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אדריכלים אורבניים – חלק מרכזי

מרגלית סוכי

אדריכלי נוף

נעמה מליס

אדריכלים אורבניים – מקטע צפוני
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תקציר
פרק א'  -נתוני הסביבה הקיימת
מבוא
הקו הירוק הינו אחד מקווי הרכבת קלה (רק"ל  ,)LRT -המתוכננים כחלק ממערכת תחבורה עתירת
הנוסעים של מטרופולין תל אביב,כפי שהותווה בתמ"א  /23א .4 /הקו הירוק מחבר את החלקים
הדרומיים של מטרופולין גוש דן (חולון ושולי העיר ראשון לציון) עם העיר תל אביב .הקו מהווה מרכיב
מרכזי בשלד של מערכת הסעת המונים ,בכך שהוא ציר אורך המתקשר עם כל קווי המתע"ן
האחרים,תורם לפיתוח העתידי של רצועת החוף בין תל אביב והרצליה ומאפשר נגישות למוקדי
התעסוקה ברמת החייל ,הרצליה ,אוניברסיטת תל אביב ,חולון וראשון לציון.
תסקיר זה דן בתכנית תת"ל /71ב -המקטע המרכזי של הקו הירוק .המקטע המרכזי של הקו הירוק
נמצא בתחום העיר ת"א ונמשך מפינת הרחובות הר-ציון  -שיבת-ציון בדרום ועד רח' ש"י עגנון מצפון
לירקון .התוכנית כוללת את המקטע התת-קרקעי ,חציית הירקון בגשר והמשך התוואי בפני הקרקע.
לאורך התוואי פרוסות  8תחנות נוסעים ( 4תחנות בתת הקרקע 2 ,תחנות קרקעיות ,תחנה אחת על גשר
ותחנה אחת בפורטל) .תחום הקו הכחול של מקטע זה הינו באורך של כ 5-ק"מ.
מכיוון שהקו האדום מקודם לפני הקו הירוק ונכון להיום נמצא בשלבי תכנון מקדמים יותר ,בתיאום
שנערך מול המשרד להגנת הסביבה ,הוחלט שאזור תחנת קרליבך ,המכונה "פרוזדור קרליבך"
והמשותף לשני הקווים האדום והירוק ,יסקר במסגרת מסמכי הקו האדום.
מפות רקע
בסעיף זה מוצגת התוכנית ע"ג מפה עירונית של ת"א -יפו בקנ"מ  1:2500ותוואי התכנית מוצג על רקע
תצ"א בקנ"מ .1:2500
שימושי קרקע וייעודיה הסטטוטוריים
בסעיף זה מוצגת סריקה של תכניות מאושרות ומגמות תכנוניות לאורך התוואי (במלל ובתרשימים) ,הן
ברמה המקומית והן ברמה הארצית.
בנוסף ,נערך סקר שימושי קרקע בסביבת התוכנית  -משכונת "כוכב הצפון" (מעברו הצפוני של נחל
הירקון) ועד לקו רחוב הקונגרס .הסקר התבסס על סיורי שטח שנערכו בחודשים יולי-אוגוסט  ,2013על
תצ"א-אורטופוטו עדכני ומפה עירונית של העיר ת"א-יפו .הסקר בוצע ברצועה ברוחב של  200מטרים -
בטווח של עד  100מ' ,לכל צד של ציר מסילת הרק"ל .לצורך נוחות הסקירה ,חולק המרחב הנסקר ל10-
קטעים ,כאשר התוואי מרח' אבן-גבירול ועד תחילת רח' יהודה הלוי ,מהווה את הציר הראשי המפריד
בין הקטעים ממערב וממזרח לו.
כמו כן ,במסגרת הסעיף ניתנה התייחסות גם למבנים לשימור עפ"י תכנית תא 2650/ב' ,לפשט ההצפה
של נחל הירקון ולמערכות התשתית הקיימות לאורך התוואי.
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קרקע ומי תהום
מיקומו הגיאוגרפי הכללי של הקו הירוק הינו בחלקו המערבי של מישור החוף ,באגן ההיקוות של
הנחלים איילון וירקון .אזור ההצפה של נחל הירקון מורכב מחתך גיאולוגי של שכבות חרסית פלסטית
מאוד ומעט אורגנית .שכבות חרסית אלו קומפקטיות ובעלות אחיזה גבוהה ,ומתחתן מונחת חבורת
כורכר .האזור שקרוב לתוואי הזרימה של הנחל מתאפיין בהשקעה חרסיתית מסיבית .
פני השטח לאורך תוואי הקו הירוק הינם מישוריים ,ברום של  10-22מ' מעל פני הים ,במרחק הנע בין
 900מ' ל 1,800-מ' מזרחית לחוף הים.
תחום התוכנית נמצא בחלקו המערבי של אקוויפר החוף .באזורים מסוימים לאורך התוואי ,האקוויפר
נמצא במגע עם מי ים (הפן הביני) .מפלס מי התהום הינו פחות או יותר בגובה פני הים .מקידוחי ניסיון
עולה כי צפויים מים רגיונליים ברום אבסולוטי של כ  0+עד  3+מ' בתוך השכבות החוליות– כורכריות
המוליכות .מקטע המנהור שבין תחנות לוינסקי ודיזנגוף צפוי להיות מעל למפלס מי התהום ,בעוד
שמקטע נורדאו-דיזנגוף צפוי להיות ממוקם בחלקו ,או כולו ,מתחת לטבלת מי התהום.
יש לציין כי עפ"י תשריט תכנית המתאר הארצית למשק המים (תמ'א /34ב ,)4/התוואי נמצא באזור
המוגדר כאזור א' – בעל פגיעות מי תהום גבוהה ,ומעל אזורים רגישים להחדרת מי נגר עילי למי תהום.
במסגרת הסעיף הנ"ל ,נערך סקר היסטורי לאיתור מזהמים בקרקע .בסקר זה מצוינים מקורות זיהום
פעילים ופוטנציאליים של הקרקע ,מים עיליים ומי התהום הקיימים בשטח התכנית ובסביבתה
והשפעתם על התכנית.
הסקר העלה כי האזורים בעלי פוטנציאל הזיהום מתמקדים בחלקים הדרומיים של המקטע כגון
התחנה המרכזית הישנה ,אזור המוסכים בשכונת הרכבת ומתחם חסן עארפה הגובל מצפון ברח' יצחק
שדה ו"גשר מעריב" .שטחים פוטנציאליים אחרים כגון אזור תחנת הכוח "רידינג" ומתחם שדה
התעופה "שדה דב" נמצאים מחוץ לגבולות הסקר .מאחר ועיקר הפוטנציאל של קרקעות מזוהמות
נמצא בקטע התוואי המשותף של שני הקווים האדום והירוק ,ומאחר שמצפון לרחוב קרליבך שימושי
הקרקע מאז ומתמיד היו מיועדים ושימשו בפועל למגורים ,מסחר ומבני ציבור ,סוכם על דעת המשרד
להגנת הסביבה שהסקר ההיסטורי עבור הקו הירוק יסתמך על ממצאי הסקר ההיסטורי המורחב
שהוכן עבור הקו האדום.
ככלל ,מרבית זיהומי הקרקע ,במידה וקיימים באזורי המוסכים כדוגמת שכונת הרכבת וחסן עארפה,
הינם זיהומים נקודתיים ,בשל שפך מקומי מתמשך ,תחזוקה לקויה וכדומה .ההנחה הנובעת מכך
גורסת כי הפוטנציאל להתפשטות זהום הקרקע הינו בעיקר בכיוון האנכי (לעומק) ופחות בכיוון האופקי
(התפשטות הזיהום במרחב).
מדיגום קרקע שנעשה בשנת  , 2008באזור תחנת קרליבך בדרך בגין עלה כי באזור זה ,שהינו בעל
הפוטנציאל הגבוה ביותר לקיום זיהום קרקע לארוך המקטע המרכזי של הקו הירוק ,לא נמצאו ריכוזי
מזהמים העולים על ערכי הסף.
נפחי הקרקע החשודה בזיהום והאמצעים לטיפול בה מוצגים בפרק  3.8.1.2למסמך זה.
הסקר ההיסטורי כלל הערכה של פוטנציאל זיהום גזי קרקע לאורך התוואי על בסיס ממצאי סקרי גז
קרקע לאורך התוואי התת קרקעי של הקו האדום אשר בוצעו בין השנים .2004-2008
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התוואי בין רח' הרכבת לבין קרליבך עובר באזור המוגדר על פי "תשריט מתווה סביבתי לטיפול בקרקע
וגזי קרקע במסגרת הליכי תכנון ובניה ,דצמבר  -2009המשרד להגנת הסביבה" כאזור בו יש חובת
בדיקה של גזי קרקע.
בהתאם לכך ולתוצאות סקר גז הקרקע שנשעה עבור המקטע הקרקעי של הקו האדום ,הוחלט בחברת
נ.ת.ע על איטום ייעודי מפני חדירת גזי קרקע בתחנות הנוסעים התת קרקעיות .בנוסף ,בשלב התכנון
המפורט יבוצע דיגום גז קרקע אקטיבי ב 3-נק' דיגום בשטח המיועד להקמת תחנה תת קרקעית ,וזאת
לצורך איסוף נתונים על ריכוזי המזהמים ובחינת הצורך במיגון עובדי האתר במהלך עבודות ההקמה.
תחבורה
תוואי הרק"ל עובר לאורך העיר ת"א ברחובות עורקיים ומאספים .מדרג הרחובות הנ"ל הוצג בתרשים.
הקו מתוכנן לעבור לצד מערכות תחבורה ציבורית קיימות – אוטובוסים ורכבת מסילתית .קווי שירות
האוטובוסים בפרוזדור הקו הירוק סווגו ל 5-קבוצות :קווים עירוניים ,קווי הגוש המרכזי ,קווים
מטרופוליניים העוברים בגו ש המרכזי ,קווים בינעירוניים וקווי בוקר וחלופות בוקר .גם רשת קווי
התחבורה הציבורית הקיימת הוצגה בתרשים.
אמצעי התחבורה השונים משלימים זה את זה וחלק ניכר ממשתמשי הקו יהיו נוסעים אשר הגיעו
מאחת ממערכות התח"צ האחרות או מאחד מקווי המתע"ן האחרים.
בנוסף ,בסעיף זה מוצגים נפחי תנועה קיימים וחזויים לשנת  2020וניתנה התייחסות לתנועת הולכי
הרגל ורוכבי האופניים לאורך התוואי.
פרופיל הרחוב ותפקודו העירוני
סביבת תוואי הרק"ל חולקה ל 4-מרחבים עירוניים 3 :מרחבים דרומית לנחל הירקון ואחד מצפון לו.
לכל מרחב ניתנה התייחסות פרטנית הנוגעת לאופיו האורבני.
במסגרת הפרק נעשה גם סקר עצים בוגרים שנערך בחודש נובמבר  .2014מטרתו היתה לבחון את
ערכיות "מלאי" העצים הנטועים בסביבה העירונית הנסקרת ,השפעתו ותרומתו לנוף הרחוב ולשוהים
בתחומיו לצורך קביעת הממשק עם הרכבת הקלה – הקו הירוק .במהלך הסקר נבחנו ונסקרו כל העצים
בתחום רצועת הדרך באופן פרטני .סקר העצים מתייחס לשטחים בהם עובר הקו הירוק במפלס
הקרקע ,וכן לשטחי התחנות התת-קרקעיות .שאר השטחים ,בהם עובר הקו בתת הקרקע ,פטורים
מסקר עצים לפי הודעת פקיד היערות.
לשם נוחות הסקירה חולק תוואי הרק"ל ל 8-מקטעים .הסקר העלה כי רב העצים בסקר הינם בעלי ערך
מין לא גבוה ובעלי קוטר גזע קטן באופן יחסי ולכן חשיבותם הסביבתית אינה גבוהה .עצים אלו ניתנים
להחלפה בקלות וניתן למצוא עצים חליפיים במשתלות אשר יתנו את הפיצוי הנופי לעצים הקיימים
בשטח במהירות רבה .עצים בעלי ערך מין גבוה ואשר קוטר גזעם קטן ,גם הם עצים אשר אין הצדקה
לשנות את התכנון על מנת לנסות ולשמרם.
באופן כללי ,לאורך כל התוואי קיימים  227עצים בעלי ערך גבוה .במקטעים שמצפון לחציית הירקון,
תרומתם של העצים לנוף הרחוב גבוהה ,בעיקר בשל תפקידם בשלד הירוק העירוני בכלל ובנוף הרחוב
בפרט .עם זאת ,חלק גדול מעצים אלה הם דקלים מסוגים שונים ,הניתנים להעתקה בקלות יחסית.
המקטעים שנסקרו מדרום לחציית הירקון מאופיינים בעצים צעירים ,אשר ניטעו עם חידוש רחוב אבן
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גבירול .תרומתם של העצים לשלד הירוק של הרחוב בינונית .במסגרץ הסקר ניתנו גם המלצות כלליות
לטיפול בעצים הקיימים לאורך התוואי.
נוסף על כך ,במסגרת הפרק מוצגת צפיפות האוכלוסייה עפ"י חלוקה לתאי שטח מקומיים ותרשים
צפיפות אוכלוסייה לאורך הקו הירוק ,לשנת היעד  ,2030ל 1-קמ"ר.
רעש
פרק זה דן בהערכת מפלסי הרעש הקיימים במקבלים הרגישים לרעש והעלולים להיות מושפעים
מהקמת והפעלת מסילת הרק"ל בקו הירוק במקטע המרכזי .התוכנית עוברת ברחובות אבן-גבירול,
קרליבך ,בגין ושדרות הר ציון ,רחובות אלה הינם רחובות מרכזים בעיר ומקור הרעש העיקרי
והדומיננטי ברחובות אלו הוא רעש התחבורה הקיימת.
על מנת לאפיין את מפלסי הרעש הקיימים נערכו מדידות בהתאם למתודולוגיה למדידת רעש כבישים
ובנוסף גם מדידות רעש למשכי זמן ארוכים על מנת לאפיין מקורות רעש נוספים .נערכו מדידות רעש ב-
 16נקודות לאורך התוואי ,כדלקמן:
ב 3-נקודות נערכו מדידות רעש ממושכות ,למשכי זמן של כשבעה ימים ,לצורך תיאור התפלגות מפלסי
הרעש על פני שעות היממה השונות ובימים שונים של השבוע.
ב 2-נקודות נערכו מדידות רעש למשכי זמן ארוכים של כ 3-4-שעות שמטרתן תיאור התפלגות מפלסי
הרעש בשעות השיא .מדידות אלו מהוות נקודת ייחוס עבור המדידות הקצרות.
ב 11-נקודות נערכו מדידות רעש למשכי זמן קצרים ,של כ 20-דק' כל אחת ,שמטרתן תיאור מפלסי
הרעש במקבלי רעש מייצגים בשעות השיא של תנועת כלי הרכב בכביש תוך התייחסות לתוצאות מדידת
הרעש בנקודות מדידת הרעש למשכי זמן ארוכים.
מפלסי הרעש במצב הקיים ,בנקודות שנמדדו ,נעו בשעה השיא בין  ,LAeq=63-77 dBמפלסים אלו
אופיינים לאזורים אורבניים סואנים ,שמקור הרעש העיקרי בהם הוא רעש תחבורה עירוני.
פרק ב'  -פירוט הסיבות לעדיפות התכנית המוצעת
תכנון הקו הירוק מבוסס על התוואי שאושר בתמ"א /23א .4/לתוואי אין חלופות מיקום שונות אלא
רק חלופות "מיקרו" ,בתוך הרצועה המאושרת .הסטייה היחידה מהתמ"א מתקיימת בההתוויה
ברחובות בגין והשומרון.
ככלל ,מערכת הרק"ל מתוכננת כמערכת קרקעית .רק במידה והתוויה הקרקעית בעייתית ,מהפן
התחבורתי ו/או האורבני ,נשקלת האפשרות להתוות את הרק"ל בתת הקרקע .בחלק מהמקטעים בקו
הירוק נמצא כי בחלופות הקרקעיות רוחב זכות הדרך אינו מאפשר לשמור על רוחב מדרכות ושבילי
אופניים הולמים לצד שמירה על רמת שירות נאותה לתנועה המוטורית .בהתאם לדרישת עיריית ת"א,
ובעקבות המגבלות התנועתיות ,הוחלט להמליץ על חלופה תת-קרקעית במקטעים אלה.
התוואי חולק ל 3-מקטעים ,שעבור כל אחד מהם נערכה בחינת חלופות:
 )1מרחוב ש"י עגנון ועד רחוב שמעון התרסי,
 )2ברחוב אבן-גבירול ,מרחוב שמעון התרסי ועד יהודה הלוי.
 )3מרחוב יהודה הלוי ועד שיבת ציון.
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הקטע העובר ברחוב בגין ותחנת קרליבך הוא חלק מהתכנון המפורט של הקו האדום ועל כן קטע זה
לא נכלל בבחינת החלופות המוצגת.
הקריטריונים לניתוח חלופות התכנון השונות כוללות ספקטרום רחב של תחומים :תחבורה ותנועה,
היבטים אורבניים ,נוף וסביבה והנדסה .התמונה הכוללת הנוצרת ממפה בצורה גראפית את היתרונות
והחסרונות של כל חלופה ומאפשרת הערכה אפקטיבית .בבחינת הקריטריונים ושקלול המדדים
לבחירת החלופה הנבחרת הוחלט כי לא יינתן משקל שונה לכל קריטריון .הניקוד האפשרי לכל
קריטריון הוא בסקאלה של  1עד  5מהפחות טוב ועד הטוב ביותר.
לא כל הפרמטרים שנבדקו היו זהים לאורך כל המקטע .נעשתה הבחנה בין בחינת חלופות לקטע התת-
קרקעי לבין הקטעים הקרקעיים ,בהתאם לקריטריונים הנדרשים לבחינתם .בעוד במקטעים
הקרקעיים ניתן דגש לבחינת חלופות בפן האורבני-סביבתי במקטע התת-קרקעי ניתן דגש לפן ההנדסי.
בנוסף ,נערכה גם בחינת חלופות למיקום תחנות הנוסעים וכן לשיטות ביצוע המנהור.
תוצאות בחינת החלופות
בחלק הצפוני נבחרה חלופה צדית בה הרק"ל תעבור בתוואי צדי לכיוון מערב .חציית הירקון תעשה
בגשר נפרד עבור הרק"ל .גם החצייה של שדרות רוקח תעשה בגשר נפרד לרק"ל ,שיסתיים בתחנה
המתוכננת בצמוד למרכז התחבורה העתידי .כפועל יוצא ,תחנת רוקח תהיה תחנה על גשר.
בחלק המרכזי נבחרה חלופה תת-קרקעית בה הפורטל ממוקם צפונית לרחוב נורדאו ,והרק"ל עוברת
לאורך רחוב אבן-גבירול בזוג מנהרות מתחת למרכז הכביש .אי לכך ,במרבית הרחובות מספר נתיבי
הנסיעה נותר ללא שינוי.
במקטע הדרומי נבחרה חלופה תת-קרקעית בה התוואי עובר בדרך בגין ,דרומית לצומת הרכבת
וממשיך עד רחוב השומרון .הפורטל ממוקם דרומית לרחוב לוינסקי .תחנת נוסעים משוקעת ופתוחה
(ללא קירוי) מתוכננת מצפון לרחוב לוינסקי ,בהמשך הפורטל .במצב זה ,בשד' הר-ציון ,נגרעים נתיבי
נסיעה במפלס הכביש ,ונשארים שני נתיבי נסיעה בצד המערבי ונתיב בודד בצד המזרחי .חלופה זו
מהווה שינוי לתמ"א /23א.4 /
מיקום תחנות הנוסעים נגזר מההתוויה האופקית של הרק"ל .בהתאם להתוויה שנבחרה ,תחנות
הנוסעים שנבחרו לקום לאורך התוואי הן (מדרום לצפון):
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

תחנת לוינסקי (תחנה ראשית) – תמוקם מצפון לצומת לוינסקי כהמשך לפורטל לוינסקי.
מיקום זה שומר על קישוריות טובה בין הקו הסגול לקו הירוק.
תחנת קרליבך (תחנה ראשית)  -תחנה במבנה משותף תת קרקעי עם הקו האדום.
תחנת דיזנגוף  -ממוקמת מדרום לרחוב דיזנגוף עם קישוריות טובה לכל המוקדים בסביבה.
תחנת רבין  -ממוקמת מול כיכר רבין ,בסמיכות לבניין העירייה ולמרכז גן-העיר.
תחנת ארלוזורוב (תחנה ראשית)  -ממוקמת ברח' אבן-גבירול ,מצפון לרח' ארלוזורוב .מיקום
זה יוצר קישוריות טובה של הקו הירוק עם הקו הסגול.
תחנת נורדאו  -תחנה קרקעית הממוקמת ברח' אבן-גבירול ,מצפון לשדרות נורדאו ,במרכז
נתיב התנועה.
תחנת רוקח (רידינג) – תחנה על גשר הממוקמת בצמוד למרכז התחבורה העתידי.
תחנת ש"י עגנון  -תחנה קרקעית
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בחינת החלופות עבור קטע המנהור ב"פרוזדור קרליבך" מפורטת במסגרת תסקיר ההשפעה על הסביבה
של הקו האדום .אי לכך ,בחינת החלופות לבחירת שיטת ביצוע המנהרות התמקדה בקטע שבין אבן-
גבירול לקרליבך.
המקטע התת-קרקעי אבן-גבירול – קרליבך מתחיל מצומת הרחובות נורדאו  -אבן-גבירול ונמשך עד
לקצה ההפרדה המפלסית בצומת קרליבך לאורך של כ 2600 -מ' .סה"כ אורך המנהור הינו  2,350מ'
(כאשר התחנות התת-קרקעיות והפורטלים מחושבות בנפרד .בחינת שיטות העבודה לכריית המנהרות
של המקטע הנ"ל התמקדה ב 3-שיטות כרייה:
 )1כרייה באמצעות מכונת כרייה)Tunnel Boring Machine) T.B.M -
 )2כרייה בשיטת ה"חפירה וכיסוי" (Cut & Cover) C&C -
 )3כרייה באמצעות צמ"ה.)New Austrian Tunneling method) N.A.T.M -
בשלב זה צוות התכנון ממליץ על שיטת ה TBM -לביצוע מנהרות ועל שיטת ה C&C-לביצוע התחנות
התת-קרקעיות והפורטלים.
חשוב לציין כי שיטות העבודה ושלבי הביצוע במקטע זה תקבענה בשלב התכנון המפורט.
פרק ג'  -תיאור התכנית המוצעת
תיאור התכנית
המקטע המרכזי של הקו הירוק נמשך מרח' שיבת ציון מדרום ועד רח' ש"י עגנון מצפון לירקון ,וכולל
חצייה של הירקון .מקטע זה ,הנמשך לאורך של כ 5-ק"מ ,מחולק לשלושה תתי-מקטעים:
קטע משנה צפוני :קטע קרקעי הכולל את חציית נחל הירקון ושדרות רוקח בגשר והתוויה צדית ברח'
ש"י עגנון בו תמוקם בשלב זה גם תחנה סופית .לצידה של התחנה יבנה אלמנט תפעולי המכונה pocket
" "trackשתכליתו וויסות התנועה ולמתן אפשרות לסיבוב הרק"ל חזרה לכוון דרום .בעתיד ימשיך הקו
צפונה להרצליה .שלוחה נוספת תמשיך מזרחה ,לכוון אזור התעסוקה עתידים ברמת החייל.
קטע משנה מרכזי :הקטע מתחנת "קרליבך" צפונה לאורך רח' קרליבך ,צומת קרליבך/יהודה
הלוי/אבן-גבירול לאורך רח' אבן-גבירול עד פינת רח' שמעון התרסי בהמשך ל"פורטל נורדאו" .הקטע,
רובו ככולו ,תת-קרקעי והוא מורכב משתי מנהרות מקבילות ונפרדות המקושרות ביניהן ב 9-מעברי
חירום .תוואי המנהרות הראשי נפתח לשלוש תחנות תת-קרקעיות – "דיזנגוף"" ,רבין" ו"ארלוזורוב".
בהמשך מצפון לפורטל ,בחלק הקרקעי ,ממוקמת תחנת "נורדאו".
קטע משנה דרומי :הקטע המחבר את התוואי הקרקעי באמצעות "פורטל לוינסקי" והמשכו התת-
קרקעי עד לצומת הרחובות דרך מנחם בגין והרכבת .הקטע כולל את תחנת לוינסקי ,הממוקמת בחלק
השקוע של הפורטל.

חציית הירקון:
הקו הירוק יחצה את נחל הירקון בגשר ייעודי לרק"ל שיבנה בין גשר "בר יהודה" לבין גשר
"אוסישקין" .אורכו של הגשר כ 155 -מ' ברום של  .+8.14הגשר יעבור מעל רחוב בני דן ,מעל נחל
הירקון ובמקביל לרחוב אבן גבירול .הגשר יבנה "ברוח" גשר "בר יהודה" הקיים העובר מעל הירקון
ובהמשך יתחבר לגשר מעל ציר רוקח.
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בצמוד וממערב לו מתוכנן גשר למדרכה ושביל אופניים על מנת ליצור המשכיות של נתיבי ההליכה
והנסיעה באופניים .בהמשך ,תוואי ההליכה יורד למפלס הקרקע לצומת אבן גבירול /רוקח.
הרכיבים הקבועים
התכנון של רצועת הרכבת מתבסס על מסמכי התכנון הסטנדרטי שנתקבלו מנ.ת.ע
 .NTA Design Standard Manual -DSMהסעיף מציג את הקריטריונים ההנדסיים לתכנון תוואי
המסילה ולרציפי התחנות.
תחנות ,תשתיות ומתקנים לאורך התוואי
לאורך התוואי מתוכננות  8תחנות נוסעים .התחנות קרליבך ,דיזנגוף ,רבין וארלוזורוב הן תת-
קרקעיות ,תחנת לוינסקי שקועה בתוך פורטל אך פתוחה לשמים ,תחנת רוקח ממוקמת על גשר והשאר
ממוקמות על פני הקרקע.
מיקום התחנות אינו סופי ועלול להשתנות בשלב התכנון המפורט.
ככלל ,כל התחנות התת-קרקעיות הן מבנה דו מפלסי בתוך "קופסה" העשויה מקירות "סלארי" ו/או
דיפון ,רדודות ככל האפשר ,בעלות  2-3כניסות .הכניסות לתחנות התת-קרקעיות ממוקמות במדרכות,
כיכרות ,שצפ"ים סמוכים ובמבנים ,בתאום עם פרויקטים מתוכננים ומבנים קיימים.
רציפי התחנות הקרקעיות מורכבים מהפרמטרים הבאים :מפרדה ומעקה ( 0.30מ')  +רצועת מתקנים
לאורך הרציף ( 0.90מ')  +שוליים ( 0.70מ')  +אזור נקי ממכשולים ( 1.3מ').
רוחב הרציף המינימלי עומד על  3.2מ' ובאותם המקרים בהם מספר העולים/יורדים מחייב רוחב
תפעולי גדול יותר ,מורחב הרציף עפ"י חישוב .בדרך כלל ,רציף ברוחב של  3.2מ' מתאים לכל התחנות
לשני הכיוונים למעט התחנות לוינסקי ודיזנגוף שם נדרש רוחב רציף של  3.7מ' בכיוון הצפוני.
תשתיות התחנות התת-קרקעיות כוללות בין השאר מערכות חשמל ותקשורת ,מערכת מיזוג אוויר
ומתקנים הנדסיים נוספים לצורך תפעולן השוטף .במסגרת הפרק ניתן תיאור מפורט על כל אחת
מהמערכות הנ"ל.
מנהרות
בתחום התכנית מתוכננות שתי מנהרות מקבילות באורך כולל של כ 4.5-ק"מ כל אחת ,בקוטר חיצוני
של כ 7.5-מ' וקוטר פנימי של  6.5מ' .בין המנהרות מתוכנן מרווח חופשי במרחק משתנה של עד  3.8מ'.
לאורך מנהרות הרק"ל מתוכננים לקום מעברי חירום בין מנהרות ( )C.P- cross passageבמרחק של כ-
 250מ' בין המעברים.
בשלב התכנון המפורט תקבע שיטת הביצוע של המנהרות ומנהרות הקישור.
סעיף זה מפרט את תהליך כריית המנהרות בשלושת שיטות העבודה שנבחנו בפרק ב' ואת מערכות
העזר הזמניות הדרושות לכך.
בנוסף ,ניתנה התייחסות לבעיות הקשורות בקרקע וזיהום קרקע ומניעת זיהום מי תהום.
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פורטלים
הפורטלים הינם מעברים המחברים בין החלק הקרקעי לחלק התת-קרקעי של מנהרות המסילות.
הפורטלים מתוכננים לקום ברחוב אבן-גבירול ,מצפון לרחוב נורדאו ,ובשדרות הר ציון ,מדרום לרחוב
לוינסקי .מיקום הפורטלים נקבע בין הצמתים ,כך שאין צורך בחיתוך או ביטול מעברי חציה .מיקום זה
אינו משפיע על תנועת הולכי רגל ברחוב מעבר להוספת רוחב לדרך ,כמו לכל אורך התוואי.
בשלב התכנון המוקדם ,צוות התכנון ממליץ להקים את מבני הפורטלים בשיטת ה.C&C -
בסעיף זה מוצגים חתכי רוחב טיפוסיים בפורטלים וניתנה התייחסות פרטנית לטיפול נופי בפתחי
המנהרות.
מערכות אנרגיה ,תשתיות נלוות ,תשתיות ומערכות חירום
על מנת לקיים את הצרכים הבסיסיים הדרושים לתפקוד הרק"ל תפעול מערכת המתע"ן דורש ,בין
השאר ,קיום של מערכת אנרגיה ,תשתיות נלוות מערכות חירום ועוד .בסעיף זה מפורטות המערכות
והתשתיות הנדרשות לתפעול הקו הירוק :תאורה ,חשמול ,חדרים טכניים ,כיבוי אש ועוד.
יש להדגיש כי עם התקדמות התכנון ופיתוח טכנולוגיות עתידיות ,ייתכנו שינויים במערכות המצוינות
לעיל .שינויים אלו יפורטו במסמכי הביצוע עפ"י דרישה.
הרכיב הנייד -הרכבת
בסעיף זה מצוינים הפרמטרים הטכניים להם קיימות השפעות סביבתיות .ההשפעות הקשורות
לפרמטרים טכניים ניידים של הרק"ל עוסקות בעיקר בנושא האקוסטי.
במסגרת הפרק נתנה התייחסות פרטנית גם לגלגלים ,מערכת הבלימה ומהירות הנסיעה.
עבודות הקמה
העבודות הנדרשות להקמת מרכיבי המערכת המסילתית כוללות ,בין השאר ,הסטת תשתיות קיימות
והנחת תשתיות חדשות .העתקה זו מתבצעת גם עבור התשתיות הרטובות (קווי מים ,ביוב וניקוז) וגם
לתשתיות היבשות (קווי חשמל ,תקשורת ותאורה) .תשתיות אלו יכולות להיות קרקעיות או תת-
קרקעיות .בסעיף זה ניתן הסבר לאופי ההעתקה הדרוש ,לעקרונות להעתקה ולטיפול בתשתיות
קיימות ,ועקרונות להנחת תשתיות חדשות הנדרשות להפעלת הרק"ל.
מכיוון שמרבית התוואי עובר בתת הקרקע וכך גם התשתיות המשמשות אותו ,מוצג נוהל טיפול
בקרקע מזוהמת (באם תתגלה בזמן עבודות ההקמה) .הנוהל מתייחס לפתרונות לטיפול בעודפי עפר,
דיגום ופינוי החפורת ,אחסון ,הובלה ופינוי קרקע מזוהמת ועוד.
במהלך כל שלבי עבודות ההקמה חייבים להתקיים באזור אתרי עבודה והתארגנות .כלומר ,אתר בניה
חייב בקרבת מקום עורף לוגיסטי (שטח התארגנות) בו ימוקמו המשרדים ,חומרי הבניה ,ציוד
והשירותים הנחוצים לביצוע הפרויקט.
המבנים העיקריים לעניין זה הם המנהרות ,התחנות התת-קרקעיות ,הפורטלים ופירי השילוח .ככלל,
רצוי למקם את שטח ההתארגנות קרוב ככל האפשר לאתר הבניה .גודל השטח הנדרש הינו פועל יוצא
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של כלל הפעילות המתבצעת בו .בסעיף זה מוצגות דוגמאות למיקום ופריסה של אתרי התארגנות,
תפעולם ועקרונות לשיקום חזותי ושמירה על תפקוד עירוני תקין והקטנת הפגיעה בתושביו.
בשלב התכנון המפורט תתבצע בחינת חלופות לארגון לוגיסטי הצמוד לפירי השילוח ,בהתאם לשיטות
ביצוע כריית המנהרות שתבחרנה עבור כל קטע בתוואי התת-קרקעי של הקו הירוק.
במסגרת הפרק ניתנה גם התייחסות לנושא השיקום הנופי של אתרי ההתארגנות ולנושא שמירת
התפקוד העירוני התקין והקטנת הפגיעה בתושבים במהלך ביצוע עבודות ההקמה.
נתוני תפעול ותנועה לשלב התפעול
תנועת הרכבות לאורך הקו הירוק מתבצעת בכמה קווי שירות .המקטע המרכזי הינו מקטע המשותף
לקווים אלו .אי לכך נתוני תנועת הרכבות עבור מקטע זה נגזרים מסך התנועות האפשריות לאורכו של
הקו הירוק .בסעיף זה מוצג מס' ותדירות הרכבות, ,מהירות נסיעה בחלוקה למקטעים ושינויי צפויים
בנפחי תנועת כלי הרכב לצד עקרונות לתיאום עם מע' תח"צ אחרות.
ניקוז
תוואי הרק"ל מתבסס רובו ככולו על כבישים קיימים ודרכים סלולות ,ללא סלילה חדשה של שטחים
פתוחים ,דרכי עפר וכיו"ב .פיתוח וביצוע הפרויקט אינו צפוי לייצר כמויות נגר מעבר לכמויות הנוצרות
כיום ואינו צפוי להשפיע על כמות הניקוז הכללית .עבודות הניקוז תכלולנה העתקת והטיית קווי מי נגר
מתחום העבודה ללא שינוי סכמת הזרימות.
מעבר לכך ,עיריית ת"א -יפו דורשת כי בזמן הקמת הפרויקט יוגדלו מספר קווי ניקוז ובחלקם יגדל אף
קוטר הקו ,ומכאן שפיתוח הרק"ל בעיר מיטיב עם מערכת הניקוז העירונית.
מנהרות הרק"ל ינוקזו אל התחנות הקרובות אליהן .הפורטלים והתחנות ירכזו את מי הנגר בתחומן
ע"י שיפועי רצפות שינתבו את המים אל עוקות ניקוז שתמוקמנה בנקודות הנמוכות ביותר .בתחנות
הרכבת התת-קרקעיות "לוינסקי"" ,ארלוזורוב"" ,דיזנגוף" ו"רבין" יותקנו מתקני שאיבה לשפכים.
שלבי תכנון וביצוע
בשלב התכנון המוקדם ניתן לתאר את שלבי הביצוע לשם הקמת פרויקט הקו הירוק והמקטע המרכזי
בפרט ,באופן כוללני בלבד .תיאור מפורט והצגה של לו"ז מתוכנן לכל שלב יתבצע בשלב התכנון
המפורט.
צוות התכנון ממליץ לבצע את התחנות בשלבים (כל אחת בנפרד) בכדי לא לסגור את כל רחוב אבן-
גבירול .בנוסף ,מומלץ להקים תחילה את הגשר הייעודי לרק"ל לשם חציית נחל הירקון משום שגשר זה
ישמש למעבר בין אזור ההתארגנות בפארק הירקון לתוואי (מנהרות ותחנות ) לאורך רח' אבן-גבירול.
בשלב ההיתרים יוחלט על הסדרי התנועה שיופעלו בשלב הביניים ועל כן פירוט שלביות זו תופיע
במסמכים הסביבתיים/תנועתיים לביצוע.
בשלב התכנון המפורט יקבעו שלבי הביצוע לעבודות השיקום הנופי הן במהלך ההקמה והן בסיום ביצוע
העבודות.
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פרק ד' -פירוט וההערכה של ההשפעות הסביבתיות
שינויים בשימושי קרקע ובייעודי קרקע
לצורך ניתוח הקונפליקטים הצפויים עם שימושי קרקע במקרקעין של מסילת הרק"ל ומתקניה ,חולקו
מקרקעין אלה לארבעה אזורים מרכזיים:
)1
)2
)3
)4

האזור הקרקעי מתחילת התוואי ועד תחנת נורדאו,
אזורי התחנות בתחום התת-קרקעי :תחנות ארלוזורוב ,רבין ,דיזנגוף ,קרליבך ולוינסקי,
פרוזדור קרליבך,
מפורטל לוינסקי ודרומה.

הקונפליקטים העיקריים הצפויים מתרכזים בהסדרי תנועה נדרשים באזור הפורטלים והתחנות,
בפרוזדור קרליבך (בית אליהו ובית המטווח) וברחוב ש"י עגנון (הכלבייה העירונית) .היות והמסילה
ברובה תת-קרקעית לא צפויות מגבלות על שימושי קרקע למעט מגבלות על מערכת הגישה למרכז
לבטיחות בדרכים .בחלק מהאזורים בסביבת התחנות המתוכננות נדרשות אף הפקעות.
יחד עם זאת ,צפויים שינויים ומגבלות בדרכים ובחניות באזור הכניסות לתחנות התת קרקעיות רבין
ודיזינגוף ובדרכים שבהן התווית הרק"ל חוצה מסלולי נסיעה.
ב שלב התכנון המפורט יפורטו חלופות אפשריות להפחתת השפעות שליליות ומגבלות ,באם יהיו,
בשימושי וייעודי הקרקע בקרבתם עובר תוואי הרק"ל.
שינויים בתנועה
בשלב התכנון הנוכחי הסדרי התנועה בשלב ההקמה אינם ידועים באופן סופי ומדויק והינם פועל נגזר
משלב תכנוני מתקדם יותר ,לאחר בחירת שיטת העבודה לכריית המנהרות של התוואי התת-קרקעי.
יש להדגיש כי בעיר תוססת ומתפתחת כמו העיר ת"א-יפו ,יישום שינויים בתנועה והסדרי תנועה ברחבי
העיר מתרחש באופן תדיר.
ההשפעות השליליות על התנועה והנגישות בעת ההקמה ,עלולות לנבוע משלושה מקורות עיקריים:
)1
)2
)3
)4

תנועת משאיות וכלי צמ"ה באתרי העבודה ,בין אתרי העבודה לאתרי ההתארגנות ובעיקר
באזור התחנות.
שינויים בהסדרי תנועה בצירים המרכזיים (אבן-גבירול ,הר ציון וכד') והסטת תנועה לצירים
חלופיים.
חסימת כניסה לחניות ,מדרכות וביטול שבילי אופניים.
תכנון הסדרי התנועה לשלב ההקמה ,ייעשה בשלב היתרי הבניה ובתאום עם רשות התמרור.

על מנת להעריך את ההשפעות השליליות בזמן התפעול על התנועה והנגישות (לרבות נגישות רוכבי
אופניים והולכי רגל) לאורך התוואי הקרקעי של המקטע המרכזי ,התוואי חולק ל 3-מקטעים קרקעיים
(מצפון לדרום):
 )1ש"י עגנון -אבן-גבירול ,כולל חציית נחל הירקון
 )2אבן-גבירול (לאחר חציית נחל הירקון) -פורטל נורדאו
 )3פורטל לוינסקי -שדרות הר ציון
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המקום היחיד בו עלולות להיווצר השפעות שליליות בהקשר של מעבר הולכי רגל לאורך הרחוב הוא
אזור פורטל נורדאו .בקטע זה קיימת בעיה של רוחב המדרכה הנותרת בין נתיבי הנסיעה והארקדה
הקיימת.
יחד עם זאת ,יש להדגיש כי מעבר הולכי הרגל מתאפשר גם לאורך הארקדה ,ועל כן אנו צופים להשפעה
שלילית מינורית על נגישות הולכי הרגל באזור זה.
מי תהום ומקורות מים עיליים
תוואי המקטע המרכזי ממוקם בשטח הנמצא מעל לאקוויפר החוף .קטעי המנהור ו"קופסאות"
התחנות נמצאות ב 0-10 -המטרים העליונים של מימי האקוויפר .מנהרות הקו הירוק ממוקמות בעיקר
בתוואי קרקע כורכר המורכב משני סוגים :כורכר סלעי וכורכר חולי ,במדיום המעבר בניהם.
לא צפויות השפעות כתוצאה מביצוע המסילה על נחל הירקון שכן המסילה תונח לאחר הקמת הגשר
הייעודי לרק"ל .כמו כן ,לא צפויות השפעות על מי התהום ומקורות מים עיליים כתוצאה מביצוע
המסילה במפלס הקרקע.
בשלב התכנון המפורט ,לאחר בחירת שיטות העבודה לביצוע כריית מנהרות הרק"ל ולהקמת
הקופסאות של התחנות והפורטלים ,תתבצע הערכה של ההשפעות והסיכונים על מי התהום.
ניקוז
במהלך עבודות ההקמה ובשלב התפעול לא יתקיים שינוי בסכמת הזרימות מהמצב כיום .פיתוח וביצוע
הפרויקט אינו צפוי לייצר כמויות נגר מעבר לכמויות הנוצרות כיום ואינו צפוי להשפיע על כמות הניקוז
הכללית ,בשטח ומחוץ לגבולות התכנית.
בנוסף ,היות וכל שטח פשט ההצפה של נחל הירקון הינו מפותח ,אם לטובת הפארק ואם כחלק מפיתוח
שכונת כוכב הצפון והמתקנים באזור חניון רידינג ,והיות והמסילה עוברת בקטע זה בהתוויה עילית ,לא
צפויה חסימה של המסילה כתוצאה מהצפות ולא צפויים שינויים במערכת הניקוז הקיימת בסביבת
הנחל ,בתחום ומחוץ לגבולות התכנית.
רעש
בהערכת מפלסי הרעש כתוצאה מביצוע הפרויקט ,ניתנה התייחסות שונה לשני שלביו :שלב ההקמה
ושלב ההפעלה .מפגעי הרעש הצפויים בכל אחד מהשלבים שונים באופיים וכך גם הקריטריונים החלים
בכל שלב.
הרעש בשלב ההקמה הוא רעש מציוד בניה ודומה לרעש הנגרם בעת בניית בנין חדש או עבודות תשתית
ברחוב .בעוד הרעש בשלב ההפעלה הוא רעש תחבורה הדומה לרעש כבישים או רעש רכבות.
הבדל מהותי נוסף בין שני שלבי הפרויקט הוא משך הזמן שבו הם חלים .רעש העבודות הוא רעש קצר
מועד יחסית (עד שנים בודדות) בעוד שהרעש מהפעלת הפרויקט הוא לטווח הארוך ,לכל משך הקיים של
הפרויקט.
רעש בשלב ההקמה:
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פוטנציאל היווצרות רעש כתוצאה מעבודות הקמת הרק"ל נחלק בהתאם לאופי העבודה ומיקומה,
ולשימושים הרגישים לרעש בקרבת מקום ביצוע העבודות .עבודות הקמת הרק"ל ,בהיבט היווצרות
והתפשטות רעש ,נחלקות באופן הבא:




הקמת קו הרכבת בקטעים הקרקעיים . At Grade -
הקמת קו הרכבת במעבר מהקטעים הקרקעיים לקטעים התת-קרקעיים (הפורטלים) והתחנות.
הליך הכרייה התת-קרקעי באמצעות ה TBM-ו/או בשיטת ה.NATM-

בשלב התכנוני הנוכחי מהלך העבודות בשלב ההקמה עדיין אינו ידוע באופן סופי ומדוייק והוא ייקבע
בעת התכנון המפורט .קריטריון הרעש לעניין עבודות ההקמה נשען על הוראות החוק למניעת מפגעים,
התקנות שהותקנו מכוחו ,הנחיות ומדיניות המשרד להגנת הסביבה ומקורות נוספים .ועל כן ,בסעיף זה
נעשתה הערכת פוטנציאל למפגעי רעש וניתן סל פתרונות אפשריים להפחתתם בשלב ההקמה.
רעש בשלב ההפעלה:
בפרק זה מוצגים חישובי רעש בהתאם לשני המצבים הבאים:
 )1חישוב רעש למצב הקיים.
 )2מפלסי הרעש בשנת היעד עם הפרויקט ,במצב בו יקום ויפעל הקו הירוק.
חיזוי הרעש של הרק"ל והתנועה המוטורית (תנועת כלי הרכב) נערכה באמצעות שני מודלים נפרדים
לחישוב רעש ,מודל לחישוב רעש רכבות ומודל לחישוב רעש כבישים .בפרויקט זה נבחנת ההשפעה
הסביבתית של רעש הרכבות ,בצמוד לרעש התחבורה המוטורית .עיקר ההשפעה הסביבתית מקורה
בשינוי בנפחי התנועה המוטורית ,עקב הפרויקט ולא כתוצאה מרעש ישיר של הרכבת הקלה.
חישובי הרעש נערכו עבור שני האזורים בהם הרכבת היא בתוואי קרקעי ,שבו יכולה להיות השפעה
אקוסטית לרק"ל על הסביבה :בחלק הצפוני מרחוב ש"י עגנון ועד פורטל נורדאו ובחלק הדרומי
מפורטל לוינסקי ועד גבול התת"ל ברחוב הר ציון.
בהתאם להנחית הות"ל ,יש לנקוט באמצעים להפחתת רעש במידה שמפלס רעש מתנועת הרק"ל עולה
על הערך הגבוה מבין:
א .עבור מבנה מגורים:
 מפלס רעש שווה ערך לשעות יום ( )06:00-22:00מחוץ למבנה,Lday=65 dB(A) ,
 מפלס רעש שווה ערך לשעות לילה ( )22:00-06:00מחוץ למבנה,Lnight=55 dB(A) ,
עבור מבנה ציבור רגיש לרעש –  5דציבל פחות מהמותר למבנה ב'.
ב .מפלס הרעש המחושב בהתאם לרעש הרקע שייקבע באמצעות חישוב בהתבסס על המצב
הקיים.
מפלסי רעש התחבורה במצב הקיים:
( )1בשכונת כוכב הצפון נעים מפלסי הרעש בין ) 61-64dB(Aבשעות היום ל 55-58dB(A) -בשעות
הלילה.
( )2בצפון אבן גבירול נעים מפלסי הרעש בין ) 71-78dB(Aבשעות היום ל 65-72dB(A) -בשעות
הלילה.
( )3בהר ציון נעים מפלסי הרעש בין ) 67-69dB(Aבשעות היום ל 64-62dB(A) -בשעות הלילה.
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מפלסי רעש התחבורה במצב הקיים לאחר מישוש התוכנית:
( )1בשכונת כוכב הצפון ינועו מפלסי הרעש בין ) 61-64dB(Aבשעות היום ל 55-58dB(A) -בשעות
הלילה.
( )2בצפון אבן גבירול ינועו מפלסי הרעש בין ) 70-77dB(Aבשעות היום ל 64-71dB(A) -בשעות
הלילה.
( )3בהר ציון ינועו מפלסי הרעש בין ) 69-70dB(Aבשעות היום ל 64-65dB(A) -בשעות הלילה.
מפלסי הרעש כתוצאה מתנועת הרכבות יהיו:
( )1בשכונת כוכב הצפון ינועו מפלסי הרעש בין ) 53-54dB(Aבשעות היום ל 49-51dB(A) -בשעות
הלילה.
( )2בצפון אבן גבירול ינועו מפלסי הרעש בין ) 47-65dB(Aבשעות היום ל 43-61dB(A) -בשעות
הלילה.
( )3בהר ציון ינועו מפלסי הרעש בין ) 59-62dB(Aבשעות היום ל 55-58dB(A) -בשעות הלילה.
לא נמצאה חריגה מקריטריון הרעש בכל מקבלי הרעש שנבדקו.
רעידות
הערכת מפלסי הרעידות כתוצאה מהפרויקט הרק"ל ,יש להתייחס לשני שלבי הפרויקט :שלב ההקמה
ושלב ההפעלה .מפגעי הרעידות הצפויים בכל אחד מהשלבים שונים וכך גם הקריטריונים החלים בכל
שלב.
פוטנציאל היווצרות רעידות כתוצאה מעבודות הקמה נחלק בהתאם לאופי העבודה ומיקומה,
ולשימושים הרגישים לרעידות בקרבת מקום ביצוע העבודות .עבודות ההקמה נחלקות באופן הבא,
בהיבט היווצרות והתפשטות רעידות:




הקמת קו הרכבת בקטעים העל קרקעיים .At Grade -
הקמת קו הרכבת במעבר מהקטעים הקרקעיים לקטעים התת-קרקעיים (הפורטלים)
והתחנות.
הליך הכרייה התת-קרקעי באמצעות ה TBM-ו /או בשיטת ה.NATM-

מהלך העבודות בשלב ההקמה אינו ידוע באופן סופי ומדויק בשלב התכנוני הנוכחי והינו חלק מהתכנון
המפורט.
ראוי לציין כי ככלל ,בשונה מרעש ומטרדים פוטנציאלים אחרים ,התפשטות רעידות כתוצאה מביצוע
עבודות בכלי עבודה ,מוגבלות למרחקים קצרים יחסית ממקור הרעידות.
ביצוע הקט עים הקרקעיים דומה במהותו לסלילת דרך ,זאת למעט הליך הנחת המסילה עצמה .גם הליך
הנחת המסילה אינו כולל פעילות חריגה הכוללת רעידות בעוצמה גבוהה ולפיכך ,בקטעים אלו אין צפי
למטרדים הקשורים לרעידות.
בשלב הקמת הפורטלים והתחנות התת-קרקעיות מכונות הקידוח השונות ועבודות מחפרים ושופלים
זחליליים עלולים לגרום לרעידות ,בהתאם לסוג המכונה ומיקום מקבלי הרעידות ביחס למקום
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העבודה .צפוי כי משך עבודות אלו יהיה ממושך  -חודשי עבודה רבים – ולכן ייתכן והרעידות תשפענה
על מקבלים קרובים לעבודת הכלים הכבדים.
בסעיף זה ניתן פירוט לסוג ותוכן מסמכי הביצוע שיוגשו עם התקדמות התכנון ,וסל פתרונות אפשריים
במידה וימצאו קטעים בהם קיים חשש להיווצרות רעידות החורגות מהקריטריון.
עבור שלב ההקמה ,חושבו מפלסי הרעידות כתוצאה ממעבר הרכבת הקלה ולא נמצאו חריגות
מקירטיון הרעידות.
שדות אלקטרומגנטיים
סעיף זה כולל אפיון תיאורטי של בטיחות שדות אלקטרומגנטיים לאדם והשפעות על שימושי ויעודי
הקרקע ,כתוצאה מהיווצרות הפרעות פוטנציאליות באזורים הסמוכים לתשתית הרק"ל.
לאורך הקו הירוק נסרקו קטעי המסילה בכדי לאתר מבנים ושימושי קרקע אשר עלולים להיות
מושפעים מהפליטה האלמ"ג מקווי הכוח העליונים ,המזינים את הרכיב הנייד ומפעולת הרכבות בקו.
הסף המומלץ ע"י המשרד להג"ס ,בתנאי עומס אופייני מקסימאלי ,לרמת השטף המגנטי שטף נמוך מ-
 .4 mGחישוב ,בגישה מחמירה ,הראה כי הטווח הבטוח הוא  5.5מטרים מהמסילה .לא אותרו מבנים
לאורך התוואי שהמרחק שלהם מהמסילה קטן ממרחק זה.
כמו כן ,מאחר והוראות התכנית מאפשרות שינוי במיקום המסילה במקטעים שונים בשלבים מאוחרים
יותר ,תוארו אמצעים אפשריים בהם ניתן לעשות שימוש ,במידת הצורך ,לשם צמצום טווח ההשפעה
על מבני מגורים מעמודי החשמול.
בנוסף ,נבחנה רמת השטף המגנטי מחוץ לחדרים הטכניים הממוקמים לאורך הקו עפ"י תכנית מייצגת
לחדר טכני .מחוץ לקירות החדר שטף השדה המגנטי נמוך מ.4 mG-
באזורים שמעל לתקרת החדר שטף השדה המגנטי עשוי להגיע ,בגובה  1מ' מעל הקרקע ,בחדר טמון,
לעשרות מילי-גאוס .ברמות שטף שדה מגנטי כאלו אין כל מניעה לתנועה ומעבר חופשי של אנשים מעל
החדרים אולם אין לאפשר שימושים הדורשים שהיית הציבור במקום כגון הצבת ספסלי ישיבה מעל
לתקרת החדר או שהייה של אנשים בשטחים הציבוריים שמעל התחנה.
האמצעים המומלצים על ידי צוות התכנון ,בהתאם לצורך לצמצום ההשפעה ,כוללים בין השאר :מיגון
מגנטי של תאי השנאים ,תקרת התאים וחלק מהקירות בלוחות ושכבות בידוד ו/או תכנון פנימי ומיקום
החדרים הטכניים כך שהאלמנטים הבעייתיים מבחינת שטף השדה המגנטי ימוקמו באזורים פחות
רגישים לשהיית אנשים.
בשלב התכנון המוקדם לא נעשו מדידות של שדה הקרינה האלקטרומגנטי בתדר רדיו מחוץ לאזור
המסילה (על סמך דרישות התקן האירופאי) בכדי לבדוק תאימות אלמ"ג בין מערכות אלקטרוניות
לשדה אלקטרומגנטי בסביבת אזור המסילה.
בשלב התכנון המפורט ,יש להבטיח שדה אלקטרומגנטי העומד בתקן בטווח של  10מ' מהמסילה.
מצב זה לא יגרום לשיבוש של מערכות אלקטרוניות מהשדה האלמ"ג בתדר רדיו אך עלול ליצור שיבוש
של מקלטי רדיו באפנון  AMעד לטווח של  1.5ק"מ.
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הפרעות לציוד אלקטרוני רפואי תומך חיים במוסדות בריאות נחשב לקריטי ביותר .חסינות ציוד זה
לשדה חשמלי הנה ( 3 V/mלפי  .)IEC 601-1-2במרחק גדול מ 10-מ' השדה החשמלי נמוך מזה .יש
להתחשב בציוד אלקטרוני רפואי בעל צגי שק"ק העלול להיות רגיש לשטף שדה מגנטי של .2 mG
במקרה זה מומלץ טווח מזערי של  12מ' בין תשתית הרכבת הקלה לבין מוסדות בריאות.
בתסקיר זה לא נאמדו השפעות על תשתיות טמונות כמו כבילת טלפון ,אינטרנט ,טל"כ ,צנרת מים,
צנרת דלק ,צנרת גז וכיו"ב הכוללות קורוזיה ו/או השראת מתחים ,כיוון שבשלב תכנוני זה אין עדיין
מידע מדויק ומפורט על מיקום תשתיות אלו ביחס לציר הרק"ל ועל היחסים הגיאומטריים (מרחק
ומקבילות) של תשתיות אלה מהציר .במידה ולאחר סיום שלב התכנון הסופי ימצאו תשתיות שיש לטפל
בהן  -מפורטים מספר פתרונות אפשריים.
פרופיל הרחוב ותפקודו העירוני
מרבית השינויים החזותיים הצפויים בסביבת התכנית ,עקב פיתוחה ,באים לידי ביטוי בעיקר בעקבות
בניית תחנות הנוסעים והפורטלים ,במיוחד לנוכח העובדה שחלק לא מבוטל מן התוואי הינו תת-
קרקעי.
סעיף זה סוקר את המתקנים הנ"ל בדגש על כניסות התחנות  ,ועל המופע שלהן בנוף האורבני ,מפרט
את השפעות התכנית על אופיו ותפקודו של הרחוב ,ומציג עקרונות מנחים לשילוב הרק"ל ברחובות.
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 .1פרק א' – נתוני הסביבה הקיימת
 0.1מבוא
רשת המתע"ן (מערכת תחבורה עתירת נוסעים ,להלן "מתע"ן") נועדה להוות את השלד לתחבורה
הציבורית במטרופולין ת"א .הרשת מקשרת את מערכות התחבורה הציבורית הבין עירונית עם
המערכות הפנים עירוניות .מערכת זו הינה האמצעי המרכזי להבטחת רמת שירות גבוהה בתחבורה
ציבורית.
קווי המתע"ן נועדו לפעול בתדירויות גבוהות לאורך הצירים הראשיים של המטרופולין ברצועות דרך
נפרדות ובלעדיות ובאמצעות כלי רכב רבי קיבולת משני סוגים:
( )1רכבת קלה ( – )LRTמערכת תעבורת רכבות על גלגלי פלדה הנוסעות על מסילת פלדה ,עם כוח
גרירה חשמלי ואיסוף זרם עילי ,הפועלת בעיקר בדרך ייעודית (או שמורה) בתחום זכות הדרך
הכוללת צמתים במפלס פני הקרקע או מופרדים ממפלס פני הקרקע וכן קטעים מוגבהים או תת-
קרקעיים .הקווים הכלולים בתשתית זו הינם :אדום ,ירוק ,סגול ,חום וצהוב (זרוע מערבית).
( )2אוטובוסים מערכתיים ( -)BRTאוטובוסים רבי קיבולת מתקדמים המתאפיינים ברמת נגישות
גבוהה ,מצוידים במערכות אלקטרוניות המתקשרות עם מערכת בקרת הרמזורים והתנועה
ומספקות מידע לנוסע ולמערכת הכרטוס .קווי המתע"ן הכלולים בתשתית זו הינם הקווים
הבאים :כחול ,ורוד ,כתום וצהוב (זרוע מזרחית).
רשת המתע"ן עפ"י תמ"א /23א 4/במטרופולין ת"א כוללת שבעה קווים .התמ"א המאושרת קובעת כי
ניתן לייעד ,בתחום הרצועה לתכנון של קווי המתע"ן במטרופולין ת"א ,רצועת מסילה עבור רק"ל,
באמצעות תכנית מתאר מחוזית (תמ"מ) הכוללת הוראות של תכנית מפורטת או באמצעות תכנית דרך
שתכלול את כל רצועת המסילה שבתחום המחוז.
מכוח הוראה זו מקודמת כעת תכנית המקטע המרכזי של הקו הירוק במסגרת תת"ל /71ב .קביעת
רצועות לתכנון הקו הירוק ,בנוסף לאלה שנקבעו בתמ"א  /23א ,4 /נועדו להקל על בעיות הנגישות
והגודש התחבורתי ,להוות חלק עיקרי במערכת תחבורה ציבורית יעילה ומתקדמת ,לפתח את מערכת
התחבורה הציבורית במשולב עם מערכת התכנון העירוני והפעילות העירונית.
בתרשים  1.0.0.1מוצגת באופן סכמתי ,רשת קווי המתע"ן במטרופולין ת"א.
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תרשים  -1.0.0.1רשת קווי המתע"ן המתוכננים במטרופולין ת"א ,סימון סכמטי
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הקו הירוק הינו אחד מקוויי הרכבת קלה ( ,)LRTשמתוכננים כחלק ממערכת התחבורה עתירת
הנוסעים של מטרופולין תל אביב .כפי שהותוותה בתמ"א  /23א .4 /הקו הירוק הינו הקו השני המתוכנן
לביצוע (לאחר הקו האדום) והוא מחבר את החלקים הדרומיים של מטרופולין גוש דן (חולון ושולי העיר
ראשון לציון) עם העיר תל אביב ,ובכך יוצר מרכיב מרכזי בשלד של מערכת הסעת המונים התורם
לפיתוח העתידי לאורך החוף בין תל אביב והרצליה ומאפשר נגישות למוקדי התעסוקה ברמת החייל,
הרצליה ,אוניברסיטת תל אביב ,חולון וראשון לציון .הקו עובר בארבע רשויות :תל-אביב ,חולון ,ראשון
לציון והרצליה .אורך הקו כ 39-ק"מ ( 4.2ק"מ ,בין רחוב לוינסקי בדרום ת"א ועד לרחוב נורדאו בצפון,
עוברים בתת הקרקע) ועם כ 64 -תחנות (בניהן  5תחנות תת קרקעיות).
תוואי הקו הירוק כולו מוצג באופן סכמתי בתרשים .1.0.0.2
הקו הירוק חולק ל 3-מקטעי תכנון :צפוני ,מרכזי ודרומי.
תסקיר זה דן בתכנית תת"ל /71ב -המקטע המרכזי של הקו הירוק מפינת הרחובות הר ציון -שיבת
ציון ועד רחוב ש"י עגנון ,כפי שיפורט בהמשך .תוואי המקטע הנ"ל מוצג בתרשים .1.0.0.3
בתיאום שנערך מול המשרד להגנת הסביבה ,הוחלט שאזור תחנת קרליבך ,המכונה "פרוזדור קרליבך"
והמשותף לשני הקווים האדום והירוק ,יסקר במסגרת מסמכי הקו האדום ,מכיוון שקו זה מקודם לפני
הקו הירוק ונכון להיום נמצא בשלבי תכנון מקדמים יותר .תרשים  1.0.0.4מציג את גבולות האזור
שנסקר במסגרת מסמכי הקו האדום.
במסגרת "נספח ביצוע למניעת מפגעים שלב הקמת ה"קופסא"" ,שהוכן ע"י חברת  , DHVעבור מסמכי
הביצוע של תחנת קרליבך לקו האדום של הרק"ל ,נסקרו בין השאר,ברמת התכנון המפורט ,הנושאים
הבאים:







מים וקרקע -חתך הקרקע באזור ,מפלס מי התהום ,כיוון זרימתם והמפגעים הצפויים להם
כתצואה מהפעילויות ההיסטוריות והקיימות באזור יחד עם עבודות הקמת מערכת הרק"ל.
זיהום וגזי קרקע -רקע כללי והצגה של ממצאי הדיגום באזור תחנת קרליבך.
תיאור תהליך הקמת הפרויקט באזור התחנה -במסגרת הפרק נסקרו נושאים להם השלכות
סביבת יות כגון :פריסת אתרי התארגנות ,שאיבת מי תהום וניקוז ,טיפול בעודפי עפר ופסולת
ועוד.
השפעות סביבתיות -תיאור העבודות והמטרדים הפוטנציאליים כתוצאה מכך (רעש ,רעידות,
אבק ,זיהום קרקע )...
וניתנו הנחיות למניעת מטרדים פוטנציאליים בעת הביצוע.

במסגרת תסקיר זה התבססנו על המידע מתוך המסמך של חברת .DHV
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.0.0
.1.1.1

מפות רקע
מפה עירונית

תסקיר זה דן בתכנית תת"ל /71ב -המקטע המרכזי של הקו הירוק .המקטע כולו נמצא בתחום העיר
ת"א ונמשך מרח' שיבת ציון בדרום ועד רח' ש"י עגנון מצפון לירקון .התוכנית כוללת את המקטע התת
קרקעי ,חציית הירקון בגשר והמשך התוואי בפני הקרקע .תחום הקו הכחול הינו באורך של כ 5-ק"מ
ומחולק לשלושה תתי מקטעים (תרשים :)1.1.1.1
( )1מקטע קרקעי -לאורך רח' הר ציון ,מרח' שיבת ציון ועד פורטל ברח' לוינסקי.
( )2מקטע תת קרקעי -מפינת הרחובות הר ציון -לוינסקי ,ועד לפינת אבן גבירול -נורדאו.
( )3מקטע קרקעי-עילי -חציית נחל הירקון -מרח' נורדאו ועד רח' ש"י עגנון.
תרשים  -1.1.1.1המקטע המרכזי על רקע מפה

בתרשים  1.1.1.2מוצגת התוכנית ע"ג מפה עירונית של ת"א -יפו בקנ"מ  .1:2500מפה זו כוללת את
מרחב תכנון התכנית ,גבולות התוכנית וחלוקתה המרחבית ל 10-רובעים לצורך סקירת שימושי וייעודי
קרקע.
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תרשים  - 1.1.1.2מפה עירונית של ת"א-יפו
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.1.1.2

תצ"א

בתרשים  1.1.2.1מוצג תוואי התכנית על רקע תצ"א בקנ"מ  .1:2500תרשים זה כולל בתוכו גם את
תחום סקר שימושי הקרקע הקיימים.
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שימושי קרקע וייעודיה הסטטוטוריים

.0.1
.1.2.1

סיווג שימושי וייעודי קרקע

 .0.1.0.0תכניות מאושרות בסביבת תוואי הרק"ל
בתרשים  1.2.1.1מוצגת קומפילציה של תכניות מאושרות בטווח של עד  200מ' מציר המסילה בקנ"מ
.1:1250
בטבלה  1.2.1.1מוצגות תכניות מאושרות בסביבת התכנית עד לטווח של  200מ' מציר המסילה.
טבלה  -1.2.1.1תב"עות מאושרות בסביבת התכנית
מס"ד

תכנית

שם התכנית

מטרות התכנית

מעמד

.1

תא3248/

תכנית מתאר
מקומית "מתקן
ספורט ציבורי בצמת
אבן גבירול  -ש"י
עגנון".

*תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.
ביטול מרכז ספורט משטח פארק הירקון והגדרת
מגרש חדש לבנייני ציבור עבור מתקן ספורט ציבורי
בצומת ש"י עגנון  -אבן גבירול.

06/07/09

.2

תא2689/

תכנית מפורטת
"מתחם ציקלג"

.3

תא2971/

"חניון ככר רבין"

.4

תא/מק3639/

תכנית מפורטת -
קביעת תחומים
להקמת מתקנים
הנדסיים וכניסות
לתחנות תת
קרקעיות של הרכבת
הקלה (לפי תמ"מ
.)1/5

קו ירוק מרכז -תסקיר  -ו.docx1-

שיפור ניצול הקרקע באזור מרכז העסקים הראשי
(להלן מע"ר) ,הסדרת שימושי הקרקע עפ"י
המדיניות העירונית ,שדרוג שטחי התעסוקה
והוצאת שימושים מטרדיים קיימים ,הוספת
המגורים בסביבה והוספת שטחי ציבור נדרשים.
לתרום להתחדשות העירונית ולרווחת התושבים
ע"י :יצירת מצאי חנייה לשם שיפור סביבת הולכי
הרגל ע"י צמצום עומסי התנועה והחנייה באזור.
ניצול מרבי של המרחב התת קרקעי בתחום התכנית
לשם מתן פתרונות לחנייה ,מקלוט ציבורי
ותשתיות .חידוש ופיתוח השטחים הציבוריים
ושיפור הקשר והנגישות בינם לבין מערך השירותים
העירוניים בתחום התכנית .סיוע בקידום מדיניות
המעודדת פינוי חניות ממדרכות ,גינות ,שטחי הולכי
רגל ,וקידמת המגרשים שבסביבת התכנית.
1א .לקבוע שטח להרחבת תחום תחנת "אלנבי"
מצפון מזרח לשטח התחנה כמאושר בתמ"מ 1/5
באזור המיועד ל"בית חניה" ,ולקבוע שטח להקמת
מתקנים הנדסיים לצרכי התחנה בתחום דרך
קיימת ומאושרת ממערב לתחנה ,כמסומן בתשריט
 באזור .11ב .לקבוע שטחים לזיקת הנאה למעבר הציבור
לרכבת הקלה ולמתקניה ,בהם יותרו כניסות
ומתקנים הנדסיים לתחנת "קרליבך" בשטח
המיועד לאזור תעסוקה מיוחד ולשפ"פ בהתאמה
לתכנית ת"א" 3319/חסן ערפה" (אושרה ע"י הועדה
המחוזית למתן תוקף) ,כמסומן בתשריט  -באזור .2
1ג .לקבוע שטח להרחבת תחום תחנת "יהודית"
מדרום מערב לשטח התחנה באזור המיועד לשצ"פ
עפ"י תכנית ת"א" 3000/דרום הקריה" (אושרה ע"י
הועדה המחוזית למתן תוקף) ,כמסומן בתשריט -
באזור .3
1ד .לקבוע שטחים לזיקת הנאה למעבר הציבור
לרכבת הקלה ולמתקניה ,בהם יותרו כניסות
לתחנת "שאול המלך" בצפון מזרח לתחנה
בהתאמה לתכנית ת"א" 3250/תנובה-קופ"ח" (לפני
הפקדה) ובדרום מזרח לתחנה כפי שהדבר מתאפשר

31/07/08

20/02/08

31/12/07
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תכנית

שם התכנית

.5

תא2848/

תכנית מתאר
ומפורטת  -בנייני
ציבור באזור מכון
הביוב

.6

תא3574/

בניין עיריית ת"א
יפו  -שינוי 1

.7

תא3319/

תכנית מתאר
ל"מתחם יצחק
שדה"

.8

תא3001/

תכנית מפורטת
"ככר השוק"

.9

תא2988/

.10

תא3063/

.11

תא/2465/א

תכנית מפורטת
"מתחם גבעון" -
שינוי 1

.12

תא/2148/א

תכנית מפורטת
"מתחם סונול"

.13

תא/מק3285/

תכנית מתאר
מפורטת "מנהרת
צומת לה-גרדיה
המסגר"

מעמד

מטרות התכנית
מכוח תכנית ת"א2401/ג' "מתחם עזריאלי" (קיבלה
תוקף) באזור המיועד למע"ר .וכן לקבוע שטחים
ממערב לתחנה בהם יותרו כניסות ומתקנים
הנדסיים לתחנה  ,כמסומן בתשריט  -באזור .4
1ה .לקבוע שטח שבו תותר הקמת מתקנים
הנדסיים לתחנת "ארלוזורוב" מדרום לתחנה,
והרחבת השטח המיועד לתחנה מצפון לה ,בתחום
שטח למע"ר כמסומן בתשריט -באזור .5
 .2לקבוע מיקום כניסות לתחנות התת קרקעיות
ופתחי אוורור לתחנות ,כמסומן בנספח  1והוראות
גמישות לשינוי במקומן.

תכנית מתאר
מקומית "פרויקט
סמל" (ידועה כ-
"פרויקט סומייל")
תכנית מתאר
ומפורטת "מבטחים
אנטקולסקי" שינוי
1

קו ירוק מרכז -תסקיר  -ו.docx1-

שיפור ניצול קרקע ציבורית והסדרת שטח לבנייני
ציבור .שינוי  1לתכנית מתאר מקומית  1111ותכנית
מתאר מפורטת .2289
שיפור תפקוד בניין העירייה באמצעות ריכוז מירב
האגפים בבניין אחד ושיפור הנגישות לבניין.
בהתאם לכך בתחום תכנית זאת ,ביטול הוראותיה
של תכנית מפורטת מס'  58אשר הודעה בדבר מתן
תוקף לה פורסמה עיתון רשמי מס'  976ביום
 4.1.40וכן ביטול הוראותיה של תכנית בנין ערים
מס'  164אשר מתן תוקף לה פורסם ב.17.10.46-
יצירת מנוף לקידום תהליך פינוי והתחדשות
המתחם ושילובו באזור התעסוקה המתפתח בחלקו
המערבי של האיילון.
לפנות את השוק הסיטונאי ,לתכנן מחדש את תחום
התכנית ולשקם את הרקמה האורבנית באזור,
במטרה לחזק את המגורים והתעסוקה הקיימים
באזור ולשפר את מערך שירותי הציבור והתשתיות
העירוניות בסביבה.
לתכנן מחדש את תחום התכנית במטרה לחזק את
אופי המגורים והמסחר באזור ,לשפר את מערך
שירותי הציבור ,הקשרים העירוניים והתשתיות
העירוניות.
לקבוע שימושי קרקע חדשים וזכויות בנייה בתחום
התכנית אשר יאפשרו בניית בניין מגורים ושירותי
ציבור המשתלבים בסביבה.
א .לקבוע הוראות ,תנאים ותמריצים שיאפשרו
שיפור ושיקום המתחם וסביבתו ,הגדלת מצאי
החנייה לציבור באזור והוספת שטחים עסקיים
באזור מרכז העסקים הראשי של ת"א יפו.
ב .לשנות בהתאם לכך את תכנית מפורטת מס' 360
על שינוייה אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה
פורסמה ב-י.פ .מס'  2142ביום  .11.9.75שתיהן
ביחד ייקראו להלן "התכנית הראשית".
א .תוספת זכויות בנייה בהיקף של  2,845מ"ר שטח
עיקרי ותוספת שטחי שרות שלא יעלו על  995מ"ר.
תוספת שתי קומות כך שמס' הקומות מעל מפלס
הכניסה הקובעת לא יעלה על  27קומות.
ב .שינוי בהתאם לכך של הוראות תכנית מס' 2148
אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה התפרסמה
בילקוט הפרסומים מס'  4695מיום ( 5.11.98להלן
"התכנית הראשית").
שיפור מערך התנועה של רחוב הרכבת ורחוב לה-
גרדיה ע"י הקמת מבני דרך (מנהרות ,גדרות,
קירות ,תומכים ו/או גשרים) עפ"י סעיף 62א' ס"ק
(א)( )2ו( -א)( )5לחוק.

12/07/07

23/05/06

28/11/05

29/09/05

15/01/05

14/07/04

23/07/03

22/05/03

06/03/03
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תכנית

.14

תא2663/

.15

תא2671/

.16

תא/מק2260/
א

.17

תא2604/

.18

תא/מק2707/

.19

תא2474/

שם התכנית

מעמד

מטרות התכנית

א .להשלים רצף הפעילות לאורך הרחובות
הראשיים אבן גבירול ושאול המלך ולחזק את מערך
המגורים באזור הנמצא על גבול אזור תרבות
ותעסוקה.
תכנית מפורטת -
ב .לשנות בהתאם לכך את תכנית מפורטת ""G
"מגדל השופטים"
אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה ב-י.פ.
מס'  1097ביום  ,11.6.64על שינוייה (להלן "התכנית
הראשית") תכנית זו מכילה הוראות תכנית
מפורטת.
א .לשפר את ניצול הקרקע בתחום המע"ר ,להרחיב
את השימושים המותרים באזור ולשפר את הבינוי
ואת יחסי הגומלין בין המגדל שיבנה בחלקה 171
לבין בנייני הבניינים הגובלים בו.
ב .לקבוע הוראות לשימור ושיפוץ המבנה לשימור
בחלקה  112בגוש .6941
ג .לבטל בתחום תכנית זו את תוואי הדרך העתידית
תכנית מפורטת
"מתחם לוינשטיין" הצפון מזרחית ,העוברת מדרך פ"ת לרח' טיומקין.
ד .לשנות בהתאם לכך את תכנית מס'  1877אשר
הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה ב-י.פ .מס'
,2253מיום  9.9.76ואת תכנית מפורטת מס' ,44
אשר הודעה על מתן תוקף לה פורסמה בעיתון
רשמי מס'  1142מיום  ,20.11.41על שינוייה להלן
"התכנית הראשית".
א .לקבוע הוראות בנייה ותנאים ,שיאפשרו שימור
תכנית מפורטת
ושיקום מבנה בעל ערכים ארכיטקטוניים הכלול
 2260א'  -בית
בתכנית .ב .לשנות בהתאם לכך את התכנית
רובינשטיין,
הראשית ,אשר הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה
בסמכות הועדה
בי.פ 3870 .מיום .25.4.91
המקומית.
א .קביעת זכויות והוראות בנייה באזור לבניינים
ציבוריים.
ב .שינוי ייעוד שטחים בתחום תכנית מפורטת 2394
 בניין הסנימטק משטח ציבורי פתוח לאזור לבנייניציבור וביטול דרך פרטית.
ג .שינוי גבולות וייעוד מגרשים ,מדרך לאזור לבנייני
תכנית מפורטת -
בנייני ציבור בתחום ציבור ,באזור שמדרום לרח' הפטמן וממזרח לרח'
לרח' שפרינצק.
תכנית G
ד .שינוי "אזור לבניינים ציבוריים" בשטח תכנית
מפורטת " "Gת"א אשר הודעת בדבר מתן תוקף לה
פורסמה בי.פ 1097 .מיום  11.6.64על שינוייה ,שינוי
תכנית מפורטת מס'  2394אשר הודעה בדבר מתן
תוקף לה נתנה בי.פ 3321 .מיום .10.4.86
חיזוק שכ' המגורים ע"י יצירת תמריצים לבנייה
חדשה והסדרת בנייה קיימת ,תוך ניצול טוב יותר
של סה"כ זכויות הבנייה שנקבעו ויישארו לפי
הוראות "התכניות הראשיות" ,כל זאת ע"י:
א .קביעת תכסית קרקע לבנייה חדשה.
תכנית
מפורטת "שכ' ב .קביעת מדיניות לגביי בנייני מגורים הקיימים
שפירא"
ללא היתר.
ג .קביעת קווי בנין.
ד .קביעת רוחב רחוב והקמת מעבר הולכי רגל
במפלס שונה ממפלס הכביש.
ה .הבהרת שימוש דיור מוגן.
א .פיתוח ושיפור המתחם העירוני לאורך רח' קפלן,
לרווחת הציבור ודיירי הסביבה ,באופן שיהווה פרק
תכנית מפורטת -
מחבר בין פרויקט דרום הקריה לבין המרקם
"מתחם בית
העירוני לאורך רח' אבן גבירול.
סוקולוב"
ב .שינוי ע"י כך לתכניות שלהלן :תכנית בנין עיר
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תכנית

שם התכנית

תכנית מפורטת -
איחוד וחלוקה
מחדש שלא
בהסכמת הבעלים,
שינוי מס'  1לשנת
 1987לתכנית
מפורטת  1112א'-
עבר הירקון רובע ה'
תכנית מפורטת
"צפון יצחק שדה"
(אדמות מזרח ת"א)

.20

תא1112/ג

.21

תא2575/

.22

תא2644/

תכנית מתאר
"מתחם ריב"ל"

.23

תא2397/

תכנית מתאר  -שד'
שאול המלך ,אבן
גבירול ,קפלן
ולאונרדו דה וינצ'י

.24

תא1375/

הסדרת דרכי גישה

.25

תא2349/

שינוי  1לתוכנית
מפורטת ""F
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מעמד

מטרות התכנית
מפורטת " "Gת"א על שינוייה שהודעה בדבר מתן
תוקף לה התפרסמה ביום  11.6.64י.פ .1097 .תכנית
מפורטת מס'  339על שינוייה ,שהודעה בדבר מתן
תוקף לה פורסמה ביום  2.6.65ב-י.פ .מס' .418
להלן "התכנית הראשית".
לתכנן ,לאחד ולחלק מחדש את השטח הכלול
בתכנית ולהתאימו לשטח ולמספר יחידות הדיור
בחלק מקטע תכנון מס'  1של רובע ה' בתכנית
מתאר מס  1111ובכך לשנות תכנית מפורטת מס'
 1112א' -עבר הירקון רובע ה' ,על שינוייה (להלן
"התכנית הראשית") ,אשר ההודעה בדבר מתן
תוקף לה פורסמה בילקוט פרסומים מס' 2236
מיום .15.7.76
לקבוע הוראות ותנאים שיתרמו לבנייה באזור
ולפיתוחו.
א .לקבוע הוראות ,תנאים ,תמריצים ומטלות
שיתרמו לפיתוח המתחם וסביבתו כאזור תעסוקה.
ב .להבטיח שימור ושיפוץ מבנה בעל ערכים
מיוחדים ע"י הגדרתו כבניין לשימור א' וקביעת
הנחיות ותנאים לשיפוצו ולמתן היתרי בנייה לו.
ג .לבטל בהתאם לכך ,בתחום תכנית זו בלבד ,את
תכנית מס'  1043אשר הודעה על מתן תוקף לה
פורסמה בי.פ .מס'  1514מיום  20.3.69על שינוייה.
ד .לשנות בהתאם לכך את התכנית המפורטת ""E
אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה התפרסמה
בעיתון הרשמי מס'  1114מיום  17.7.41על שינוייה.
ואת תכנית מס'  44אשר ההודעה בדבר מתן תוקף
לה התפרסמה בעיתון הרשמי מס'  1142מיום
 20.11.41על שינוייה ,להלן "התכניות הראשיות".
פיתוח מרכז אזרחי ב"מרכז דובנוב" הכולל:
א .קביעת זכויות בנייה ועיצוב בקטע "ה" (פינת שד'
שאול המלך ודובנוב).
ב .קביעת רח' משולב וגשרון וכן הסדרי תנועה
וחנייה בקטע מרחוב דניאל פריש .הגדלת זכויות
הבנייה בקטע "ז" בכפוף להבטחת ביצוע הרחוב
המשולב והגשרון.
ג .קביעת זכויות בנייה ועיצוב בקטע "י" (פינת רח'
פריש ודובנוב).
ד .שינוי ייעוד מחניון ציבורי לבניין משרדים וחניון
ציבורי תת קרקעי בקטע "ב" (בין רח' דובנוב לרח'
לאונרדו דה וינצ'י).
ה .קביעת תנאים לפיהם ניתן לשנות מגרש בי"ס
דובנוב לבניין משרדים וככר (קטע "ג").
ו .קביעת קולונדה לאורך רח' דובנוב בקטע "ד"
(בניין התק"ם) .ולשנות בהתאם לכך את התכנית
המפורטת  1137אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה
התפרסמה בילקוט הפרסומים מס'  1488מיום
( 21.11.68להלן "התכנית הראשית") על שינוייה.
הסדרת דרכי הגישה לתחנת האוטובוסים המרכזית
החדשה לשם שיפור תנועת כלי רכב בסביבה ולשנות
בהתאם לכך את התכניות המפורטות " ."Fו,475
 590ו ,1127 -אשר אושרו בשלבי שונים ע"י הוועדה
המחוזית לתכנון ובנייה (להלן "התכניות
הראשיות").
א .לשנות את ייעוד השטח המתוחם בקו כחול כהה
בתשריט מתעשייה למרכז עסקים ראשי .גושי

13/08/97

27/07/97

21/07/97

10/04/95

26/03/92

07/03/91
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תכנית

שם התכנית

.26

2268

תוספת שטחי
מגורים

.27

2055א

תכנית מתאר מס'
2055א'  -שינוי 1
לתכנית 2055

.28

2249

תשריט לתוכנית
מפורטת -מגרש
מיוחד

.29

2289

תכנית מתאר
ומפורטת  -שינוי 3
לתכנית 1111

.30

2334

שינוי  3לתכנית
מפורטת ""B

קו ירוק מרכז -תסקיר  -ו.docx1-

מעמד

מטרות התכנית
בניינים המיועדים למשרדים בגובה משתנה עד 11
קומות וחנייה עילית וקומה טכנית ,ולקבוע תנאי
בנייה מיוחדים בו.
ב .להתוות דרך מקורה בחלקה עם זיקת הנאה
לציבור ,ברוחב של  29מ' ובשטח של  3,045מ"ר עם
זכות בנייה מעל ומתחת לדרך כמסומן בתשריט.
קביעת ככרות בקומות קרקע עם זיקת הנאה
לציבור לציבור כמסומן בתשריט.
ג .לקבוע  3מתחמי תכנון ומגרשי בנייה כמסומן
בתשריט.
ד .לשנות בהתאם לכך את התכנית המפורטת ""F
אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה התפרסמה
בעיתון הרשמי מס'  1051מיום  ,27.7.46להלן
התכנית הראשית על שינוייה.
לקבוע הוראות ותנאים שיתרמו:
א .לעידוד תוספת שטחי מגורים לאוכלוסיה
מגוונת ,ע"י שיפור איכות המגורים ,תוך טיפול
בבניין בחצר וברחוב.
ב .לאפשר תוספות בנייה עד  5קומות מגורים
ובמקרים מסוימים עד  6קומות מגורים בבניינים
חדשים.
ג .להבטחת שימור מבנים בעלי ערכים
ארכיטקטוניים מיוחדים.
ד .לעידוד שיפוץ מבנים ושיפור יחידות דיור
קיימות.
ה .לקביעת תכנית תחבורה שתצמצם תנועה עוברת
ותמנע חניית כלי רכב של אנשים הבאים מחוץ
לאזור.
לבטל קטע דרך מאושרת ,לסמן את מפלס הרחוב,
בארותו קטע ,כשטח פרטי פתוח עם זיקת הנאה
לציבור במפלס הרחוב ,אשר ההודעה בדבר מתן
תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 3035
מיום .15.3.84
לקבוע מגרש מיוחד למשרדים במקום אזור מגורים
 .3בבניין בן  4קומות משרדים מעל קומת קרקע
מסחרית המשמשת כבנק וקומת יציע ברח' אבן
גבירול  166פינת רח' פנקס חלקות  968ו 1028-בגוש
 ,6212בהתאם למסומן בתשריט ,ולשנות בהתאם
לכך את התכנית המפורטת ( 418להלן "התכנית
הראשית") אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה
פורסמה בילקוט הפרסומים מס'  493מיום 28.6.56
על שינוייה.
לייעד קרקע לבנייני ציבור עבור הקמת תחנה
ראשית לכיבוי אש ועבור מערכת דרכים מותאמת
לצרכי התחנה .וכן לקבוע תנאים לבנייה וזאת
במקום הייעוד הקודם של דרכים ,שטח ציבורי
פתוח ,ושירותים הנדסיים .ולשנות בהתאם לכך את
תכנית המתאר  ,1111אשר ההודעה בדבר מתן
תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 1515
מיום  ,27.3.69להלן "התכנית הראשית".
להתיר תוספת בנייה בשטח של  77מ' לשם סידור
משרד במרתף הבניין הקיים ברח' פנקס  4בגוש
 6213חלקה  640ובגוש  6212חלקה  1233ולשנות
בהתאם לכך את התכנית המפורטת "( "Bלהלן
"התכנית הראשית") אשר ההודעה בדבר מתן תוקף
לה פורסמה בעיתון רשמי מס'  1389מיום ,1.2.1945
על שינוייה.

18/12/89

17/12/89

28/04/89

28/01/1988

25/05/87
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.31

2394

תכנית בניין עיר
מפורטת

.32

1090א

תכנית מס'  1090א'

.33

2283

שינוי  1לתכנית 845
 שינוי יעוד למבנהציבור  -בית כנסת

.34

2100

שינוי  1לתכנית
מפורטת 164

.35

2098

שינוי מס'  1לשנת
 1980של תכנית
מפורטת 446

.36

2186

שינוי  3לשנת 1981
של תכנית מתאר
מקומית 1111

.37

1820

תכנית מפורטת -
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מעמד

מטרות התכנית
הוספת בניין למועדון קולנועי סינמטק עירוני על
המגרש הציבורי ,הפיכת חלק מהמגרש הציבורי
לשטח ציבורי פתוח מסביב למועדון ,המצורף לכיכר
השוטר .ביטול רח'  1172וקביעת נתיב תנועה חדש
במקומו במסומן בתשריט ולשנות בהתאם לכך את
התכנית המפורטת  339אשר ההודעה בדבר מתן
תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 418
מיום ( 2.6.55להלן "התכנית הראשית") על
תיקוניה.
א .לשנות את ייעוד המגרש " "Bהכולל את החלקות
 1245-1241בגוש  6213מאזור מלונאות ונופש
למגרש מסחרי מיוחד לשם הקמת בניין רב קומות
למסחר ולמשרדים.
ב .לקבוע חניון בקומות תת קרקעיות של המגרש
הציבורי הכולל את החלקות 1240 ,1219 ,22-24
וחלקי חלקות  ,1210 ,25,26בגוש ( 6213מגרש ".)"A
ג .לשנות ייעוד של חלק מאזור מגורים  3לשטח
בניין ציבורי הכולל חלק מחלקות  25,26בגוש 6213
(מגרש .)A
ד .לשנות חלק מאזור מגורים  3ושטח לבניין ציבורי
ושביל להולכי רגל לדרך חדשה (מגרש ".)"C
ה .לקבוע על חלק מאזור מגורים  3חלקות ,1212
 ,1223 ,1218וחלק מחלקות  ,1231 ,1220 ,20בגוש
 ,6213חלקה  535וחלק מחלקה  541בגוש 6214
(מגרש " )"Dגישה צפונית לחניון מרח' אבן גבירול
ברוחב  7מ'.
ו .לשנות בהתאם לכך את התכנית המפורטת 484
(להלן "התכנית הראשית") על שינוייה ,אשר
ההודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט
הפרסומים מס'  1012מיום .23.5.63
לשנות ייעוד הקרקע משטח ציבורי פתוח לאזור
לבנייני ציבור לשם הקמת בניין בית כנסת ולשנות
ע"י כך את ב"ע  845על שינוייה ,אשר ההודעה בדבר
מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס'
 1192מיום .17.6.65
לשנות את ייעוד השטח הכולל את כל החלקות
המסומנות בסעיף  2מאזור לבנייני ציבור למגרש
מיוחד לבניין רב קומות למגורים ולשטח מסחרי
ולשטח ציבורי פתוח ,לדרכים ולחניון תת קרקעי
עם תנאי בנייה מיוחדים ולשנות בהתאם לכך את
התכנית המפורטת מס'  164על שינוייה (להלן
"התכנית הראשית") אשר המודעה בדבר אישורה
פורסמה בעיתון הרשמי מס' .1528
לשנות ייעוד הקרקע מאזור תעשייה זעירה ומלאכה
אשר בשטח לחלוקה מחדש למגרש מיוחד לבית
כנסת ,לביצוע איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת
הבעלים ולשנות בהתאם לכך את התכנית
המפורטת מס' ( 446להלן "התכנית הראשית") על
שינוייה אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה
התפרסמה בילקוט הפרסומים מס'  726מיום
24.12.59
לשנות ייעוד הקרקע משטח ציבורי פתוח לאזור
מיוחד ,לדרכים ולחניה ולשנות בהתאם לכך את
תכנית המתאר  ,1111אשר הודעה בדבר מתן תוקף
לה פורסמה בילקוט פרסומים מס'  1515מיום
( 27.3.69להלן "התכנית הראשית") על תיקוניה.
לתכנן מחדש ,לפרט ,לאחד לחלק את השטח

10/04/86

06/06/85

21/02/85

17/03/83

17/03/83

16/12/82
09/02/1982

עמוד  49מתוך 440

נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ
מס"ד

תכנית

.38

1762א

תכנית מס'  1762א'

.39

1737א

תכנית מס' 1737א

.40

1065א

תכנית מס' 1065א -
שינוי  3לתכנית
מפורטת ""E

.41

1920

שינוי  1לתכנית
מפורטת G

.42

1795

תכנית מס' - 1795
שינוי  1לתכנית 995

שם התכנית

מטרות התכנית

שינוי  1לחלק
מתכנית מפורטת
 1112א'.

המוגדר בסעיף  2דלעיל .ולהתאימו למס' הכולל של
יחידות הדיור בקטע תכנון מס'  1של רובע ה'
בתכנית המתאר  .1111בכך לשנות חלק מתכנית
מפורטת מס'  1112א' (להלן התכנית הראשית) ע"י:
א .התוויית דרכים חדשות כמסומן בתשריט.
ב .קביעת השטחים הציבוריים.
ג .קביעת אזורי המגורים השונים ,חלוקת המגרשים
ומידותיהם ,כמסומן בתשריט.
ד .קביעת אופי הבינוי ,צפיפות המגורים ומס'
יחידות הדיור ואחוזי הבנייה המותרים וכד'.
ה .קביעת אזורים שונים אחרים.
ו .קביעת הנחיות לעיצוב ארכיטקטוני של שטח
התכנית.
ז .חלוקה חדשה ללא הסכמת בעלים בתחום קטע
תכנון מס'  1וחלוקה חדשה בהסכמת הבעלים
בתחום קטע תכנון מס'  ,2הכל בהתאם לפרק ג'
סימן ז' בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה .1965 -
ח .לוח הקצאות ותשלומי איזון לחלוקה החדשה
לקטע תכנון מס'  ,1לוח הקצאות לחלוקה החדשה
קטע תכנון מס' .2
ט .הוספה בסוף סעיפי התכנית הראשית כדלקמן:
"למרות האמור לעיל יהיה התכנון והתקנות לשטח
התכנית מס'  1820בהתאם למפורט בה".
להתיר הקמת קומה נוספת מס' ( 11חלקית)
שתשמש למשרדים ומעלייה מגדל לשרותי הבית
(כל זאת מעל הבנייה המאושרת עפ"י התכנית
המפורטת מס'  .)935ולשנות בהתאם לכך את
התכנית המפורטת מס'  935אשר ההודעה בדבר
מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס'
 1074מיום  19.11.70עמ'  ,326להלן "התכנית
הראשית" על שינוייה.
להתיר תוספת קומה חמישית לבניינים הקיימים על
החלקות  ,232 ,199 ,72בגוש  7104לשנות בהתאם
לכך את התכנית המפורטת " "Gעל שינוייה (להלן
"התכנית הראשית") אשר ההודעה בדבר מתן תוקף
לא פורסמה בילקוט הפרסומים מס'  1097מיום
.11.6.64
להסדיר את השטח המפורט בסעיף  2דלעיל ע"י
איחוד וחלוקה ,קביעת אזור מסחרי מיוחד עם
תקנות בנייה ושימושים מיוחדים ,קביעת דרכים
חדשות ,הרחבת דרכים קיימות או מאושרות
ולשנות בהתאם לכך את התכנית המפורטת ""E
(תיקון  )1943על שינוייה (להלן "התכנית הראשית")
אשר ההודעה בדבר הפקדתה פורסמה בעיתון
הרשמי מס'  1308מיום .30.12.1943
לאחד את כל החלקות  68 ,67 ,66בגוש  6111למגרש
בנייה אחד ,קביעת מגרש מיוחד ובינוי עם תנאי
בנייה חדשים להקמת בנין לצרכי מסחר ומשרדים
ולשנות בהתאם לכך את התכנית המפורטת " "Gעל
שינוייה (להלן "התכנית הראשית") אשר ההודעה
בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים
מס'  1097מיום .11.6.64
לצרף שטחים מזרחה לדרך פתח תקווה על מנת
להרחיב את דרך פתח תקווה מ 34.0-35.0 :מ' ל:
 40.0מ' בקטע שבין רח' הרכבת ורח' יצחק שדה
כמסומן בתשריט ,לשם שיפור תנועת כלי הרכב
בעורק תחבורה ראשי זה ,ולשנות בהתאם לכך את
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04/02/82

07/01/82

30/10/80

04/01/79

01/06/78
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.43

1576

תכנית מס' -1576
שינוי 1

.44

1127

קביעת דרכי גישה
למרכז תחבורה.

.45

1363

הרחבת רח' אבן
גבירול

.46

1353

שינוי  10לתב"ע -
הקמת בנין

.47

1347

שינוי  2לתוכנית
מפורטת 360

.48

1332

שינוי  7לתכנית בנין
עיר

.49

1273

תכנית מס' -1273
שינוי 1

.50

1169

שינוי  1לתוכנית
מפורטת 360

.51

1193

תכנית מס' 1193
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מטרות התכנית
תכנית מפורטת מס'  995אשר ההודעה בדבר מתן
תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 1488
מיום  .28.11.68להלן "התכנית הראשית" על
שינוייה.
לקבוע אזור מסחרי לגבי החלקה  121וחלק מחלקה
 260בגוש  .6111לקבוע תנאי בנייה מיוחדים ולפנות
בהתאם לכך את התכנית מס'  200א' על שינוייה
(להלן "התכנית הראשית") אשר ההודעה בדבר מתן
תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 108
מיום .6.9.1950
לקבוע דרכי גישה למרכז התחבורה על מתקניו
ושירותיו כפי שהוגדר בתכנית מפורטת מס' 1045
ולשנות בהתאם לכך את התכניות המפורטות
שצוינו לעיל בסעיף מס'  ,1להלן "התכניות
המפורטות".
שינוי תוואי הרחובות בני -דן ואוסישקין ע"י
חיבורם מתחת לגשר אבן גבירול החדש והרחבת
רח' אבן גבירול לשם התווית הגשר החדש והגישה
אליו מהדרום ולשנות את תכניות מתאר ,58 ,50
אשר אושרו למתן תוקף ופורסמו כחוק (להלן
"התכנית הראשית") על שינוייהן.
להתיר על החלקה  97בגוש  6951הקמת בנין בגובה
של  3קומות מעל קומת עמודים מפולשת המיועדת
לחנייה בלבד ובקווי בנייה מוקטנים לצד ולאחור
ולשנות בהתאם את התכנית ב.ע( 1927 .תיקון
 - )1938גדס .על תיקוניה (להלן "התכנית
הראשית") אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה
פורסמה בעיתון הרשמי מס'  976מיום .4.1.1940
א .שינוי יעוד החלקות- 142 ,176 ,177 ,163 ,164 :
 ,139ממגרשים לבית אחסנה וקירור למגרשים
לבית וחנייה.
ב .שינוי ייעוד חלק מחלקה  147ממגרש לבית
וחנייה לאזור מסחרי עם תנאי בנייה חדשים.
ג .ביטול רח' מס'  1107וקביעת רחוב חדש "."D
ד .הרחבת רחובות סעדיה גאון ורח' מס' .1102
ה .לשנות בהתאם לכך את התכנית המפורטת מס'
 360אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה
בילקוט הפרסומים מס'  620מיום  ,4.9.1958על
שינוייה (להלן "התכנית הראשית").
לקבוע תנאי בנייה חדשים על המגרש המורכב
מחלקות 394 ,393 :בגוש  6212ולשנות בהתאם לכך
את התכנית בנין עיר המפורטת ( 1927תיקון )1938
גדס על תיקוניה (להלן "התכנית הראשית") אשר
ההודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בעיתון
הרשמי מס'  976מיום .4.1.1940
לקבוע תנאי בנייה חדשים על חלקה  94בגוש 8111
ולשנות בהתאם לכך את התכנית מס'  200א' על
תיקוניה (להלן "התכנית הראשית") אשר ההודעה
בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים
מס'  106מיום .8.9.1950
לבטל חלק מהשטח הציבורי הפתוח ולצרף אותו
לחלקה מס'  143ולדרך .ולשנות בהתאם לכך את
התכנית המפורטת מס'  ,360אשר ההודעה בדבר
מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 620
מיום  ,4.9.1958להלן התכנית הראשית על שינוייה.
הקמת חדרי כביסה על גגות הבניינים אשר ייבנו
מעל קומת עמודים מפולשת לחניה ולשנות בהתאם
את התכנית מס'  887על תיקוניה (להלן "התכנית

31/07/75

09/06/74

18/11/1971

14/01/71

19/11/70

12/11/70

15/01/70

15/01/70

20/11/69
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.52

1111

תכנית מתאר
מקומית  -שינוי 1
לשטחים מעבר
לירקון

.53

תא1177/

אזור מגורים - 2
שינוי  2של תב"ע
מפורטת  Gת"א

.54

886

שינוי מס'  1לשנת
 1965של תב"ע -
תכנית גדם

.55

475

שפור התכנון בשטח

.56

871

תכנית מס' - 871
תיקון 3

.57

734

תכנית בנין עיר
מפורטת מס' 734

.58

845

תכנית מפורטת 845

.59

527

תכנית ביוני לכיכר
מלכי ישראל
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מטרות התכנית
הראשית") אשר ההודעה על מתן תוקף לה פורסמה
בילקוט הפרסומים מס'  1341מיום  23.2.1967על
תיקוניה ,להלן "התכנית הראשית.
לתכנן מחדש את השטחים מעבר לדרך חיפה
ולשנות בהתאם לכך את תכנית מתאר "ל" -
שטחים מעבר לירקון ,אשר ההודעה בדבר מתן
תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 278
מיום  ,19.2.53ואשר תקרא להלן "התכנית
הראשית" על שינוייה.
מטרת התכנית היא להתיר הוספת משרדים על גג
בניין בן  3קומות וקומת חנויות הקיים ברח' אבן
גבירול מס'  ,34עבור חברת תכנון אמיס לישראל
בע"מ ולשנות בהתאם לכך את תב"ע המפורטת G
ת"א ,אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה התפרסמה
בילקוט הפרסומים מס'  1097מיום ( 11.6.64להלן
"התכנית הראשית") על תיקוניה.
להרחיב את רח' הורקנוס ל 13 -מ' ,לקבוע הבנייה
בצדי חלקות  17-14בגוש  8958ולשנות בהתאם לכך
את תכנית בניין ערים ( 1927תיקון  - )1938הבניית
גדם על קוניה ,אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה
פורסמה בעיתון הרשמי מס'  976מיום 4.1.1940
(להלן "התכנית הראשית").
לשפר את התכנון בשטח ע"י הרחובות :לוינסקי,
ענתבי ,השלכת ,שלמה והר ציון (כולל הבניינים
הפונים לשד' הר ציון מצד מערב) ,כמסומן בתשריט
ולתקן בהתאם לכך את תב"ע מפורטת " "Fאשר
ההודעה על מתן תוקף לה התפרסמה בעיתון
הרשמי מס'  1501מיום  27.6.46על תיקוניה ,להלן
"התכנית הראשית.
לקבוע אזור מגורים מיוחד להקמת בנין רב קומות
על החלקה הנ"ל במקום אזור מגורים " "Iולתקן
בהתאם לכך את תכנית בנין ערים  1927תיקון
( )1938גדם ( ,)58להלן "התכנית הראשית" .אשר
ההודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בעיתון
הרשמי מס'  976מיום .4.1.1940
א .הרחבת רח' השומרון עד  32מטר וקביעת דרך
חדשה (להלן "דרך חדשה") בהמשכו באותו הרוחב
עד לרחוב מקווה ישראל  -חלק מהרחוב יתווה
מתחת למפלס דרך פ"ת.
ב .תיקון תוואי דרך פ"ת כמסומן בתשריט.
ג .קביעת שטח מיוחד לתחנת טרנספורמציה.
ד .קביעת שטח לחלוקה מחדש צפונית מערבית
לדרך פ"ת כדי לאפשר תיקון החלוקה הקיימת
משני צדי הדרך החדשה.
ה .תיקון התב"ע המפורטת " "Fתל אביב אשר
ההודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בעיתון
הרשמי מס'  1501מיום  27.6.46על תיקוניה (להלן
התכנית הראשית).
לקבוע שטח מיוחד לתחבורה ושטח ציבורי פתוח,
לבטל דרכים קיימות ,לשנות את התוואי וחלוקת
רח' הגדוד העברי ולתקן בהתאם לכך את התכנית
המפורטת מס'  ,241אשר ההודעה על מתן תוקף לה
פורסמה בילקוט הפרסומים מס'  138מיום .25.1.51
להלן התכנית הראשית על תיקוניה.
לקבוע מעברים פתוחים בקומת הקרקע של
הבניינים שיוקמו על החלקות המפורטות בסעיף 2
בהתאם למסומן בתשריט ,כדי לשפר את תנאי

27/03/1969

18/03/68

13/02/68

13/04/67

27/01/66

11/11/65

17/06/65

12/02/59
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תכנית

שם התכנית

מס"ד

.60

471

תיקון  4לאדמות
מזרח ת"א  -חלק
צפוני

.61

512

תכנית מפורטת -
חלק צפוני של
אדמות מזרח ת"א
(הרחבת רח'
ז'בוטינסקי)

.62

469

תכנית מפורטת
תיקון  - 1הרחבת
רח' דיזינגוף

.63

467

קביעת מגרש לבנין
ציבורי

.64

418

אדמות מזרח ת"א -
חלק צפוני

.65

438

תיקון  1לתכנית
בניין עיר  -44תכנית
מאוחדת לקביעת
אזורים

.66

307

תכנית מפורטת -
קביעת אזור מסחרי
מיוחד ושוק
סיטונאי

.67

202

תכנית מפורטת
(מגרש ציבורי)

.68

246

קביעת שטח
למגורים

.69

תא251/

תכנית בניין עיר-
קביעת בניה רצופה

קו ירוק מרכז -תסקיר  -ו.docx1-

מעמד

מטרות התכנית
האוורור והאוויר בבניינים הקיימים או שיוקמו על
החלקות הפונות לרח' שילה ולתקן בהתאם לכך את
התכנית מס'  200א' (תיקון מס'  1לשנת  1949של
תב"ע מפורטת " - "Aתיקון  )1943תכנית בינוי
לכיכר מלכי ישראל ( -על תיקוניה) להלן התכנית
הראשית ,אשר ההודעה על הרשאה למתן תוקף לה
התפרסמה בילקוט הפרסומים מס'  108מיום
.6.9.1950
להרחיב את רח' אהבת ציון כמסומן בתשריט
ולתקן בהתאם לכך את התכנית ב.ע "B" .על
תיקוניה (להלן "התכנית הראשית") .אשר ההודעה
על מתן תוקף לה פורסמה בעיתון הרשמי מס' 1389
מיום .1.2.1945
להרחיב את רח' ז'בוטינסקי כמסומן בתשריט,
ולתקן בהתאם לכך את התכנית ב.ע .מפורטת B
חלק צפוני של אדמות מזרח תל אביב ,תיקון ,1943
על תיקוניה (להלן התכנית הראשית) .אשר ההודעה
על מתן תוקף לה פורסמה בעיתון הרשמי מס' 1389
מיום .1.2.43
הרחבת רח' דיזינגוף בקטע בין שד' תרט"ט א' ורח'
אבן גבירול לשם שיפור סידורי התנועה בקטע זה
של הרחוב ולתקן בהתאם לכך את תכנית החלוקה
מס'  ,135על תיקוניה (להלן התכנית הראשית) אשר
ההודעה על מתן תוקף לה פורסמה בעיתון הרשמי
מס'  1134מיום .9.10.1941
קביעת מגרש לבנין ציבורי לחלקה  34בגוש 6953
ולחלקה  255בגוש  6215במקום מגרש ציבורי פתוח,
ולתקן בהתאם לכך את התכנית ב.ע .1927 .תיקון
 1938על תיקוניה (להלן התכנית הראשית) .אשר
ההודעה על מתן תוקף לה פורסמה בעיתון הרשמי
מס'  976מיום .4.1.40
לפתוח דרך בהמשך שדרות נורדאו ולתקן בהתאם
לכך את תכנית מפורטת "( "Bתיקון  )1943חלק
צפוני של אדמות במזרח תל אביב (להלן התכנית
הראשית) על תיקוניה .אשר ההודעה על מתן תוקף
לה פורסמה בעיתון הרשמי מס'  1389מיום
.1.2.1945
קביעת צורת הבינוי על החלקות המפורטות בסעיף
 2בהצטלבות רח' אבן גבירול ומרמורק ולתקן
בהתאם לכך את תב"ע מס'  ,44תכנית מאוחדת
לקביעת אזורים (תיקון  ,)1941להלן "התכנית
הראשית" על תיקוניה .אשר ההודעה על מתן תוקף
לה פורסמה בעיתון רשמי מס'  1142מיום .20.11.41
א .לקבוע אזור מסחרי מיוחד ושוק סיטונאי לחלק
את השטח המפורט בסעיף  2בהתאם למסומן
בתשריט.
ב .לתקן את תכנית בניין עיר מפורטת " "Gתל
אביב על תיקוניה (להלן התכנית הראשית).
שינוי התכנית המפורטת  B 1946ע"י ביטול מגרש
וגן ציבורי וקביעת מגרש ציבורי חדש וחלוקת תת
חלקות ( 4חלק) ו 403-בגוש  6212כמסומן במפה.
הרחבת רח' ארלוזרוב לשם הקלה על תנוע בלי רכב
ההולכת וגדלה.
לקבוע בנייה רצופה לחלקות המפורטות בסעיף 1
כדי ליצור בקטע זה של שדרות ח"ן המשמש כניסה
לכיכר מלכי ישראל יחידה ארכיטקטונית
המתאימה לאופי הבנייה של כיכר מלכי ישראל

27/11/58

08/05/58

25/09/57

31/01/57

28/06/56

08/03/56

29/07/55

14/08/52
06/12/51
29/10/50
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מס"ד

תכנית

שם התכנית

.70

תא189/

תיקון  1לשנת 1927
של תכנית בנין עיר
תל אביב .1927

.71

תא207/

מנדטורית

.72

תא159/

תכנית בנין עיר ת"א

.73
.74
.75
.76
.77
.78
.79
.80
.81
.82
.83
.84

תא179/
תא168/
תא166/
תא164/
תא61/
תא120/
תא108/
תא107/
תא106/
תא105/
תא50/
תא110/

מנדטורית
מנדטורית
חלוקת חלקה
מנדטורית
מנדטורית
מנדטורית
מגורים  -מנדטורית
מגורים מנדטורית
מנדטורית
מנדטורית
אדמות מזרח ת"א
מנדטורית

.85

58

תכנית מתאר "גדס"

.86

תא44/

שינוי יעודים

קו ירוק מרכז -תסקיר  -ו.docx1-

מעמד

מטרות התכנית
הקבועה בתכנית הבינוי מס' .200
א .לשפר את הצורה הכללית של ככר היל היות
וצורתה הבלתי רגולרית הנוכחית אינה הרקע
המתאים לעמוד הזיכרון של גנרל היל.
ב .ביטול המגרש הציבורי (חלק ה'  167גוש )6958
בא כתוצאה של חלוקתן מחדש של החלקות כפי
שמפורט בסעיף ( 2ב) ,בקשר לשינויים בכיכר .היות
ושטחים ניכרים בסביבה זו מיועדים למגרשים
ציבוריים אפשר להקטין ולשנות סוג הקרקע של
שטח המגרש הציבורי ,כפי שמפורט בסעיף ( 2ג).
הקרקעות האלה ישמשו לחליפין למגרשים אשר
הופקעו בחלקי עיר אחרים לצרכי הציבור.
--א .שינוי אזור התעשייה לאזור מגורים הכרחי
בהתחשב עם התפתחות אזור המגורים בסביבה זו
אשר אופייה מונע התפתחות תעשייתית במקום.
ב .הקטנת המגרש הציבורי במטרה לשנות את צורת
המגרש הבלתי נוחה והשטח אשר שימושו שונה
ואשר אינו הכרחי ביותר למגרש בנין ציבורי ,ישמש
לחליפין למגרשים הופקעו בחלקי העיר אחרים.
------------------------תוספת שטחי שירות לבניינים צמודי קרקע (בתים
משותפים) ומבני מגורים (עם או בלי חזית
מסחרית).
---

30/12/49

14/11/49

08/06/49

14/03/47
04/12/46
27/06/46
28/02/46
11/08/44
28/08/41
23/01/41
23/01/41
23/01/41
23/01/41
19/12/40
16/01/40
04/01/40
04/11/37
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תרשים  -1.2.1.1קומפילציית תכניות מאושרות
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 .0.1.0.1סקר שימושי קרקע
א .תחום הסקר
נערך סקר שימושי קרקע בסביבת התוכנית ,משכונת "כוכב הצפון" (מעברו הצפוני של נחל הירקון) ועד
לקו לרחוב הקונגרס .הסקר התבסס על סיורי שטח שנערכו בחודשים יולי ,אוגוסט  ,2013תצ"א-
אורטופוטו עדכנית ומפה עירונית של העיר ת"א -יפו .הסקר תוחם שטח בטווח של עד  100מ' ,לכל צד,
מציר מסילת הרק"ל.
לצורך נוחות הסקירה ,חולק המרחב הנסקר ל 10-קטעים ,כאשר התוואי מרח' אבן גבירול ועד תחילת
רח' יהודה הלוי ,מהווה את הציר הראשי המפריד בין הקטעים ממערב וממזרח לו .בטבלה 1.2.1.2
להלן מפורטים גבולות עשרת הקטעים.
בארבעת הגיליונות של תרשים  1.2.1.2ניתן לראות את חלוקת השטח הנסקר ל 10-הקטעים.
טבלה  - 1.2.1.2חלוקת תחום הסקר ל 10-קטעים
מס'
הקטע
1

גבול צפוני

גבול דרומי

רח' ש"י עגנון-
שכ' "כוכב הצפון"
הגדה הצפונית של
נחל הירקון

הגדה הצפונית של
נחל הירקון

גבול מזרחי

גבול מערבי

 100מ' מכל צד של ציר המסילה
רח' אבן גבירול

 100מ' מציר
המסילה

 100מ' מציר
המסילה

רח' אבן גבירול

רח' אבן גבירול

 100מ' מציר
המסילה

שד' דוד המלך

 100מ' מציר
המסילה

רח' אבן גבירול

6

שד' בן -גוריון
ומתחם עריית ת"א-
יפו

רח' מרמורק
ושד' בן -ציון

רח' אבן גבירול

 100מ' מציר
המסילה

7

שד' דוד המלך

רח' החשמונאים

 100מ' מציר
המסילה

רח' אבן גבירול

8

רח' מרמורק

רח' הרכבת

רח' קרליבך
ודרך מנחם בגין

 100מ' מציר
המסילה

9

רח' החשמונאים

רח' הרכבת

רח' המסגר

רח' קרליבך
ודרך מנחם בגין

10

רח' הרכבת

רח' הקונגרס

2
3

רח' ז'בוטינסקי

טיילת אוסישקין
שד' בן -גוריון

4
רח' ז'בוטינסקי
5
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 100מ' מכל צד של ציר המסילה

תוואי הרק"ל
בקטע
קרקעי

על קרקעי
(גשר)

תת קרקעי
(מנהרות
רק"ל)

תת קרקעי
ויציאה
למפלס
הקרקע
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*הערה לנושא הצילומים להלן:

כלל הצילומים של שימושי הקרקע מופיעים בנספח ג' לתסקיר וההפניה בגוף הטקסט היא למספר
הצילום בנספח (צילום  ,1צילום  2וכו') .בנוסף לצילומים בנספח ,צורפו בגוף הטקסט מס' צילומים
מייצגים לכל אחד מהמתחמים וההפניה אליהם היא במספור בן  4ספרות (צילום  1.2.1.2וכו').
ב .שימושי קרקע קיימים
( )1קטע מס' 1
תכניתנו מתחילה בפינת הרחובות ש"י עגנון ולוי אשכול .מצפון -מערב לרח' ש"י עגנון ישנו שטח פתוח
השייך למתחם ש.ת .דב .מדרום לרחוב ממוקמת שכונת "כוכב הצפון" ,השכונה מרוחקת בכ 70-מ'
מציר המסילה ומורכבת מבתי מגורים בני  8קומות (צילום .)1
בעיקול המסילה דרומה ,במפגש בין רח' ש"י עגנון ורח' אבן גבירול ,ממוקמת תחנת שאיבה "מי דן" של
איגוד ערים דן לביוב (צילום  .)2התחנה מרוחקת בכ 50 -מ' מציר המסילה .ממערב לתחנת השאיבה
ממוקמים שירותי הכבאות וההצלה של עבר הירקון ואגף הפיקוח העירוני (צילום  .)3שירותים אלו
ממוקמים כ 85 -מ' מהמסילה .בצמוד למסילה ממוקמת כלבייה עירונית (צילום  )4ותחמ"ש רידינג
(צילום  .)5התחמ"ש ממוקם כ 80 -מ' ממערב למסילה.
בהמשך ,המסילה עוברת ממערב לרח' אבן גבירול בתחום שצ"פ המפריד בין הרחוב למגרשי החנייה
"חנה וסע" במתחם רידינג .בקטע זה ,מבני המגורים בני  10הקומות (צילום  )1.2.1.2שבשכונת כוכב
הצפון ,נמצאים ממזרח למסילה במרחק מינימלי של כ 60 -מ' ממנה.
המסילה חוצה את שד' רוקח ועוברת בתחום פארק הירקון ,בו היא נושקת לגן הבנים – אנדרטה לזכר
חללי הטרור (צילום  .)1.2.1.3בהמשך תוואי הרק"ל עובר סמוך למרכז לבטיחות בדרכים (צילום ,)8
במרחק מינימלי של כ 10 -מ' ממנו .המשך תוואי המסילה חוצה בגשר את נחל הירקון ,בצמוד וממערב
לגשר "בר-יהודה".
צילום  -1.2.1.2מבני מגורים בשכונת כוכב הצפון
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צילום  – 1.2.1.3פארק הירקון ,גן הבנים (לזכר חללי הטרור)

( )2קטע מס' 2
הסקירה מתחילה ברח' אוסישקין המקביל לנחל הירקון ,במבנה מגורים בן  3קומות (על עמודים)
המאפיין את רוב מבני המגורים לאורך רח' אבן גבירול (צילום  .)9במרחב שבין רח' בני דן לנחל,
משתרעת רצועה צרה של פארק הירקון ,כאשר גשר ביילי (צילום  )10מקשר בין רח' בני דן למרכז
לבטיחות וגהות הנמצא מצפון לנחל.
בתחום הרובע רוב מבני המגורים הינם בני  3קומות על עמודים ,אך במס' מקומות ישנם גם מבני
מגורים חדשים בני  4קומות ומעלה (בהתאם לתכניות נקודתיות שאושרו למבנים אילו) .מבני המגורים
משתרעים מהחזית ברח' אבן גבירול ,הרחוקה בכ 10 -מ' מציר המסילה ,ועד גבול תחום הסקר  100מ'
ממערב לה .חזית רחוב אבן גבירול ,לכל אורכו ,מתאפיינת במבני מגורים בני  4קומות ,כאשר קומת
הקרקע משמשת כחזית מסחרית (צילומים  11ו .)14-ברח' יוחנן הורקנוס יש מבנה מגורים בן  5קומות
על עמודים (צילום  )12שנמצא כ 90 -מ' מהמסילה .מבני המגורים ברח' אלכסנדר ינאי בני  3קומות על
עמודים (צילום  )13נמצאים כ 50 -מ' מציר המסילה.
במפגש בין רח' אבן גבירול עם שד' נורדאו נמצא מרכז מסחרי "שופרסל" (צילום  )15הצמוד לכיכר
פרויכטר (צילום  , )16מעליהם נמצאים מבני מגורים המכילים בתוכם גם יחידות של משרד הפנים.
בכיכר זו ממוקמים משרדי מכירת הכרטיסים ה"קסטל".
רחוב הבשן והרחובות הסמוכים לו מאופיינים במבני מגורים בני  3קומות על עמודים (צילום .)17
ברח' עין גדי ,במרחק של כ 100-מי מציר המסילה ,ממוקם בית כנסת "עטרת צבי" (צילום  .)18בחזיתו
המזרחית של בית הכנסת ממוקמת גינת "עין גדי" (צילום .)19
ברח' בזל נמצאת שגרירות מצרים (צילום  .)20השגרירות מרוחקת מציר המסילה בכ 60-מ' .מדרום
לשגרירות ,ברח' הר נבו .נמצאים השירות הפסיכולוגי (צילום  )21וביה"ס הממלכתי "מצדה" ( בעבר
ביה"ס נקרא "הר-נבו"  ,צילום  .)22מוסדות אלו מרוחקים בכ 55-מ' מציר המסילה.
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צילום  – 1.2.1.4קולונדה וחזיתו המסחרית של רח' אבן גבירול

צילום  -1.2.1.5בית מגורים אופייני לרובע  ,2רח' אלכסנדר ינאי 4
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צילום  -1.2.1.6ביה"ס הממלכתי "מצדה" ("הר-נבו" לשעבר)

( )3קטע מס' 3
קטע זה מתאפיין ברובו במבני מגורים בני 3קומות על עמודים .באזור רח' פנקס קיימים גם בתי מגורים
המתנשאים ל 4-קומות וגבוה מכך .כל המרחב בין רח' אבן גבירול לרח' מרים החשמונאית מאופיין
"בבתי רכבת" בני  3קומות על עמודים (צילום  ,)23המרוחקים בכ 1-מ' מציר המסילה.
בית דואר ישראל נמצא ברח' אבן גבירול ( 170צילום  .)24מדרום לבית הדואר ,בצומת שבין הרחובות
אבן גבירול ופנקס  ,ממוקם בניין "וואלה" וסניף מרכזי של בנק מזרחי (צילום  .)25בנוסף ,בצפון רח'
פנקס ישנם מבני מגורים בני  3קומות על עמודים (צילום  ,)26ומצדו הדרומי ממוקמים מבני מגורים בני
 4קומות על עמודים (צילום  .)27בהמשך ,האזור שבין הרחובות פנקס ,מוסינזון ,אבן גבירול
וז'בוטינסקי מתאפיין במבני מגורים בני  3קומות על עמודים ,כאשר ברח' אבן גבירול קיימת חזית
מסחרית בקומת הקרקע.
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צילום  - 1.2.1.7מגורים בין הרחובות מרים החשמונאית ואבן גבירול

צילום  -1.2.1.8בית "וואלה" ובנק המזרחי

קו ירוק מרכז -תסקיר  -ו.docx1-

עמוד  61מתוך 440

נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

( )4קטע מס' 4
קטע  4מתאפיין במגורים בני  3קומות (על עמודים) ונמצאים בו במתחם "גן העיר" ,עירית ת"א -יפו
וכיכר רבין .לכל אורכו של רח' אבן גבירול נמשכת החזית המסחרית ,כחלק ממבני מגורים בני  3קומות
על עמודים .בכתובת אבן גבירול  117ממוקם בית כנסת "אליהו הנביא" (צילום  ,)28כ 15 -מ' מציר
המסילה.
מבני מגורים בשד' עמנואל מתנשאים לגובה של  3קומות על עמודים (צילום  .)29הם נמצאים כ 50 -מ'
מציר המסילה .מלבד בתי המגורים ,בכתובת שד' עמנואל  16נמצאת גינה קהילתית עם מבנה של תנועת
מחנות העולים (צילום  .)30גינה זו מרוחקת כ 100 -מ' מהמסילה .מבני המגורים לאורך הרחובות
ארלוזורוב ואלחריזי הם בני  3קומות על עמודים (צילומים .)32-31
ברח' הפרדס ,כ 85-מ' מציר המסילה ,ממוקם מרכז "חמד"ע" – מרכז לחינוך מדעי (צילום .)1.2.1.9
בנוסף ,בפינת הרחובות הפרדס והדסה ממוקם בניין מגורים שגובהו  5קומות על עמודים .בניין זה
מרוחק בכ 55-מ' מציר המסילה (צילום .)34
מדרום לרח' הדסה משתרע מתחם "גן העיר" .המתחם כולל בתוכו גם את המרכז המסחרי גן העיר
(צילום  )35ומבנה מגורים בן  26קומות (צילום  .)1.2.1.10המתחם ממוקם במרחק של כ 95 -מ' מציר
המסילה .כ 55-מ' מציר המסילה ממוקם מרכז ערב לתרבות (צילום  .)37מדרום למתחם גן העיר
ממקומם מבנה עירית ת"א -יפו המתנשא לגובה של  12קומות (צילום  .)38בחזית העיריה כיכר רבין
ובה במה ומזרקה (צילום .)1.2.1.11
צילום  -1.2.1.9חמד"ע ,המרכז לחינוך מדעי
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צילום  -1.2.1.10מגדל מגורים במתחם "גן העיר" ( 26קומות)

צילום  – 1.2.1.11בניין העיריה וכיכר רבין
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( )5קטע מס' 5
סקירת קטע  5מתחילה מדרום לרח' ז'בוטינסקי ,בקבוצת מבנים בני קומה אחת ,בשכונה הנקראת
"אבו נג'אח" (צילום  ,)40המרוחקת בכ 15 -מ' מציר המסילה .צמוד לשכונה ממוקמת משתלה (צילום
 .)41ממזרח למשתלה ומצפון ל"מגדל המאה" ,משתרעים חניוני רכב גדולים ".מגדל המאה" (צילום
 )1.2.1.12הינו בניין משרדים בן  20קומות הכולל מרכז מסחרי .גם ברח' בן סרוק נמצאים מבני מגורים
בני קומה אחת (צילום  .)43המבנים מרוחקים בכ 95 -מ' מציר המסילה .במרחק של כ 100-מ' מציר
המסילה ממוקם בית הכנסת "היכל יהודה" (צילום  .)44בנוסף ,ממוקמים גם מבני מגורים בני קומה
אחת (צילום  )45בפינה הצפון-מזרחית של רחובות אבן גבירול וארלוזורוב.
ברח' אבן גבירול  ,100כ 10-מ' מציר המסילה ,ממוקמים מבנה מגורים בני  5קומות (על עמודים) ובית
לוחמי הגטאות (צילום  .)46ברח' ארלוזורוב  ,106כ 70 -מ' מהמסילה ,ממוקם מרכז קהילתי לאזרחים
ותיקים "בני ולוטי רייך" (צילום  .)47בהמשך הרחוב ,בבית מס'  108ממוקם הדואר הראשי (צילום .)49
ברח' אנטוקולסקי  ,9כ 50-מ' מציר המסילה ,ממוקם מלון דירות בן  10קומות (צילום .)48
ברח' שטרוק ,כ 80-מ' מציר המסילה ,ממוקמת האוניברסיטה העממית בת"א (צילום  ) 50ובהמשך,
ברח' ליליין ממוקם גן הילדים הממלכתי "פזמון לחן" (צילום  ,)51הגן מרוחק בכ 80 -מ' מציר המסילה.
מרבית אזור רובע  5מתאפיין בבתי מגורים בני  3-5קומות על עמודים .בפינת הרחובות בלוך ואבן-
גבירול ממוקם בנין משרדים של בנק הפועלים בן  7קומות (צילום  .)52ברח' שילה ,ממוקם מבנה
מגורים בן  4קומות על עמודים (צילום  .)53בניין זה מאפיין את סגנון הבניה ברובע .5
צילום " – 1.2.1.12מגדל המאה"
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צילום  – 1.2.1.13בית הכנסת היכל יהודה

צילום  – 1.2.1.14מלון דירות ברח' אנטוקולסקי 9
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( )6רובע מס' 6
סקירת המקטע מתחילה מדרום לשד' בן גוריון ובנין עירית ת"א -יפו .בניין העיריה ממוקם מצפון
לכיכר רבין (צילום  )54המשתרעת משד' בן גוריון בצפון ,רח' מלכי ישראל ממערב ,רח' פרישמן מדרום
ורח' אבן גבירול במזרח .מדרום לכיכר ישנם בתי מגורים בני  3עד  4קומות על עמודים.
חזית רח' פרישמן מתאפיינת במבני מגורים בני  4קומות על עמודים (צילום  )55עם חזית מסחרית
בקומת הקרקע .לאורך שד' ח"ן ישנם מבני מגורים בני  3קומות על עמודים (צילום  )56הממוקמים כ-
 95מ' מציר המסילה .ברח' מאנה  32ממוקם בית הכנסת "היכל מאיר" (צילום  .)57חזית הכנסת
ממוקם כ 40 -מ' מציר המסילה .בהמשך הרחוב נבנו מבני מגורים בני  3קומות על עמודים .בקצה רח'
לטריס ישנה גינה קהילתית (צילום .)58
ברח' אבן גבירול  ,41פינת רח' השופטים ,ממוקם מרכז לרפואה משלימה (צילום  .)59המרכז מרוחק
בכ 20-מ' מציר המסילה .בהמשך התוואי השכונתי ,ברח' הנביאים ,נבנו מבני מגורים המתנשאים לגובה
של  3קומות על עמודים (צילום  .)60מבני מגורים מהסוג הנ"ל מאפיינים גם את המשך המרחב
השכונתי ,כדוגמת רח' יוסף אליהו (צילום  .)61גם האזור שבין הרחובות דיזנגוף ומרמורק מתאפיין
בטיפוסי בנייני מגורים בני  3קומות על עמודים  -בקרבת היכל התרבות (הנמצא מחוץ לתחום הסקר).
ניתן לראות דוגמא לכך במבנה מגורים בן  3קומות על עמודים ברח' ביל"ו (צילום .)62
ברח' מרמורק ממוקמת שגרירות אוסטריה (צילום  ,)63במבנה בן  5קומות ובמרחק של כ 100 -מ'
ממיקום תחנת דיזנגוף.
צילום  – 1.2.1.15מגורים בני  3קומות על עמודים ,רח' יוסף אליהו
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צילום  – 1.2.1.16בית הכנסת "היכל מאיר"

( )7מקטע מס' 7
סקירת המקטע מתחילה מדרום לשד' דוד המלך .בפינת הרחובות שד' דוד המלך ואבן גבירול ממוקמים
משרדי בנק דיסקונט בבניין בן  6קומות (צילום  .)64ברח' מאנה ממוקמים שני מבנים לשימור בעלי ערך
היסטורי רב:



ביתו של אביגדור סטימצקי  -רח' מאנה ( 19צילום  .)65הבית ממוקם כ 45-מ' מציר המסילה.
ביתם של שמעון ומרים חלפי -רח' מאנה ( 23צילום  .)66הבית מרוחק בכ 90-מ' מציר המסילה.

בטבלה  1.5.2.1מופיע פירוט על המבנים הנ"ל.
דרומית לבתים אלו ,לאורך רח' אבן גבירול ,ממוקמים מבני מגורים בני  3קומות על עמודים עם חזית
מסחרית .גם ברח' השופטים ישנם בתי מגורים עם חצרות בני  3קומות על עמודים (צילום  .)67ברח'
השופטים פינת רח' אבן גבירול ממוקם מרכז מסחרי קטן עם חנות "רולקס" (צילום  .)68המרכז מהווה
חלק מבניין מגורים חדש ,בן  26קומות ,בכתובת רח' שאול המלך ( 1צילום  .)69מוקדים אלו מרוחקים
בכ 60-מ' מציר המסילה.
מדרום לרח' שאול המלך משתרע מתחם "לונדון מיניסטור" (צילום  )71הכולל מגדל מגורים בן 16
קומות (צילום  .)70המתחם מרוחק בכ 70-מ' מציר המסילה וכולל בתוכו גם את תיכון ת"א .מדרום
למתחם ממוקם "בית ציוני אמריקה" המשמש לכנסים והופעות (צילום  )72ומרוחק בכ 50-מ' מציר
המסילה .ברח' דניאל פריש ,פינת רח' אבן גבירול ,ממוקם בנין משרדים בן  16קומות (צילום .)73
בהמשך הרחוב ממוקם בנין משרדים נוסף בן  4קומות (צילום .)74
מדרום לרח' קפלן נמצאים מבני מגורים בעיקר בני  3קומות על עמודים .ברח' קפלן  4ממוקם "בית
העיתונאים" (צילום  ,)75במרחק של כ 60 -מ' מציר המסילה וממיקום תחנת דיזנגוף העתידית .בהמשך
הרח' ,ממוקם "בית הרופא" (צילום  )76המרוחק בכ 100-מ' מציר המסילה.
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"בית יכין" ,בניין משרדים הכולל מחלקות של משרד החקלאות ,הוא בניין בן  14קומות ,שממוקם ברח'
אבן גבירול פינת רח' קפלן.
ברח' איתמר בן אבי נמצא סניף של קופ"ח "לאומית" (צילום  )77המרוחק בכ 90-מ' מהמסילה .רח'
איתמר בן אבי וסביבתו מתאפיינים במבני מגורים בני 3קומות על עמודים (צילום .)78
בפינת הרחובות אבן גבירול ולסקוב ממוקם "בית אליהו" .זהו מבנה משרדים הכולל בתוכו בין השאר
גם את משרדי "בנק הפועלים" (צילום .)79
ברח' שפרינצק ממוקם בית הרופאים החדש ומדרום לו נמצאת רחבה ובה בניין הסינמטק של ת"א
(צילום  .)81הסינמטק מרוחק בכ 90-מ' מציר המסילה.
בין רח' הארבעה לרח' החשמונאים משתרע אזור מסחרי ובתי מלאכה (צילום  )82עם חנייה פנימית.
צילום  – 1.2.1.17מגדל מגורים בן  26קומות רח' שאול המלך 1
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צילום " – 1.2.1.18בית ציוני אמריקה"

צילום  – 1.2.1.19בניין סינמטק ת"א
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( )8מקטע מס' 8
סקירת מקטע  8מתחילה מדרום לרח' מרמורק .ברח' מרמורק  ,26כ 50-מ' מציר המסילה ,ממוקם
מבנה מגורים בן  3קומות (על עמודים) עם חזית מסחרית (צילום  .)83בסמוך אליו ,ברח' מרמורק  ,22כ-
 60מ' מציר המסילה ,נמצא בית כנסת לשימור .הסקר הסביבתי ממשיך אל אזור רח' ברודצקי,
שמתאפיין במגורים בני  3קומות באזור בו מתחילה בניית "באוהאוס" (צילום  )85המאפיינת את כל
האזור שממערב לרח' יהודה הלוי .משולש הרחובות יהודה הלוי ,קרליבך והחשמונאים מאופיין במבני
מגורים בני  3-4קומות .דרומית למשולש מתחיל אזור מסחרי ומשרדים עם מעט מבני מגורים .בין
הרחובות קרליבך וסעדיה גאון ממוקם "בית לשכות המסחר" (צילום  .)86בקצה רח' סעדיה גאון
נמצאת גינה קהילתית (צילום  .)87בהמשך ממוקם בית "מגדל" שוקי הון (צילום  )88ו"בית איינשטיין"
(צילום  .)89בית איינשטיין הינו בניין משרדים בן  5קומות ושדרום לו צמוד מגרש חניה בן  8קומות
(צילום  .)90לכל אורכו של רח' קרליבך משתרעים מבני משרדים בני  3קומות על עמודים עם חזית
מסחרית לרחוב (צילום  .)91בפינת הרחובות קרליבך ולינקולן ממוקם בניין משרדים בן  10קומות
(צילום  ,)92מולו בפינה דרום-מערבית ממוקם "בית רובינשטיין" (צילום  - )93בנין משרדים בן כ30 -
קומות .בהמשך רח' לינקולן ממוקם מבנה משרדים בן  4קומות (צילום  )94המשמש את בנק "טפחות".
מדרום לרח' לינקולן ,ברח' לויד ג'ורג' ,כ 100-מ' מציר המסילה ,ממוקם הקמפוס לאומניות –
"החממה" (צילום  .)95בסמיכות לקמפוס ,במורד רח' סעדיה גאון ממוקמת גינה ציבורית (צילום .)96
מדרום לקמפוס נמצא בית הכנסת "אביר יעקב" (צילום  ,)97במרחק של כ 100 -מ' מציר המסילה.
בצמידות לבית הכנסת ,במרחק של כ 80 -מ' מציר המסילה ,ממוקם מבנה מגורים לשימור  -בית שלמה
קפלן (צילום .)98
תוואי הסקר הסביבתי ממשיך דרומה אל הרחובות מאז"ה ,נחמני וטיומקין ,המתאפיינים במבני
המגורים בני  2-3קומות .בקצה רח' טיומקין ממוקם מרכז הדרכה של "בזק" (צילום  )100ובהמשכו
מבנה מגורים בן  6קומות (צילום  .)101המבנים מרוחקים בכ 80 -מ' מציר המסילה .דרומה יותר
משתרע חניון רכב גדול לאורך רח' הרכבת.
התוואי ממשיך דרך מנחם בגין ,לו חזית מסחרית משולבת עם בתי מלאכה .ברחוב זה ממוקם "בית
לוינשטיין"( צילום  ,)99בניין משרדים בן כ 30 -קומות.
החלק הדרומי של הרובע מתאפיין בציר רח' הרכבת שלאורכו משתרע חניון רכב גדול.
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צילום  – 1.2.1.20חזית מסחרית בבניין בן  3קומות ,רח' קרליבך

צילום " – 1.2.1.21בית רובינשטיין" ,צומת הרחובות קרליבך ולינקולן
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צילום " -1.2.1.22בית לוינשטיין" ,דרך מנחם בגין

( )9קטע מס' 9
סקירת הקטע מתחילה מדרום לרח' החשמונאים .בקצה השוק הסיטונאי לשעבר ,לאורך רח'
החשמונאים נמצאים מבני משרדים בני  5+1קומות (צילום  .)102בהמשך מתחם השוק הסיטונאי הישן
(צילום  )103הנמצא בתהליכי פינוי ובקדמתו ,ברח' קרליבך ,תחנת דלק סד"ש (צילום .)104
צומת בית מעריב הנקרא על שמו של בית מעריב הממוקם בצומת רחובות קרליבך ודרך מנחם בגין
(צילום  ,)105הינו צומת בו עוברת דרך מנחם בגין בבי-פס .בין צומת בית מעריב לרח' המלאכה ממוקם
בית מאיה שהינו בנין המשרדים של רשות הנמלים .מדרום לצומת מגרשי חנייה ומבני מלאכה בודדים.
האזור שבהמשך דרך מנחם בגין הינו אזור מלאכה זעירה ,מוסכים (צילום  ,)106מחסנים וכו' .גינת
סונול נמצאת בלב אזור המוסכים (צילום  )107הנקרא גם שכונת הרכבת.
בהמשך ממוקמת מכללה לאומנות מנשר (צילום  .)108ברח' דוד חכמי ולידה מכללה להנדסה
וטכנולוגיה אתגר (צילום  .)109בהמשך נמצא "מרכז לעיוור בישראל" בבניין בן  4קומות ברח' דוד חכמי
(צילום  )110ובהמשך עד רח' הרכבת משתרע מתחם משרדים גדול – בית אמות הביטוח (צילום )111
הנקרא גם מתחם כלל או מגדלי אביב.
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צילום  – 1.2.1.23השוק הסיטונאי הישן

צילום  – 1.2.1.24בית מעריב
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צילום  - 1.2.1.25בית אמות הביטוח – מתחם כלל בדרך מנחם בגין פינת רח' הרכבת

( )10קטע מס' 10
סקירתו של קטע זה מתחילה מדרום לרח' הרכבת .משטרת מרחב ירקון ממוקמת ברח' הרכבת (צילום
 ,)112ממזרח לה ממוקם בית מ.מ.ס.י (צילום  ,)113בית משרדים בן  5קומות .מדרום ממוקם מתחם
חברת החשמל (צילום  )114הכולל גם תחמ"ש וממערב למתחם זה מבני מגורים בני  2-3קומות ברח'
מקווה ישראל ובית מיידן (צילום  )115בן  3קומות .ממזרח לדרך מנחם בגין משתרע מתחם התחנה
המרכזית הישנה .חזית דרך מנחם בגין מאופיינת במבנים מסחריים .בפינת רח' הרכבת ודרך מנחם בגין
ממוקם מבנה משרדים – בית השתתפויות בנכסים (צילום  ,)116בהמשך בנין עמידר ת"א בן  3+1קומות
(צילום  ,)117בנין החברה להגנת הטבע (צילום  )118ברח' הגליל פינת דרך מנחם בגין .מגרש ריק נמצא
בפינת דרך מנחם בגין ורח' השומרון .רח' השרון מקביל לדרך מנחם בגין ,כאשר שטח רציפי התחנה
המרכזית הישנה (צילום  )119נמצא בדרומו ובהמשך צפונה אולם אירועים (צילום  )120ומשרדים
ומסחר.
תוואי המסילה עוזב בקטע זה את דרך מנחם בגין וממשיך לשד' הר-ציון .לאורך רח' השומרון
ממוקמים פחונים (צילום  )121המשמשים כשוק קטן באזור התחנה המרכזית הישנה .בנוסף ,ברחוב זה
ממוקם מבנה לשימור – "בית הבאר" .באופן כללי ,באזור מתקיימת תעשייה זעירה (צילום .)122
בהמשך מבני מגורים בני  3-5קומות ברחובות הגדוד העברי וי.ל .פרץ( .צילום  .)123בית הנוער ממוקם
ברח' וולפסון (צילום  ,)124כ 100 -מטר מציר המסילה.
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האזור שממזרח למסילה מתחיל בצפון ברח' יסוד המעלה ודרומה לו במדרחוב נוה שאנן ,עורק מסחרי
ראשי במתחם התחנה (צילום  .)125בהמשכו דרומה מבני מסחר ומשרדים בשד' הר ציון (צילום .)126
בהמשך בית כנסת עץ חיים (צילום  ,)127כ 45 -מטר מציר המסילה וגינת לוינסקי (צילום  .)128בית
אביעם משנת ( 1933צילום  )129בן  3קומות נמצא ברח' מטלון ,כ 65 -מטר מציר המסילה .האזור
מאופיין כמו מרבית שכונת שפירא במבני מגורים בני  2-3קומות ,חלקם עם חזית מסחרית .גינה
קהילתית נמצאת ברח' הקונגרס פינת שד' הר ציון (צילום  )130גן ילדים נמצא ברח' וולפסון (צילום
 ,)131כ 90-מטר מציר המסילה.
צילום  - 1.2.1.26בית מ.מ.ס.י

צילום  – 1.2.1.27מתחם חח"י
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צילום  -1.2.1.28מדרחוב נווה שאנן

צילום  - 1.2.1.29גינת לוינסקי
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 1.2.2מפת שימושי הקרקע הקיימים בפועל
תשריט  1.1.2.1מציג את שימושי הקרקע לאורך תוואי הרק"ל על רקע תצ"א.

 1.2.3מיפוי שימושי קרקע עפ"י מדרג סטטוטורי
1.2.3.1

תכניות מתאר ארציות

א .תמ"א  -35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה ,פיתוח ושימור ,המאושרת מיום 27/11/2005
 )1מפת מרקמים( -תשריט  1.2.3.1א')
מתרשים המרקמים עולה כי רוב רובו של תוואי מסילת הרכבת מתוכנן לעבור במרקם עירוני .הוראות
התכנית קובעות כי אל מרקם זה יכוון עיקר הפיתוח של שימושי הקרקע ומראש או במקביל יובטחו
התשתיות הנדרשות -במיוחד תחבורה והסעת המונים .הפיתוח יהיה ברובו עירוני קומפקטי ,מושתת על
יתרונות לגודל תוך כדי הבטחת שטחים פתוחים עירוניים ובינעירוניים לצרכי ציבור ,ושמירה על
שטחים ומסדרונות המיועדים לתשתיות לטווח ארוך.
חלקו הצפוני של התוואי ,באזור חציית נחל הירקון ,התוואי עובר בשטח בתחום מרקם שמור ארצי וכן
חוצה ערוץ נחל .מטרתו של המרקם ליצור רצף של ערכי טבע ,חקלאות ,נוף ,התיישבות ומורשת תוך
יצירת שדרה ירוקה לאורך ערוצי נחלים ראשיים במרכז .המרקם מיועד להשיג שילוב מרבי של הערכים
המאפיינים עם פיתוח מוגבל במרכז הארץ ופיתוח זעיר באזורי הפריפריה.
תוואי הרק"ל מתוכנן לעבור ממזרח למכלול עירוני לשימור .מטרת אזור זה לייעד שטחי בהם בתכנית
מקומית ייקבעו האתרים הראויים לשימור וגבולותיהם ,הוראות בדבר אופיו של האתר ,שיקומו
ומניעת פגיעה בערכים אותם הוא מבטא.
 )2הנחיות סביבתיות (תשריט  1.2.3.1ב')
מתרשים הנחיות סביבתיות עולה כי רוב תוואי הרק"ל מתוכנן לעבור בשטח לשימור משאבי מים.
הוראות התכנית קובעות כי על מוסד התכנון לשקול הנחיות בדבר חדור מי נגר עיליים .במידה
והתכנית עלולה לגרום לזיהום מי התהום ,היא תלווה בחוות דעת הידרולוגית ובהוראות למניעת
הפגיעה במי התהום.
חלקו הצפוני של תוואי הרכבת ,אזור נחל הירקון ,הינו אזור בעל רגישות נופית -סביבתית גבוהה.
תכנית בשטחים אלו חייבת להיות מוגשת עם נספח נופי סביבתי ,שעליו להיות מועבר לחוות דעת
למשרד להגנת הסביבה ,לרשות הטבע והגנים ולמשרד החקלאות (אם יש שטחים חקלאיים).
במקרה דנן תסקיר השפעה על הסביבה גובר על הצורך בנספח זה.
ב .תמ"א  -8תכנית המתאר הארצית לשמורות טבע וגנים לאומיים ,מאושרת מיום -21.6.81
בתוואי הרכבת הקלה ובסביבתה אין שמורות טבע או גנים לאומיים.
ג .תמ"א  -22תכנית המתאר הארצית ליערות וייעור ,מאושרת מיום 16.11.95
בתוואי הרכבת הקלה ובסביבתה אין שטחים המיועדים לייער או לייעור.
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ד .תמ"א /34ב -3/תכנית מתאר ארצית חלקית לניקוז ולנחלים ,המאושרת מיום ( 16/11/2006תרשים
 1.2.3.1ג')
מתרשים זה עולה כי חלקו הצפוני של תוואי הרק"ל (אזור נחל הירקון) מתוכנן לחצות פשט הצפה.
שטחו של פשט הה צפה הינו אזור אליו זורמים מים באופן קבוע או לפרקים ,וזאת כתוצאה מזרימת
מים שהעורק אינו מצליח להעביר.
בנוסף ,רצועת נחל הירקון מוגדרת כעורק ניקוז ראשי .הוראות התכנית קובעות כי זהו עורק אליו
מתנקזים עורקים משניים ,ובו ספיקת התכן גדולה .רצועת ההשפעה הינה  100מ' מכל צד של ציר
העורק.
ה .תמ"א /34ב -4/תכנית מתאר ארצית חלקית לאיגום והחדרה ,המאושרת מיום ( 12.7.07תרשים
 1.2.3.1ד')
רובו של תוואי הרק"ל מתוכנן לעבור בשטח המוגדר כ"פגיעות מי תהום -גבוהה (א'") .הוראות התכנית
קובעות כי תכנית המאפשרת שימוש בקרקע והעלולה לזהם את מי התהום תכלול את התנאים הבאים:
.i
.ii
.iii

הגשה למוסד התכנון נספח הבוחן את השימוש או הפעילות על מי התהום והוכח כי ניתן לנקוט
אמצעים שיתנו מענה מלא למניעת הזיהום והגנה על מי התהום.
תוגש חוות דעת למשרד להגנת הסביבה ולרשות המים ,אשר יגישו מצדם חוות דעתם על הדוח.
האמצעים למניעה והגנה על מי התהום יהוו חלק מהוראות התכנית.

חלקו הדרומי של תוואי הרכבת הקלה מתוכנן לעבור באזור הרגיש להחדרת נגר עילי למי תהום.
הוראות תכנית החלה בתחום אזור זה טעונה אישור של מנהל רשות המים.
ו .תמ"א  -3תכנית מתאר ארצית לדרכים -המאושרת מיום ( 01/08/1976תרשים  1.2.3.1ה')
מתרשים זה עולה כי לאורך התוואי אין אלמנטים הקשורים לדרכים לפי התמ"א.
ז .תמ"א  -23תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל ,המאושרת מיום ( 24/12/1999תרשים  1.2.3.1ה')

מתרשים זה עולה כי דרומית לאזור הקריה תוואי מסילת רכבת הקלה מתקרב למסילת רכבת רב
מסילתית מתוכננת .הוראות התכנית קובעות כי רצועה זו תשמש עבור מסילת רכבת ליותר עם שני
נתיבים .המרחק בין ציר מסילת ברזל רב מסילתית לבין קו בנין הינו  150מ' .התמ"א מסמנת תחנות
רכבת בסבידור ובהגנה.
ח .תמ"א /23א -4/תכנית מתאר ארצית למערכת תחבורה ציבורית עתירת נוסעים (מתע"ן)
במטרופולין ת"א ,תכנית מאושרת מיוני 2010
תכנית שנועדה לקבוע רשת מעודכנת של תוואים למערכת תחבורה עתירת נוסעים .התכנית מתבססת
על תכנית האב למתע"ן במטרופולין ת"א ומיועדת לעגן אותה כתכנית מתאר ארצית.
התמ"א יוצרת שלד תחבורתי המיועד להנחות את תכנון ופיתוח מטרופולין ת"א באופן שתכנון
המטרופולין בעשורים הבאים יוכל להתייחס למערכת הסעת המונים קונקרטית ,בין השאר ,מהבחינות
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הבאות :אפשרויות של פיתוח מוקדים לאורך הצירים ,ציפוף וגיוון של פעילות ותכליות ,שינוי בזכויות
בניה ,שילוב אמצעי תח"צ אחרים ,התאמת דרישות חניה ועוד.
המערכת כוללת רשת של  7קווי מתע"ן .כל קו מתע"ן מיועד לשרת אזור מסוים ויש לו מוצא ויעד
מובחנים .לכל קו ניתן צבע משלו והוא עובר לאורך פרוזדור שנמצא כבעל משמעות מבחינה אורבנית
ומבחינה תחבורתית ,כמתאים מבחינה הנדסית ולפי אפשרויות היישום והמימוש שלו.
כל הקווים יוצרים רשת בעלת קישוריות בין קווי המתע"ן לבין עצמם ובין מערכות תחבורה ציבוריות
אחרות ובעיקר לרשת מסילות הברזל של ר"י ,המזינות אלה את אלה.
בנוסף ,לכל קו נקבע אזור תחזוקה (דיפו) הדרוש לתפעולו ,בהתאם לצרכים חזויים.
מטרות התמ"א הינן:
 קביעת תפרוסת קווי מתע"ן לפיתוח מערכת התחבורה הציבורית
 מסמך מדיניות לתכנון עירוני ותחבורתי משולב
 שמירת שטח לפיתוח המתע"ן
 הנחיות לתכנית מחוזית מפורטת
ט .תמ"א  – 15תכנית מתאר ארצית לתפרוסת שדות תעופה ,המאושרת מיום ( 4/5/2000תרשים
.1.2.3.1ה')
מתרשים זה עולה כי מסילת הרכבת הקלה עוברת סמוך ומדרום לגבולות שדה דב הוז המוגדר כשדה
תעופה דרגה  – 3שדה תעופה שנועד לענות בעיקר על הבקושים לטיסות מסחריות ,סדירות וטיסות שכר
ליעדים פנים ארציים.
י .תמ"א  13חוף הים התיכון שינוי מס'  4שינוי במחוז תל אביב ,המאושרת מיום 5.7.05
(תרשים 1.2.3.1ו')
מתרשים זה עולה כי תוואי הרכבת הקלה מתוכנן לעבור בחלקו הצפוני בתחום שטח יישוב .דרומית
לחציית נחל הירקון עובר התוואי על גבולה המזרחי של התוכנית ,וכל השטח המצוי ממערב לתוואי
הרכבת מוגדר גם הוא כשטח יישוב.
לאורכו של נחל הירקון ישנו ציר מטרופוליני.
ציר ירוק עירוני משני עובר לאורך רחוב נורדאו ולאורך שדרות בן גוריון.
מטרת הצירים הירוקים לקשור בין השטח העירוני ופארק החוף תוך אישור לשימושים :שצ"פ ,מעבר
להולכי רגל ולרוכבי אופניים.
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תרשים  1.2.3.1א' – תמ"א  ,35מרקמים
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תרשים  1.2.3.1ב' – תמ"א  ,35הנחיות סביבתיות
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תרשים  1.2.3.1ג' – תמ"א /34ב3/
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תרשים  1.2.3.1ד' – תמ"א /34ב4/
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תרשים  1.2.3.1ה' – תמ"אות  3,15ו23-
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תרשים  1.2.3.1ו' – תמ"א  13שינוי 4
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1.2.3.2

תכנית מתאר מחוזית

א .תמ"מ  -5תכנית מתאר מחוזית למחוז תל-אביב ,המאושרת מיום ה15.4.10 -
 )1מפת ייעודי קרקע( -תרשים  1.2.3.2א')
אזור נחל הירקון מוגדר כשטח לפארק מטרופוליני ולאורכו יש ציר ירוק מטרופוליני ,אזור זה מצוי
מחוץ לגבולה של התמ"מ החלקית.
חלקה הצפוני של תוואי הרק"ל ,עד לחציית רחוב בן גוריון ,מתוכנן כאזור עירוני בדגש מגורים .השטח
המתפרש ממערב למסילת הרכבת מוגדר כ"מתחם עירוני מוגן" .הוראות התכנית קובעות כי אזור
עירוני מיועד ברובו למגורים עירוניים ושירותים נלווים להם .אזור עירוני מוגן הינו אזור תכנון
שכלולים בו ערכים אורבניים בעלי חשיבות ,הראויים לשימור והגנה ומחייב פיתוח מבוקר.
דרומית לרחוב ארלוזורוב תוואי הרק"ל יעבוד בסמיכות לאזור מוסדות ציבור עירוניים ,כלל עירוניים
ומטרופוליניים.
דרומית לרחוב בן גוריון ,תוואי הרכבת הקלה יעבור בתחום אזור מע"ר מטרופוליני ואזור תעסוקה
משני .כמו כן ,אזור זה הינו אזור מוטה תח"צ.
הוראות התכנית קובעות כי:
אזור מע"ר עירוני הינו אזור המשמש מרכז עסקים ושירותים ראשיים לאוכלוסיית המטרופולין
והמחוז ,הכולל מרכזי עסקים ושירותים ברמה ארצית ונשען על מערכת תחבורה והסעת המונים.
אזור תעסוקה משני הינו שטח בהיקף של  200-1,000דונם ,הנשען בעיקר על מערכות דרכים ותחבורה
ציבורית.
אזור מוטה תח"צ הינו אזור הנמצא בסמיכות מידית למרכז תחבורה או לתחנת רכבת קלה.
 )2מפת תחבורה (תרשים  1.2.3.2ב')
תוואי הרכבת הקלה מתוכנן לכל אורכו לעבור לאורכה של דרך מטרופולינית קיימת .הוראות התכנית
קובעות כי זוהי דרך המשלימה רציפות תנועתית אזורית ,המהווה המשך לדרך בינעירונית ו/או מחברת
בין מחלפים במערכת הבינעירונית.
בחלק הדרומי של התוואי ,מתוכנן הקו הירוק לעבור במסלול משותף עם הקו האדום של הרכבת
הקלה.
כמו כן ,מצפון לרחוב בן גוריון תוואי הרק"ל מתוכנן לחצות תוואי רכבת עירונית גישה לאזורי תחזוקה
ותפעול.
 )3מפת תשתיות (תרשים  1.2.3.2ג')
מתרשים התשתיות עולה כי חלקו הצפוני של התוואי ,אזור נחל הירקון ,תעבור תוואי הרכבת הקלה
באזור פשט הצפה ,כפי שמופיע בתמ"א /34ב.3/
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חלקו הדרומי של תוואי הרכבת הקלה מתוכנן לעבור באזור בעל רגישות להחדרת נגר עילי למי תהום
עפ"י תמ"א /34ב .4/באזור זה תוואי הרק"ל מתוכנן לעבור בסמיכות לתחמ"ש קיים.
ב .תמ"מ  -5/2תכנית מתאר מחוזית מחוז תל אביב שינוי מס'  -2נחל הירקון ,המאושרת מיום ה-
( 30.10.07תרשים'  1.2.3.2ד')
מתרשים זה עולה כי תוואי הרכבת הקלה מתוכנן לחצות את נחל הירקון בחלקו הצפוני של התוואי.
תוואי הרכבת הקלה יחצה את נחל הירקון ,שטח ציבורי פתוח ,שטח לשימור משאבי טבע ונוף .כמו כן,
הרכבת מתוכננת לעבור בשוליים המזרחיים של שטח לתכנון בעתיד -שטחים פתוחים ומבני ציבור.
הוראות התכנית קובעות כי מטרתם של:
.i

.ii
.iii

נחל הירקון לשמר ולקיים את נחל הירקון ויובליו מבחינה אקולוגית ,סביבתית ונופית תוך
שימור על המגוון האקולוגי ,הנופי והחזותי של קטעי הנחל ויובליו ,בהתאם לרגישות
האקולוגית והנופית.
שטח ציבורי פתוח הינו פיתוח מרחב הירקון כריאה ירוקה במרחב הצפוף .פיתוח פארקים
ציבוריים איכותיים ופעילות ספורט ,רווחה ונופש במרחב הירקון.
שטח לשימור משאבי טבע ונוף הינו על מנת לשמור ולשקם את גדות נחל הירקון ויובליו
ורצועה לאורכם ,בכדי לשמר את המערכת האקולוגית ובכלל זה החי והצומח ,הנוף והמים.
כמו כן ,תקבענה הנחיות לפיתוח ולבנייה לשימושים מותרים בשטח.
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תרשים  1.2.3.2א' – תמ"מ  ,5מפת ייעודי קרקע
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תרשים  1.2.3.2ב' – תמ"מ  ,5מפת תחבורה
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תרשים  1.2.3.2ג' – תמ"מ  ,5מפת תשתיות
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תרשים  1.2.3.2ד' – תמ"מ 5/2
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בטבלה  ,1.2.1.1סעיף  1.2.1לתסקיר זה ,מופיעה רשימה של תכניות מפורטות בטווח של עד  100מטר
מציר המסילה.

 1.2.4ייעודם האורבני של שימושי וייעודי הקרקע
סקירתם של ייעודי ושימושי הקרקע לאורך תוואי הרק"ל ,עפ"י מאפיינים אורבניים ,מוצג בפרק 1.2.1
לתסקיר זה .ומערכת התשתיות הקיימות מתוארת בסעיף  3.8.1.1לתסקיר זה.
א .מבנים לשימור
בסעיף זה ניתנת התייחסות פרטנית למבנים לשימור מעבר למצוין בפרק  1.5לתסקיר זה.
תכנית תא 2650/ב' הינה תכנית לשימור מבנים בתל-אביב בתוקף מ ,7.8.08 -מטרותיה העיקריות הן:
.i
.ii
.iii
.iv

להשתמש בשימור לחשוף ערכים אדריכליים של המבנים לשימור כפי שתוכננו או כפי שנבנו
במקור ,לשימור המורשת הבנויה ולהשבחת רמת האדריכלות בעיר.
להשתמש בשימור כמנוף לצורך החייאה והתחדשות עירונית ,ובין היתר ,לשם משיכת פעילויות
חדשות ובניהם כלכלית ,תיירותית ותרבותית למרכז העיר.
ליצור תמריצים לשיקום המבנים לשימור ולהקים מנגנונים הנדרשים ליישום התכנית.
השימור יעשה באמצעים הבאים :קביעת מהם המבנים לשימור ,קביעת הוראות לתיעוד מבנים
לשימור ,קביעת הוראות לשימור מבנים ע"י מניעת פגיעה בהם שיקומם ותחזוקתם ,קביעת
הוראות לעבודות במבנה לשימור ,קביעת תמריצים לתחזוקה ולשיקום מבנים לשימור ,הבטחת
מקור מימון.

התכנית מתפרשת על פני שטח של כ 54,000 -דונם ,והיא כוללת את רשימת המבנים לשימור ,הדרישות
לתיעוד המבנים ,העבודות לשימור והתמריצים לשיקום .נספחי התכנית מחייבים ומהווים חלק בלתי
נפרד מהתכנית.
בטבלה  1.2.4.1להלן מופיע רשימה של מבנים לשימור בתחום של עד כ 100 -מ' מציר המסילה,
המפורטים בתכנית תא 2650/ב' .מיקום האתרים מופיע בתרשים . 1.2.4.1
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ב .פשט ההצפה של נחל הירקון
פשט ההצפה של נחל הירקון מוגדר בתמ"א /34ב .3/התמ"א מגדירה את גבולות פשט ההצפה כך :גבולו
הדרומי צמוד לתוואי הנחל .ואילו מצפון ,מרבית שטחה של שכונת כוכב הצפון המגיע עד לרח' ש"י
עגנון ,כלול בתחום פשט ההצפה של הנחל.
תרשים  1.3.4.2מציג את תוואי הרק"ל על רקע פשט ההצפה של נחל הירקון לפי תמ"א /34ב.3/
תמ"מ  5שינוי  2המתייחסת לפארק הירקון ,אינה מתייחסת לפשט הצפה של הנחל .במרחב זה תכנית
פארק הירקון מגובשת ואין בשלב זה תכניות פיתוח חדשות.

1.2.5

תיאור מערכות התשתית הקיימות לאורך התוואי

לאורך המקטע המרכזי של הקו הירוק ממוקמות מס' תשתיות רטובות ויבשות ,עיליות ותת קרקעיות.
התשתיות היבשות מורכבות בעיקר מתשתיות תקשורת וחשמל ,כגון :רשתות עיליות ותת"ק של חברת
החשמל  ,תשתיות תקשורת עיליות ותת"ק ,עמודי תאורה והאלמנטים הדרושים לתפעולם (ארונות
למרכזיות תאורה ,שוכות וכו') ,רמזורים ושילוט רחוב /הכוונה מוארת ,ועוד.
התשתיות הרטובות מורכבות בעיקר מתשתיות מים (אספקת מים) ,ביוב וניקוז .במקומות מסוימים
לאורך התוואי ,יהיה צורך בהעתקתן .הצורך בהעתקת תשתיות רטובות נובע משני גורמים עיקריים:
 )1התשתיות הרטובות אינן משתלבות עם התכנון הפיזי של חתך הדרך.
 )2תשתיות רטובות שהצורך באחזקתם השוטפת או אחזקת שבר שלהן ,עלול לגרום הפרעה
לתנועת הרכבת עד השבתתה.
הצורך בהעתקת התשתיות ,הן היבשות והן הרטובות יפורט בסעיף  3.8.1.1שלהלן.
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.0.1

קרקע ומי תהום

פרק זה התבסס בעיקר על נתונים הידרולוגיים ודוחות רשות המים כפי שהם מופיעים באתר
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/DataHidrologeime/Pages/default.aspx
לרשימת הדוחות המלאים ראה נספח ב' -בבליוגרפיה.
נספח ד' לתסקיר מציג נתונים גיאוהידרולוגיים שהתקבלו בסקר ( )Desk studyשנערך ע"י משרד מ.
לוין סקרים גיאולוגיים וגיאוטכניים בע"מ וג.י.א .הנדסת קרקע וביסוס בע"מ (ינואר .)2012

 1.3.1המערכת הגיאו-הידרולוגית בסביבת התכנית
מיקומו הגיאוגרפי הכללי של הקו הירוק הינו בחלקו המערבי של מישור החוף ,באגן ההיקוות של
הנחלים איילון וירקון .נחל הירקון זורם בכיוון כללי מזרח-מערב .נחל איילון זורם עד למבואות תל
אביב בכיוון צפון מערב .בדרום תל אביב מתעקל הערוץ צפונה עד לחיבור עם הירקון .בתחום תל אביב
מוסדר הנחל בתעלה מלאכותית .אל שני הנחלים מתחברים מובלי ניקוז ראשיים המנקזים את
השטחים העירוניים הסמוכים.
פני השטח לאורך תוואי הקו הירוק הינם מישוריים ברום של  10-22מ' מעל פני הים ,במרחק הנע בין
 1.8ק"מ ל 900-מ' מזרחית מחוף הים.
תרשים  1.3.1.1מציג מפה טופוגרפית לאורך תוואי הקו הירוק.
המקטע המרכזי של הקו עובר בחלקו המערבי של אקוויפר החוף .באזורים מסוימים של התוואי
האקוויפר נמצא במגע עם מי ים (הפן הביני) .אי לכך ,שאיבת מי תהום בספיקות גבוהות ולאורך זמן,
עלולה להשפיע על דגם הזרימה באזור ולעיתים לגרום לחדירת מי ים.
דגם הזרימה האזורי של מי התהום באקוויפר החוף הינו עקבי והוא תמיד ממזרח למערב .עם התגברות
השאיבות מהאקוויפר נוצר שקע הידרולוגי באזור רמת גן וכיווני הזרימה נעים ברובם לכיוון מרכז
השקע ,למעט באזור המערבי בו כיוון הזרימה הינו לכיוון הים.
במקטע ה מרכזי מפלס מי התהום הינו פחות או יותר בגובה פני הים .סביר כי כתוצאה מהשאיבה יש
מקומות בהם המפלס נמוך עד כמטר אחד מפני הים .עפ"י Desk Study Geological and
 1( Geotechnical Report Green Line Alignmentינואר  ,)2012נמצא כי מפלס מי התהום עולה ככל
שתוואי הרק"ל מתקרב אל נחל הירקון.
בתרשים  1.3.3.1ניתן לראות את תוואי המקטע המרכזי על רקע מפת מפלסי מי התהום באגן החוף
(סתיו  .)2011עפ"י תרשים זה ובהתאם לשני קידוחים ( W-11ו )W-12-באזור רח' אבן גבירול,
המרוחקים  160מ' ו 525-מ' בהתאמה מתוואי הקו הירוק (לפיהם מפלס מי התהום בשנים 2000-2003
נע בין  +0.05מ' ל– 2.20-מ' גובה אבסולוטי) ,נובע כי חלקים מהמקטע התת קרקעי ,הממוקמים לאורך
רחוב אבן גבירול ,יימצאו בתווך הרווי.
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בנוסף ,עפ"י תשריט תכנית מתאר ארצית למשק המים (תמ'א /34ב ,)4/התוואי נמצא באזור המוגדר
כאזור א' – בעל פגיעות מי תהום גבוהה ומעל אזורים רגישים להחדרת מי נגר עילי למי תהום.
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תרשים  -1.3.1.1מפה טופוגרפית
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 1.3.2מבנה הקרקע לאורך מקטע המנהור
כפי שציינו בסעיף  , 1.3.1תוואי המקטע המרכזי של הקו הירוק עובר בשטח הממוקם מעל אקוויפר
החוף .אקוויפר החוף הינו מאגר מי תהום המשתרע בתת הקרקע ,לאורך מישור החוף ,על שטח של כ-
 1800קמ"ר .המילוי החוזר הטבעי לאקוויפר מוערך בכ 250-מלמ"ק בשנה ,והוא מנוצל במלואו במאות
הקידוחים הפרוסים בכל שטחו.
תרשים  1.3.2.1מציג את מפת השתרעותו.
תרשים  -1.3.2.1מפת השתרעות של אקוויפר החוף

לחתך האנכי של אקוויפר החוף צורת משולש המתרחב ממטרים ספורים במזרח ועד לכ 150-200-מ'
במערב .סלעי אקוויפר החוף הוגדרו כחבורת כורכר מגיל פליוקן עליון עד רצנט .החבורה בנויה ברובה
מחול וכורכר לצד חמרה וחרסיות .חבורת הכורכר המונחת על חווארים וחרסיות של תצורת יפו
(המהווה את גג חבורת הסקיה) הינה מגיל פלאוגן -נאוגן.
שכבות אלו אוטמות את האקוויפר בבסיסו ומנתקות אותו מהאקוויפרים העמוקים.
חבורת הכורכר בנויה משתי שכבות סלע עיקריות:
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א .חולות ואאוליינט ( כורכר -אבן חול בליכוד קלציט)
ב .חרסיות ,סילטים וחמרה
המבנה מאופיין בשינויים לטרליים ,עקב היווצרותו בסביבה יבשתית משתנה וכנראה כתוצאה מתנודות
במפלס הים שהתרחשו בזמן הרבדת החבורה.
מאפיינים השטח העיקריים של חבורת הכורכר הם רכסי הכורכר ,מרזבות החרסית והאלוביום שבין
רכסי הכורכר ורצועות הנחלים החרסיתיות .הצלע השלישית של האקוויפר מחברת בין קו החוף (פני
השטח) לבסיס האטום .צלע זו מותווית על הפן הביני (המשטח הדמיוני המהווה גבול בין גוף המים
המתוק ממזרח וגוף המים המלוח ,מי ים תיכון ,ממערב).
תרשים  1.3.2.2מציג חתך סכמטי לרוחב האקוויפר ,ממזרח למערב.
תרשים  - 1.3.2.2חתך סכמטי לרוחב אקוויפר החוף ,ממזרח למערב

מיקומו של הפן הביני תלוי בנפח המים הזורמים לים ובגראדיינט ההידראולי (שיפוע מפלס מי התהום)
באקוויפר .לתלות זו חשיבות עליונה לתכנון הניצול באקוויפר .שאיבות יתר עלולות להקטין את שיפוע
הפן הבייני ובכך להביא לחדירת הפן הביני מזרחה ולכניסת מים מלוחים לקידוחים השואבים.
הצד המערבי של האקוויפר ,עד כ 5-ק"מ מזרחית לקו החוף ,מחולק לכמה תתי אקוויפרים ע"י עדשות
חרסיתיות בעובי ומיקום משתנה ,בתוך יח' הכורכר.
תרשים  1.3.2.3מציג מפה וחתך גיאוטכני לאורך התוואי.
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1.3.3

אזורי מנהור עם סכנה לקיום מפלס מי תהום גבוה בהם

1.3.3.1

נתונים סטטיסטיים

הנתונים המוצגים בסעיף זה מתבססים על הממצאים שחושבו והוצגו בדו"ח מצב הידרולוגי חודשי
(מאי  ,)2014שנערך ע"י רשות המים.
בחודש מאי  2014נמדדו ירידות מפלס במרבית שטחו של אגן החוף .במרכז אגן החוף ,שבשטחו מתוכנן
תוואי המקטע המרכזי של הקו הירוק ,נמצא כי המפלס הממוצע גבוה בכ 28 -ס"מ בהשוואה למפלס
בחודש המקביל אשתקד.
באזור ת"א קיים שקע הידרולוגי שכנראה נובע מהפקה מוגברת לצרכי השפלת מים עבור תשתיות בניה.
בטבלה  1.3.3.1מופיעים ריכוזי נתוני מפלס מי התהום בחלקו המרכזי של אקוויפר החוף שנמדדו במאי
.2014
טבלה  – 1.3.3.1ריכוזי נתוני המפלס במרכז אקוויפר החוף (מאי )2014
שינוי מפלס החודש
(מ')

מפלס ביחס לתחילת
העונה (מ')

מפלס ביחס לחודש
מקביל אשתקד (מ')

-0.03

0.20

0.28

ובטבלה  1.3.3.2מופיעים נתונים הידרולוגיים מייצגים שנמדדו בתחנות הקידוח בשטחו של אקוויפר
החוף.
בנוסף ,בתרשים  1.3.3.1ניתן לראות את השינוי מפלס מי התהום באקוויפר החוף ,בזמן וביחס לקו
האדום ,בתחנות הקידוח השונות.
תחנת הקידוח "יו חולון  "27/1מייצגת בצורה מיטבית את נתוני מפלס מי התהום באזור בו מתוכנן
לעבור התוואי המרכזי של הקו הירוק -האזור המרכזי של אקוויפר החוף .ניתן לראות בתרשים כי
במשך  17השנים האחרונות מפלס מי התהום באזור זה נמוך מהקו האדום.
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תרשים  -1.3.3.1אקוויפר החוף ,שינוי מפלס בזמן וביחס לקו האדום

קו אדום --------
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טבלה  – 1.3.3.2נתונים הידרולוגיים מייצגים ,יוני 2014
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1.3.3.2

השלכת מפלס מי התהום על אזורי המנהור

מקידוחי ניסיון שנעשו בשלב התכנון המוקדם עולה כי עמודת מי התהום לאורך תוואי המנהרות צפויה
להיות בערך בגובה פני הים .צפויים מים רגיונליים ברום אבסולוטי של כ  0+עד  3+מ' בתוך השכבות
החוליות – כורכריות המוליכות .סביר להניח כי מפלס המים התת קרקעיים משתנה ,ועלול אף להיות
גבוה יותר בתלות בשינוי אקלימי ,שינוי משטר השאיבה האזורי וכיוצא בזה .ייתכנו גם מים שעונים
מעל ובין שכבות החרסית בעומק רדוד יותר.
מקטע המנהור שבין תחנות לוינסקי ודיזינגוף צפוי להיות מעל למפלס מי התהום ,בעוד שמקטע
נורדאו -דיזינגוף צפוי להיות ממוקם בחלקו או כולו מתחת לטבלת מי התהום.
צוות התכנון המוקדם ממליץ שמרבית עבודות המנהור בתוואי התת קרקעי ,שאורכו כ 4.5 -ק"מ,
יבוצעו בעזרת מכונת  .)Tunnel Boring Machine) TBMזוהי מכונה המשמשת לחפירת מנהרות עם
חתך עגול דרך מגוון סוגי קרקעות וסלעים (מחול רך עד סלע קשה) .שימוש בשיטה זו יביא להקטנת
ההפרעה לקרקע הסובבת ובכך יתרונה בשימוש באזורים עירוניים דוגמת האזורים בהם עובר תוואי
הקו הירוק .יתרון נוסף בשיטה זו הינו במקרים כדוגמת המצב שלפנינו בו מתבצעות חלק מעבודות
המנהור בשכבת הקרקע הרוויה .במקרה זה ובניגוד לשימוש בשיטות אחרות ,אין צורך בסילוק או
שפילת מי התהום בשטח המנהרה ,מאחר והמנהור מתבצע בלחץ המונע זרימת מי תהום אל תוך
המכונה והמנהרה.
במעברים הרדודים המחברים בין החלק העל קרקעי לחלק התת קרקעי של המסילות יוקמו שני
פורטלים (לוינסקי ונורדאו) .בשלב התכנון המוקדם הפורטלים מתוכננים לקום בשיטת החפירה וכיסוי
( .)cut &coverהשפלת וסילוק מי תהום תידרש בבניית פורטל נורדאו ובבניית התחנות התת קרקעיות
לאורך רחוב אבן גבירול ,שגם הן ,נכון לשלב התכנון המוקדם ,מתוכננות להתבצע בשיטת החפירה
והכסוי.
תרשים  1.3.3.2מציג את תוואי המקטע המרכזי על רקע מפת מפלסי מי התהום באגן החוף (סתיו
.)2011

קו ירוק מרכז -תסקיר  -ו.docx1-

עמוד  106מתוך 440

נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

תרשים  - 1.3.3.2תוואי המקטע המרכזי על רקע מפת מפלסי מי התהום באגן החוף
(סתיו )2011
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1.3.4

שטחי הצפה בתחום התכנית

1.3.4.1

אגן היקוות הירקון

נחל הירקון מנקז אליו אזור המשתרע מקו פרשת המים הארצית בהרי יהודה והשומרון ועד לים
התיכון ,בשטח של כ 1800 -קמ"ר .יובלי הנחל ,ערוצי הניקוז ,יוצאים רובם בהר ועוברים בשפלה
ובמישור החוף .השטח המישורי הוא כ 25% -מכלל אגן ההיקוות .שטח זה מנוקז ע"י מערכת היובלים.
אגן ההיקוות של נחל הירקון מחולק לשני תת-אגנים :ירקון ואילון .שניהם מנקזים בכ 900 -קמ"ר כל
אחד .היובלים העיקריים של תת-אגן הירקון הם :קנה ,רבה ושילה.
הממוצע הרב-שנתי של הגשם בתת אגן הירקון עומד על כ 600 -מ"מ.
תרשים  1.3.4.1מציג את תחום ההתנקזות של נחל הירקון על שני תתי האגנים שלו ,עד לתחנה
ההידרומטרית "איילון -שכונת עזרא" שמספרה .17168
1.3.4.2

מבנה הקרקע באזור ההצפה של נחל הירקון

אזור ההצפה של נחל הירקון מורכב מחתך גיאולוגי של שכבות חרסית פלסטית מאוד ומעט אורגנית.
שכבות חרסית אלו קומפקטיות ובעלות אחיזה גבוהה ,מתחתן מונחת חבורת כורכר .אזורים הקרובים
לתוואי הזרימה של נחל הירקון ,מאופיינים בהשקעה חרסיתית מסיבית בחלק העליון הסמוך לפני
הקרקע הנוכחיים.
תרשים  1.3.4.2מציג את תוואי המסילה על רקע תחום פשט ההצפה של נחל הירקון ,עפ"י תמ"א
/34ב.3/
1.3.4.3

מדדים סטטיסטיים

טבלאות  1.3.4.1ו 1.3.4.2-מציגות נתונים סטטיסטיים עבור ספיקות התכן ונפחי הזרימה בנחל הירקון
כפי שהם נמדדו במאי  ,2014בתחנה ההידרומטרית "ירקון -כביש להרצליה" שמספרה .17135
להלן נתוני התחנה:
)1
)2
)3
)4

שטח תחום ההתנקזות של הנחל עד לתחנה  954 -קמ"ר
תקופת התצפיות בתחנה1991/92-2010/11 , 1940/41-1989/90 -
רום התחלת הזרימה (מ') הארצי)+( 4.29 -
ציוד התחנה:
א .קטע מצופים
ב .מדי רום
ג .מכשיר רושם
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טבלה  - 1.3.4.1סטטיסטיקה של נפחי זרימה בנחל (מאי )2014

מס'
התחנה

שם התחנה

נפח
זרימה
חיצוני
(מלמ"ק)

נפח
גאויות
חיצוני
(מלמ"ק)

מקסימלי
ידוע
(מלמ"ק)

17135

ירקון -כביש להרצליה

35.2

20.9

219

נפח שנתי
עשיריות רבעון
אחרון
עליון
(אחוזון (אחוזון
)75%
)90%
46.78
88.7

רבעון
תחתון
(אחוזון
)25%
23.1

טבלה  - 1.3.4.2ספיקות תכן בהסתברויות שונות (מאי )2014
שם
התחנה

Y

X

ירקון-
כביש
להרצליה

668100

183920
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1241020שטח
50%
2%
4%
10% 20% 50%
תחום
(מ"ק/
(מ"ק( /מ"ק( /מ"ק( /מ"ק( /מ"ק/
התנקזות
שניה)
שניה) שניה) שניה) שניה) שניה)
(קמ"ר)
954

52

139

214

330

430

544

1%
(מ"ק/
שניה)
600
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תרשים  -1.3.4.1תחום התנקזות עד לתחנה ההידרומטרית איילון -שכונת עזרא ,מס'
17168
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תרשים  - 1.3.4.2תוואי המסילה על רקע פשט ההצפה של הירקון ,תמ"א /34ב3/
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1.3.5

ממצאי סקר היסטורי לאיתור מזהמים בקרקע

נספח ה' לתסקיר מציג את הסקר ההיסטורי שנערך לאורך התוואי ע"י מר רון עציון מטעם חברת "אקו
הנדסת סביבה ואקוסטיקה בע"מ " .בנספח מצוינים מקורות זיהום פעילים ופוטנציאליים של הקרקע ,
מי עיליים ומי התהום ,הקיימים בשטח התכנית ובסביבתה והשפעתם על התכנית.
יש להדגיש כי הסקר ההיסטורי מתרכז בשטחים הנמצאים בתוך גבולות הקו הכחול בלבד ,מכיוון שלא
מתוכננות פעולות בניה /הקמה /התארגנות מחוף לגבולות אלו.
הסקר העלה כי האזורים בעלי פוטנציאל הזיהום מתמקדים בחלקים הדרומיים של המקטע כגון
התחנה המרכזית הישנה ,אזור המוסכים בשכונת הרכבת ומתחם חסן עארפה הגובל מצפון ברח' יצחק
שדה ו"גשר מעריב" .שטחים פוטנציאליים אחרים כגון אזור תחנת הכוח "רידינג" ומתחם שדה
התעופה "שדה דב" נמצאים מחוץ לגבולות הסקר .מאחר ועיקר הפוטנציאל של קרקעות מזוהמות
נמצא בקטע התוואי המשותף של שני הקווים האדום והירוק ,ומאחר שמצפון לרחוב קרליבך שימושי
הקרקע מאז ומתמיד היו מיועדים ושימשו בפועל למגורים ,מסחר ומבני ציבור ,סוכם על דעת המשרד
להגנת הסביבה שהסקר ההיסטורי עבור הקו הירוק יסתמך על ממצאי הסקר ההיסטורי המורחב
שהוכן עבור הקו האדום.
ככלל ,מרבית זיהומי הקרקע ,במידה וקיימים באזורי המוסכים כדוגמת שכונת הרכבת וחסן עארפה,
הינם זיהומים נקודתיים ,בשל שפך מקומי מתמשך ,תחזוקה לקויה וכדומה .ההנחה הנובעת מכך
גורסת כי הפוטנציאל להתפשטות זהום הקרקע הינו בעיקר בכיוון האנכי (לעומק) ופחות בכיוון האופקי
(התפשטות הזיהום במרחב).
מדיגום קרקע שנעשה בשנת  , 2008באזור תחנת קרליבך בדרך בגין עלה כי באזור זה ,שהינו בעל
הפוטנציאל הגבוה ביותר לקיום זיהום קרקע לארוך המקטע המרכזי של הקו הירוק ,לא נמצאו ריכוזי
מזהמים העולים על ערכי הסף.
נפחי הקרקע החשודה בזיהום והאמצעים לטיפול בה מוצגים בפרק  3.8.1.2למסמך זה.

1.3.6

סקר גז קרקע לאורך התוואי

נספח ה' לתסקיר מציג סקר היסטורי שנעשה לשם קביעת הסבירות להמצאות זיהום קרקע לאורך
המקטע המרכזי של הקו הירוק ( שלב א' –  .) Phase 1במסגרת הסקר נעשתה הערכה של פוטנציאל
זיהום גזי קרקע לאורך התוואי על בסיס ממצאי סקרי גז קרקע לאורך התוואי התת קרקעי של הקו
האדום אשר בוצעו בין השנים .2004-2008
התוואי בין רח' הרכבת לבין קרליבך עובר באזור המוגדר על פי "תשריט מתווה סביבתי לטיפול בקרקע
וגזי קרקע במסגרת הליכי תכנון ובניה ,דצמבר  -2009המשרד להגנת הסביבה" כאזור בו יש חובת
בדיקה של גזי קרקע.
בהתאם לכך ולתוצאות סקר גז הקרקע שנשעה עבור המקטע הקרקעי של הקו האדום ,הוחלט בחברת
נ.ת.ע על איטום ייעודי מפני חדירת גזי קרקע בתחנות הנוסעים התת קרקעיות .בנוסף ,בשלב התכנון
המפורט יבוצע דיגום גז קרקע אקטיבי ב 3-נק' דיגום בשטח המיועד להקמת תחנה תת קרקעית ,וזאת
לצורך איסוף נתונים על ריכוזי המזהמים ובחינת הצורך במיגון עובדי האתר במהלך עבודות ההקמה.
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תחבורה

0.1
1.4.1

מערכת הדרכים הקיימות והמאושרות בסביבת התכנית

בתחום התכנית ,תוואי הרק"ל עובר ברחובות עורקיים לאורך ת"א :ש"י עגנון ,אבן גבירול ,קרליבך
ומנחם בגין ,המקטע מסתיים בדרום ת"א ברחוב הר ציון שהינו רחוב מאסף מקומי.
רחובות עורקיים נוספים בסביבת התוכנית הם שדרות רוקח ,רחוב ארלוזרוב ושדרות שאול המלך.
רחובות מאספים בסביבת התוכנית :יהודה מכבי ,נורדאו ,זבוטינסקי ,בלוך ובן גוריון ,קפלן,
החשמונאים ,יצחק שדה ,הרכבת ולוינסקי .יתר הרחובות החוצים את הקו הינם רחובות מקומיים
דוגמת :בני דן ,בזל ,דוד המלך ,מזא"ה ,נווה שאנן וכו'.
את מדרג הרחובות ניתן לראות בתרשים  1.4.1.1להלן.

1.4.2

תחבורה ציבורית

להלן פרוט סוגי השירות הקיים בפרוזדור הקו הירוק במטרופולין תל אביב בהיבט של תחבורה
ציבורית:
(א) קווים עירוניים -קווי אוטובוס הפועלים בגבולות רשות מקומית אחת .קווים משרתים את
הקשר ליעדים מקומיים .לדוגמא ,קו  5בתל אביב יפו.
(ב) קווי הגוש המרכזי -קווי אוטובוס עירוניים הפועלים רק בגוש המרכזי הכולל את הרשויות:
תל אביב יפו ,רמת גן ,בני ברק ,גבעתיים ,חולון ובת ים .קווים אלו נחלקים לשניים :קווים
למע"ר וקווים היקפיים .לדוגמא ,קו  3מחולון לתל אביב יפו.
(ג) קווים מטרופוליניים העוברים בגוש המרכזי -קווי אוטובוס הפועלים בין גושים עירוניים
במטרופולין תל אביב והעוברים בגוש המרכזי .לרוב מדובר בקווים המגיעים מרשויות
מהטבעות הפנימית ,תיכונה וחיצונית של המטרופולין .חלקם מופעלים באמצעות רכבים
עירוניים וחלקם ברכבים בינעירוניים .לדוגמא ,קו  174מראשון לציון לתל אביב יפו.
(ד) קווים בינעירוניים -קווים המגיעים מחוץ למטרופולין והחודרים למרכז המטרופולין.
(ה) קווי בוקר וחלופות בוקר -קווי אוטובוס הפועלים בתקופת שיא בוקר והמיועדים לספק את
הביקושים של תקופת הבוקר באופן ישיר ככל הניתן .קווים אלה הם בדרך כלל קווי נוסעים
יוממים .לדוגמא ,חלופות שכונתיות של קו  174לתל אביב יפו.
המתע"ן מתוכנן בעיר לצד מערכות תחבורה ציבורית אחרות קיימות – אוטובוסים ורכבת מסילתית.
יצירת קשרים נוחים בין אמצעי התחבורה השונים הכרחית לתפקוד יעיל של התחבורה הציבורית
כמערכת אחת שלמה.
אמצעי התחבורה השונים משלימים זה את זה וחלק ניכר מהנכנסים לתחנות יהיו משתמשים אשר
הגיעו מאחת ממערכות התח"צ האחרות או מאחד מקווי המתע"ן האחרים.

קו ירוק מרכז -תסקיר  -ו.docx1-

עמוד  113מתוך 440

נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

תרשים  -1.4.1.1מדרג כבישים בסביבת התוכנית
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על כן ,יש לקרב ככל הניתן את תחנות הרק"ל לתחנות אמצעי תח"צ אחרים ולתחנות רק"ל של קווים
אחרים .כמו כן יש לפתח צירי הולכי רגל רחבים ונוחים בין התחנות השונות.
במסגרת תכנון המערכת המוצעת יבוצעו התאמות למערכת הקווים ,על פי העקרונות הבאים:
(א) בדיקת מוצאים-יעדים משותפים -האם לקו האוטובוס הקיים יש מוצאים ויעדים משותפים
לקו המתע"ן החדש אשר מצריכים את ביטולו ,קיצורו או שינויו.
(ב) בדיקת מידת הפגיעה ברמת השירות -האם השינוי יוסיף למספר משמעותי של נוסעים יותר
ממעבר אחד בין מוצא-ליעד מהמצב הקיים או יאריך באופן משמעותי את זמן הנסיעה בין
מוצא-ליעד לעומת מצב קיים.
(ג) בדיקת רמת הממשק -מה מידת הנוחות והבטיחות לביצוע מעבר מאוטובוס לקו המתע"ן
ולהיפך בתחנה עצמה.
(ד) בדיקת קיבולת תחנות קו המתע"ן -האם התחנה עצמה תוכל לקלוט בשעות השיא את כמויות
האוטובוסים והאם קו המתע"ן יוכל לקלוט אליו בשעות השיא את כל הנוסעים מקווי
האוטובוס העוצרים בתחנה.
(ה) קיומה של תשתית העדפה בה הקווים יכולים לנסוע.
(ו) קווי אוטובוס חדשים יתווספו לפי ביקוש עתידי צפוי על מנת להעניק שירות לרחובות חדשים,
שכונות חדשות או אזורי תעסוקה בתכנון/הקמה במרחב.
(ז) תכנון מסלולי הקווים ייעשה בהתאמה לשלבי היישום הצפויים של קווי המתע"ן במערכת תוך
התחשבות במצבי הפעלה חלקיים של קווי המתע"ן ובמצבים של הפעלה משולבת של כמה קווי
מתע"ן.
בתרשים  1.4.2.1ניתן לראות את רשת קווי התחבורה הציבורית הקיימת.
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תרשים  -1.4.2.1קווי תחבורה ציבורית קיימת
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1.4.3

נפחי תנועה קיימים

נפחי תנועה קיימים וחזויים מהווים את בסיס הנתונים להערכות של ההבדלים בין המצב הקיים ולמצב
המתוכנן.
נפחי התנועה חושבו ע"י מודל התחבורה למטרופולין תל אביב של משרד התחבורה ,אשר הינו מודל
מסוג מודל פעילויות .המודל פותח ע"י חברת "קמברידג סיסטמטיקס" ומתוחזק בחברת נתיבי איילון
ע"י מיטב המומחים בתחום בארץ .מודל מסוג זה מתאר בצורה מפורטת את דפוסי הנסיעות בכך שהוא
יוצר תלות בין הנסיעות היומיות המתבצעות ע"י נוסעים ומאגד אותם תחת סיור אחד .לדוגמא :המודל
לוקח בחשבון בבחירת אמצעי הנסיעה פעילויות הצריכות להתבצע במהלך היום (הבאת הילדים
למוסדות חינוך ,קניות וכו) ואת התלות בין הנסיעות (נוסע שהגיע בתחבורה ציבורית לעבודה לא יכול
לחזור ברכב פרטי כנהג אחה"צ) .המודל כולל רשתות הצבה למצב הקיים (רשת  )2010ולשנות יעד
עתידיות  2030 ,2020ו .2040-בהנחיית משרד התחבורה ,זהו המודל המחייב לביצוע עבודות תכנון
במטרופולין תל אביב ,הנחייה התקפה לכל גופי התכנון הממשלתיים והפרטיים.
המודל כולל שלושה אמצעי תחבורה ציבורית עיקריים :אוטובוסים ,מתע"ן ורכבת כבדה (רכבת
ישראל) .נתוני הקלט לביצוע ההצבות כוללים תרחיש שימושי קרקע לפי שנות יעד ,רשתות תחבורה
ציבורית וכבישים לפי שנות יעד ומערכת מקדמים המבטאת את עמדות הנוסעים כלפי אמצעי הנסיעה
השונים .נתוני המודל למצב הקיים כוילו מול ספירות תנועה של רכב פרטי ,אוטובוסים ורכבת ישראל.
בנוסף כוילו הצבות המתע"ן מול נפחי נוסעים באוטובוס בציר המתע"ן היום ומול ספירות שהתבצעו
בקו הרק"ל בירושלים.
המודל התחבורתי ת"א הריץ את נתוניו על כ –  70מקטעי נסיעה של כלי רכב פרטיים ומסחריים,
אוטובוסים ומשאיות אשר נסעו באותם מקטעים ,כאשר כל כיוון נסיעה נבדק בנפרד .מקטעי הנסיעה
הינם רחובות אשר תוואי הקו הירוק עובר בהם ,ורחובות ראשיים אשר ניצבים אל התוואי .בניתוח
הנתונים התייחסנו לפיחות או הוספה בנפח כלי הרכב רק במידה וחל אותו שינוי בשני כיווני התנועה.
תוצאות הרצת נתוני המודל חולקו לשעות שיא בוקר ,שיא צהריים ושעות שפל.
בטבלה  1.4.3.1להלן מוצגים נפחי תנועה לשעת שיא בוקר לשנת  ,2020ללא הפרויקט.
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טבלה  – 1.4.3.1נתוני תנועה שעת שיא בוקר ללא הפרויקט

שם רחוב
שי עגנון
אבן גבירול
רוקח
רוקח
אבן גבירול
אוסשקין
בני דן
אבן גבירול
יהודה המכבי
יהודה המכבי
אבן גבירול
נרדאו
אבן גבירול
פנקס
אבן גבירול
בזל
אבן גבירול
ז'בוטינסקי
ז'בוטינסקי
ארלוזורוב
ארלוזורוב
אבן גבירול
אבן גבירול
הדסה
אבן גבירול
אבן גבירול
אבן גבירול
מלכי ישראל
אבן גבירול
אבן גבירול
שאול המלך
אבן גבירול
אבן גבירול
קרליבך
קרליבך
יצחק שדה
לינקולן
דרך מנחם
בגין
דרך מנחם
בגין

מקטע
מ
לוי אשכול
שי עגנון
אבן גבירול
אבן גבירול
רוקח
אבן גבירול
אבן גבירול
אוסישקין

סה"כ רכבים
עד
אבן גבירול
רוקח
לוי אשכול
התערוכה
אוסישקין
התרסי
ברנדייס
הורקנוס
מרים
החשמונאית

סה"כ
אוטבוסים

AB
982
572
3299
1575
1815
493
289
2651

BA
802
1108
2871
1671
2651
1465
1218
815

54
49

100

372

21

22

621
1692
357
1971
102
2551
650
1901
610
887
999

239
2800
949
1455
351
1457

22
77
16
67
6
61

21
71
16
73
6
67

1457
392
373
1662
1882
1274
1274

61

67

12
57
57

22
65
65

33
65
69
19
43
53
14
49
49
13
65
15
6

19
57
71
27
53
43
23
50
56
53
22
6

אבן גבירול
מרים
החשמונאית
יהודה המכבי
אבן גבירול
נרדאו
רמז
פנקס
אבן גבירול
בזל
בן סרוק
רמז
בן סרוק
אבן גבירול
ארלוזורוב
אלחריזי
אבן גבירול
הדסה
שד' בן גוריון
דוד המלך
אבן גבירול
מלכי ישראל
נצח ישראל
דובנוב
שאול המלך
קפלן
אבן גבירול
החשמונאים
המסגר
דרך מנחם בגין

ברנדייס
נרדאו
יהושע בן נון
פנקס
אבן גבירול
בזל
יהושע בן נון
ז'בוטינסקי
אבן גבירול
בן סרוק
אבן גבירול
עמנואל הרומי
אלחריזי
הדסה
שד' בן גוריון
שד' בן גוריון
דוד המלך
מלכי ישראל
שדרות ח"ן
נצח ישראל
שאול המלך
אבן גבירול
קפלן
קרליבך
החשמונאים
לינקולן
דרך מנחם בגין
יהודה הלוי

1185
1811
575
917
1358
1666
553
1694
1787
1167
1300
1127
3059
2365
733
1187

1941
1844
1608
719
1819
1697
869
1709
1692

מהירות

AB
28
25
27

BA
25
28
30
23
49
34
56

AB
38
39
16
20
9
51
51
21

BA
28
43
30
22
23
27
27
38

46

1

49
34
4
7
23
26
40
12
49
49
45

54
20
42
23
8
16

56

36
19
65
17
25
2
37
36

39
4
14
38
18
35
42
8
57
19
17
4
28
6

20
32
79
23
45
7

21
55

יצחק שדה

מזא"ה

1290

65

54

9

23

מזא"ה

נחמני

2057

65

54

25

8
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שם רחוב
דרך מנחם
בגין
דרך מנחם
בגין
השומרון
שד' הר ציון
שד' הר ציון

סה"כ רכבים

מקטע
מ

עד

AB

הרכבת

מקווה ישראל

530

מקווה ישראל
דרך מנחם בגין
נווה שאנן
לוינסנקי

השומרון
שד' הר ציון
לוינסקי
סלמה

706
720
10
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1243
1416
443
372

סה"כ
אוטבוסים

מהירות

AB

BA

AB

59

59

44

59
38
62
10

59
15
66
372

62
35
25
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1.4.4

תנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים

בנוף העירוני התל -אביבי רצוי ונדרש לעודד ולאפשר שימוש באופניים .בתוכנית אב לאופניים של תל
אביב כל ציר הקו הירוק המרכזי מוגדר כציר אופניים .על כן ,בכל מקום בו חתך הרחוב מאפשר זאת יש
לשלב שביל אופניים .במקום בו אין רוחב מספק לא יבוצע שביל אופניים על חשבון הולכי רגל ,מאחר
וזאת חשובה מכולם .רשת שבילי האופניים במקביל לרק"ל הינה חלק ממכלול מערך השבילים הכולל
והיא מצטלבת עם צירי אופניים חוצים .ישנה חשיבות רבה ליצירת רצף במערך האופניים ,התחברות
לצירים החוצים ולהמשכיות השבילים לאורך התוואי.
בקטע הצפוני של תוואי הרק"ל ,ברוב המקטע ,ישנו שביל אופניים חד סטרי קיים משני עברי הרחוב.
כמו כן ,ישנם צירים מרכזיים רבים החוצים את תוואי הרק"ל ,צירים אלו כוללים שבילי אופניים
קיימים או מתוכננים.
חשוב לציין ,שרוב האזור המרכזי של הקו מתוכנן לעבור התחדשות עירונית ותוספת של פרויקטים
חדשים כמו שדרת הקריה ,השוק הסיטונאי ,בית ספר מנשר ועוד .לכן ,חשובה באזור נוכחות שבילי
האופניים .בנוסף ,ישנה חשיבות ליצירת רצף בשבילי האופניים בין החלק הצפוני לחלק הדרומי של
תוואי הרק"ל  ,על מנת לאפשר קיום ציר צפון -דרום החוצה את העיר.
שילוב מסלולי אופניים במתחמים עירוניים מחייב ,בנוסף לשביל עצמו  ,תכנון סביבת אופניים לרבות
אזורי חניית אופניים ,שילוט ,הצטלבות עם מדרכות הולכי רגל  ,שירותי השכרת ותחזוקת אופניים.
רכיבה על אופניים דורשת במידה רבה מאמץ פיזי ומטבעה מתבצעת בשטח פתוח החשוף לשמש
הקיצית .על כן ,מומלץ ליצור סביבה מוצלת ככל שניתן עבור רוכב האופניים.
נתיב הקו הירוק הינו "צפון-דרום" ,שילובו עם נתיבי אופניים חוצים ,מרכזים להשכרת אופניים
ומקומות לאכסונם יאפשרו לרבים מתושבי ת"א והסביבה תנועה נוחה ומהירה בתחבורה ציבורית,
המאפשרת הסעת המונים מכל מקום לכל מקום במרחב העירוני.
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0.1
1.5.1

פרופיל הרחוב ותפקודו העירוני
סביבת תוואי התכנית

סביבת תוואי הרק"ל חולקה ל 4-מרחבים עירוניים 3 :מרחבים דרומית לנחל הירקון ואחד מצפון לו.1
בתרשים  1.5.1.1מוצגת חלוקת התוואי שמדרום לנחל ,לשלושה מרחבים עירוניים.
תרשים  -1.5.1.1ניתוח אורבני ,חלוקה למרחבים עירוניים

 1המידע בפרק זה לקוח מתוך הניתוח של האדריכלים האורבנים :מנספלד –קהת ונעמה מייליס.
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 0.1.0.0מרחב עירוני א - 1אבן גבירול ,מצומת ש"י עגנון ועד שדרות רוקח
מרחב עירוני מס'  1ממוקם בחלקו הצפוני של המקטע המרכזי בקו הירוק ונמשך לאורך של כ 350 -מ'.
אופיו האורבני של התוואי במרחב זה ,שונה בצורה ניכרת מאופיו של רח' אבן גבירול המהווה את
המשכו מעבר לנחל הירקון .במרחב זה מבני המגורים ממוקמים בצדו המזרחי של הרחוב בלבד ,כאשר
המרחק בין הבניינים גדול והם בני  8קומות .יתרה מכך ,המבנים מרוחקים מקו הרחוב עשרות מטרים,
באמצע מפרידה רצועת גינון .בנוסף ,משני צדי הרחוב נטועים עצי צל במדרכות וברצועות הגינון ושביל
אופניים קיים במדרכה המערבית.
צילום  1.5.1.1מציגה את חלקו הצפוני של רח' אבן גבירול ,מצפון לנחל הירקון.
צילום  – 1.5.1.1צפון רח' אבן גבירול

 0.1.0.1מרחב עירוני  - 1רחוב אבן גבירול ,רחוב קרליבך מיהודה הלוי עד רח' הארבעה
רחוב אבן גבירול מהווה ציר מרכזי בעיר תל אביב .בנוסף ,הרחוב מהווה מרכז מסחרי חשוב במרכז
העיר .ברחוב מתקיים שילוב מוצלח של מסחר (קמעונות) והסעדה בקומות התחתונות של המבנים
ומגורים ומשרדים בקומות העליונות .הרחוב פעיל בכל שעות היום והערב .לרחוב שפה אדריכלית
ברורה המתאפיינת ע"י חתך רחוב זהה כמעט לכל אורך הרחוב.
מצבו הפיזי של הרחוב טוב .רוב הבתים במצב תחזוקתי טוב וחלקם עברו שיפוץ .העיריה טיפלה
במדרכות ,תוך שילוב שבילי אופניים ,צמחיה וספסלים .הקולונדה בקומות הקרקע מעניקה אחידות
ושומרת על אסתטיות של השימושים המסחריים.
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אופי הרחוב לרוב אורכו אחיד  -רוב המבנים בגובה  3-5קומות מעל קולונדה בקומת הקרקע .עם זאת,
לאורך הרחוב פזורים מספר מבנים רבי קומות כגון :בית יכין ומגדל המאה .מבנים חדשים ברחוב
ברובם רבי קומות.
חתך הרחוב ברוב חלקיו אחיד:מדרכה (בכל צד של הרחוב) ברוחב כ 5 -מ' מחזית הקולונדה הכוללת:
רצועת תשתיות ברוחב  1.3מ' עם נטיעות עצים וספסלים ,נתיב אופניים חד סיטרי ברוחב  1.5מ',
ורצועת הליכה של  2.5-3מ' 3 .נתיבים לכל כיוון ,אי תנועה צר מגונן באמצע הרחוב.
רחוב אבן גבירול נחצה ע"י מספר צירי רוחב חשובים בעיר:
)1

)2
)3
)4
)5

כיכר רבין – כיכר מרכזית בעיר בעלת משמעות מטרופולינית .הכיכר משמשת בעיקר לאירועים
עירוניים ,שבוע הספר ,הפגנות וכו' .באחרונה הוקמה בכיכר בריכת דגים .מתחת לכיכר מאושר
חניון לבניה.
עירית תל אביב – מוקד כלל עירוני ,מתחתיה נמצאת האנדרטה לזכר יצחק רבין.
מרכז קניות גן העיר -צמוד לבנין עירית תל אביב ,הכניסה אליו מהרחוב והפעילות בו דומה
לפעילות בכלל הרחוב.
אזור בזל – איזור קניות ובילוי בקרבת התוואי.
מוסדות תרבות -על תוואי הרק"ל עצמו ובקרבתו ,מספר מוסדות תרבות בהם מתקיימים אירועים
מושכי קהל:
א .על תוואי הרק"ל ממוקמים :הסינמטק ,בית ציוני אמריקה ומרכז עינב לתרבות.
ב.

בקרבת התוואי ממוקמים :היכל התרבות ,תיאטרון הבימה ,מוזיאון הלנה רובינשטיין,
מרכז גולדה לאמנויות הבמה (האופרה תיאטרון הקמארי) ובהמשך מוזיאון תל אביב
לאמנות.

 )6אזור הקריה – שולי איזור הקריה מגיעים עד רח' אבן גבירול באיזור רחובות שאול המלך וקפלן.
 )7מוקדים עתידיים – כיכר ציבורית ומבני מסחר בפרויקט סמל (אזור סומייל).
צפון רחוב קרליבך (עד הסינמטק) מהווה את המשכו של המרקם האורבני המאפיין את רחוב אבן
גבירול ואת עירוב השימושים המתקיים בו.ברחוב קרליבך בחלקו הצפוני -קולונדה עם מסחר ומעל 2-4
קומות מגורים .המדרכה ברוחב  5-3מ' .רחוב חד סיטרי – עם  4נתיבים ללא אי תנועה.
רחובות אבן גבירול וקרליבך מהווים מוקדי מסחרי ומרכזי בילוי ראשיים בת"א .אי לכך ,הרחובות
מושכים כמות רבה של הולכי רגל :הרחובות מאוכלסים ע"י תושבים ועובדי משרדים רבים .החנויות
והמסעדות משרתות בעיקר אוכלוסיה מהסביבה הקרובה.
בנוסף ,אוכלוסיית החיילים והמועסקים הגדולה באזור הקריה משפיעה על האופי המסחרי של האזור
ועל תנועת הולכי הרגל במספר שעות שיא לאורך היום.
במרחב עירוני זה מתקיימים מספר מוקדים מושכים אוכלוסיה מכל העיר – בעיקר עירית תל אביב
והסינמטק .הפעילות ברחוב היא לכל שעות היום והערב .בשעות המאוחרות של הלילה הפעילות יורדת.
בתרשים  1.5.1.2מוצג הניתוח הסביבתי של המרחב ,נגישות ואלמנטים קיימים.
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תרשים  -1.5.1.2ניתוח סביבתי של מרחב עירוני מס' 1
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0.1.0.1

מרחב עירוני  -2רחוב קרליבך מרח' הארבעה עד צומת מעריב ,ומנחם בגין עד
רחוב השומרון

אזור מתפתח המקשר בין שכונות המגורים בצפון ת"א לשכונות מגורים של דרום העיר .זהו אזור
עסקים המשלב בתוכו מגורים .בעבר מרחב אורבני זה התקיים כאזור מגורים ,עסקים ,מלאכה ותעשיה
זעירה ,אך במשך השנים הוא הוזנח .למרות שלאורך השנים נבנו מספר פרויקטים חדשים ,מרקם זה
ממשיך לסבול מהזנחה ומנחיתות מעמדו של הולך הרגל ברחוב.
בחלקו הדרומי של המקטע ממוקמת שכונת המגורים "נווה שאנן" .השכונה בעלת מרקם אורבני
האופייני לשכונה בת"א בשנות ה 20 -למאה הקודמת.
מראה המקום של מריבת מרחב זה מאפיין אזור בו האוכלוסיה המקומית סובלת ממצב כללי ירוד.
אזורים רבים על תוואי הרק"ל ,נטושים או בשלבי פינוי שונים ומבנים רבים במצב ירוד.
למעט רחוב קרליבך ,שבו שדירה מגוננת ,לא קיים כמעט טיפול בחלל הרחוב.
במרחב מתקיימים מספר מוקדים אורבניים:
.1

.2
.3

.4

.5

.6

רחוב קרליבך המהווה אזור תפר בין סביבת המגורים בצפון לאזורי תעסוקה של דרום העיר.
לאורך הרחוב קולונדה עם מסחר ומעליה  3-5קומות משרדים והמדרכה ברוחב  4מ' .זהו רחוב
דו סיטרי עם  2נתיבי תנועה לכל כיוון ואי תנועה במרכז.
אזור צומת מעריב בו ישנם מבני משרדים גבוהים כדוגמת "בית רובינשטיין" המתנשא לגובה
של כ 15 -קומות.
מתחם יד חרוצים -מתחם המשנה את אופיו בהדרגה מאזור מוסכים ובתי מלאכה עם מעט
מגורים לאזור עסקים ומשרדים .במתחם גם מבני חינוך ומכללות (לדוגמא :תיכון שבח
ומכללת אתגר) ומסעדות.
בשעות הלילה פועלים באזור מועדונים.
במתחם מספר מבנים רבי קומות :מגדלי אביב ( 18קומות) ,מגדל סונול ( 24קומות) ומגדל
לוינשטיין ( 33קומות).
רחובות המתחם צרים וחד סטריים ברובם .רוחבם כ 12 -מ'.
דרך מנחם בגין -דרך עירונית חשובה בעיר .לאורך הרחוב מספר מבני מגורים בסגנון בניה
בינלאומי שחלקם מיועדים לשימור (ראה סעיף  1.5.2לתסקיר זה).
חתך הרחוב מתאפיין במבנים נמוכים יחסית ( 3-4קומות) המוחלפים בהדרגה במבני משרדים
רבי קומות.
זהו רחוב דו סיטרי עם  3-4נתיבי תנועה לכל כיוון ובמרכזו אי תנועה .מדרכות הרחוב הינן
ברוחב משתנה של  4-10מ'.
אזור התחנה המרכזית הישנה ושכונת נווה שאנן -שכונת נווה שאנן תוכננה בשנות ה20 -
כשכונת מגורים ,רבים ממבניה מתוכננים בסגנון הבינלאומי .עד  1993פעלה באזור התחנה
המרכזית הישנה .כיום מתקיים באזור שילוב של מגורים ברמה נמוכה וחנויות.
חתך הרחוב בשכונה אופייני לשכונת מגורים משנות ה – 20 -בניה נמוכה בת  2-3קומות.
רחובות השכונה צרים (כ 6 -מ') וחד סטריים ברובם.
בין רחובות הנגב והרכבת  -מגדל רובינשטיין – כ 30 -קומות.

למרות שהאזור מתאפיין במיעוט מוקדים ציבוריים ,זוהו בו המוקדים הבאים:
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א.
ב.

ריכוז מועדוני לילה באיזור הבילוי במתחם יד חרוצים.
מוסדות ציבור הכוללים את בית הספר שבח ,המרכז לעיוור ומכללת אתגר.

בנוסף ,במרחב ערוני זה מתוכננים לקום מוקדי ציבור נוספים:
א.
ב.
ג.

מבני ציבור ,תעסוקה ומסחר בפרויקט השוק הסיטונאי
עוגן מסחרי ושטח ירוק בפרויקט חסן ערפה
כיכר ומבנה ציבור בשטח התחנה המרכזית הישנה

בתרשים  1.5.1.3מוצג הניתוח הסביבתי שנעשה למרחב עירוני  .2תרשים זה מציג את הקישוריות
במרחב (ונגישות) ואלמנטים קיימים נוספים.
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תרשים  - 1.5.1.3ניתוח סביבתי של מרחב עירוני מס' 2
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0.1.0.1

מרחב עירוני  - 3שדרת הר ציון מרח' השומרון עד רח' שיבת ציון

שדרות הר-ציון הוא רחוב ראשי אשר משניו צידיו שכונות מגורים .הרחוב מהווה ציר המקשר בין
השכונות כאשר בחלקו הצפוני הוא עובר בדרום שכונת שאנן ובחלקו הדרום -מזרחי ,שכונת שפירא.
שכונות המגורים באזור התוואי מאופיינות בבניה שהיתה מקובלת בעיר ת"א בשנות ה 20-וה 30-למאה
הקודמת .זוהי בניה נמוכה בת  2-4קומות .רחובות השכונות צרים  ,ברוחב של כ–  6מ' ורובם חד-
סטריים .האוכלוסיה המאפיינת את השכונות הנ"ל היא ממעמד סוציו -אקונומי בינוני -נמוך ומורכבת
ברובה מעולים חדשים ,עובדים זרים ומשת"פים.
לאורך שדרת הר ציון נבנו מבנים בני  3-4קומות ,חלקם בסגנון בניה בינלאומי .המדרכות לאורך הרחוב
ברוחב של כ 3 -מ' ,ויש  2-3נתיבי נסיעה לכל כיוון עם אי תנועה מגונן במרכז .המצב הפיזי של שדרות
הר ציון והרחובות מסביבו הוא בינוני .האוכלוסייה באזור חלשה ברובה והמבנים אינם זוכים לרוב
בתחזוקה נאותה .עם זאת רובם ככולם של המבנים מאוכלסים ושדרה עצמה מגוננת.
בין הרחובות לוינסקי ודרך שלמה נמצא מבנה התחנה המרכזית החדשה שמהווה אלמנט מרכזי
במתחם .המבנה משפיע על תנועת כלי הרכב ,מערך התח"צ ותנועת הולכי הרגל .מבחינה אורבנית
למבנה התחנה המרכזית השפעה שלילית על המרקם האורבני ועל מצבו הפיזי הירוד של האזור .מבנה
התחנה המרכזית החדשה קטע את המרקם האורבני של שכונת נווה שאנן (שתוכנן במקור בצורת
מנורה) .המצב הפיזי הירוד של אזור התחנה ,מתבטא בין השאר בקיומם של מגרשים רבים וריקים
ומבנים נטושים.
במרחב עירוני זה זוהו  4מוקדים ציבוריים עיקריים:
א.
ב.
ג.
ד.

תחנה מרכזית חדשה – מרכזת את נוסעי התחבורה הציבורית מרחבי הארץ וגוש ד ,ומהווה
מרכז מסחרי ומרכז לתערוכות ואירועי אמנות.
גינת לוינסקי – גינה שכונתית עם בית כנסת ותחנת משטרה שכונתית.
תחנת רכבת "ההגנה"
שוק לוינסקי -מסחר זעיר בעיקר

תנועת ופעילות הולכי רגל במרחב עירוני זה הינה נגזרת של אופי האזור שהינו איזור מגורים בצפיפות
בינונית עם מעט מסחר שכונתי ,בעיקר בקומות הקרקע של שד' הר ציון .אוכלוסייתו היא מחתך סוציו-
אקונומי בינוני-נמוך ועל כן ממעיטה להשתמש בתחבורה פרטית ומרבה ללכת ברגל ולהשתמש
בתחבורה ציבורית .עפ"י סקר שנערך בשנת  ,2003ל 68%-מאוכלוסיית השכונה אין רכב פרטי.
התחנה המרכזית החדשה מושכת כמות נוסעים רבה מרחבי הארץ והעיר .קיימת תנועת הולכי רגל בין
התחנה המרכזית לתחנת רכבת ה"הגנה" שממזרח לה.
תרשים  1.5.1.4מציג את ניתוח הסביבה ,הנגישות והאלמנטים הקיימים במרחב העירוני מס' .3
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תרשים  -1.5.1.4ניתוח סביבתי של מרחב עירוני מס' 3

קו ירוק מרכז -תסקיר  -ו.docx1-

עמוד  129מתוך 440

נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

1.5.2

אתרים לשימור ומתחמים בעלי ערך חזותי

ראו התייחסות בסעיף  1.2.4לעיל.

1.5.3

חתכי רוחב אופייניים

תרשים  3.1.2.2מציג גיליון חתכי רוחב טיפוסיים בהם מתוכנן לעבור תוואי הרק"ל.

.1.5.4
.0.1.1.0

סקר עצים בוגרים
כללי

סקר עצים בוגרים נערך בחודש נובמבר  2014ע"י משרד "גרינשטיין הר-גיל אדריכלות נוף ותכנון
סביבתי בע"מ" .מטרת הסקר הינה בחינת ערכיות "מלאי" העצים הנטועים בסביבה העירונית
הנסקרת ,השפעתו ותרומתו לנוף הרחוב ולשוהים בתחומיו ,לצורך קביעת הממשק עם הרק"ל.
במהלך הסקר נבחנו ונסקרו כל העצים בתחום רצועת הדרך באופן פרטני.
סקר העצים מתייחס לשטחים בהם עובר הקו הירוק במפלס הקרקע ,וכן לשטחי התחנות התת-
קרקעיות .שאר השטחים ,בהם עובר הקו בתת הקרקע ,פטורים מסקר עצים לפי הודעת פקיד היערות.
הודעה זו מופיעה כנספח ג' בסקר העצים המלא.
לצורך סקר העצים בלבד ,חולק תוואי הרק"ל לשמונה מקטעי משנה עיקריים:
 .1רחוב שי עגנון,
 .2רחוב שד' אבן גבירול (מחציית הירקון צפונה),
 .3חציית הירקון,
 .4רחוב אבן גבירול מחציית הירקון (אוסישקין) ועד רחוב פנקס,
 .5רחוב אבן גבירול באזור רחובות ז'בוטינסקי – ארלוזרוב (תחנת ארלוזרוב),
 .6רחוב אבן גבירול באזור רחובות בלוך – ציטלין (תחנת רבין),
 .7רחוב אבן גבירול באזור רחובות קפלן – קרליבך (תחנת דיזנגוף),
 .8רחוב שד' הר ציון באזור רחובות השומרון – הקונגרס (תחנת לוינסקי).
תרשים  1.5.4.1מציג את החלוקה למקטעים.
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תרשים  – 1.5.4.1חלוקה למקטעים לצורך סקר עצים בוגרים

קו ירוק מרכז -תסקיר  -ו.docx1-

עמוד  131מתוך 440

נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

.0.1.1.1

שיטת ביצוע הסקר

הסקר המלא מורכב ממרכיבים שונים שנסקרו בנפרד .שילוב מרכיבים אלו מאפשר הסקת מסקנות
באשר לערכיות הכוללת של העצים בכל מקטע ומתן המלצות בהתאם.
במסגרת המרכיבים הפרטניים שנבדקו נעשה סקר עצים פרטני חזותי ,תוך התייחסות לכל עץ בהתאם
למדדים שונים כפי שיפורטו בהמשך .במרכיב הסקר הפרטני נסקרו וצוינו עבור כל עץ המדדים הבאים:
א .מספר העץ – מתוך תכנית המדידה .עצים שלא הופיעו בתכנית והוספו על ידנו .תוך כדי ביצע
הסקר במיקומם המשוער ,סומנו כמספר העץ הסמוך להם בתוספת אות לטינית (בשלב התכנון
המפורט מומלץ להשלים מדידתם באמצעות מודד מוסמך).
ב .מין העץ – זיהוי סוג ומין העץ.
ג .גובה העץ – נמדד מפני הקרקע ועד לקצה נוף העץ בעזרת מד טווח לייזר.
ד .קוטר הגזע – נמדד בגובה  1.3מ' מפני הקרקע.
ה .נטיית הגזע או ענפי שלד לכיוון הכביש – צוינה נטייה משמעותית מתחת לגובה  4מ'.
ו .הצללה – האם העץ עצמו נתון תחת הצללת מבנים או עצים סמוכים.
ז .מפנה – מיקומו של העץ ביחס לבניינים ברחוב ,נתון המשליך על ההצללה.
ח .מצב בריאותי – מצבו הבריאותי של העץ נקבע ע"י בדיקה מקצועית ויזואלית חיצונית ומתייחס
למצבו במועד עריכת הסקר ,הערכה זו מתייחסת ל :מבנה שלד העץ ,ריקבון גלוי ,נוכחות מזיקים
ומחלות ונתונים פיזיים המאפשרים הערכת מצבו ,אריכות ימיו ועוד .בהתאם לבדיקה זו ,לכל עץ
ניתן ניקוד מספרי בין  0ל( 3 -כאשר  0מציין מצב בריאותי ירוד ביותר ו 3 -מציין מצב בריאותי טוב
מאוד).
ט .חשיבות סביבתית –לכל עץ נקבע ניקוד מספרי בין  0ל 3 -בהתאם לתרומתו הנופית לסביבתו
(כאשר  0מציין העדר חשיבות סביבתית ו 3 -מציין חשיבות סביבתית גבוהה).
י .סיכום ערך העץ – סכום המדדים מסעיפים ח'-ט' לעיל.
על מנת להקל על זיהוי ערך העצים ,נעשה סימון צבעוני של ערכי העצים לפי הפירוט הבא:
 .1ערך גבוה ,סימון באדום – עצים אשר סכום המדדים שלהם הוא  4.5-6ואשר ראוי
להתחשב בהם במסגרת התכנון ולשמרם באתר.
 .2ערך בינוני ,סימון בירוק – עצים אשר סכום המדדים שלהם הוא  3-4ואשר ראוי לבחון את
היכולת לשמרם במסגרת התכנון .עצים בקטגוריה זו אשר ימצאו ע"י המתכנן כי לא ניתן
יהיה לשמרם ,יכרתו.
 .3ערך נמוך ,סימון בצהוב – עצים אשר סכום המדדים שלהם הוא  0-2.5ואשר אין צורך
להתחשב בהם במסגרת התכנון.
יא .הערות – הערות לגבי מצב העץ וסביבתו.
יב .תמונה – תמונה אופיינית לפרט בודד /שדרה /קבוצה.
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סקר ערכיות "מקטעי" שבו לכל מקטע רחוב ניתנה התייחסות בהיבט משמעות העצים שבתחומו
ותרומתם לנוף הרחוב .הסקר המקטעי מתייחס להיבטים הבאים:
 .1סקר גיאוגרפי בדגש השפעות מפנה ,הצללה ,רוחות וקרקע.
 .2סקר מלאי העצים במרחב הפרטי.
 .3סקר ערכיות פונקציונאלי בדגש על צמתים מרכזיים ,אזורי בילוי ומוקדי עניין אנושיים.
.0.1.1.1

סיכום ממצאי הסקר הפרטני

להלן סיכום של ממצאי סקר העצים .טבלה  1.5.4.3מציגה את התפלגות העצים אשר נסקרו ,על פי
מינים.
טבלה  – 1.5.4.3התפלגות מיני עצים בוגרים
סה"כ
עצים
בסקר

התפלגות
באחוזים

7.73
0.64
0.09
0.37
0.64
0.74
5.89
2.39
0.09
2.49
0.09
0.09
1.84
19.61
5.34
0.09
15.75
0.28
3.41
0.09
0.09
2.30

מין העץ

שם מדעי

אלביציה צהובה
אלון תולע
אלמוגן רחב עלים
אקליפטוס המקור
אראוקריה
אשל הפרקים
בוהיניה מגוונת
ברוש
ברוש מצוי צריפי
ברכיכיטון אדרי
ברכיכיטון דו גוני
ברכיכיטון צפצפתי
ג'קרנדה חדת עלים
דקל ושינגטוניה
דקל סוגים שונים
דקל כמרופס
דקל תמר
היביסקוס טלייתי
זית אירופי
חרוב מצוי
טבק השיח
כוריזיה בקבוקית
לגרסטרמיה גדולת
עלים
מיש גשר הזיו
מכנף נאה

Albizzia lebbek
Quercus boissieri
Erythrina Corralloides
Eucalyptus camaldulensis
Araucaria heterophylla
Tamarix aphylla
Bauhinia variegata
Cupressus
Cupressus Sempervirens Stricta
Brachychiton acerifolius
Brachychiton discolor
Brachychiton populneus
Jacaranda acutifolia
Washingtonia

84
7
1
4
7
8
64
26
1
27
1
1
20
213
58
1
171
3
37
1
1
25

lagerstroemia speciosa

1

0.09

Celtis bungeana
Tipuana tipu

232
2

21.36
0.18
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מין העץ

שם מדעי

סיסם הודי
פיקוס בנגלי
פיקוס בנימינה מגוון
פיקוס השדרות
פיקוס מעוקם
פיקוס קדוש
פלפלון דמוי אלה
צאלון נאה
שיטה מכחילה
תות לבן
עץ כרות
סה"כ

Dalbergia sissoo
Ficus benghalensis
Ficus Benjamina
Ficus microcarpa
obliqua Ficus
ficus religiosa
Schinus terebinthifolius
Delonix regia
Acacia saligna
Morus alba

סה"כ
עצים
בסקר

התפלגות
באחוזים

6
12
9
14
2
3
1
13
28
1
1
1086

0.55
1.10
0.83
1.29
0.18
0.28
0.09
1.20
2.58
0.09
0.09

א.

רב העצים בסקר הינם בעלי ערך מין לא גבוה ובעלי קוטר גזע קטן באופן יחסי ולכן חשיבותם
הסביבתית אינה גבוהה .עצים אלו ניתנים להחלפה בקלות וניתן למצוא עצים חליפיים במשתלות
אשר יתנו את הפיצוי הנופי לעצים הקיימים בשטח במהירות רבה .דוגמא לעצים כאלו הם עצי מיש
גשר ה זיו אשר ניטעו לפני שנים ספורות במסגרת החידוש של רחוב אבן גבירול .עצים בעלי ערך מין
גבוה ואשר קוטר גזעם קטן ,גם הם עצים אשר אין הצדקה לשנות את התכנון על מנת לנסות
ולשמרם ,וזאת מאותה סיבה שניתן להחליפם בעצים זהים או דומים להם בחשיבותם הנופית
ולקבל פיצוי נופי מיידי.

ב.

במקרים אחרים ,ערכם הנמוך של העצים נובע ממצב בריאותי לא טוב (ריקבון ,הסתעפויות
בעקבות גיזומים ,מבנה לא מאוזן ועוד).

ג.

בכל הסקר  227עצים בעלי ערך גבוה ,דוגמת זיתים ,דקלים מסוגים שונים ,בוהיניה ,פיקוס
השדרות.

ד.

ערכם של העצים במקטעים מסוימים עולה בשל היותם חלק משדרה מונוטיפית ואחידה ,מה
שמעלה את ערכם כקבוצה/שדרה ולא כפרטים בודדים.

ה.

אלביציה צהובה – דרוג החשיבות הסביבתית התבסס על כך שהעץ מהיר גידול ,בעל מערכת
שורשים "אלימה" ,אשר נטוע במדרכות ובמקרים מסוימים סמוך לתשתיות.

תרשים  1.5.4.2מציג את התפלגות סיכום ערך העצים (מתוך טבלת הסקר) .טבלה  1.5.4.3מציגה
סיכום של סיווג העצים.

קו ירוק מרכז -תסקיר  -ו.docx1-

עמוד  134מתוך 440

נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

תרשים  - 1.5.4.2התפלגות סיכום ערך העצים

טבלה  – 1.5.4.4סיכום סיווג עצים
מין

שימור

העתקה

עקירה

סה"כ

אלביציה צהובה
אלון תולע

47
7

0
0

37
0

84
7

אלמוגן רחב עלים

1

0

0

1

אקליפטוס המקור
אראוקריה
אשל הפרקים
בוהיניה מגוונת
ברוש
ברוש מצוי צריפי
ברכיכיטון אדרי
ברכיכיטון דו גוני
ברכיכיטון צפצפתי
ג'קרנדה חדת עלים
דקל וושינגטוניה
דקל סוגים שונים
דקל כמרופס
דקל תמר
היביסקוס טלייתי
זית אירופי
חרוב מצוי
טבק השיח

3
6
4
64
21
1
3
1
1
6
140
21
1
13
3
24
0
1

0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
5
18
0
19
0
11
0
0

1
1
1
0
5
0
24
0
0
14
68
19
0
139
0
2
1
0

4
7
8
64
26
1
27
1
1
20
213
58
1
171
3
37
1
1
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.0.1.1.1

מין

שימור

העתקה

עקירה

סה"כ

כוריזיה בקבוקית

22

0

3

25

לגרסטרמיה גדולת עלים
מיש גשר הזיו
מכנף נאה
סיסם הודי
פיקוס בנגלי
פיקוס בינימינה מגוון
פיקוס השדרות
פיקוס מעוקם
פיקוס קדוש
פלפלון דמוי אלה
צאלון נאה
שיטה מכחילה
תות לבן
עץ כרות
סה"כ

1
58
1
6
12
2
4
0
2
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
174
1
0
0
7
10
2
1
0
12
28
1

478

56

551

1
232
2
6
12
9
14
2
3
1
13
28
1
 1ל"ר
1086

סיכום ממצאי הסקר ה"מקטעי"

א .בהמלצת אדריכלי הנוף (גרינשטיין הר –גיל) ,שיקול עיקרי בקביעת ערך עץ מסוים או קבוצת
עצים ,הוא היתכנותם העתידית להתקיים כעצים בריאים ואסתטיים בעלי תרומה משמעותית
לנוף הרחוב כפרטים ו/או כקבוצה.
שיקולים עיקריים נוספים בבחינת המקטעים ובמתן ההמלצות:
 .1משמעות העצים במבנה הרחוב במקטע הנדון.
 .2הנוף הכללי המתקבל – רציפות השדרה ,אחידות במבנה ובממדי העצים.
 .3מצבם הבריאותי של העצים.
 .4נוכחותם ומשמעותם של העצים בחצרות הבניינים במקטע המדובר.
 .5תרומת העצים לשלד הירוק של הרחוב ,היחס בין העצים במדרכות הנגדיות.
ב .נמצא כי במקטעים שמצפון לחציית הירקון ,תרומתם של העצים לנוף הרחוב גבוהה ,בעיקר בשל
תפקידם בשלד הירוק העירוני בכלל (כניסה לעיר) ובנוף הרחוב בפרט .עם זאת ,חלק גדול מעצים
אלה הם דקלים מסוגים שונים ,הניתנים להעתקה בקלות יחסית.
ג .מקטע מס' ( 1רח' ש"י עגנון) ישנה אבחנה ברורה בין המדרכה הצפונית למדרכה הדרומית.
במדרכה הצפונית עצים צעירים מאוד (לעיתים קוטרם קטן מ 10 -ס"מ) ,בשילוב עם מקבצי שיטה
מכחילה וקיקיון .במדרכה הדרומית עצים ותיקים ומשמעותיים.
ד .המקטעים שנסקרו מדרום לחציית הירקון מאופיינים בעצים צעירים ,אשר ניטעו עם חידוש רחוב
אבן גבירול .תרומתם של העצים לשלד הירוק של הרחוב בינונית .מחד – גילן הצעיר והיכולת
להשיג ,בטווח קצר ,חזות רחוב דומה ע"י נטיעת עצים חליפיים ,ומאידך – חשיבותם מבחינת
מפנה הרחוב (צפון-דרום) ומבחינת המראה הירוק הכללי (אין נוכחות עצים בחצרות שכנות).
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ה.

גינת לוינסקי – נקבעה כאתר התארגנות ולכן לא מופיעה בסקר (תיכלל בסקר תסכית לאתרי
התארגנות).

תרשים  1.5.4.4מציג את מקטעי סקר העצים על פי חלוקה לערכיות העצים ותרומתם.
טבלה  1.5.4.5מציגה את ממצאי סקר העצים הבוגרים.
תרשים  – 1.5.4.3חלוקה למקטעים על פי ערכיות ותרומת העצים
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טבלה  – 1.5.4.5ריכוז ממצאי סקר עצים בוגרים

מקטע

מבט אופייני

משמעות העצים במבנה
הרחוב
אבחנה ברורה בין
המדרכה הצפונית
למדרכה הדרומית.
במדרכה הצפונית העצים
צעירים מאוד (לעיתים
קוטרם קטן מ 10 -ס"מ),
בשילוב עם מקבצי שיטה
מכחילה וקיקיון.

1

במדרכה הדרומית עצים
ותיקים ומשמעותיים .באי
ההפרדה נטועים דקלים.

הנוף הכללי המתקבל

מצב בריאותי

נוכחות ומשמעות עצים
בחצרות השכנות /
שטחים סמוכים

שדרה רציפה של עצים
במדרכות ובאי התנועה
המרכזי.

העצים במדרכה הדרומית
בוגרים ,במראה אחיד
ובמצב בריאותי מצוין.
חלק מהעצים במדרכה
הצפונית צעירים מאוד,
וחלקם מינים פולשים.

לצד המדרכות רצועות
גינון רחבות המלוות את
הדרך משני צדדיה.
ברצועות אלה נטועים
עצים ,המהווים חלק
מהשלד הירוק של הציר.

המראה הכללי שופע
וירוק ,הגינון בציר זה
מטופח מאוד ,משלב עצים
שיחים ועונתיים ,היוצרים
"מסך" ירוק.

תרומת העצים לרחובות
תרומה גבוהה לעצים
שבמדרכה הדרומית.
אנו סבורים שלעצים
במקטע זה תפקיד
משמעותי בשלד הירוק
העירוני בכלל ובנוף הרחוב
בפרט .העצים בקטע זה
מוגדרים לשימור במסגרת
התכנון.
תרומה נמוכה לעצים
שבמדרכה הצפונית.
מרבית העצים מוגדרים
לכריתה במסגרת התכנון.
אנו ממליצים לשים דגש
על יצירת דופן ירוקה
משמעותית במסגרת
התכנון ,אשר תייצר שלד
ירוק סימטרי לקטע רחוב
זה.
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מקטע

מבט אופייני

2

משמעות העצים במבנה
הרחוב

הנוף הכללי המתקבל

מצב בריאותי

נוכחות ומשמעות עצים
בחצרות השכנות /
שטחים סמוכים

תרומת העצים לרחובות

השלד הירוק של קטע דרך

שדרה רציפה של עצים

העצים ניטעו באותו זמן,

לצד המדרכות רצועות

תרומה גבוהה.

משמעותי ,מורכב ,מטופח
ומרשים .העצים תורמים
להגדת "שפת רחוב"
אחידה ורציפה ,הציר
משמש כאחד מ"שערי
הכניסה" לתל אביב.
במדרכה המערבית בין
רצועות גינון ושדירת עצים
עובר שביל ישראל.

במדרכות ובאי התנועה
המרכזי.

כולם בוגרים ,במראה
אחיד ובמצב בריאותי
מצוין.

גינון רחבות המלוות את
הדרך משני צדדיה.
ברצועות אלה נטועים
עצים ,המהווים חלק
מהשלד הירוק של הציר.

מראה העצים אחיד,
מרווחי הנטיעה אחידים.
המראה הכללי שופע
וירוק ,הגינון בציר זה
מטופח מאוד ,משלב עצים
שיחים ועונתיים ,היוצרים
"מסך" ירוק המנתק את
הרחוב מהבניינים
הסמוכים.

אנו סבורים שלעצים
במקטע זה תפקיד
משמעותי בשלד הירוק
העירוני בכלל ובנוף הרחוב
בפרט.
חלק מהעצים במקטע זה
מוגדרים להעתקה /
כריתה במסגרת התכנון
(כולם בעלי ערך בינוני/
נמוך ,רובם ניתנים
להעתקה בקלות יחסית).
אנו ממליצים לשים דגש
על "השלמת" הדופן
הירוקה של הרחוב
במסגרת התכנון.
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מקטע

מבט אופייני

משמעות העצים במבנה
הרחוב

הנוף הכללי המתקבל

מצב בריאותי

נוכחות ומשמעות עצים
בחצרות השכנות /
שטחים סמוכים

תרומת העצים לרחובות

המקטע עובר בגשר מעל

מקבצי עצים ומדשאות

עצים בוגרים מסוגים

עצים רבים ומשמעותיים

תרומה גבוהה.

פארק הירקון .נוף הפארק
נשקף מהגשר ,מבעד
לצמרות העצים הסמוכים
אליו.

רחבות לצד הנחל.

שונים ,במצב בריאותי
מצוין.

נטועים בסמוך לגשר
החוצה את הירקון .לעצים
בפארק חלק משמעותי גם
בנוף הרחוק הנצפה
מהגשר.

הברור שלהם כשלד הירוק
בפארק הירקון) .חלק
מהעצים ותיקים וגדולי
ממדים ,והצמרות
הסמוכות לגשר משמשות
כ"דופן ירוקה" לכביש.
מרבית העצים במקטע זה
מוגדרים לשימור,
במסגרת התכנון .חלק
קטן מהעצים במקטע זה
מיועדים להעתקה /כריתה
במסגרת התכנון (כולם
בעלי ערך בינוני /נמוך).

3
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אנו סבורים שלעצים
בפארק תפקיד משמעותי
בנוף הנשקף מהגשר,
כחלק ממראה הפארק
וכ"שער" כניסה למרכז
העיר (מעבר לתפקיד
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מקטע

מבט אופייני

משמעות העצים במבנה
הרחוב

הנוף הכללי המתקבל

מצב בריאותי

נוכחות ומשמעות עצים
בחצרות השכנות /
שטחים סמוכים

תרומת העצים לרחובות
תרומה בינונית.

4

אנו סבורים כי בשל
העובדה שמדובר בעצים
צעירים ,אין להשקיע
מאמץ תכנוני לטובת
שימורם .ניתן להשיג
בטווח קצר ,יחסית ,חזות

שדירה רציפה של עצים
במדרכות ובאי התנועה
המרכזי.

העצים תורמים להגדרת
"שפת רחוב" אחידה

מראה העצים אחיד,

העצים ניטעו באותו זמן,

ורציפה.

מרווחי הנטיעה אחידים.

כולם צעירים במראה
אחיד ,ובמצב בריאותי
טוב.

כיוון שהרחוב בנוי בכיוון
בקטע הצפוני ,במדרכה
כללי צפון-דרום הוא חשוף המערבית ,ישנם ארבעה
לשמש במשך רוב היום
עצי "סיסם הודי" בוגרים,
וישנה חשיבות גדולה
אשר תרומתם למראה
להצללת העצים על
הכללי של הרחוב חשובה,
המרחב הציבורי (בשתי
בכך שהם חלק מהשינוי
המדרכות).
ההדרגתי של נוף הרחוב

בחלק הצפוני של מקטע
זה ,במדרכה המערבית,
ישנם ארבעה עצים בוגרים
במצב בריאותי טוב.

לקראת המפגש עם נחל
הירקון.

אין נוכחות עצים בחצרות
שכנות .דפנות הרחוב
מוגדרות ע"י מבני מגורים
עם חזית מסחרית במפלס
הרחוב.

רחוב דומה ,לאחר ביצוע
העבודות.
עם זאת ,חשוב להדגיש
את חשיבותם ,לאור
העובדה שעצי הרחוב
נחוצים כאן מבחינת
המפנה (צפון-דרום)
ומבחינת המראה הירוק
הכללי (אין נוכחות עצים
בחצרות שכנות).
ארבעת העצים הבוגרים,
יחסית ,בקטע הצפוני ,הם
בעלי תרומה משמעותית
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מקטע

מבט אופייני

משמעות העצים במבנה
הרחוב

הנוף הכללי המתקבל

מצב בריאותי

נוכחות ומשמעות עצים
בחצרות השכנות /
שטחים סמוכים

העצים תורמים להגדרת

שדירה רציפה של עצים

העצים ניטעו באותו זמן,

אין נוכחות עצים בחצרות

"שפת רחוב" אחידה
ורציפה.

במדרכות ובאי התנועה
המרכזי.

כולם צעירים במראה
אחיד ,ובמצב בריאותי

שכנות .דפנות הרחוב
מוגדרות ע"י מבני מגורים

כיוון שהרחוב בנוי בכיוון
כללי צפון-דרום הוא חשוף

מראה העצים אחיד,
מרווחי הנטיעה אחידים.

טוב.

עם חזית מסחרית במפלס
הרחוב ,פרט לנקודות

תרומת העצים לרחובות
לנוף הרחוב ,והם מוגדרים
לשימור במסגרת התכנון.

5

לשמש במשך רוב היום
וישנה חשיבות גדולה
להצללת העצים על
המרחב הציבורי (בשתי
המדרכות).

מסוימות בדופן המזרחית,
בהן חתך הרחוב "נפתח"
לשימושי קרקע נמוכים
יותר ,עם מעט עצים
בחזית לרחוב.

תרומה בינונית.
אנו סבורים כי בשל
העובדה שמדובר בעצים
צעירים ,אין להשקיע
מאמץ תכנוני לטובת
שימורם .ניתן להשיג
בטווח קצר ,יחסית ,חזות
רחוב דומה ,לאחר ביצוע
העבודות.
עם זאת ,חשוב להדגיש
את חשיבותם ,לאור
העובדה שעצי הרחוב
נחוצים כאן מבחינת
המפנה (צפון-דרום)
ומבחינת המראה הירוק
הכללי (אין נוכחות עצים
בחצרות שכנות).
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מקטע

מבט אופייני

6

משמעות העצים במבנה
הרחוב

הנוף הכללי המתקבל

מצב בריאותי

נוכחות ומשמעות עצים
בחצרות השכנות /
שטחים סמוכים

תרומת העצים לרחובות

העצים תורמים להגדרת

שדרה רציפה של עצים

העצים ניטעו באותו זמן,

אין נוכחות עצים בחצרות

תרומה בינונית.

"שפת רחוב" אחידה
ורציפה.

במדרכה המזרחית ובאי
התנועה המרכזי.

כיוון שהרחוב בנוי בכיוון
כללי צפון-דרום הוא חשוף
לשמש במשך רוב היום
וישנה חשיבות גדולה

מראה אחיד ,מרווחי
נטיעה אחידים.

כולם צעירים במראה
אחיד ,ובמצב בריאותי
טוב.

שכנות .דופן הרחוב
המזרחית מוגדרת ע"י
מבני מגורים עם חזית
מסחרית במפלס הרחוב.
דופן הרחוב המערבית היא
רחבה פתוחה וחשופה
(כיכר רבין).

להצללת העצים על
המרחב הציבורי (בשתי
המדרכות).

אנו סבורים כי בשל
העובדה שמדובר בעצים
צעירים ,אין להשקיע
מאמץ תכנוני לטובת
שימורם .ניתן להשיג
בטווח קצר ,יחסית ,חזות
רחוב דומה ,לאחר ביצוע
העבודות.
עם זאת ,חשוב להדגיש
את חשיבותם ,לאור
העובדה שעצי הרחוב
נחוצים כאן מבחינת
המפנה (צפון-דרום)
ומבחינת המראה הירוק
הכללי (אין נוכחות עצים
בחצרות שכנות).
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מקטע

מבט אופייני

7

משמעות העצים במבנה
הרחוב

הנוף הכללי המתקבל

מצב בריאותי

נוכחות ומשמעות עצים
בחצרות השכנות /
שטחים סמוכים

תרומת העצים לרחובות

העצים תורמים להגדרת

שדירה רציפה של עצים

העצים ניטעו באותו זמן,

אין נוכחות עצים בחצרות

תרומה בינונית.

"שפת רחוב" אחידה
ורציפה.

במדרכות ובאי התנועה
המרכזי.

כיוון שהרחוב בנוי בכיוון
כללי צפון-דרום הוא חשוף
לשמש במשך רוב היום
וישנה חשיבות גדולה

מראה העצים אחיד,
מרווחי הנטיעה אחידים.

כולם צעירים במראה
אחיד ,ובמצב בריאותי
טוב.

שכנות .דפנות הרחוב
מוגדרות ע"י מבני מגורים
עם חזית מסחרית במפלס
הרחוב.

להצללת העצים על
המרחב הציבורי (בשתי
המדרכות).

אנו סבורים כי בשל
העובדה שמדובר בעצים
צעירים ,אין להשקיע
מאמץ תכנוני לטובת
שימורם .ניתן להשיג
בטווח קצר ,יחסית ,חזות
רחוב דומה ,לאחר ביצוע
העבודות.
עם זאת ,חשוב להדגיש
את חשיבותם ,לאור
העובדה שעצי הרחוב
נחוצים כאן מבחינת
המפנה (צפון-דרום)
ומבחינת המראה הירוק
הכללי (אין נוכחות עצים
בחצרות שכנות).
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מקטע

מבט אופייני

משמעות העצים במבנה
הרחוב

הנוף הכללי המתקבל

מצב בריאותי

נוכחות ומשמעות עצים
בחצרות השכנות /
שטחים סמוכים

תרומת העצים לרחובות

העצים תורמים להגדרת

שדירה רציפה חלקית של

עירוב בין עצים בוגרים

ישנה נוכחות דלילה של

תרומה בינונית

"שפת רחוב" אחידה
ורציפה.

עצים במדרכות ובאי
התנועה המרכזי.

ובין עצים צעירים מסוגים
שונים ,במצב בריאותי
טוב .חלק מהעצים
סובלים מגיזום לא
סימטרי בשל קירבה
למבנים.

עצים בחצרות שכנות.
דפנות הרחוב מוגדרות ע"י
מבני מגורים ,חלקם בעלי
חזית מסחרית .בגינת
לוינסקי ,הסמוכה ,עצים
בוגרים מרשימים.

כיוון שהרחוב בנוי בכיוון
כללי צפון-דרום הוא חשוף
לשמש במשך רוב היום
וישנה חשיבות גדולה

8

להצללת העצים על
המרחב הציבורי (בשתי
המדרכות).

אנו סבורים כי בשל
העובדה שמדובר בעצים
צעירים ,אין להשקיע
מאמץ תכנוני לטובת
שימורם .ניתן להשיג
בטווח קצר ,יחסית ,חזות
רחוב דומה ,לאחר ביצוע
העבודות.
עם זאת ,חשוב להדגיש
את חשיבותם ,לאור
העובדה שעצי הרחוב
נחוצים כאן מבחינת

בגינת לוינסקי ,הסמוכה,
עצים בוגרים מרשימים.

המפנה (צפון-דרום)
ומבחינת המראה הירוק
הכללי (נוכחות דלילה של
עצים בחצרות שכנות).
תרומה גבוהה לעצים
בגינת לוינסקי.

קו ירוק מרכז -תסקיר  -ו.docx1-

עמוד  145מתוך 440

נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

.0.1.1.1

המלצות כלליות

א.

אנו ממליצים להימנע מהעתקת עצים  -עצים יוגדרו לשימור על כל הכרוך בכך או לכריתה ,להוציא
מקרים של פרטים חריגים בעלי ערך גבוה במיוחד להם לא נמצא פתרון שימור.

ב.

יש להכין מפרט לשימור העצים במקטעים הנבחרים – מפרט זה יסדיר את העבודות בקרבת העצים
לרבות חיתוך שורשים ,הגנה על חלקי העץ השונים ,חפירה בקרבתם ,פעולות שיקום וכדומה.

ג.

אנו ממליצים כי שיקולי אחזקת העצים והטיפול בהם בסביבה העירונית יהוו גורם משמעותי
במהלך התכנון.

ד.

נטיעות עתידיות יתוכננו בהתאם לנתוני חתך הרחוב ,מפנה והצללה ,תשתיות קיימות ועתידיות
ומתן דגש על מרווחי הנטיעה מתוך הבנת גודל העצים הפוטנציאלי ,על נופם ומערכת השורשים
שלהם.

ה.

יש להכין רשימת מיני עצים מומלצים לנטיעה.

ו.

יש להכין מכרז לגידול עצי רחוב המיועדים לנטיעה במקטע זה ,זאת על מנת לאפשר נטיעת עצים
בוגרים וראויים עם סיום עבודות הפיתוח.

ז.

יש להכין מפרטי נטיעה ,בדגש על יצירת בית גידול מיטבי – נפח ,מבנה וסוג הקרקע ,אוורור ,ניקוז
וחלחול .מפרטים אלו יבוססו על שיטות עדכניות בתחום ,כגון :בורות נטיעה מורחבים ,אדמת
מבנה ( ,)Structural soilתעלות גידול ,מדרכה "צפה" וכדומה.

 1.5.5צפיפות אוכלוסין ומגורים לאורך התוואי
נתוני צפיפות האוכלוסייה מחושבים ע"י מודל התחבורה למטרופולין תל אביב של משרד התחבורה,
אשר הינו מודל מסוג מודל פעילויות .המודל פותח ע"י חברת "קמברידג סיסטמטיקס" ומתוחזק
בחברת נתיבי איילון ע"י מיטב המומחים בתחום בארץ .בהנחיית משרד התחבורה ,זהו המודל המחייב
לביצוע עבודות תכנון במטרופולין תל אביב ,הנחייה התקפה לכל גופי התכנון הממשלתיים והפרטיים.
המודל מבוסס על שני נתוני קלט עיקריים :תחזית דמוגרפית (אוכלוסייה ומועסקים) ותחזית תשתיות
התחבורה (רשת הדרכים והמסילות) .התחזיות מתבצעות לפי שנות היעד השונות .קלט התרחיש
הדמוגרפי למודל קובע את שיעורי הפיתוח לכל אזור ונערך ע"י אורלי הכהן.
התחזית הדמוגרפית מגדירה את מספר מקומות העבודה והתושבים בכל אחד מ 1200 -אזורי התנועה
הקיימים במודל .הגידול בין המצב הקיים לשנות היעד העתידיות מתבססת על מגמות דמוגרפיות
(הגירה פנימית וכו') המתקבלות מן ההלמ"ס ותוכניות בינוי המתקבלים מגופי התכנון השונים (רשויות
מקומיות ומחוזות) .הפיתוח המתוכנן לפי התוכניות גבוה בהרבה מקיבולת הפיתוח לכלל המטרופולין
המוגדרת ע"י הלמ"ס .בשל כך התחזית הדמוגרפית לא כוללת את כל קיבולת תכניות הפיתוח אלא רק
מתחשבת בהן ,בהתאם למצב הסטטוטורי של התוכניות .אי לכך ,לעיתים קרובות מגמות תכנוניות
מקבלות ייצוג נמוך בתחזית.
תחזית תשתיות התחבורה מבוססת על תכניות הפיתוח הנמצאות בגופי התכנון הרלבנטיים (רכבת
ישראל ,מע"צ ,רשויות מקומיות ,נת"ע וכו') .במסגרת תחזוקת המודל התחבורתי ,צוות המודל אוסף
את התוכניות מגופי התכנון ומטמיע אותם בתוך רשת המודל.
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צפיפות האוכלוסייה מחושבת עפ"י חלוקה לתאי שטח מקומיים .עבור כל תא שטח קיימים שני נתונים
עיקריים :מספר האוכלוסייה החזוי לשנת היעד וגודל שטח התא .חישוב צפיפות האוכלוסייה נעשה
מתוך היחס בין שני נתונים אלו :

מספר אוכלוסייה חזוי בשנת היעד
צפיפות אוכלוסייה =
שטח התא

צפיפות האוכלוסייה לאורך הקו הירוק ,לשנת היעד  ,2030ל 1-קמ"ר מוצגת בתרשים .1.5.5.1
צפיפות מגורים לשנת  2030מבוססת על נתוני צפיפות האוכלוסין –ברזולוציה מחוזית .תחזית הגידול
בצפיפות האוכלוסין במחוז ת"א מבוססת על ממוצע שיעור הגידול בשנים  1993-2009ועומד על כ-
 .0.64%צפיפות המגורים לשנת היעד  2030עומדת על  13.1נפשות לדונם מגורים.
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תרשים  – 1.5.5.1צפיפות אוכלוסייה לקו הירוק ,שנת 2030
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0.1

רעש

פרק זה דן בהערכת מפלסי הרעש השוררים כיום במקבלים הרגישים לרעש והעלולים להיות מושפעים
כתוצאה מהקמת והפעלת מסילת הרק"ל ,בקו הירוק במקטע המרכזי (להלן "רק"ל") .מדידות הרעש
המוצגות במסמך זה בוצעו ב 16 -נקודות מדידה שונות אשר אושרו טרם המדידות עם המשרד להגנת
הסביבה ,מחוז ת"א .2כאשר משך המדידה בכל נקודת מדידה נע בין כשבוע ימים (להלן "מדידה
ממושכת") ,לכ 3-שעות (להלן "מדידה ארוכה") ולכ 20-דקות (להלן "מדידה קצרה") .בפרק זה נעשה
שימוש בשלושה מדדים לתיאור מפלסי רעש ממוצעים לפרקי זמן נתונים:
] - LAeq [dBמפלס רעש שווה ערך הינו מדד המתאר את מפלס הרעש הממוצע (שווה הערך) עבור פרק
זמן מוגדר בהתאם לתוצאות מדידה/חישוב במקבל רעש נבחן ולאחר שקלול  Aלרעש המדוד/מחושב.
] - LA,day [dBמפלס רעש שווה ערך עבור שעות היום הינו מדד המתאר את מפלס הרעש הממוצע
(שווה הערך) עבור שעות היום (בין השעות  06:00ל )22:00-ומוגדר בהתאם לתוצאות מדידה/חישוב
במקבל רעש נבחן ולאחר שקלול  Aלא המדוד/מחושב.
] - LA,night [dBמפלס רעש שווה ערך עבור שעות הלילה הינו מדד המתאר את מפלס הרעש הממוצע
(שווה הערך) עבור שעות הלילה (בין השעות  22:00ל )06:00-ומוגדר בהתאם לתוצאות מדידה/חישוב
במקבל רעש נבחן ולאחר שקלול  Aלא המדוד/מחושב.

 1.6.1תיאור מדידות הרעש
0.1.0.0

כללי

להלן פרוט נקודות מדידת הרעש:
( )1ב 3-נקודות נערכו מדידות רעש ממושכות של כשבעה ימים .מטרתן ,תיאור התפלגות מפלסי
הרעש על פני שעות היממה השונות ובימים שונים של השבוע .מדידות הרעש נערכו בזמנים
ובמקומות המתוארים בטבלה  1.6.1.1להלן.
( )2ב 2-נקודות נערכו מדידות רעש ארוכות של כ 3-4-שעות כל אחת .מדידות אלה נערכו ב-
 .20/01/14מדידות הרעש נערכו בגובה של כ 5-מ' מעל פני הקרקע במקום ובשעות ובמקומות
המתוארים בטבלה  1.6.1.2להלן.
( )3ב 8-נקודות נערכו מדידות רעש קצרות של כ 20-דק' כל אחת .מדידות אלה נערכו ,גם הן ,ב-
 .20/01/14מדידות הרעש נערכו בגובה של כ 5-מ' מעל פני הקרקע במקום ובשעות ובמקומות
המתוארים בטבלה  1.6.1.3להלן.
בתרשים  1.6.1.1מוצג מיקום נקודות מדידות הרעש.

 2מתודולוגית המדידות נשלחה למשרד להגנת הסביבה בתאריך  08/08/2013ואושרה בע"פ בישיבה מתאריך .17/10/2013
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טבלה  - 1.6.1.1מיקום וזמן ביצוע מדידות הרעש הממושכות
סימון נקודת מדידת רעש

מיקום

תאריכי מדידת הרעש

L-1

אבא קובנר  - 1קומה 5

26/03/14-02/04/14

L-2

אבן גבירול 195
גינת לוינסקי – על גג בניין
תחנת המשטרה

03/04/14-10/04/14

L-3

16/02/14-24/02/14

טבלה  -1.6.1.2מיקום וזמן ביצוע מדידות הרעש הבינוניות ()20/01/2014
סימון נקודת מדידת רעש

מיקום

שעות מדידה

M-1

אבן גבירול מס' 186-188
גינת לוינסקי מדרום
לביכנ"ס

07:00-10:15

M-2

06:15-09:45

טבלה - 1.6.1.3מיקום וזמן ביצוע מדידות הרעש הקצרות ()20/01/2014
מיקום

שעות מדידה

סימון נקודת מדידת רעש

אבא קובנר-שביל בין שני בתים,
כ 7-מ' מקו הבתים לכיוון הכביש
פארק הירקון-
מול הספורטק
מול אבן גבירול 113

7:36-8:06

8:54-9:00

S-4

כיכר רבין

9:09-9:31

S-5

רח' השופטים

9:49-10:11

S-6

קרליבך 23

9:09-9:29

S-7

מנחם בגין 29

8:35-8:55

S-8

שד' הר ציון 31

7:48-8:08

S-1
S-2
S-3
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0.1.0.1

מכשור

מדידות הרעש המתוארות בפרק זה בוצעו בעזרת המכשור הבא:


מנתחי ספקטרום בזמן אמיתי ,דגם  LxTתוצרת  Larson Davisארה"ב.



קדמי מגבר ,דגם  PRMLxTתוצרת  Larson Davisארה"ב.



 2מיקרופונים קבליים 377A02 ,תוצרת  PCBארה"ב.



 2מנתחי ספקטרום בזמן אמיתי ,דגם  831תוצרת  Larson Davisארה"ב.



 2קדמי מגבר ,דגם  PRM831תוצרת  Larson Davisארה"ב.



 2מיקרופונים קבליים 377A02 ,תוצרת  PCBארה"ב.



מכשיר כיול למפלסי רעש ,דגם  CAL200תוצרת  Larson Davisארה"ב.



מגני רוח וחצובות.

מכשור זה עומד בדרישות התקן הבין-לאומי  IEC 67672למכשירי מדידת רעש מדויקים .מנתחי
מפלסי הרעש תוכנתו למדוד את הרעש בסולם  dBבשקלול  Aבמצב מהיר ( .)Fastפלט המכשיר תוכנת
לכלול את מפלסי הרעש שווי-הערך כל  1שנייה ,המסומנים כ ,LAeq(1sec)-לכל משך המדידה עבור
המדידות בנקודות הייחוס והקצרות ואת מפלסי הרעש שווי-הערך כל  2שניות ,המסומנים כ-
) ,LAeq(2secלכל משך המדידה עבור המדידות בנקודות המדידה הממושכות.
אופן מדידה זה מאפשר הבנה מלאה של תוצאות המדידות ויכולת הפרדה בין אירועים ,כולל הפרעות
למדידה ממקורות שונים בזמן המדידה .הפרעות למדידה ייחשבו כל מקורות הרעש ,שאינם אופיינים
למיקום המדידה ,כמו נביחת כלבים עקב נוכחות המודדים ,צפירת אזעקה של מכונית חונה וכן רעשים
מהכביש שאינם מוצאים ביטוי במודלים לחישוב הרעש ,כגון רעש סירנה וכו' .שיטת מדידה זו עונה על
הדרישות למדידות רעש כבישים שנקבעו בהצעת התקן.

 1.6.2עיבוד נתוני מדידת הרעש
0.1.1.0

עיבוד נתוני מדידות הרעש הממושכות

במטרה לבחון את התפלגות מפלסי הרעש במשך שעות היממה ושונות מפלסי הרעש בימי השבוע
השונים נערכו ,כאמור 3 ,מדידות רעש רקע ארוכות .עיבוד נתוני מדידות אלה נעשה באופן הבא:
( )1מפלסי הרעש שווי הערך המדודים תוארו באמצעות גרפים בהם מצוינת השתנות הרעש בזמן
למשך המדידה וזאת בכל אחד מימות המדידה וזאת כל  2שניות.
( )2מתוצאות המדידה הוצאו מפלסי רעש שאפיונם מצביע על כך שהם הפרעות למדידה.
( )3חושבו מפלסי הרעש שווי הערך השעתיים בנקודת המדידה (כממוצע שעתי רץ) .מפלסים אלו
מייצגים את מפלסי הרעש שווה הערך של שעה הקודמת לנקודת הזמן בה נערך החישוב ,והם
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מוצגים כל  2שניות .מתוך תוצאות אלה תוארו בגרפים המייצגים את המפלס השעתי הרץ בכל
אחד מימות השבוע.
( )4חושב מפלס שווה ערך ממוצע שעתי רץ לימי חול בלבד ועבור ימים בהם בוצעה המדידה לכל
שעות היממה (לא נלקח בחשבון מדידות הסופ"ש וימי התקנת/הורדת מכשירי המדידה).
( )5חושבו מפלסי הרעש שווי הערך בכל אחד מפלחי היום ( LA,dayו )LA,night-בכל אחד מימות
השבוע (ללא הסופ"ש וללא ימי התקנה/הורדת מכשיר המדידה) בכל אחת מנקודות המדידה.
0.1.1.1

עיבוד נתוני מדידות הרעש הארוכות והקצרות

במטרה לקבוע את מפלסי הרעש השוררים לאורך התכנית נערכו מדידות רעש בנקודות המדידה
ארוכות (כ 3-שעות) וקצרות (כ 20-דקות) לאורך התכנית .עיבוד נתוני מדידות אלה נעשה באופן הבא:
( )1מפלסי הרעש שווי הערך המדודים תוארו באמצעות גרפים בהם מצוינת השתנות הרעש בזמן
למשך המדידה בכל שנייה.
( )2חושבו מפלסי הרעש שווי הערך בנקודות המדידה וזאת למשך המדידה ( (LAeqבכל אחת
מנקודות המדידה (לאחר הפחתת הפרעות).
( )3תוצאות המדידה הושוו אל מול שעות מקבילות בנקודות המדידה הארוכות.
( )4חושב מדדי ה LA,day-ו LA,night -בנקודה ( )xתוך השוואה לנקודות המדידה הארוכות ()L
באמצעות המשוואות הבאה:
])LA, day(x) = LA, 𝑑𝑎𝑦(L) + [LAeq(x) − LAeq(L
])LA, night(x) = LA, 𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡(L) + [LAeq(x) − LAeq(L

 1.6.3תוצאות מדידות הרעש
0.1.1.0

תוצאות מדידות רעש ממושכות

תוצאות מדידות הרעש הממושכות מוצגות בטבלה  1.6.3.1להלן.
טבלה  – 1.6.3.1סיכום תוצאות מדידות רעש ממושכות
סימון נקודת
מדידת רעש

מיקום

מפלס רעש שווה ערך  LAeqמדוד
בנקודת הייחוס
Lday

Lnight

L-1

אבא קובנר  - 1קומה 5

65.8

59.5

L-2

אבן גבירול 195

69.0

63.0

L-3

גינת לוינסקי – על גג בניין תחנת
המשטרה

63.7

58.5
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בתרשימים  . 1.6.3.1-1.6.3.3מוצגים עקומי מפלסי הרעש שווה ערך השעתיים המדודים בכל אחת
מימות המדידה (ימי חול ללא יום התקנת/הורדת מכשיר המדידה) וכן עקום מפלס רעש שווה ערך
שעתי ממוצע בכל נקודה.
תרשים  - 1.6.3.1תוצאות מדידות רעש ארוכות בנקודת מדידה L-1

תרשים  - 1.6.3.2תוצאות מדידות רעש ארוכות בנקודת מדידה L-2
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תרשים  - 1.6.3.3תוצאות מדידות רעש ארוכות בנקודת מדידה L-3

מעיון בטבלה ובתרשימים לעיל עולות המסקנות הבאות:
 .1שעת שיא הבוקר היא בכל נקודות המדידה הארוכות היא בין השעות  08:00-09:00לערך.
 .2לאחר שעת השיא מפלסי הרעש נשארים קבועים יחסית עד השעה  20:00לערך לאחריו יש
ירידה הדרגתית עד לשעה  01:00לערך .לאחר שעה  01:00ישנה ירדה תלולה במפלסי הרעש
וזאת עד השעה  03:30-05:00ולאחריה טיפוס תלול עד שעת שיא בוקר.
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0.1.1.1

תוצאות מדידות רעש הארוכות והקצרות

בטבלה  1.6.3.2מוצג סיכום תוצאות מדידות הרעש בנקודות הארוכות והקצרות וכן הערכה לגבי מפלסי
הרעש שווי הערך לשעות היום ולשעות הלילה בכל נקודות מדידה.
בתרשימים  1.6.3.4-1.6.3.5מוצגים מפלסי הרעש שווי ערך בנקודות המדידה הארוכות.
טבלה  – 1.6.3.2סיכום תוצאות מדידות קצרות וארוכות והערכת מפלסי הרעש
שווי הערך לשעות היום ושעות הלילה

נקודת
מדידה

שעת מדידה

מיקום

M-1

7:02-10:15

M-2

6:13-9:45

S-1

7:36-8:06

S-2

8:14-8:34

S-3

8:54-9:00

S-4
S-5
S-6
S-7
S-8

9:09-9:31
9:49-10:11
9:09-9:29
8:35-8:55
7:48-8:08

רח' אבן
גבירול
גינת לוינסקי
רח' אבא
קובנר
פארק
הירקון
רח' אבן
גבירול
כיכר רבין
רח' השופטים
רח' קרליבך
רח' בגין
רח' הר ציון

מפלס רעש שווה ערך
 LAeqמדוד בשעת מדידה
ב]dB[-

מפלס רעש
שווה ערך
מדוד בנקודת
הייחוס

מפלס רעש
שווה ערך
מוערך
בנקודת
המדידה

נקודת
ייחוס

נקודת
מדידה

הפרש

Ld

Ln

Ld

Ln

L-2

69.8

69.8

0.0

65.8

59.5

66

60

L-3

64.4

72.1

7.7

69.0

63.0

77

71

L-1

66.9

65.3

-1.6

65.8

59.5

64

58

L-1

67.3

63.5

-3.8

65.8

59.5

62

56

L-2

70.0

70.4

0.4

69.0

63.0

69

63

L-2
L-2
L-2
L-2
L-3

70.2
69.7
70.2
70.1
65.1

68.0
70.5
73.3
77.2
73.5

-2.1
0.8
3.1
7.1
8.4

69.0
69.0
69.0
69.0
63.7

63.0
63.0
63.0
63.0
58.5

67
70
72
76
72

61
64
66
70
67

נקודת
ייחוס

מפלסי הרעש שנמדדו במצב הקיים תואמים את הצפוי ממגורים הסמוכים לצירי תנועה ראשיים
וסואנים והן תואמים גם למפלסי הרעש המוצגים בעבודה המשותפת שנערכה ע"י עיריית ת"א והמשרד
3
להגנת הסביבה למיפוי חשיפה לרעש מתחבורה בתל אביב-יפו

 3מיפוי חשיפה לרעש מתחבורה (כלי רכב ורכבות) בתל אביב ( ,)2006כפי שמוצג באתר ה GIS -של עיריית ת"א.
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פרק ב'
פירוט הסיבות להעדפת התוכנית המוצעת

נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

 2פרק ב' – פירוט הסיבות לעדיפות התכנית המוצעת
הקו הירוק ,נשוא תכנית זו ,נמשך מרחוב שיבת ציון בדרום העיר תל אביב ועד רחוב ש"י עגנון בצפון
העיר .התכנון נשען על התוואי שאושר בתמ"א /23א 4/ואין לו חלופות מיקום שונות אלא חלופות
מיקרו בתוך הרצועה המאושרת  ,למעט מקרה אחד שיפורט בהמשך.
החל משלב התכנון המוקדם התגבשה ההבנה כי הקו הירוק יהיה קו המשלב קטעים עיליים וקטעים
שיעברו בתת הקרקע.
ככלל ,מערכת הרק"ל מתוכננת כמערכת קרקעית .רק במידה והתוויה הקרקעית מסובכת מהפן
התחבורתי ו/או האורבני ,נשקלת האפשרות להתוות את הרק"ל בתת הקרקע .בחלק מהמקטעים בקו
הירוק נמצא כי בחלופות הקרקעיות רוחב ז כות הדרך אינו מאפשר לשמור על רוחב מדרכות ושבילי
אופניים הולמים לצד שמירה על רמת שירות נאותה לתנועה המוטורית .בהתאם לדרישת עיריית ת"א
ובעקבות המגבלות התנועתיות ,הוחלט להמליץ על חלופה תת-קרקעית במקטעים אלה.
תכנון הקו הירוק התבסס על  2עוגנים תכנון עיקריים:
1
2

החלטה שנתקבלה בחברת נ.ת.ע בתאום מול משרד התחבורה ועיריית ת"א כי הקטע הדרומי,
מאזור רח' לוינסקי ועד רחוב יהודה הלוי ,יהיה בתת הקרקע.
4
חציית נחל הירקון בתוואי קרקעי או על קרקעי ולא בתת הקרקע .

התוואי חולק ל 3-מקטעים ,שעבור כל אחד מהם נערכה בחינת חלופות:
( )1מקטע צפוני – מרחוב ש"י עגנון ועד רחוב שמעון התרסי,
( )2מקטע מרכזי  -ברחוב אבן גבירול ,מרחוב שמעון התרסי ועד יהודה הלוי,
( )3מקטע דרומי – מרחוב יהודה הלוי ועד שיבת ציון,
נציין כי הקטע של אזור קרליבך יתוכנן כחלק מהתכנון המפורט של הקו האדום ועל כן קטע זה לא
נכלל בבחינת החלופות המוצגת.
נדגיש כי לא כל הפרמטרים שנבדקו היו זהים לאורך כל המקטע .נעשתה הבחנה בין בחינת חלופות
לקטע התת -קרקעי לבין הקטעים הקרקעיים ,בהתאם לקריטריונים הנדרשים לבחינתם .במקטעים
הקרקעיים ניתן דגש לבחינת חלופות בפן האורבני -סביבתי לעומת המקטע התת קרקעי בו ניתן דגש
לפן ההנדסי.
( )1בסעיף  2.1תוצג המתודולוגיה לבחינת החלופות.
( )2בסעיף  2.2תוצג בחינת החלופות למקטע הצפוני,
( )3בסעיף  2.3תוצג בחינת החלופות למקטע מרכזי,
( )4בסעיף  2.4תוצג בחינת החלופות למקטע הדרומי,
( )5בסעיף  2.4תוצג בחינת חלופות למיקום תחנות הנוסעים לאורך התוואי,
( )6בסעיף  2.5תוצג בחינת החלופות לנושא שיטות ביצוע המנהור.

 4ראה פרוט בסעיף 2.2
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1.0

מתודולוגיה לבחינת חלופות

הקריטריונים לניתוח חלופות התכנון השונות כוללות ספקטרום רחב של תחומים:
( )1תחבורה ותנועה,
( )2היבטים אורבניים ,נוף וסביבה,
( )3הנדסה.
התמונה הכוללת הנוצרת ממפה בצורה גראפית את היתרונות והחסרונות של כל חלופה ומאפשרת
הערכה אפקטיבית .בבחינת הקריטריונים ושיכלול המדדים לבחירת החלופה הנבחרת הוחלט כי לא
יינתן משקל שונה לכל קריטריון .בטבלה  2.1.1.1מוצג הניקוד האפשרי ,בסקאלה של  1עד  ,5כאשר כל
ציון תורגם לצבע.
טבלה  –2.1.1.1חלוקת ניקוד להתאמה לקריטריונים
התאמה לקריטריון

דרוג

לא רלוונטי

0

חוסר התאמה

1

התאמה מינימאלית

2

התאמה חלקית

3

התאמה טובה

4

התאמה מלאה

5

צבע

 2.1.1פרוט הקריטריונים
להלן יובא הסבר קצר על הקריטריונים שנבדקו.
2.1.1.1

קריטריונים תחבורתיים

א .זמני נסיעה צפויים של הרק"ל
קריטריון זה מהווה פקטור המעיד על רמת השירות לה יזכו הנוסעים בקו עם הפעלתו והוא עתיד להוות
גורם מהותי בהחלטה של הציבור להשתמש בשירותי הרק"ל בקטעים השונים.

ב .רדיוס תחום השירות של תחנות הקו
למיקום התחנות נודעת חשיבות רבה ,שכן קירבה של תחנה למרכזים עירוניים תגביר את רצון הציבור
לעשות שימוש ברק"ל .רדיוס השירות של תחנה עומד על כ 450-מ' ,וקריטריון זה בודק כמה מרכזים
עירוניים הינם בתחום רדיוס השירות של התחנה.
2.1.1.2

קריטריונים תנועתיים

א .שיפור רמת השירות בצומת
קריטריון זה מהווה פקטור המעיד על רמת השירות לרכב בצמתים שלאורך קטע הרק"ל .המדד משקלל
את מכלול הצמתים שלאורך הקטע ומבטא ערכו המשוקלל של הקריטריון .רמת השירות בצומת

קו ירוק מרכז -תסקיר  -ו.docx1-

עמוד  159מתוך 440

נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

מורכבת משלושת הפרמטרים הבאים :רמת השירות בצומת ,דרגת הרוויה בקטע ,ביטול תנועות בצומת
והשפעתה על מערך התנועה באזור.

ב .שיפור רמת השירות לאופניים ולהולכי רגל
קריטריון זה מהווה פקטור המעיד על רמת השירות לאופניים ולהולכי רגל בקטע הדרך .רמת השירות
לאורך קטע דרך מורכבת מחמשת הפרמטרים הבאים:
 .1רוחב שביל האופניים
 .2רציפות שביל האופניים
 .3רוחב מדרכות
 .4מספר וצפיפות מעברי החצייה
 .5נגישות לאנשים עם מוגבלויות

ג .שמירה על רמת השירות לפעילות דופן
קריטריון זה מהווה פקטור המעיד על רמת השירות לפעילות הדופן המתנהלת לאורך קטע הדרך
והכוללת פעילות עסקית מסוגים שונים כגון חנויות ,קניונים ,משרדים עסקים אחרים וכיוב'.
הקריטריונים שיפורטו להלן עתידים לפרט את התנאים לקיום פעילות עסקית עם הקמת הקו הירוק.
רמת השירות לאורך קטע דרך מורכבת מארבעת הפרמטרים הבאים:
 .1פריקה וטעינה,
 .2היצע חניות,
 .3נגישות לרכבי חירום,
 .4נגישות לחצרים הגובלים בציר.
2.1.1.3

קריטריונים אורבניים ,נופיים וסביבתיים

א .קשר למוקדים עירוניים
קריטריון זה מהווה פקטור המעיד על מיקום התחנות באזור המאפשר נגישות מיטבית למוקדים
עירונים שונים .סולם המדדים לקריטריון זה נע בין "גישה ישירה עם קשר עין והמשכיות מרחב הולכי
רגל" בחלק המקבל את הציון הגבוה ביותר ועד "נתק ויזואלי ופיזי בין המוקדים השונים לתחנות"
המקבל את הציון הנמוך.

ב .נגישות הולכי רגל ורוכבי אופניים לתחנות
קריטריון זה מהווה פקטור המעיד על מיקום התחנה במקום מרכזי ונגיש לשבילי הולכי רגל ורוכבי
אופניים .סולם המדדים לקריטריון זה נע בין "תחנה במיקום נגיש בקישוריות נוחה לשבילי הולכי רגל
ושבילי אופניים וחציית נתיבים מינימלית" שקיבל את הציון הגבוה ועד "תחנה במיקום עם נגישות
לקויה וחציה של מספר רב של נתיבי נסיעה" שקיבל את הציון הנמוך.

ג .בהירות והתמצאות במרחב ובכניסות לתחנות
קריטריון זה מהווה פקטור המעיד על פריסת מרכיבי התחנה השונים והקלה התמצאות ציבור הנוסעים
בה .סולם המדדים לקריטריון זה נע בין "פריסה יעילה "...שמקבל את הציון הגבוה ביות לבין "פריסה
מסורבלת "...שמקבל את הציון הנמוך.

ד .קישוריות לקווי רק"ל אחרים
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קריטריון זה מהווה פקטור המעיד על קישוריות לקווי הרק"ל האחרים על מנת להבטיח שילוב
אופטימלי ביניהם ובכך לעודד את השימוש ברק"ל .סולם המדדים לקריטריון זה נע בין "שילוב
הדוק "...שמקבל את הציון הגבוה ביות לבין "נתק תפקודי "...שמקבל את הציון הנמוך.

ה .קישוריות לאמצעי תח"צ אחרים
קריטריון זה בוחן את נוחיות המעבר בין אמצעי התחבורה הציבורית השונים כגון מספר חציות של
מסלולי תנועה ,מרחקי הליכה בין התחנות ,מעבר בין מפלסים שונים וכו' .סולם המדדים לקריטריון זה
נע בין "ממשק צמוד  -תחנות אמצעי תח"צ צמודות זו לזו" שמקבל את הציון הגבוה ביות לבין "חציה
של עד  2מסלולי תנועה ,מרחקי הליכה ארוכים ,יש מעבר בין מפלסים ".שמקבל את הציון הנמוך.

ו .ממשק עם פעילות דופן מסחרית
קריטריון זה מהווה פקטור המעיד על מיקום התחנה במקום מרכזי ונגיש בצורה יעילה לפעילות דופן
מסחרית .סולם המדדים לקריטריון זה נע בין "התחנה במיקום נגיש בממשק צמוד עם פעילות דופן
מסחרית" שמקבל את הציון הגבוה ביות לבין "התחנה במיקום עם נגישות לקויה בממשק לקוי עם
פעילות דופן מסחרית" שמקבל את הציון הנמוך.

ז .השפעה על חיי הרחוב והפעילות בו
קריטריון זה מהווה פקטור המעיד על האפשרות לעצמת הפעילות ברחוב באמצעות ריבוי שימושים
המוכוונים לצריכת שירות ומסחר .סולם המדדים לקריטריון זה נע בין "אפשרות להעצמת ההתרחשות
ומתן מרחב מספק לפעילות דופן" שמקבל את הציון הגבוה ביות לבין "ביטול האפשרות לפעילות דופן"
שמקבל את הציון הנמוך.

ח .רוחב מדרכות
קריטריון זה מהווה פקטור המעיד על מידת השמירה על רוחב מדרכה מינימאלי המאפשר פעילויות
רחוב ורציפות תנועה של הולכי רגל .סולם המדדים לקריטריון זה נע בין "רוחב ורציפות המדרכות
לפחות על פי המידות המומלצות בהתאם לאופי הרחוב" שמקבל את הציון הגבוה ביות לבין "מדרכות
ללא רוחב מינימאלי נדרש וללא רציפות של מרחב הולכי הרגל" שמקבל את הציון הנמוך.

ט .השפעה על עצים קיימים
קריטריון זה בא לבחון את מידת ההשפעה של התווית החלופות על העצים הקיימים .נושא זה של עצים
קיימים קשה לקטלוג מספרי ,היות וישנם משתנים רבים אשר יש לקחת בחשבון :העצים שונים בסוגם,
גודלם ,מידת השפעתם ונוכחותם ברחוב ,אופן תגובתם להעתקה ,קצב צימוח וכו'.
אי לכך ,מידת ההשפעה הינה שקלול של כל המשתנים להלן:
 .iעצי תמר – עצי תמר הינם עצים ברי העתקה שאינם נפגעים במהלך התהליך .ההעתקה אינה
דורשת גיזומים מסיבים למעט גיזומי עלים .במידה ועצי תמר נטעים במפרדות חדשות ,אזי אין
להם השפעה נופית משמעותית על בחינת החלופות .העץ מגיע במידות אשר נותנות אפקט מידי
ברחוב.
 .iiעצים רחבי עלים ייחודיים (אקסמפלרים) – עצים גדולים עם נוכחות רבה בנוף העירוני ,אשר
העתקתם פוגעת בנוף הרחוב ובאופי הקיים ,ועלולה לגרום לפגיעה אנושה בעץ (העתקה רב
שלבית תוך גיזומים משמעותיים).
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 .iiiעצים ברי העתקה – עצים כמו זית ,חרוב וכו' .יש ניסיון רב שנים בהעתקה של העצים הללו
ובאחוזי הצלחה גבוהים .ההעתקה דורשת גיזומים לא מעטים ומשפיעה לטווח קצר על מראה
העץ.
 .ivעצים צעירים – עצים אשר עדיין לא הגיעו לממדים שלהם כבוגרים ואשר נוכחותם ברחוב אינה
משמעותית .העצים ניתנים להעתקה/החלפה ע"י עצים אחרים בוגרים שמגיעים בגודל זהה
מהמשתלה .הפגיעה לטווח הקצר במראה הרחוב פחות משמעותית.
 .vעצים בוגרים שנוכחותם ברחוב מורגשת אך הם אינם ברי העתקה – ישנם עצים אשר הניסיון
הראה כי אינם עומדים בהעתקה ויש צורך בעקירתם.

י .השפעה על שטחים פתוחים קיימים
הקריטריון מתייחס לרמת הפגיעה בגודל השטחים ,תפקודם ותרומתם לנוף העירוני .סולם המדדים
לקריטריון זה נע בין "השטחים הפתוחים לא נפגעים" שמקבל את הציון הגבוה ביותר לבין "השטחים
הפתוחים נפגעים ברובם הן מבחינת גודלם והן מבחינת תפקודם" שמקבל את הציון הנמוך.

יא .פוטנציאל לתוספת עצים ושטחים ירוקים
הקריטריון מתייחס לאפשרות אשר התוויית הרק"ל יוצרת להקמת שטחי גינון ונטיעות במפרדה,
במדרכות ברחבות ובשטחי גינון .סולם המדדים לקריטריון זה נע בין "כמות השטחים והעצים
המתוכננים זהה או גדולה מהקיים בפועל" שמקבל את הציון הגבוה ביותר לבין "כמות השטחים
הירוקים והעצים המתוכננים קטנה מאוד ביחס לאלו שנפגעו" שמקבל את הציון הנמוך.

יב .השפעות רעש
קריטריון זה בא לבחון את מפלס הרעש ,לאחר יישום התוכנית ,במבנים רגישים .סולם המדדים
לקריטריון זה נע בין "הפחתת הרעש לעומת המצב הקיים" שמקבל את הציון הגבוה ביותר לבין "עליה
ניכרת ברעש לעומת המצב הקיים" שמקבל את הציון הנמוך.

יג .השפעות איכות אויר
קריטריון זה בא לבחון את נושא איכות האוויר ,לאחר יישום התוכנית .סולם המדדים לקריטריון זה נע
בין "הפחתת זיהום האוויר לעומת המצב הקיים" שמקבל את הציון הגבוה ביותר לבין "עליה ניכרת
בזיהום האוויר לעומת המצב הקיים" שמקבל את הציון הנמוך.

יד .השפעות קרינה
קריטריון זה בא לבחון את נושא החשיפה לקרינה אלקטרומגנטית כתוצאה ממעבר הרכבת הקלה .רמת
החשיפה עומדת ביחס ישיר למרחק מהמסילה אולם דועכת במהירות עם ההתרחקות מהמסילה סולם
המדדים לקריטריון זה נע בין "מרחק של מעל  8מטרים מהמסילה" שמקבל את הציון הגבוה ביותר
לבין "מרחק הקטן מ 2-מטרים מהמסילה" שמקבל את הציון הנמוך.
2.1.1.4

קריטריונים הנדסיים  /תפעוליים

א .עמידה בהנחיות הנדסיות –D.S.M
קריטריון זה מהווה פקטור המעיד על רמת החריגות הנדרשות מתוך הנחיות וקריטריוני התכנון של
נ.ת.ע .חריגה מקריטריוני התכנון ,הנובעת מהאילוצים הקיימים לאורך תוואי הרק"ל עתידים להשפיע
על פרמטרים תפעוליים ועל רמת שירות של הקו הירוק.
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העמידה בהנחיות ההנדסיות מתבססת על חמשת הפרמטרים:
 .1התאמה לנתוני רכב התכנון,
 .2רדיוס אופקי מינימאלי,
 .3רדיוס אופקי מינימאלי בקטעים עם תחנות,
 .4רדיוס אנכי מינימאלי בקטעים עם תחנות,
 .5מרחקים בין תחנות רק"ל.
סולם המדדים לקריטריונים לעיל נעו בין "התאמה מלאה" שמקבל את הציון הגבוה ביותר לבין "אי
התאמה" שמקבל את הציון הנמוך.

ב .שמירה על חיי עיר תקינים בתקופת הביצוע
קריטריון זה מבטא את השפעת הסדרי התנועה בתקופת הביצוע על מהלך החיים התקין באזור
העבודות .ברור כי למרחב השפעת הסדרי התנועה חשיבות רבה בניהול מהלך חיים תקין בעיר וככל
שניתן יהיה לצמצמו ,הרי שבכך ניתן יהיה למזער את השפעת העבודות על הפעילות השוטפת בעיר.
קריטריון זה מורכב מארבעת הפרמטרים הבאים:
 .1מורכבות שלביות הביצוע,
 .2פוטנציאל התנגדות התושבים והסוחרים להסדרים בתקופת הביצוע,
 .3מרחב ההשפעה של הסדרי התנועה לתקופת הביצוע,
 .4עלות ההסדרים לתקופת הביצוע.

ג .מורכבות העתקות התשתית
סולם המדדים לקריטריון זה נע בין "צורך בהעתקת מערכות קיימות עד  5%מכלל המערכות
הקיימות בחתך" שמקבל את הציון הגבוה ביות לבין "צורך בהעתקת מערכות קיימות מעל 70%
מכלל המערכות הקיימות בחתך" שמקבל את הציון הנמוך.

ד .לוח זמנים למימוש הפרויקט
קריטריון זה מבטא את משך הזמן לביצוע החלופות השונות בפרויקט .סולם המדדים לקריטריון
זה נע בין "משך זמן קצר מאוד" שמקבל את הציון הגבוה ביות לבין "משך זמן ארוך מאוד"
שמקבל את הציון הנמוך.
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1.1

מקטע צפוני  -ש"י עגנון -שמעון התרסי

 2.2.1בחינת חלופות לחציית נחל הירקון -סקירה היסטורית
אחת הסוגיות שעלו בתחילת התכנון היא כיצד חוצים את נחל הירקון ,האם החצייה תהיה עילית (גשר)
או תת קרקעית .נושא זה נבדק לראשונה בעת תכנון "תכנית האב למערכת התחבורה עתירת הנוסעים
במטרופולין תל אביב" ,ע"י צוות התכנון ובהנחיית וועדת ההיגוי לתכנית זו (תכנון זה היה הבסיס
לתכנון תמ"א /23א .)4/במסגרת זו נבחנו  2חלופות עקרוניות ,חלופת מעבר על קרקעית בגשר בר יהודה
הקיים או תוך הרחבתו וחלופות מעבר תת קרקעיות.
בחינת חלופת המעבר על הגשר הקיים העלתה כי מבחינה קונסטרוקטיבית גשר בר יהודה אינו יכול
לשאת מעליו רכבת קלה ,על כן לצורך מעבר תוואי הרק"ל נדרש להרחיבו או להקים גשר חדש לידו .עוד
נמצא כי הסמכים (ניצבים) של הגשר הקיים נבנו באופן המאפשר את הרחבתו לכוון מערב .אי לכך,
המצב הקיים כולל סמכים מתאימים והכנות הבסיס הנדרש להרחבת הגשר מערבה .סמכים אלו
קובעים את רוחב הגשרים ורוחב רצועת הנחל שתעבור מתחתיו הכולל את אפיק הנחל וגדותיו ,שבילי
האופניים ,רצועות הולכי רגל וכו'.
חציית הירקון בתת הקרקע נבחנה בשתי תת חלופות :חלופת מעבר במנהרות מערבית ליסודות הגשר
הקיים וחלופת מעבר מפוצלת משני צדי יסודות הגשר הקיים .תיאור החלופות שנבדקו מוצג בסעיפים
 2.2.1.1ו 2.2.1.2-להלן.
הפרמטר העיקרי שהשפיע על בחינת החלופות התת קרקעיות הינו המבנה הקונסטרוקטיבי המיוחד של
גשר בר יהודה .גשר "בר יהודה" העובר מעל הירקון הינו גשר מבטון דרוך שנבנה בסוף שנות השישים,
לפני כניסת התקן החדש לרעידות אדמה .כל עמוד בנציב האמצעי (המורכב בעצמו מ 2-עמודים) מבוסס
על שלוש כלונסאות בקוטר  120ס"מ .נציבי הקצה בנויים כקירות "כובד" עם ביסוס רדוד .ניתן להניח
כי כלונסאות נציבי האמצע תוכננו בעיקר עבור עומסים קבועים ,דוגמת משקל עצמי ועומסי רכב ,ונועדו
למנוע את שקיעת המבנה בקרקע החרסיתית הרכה יחסית המאפיינת את אזור מוצא הירקון .מנתונים,
שהתקבלו מרשות נחל הירקון ,עלה כי עומק הכלונסאות הוא כ 45-50 -מ' .יתכן כי אף נוצקו כלונסאות
נוספות עבור הרחבה עתידית של הגשר ממערב ליסודות הקיימים .
בחינת המעבר התת קרקעי העלתה כי המידה הקיימת בין יסודות הגשר אינה מאפשרת מעבר מנהרה
לרק"ל בניהם או לידם .חפירה ודיפון של מנהרה בקרבת מידית (כ 8 -מ') מכלונסאות הגשר ,עלולה
לגרום להשפעות משמעותית על הכלונסאות ולתזוזות אנכיות ואופקיות שהגשר לא תוכנן עבורן .מאחר
והגשר הינו מסגרתי בחלקו (בכיוונים האורכי והרוחבי) ומבוסס על גבי ראשי כלונס בחיבור "פרקי"
שתפקודו כיום מוטל בספק ,קיימת רגישות גבוהה לתזוזות אנכיות העלולות לגרום לסידוק משמעותי
של הגשר ופגיעה בשלמותו .
כמו כן ,נציבי הקצה מבוססים על-גבי ביסוס רדוד כקיר כובד ומכאן שהם רגישים לשקיעות עקב
חפירה קרובה .יש לציין כי הגשר נמצא באזור עם קרקע חרסיתית רכה אשר מעצימה את מידת
ההשפעה של החפירה על המבנים הסמוכים לחפירה.
בנוסף ,משני צדי רוחב זכות הדרך של רחוב אבן גבירול ,בגדה הדרומית של פארק הירקון ,קיימים שני
מבני מגורים משולבים עם מסחר בקומת הקרקע .מבנים אלו נבנו לפני שנת  ,1980אינם עמידים בפני
רעידות אדמה וביסוסם קרוב לנחל הירקון .חפירה ישירה מתחת למבנים קיימים לאורך רחוב אבן
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גבירול עלולה ליצור מעמסה נוספת על המבנים ואף לערער את יציבות יסודותיהם .במידה והמבנים
הללו מבוססים על גבי ביסוס רדוד (פלטות) ,הם יהיו רגישים מאוד להשפעות החפירה הרדודה .במידה
והמבנים הנ"ל מבוססים על גבי כלונסאות ייתכן ולא ניתן לעבור מתחתם עם המנהרה .ככל הנראה,
חפירת מנהרה מס' מטרים מתחת למבנים הקיימים בחלקו הצפוני של רחוב אבן גבירול תצריך ביצוע
חיזוקים למבנים לפני ,במהלך או לאחר ביצוע החפירות .
בהמשך לעיל ,יש לקחת בחשבון כי מעבר מתחת למבנים קיימים מצריך הפקעות מתת הקרקע .אי לכך,
נעשה כל מאמץ שלא להעביר תחתם מנהרה.
1.1.0.0

חלופה א -מעבר ממערב לגשר בר יהודה

חלופה זו בחנה מעבר של שתי המנהרות ממערב לגשר הקיים:
תוואי הרק"ל מוסט ממרכזו של רחוב אבן גבירול מערבה ,כך שמנהרה אחת ממוקמת בין הכלונסאות
המתוכננות ומנהרה שניה מערבית להן .הרק"ל תעבור במפלס של כ 20-מ' מתחת לגשר (כ 10-מ' מתחת
לקרקעית הירקון) .
נדגיש כי המעבר בין הכלונסאות מאוד גבולי היות והמרחק בניהן הוא כ 8-מ' ורוחב כל מנהרה כ 6-מ'.
בנוסף ,כתוצאה מהסטת התוואי מערבה מתחייבת חדירה מתחת למבנה מגורים קיים בדופן הצפון
מערבית של רחוב אבן גבירול ,בעומק של כ 7-מ' .חדירה זו מחייבת טיפול במבנה וכן הפקעה מתת
הקרקע.
בשל אילוצי הרחוב הקיים ,הסטת התוואי מערבה נעשית בגיאומטריה שאינה מיטבית להתוויית
מסילות רק"ל ,שכן תצורה זו גורמת להפחתת מהירות נסיעתה של הרכבת בקטע הנתון .האטה זו
משמעותית בעיקר לאור העובדה שבמקטע תת קרקעי ניתן להגיע למהירויות נסיעה גבוהות יותר מאשר
במפלס הקרקע.
הגיאומטריה המוצעת בחלופה הנ"ל ,באספקטים מסוימים ,אינה תואמת את דרישות ה DSM -של
נת"ע:
( )1מרחקים קצרים מדי בין  2קשתות סמוכות (נדרש מרחק מינ' של  25מ'),
( )2ריבוי קשתות מנוגדות כיוון צמודות ('Sים),
( )3בעיות בתכנון קלוטואידות (עקומות מעבר מקטע ישר לקשת),
גם מהבחינות הכלכליות והאורבניות ,חלופה זו אינה חלופה מועדפת ,מכיוון שהיא מחייבת תוספת של
תחנה תת קרקעית – תחנת נורדאו.
תרשים  2.2.1.1מציג את תנוחת החלופה המוצעת.
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תרשים  - 2.2.1.1חלופה א ,מעבר ממערב לגשר בר יהודה
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1.1.0.1

חלופה ב -מעבר משני צדי גשר בר יהודה

בחלופה זו נעשה ניסיון להימנע ממעבר בין הכלונסאות ולכן פוצלו המנהרות כך שאחת עוברת ממזרח
לגשר הקיים ואחת ממערב להרחבה המתוכננת.
מבחינה גיאומטרית חלופה זו דומה לחלופה א':
( )1רדיוסי נסיעה קטנים הגורמים להגבלת מהירות הנסיעה,
( )2מרחקים לא מספיקים בין קשתות סמוכות,
( )3ריבוי קשתות מנוגדות כיוון צמודות,
( )4בעיות תכנון קלוטואידות.
גם חתך האורך זהה לחלופה הקודמת.
בנוסף ,נמצא כי ממימושה מחייב חדירה מתחת למבנים הקיימים משני צדי רחוב אבן גבירול וכן
הקמה של תחנה תת קרקעית נוספת בצומת נורדאו.
תרשים  2.2.1.2מציג את תנוחת החלופה המוצעת.
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תרשים  - 2.2.1.2חלופה ב ,מעבר משני צדי גשר בר יהודה

נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

לאור הממצאים הנ"ל נמצא בתכנית האב כי החלופות התת קרקעיות אינן ישימות ולכן מומלצת
החלופה העל קרקעית.
בתקופתו ,נושא מעבר הירקון נבחן גם ע"י גורמי התכנון בעיריית ת"א -יפו .באופן כללי ,העירייה
תמכה מאוד בפתרון תת קרקעי לרק"ל .במסגרת התיאומים שנעשו ,הוסכם בין משת"ח חב' נת"ע
והעירייה ,כי הקטע התת קרקעי יסתיים מדרום לירקון.
עם התקדמות התכנון נושא חציית הנחל בתת הקרקע נבדק פעם נוספת במסגרת התכנון הנוכחית .צוות
התכנון המוקדם העמיק והרחיב את הבדיקה כדלקמן:
בבדיקת התכניות המקוריות של גשר בר יהודה הקיים נמצא כי מפאת תנאי הביסוס בגדות הירקון
עומק יסודות הגשר עולה על  40מ' .מאחר והומלץ לא לחרוג במעבר המנהרות מתחת למבני המגורים
הקיימים ,ולא ניתן לעבור בין היסודות הקיימים מבלי לסכן את הגשר הקיים ,מתחייב כי מנהרות
הרק"ל צריך להיות לעבור בעומק העולה על כ 50 -מ'.
פתרון שכזה מחייב תוספת שתי תחנות תת קרקעיות עמוקות במיוחד (תחנת נורדאו ותחנת רוקח).
סעיף  2.2.1.3לתסקיר זה מציג את החלופה שבחנה את ישימותה של התווית רק"ל תת קרקעית מתחת
ליסודות גשר בר יהודה הקיים.
1.1.0.1

חלופה ג -מעבר הרק"ל מתחת לגשר בר יהודה

כפי שציינו ,מבחינה כרונולוגית ,חלופה זו נבחנה לאחר שחלופות א' ו-ב' נפסלו .במסגרתה נבחנה
אפשרות מעבר הרכבת במנהרה מתחת לנחל הירקון.
יתרונות החלופה כללו המשך תוואי מרכזי מתחת לרחוב אבן גבירול ,מעבר מתחת לגשר בר יהודה
במנהרה וחזרה לפני הקרקע אחרי תחנת רוקח.
על מנת לאפשר מעבר תת קרקעי מתחת לירקון ,תוואי הרק"ל חייב התחשבות בביסוס גשר בר יהודה
הקיים .כלונסאות הגשר מגיעים לעומק של כ 45 -מ'.
בשל החשיבות האורבנית של הגשר ואופן תכנונו האדריכלי המיוחד ,שאף זיכה אותו בפרסים
בינלאומיים ,אין לפרק את הגשר או את מרכיביו ויש לשמרם.
על מנת לחצות את הנחל מתחת לגשר ,יש להעמיק את מנהרות הרק"ל עד לעומק של כ 53 -מ' משפת
הנחל.
מעבר בעומק רב שכזה מייצר בעיות הנדסיות ,תכנוניות ,אורבניות ,יישומיות וביצועיות וכן עליות
כלכליות רבות .עיקר הבעיות נובע מביצוע תחנות נורדאו ורוקח כתחנות תת קרקעיות עמוקות ומיקום
פורטל יציאת מנהרות הרק"ל באזור שדה דב.
א .תחנות נורדאו ורוקח
תחנת נורדאו תהיה תחנה תת קרקעית בעומק של כ 45 -מ' ממפלס הרחוב ותחנת רוקח מתוכננת
כתחנה תת קרקעית בעומק של כ 46 -מ' ממפלס הרחוב.
החסרונות העיקריים של תחנות בעומק כה רב הינם:
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( )1ביצוע הנדסי מורכב ומסובך ,הכולל ירידה לעומק המחייבת הקצאת שטחים רבים למדרגות
ומעליות ,מערכות אוורור ,איטום והגנה בפני מפלס מי תהום גבוה ,עבודות תחזוקה שוטפות
רבות לאורך שנים וכו'.
( )2עומק התחנות מחייב תנועה ורטיקלית עיקרית באמצעות מעליות העלולה ליצור נתק בין
המרחב התת קרקעי ומפלס הרחוב ,באופן המפספס במידה מסוימת את הפוטנציאל לחוויית
התנועה בתחנה.
( )3פגיעה בחוויית הנוסע ברק"ל  -המשתמש מחמיץ את המבט לשטח הפתוח של פארק הירקון
למערב ולמזרח.
( )4הארכת זמן ההגעה של הנוסע ממפלס הרחוב אל מפלס הרציפים העמוק.
( )5עליות הקמה גבוהות מאוד.
בנוסף ,מבחינה הנדסית חלופה זו יוצרת שיפוע מנהרה הגדול מ 6% -בין תחנות ארלוזורוב ונורדאו.
שיפוע זה חורג מהנחיות ה DSM-של נת"ע (ההנחיות מאפשרות שיפוע עד  4%למרחקים הגדולים מ-
 250מ').
ב .פורטל המנהרה
בצומת הרחובות ש"י עגנון-אבן גבירול תוואי הרק"ל מתוכנן להתפצל צפונה להמשך אבן גבירול
העתידי ,ומזרחה לרחוב ש"י עגנון (בהתאם לשלבי ההקמה) .מאחר ובחלופה זו מעבר הירקון מצריך
העמקה רבה של מנהרות הרק"ל והתחנות התת קרקעיות מחייבות שמירה על שיפוע מינימאלי ,אורך
המנהרה גדל משמעותית .תוואי הרק"ל חוזר למפלס הקרקע במרכז שטחו של שדה דב או לחילופין
בצומת ש"י עגנון לוי אשכול.
החסרונות העיקרים לתרחיש זה הינם כדלקמן:
( )1יוצר פיצול תת קרקעי בעומק ניכר.
( )2מבטל את תחנת ש"י עגנון המשמשת כאלמנט קצה קטע (מחסנית להמתנת רכבת) בשלב
ההקמה ראשון.
( )3מבטל תחנת נוסעים ,תחנת ש"י עגנון" המיועדת לשרת את דיירי שכונת "כוכב הצפון"
הסמוכה אליה ,או לחילופין יוצר תחנה תת קרקעית נוספת.
( )4יוצר בעיות שרות עבור השכונה המתהווה עם פינוי שדה דב.
( )5מגביל את מועד ביצוע התכנית מבחינה סטטוטורית מכיוון שהוא מתנה אותו במועד פינוי של
שדה דב -כפי שציינו ,בחלופה תת קרקעית עמוקה ,הפורטל הצפוני יוצא בשטח שדה התעופה
והמחנה הצבאי ומבטל את האפשרות לפניה מזרחה על פני הקרקע לכוון רח' שי עגנון .חלופה
זו מתחייבת סטטוטורית עקב אי הוודאות בדבר מועד פינוי השדה.
( )6מגביל את האפשרות להאריך את הקו לכוון הזרוע הצפון מזרחית אל רמת החיל.
בחלופה זו מוערכות עלויות הביצוע של המנהרה ותוספת שתי תחנות תת קרקעיות עמוקות ככאלה
העלולות לסכל את כלכליות הפרויקט.
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לאור האמור לעיל ,חלופה זאת נפסלה על הסף עקב בעיות ישימות הן בהיבט הפיזי והן בהיבט
התפעולי.
תרשים  2.2.1.3מציג את חתך האורך של החלופה המוצעת.
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תרשים  - 2.2.1.3חלופה ג ,מעבר מתחת לגשר בר יהודה
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1.1.0.1

סיכום

מהבחינות ההנדסית והכלכליות ,מנהרה ,ובמיוחד מנהרה העוברת מתחת לנחל ,מחייבת פתרון הנדסי
מורכב ויקר עקב תנאי הקרקע המשתנים .לפתרון זה מתווסף הצורך בביצוען של תחנות רוקח ונורדאו
כתחנות תת קרקעיות ,על כל המורכבות והעלויות הנוספות המלוות בכך (פירים ,אוורור ,מע' חירום
ועוד) .בנוסף ,קיימת סוגיה בנושא ביסוס המנהרה מתחת לגשר בר יהודה הקיים .גשר זה כולל ביסוס
כלונסאות לעומק של כ 45-מ' .ביסוס עמוק זה נובע מתנאי קרקע משתנים (גרועים לביסוס) באזור
הנחל .כריית מנהרה בציר אבן גבירול מתחת ליסודות הגשר ,בתוואי הקיים ,עלולה לפגוע ביסודותיו.
היתרונות של מעבר הירקון בתת הקרקע הוא בשני היבטים עיקריים ,הראשון ,צמצום יחסי של
המפגעים לעת הקמת הפרויקט כיוון שפיר השילוח למנהרה יהיה באזור המרוחק יחסית ממבני מגורים
ולא במרכז אבן גבירול .והשני מבחינה אורבנית ,בכך שהיא מותירה את מרחב נחל הירקון בהיקף
הקירוי הקיים .כמו כן ,יכול ולא יידרש אתר התארגנות גדול בפארק הירקון.
אולם גם בשני ההיבטים הללו קיימים חסרונות מובהקים לחלופת תת הקרקע ,בהיבט של המפגעים
בעת ההקמה ,אומנם "חסכנו" את פיר השילוח באזור נורדאו אולם במקומו קיבלנו תחנה תת קרקעית
עמוקה במיוחד באותו מיקום בדיוק ,כך שהאזור עדין יסבול ממפגעים הסביבתיים בעת ההקמה.
מההיבט האורבני ,מהבחינות הנוגעות להתמצאות וחווית הנוסע ,החלופה התת קרקעית נופלת
מהחלופה העילית.
ניתוח הממצאים ,שעלו מבחינת החלופות שנעשתה בשנת  2004ובמסגרת התכנון הנוכחי ,סוכם על כל
הגורמים המעורבים להתמקד בחלופה בה פורטל היציאה מהמקטע התת קרקעי ממוקם דרומית לנחל
הירקון.
בהתאם לכך ,בתחילת שלב התכנון המוקדם הוגדרו אזורים לתכנון תת קרקעי ותכנון עילי ,כאשר
במקטע המרכזי של הקו הירוק ,האזור שמדרום לנחל הירקון הוגדר כ"גבול מקטע תת קרקעי" .כלומר,
תוואי הרק"ל יחצה את נחל הירקון במעבר עילי .הודות לכך ,תוואי הרק"ל ממשיך במרכז רחוב אבן
גבירול ,כך שלא נדרשות הפקעות מתת הקרקע ומתקבלת גיאומטריה ישרה ונוחה לנסיעה.
במסגרת התכנון הנוכחי נעשתה בחינת חלופות למעברים עיליים (גשרים) והתוויות במפלס הקרקע.
נבחנו  4חלופות עיקריות המוצגות בסעיף .2.2.2
כהקדמה לבחינת חלופות זו ,מוצגת להלן סקירה קצרה של נושא השפעת הרק"ל בגשרים.
1.1.0.1

השפעת התוויית רק"ל בגשרים

באזור מחלף רוקח ,מקטע הירקון מחולק לשני אגנים נופיים מובהקים :רצף פארק הירקון ומרחב ציר
התנועה רוקח.
כיום ,במקטע זה על רצף פארק הירקון קיימים שני גשרים :גשר בר יהודה וגשר אוסישקין (גשר פלדה
המוביל לרחוב בני דן) .לאורך שניהם קיימות מדרכות מצומצמות ושביל אופנים צר המותווה בחלקו
המזרחי של גשר בר יהודה .נושא זה נלקח בחשבון במסגרת בחינת החלופות המוצגת בסעיף  .2.2.2בכדי
לשפר את הקישוריות לאורך ציר אבן גבירול ,ובינו לבין פארק הירקון ,יש להוסיף גשר להולכי רגל
ורוכבי אופניים.
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בנוסף ,ניתן לאפיין את האגן הנופי רוקח כמרחב עירוני :בדופן הצפונית נמצאים מבני מגורים ואזורים
מופרים של חניון רידינג אשר מתוכננים להפוך למרכז תחבורה בן כ 3 -קומות לפחות .מניתוח המרחב
עולה כי אין מניעה להתוות גשר נוסף באגן רוקח ,כל עוד הוא מרוחק מבתי המגורים הקיימים ומשתלב
עם מרכז התחבורה העתידי.
התוויית גשר ייעודי לרק"ל באגן הירקון מצמצת את המרחב בין שני הגשרים הקיימים (גשר בר יהודה
וגשר אוסישקין) ועל כן נדרש להתאימו אליהם (מבחינות אדריכליות ,הנדסיות ,קונסטרוקטיביות,
נופיות ועוד) .בין ההתאמות האדריכליות הנדרשות יש צורך בין השאר בשילוב קרניזים עמוקים,
הפרדת הגשרים על מנת להחדיר אור למרחב התחתי ואף באמצעות שילוב תאורה מלאכותית.
יתרה מכך ,הוספה של גשר נפרד להולכי הרגל ורוכבי האופניים מצמצם אף יותר את המרווח בין
הגשרים הקיימים .למרות זאת ,צוות התכנון ממליץ על הקמה של גשר שכזה היות והוא תורם
משמעותית לקישוריות בין ציר אבן גבירול ומרחב הפארק.
בבואנו לבחון את השפעת מערכת הסעת ההמונים על המרחב הציבורי חשוב לציין גם את חוויית
המשתמש במערכת .לעומת התוויה במפלס הקרקע ,ובעיקר לעומת התוויה תת קרקעית ,חשיבות זו
עולה לאין שעור במקרה של התווייה עילית בסיטואציות אורבאניות משמעותיות כמו חצית נחל
ופתיחת מבטים לצפון החדש של תל אביב.

קו ירוק מרכז -תסקיר  -ו.docx1-

עמוד  174מתוך 440

נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

 2.2.2הצגת החלופות
בחינת החלופות למקטע ש"י עגנון -שמעון התרסי התמקדה בחלופות למעבר הירקון וצומת רוקח
ומיקום תחנת "רידינג" וכללה  4חלופות:
( - H1 )1התוויה מרכזית,
( -H2 )2התוויה צדית,
( - H3 )3התוויה מערבית,
( - H4 )4התוויה מערבית.
כל חלופות התכנון שנבחנו פותחו בהתאם לפרופיל הרחוב וגובש בתכנית המתאר של ת"א .חלופות אלו
מוצגות בתרשים .2.2.2.1
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תרשים  -2.2.2.1חלופות למעבר הרק"ל
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1.1.1.0

חלופה  - H1התוויה מרכזית

בחלופה זו מוצע התוויה מרכזית של הרק"ל בצומת רוקח .תוואי הרק"ל עובר בין מסלולי רחוב אבן
גבירול ,על גבי גשר משותף עם תנועת כלי רכב ,והשלמת זרועות מחלף רוקח .תחנת הרק"ל הנגזרת
מהתוואי ממוקמת בין מסלולי רחוב אבן גבירול ונקשרת למרכז התחבורה העתיד לקום במתחם
רידינג -באמצעות מעבר תת קרקעי.
בהתוויה מרכזית אין דופן עירונית וקיים נתק ויזואלי בין תחנת הרק"ל למרכז התחבורה.
יתרונות:
( )1לא פוגע בתפקוד של צומת רוקח.
( )2משתלב בצורה מיטבית עם המשך התוואי מדרום (לאחר חציית נחל הירקון).
חסרונות:
( )1החלופה אינה מאפשרת הצמדה של תחנת רוקח אל מתחם התחבורה המתוכנן ,ונדרשת חצייה
של הכבישים על מנת להגיע למרכז התחבורה.
( )2חלופה זו מצריכה את הריסתו של גשר בר יהודה הקיים ,היות והגשר אינו יכול לשאת את
עומס הרק"ל .הריסת הגשר מייקרת את ביצוע הפרויקט ,מצריכה משך זמן ביצוע ארוך יחסית
ויוצרת סיבוך תנועתי בשלבי הביצוע שכן לא ניתן לסגור את ציר אבן גבירול לחלוטין ויש צורך
בבניית הגשר החדש בחלקים.
( )3החלופה מצריכה התמודדות "מיוחדת" עם חציית צומת רוקח /אבן גבירול וביצוע מחלף מלא
או חלקי בצומת הנ"ל .גם ביצוע שכזה מצריך תוספת תקציב ,הארכת משך זמן עבודות
ההקמה ועוד.
תרשים  2.2.2.2מציג את תוואי הרק"ל המוצע בחלופה זו.
תרשימים  2.2.2.3ו 2.2.2.4 -מוצגים חתכי תכנון מוצע ומצב קיים של חלופה  :H1חתך ברח' אבן
גבירול ,צפונית לשדרות רוקח ,הכולל רמפות ואת תחנת רוקח ,וחתך ברח' אבן גבירול בין רח' יהודה
המכבי לרח' בני דן בהתאמה.
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תרשים  -2.2.2.2חלופה H1
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תרשים  -2.2.2.3חלופה  – 1חתך רוחב אבן גבירול צפונית לשדרות רוקח

תרשימים  -2.1.1.2-2.1.1.3חתכי
מצב מוצע

מצב קיים

תרשים  -2.2.2.4חלופה  – 1חתך רוחב אבן גבירול בין יהודה המכבי לבני דן

מצב מוצע

מצב קיים
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2.2.2.2

חלופה  - H2התוויה צדית

בחלופה זו הרק"ל תעבור בתוואי צ די לכיוון מערב .חציית הירקון תעשה בגשר נפרד עבור הרק"ל וגם
החצייה של שדרות רוקח תעשה בגשר נפרד לרק"ל שיסתיים בתחנה המתוכננת בצמוד למרכז
התחבורה העתידי .תחנת רוקח תהיה על הגשר.
יתרונות:
( )1לא פוגע בתפקוד של צומת רוקח.
( )2תחנת רוקח צמודה למרכז התחבורה ונותנת שרות מיטבי לנוסעים הנדרשים להחליף אמצעי
תחבורה.
( )3בעת הקמת הגשר מעל הירקון לא תגרם הפרעה משמעותית לתנועת כל הרכב על הגשר הקיים.
חסרונות:
( )1תחנת רוקח מרוחקת מהשכונה .יחד עם זאת ,מכיוון שבאזור מתוכננת גם תחנת ש"י עגנון,
הקו הירוק של הרק"ל יהיה נגיש לתושבי השכונה.
( )2ב עיה גיאומטרית הנובעת מחיבור התוויה צדדית להתוויה מרכזית (תוואי צידי מהווה פתרון
פחות טוב בקטע שבין רח' יהודה מכבי לרחוב בני דן).
תרשים  2.2.2.5מציג את תוואי הרק"ל המוצע בחלופה .H2
בתרשימים  2.2.2.7ו 2.2.2.6 -מוצגים חתכי תכנון מוצע ומצב קיים של חלופה  :H2חתך ברח' אבן
גבירול ,צפונית לשדרות רוקח כולל רמפות ואת תחנת רוקח ,וחתך ברח' אבן גבירול בין רח' יהודה
המכבי לרח' בני דן בהתאמה.
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תרשים  -2.2.2.5חלופה H2
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תרשים  -2.2.2.6חלופה  H2בתחנת רוקח

תרשים  -2.2.2.7חלופה  H2באבן גבירול

מצב מוצע

מצב קיים
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2.2.2.3

חלופה  – H3התוויה מערבית

בחלופה זו מוצע התוויה צדית של הרק"ל ברחוב אבן גבירול ,והמשך התוויה מערבית לצומת אבן
גבירול-רוקח לתחום מרכז התחבורה ומרכז שירותי הציבור העירוני מטרופוליני.
יתרונות:
בהתוויה מערבית קיימת אפשרות ליצירת ציר עירוני בתחום מרכז התחבורה העתידי .בנוסף ,בהתוויה
זו נוצרת אפשרות לדופן עירונית בהמשכיות למרכז התחבורה.
בנוסף ,לחלופה זו יתרון תנועתי שכן התרחקות תוואי הרק"ל מצומת רוקח מונעת את ההשלכות
התנועתיות ההדדיות שיש לחציית הרק"ל בצומת.
חסרונות:
החיסרון הבולט של חלופה זו ,בהיבט האורבני ,הוא המרחק הניכר משכונת המגורים ופגיעה בשטחים
הירוקים של פארק הירקון.
תרשים  2.2.2.8מציג את תוואי הרק"ל המוצע בחלופה .H3
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תרשים  -2.2.2.8חלופה H3

קו ירוק מרכז -תסקיר  -ו.docx1-

עמוד  184מתוך 440

נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

2.2.2.4

חלופה  -H4התוויה מערבית

בחלופה זו מתוכננת התוויה צדית של הרק"ל ברחוב אבן גבירול והמשך התוויה מערבית לצומת אבן
גבירול – רוקח ,ממערב למרכז התחבורה ומרכז שירותי הציבור העירוני מטרופוליני.
יתרונות:
בהתוויה מערבית זו מתקיימת אפשרות ליצירת ציר עירוני לצד מרכז התחבורה העתידי והיא מאפשרת
קיום דופן עירונית בהמשכיות למרכז התחבורה.
חסרונות:
החיסרון הבולט של חלופה זו ,בהיבט האורבני ,הוא המרחק הניכר משכונת המגורים.
תרשים  2.2.2.9מציג את תוואי הרק"ל המוצע בחלופה .H4
תשריט  -2.2.2.9חלופה H4
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 2.2.3סיכום השוואת חלופות ובחירת חלופת תכנון מועדפת
טבלה  2.2.2.1מסכמת את הערכת החלופות עפ"י אופן הניקוד המפורט בסעיף  2.1לתסקיר זה.
מניתוח החלופות בכלל ההיבטים עולה כי החלופה ( H2חלופה צדית) עדיפה בהיבט האורבאני על
חלופת ( H1חלופה מרכזית) מכיוון שהיא מאפשרת רציפות תפקודית בין מרכז התחבורה המתוכנן
ותחנת הרק"ל.
גם בהיבטים התנועתי וההנדסי חלופה זו הינה החלופה המועדפת שכן היא מאפשרת להסתפק בהקמת
גשר לרק"ל בלבד בעוד חלופה  H1מחייבת הקמה הן גשר לרק"ל והן גשר חדש לתנועת כלי רכב מעל
הירקון.
למרות יתרונותיהם היחסיים של החלופות המערביות  H3ו H4-בהיבטים מסוימים ,ניכר חסרון
משמעותי ביותר בהיבט התפעולי בשל ההארכה של הקו.
מתוך שכלול הקריטריונים שנבחנו ,נבחרה חלופה  H2הנשענת על ההתוויה הצדית תוך שילוב הפרדה
מפלסית רק"ל-רוקח כחלופה הנבחרת.
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טבלה  – 2.2.2.1הערכת חלופות תכנון
קריטריונים

יעילות המקום

אורבני
ונוף עירוני

יצירת מקום

העשרת מרחב
הבחירה
סביבה
תפקוד
הצמתים
תחבורה
ציבורית
תנועתי

שבילי אופניים
נגישות

תפעול
וגיאומטריה
רק"ל

הנדסי

תחום תכנון
פיזי
תחום תכנון
מערכות
שלביות
סטאטוטורי
נכסי

חלופה H1

חלופה H2

חלופה H3

חלופה H4

קשר למוקדים עירוניים

3

5

5

5

ממשק עם שבילים ושבילי אופניים חוצים

3

5

3

3

בהירות והתמצאות במרחב התחנות
והקשר עם אמצעי תח"צ שונים

3

5

5

5

איכות החלל העירוני
רוחב מדרכות
השפעה על עצים קיימים
השפעה על שטחים פתוחים קיימים

2
4
1
5

3
4
3
4

3
4
3
3

4
4
2
1

פוטנציאל לתוספת עצים ושטחים ירוקים

3

4

3

2

שטחים כלואים לא נגישים
ממשק עם פעילות דופן
השפעה על חיי הרחוב ועל פעילות הדופן
רעש
איכות אויר
קרינה
ביטולי תנועות והשפעותיהם המערכתיות
תוצאות בדיקת יחס נפח/קיבולת
הבטחת עדיפות לרק"ל
ממשק עם תח"צ אחרים
רוחב ורציפות שבילי אופניים בחתך
היצע מקומות חניה לרבות חניית נכים,
עמדות פריקה וטעינה והורד וסע

3
3
3
5
5
5
5
5
5
2
5

4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5

2
4
4
5
5
5
5
4
4
5
5

2
4
4
5
5
5
5
4
2
4
5

4

4

4

4

נגישות רכבים למגרשים/חצרות כולל רכב
חירום ושירות

5

5

5

5

גמישות "להארכה עתידית או שינויים"
לאורך התוואי

5

3

3

3

5

3

2

3

5

5

5

6

2

3

3

4

1
3
2
3
2
4
4

2

3
2
4
2
3
3
2

3
2
4
2
3
4
2

התוויה אופקית רדיוס מינימאלי
התוויה אנכית -חתך לאורך מקסימאלי
קטע בתחנות ובאזורי תפעול
התוויה אנכית -חתך לאורך מקסימאלי
קטע ללא תחנות
עלות ביצוע
זמינות פיזית
צורך בהעתקת מערכות ראשיות יבשות
צורך בהעתקת מערכות ראשיות רטובות
מורכבות שלביות ביצוע
היקף הפקעות
זמינות סטאטוטורית
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1.1

מקטע מרכזי – שמעון התרסי -קרליבך

 2.3.1הצגת החלופות
למקטע זה נבחנו  4חלופות עקרוניות:
( )1חלופה  - 1תוואי הרק"ל באמצע הרחוב ונתיב נסיעה בכל מסלול עם מפרצי חניה/אוטובוס
לפרקים.
( )2חלופה  - 2תוואי הרק"ל באמצע הרחוב ושני נתיבי נסיעה בכל מסלול ללא מפרצי חניה.
( )3חלופה  – 3חלופה אסימטרית ,תוואי הרק"ל בצד המערבי של הרחוב .כביש דו סטרי חד נתיבי
ממזרח לרק"ל ומפרצי חניה במדרכה המזרחית בלבד.
( )4חלופה  - 4צמד מנהרות .
בעת בחינת חלופות התכנון ,ניתן דגש מיוחד להשתלבות הולכי הרגל ,רוכבי האופניים והמשתמשים
בקווי הרק"ל .בחינת שילוב רצועת הרק"ל ברחובות נעשתה באופן שלא יגרום לדחיקה נוספת של הולך
הרגל ,אלא להיפך ,תוך שאיפה להפוך את הרק"ל לכלי נוסף בהפיכת חלל הרחוב לידידותי ואיכותי
יותר עבור הולכי הרגל ורוכבי האופניים.
בכל תצורת תכנון ,כמו גם בקטעים השונים ,קיימות גרסאות שונות שעבדו כחלופות מקומיות
המתוכננות כך שתוואי הרק"ל והתחנות ישתלבו באופן מיטבי בפרופיל הרחוב הקיים.
בתרשים  2.3.1.1מוצג חתך רוחב טיפוסי קיים ברחוב אבן גבירול.
תרשים  - 2.3.1.1חתך רוחב טיפוסי ,מצב קיים

2.3.1.1

חלופה 1

בחלופה זו ,תוואי הרק"ל הוא קרקעי ומתוכנן במרכז הדרך לאורכו של רחוב אבן גבירול ,עם נתיב
נסיעה ברוחב של  4.5מ' בכל צד ,ומפרצי פריקה וטעינה או מפרצי אוטובוסים לפרקים .חלופה זו
מאפשרת הרחבת מדרכות ושביל האופניים לאורך הקטע.
בהיבטי התנועה והתכנון הפיזי החלופה כוללת את המרכיבים הבאים:
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.i
.ii
.iii
.iv
.v

נתיב נסיעה אחד במסלול המזרחי ובמסלול המערבי ,לאורך השדרה והרחבות באזורי
הצמתים.
מפרצי פריקה וטעינה לסירוגין.
שביל האופניים רציף חד -סטרי במדרכות ברוחב של  1.50מ'.
רציפות במדרכות משני צדי השדרה -רוחב המדרכות בין שביל האופניים לארקדה הקיימת
 1.80מ' 2.50 -מ'.
רצועת תשתיות ברוחב  1.10-1.40מ'.
בתרשים  2.3.1.2מוצג חתך רוחב טיפוסי.
תרשים  - 2.3.1.2חתך רוחב טיפוסי ,חלופה 1

2.3.1.2

חלופה 2

בחלופה זו ,תוואי הרק"ל הוא קרקעי ומתוכנן במרכז הדרך לאורך רחוב אבן גבירול ,עם שני נתיבי
נסיעה ברוחב כולל של  6.5מ' בכל צד וללא מפרצי פריקה וטעינה או מפרצי אוטובוסים.
בהיבטי התנועה והתכנון הפיזי ,החלופה כוללת את המרכיבים הבאים:
שני נתיבי נסיעה במסלול המזרחי והמערבי לאורך השדרה.
.i
שביל האופניים רציף חד סטרי במדרכות ברוחב של  1.50מ'.
.ii
בחלופה זו קיימת בעיה של רוחב מדרכה הנותרת בין שביל האופניים והארקדה הקיימת .רוחב
המדרכות בין שביל האופניים לארקדה הקיימת  0.00מ' 1.5 -מ' .החלופה אינה מאפשרת תכנון
מדרכות ושביל האופניים לאורך הקטע.
תרשים  2.3.1.3מוצג חתך רוחב טיפוסי ברח' אבן גבירול.

קו ירוק מרכז -תסקיר  -ו.docx1-

עמוד  189מתוך 440

נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

תרשים  - 2.3.1.3חתך רוחב טיפוסי ,חלופה 2

2.3.1.3

חלופה 3

חלופה קרקעית .חלופה 3מציעה התוויה א-סימטרית ,בחלופה זו הרק"ל מתוכננת בצד המערבי של
הדרך -לאורך המדרכה המערבית .ממזרח לרק"ל ,מתוכנן רחוב עם נתיב נסיעה לכל כיוון ברוחב כולל
של  6.5מ' .לאורך המדרכה המזרחית מתוכננים מפרצי פריקה וטעינה או מפרצי אוטובוסים לפרקים.
שביל האופניים במדרכה המזרחית נשאר במקומו.
בהיבטי התנועה והתכנון הפיזי ,החלופה כוללת את המרכיבים הבאים:
מסעה דו – סטרית ,חד נתיבית הצד המזרחי של הדרך עם מפרצי חניה  /פריקה
.i
וטעינה ואוטובוסים.
שביל האופניים רציף וחד סטרי במדרכות  ,ברוחב של  1.50מ'.
.ii
רוחב המדרכה המערבית יחסית גדול  5-6מ'.
.iii
בחלופה זו קיימות בעיה של פריקה וטעינה בצד המערבי של הרחוב ,בעיית נגישות לרכב חירום ובעיות
כניסה למגרשים הגובלים (בצד המערבי) .בנוסף ,קיימת גם בעיה של ריבוי צמתים במרחקים של כ70-
מ' נטו.
בתרשים  2.3.1.4מוצג חתך רוחב טיפוסי ברח' אבן גבירול.
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תרשים  – 2.3.1.4חתך רוחב טיפוסי ,חלופה 3

2.3.1.4

חלופה 4

חלופה תת קרקעית .הפורטל נמצא צפונית לרחוב נורדאו ,והרק"ל עוברת לאורך רחוב אבן גבירול בזוג
מנהרות מתחת למרכז הכביש .בהיבטי התנועה והתכנון הפיזי החלופה כוללת את המרכיבים הבאים:
תוואי המנהרה תחת אבן גבירול מתוכנן כצמד מנהרות
.i
נתיבי הנסיעה ברחוב אבן גבירול נותרים בהתאם למצב הקיים.
.ii
בתרשים  2.3.1.5מוצג חתך רוחב טיפוסי ברחוב אבן גבירול.
תרשים  –2.3.1.5חתך רוחב טיפוסי לאורך התוואי ,חלופה 4
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 2.3.2סיכום השוואת חלופות ובחירת חלופת תכנון מועדפת
בתרשים  2.3.2.1מוצג ריכוז חתכי הרוחב הטיפוסים בחלופות.
תרשים  – 2.3.2.1חתכי הרוחב של החלופות הנבחנות

טבלה  2.3.2.1מסכמת את הערכת החלופות עפ"י אופן הניקוד המפורט בסעיף  2.1לתסקיר זה.
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טבלה  – 2.3.2.1סיכום בחינת חלופת מקטע מרכזי – שמעון התרסי -קרליבך
יהודה הלוי  -שמעון התרסי
רח' אבן גבירול
קריטריון

תחבורה

אורבני

נופי

נושא לבדיקה

זמני נסיעה צפויים של הרק"ל
רדיוס תחום השרות של תחנות הקו
קשר למוקדים עירוניים
נגישות הולכי רגל ורוכבי אופניים לתחנות
בהירות והתמצאות במרחב ובכניסות לתחנות
קישוריות לקווי רק"ל אחרים
קישוריות לאמצעי תח"צ אחרים
ממשק עם פעילות דופן מסחרית
השפעה על חיי הרחוב והפעילות בו
רוחב מדרכות
פגיעה בעצים קיימים וערכי טבע
השפעה על שטחים פתוחים קיימים
פוטנציאל לתוספת עצים ושטחים ירוקים
רמת שירות בצומת
דרגת הרוויה בקטע
ביטול תנועות בצומת (השפעה על מערך התנועה
באזור)

תנועתי

הנדסי /
תפעולי

מהירות נסיעה לרכב פרטי
יכולת למתן עדיפות לר.ק.ל
מפגש  /חציה עם קווי מתע"ן אחרים
זמינות תח"צ מזין רק"ל  /פגיעה ברצף נסיעת
תח"צ
רוחב השביל
רציפות השביל
רוחב מדרכות
מספר וצפיפות מעברי חצייה
נגישות לאנשים עם מוגבלויות
פריקה וטעינה
היצע חניות
נגישות לרכבי חירום
נגישות לחצרות הגובלים בציר
התאמה לנתוני רכב התכנון
רדיוס אופקי מינימלי
רדיוס אנכי מינימלי בקטעים עם תחנות
רדיוס אנכי מינימלי בקטעים בין תחנות
מרחקים בין תחנות הרק"ל
מורכבות שלביות הביצוע
פוטנציאל התנגדות התושבים והסוחרים
להסדרים בתקופת הביצוע
מרחב ההשפעה של הסדרים לתקופת הביצוע
עלות ההסדרים לתקופת הביצוע
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יהודה הלוי  -שמעון התרסי
רח' אבן גבירול
קריטריון

נושא לבדיקה

מידת התאמה לתמ"א 23א'4/
פוטנציאל להתנגדויות
כמות הפקעות נדרשת
מורכבות העתקות התשתית
עלות צפויה להעתקות
לוח זמנים לממוש הפרויקט
עלות הקטע

חלופה 1
קרקעית
נתיב
לכוון

חלופה 2
קרקעית
 2נתיבים
לכוון

חלופה 3
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אסימטרית
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מעיון בטבלת ניתוח החלופות לעיל  ,עולה כי בקטע הצפוני ,ברחוב אבן גבירול  ,החלופה התת קרקעית
עדיפה על החלופות האחרות מכל הבחינות ,למעט סעיף העלות .אולם ,היתרונות הרבים עולים על
החיסרון בעלות החלופה.
על כן החלופה המומלצת ע"י צוות התכנון היא החלופה התת קרקעית.
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1.1

מקטע הדרומי -בגין -הר ציון פינת שיבת ציון

 2.4.1הצגת החלופות
הרכבת עוברת בתת הקרקע כמעט לכל אורך המקטע .החלופות שנבחנו התמקדו במיקום הפורטל מחד
ובתוואי המנהרה מאידך.
החלופות שנבחנו:
( )1חלופת ה - 0-תוואי הרק"ל עפ"י התמ"א (רח' סלמון) ופורטל מדרום לרחוב סלמה.
( )2חלופה  - 1תוואי הרק"ל ברחובות בגין -השומרון ופורטל מדרום לרחוב לוינסקי.
( )3חלופה  -2תוואי הרק"ל ברחוב השרון ופורטל מצפון לרחוב לוינסקי.
2.4.1.1

חלופת ה0 -

חלופה תת קרקעית .התוואי עובר באלכסון דרך אזור התחנה המרכזית הישנה תחת רחוב השרון ובדרך
בגין עובר התוואי מעל הקו האדום .הפורטל מתחיל מצפון לצומת הר ציון – דרך שלמה .במפלס הכביש
נתיבי הנסיעה נשארים בדומה למצב היום -שני נתיבי נסיעה בכל כיוון .המדרכות ,בדומה למצב הקיים
או רחבות במעט מהמצב הקיים אך עדיין לא מאפשרות תכנון של שביל אופניים ומדרכה תקניים ,זאת
עקב פלישות של בנינים או גדרות קיימים.
בתוואי זה ישנם  2אילוצי תכנון מרכזים:
 .1מבנים ארעיים ומבנה קיים סמוך לתחנת לוינסקי ברביע דרום מערבי של צומת השומרון .מבנים
ארעיים נמצאים בחריגה לזכות הדרך ואילו המבנה הפנימי הינו מחוץ לזכות הדרך.
 .2מבנה בית ספר מנשר מתוכנן בפינה הצפון מערבית של מגרש התחנה המרכזית הישנה ,סמוך לרח'
השרון.
בחלופה זו הפורטל מתחיל מרחוב שלמה ומגיע עד מבואות צומת לוינסקי (דרומית לצומת) .צומת
לוינסקי תהיה מקורה לטובת חציית הצומת ע"י הקו הסגול של הרק"ל בציר מערב -מזרח.
בתרשים  2.4.1.1מוצגת תנוחה מוצעת.
תרשים  –2.4.1.1תנוחה באזור קרליבך-בגין ,חלופת ה0-
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2.4.1.2

חלופה 1

חלופה תת קרקעית .התוואי עובר בדרך בגין ,דרומית לצומת הרכבת וממשיך בו עד רחוב השומרון.
הפורטל ממוקם דרומית לרחוב לוינסקי ומשולבת בו תחנת נוסעים .במצב זה ,בשד' הר ציון ,נגרעים
נתיבי נסיעה במפלס הכביש ,ונשארים שני נתיבי נסיעה בצד מערב ונתיב בודד בצד המזרחי .המדרכות
בדומה למצב הקיים או רחבות במעט מהמצב הקיים אך עדיין לא מאפשרות תכנון של שביל אופניים
ומדרכה תקניים ,זאת עקב פלישות של בנינים או גדרות קיימים .ניתן לתכנן שביל האופניים דו סיטרי
במדרכה המזרחית ברוחב של  2.50מ'.
פורטל לוינסקי ממוקם מדרום לצומת הר ציון -לוינסקי.
התוואי עובר מרחוב הר ציון לרחוב בגין ומהווה שינוי לתמ"א בקטע זה.
בתרשים  2.4.1.2מוצג התוואי המתוכנן בדרך בגין.
תרשים  –2.4.1.2תנוחה באזור השומרון-בגין ,חלופה 1

2.4.1.3

חלופה 2

חלופה תת קרקעית .התוואי עובר ברחוב השרון ,במנהרה אחודה ומתחבר לתחנת לוינסקי שהינה תחנה
פתוחה בקצה הפורטל ,צפונית לצומת הרחובות לוינסקי -הר ציון.
בחלופה זו נדרשים תיאומי תכנון רבים הן עם עיריית ת"א ,הן עם תכנון הקו האדום וכן יזמים
פרטיים.
התוואי עובר מרחוב הר ציון לרחוב השרון ומהווה שינוי לתמ"א בקטע זה.
בחלופה זו נבחנו שתי תתי חלופות:
א .חלופות מעבר מתחת לבי"ס מנשר -חלופה הדורשת הכנות מקדימות מתחת לרצפת מבנה ביה"ס
על מנת לכרות את מנהרת הרק"ל .ההכנות המקדימות כוללת בין השאר החדרת כלונסאות ויצירת
קירות דיפון ותקרה למנהרה .עבודות אלו דורשות ביטול של קומות המרתף והחניה במבנה בה"ס.
חלופה זו נפסלה שכן לא ניתן לממש את הדרישה כי בשלב היתרי הבניה לביה"ס ,יכללו גם את ההכנות
לקירות הדיפון של הקו הירוק .בנוסף ,מימוש ההכנות יחייב תכונן מפורט שונה לבניין ביה"ס בקטע
"היושב מעל" המנהרות.
ב .חלופת מעבר מחוץ לבי"ס מנשר -בחלופה זו תוואי הקו הירוק יוצא אל מחוץ לבניין ביה"ס .ביצוע
שכזה יוצר אילוצים גיאומטריים המשפיעים על מהירות הרק"ל ופוגעים במבנים הארעיים
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הקיימים בצומת הרחובות השומרון -הר ציון .חלופה זו חודרת בכ 150-מ' לתוך החלקה המשותפת
ועל כן דורשת הפקעה משמעותית בחלקה שהינה "מוש"ע".
נוסף על הסיבות הפרטניות לפסילת תתי החלופות למעבר תוואי הרק"ל ברח' השרון ,יש לציין את
הבעייתיות הגדולה הקיימת בכריית מנהרות ברחוב צר ומגוון מבחינת אופיו הקונסטרוקטיבי.
רחוב השרון מתאפיין במבנים ישנים בהם קיים בסבירות גבוהה ביסוס רדוד .המשמעות היא שבחלק
מהמקרים יסודות הבניין פולשים לתוך תחום הרחוב ,מתחת המדרכה .מאחר וציר הקירות הסלארים
נושק לגבולות המבנים ברחוב ,עלול להיווצר מצב בו בזמן הקידוח יפגע ביסודות המבנים.
כמו כן ,בחלק מהמבנים ישנה קומת מרתף .למרתפים אלו יש חלון בגובה שליש עליון הפונה למדרכה,
יש לאטום פתחים אלה בזמן הביצוע ולבדוק את ההשלכה על בתי העסק הפעילים בהם.
בנוסף ,מבנים אלו בוצעו בשיטות בניה ישנות .בחלק מהמבנים לאורך הרחוב נעשה שימוש בלבני
סיליקט וטיט .ז"א שלמבנה קיים שלד מבטון מזויין ,אך הקירות לגובה עשויים מלבנים ישנות ועל כן
מצב הקירות אינו טוב .בזמן הביצוע ,יציבות הקירות עלולה להתערער עקב הוויברציות ומצבם הרעוע.
לאורך הרחוב ניתן לראות גם מבנים חדשים .מבנים אלה מאופיינים במס' קומות חניה תת קרקעיות
( 2-4קומות תת קרקעיות) .מכיוון ומדובר בחפירה עמוקה ניתן להניח שבוצעו עוגני קרקע לתוך תחום
הרחוב .עבודות ההכנה הנדרשות לשם הקמת פרויקט הקו הירוק פוגעות בקומת החניונים.
בתרשים  2.4.1.3מוצג התוואי המתוכנן ברחוב השרון.
תרשים  –2.4.1.3תנוחה באזור רח' השרון ,חלופה 2

 2.4.2סיכום השוואת חלופות
במקטע הדרומי ,בגין -הר ציון פינת שיבת ציון ,נבחנו  3חלופות מיקום עקרוניות:
א.

חלופת ה - 0-תוואי הרק"ל עפ"י התמ"א (רח' סלמון) ופורטל מדרום לרחוב סלמה.

ב.

חלופה  - 1תוואי הרק"ל ברחובות בגין -השומרון ופורטל מדרום לרחוב לוינסקי.

ג.

חלופה  -2תוואי הרק"ל ברחוב השרון ופורטל מצפון לרחוב לוינסקי.

החלופה הנבחרת הינה חלופה . 1
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חלופה  ,1בניגוד לחלופת ה( 0-חלופת התמ"א) ,מאפשרת תכנון של שביל אופניים ומדרכה תקניים
ואינה דורשת פירוק של מבנים ארעיים הנמצאים בחריגה לזכות הדרך.
בנוסף ,בחלופה  1לא מתקיימות בעיות עיקריות ועקרוניות הקיימות בחלופה ( 2חלופת השרון) ,בזמן
ביצוע עבודות כריית המנהרות ברחוב צר ומגוון:
()1
()2
()3
()4
()5

פגיעה ביסודות מבנים.
צורך באיטום חלונות מרתפים על מנת להפחית את ההפרעות הצפויות לבתי העסק הפעילים
בהם.
פגיעה במבנים בהם הקירות לגובה עשויים מלבנים ישנות (ומצבם רעוע) ועל כן בזמן הביצוע,
יציבות הקירות עלולה להתערער עקב הוויברציות.
פגיעה בקומת החניונים של בניינים חדשים עקב עבודות הכנה.
עבודות תיאום נרחבות מול מגוון רחב של גורמים ציבוריים ופרטיים (עיריית ת"א ,תכנון הקו
האדום ,יזמים פרטיים ועוד).
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1.1

בחינת חלופות למיקום הפורטלים

בשני המקרים ,בחירת מיקום פורטל צפוני ופורטל דרומי ,נבחנו השיקולים הבאים:
 .Iסביבתיים,
 .IIתחבורתיים,
f .IIIלכליים,
 .IVהנדסיים,
 .Vאורבניים.
מהבחינה הסביבתית והאורבנית ,מכיוון שהרחובות אבן גבירול ושד' הר ציון הינם צירים ראשיים
הדומים במאפייניהם לכל אורכם ,שיקולים אלו אינם מצביעים על מיקום מועדף מובהק.
מבחינה הנדסית ,שני הפורטלים צריכים להיות ממוקמים כך שהם יאפשרו סלילת מסילות בהתאם
לדרישות ה DSM-של נת"ע ,כפי שהם מתוארים בפרק  3.2.1לתסקיר .לדוגמא ,סיבות הנדסיות הביאו
בין השאר ,לפסילת מיקום הפורטל הצפוני מצפון לגדות נחל הירקון.
מלבד הנסיבות ההנדסיות הברורות הנדרשות ,השיקולים הכלכליים והתחבורתיים היווי שיקולים
עיקריים ועקרוניים בבחירת מיקום הפורטלים בצומת נורדאו וצומת לוינסקי.
בסעיף  2.5.1מוצגים מכלול השיקולים שהביאו לבחירת מיקום הפורטל הצפוני בצומת נורדאו .כמו
שציינו בסעיף  ,2.2.1סיבות כלכליות והנדסיות הביאו לפסילתו של הפורטל מצפון לנחל הירקון.
בסעיף  2.4לתסקיר מוצגת בחינת החלופות להתוויית המסילה במקטע בגין -שיבת ציון המציגה את
מכלול השיקולים למיקום פורטל לוינסקי.

 2.5.1בחינת חלופות למיקום פורטל נורדאו
סעיף זה מציג את אופן בחירת מיקומו של הפורטל הצפוני ,פורטל "נורדאו" .בחירת המיקום התבססה
על הקריטריונים שנבדקו במסגרת קידום חלופת מעבר רק"ל תת קרקעית לאורך רח' אבן גבירול
(חלופה מס'  4בסקירת חלופות מיקום מיקרו שנעשתה עבור המקטע המרכזי של התוואי ,בין הרח'
שמעון התרסי לקרליבך):
במסגרת בחינת החלופות להתוויית הקו לאורך רח' אבן גבירול נבחרה חלופה  4כחלופה המועדפת.
חלופה  4הינה חלופה תת קרקעית ,בה הפורטל נמצא צפונית לרחוב נורדאו ,והרק"ל עוברת לאורך
רחוב אבן גבירול בזוג מנהרות מתחת למרכז הכביש .מבחינה תנועתית והתכנון הפיזי ,בחלופה זו
נשמרים נתיבי הנסיעה ברחוב בהתאם למצב הקיים.
מכיוון שנבחרה חלופה תת קרקעית ,היה צורך בקביעת מיקומו של הפורטל בו יתרחש מעבר תוואי
הרק"ל מתת הקרקע לפני הקרקע ולהפך .נבחנו  2מיקומים עיקריים :מצפון ומדרום לנחל הירקון.
פורטל המנהרות הצפוני נבחר לקום מדרום לנחל הירקון בשל הנסיבות שצוינו בסעיף  2.2לתסקיר,
סיבות כלכליות והנדסיות (מורכבות הנדסית של הקמת תחנות נורדאו ורוקח ,מעבר עמוק של מנהרות
הרק"ל מתחת לנחל וירקון ועוד) .האזור שמדרום לנחל הירקון הוגדר כ"גבול מקטע תת קרקעי".
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בחירת מיקום הפורטל לאורך רח' אבן גבירול התבססה בעיקר על שיקולים תחבורתיים ,כלכליים
ואורבניים.
מבחינה סביבתית ,מכיוון שרחוב זה מתאפיין בבניית מגורים משולבת מסחר לכל אורכו ,לא ניתן
להצביע על מיקום פורטל מועדף .להערכתנו ,ההשפעה הסביבתית העיקרית הצפויה באזור הפורטל בעת
הפעלת מערכת המתע"ן הינה מבחינת רעש .נושא הרעש ,השפעותיו והאמצעים לצמצומו בשלב
ההפעלה ,מוצג בסעיף  4.5.1למסמך זה.
מה בחינות האורבניות והתחבורתיות ,ניתן לקבוע בצורה מובהקת כי מיקום הפורטל המומלץ חייב
להיות בנקודה הצפונית ביותר ,הישימה מבחינה הנדסית כמובן .מסקנה זו נגזרת ישירות מבחירת
החלופה התת קרקעית כחלופה המועדפת לאורך הרחוב .שכן ,נמצא כי בחלופות הקרקעיות רוחב זכות
הדרך אינו מאפשר לשמור על רוחב מדרכות ושבילי אופניים הולמים לצד שמירה על רמת שירות נאותה
לתנועה המוטורית.
צומת נורדאו הינה הנק' הצפונית ביותר שישימה גם מבחינה הנדסית.
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1.1

סטיית התוואי מתמ"א  11א1/

תמ"א /23א" -4/תכנית מתאר ארצית למערכת תחבורה עתירת נוסעים (מתע"ן) במטרופולין ת"א",
פורסת את קווי המתע"ן בת"א וקובעת הנחיות לתכנונם ולהקמתם של הקווים והתחנות .בתכנית
מוגדרת רצועת התכנון של הקו הירוק וכן נקבעו מיקום תחנות והנחיות למתקנים ולתכניות מפורטות
שיצאו מתוקף סמכותה של התמ"א.
פירוט על התכנית ומטרותיה מופיע בסעיף -1.2.3.1ח' לתסקיר זה.
תמ"א /23א 4/מתירה סטייה ברצועת התכנון של קו המתע"ן בת"א במקרים הבאים:
.I

.II
.III

בקו בירוק בתחום ת"א ,בקטע המסומן כרצועה לתכנון קו מתע"ן בלבד ,מדרום לצומת
קרליבך ,מותר לסטות בתכנית  200מ' מציר רצועת התכנון לעומת המסומן בתמ"א ,ולא יהיה
בכך שינוי לה.
הסטייה תימדד מציר רצועת התכנון מכל צד בכיוון האופקי.
בתכנית לרצועת המסילה (סעיף  9.1בתמ"א) ,מותר לקבוע הוראות שיש בהן משום סטייה
מהרצועה לתכנון כמסומן בתמ"א ובהתקיים התנאים הבאים:
קיומן של מגבלות הנדסיות
.i
קיומם של מכשולים פיזיים
.ii
התאמת התוואי לתנאים מקומיים
.iii
שיפור השירות והנגישות לאוכלוסייה המקומית
.iv
מניעת מפגעים בטיחותיים ובסביבתיים
.v
מניעת פגיעה ביציבותם של מבנים גובלים.
.vi

תמ"מ  7/5מציעה תוואי קו התואם את תמ"א  23א 4 /למעט  2מוקדים:
א.
ב.

מעבר התוואי ברח' בגין
מעבר התוואי צפונית לנחל הירקון ,החל מהגדה הצפונית של הנחל ועד לקצהו הצפוני של
המקטע המרכזי ,ברח' ש"י עגנון.

התוואי המוצע עובר כולו בתחום דרכים ציבוריות ושטחים ציבוריים.
תרשימים  2.6.1.1ו 2.6.1.2 -מציגים את  2המוקדים בהם מוצע בתכניתנו השינוי מתמ"א  23א.4/
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תרשים  -2.6.1.1סטיית תוואי הקו הירוק מתמ"א  23א ,4/רח' בגין – סולומון
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תרשים  -2.6.1.2סטיית תוואי הקו הירוק מתמ"א  23א ,4/רח' אבן גבירול -ש"י עגנון
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1.2

בחינת חלופות למיקום תחנות הרק"ל

מיקום התחנות קשור להתוויה האופקית של הרק"ל .בחלופה קרקעית התחנות קרובות יותר זו לזו
ורמת השירות והנגישות לתחנות משופרת ( 450-600מ' בין תחנות) .כאשר הקו תת -קרקעי ,מספר
התחנות קטן יותר והמרחק בניהן גדול יחסית ( 750-1000מ' בין התחנות).

 2.7.1תחנת לוינסקי
בעת קביעת מיקום התחנה נבחנו מספר חלופות הכוללות גם את מיקום הפורטל:
 .1חלופה קרקעית מדרום לרחוב לוינסקי עם פורטל מצפון ,מול גינת לוינסקי -חלופה זו נפסלה
מכיוון שהפורטל מנתק את הגינה מהרחוב והקישוריות עם הקו הסגול נפגעת (מדרכות צרות
ונגישות בלתי מספיקה בין התחנות).
חלופה זו נפסלה גם מבחינה תנועתית ,מכיוון שהיא פוגעת בנגישות לצומת מרכזית לונסקי -הר
ציון המשרתת פעילות תח"צ ענפה.
 .2חלופה תת-קרקעית – תחנת לוינסקי תת-קרקעית והפורטל נמצא בין רחוב סלמה לרחוב
הקונגרס .החלופה נפסלה מכיוון שהיא יוצרת פורטל וקטע תת-קרקעי ארוכים ביותר
(הכרוכים ,בין השאר ,בעלויות הקמה גבוהות).
מבחינה הנדסית ,לא נמצאו חלופות מיקום אפשריות נוספות למיקום פורטל צפונית לשד' הר ציון בשל
זכות דרך צרה ברחובות.
בצומת לוינסקי מתוכנן מפגש  2קווי רק"ל :הקו הסגול המתוכנן כקו קרקעי ,והקו ירוק המגיע מכוון
דרום כקו קרקעי ובצומת לוינסקי מתחיל את התצורה התת -קרקעית .אי לכך ,החלופה שנבחרה
ממקמת את תחנת לוינסקי בהמשכו של פורטל לוינסקי (ברח' הר ציון) מצפון לצומת ובקרבה מיטבית
לתחנת הקו הסגול.
בהתאם לחלופה הנבחרת ,תחנת לוינסקי תהיה תחנה שקועה בפורטל לוינסקי.

 2.7.2תחנת קרליבך
ב חינת החלופות עבור פריסת ומיקום תחנת קרליבך מוצגת בתסקיר השפעה על הסביבה של הקו
האדום.
מיקום התחנה ותפקודה כתחנה משותפת לקו האדום ולקו הירוק ,נתן פתרון למספר בעיות שנתגלו בין
התוואי הקיים בתמ"א /23א 4/לבין שימושי וייעודי הקרקע במקטע צומת קרליבך -יצחק שדה ועד
לשד' הר ציון.
עם התקדמות התכנון של הקו האדום והמעבר לתכנון מפורט הוגבה מפלס הקו האדום במספר מוקדים
לעומת התכנון המקורי שלו .בעקבות השינוי נדרש להגביה את מפלס הקו הירוק בהתאמה אולם אז
התברר כי הגבהה זו של הקו הירוק גורמת לכך שהתוואי עובר בין ,ולעתים אף בתוך ,חניונים תת-
קרקעיים של מבני המשרדים ממזרח לדרך בגין (חניון סונול ,חניון מגדלי אביב וכד').
על כן נבחנו מספר תוואים קרקעיים ,אך כולם היו בעייתיים בגלל רדיוסי סיבוב מתחת לסטנדרט.
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בעיה נוספת שהתגלתה היא באזור הפרויקט המאושר במתחם חסן-ערפה .המגבלות עבור הקו הירוק
שעוגנו בתב"ע תא , 3319/לא תואמות את מפלס הקו הירוק המעודכן והתברר שיהיה צורך לערוך
שינויים בבינוי הפרויקט כדי לאפשר בניית תחנה ומנהרה בתוואי התמ"א.
כמו כן ,עלו בעיות בשילוב שלושת הפרויקטים ההנדסיים המורכבים באזור זה – מנהרת ותחנת הקו
האדום ,מנהרת ותחנת הקו הירוק ופרויקט שיקוע הכביש בצומת קרליבך-יצחק שדה .לאור הצורך
לתאם בין הפרויקטים מן הבחינות ההנדסיות ,שלבי הביצוע ולוח הזמנים הפתרון הנכון ביותר הוא
לתכנן ולבצע את הפרויקטים במשולב .צוות התכנון של הקו הירוק הציע למקם את תחנת הקו הירוק
ואת תוואי המנהרו ת זו מעל זו בדרך בגין ובכך לאפשר תכנון וביצוע משולב של שני הקווים והתחנות
בקטע זה .ברחוב קרליבך תתוכנן המנהרה בשילוב עם פורטל השיקוע.
התכנון של תחנות הקו הירוק והאדום כתחנה משולבת מתחת לדרך בגין ישפר את רמת השירות
לנוסעים – כניסות משותפות מרחוב מנחם בגין ,קישוריות מיטבית בין הקווים ,מרחקי הליכה קצרים,
בהירות והתמצאות לנוסעים .בנוסף התכנון המוצע מאפשר להסיר את המגבלות בפרויקט חסן-ערפה.

 2.7.3תחנות לאורך רח' אבן גבירול
כפי שהוצג בסעיף  2.2לעיל ,במסגרת בחינת החלופות להתוויית הקו הירוק ברח' אבן גבירול ,נבחנו
שתי תצורות :תצורה קרקעית ותצורה תת קרקעית .עבור כל תצורה ,נעשתה בחינת חלופות למיקום
תחנות תוך שמירה על רדיוסי הליכה ,נגישות ,עמידה בדרישות הביקוש החזוי והתאמה לפרופיל
הרחוב.
בחלופה התת-קרקעית יש פחות תחנות נוסעים לעומת החלופות הקרקעיות מכיוון שעפ"י הנחיות
התכנון ,המרחקים בין שתי תחנות קרקעיות יכולים להיות  450-600מ' לעומת  750-1000מ' בין שתי
תחנות תת קרקעיות .בהתאם לכך ,בחלופה התת-קרקעית לא קיימת תחנה ברחוב ז'בוטינסקי.
צמצום מספר התחנות לאורך התוואי מוריד את רמת השירות לעומת החלופות הקרקעיות ,שבהן
המרחקים בין התחנות קטנים יותר ונגישות לתחנות טובה יותר .עם זאת ,כאשר תוואי הרק"ל
והתחנות הם תת קרקעיים ,ההפרעה למשתמשים ברחוב פחותה (תנועת כלי רכב ,תנועת הולכי רגל
ודיירי הרחוב).
בהתוויה התת קרקעית נעשתה בחינת היתכנות להקמת תחנות נוסעים בכיכר רבין וארלוזורוב אל מול
האפשרות לקיום תחנה בודדת בכיכר גן העיר .הוחלט להמשיך בתכנון עם חלופת תחנות ארלוזרוב -
רבין ולא עם חלופת גן העיר מכמה שיקולים:
כאשר המרחקים בין שתי תחנות קצרים יותר ,מתקיימות נגישות ורמת שירות טובות הרבה
.i
יותר לנוסעים .
בחלופת גן העיר – התחנה מוקמה מול קניון גן העיר ולא מול הכיכר כדי שהמרחק עד התחנה
.ii
הבאה לא יהיה ארוך מדי .מיקום זה פחות טוב מהמיקום של התחנה מול כיכר רבין שמאפשר
לשלב כניסות משמעותיות יותר בכיכר ולקשור את התחנה למרחב ציבורי פתוח משמעותי.
הכניסות לתחנת גן העיר ממוקמות ברחובות ניצבים עם נגישות הרבה פחות טובה לנוסעים.
ברחוב ארלוזרוב עובר הקו הסגול .בחלופת גן העיר נוצר מרחק גדול בין תחנות הקו הסגול
.iii
והירוק ונפגעת הקישוריות בין הקווים .עפ"י בדיקות תחבורתיות שנעשו ,חלק גדול
מהמשתמשים בתחנה יהיו נוסעים המחליפים בין הקווים השונים של הרק"ל.
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.iv

כאשר תחנת הקו הירוק ממוקמת מצפון לרחוב ארלוזרוב המעבר ,בין התחנות כמו גם הכניסה
לתחנה יתוכננו כמשולבים בכיכר העירונית המתוכננת בפינת הרחובות כחלק מפרויקט "סמל".

.v

שתי תחנות אחת צפונית לרחוב ארלוזרוב ואחת מול כיכר רבין -תחנות רבין וארלוזרוב  .תת
חלופה זו מחלקת מחלק את הקטע שבין תחנת דיזינגוף לתחנת נורדאו מחולק ל 3 -קטעים.
עפ"י תכנון זה ,המרחקים בין התחנות קצרים מהמרחקים האפשריים עפ"י ההגדרות לגבי
תחנות תת-קרקעיות.

נוסף על כך ,תוכננה לקום תחנת נוסעים באזור דיזינגוף ,גם בחלופות הקרקעיות וגם בחלופות התת
קרקעיות .בחלופות הקרקעיות תחנת דיזינגוף ממוקמת בסמוך לצומת רחוב שאול המלך (נקראת
"תחנת שאול המלך") מכיוון שבחלקו הדרומי של הרחוב ממוקם פורטל .בצומת זו יש ביקוש גבוה
לתחנה בעיקר בגלל הקרבה לקריה ולמרכז לונדון מיניסטר וכן הקרבה לציר המוזיאונים בהמשך שד'
שאול המלך .אך עם זאת מרחק גדול עד התחנה הבאה לכיוון דרום -תחנת קרליבך.
בחלופות התת-קרקעיות אין פורטל ועל כן ניתן למקם את התחנה דרומה יותר .מיקום זה עדיף מכיוון
שכך התחנה קרובה גם לוקטור הביקוש של כיכר הבימה והיכל התרבות ולשד' רוטשילד ומשרתת
אוכלוסיות רבות ומגוונות יותר – המשרתים בקריה וכן אזורי הבילוי והתרבות בסביבת היכל התרבות
ושד' רוטשילד.
להלן פירוט החלופות שנבחנו לאורך ציר אבן גבירול:
 .1תוואי קרקעי -חלופת רק"ל במרכז הכביש
תחנות הרק"ל ממוקמות במרכז כביש אבן גבירול .מיקום זה מנתק אותן במידה מסוימת
מההתרחשויות לאורך המדרכות ועל כן קישור מעברי הולכי הרגל מתקיים דרך קצוות התחנה ,במעברי
חציה.
(א) תחנת נורדאו -נבחנו מס' חלופות למיקום התחנה .החלופות הקרקעיות מיקמו את תחנת נורדאו
צפונית לצומת נורדאו -אבן גבירול .במיקום זה התחנה קרובה לוקטורי ביקוש – ציר פנקס
ושדרת נורדאו ,אך רחוקה מוקטור הביקוש של רח' יהודה המכבי.
(ב) תחנת ז'בוטינסקי – קיימת בחלופת הקרקעיות בלבד ,שבהן המרחקים בין התחנות קצרים יותר.
התחנה ממוקמת צפונית לצומת עם רחוב ז'בוטינסקי המהווה ציר עירוני חשוב.
(ג)

תחנת ארלוזרוב-ממוקמת מול פרויקט "סמל" המתוכנן בסמיכות למגדל המאה .הקשר בין
תחנת הקווים הירוק והסגול בצומת ארלוזרוב יעשה דרך השטח הירוק של פרויקט סמל .כך גם
נוצר קשר בין שתי התחנות וגם מוקד עירוני חדש.

(ד)

תחנת רבין -תחנת הרק"ל ממוקמת מדרום לרח' בן גוריון ,מיקום אשר פוגע במידה הפחותה
ביותר בצמתים .ישנו קשר למוקדים – בנין העריה וגן העיר ,ולצירים הירוקים – שד' בן גוריון
ושד' דוד המלך .הקשר מתקיים דרך מעברי החצייה.
קשר הולכי רגל בין הכיכר לתחנת כיכר רבין מתרחש דרך מעברי החצייה בצומת שד' דוד המלך.
קשר זה אינו קשר ישיר ויתכנו עומסים גדולים על מעברי החצייה ,בעיקר בעת אירועים רבי
קהל.

(ה)

תחנת שאול המלך -ממוקמות בסמיכות לווקטורי ביקוש חזקים ומפגש עם צירים ירוקים :ציר
שאול המלך ,לשדרות חן ,שד' בן ציון ,לשד' רוטשילד .דרך צירים אלו נוצר קשר למוקדים
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חשובים :מבני התרבות בשד' דוד המלך ,מבני התרבות במתחם – היכל התרבות -הבימה.
ומבנים על תוואי הרחוב – לונדון מיניסטר ובית ציוני אמריקה.
התחנה קרובה למוקד חשוב נוסף -הקריה (עם מבני פיקוד הצבא וציבור החיילים הרב).
 .2תוואי קרקעי ,אסימטרי -חלופת רק"ל בדופן המערבית
בחלופה זו מוצמד תוואי הרק"ל והתחנות לשפת המדרכה המערבית .הבחירה להצמיד את הרק"ל
לדופן המערבית נבעה מריבוי מוקדים וצירי תנועת הולכי רגל לכיוון מערב – כיוון לב העיר .ההיצמדות
לדופן המערבית של הרחוב ,גורמת לכך שהנגישות לתחנה מהדופן המערבית של הרחוב נוחה יותר.
הרציף המערבי הופך להיות למעשה חלק מהמדרכה ,כך שיש רצועה נרחבת להולכי הרגל .הנגישות
מהדופן המזרחית היא דרך מעבר חציה ארוך יותר מאשר בחלופות המרכזיות.
בנוסף ,הצמדת הציר למערב מאפשרת שילוב של תחנה בכיכר רבין ושיפור של הקישוריות עם הקו
הסגול בתחנת ארלוזורוב (למרות שהיא אינה מתקיימת עוד דרך הגן של פרויקט "סמל" אלא כמו
בחלופות הקודמות ויש בכך משום חיסרון).
בקטע הצפוני של רחוב אבן גבירול  ,תחנת נורדאו צמודה לשפת המדרכה המערבית .מצפון לה התוואי
עובר למרכז הכביש – בדומה לחלופות המרכזיות.
 .3תוואי תת קרקעי
בחלופה זו עובר תוואי הרק"ל מתחת לזכות הדרך ובמרכזה .חתך הרחוב ,המדרכות ושבילי האופניים
נותרים ללא שינוי .צפונית לשד' נורדאו ממוקם פורטל היציאה של מנהרת הרק"ל אל פני הקרקע.
תחנת נורדאו  -ממוקמת דרומית לרחוב יהודה מכבי עם קשר לווקטור הביקוש של הרחוב.
.a
התחנה היא קרקעית ולכן מוקמת מצפון לפורטל .במיקום זה מתקיים קשר למוקדים בדומה
לחלופות הקרקעיות.
 .bתחנת ארלוזרוב  -התחנה ממוקמת בקרבת וקטור ביקוש רחוב ארלוזרוב ,צפונית לצומת
ארלוזורוב וליד פרויקט סמל המתוכנן .השטח הציבורי בו מתוכננת התחנה מהווה הזדמנות
למיקום תחנה ללא הפרעה לנגישות על המדרכות .הקשר לתחנת הקו הסגול מתקיים דרך
הכיכר.
 .cתחנת ככר רבין -התחנה ממוקמת בצמידות לכיכר רבין ,סמוך לבניין העירייה ולמרכז גן העיר
עם קשר לציר הירוק של שד' בן גוריון .לתחנה יש קשר לרחוב דוד המלך ולמרכז רפואי
סורסקי (איכילוב) ,וגם קשר דרך הכיכר לווקטור הביקוש של רח' פרישמן ודרכו לשד' חן.
ברחוב דוד המלך ישנה שדרת צד מגוננת המהווה פוטנציאל למיקום כניסה ללא הפרעה
לנגישות במדרכה.
תחנת דיזינגוף -התחנה ממוקמת מדרום לרחוב דיזינגוף .התחנה מקושרת למוקדים מרכזיים
.d
בסביבת התוואי :קישוריות בין התחנה למחנה הקריה דרך רחוב קפלן ,קשר להיכל התרבות דרך
הרח' דיזינגוף וטוסקניני ,קשר להיכל התרבות ולשד' רוטשילד דרך רחוב מרמורק ,וקשר
לסינמטק דרך רחוב קרליבך.
כאמור ,התווית הרק"ל שנבחרה לאורך רח' אבן גבירול הינה התוויה תת קרקעית .הקו הירוק יעבור
בשתי מנהרות והתחנות שנבחנו לאורך הקו הן:
תחנת דיזינגוף,
.1
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.2
.3
.4

תחנת רבין,
ארלוזורוב,
נורדאו.

המרחק בין שתי התחנות  -רבין וארלוזורוב עומד על כ 550-מ' ,שהוא מרחק נמוך יחסית עבור תחנות
תת קרקעיות אולם מצב זה מאפשר רמת שירות טובה לנוסעים וגישה לשני אתרים מרכזיים :תחנת
רבין  -מול כיכר רבין ,כוללת כניסות משולבות במרחב העירוני הפתוח ותחנת ארלוזורוב  -מקשרת בין
הקו הירוק לקו הסגול דרך הכיכר העירונית המתוכננת כחלק מפרויקט "סמל" .על כן הוחלט להשאיר
את שתיהן.

 2.7.4סיכום בחינת חלופות למיקום תחנות נוסעים
בהתאם לתוויה שנבחרה ,תחנות הנוסעים שנבחרו לקום לאורך תוואי המקטע המרכזי של הקו הירוק
הן (מדרום לצפון):
 .1תחנת לוינסקי – התחנה תמוקם מצפון לצומת לוינסקי כהמשך לפורטל לוינסקי .מיקום זה
שומר על קישוריות טובה בין הקו הסגול לקו הירוק..
 .2תחנת קרליבך  -לתחנת מוצעת חלופה אחת שהתגבשה במשותף עם צוות הקו האדום -תחנה
משותפת במבנה משותף בגבולות מבנה התחנה של הקו האדום.
 .3תחנת דיזינגוף -התחנה ממוקמת מדרום לרחוב דיזינגוף עם קישוריות טובה לכל המוקדים
בסביבה.
 .4תחנת רבין -התחנה ממוקמת התחנה ממוקמת מול כיכר רבין ,בסמיכות לבניין העירייה
ולמרכז גן העיר.
 .5תחנת ארלוזורוב-התחנה ממוקמת ברח' אבן גבירול ,מצפ' לרח' ארלוזורוב .מיקום זה יוצא
קישוריות טובה של הקו הירוק עם הקו הסגול.
 .6תחנת נורדאו -תחנת הרק"ל נורדאו הינה תחנה קרקעית בכל החלופות שנבחנו .התחנה
ממוקמת על רח' אבן גבירול ,מצפון לשדרות נורדאו ,במרכז נתיב התנועה.
 .7רוקח (רידינג) – תחנה על גשר הממוקמת בצמוד למרכז התחבורה העתידי.
 .8תחנת ש"י עגנון -תחנה קרקעית הממוקמת המרכז הכביש ,במדרכה הצפונית.
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1.2

שיטות לביצוע מנהור

הקטע התת קרקעי של הקו הירוק נמשך מפורטל נורדאו ועד לפורטל לוינסקי.
בחינת החלופות עבור קטע המנהור ב"פרוזדור קרליבך" מפורטת במסגרת תסקיר ההשפעה על הסביבה
של הקו האדום .אי לכך ,בחינת החלופות לבחירת שיטת ביצוע המנהרות תתמקד בקטע שבין אבן
גבירול לקרליבך.
המקטע התת קרקעי אבן גבירול – קרליבך מתחיל מצומת הרחובות נורדאו -אבן גבירול ונמשך עד
לקצה ההפרדה המפלסית בצומת קרליבך לאורך של כ 2600 -מ' .סה"כ אורך המנהור הינו  2,350מ'
(כאשר התחנות התת קרקעיות והפורטלים מחושבות בנפרד .בחינת שיטות העבודה לכריית המנהרות
של המקטע הנ"ל התמקדה ב 3-שיטות כרייה:
א.
ב.
ג.

כרייה באמצעות מכונת כרייה)Tunnel Boring Machine) T.B.M -
כרייה בשיטת ה"חפירה וכיסוי" (Cut & Cover( C&C -
כרייה באמצעות צמ"ה.)New Austrian Tunneling method) N.A.T.M -

חשוב לציין כי שיטת העבודה ושלבי הביצוע במקטע זה תקבע בשלב התכנון המפורט.
להלן סקירה של היתרונות והחסרונות של כל אחת מהשיטות וכן המלצות לביצוע בהתאם לשיטה
הנבחרת.

 2.8.1השוואת חלופות
א .בצוע מנהרות בשיטת T.B.M
חלופה זו כוללת קידוח צמד מנהרות בקוטר  7.5מ' (חוץ) מפיר השילוח .פירי השילוח יהיו צמודים
לאתר התארגנות טכני של המנהרות .ניתן לשלח את מכונות הקידוח ולבצע את המנהרות בעזרת  2ו/או
מכונות קידוח .TBM
במידה ובשלב התכנון המפורט תבחר שיטת עבודה זו ,כריית המנהרות תתבצענה באופן הבא:
 .1ביצוע "פיר השילוח" – בד"כ זהו שטח פתוח באזור התחנות המתוכננות לרק"ל ,הכולל את
ביצוע הקירות החיצוניים של התחנה ( )Boxבשיטת חפירה פתוחה המתוארת בהמשך (.(C&C
פיר השילוח יוותר פתוח למשך כל תקופת הביצוע לשם הכנסתם והוצאתם של חומרי הבנייה.
ניתן לבצע קירוי חלקי של התחנה על מנת לאפשר תנועת כלי רכב מעל הבור החפור -אך הדבר
דורש שטח נוסף ליד התחנה להורדת ציוד והוצאת חפורת מתוך המנהרה .במקרה זה תפעול
מערך העבודה יהיה מסובך יותר.
 .2העתקת תשתיות -לצורך עבודות המנהרות תיתכן דרישה מועטה של העתקת תשתיות.
 .3קביעת הסדרי תנועה בזמן העבודות -לביצוע המנהרות אין צורך בהסדרי תנועה  ,למעט באזור
התחנות ,פירי השילוח והפורטלים.
 .4קביעת שטחי התארגנות -באזור פיר השילוח .שטח ההתארגנות ידרוש שטח לאחסון ציוד כבד
על מנת לאפשר הורדה של אלמנטי דיפון המנהרה (סגמנטים) ועגורן נוסע המפנה את החפורת.
באזור זה תתבצע העמסה של החפורת על גבי משאיות .שילוח המשאיות דורש הסדרי תנועה
מיוחדים במרכז העיר.
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.5

.6
.7

.8

.9
.10

.11
.12

קביעת סגמנטים לביצוע -אלמנטי הבטון המבוצעים בעבודות מנהור יוצרים חתך עגול שהוא
הרבה יותר יעיל מבחינת העברת הכוחות והתנגדות ללחצי הקרקע והמים עובי הבטונים יהיה
בסדר גודל של  35-40ס"מ לעומת  1.20מ' בקירות הסלארי.
קצב העבודה מתחת לקרקע נמשך  24שעות ביממה בהפרעה מינימאלית לסביבה (בהתאם
לדרישות ולחוקי העזר העירוניים).
לאחר שיבוצעו קידוחי הניסיון לאורך הקו ,ניתן יהיה לבחון את השפעת המנהור על השקיעות
לאורך התוואי ולרוחבו ומה האמצעים שיידרשו להגנת או הטיפול במידה ויידרש למבנים
הסמוכים.
קביעת עומק המנהור -מנהור ה T.B.M -מוכתב מעומק התחנות .כיום ,התחנות הסטנדרטיות
מכתיבות עומק מנהרות בין  20ל 22-מ' עומק .בנוסף ,בנתוני הקרקע הידועים כיום ,עומק זה
מכתיב כיסוי תקין מעל המנהרות .בשלב התכנון המפורט יקבע סופית עומק המנהור ואופי
כיסוי המנהרות.
איטום מנהרות -איטום המנהרות הוא חלק בלתי נפרד מעבודות הרכבת הסגמנטים או יציקת
הדיפון הפנימי של המנהרה (.)Inner Lines
במהלך העבודות תוקפדנה התקנת מערכות ניטור ומדידה מתוחכמות המדווחת ברציפות על
כל הממצאים התת קרקעיים ועל התוואי המדויק של המנהרה -לפני בצוע המנהרות וגם תוך
כדי עבודת הכרייה.
בשלב התכנון המפורט יקבע סופית באם תתבצענה  2מנהרות מקבילות בקוטר פנימי של 6.50
מ'.
ביצוע מנהרות קשר  - C.P.יבוצעו מנהרות קשר למילוט ובטיחות במרווחים של כ 250-מ' זו
מזו .ביצוע עבודות המנהור של מנהרות הקשר יבוצע מתוך מנהרות ה  T.B.Mעם הפרעה
מינימאלית בפני השטח  ,תוך כדי הנמכת מי התהום בשיטה של שאיבה .מנהרות הקשר יבוצעו
לאחר השלמת כריית מנהרות ה .T.B.M

תרשים  2.8.1.1מציג חתך טיפוסי של מנהור בשיטת .TBM
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תרשים  - 2.8.1.1חתך טיפוסי בשיטת TBM

ב .ביצוע מנהרות בשיטת C&C
חלופה זו כוללת בצוע מנהרה בודדת לצמד מסילות הרק"ל בחתך מלבני .המידות הפנימיות של
המנהרה הן  8.40 X 10.80מ' .החלק הפנימי עשוי מבטון מזוין ובאורך כולל של כ 2600 -מ"א .בין 2
המסילות יבוצע קיר חוצץ לבטיחות .שיטת הביצוע תהיה כדלקמן:
החתך הטיפוסי למנהרה מורכב משני קירות דיפון בעובי כ 1.0-1.20 -מ' ,היורדים לעומק בין  20-15מ'
שמבוצעים בשיטת קירות דיאפרגמה -בעזרת תמיסת בנטונייט (קירות סלארי) .בין קירות אלו יצוקות
תקרות ורצפות אופקיות המשמשות את בסיס המסילה ,תקרות ביניים לתחנה ,תקרות לחדרי מכונות,
אלמנטי כניסה ותקרה עליונה שמהווה את גג המנהרה.
סדר העבודה בשיטה זו מורכב מהשלבים הבאים:
 .1בשלב המקדמי  -תכנון ניטור מבנים קיימים והצבת מערך ניטור לאורך תקופת הביצוע.
 .2פינוי תשתיות קיימות בתוואי המנהרה.
 .3קביעת הסדרי תנועה לחפירת הקירות לסירוגין.
 .4חפירת הקירות – חפירה של תעלה ברוחב  1.20מ' לעומקים הנעים בין  20ל 25-מ' בממוצע,
בשיטת קירות סלארי .בחפירה יעשה שימוש נרחב במערכת רטובה המספקת את תמיסת
הסלארי (בנטונייט) לתוך בור מלא מים הממולא ביציקת בטון שלתוכו מוכנסים כלובי זיון
ברוחב של כ 3.0 – 6.0 -מ' ולעומק של  20מ'.
 .5ביצוע העבודה תהיה בשלבים ,בכל פעם יבוצע קיר מצד אחר ולאורך כ 100-150 -מ' בהתאם
להסדרי התנועה שיאושרו לשם כך.
 .6לאחר ביצוע שני הקירות לאורך התוואי (כ 150 -מ') ,תפונה הקרקע שמעל התקרה של המנהרה
לעומק של כ 4.0 -מ' על מנת לאפשר הכנות ליציקת התקרה (בעובי כ 1.0 -מ').
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.11

.12

.13
.14
.15

.16
.17
.18
.19
.20

.21

.22

יציקת התקרה תבוצע לכל רוחב המנהרה כ 14 -מ' ,על מנת לאפשר חיבור מונוליטי בין הקירות
היצוקים לבין התקרה החדשה.
לאחר יציקת התקרה יבוצעו עבודות האיטום מעליה ,כולל הגנה על האיטום.
בשלב זה ניתן להתחיל למלא חזרה את שכבת האדמה שנחפרה והחזרה חלקית של התשתיות
שהועתקו לצורך ביצוע העבודה ,כולל החזרת תוואי הכביש.
השלבים הבאים יבוצעו בשיטת  , Top Downכלומר ,עבודת מנהור חפירה ופינוי אדמה מתחת
לפני הקרקע אל תחנת התחלה או תחנה מתוכננת .כלומר ,הכנסת ציוד כבד לחפירה ופינוי
אדמה מתחת לפני הקרקע ושינועה בעזרת ציוד מכאני כבד או מסוע מתחת לפני הקרקע.
העבודה מתחת לקרקע תלווה בשאיבת מי תהום ופינויים למקום מאושר ע"י העירייה ורשות
המים .בשלבים אלו החפירה מלווה בתמיכות אופקיות ( )Strutsלצורך ייצוב קירות הדיפון
העומדים בלחצי קרקע מוגברים.
לאחר הגעה למפלס התחתון תבוצע יציקת תשתית לרצפה התחתונה בעובי כ 1.0-1.50 -מ'
המתוכננת לעמוד בדרישות לחץ מי התהום ,ובהתאם לדרישות התכנון של נ.ת.ע .העבודה
תבוצע תחת לחץ מי תהום ושאיבה מתמדת של המים.
יש לוודא עם יועץ הקרקע את השפעת השאיבה על יציבות הקרקע החיצונית ולתכנן את חיזוק
השתית ליד מבנים קיימים במידה ויהיה צורך בכך.
לאחר יציקת הרצפה ,כולל שכבת האיטום שמתחתיה יוחל ביציקת הקיר האמצעי המפריד בין
תוואי  2המסילות שיעברו בחתך המנהרה האחודה.
על מנת להקטין את כמויות השאיבה עבור כל קטע של הביצוע ניתן יהיה להשתמש בהזרקות
של דייס צמנט ( )Jet Groutבחזית החפירה וזאת כדי למנוע זרימת מים אל תוך אזור העבודה
המתנהלת מתחת לפני הקרקע.
יש לציין את הצורך בביצוע הקירות ההיקפיים ( )Boxבשלבים ראשונים של העבודה וזאת כדי
לאפשר את כניסת הציוד המכני אל שטח העבודה והוצאת החפורת מתחת לפני הקרקע.
כל אזורי התחנות יהיו מסוגלים לקבל את כל הציוד הנדרש ויאפשרו שטחי התארגנות
מתאימים לציוד כבד ומשאיות המוציאות את החפורת בכל שעות העבודה.
פינוי החומרים ואספקתם יבוצע דרך רחוב אבן גבירול לכוון שדרות רוקח ,ומשם לכוון נתיבי
איילון.
פורטל נורדאו יבוצע בשיטת  C&Cתוך ביצוע הסדרי תנועה מתאימים מצפון לצומת.
נתונים טכניים נוספים לגאומטריה אנכית של התוואי וכן המרחק האופקי והחתך הטיפוסי של
המנהרות כמו גם הצורך בחיזוק מבנים ,ייבחנו ויימסרו בשלב התכנון המפורט ,לאחר קבלת
דו"חות הקרקע לציר אבן גבירול.
יש להקפיד על התקנת מערכות ניטור ומדידה מתוחכמות המדווחת ברציפות על כל הממצאים
התת קרקעיים ועל התוואי המדויק של המנהרה ,לפני בצוע המנהרות וגם תוך כדי עבודת
הכרייה.
דגש מיוחד שיש לשים בתכנון  C&Cהוא הטיפול בחיזוק מבנה המנהרה תוך כדי הקמתו ,ע"י
עוגני קרקע ו/או חיזוק באמצעות סטרטים אופקיים.

תרשים  2.8.1.2מציג חתך טיפוסי של מנהור בשיטת .C&C
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תרשים  - 2.8.1.2חתך טיפוסי בשיטת C&C

ג .ביצוע מנהרות בשיטת NATM
חלופה זו כוללת כריית צמד מנהרות באמצעות כלי צמ"ה .בשיטה זו ניתן לבצע את כרייתן של שתי
מנהרות הרק"ל בו זמנית.
ביצוע מנהרות בשיטה זו הינו הכרחי במקרים הבאים:
()1
()2
()3
()4

במקומות בהם נידרש לבצע חללי מנהרה לא עגולים.
במקומות בהם נדרשת עקמומיות חדה בה מכונת ה TBM-אינה יכולה לעבור.
לאורך תוואי קצר כך שעלות  TBMאינה כלכלית לביצוע.
באזורי תוואי שלא ניתן ליצור שטחי התארגנות הכוללים פירי שילוח והוצאה של מכונת ה-
 .TBMשכן לביצוע כרייה בשיטת ה  NATMנדרשים פרים אנכיים מצומצמים הממוקמים
בהתאם לאזורים הפנויים לשטחי התארגנות שכאלו.

שיטת כריה מסוג  NATMמבוצעת בקרקעות חוליות באמצעות מערכת תמוך עליונה מסוגים שונים,
על מנת לאפשר התקדמות חפירת חזית המנהרה.
לאחר ביצוע מערכת התמוך העליונה ,כריית חתך המנהרה מבוצעת במספר תתי שלבים של חתכים
קטנים יותר מחתך המנהרה .כריית שתי מנהרות קטנות בצדי החתך הראשי ,אחריה מתבצעת כריית
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חלק מרכזי עליון ,ולאחר מכן חלק מרכזי תחתון ולבסוף החלק התחתון .כריית כל תת חלק שכזה
כרוכה בביצוע תמוך זמני להיקפו ולאחר מכן פרוק התמוך הזמני בכריית החלק הסמוך לו.
בסעיף  3.4.2.2לתסקיר זה ,מפורטים שלבי ביצוע כריית המנהרות בשיטה זו.

 2.8.2מתודולוגיה להשוואת חלופות
להלן הגורמים העיקריים שנבחנו לצורך השוואה בין שתי שיטות הביצוע:

א .סביבה ואקולוגיה
( )1מטרדי אבק וחלקיקים,
( )2מטרדי רעש ,רעידות והשפעתם על המבנים סמוכים,
( )3פסולת בניין וטיפול מיוחד בחומרים.

ב .משך ביצוע הפרויקט (מנהור) ומסירתו לציבור
הנחת היסוד היא שבשתי החלופות ייבנו תחילה התחנות ,כפרויקט נפרד וקודם לביצוע עבודות המנהור
בכל שיטה:
( )1בשיטת  - T.B.Mתבנה קופסת התחנה קודם ,ומכונות הכרייה יחלפו דרכן.
( )2בשיטת  - C&Cיבנו התחנות קודם ומנהרות יבוצעו ביניהן.

ג.

תנועה והסדרי תנועה זמניים
( )1נפחי תנועה לאורך הרחוב
( )2הסדרי תנועה זמניים

ד .קונסטרוקציה וגיאוטכניקה
()1
()2
()3
()4
()5

דפורמציות בקרקע
עוגני קרקע ותמיכת דפנות החפירה
פגיעה ביסודות/תשתיות קיימות וכדומה
תחום ההשפעה של החפירה והשפלת המים
אספקה ופינוי של חומרי גלם

ה .העתקת תשתיות קיימות
( )1תשתיות יבשות:
 .1.1מערכות חשמל ותקשורת קיימות
 .1.2מערכת תאורה כבישים
 .1.3רמזורים
 .1.4לוחות זמניים
( )2תשתיות רטובות:
 .2.1מערכת הניקוז
 .2.2מערכת הספקת המים
 .2.3מערכת הביוב

 2.8.3סיכום השוואת חלופות ובחירת שיטת כרייה מועדפת
טבלה  2.8.3.1מציגה את ממצאי השוואת חלופות השיטות לכריית מנהרות.
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בשלב התכנון המוקדם ,צוות התכנון ממליץ על כריית מנהרות בשיטת ה TBM -וביצוע תחנות
הנוסעים בשיטת ה ,C&C-בקטע אבן גבירול –רוקח.
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טבלה  – 2.8.3.1ממצאי השוואת החלופות

נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

2.8.3.1

מקטע קרליבך -צפון רחוב הרכבת

הקמת מערכת המתע"ן בגוש דן תתבצע בשלבים .שלביות זו קובעת כי תחילה יתבצע בפרוזדור קרליבך
הקו האדום ולאחרי הקו הירוק החופף לו .בחלק זה (קרליבך -צפון הרכבת) תוואי הקו הירוק עובר
מעל ובמקביל לקו האדום ושני הקווים חולקים את תחנת הנוסעים קרליבך .בשל חפיפת הקווים
ושלביות הביצוע ,במקטע זה ,המשתרע לאורך  300מ' ,תתבצע בחינה חלופות לשיטות עבודה NATM
ו C&C -במסגרת תסקיר ההשפעה על הסביבה של הקו האדום.

נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

פרק ג'
תיאור התוכנית המוצעת

נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

 3פרק ג' -תיאור התכנית המוצעת
כללי
הקו הירוק מהווה חלק מהמערכת העירונית המטרופולינית המופעלת בטכנולוגיית הרכבת הקלה
( )L.R.T-light rail trainשל רשת המתע"ן .המערכת הינה פיתוח של ה( TRAM-צילום - )3.0.01
טכנולוגיית הרכבת הקלה של אירופה .מערכת זו משלבת בתוכה את מיטב הטכנולוגיות החדישות
בתכנון התשתיות והקרונות .מערכת רכבת קלה מודרנית הינה מערכת מסילתית ,אשר בדר"כ מופרדת
מהתנועה הכללית ,מצריכה זכות דרך משלה ומקבלת עדיפות מוחלטת ברמזורים.
הרכבת הקלה הינה מערכת מסילתית להסעת המונים .קרונות הרכבת שונים מהקרונות של הרכבות
ה"רגילות" המופעלות ע"י רכבת ישראל .הרק"ל מתבססת על טכנולוגיית "גלגל מתכת על מסילת
מתכת" שפותחה מה.TRAM-
קרונות הרק"ל קלים יותר מאלו של הרכבות הרגילות ,רצפתם נמוכה יחסית והם יכולים להשתלב
בתוואי הרחוב העירוני.
מערך הרק"ל ( ) Setהוא צירוף קרונות וחיבורם כך שיהוו רכבת אחת .מערך הקרונות ברק"ל מורכב כך
שמידותיו מספקות את תחזית הביקוש לקו ,תוך שמירה על התקנות הקיימות והאילוצים
הגיאומטריים הנובעים ממידותיו.
צילום  -3.0.0.1דוגמא למערכת ה  –TRAMוינה ,אוסטריה
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תוואי המקטע המרכזי של הקו הירוק עובר ברובו בתת הקרקע .אי לכך בקטע זה יש לרק"ל אופי של
רכבת מטרו .המטרו הינה רכבת עירונית מופרדת מהתנועה הכללית .תוואי הרכבת התת -קרקעי הינו
תוואי בלעדי -זו זכות דרך הניתנת לרק"ל בלבד ,ללא חציות באותו המפלס והכניסה אליו בכלי רכב
אחרים ו/או להולכי רגל -אסורה.
תוואי הקו במקטע הקרקעי הינו בעל אופי בלעדי למחצה .כלומר ,פרוזדור הרק"ל נמצא בתוך זכות
הדרך של הרחוב או בזכות דרך נפרדת .חציית התוואי ע"י כלי רכב אחרים ו/או הולכי רגל מותרת
בצמתים ובמקומות המיועדים לכך בלבד.
התכנון של רצועת הרכבת התבצע לפי קריטריונים לתכנון הנדסי מוגדרים .התכנון של רצועת הרכבת
כולל חתכים לאורך ולרחוב ומתבסס על מסמכי התכנון הסטנדרטי ( DSM -Design Standard
.)Manual NTA
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1.0
3.1.1

תיאור התכנית המפורטת
תיאור התוואי

המקטע המרכזי של הקו הירוק נמשך מרח' שיבת ציון מדרום ועד רח' ש"י עגנון מצפון לירקון וכולל
חצייה של הירקון .מקטע זה ,הנמשך לאורך של כ 5-ק"מ ,מחולק לשלושה תתי מקטעים:
 .1קטע משנה צפוני  :קטע קרקעי הכולל את חציית נחל הירקון ושדרות רוקח בגשר והתוויה
צדית ברח' ש"י עגנון בו תמוקם בשלב זה גם תחנה סופית .לצידה של התחנה יבנה אלמנט
תפעולי המכונה " "pocket trackשתכליתו וויסות התנועה ולאפשר את סיבוב הרק"ל חזרה
לכוון דרום .בעתיד ימשיך הקו צפונה להרצליה .שלוחה נוספת תמשיך מזרחה לכוון אזור
התעסוקה עתידים ברמת החייל.
 .2קטע משנה מרכזי  :הקטע מתחנת "קרליבך" צפונה לאורך רח' קרליבך ,צומת קרליבך  /יהודה
הלוי  /אבן גבירול לאורך רח' אבן גבירול עד פינת רח' שמעון התרסי בהמשך ל"פורטל נורדאו".
הקטע רובו ככולו תת קרקעי מורכב משתי מנהרות מקבילות ונפרדות המקושרות ביניהן ב9-
מעברי חירום .תוואי המנהרות הראשי נפתח לשלוש תחנות תת קרקעיות – "דיזנגוף"" ,רבין"
ו"ארלוזורוב" .בהמשך מצפון לפורטל ,בחלק הקרקעי ,ממוקמת תחנת "נורדאו".
 .3קטע משנה דרומי :הקטע המחבר את התוואי הקרקעי מדרום באמצעות "פורטל לוינסקי"
והמשכו התת קרקעי עד לצומת הרחובות דרך מנחם בגין והרכבת .הקטע כולל את תחנת
לוינסקי ,הממוקמת בחלק השקוע של הפורטל.
בין הקטע הדרומי למרכזי לעיל ,בין צומת רח' בגין/הרכבת לבין תחנת קרליבך ועד בכלל ,תוואי
הרק"ל משותף לקווים האדום והירוק כאשר הקו האדום עמוק יותר ומעליו הקו הירוק .לנוכח
מורכבות התוואי הוחלט להפקיד את תכנונו ,תכנון תחנת קרליבך ותכנון ההפרדה המפלסית בצומת
בגין/הרכבת בידי צוות הקו האדום לרבות הערכת ההשפעה על הסביבה .לאור זאת מתייתר הדיון
הסביבתי בחלקו הנ"ל של התוואי במסמך זה.
התוואי כולו מוצג בתרשים  3.1.1.1להלן.
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תרשים  – 3.1.1.1תנוחת הקו הירוק על גבי מיפוי פוטוגאומטרי
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להלן תיאור מפורט יותר של הקטעים דלעיל:
 3.1.1.1קטע משנה צפוני
תוואי הקטע הצפוני מתחיל באזור רח' אבן גבירול  /שמעון התרסי ,ממשיך צפונה ועובר על גבי גשר
מעל רח' בני דן ומעל נחל הירקון במקביל לרח' אבן גבירול .הגשר באורך של  154.5מ' יתוכנן בסגנון
גשר בר יהודה הקיים כשלצדו מעבר להולכי רגל ורוכבי אופניים .בהמשך הגשר תוואי ההליכה יורד
למפלס הקרקע ,לצומת אבן גבירול/רוקח .לאחר חציית הירקון התוואי מתעקל קלות מערבה וחוצה על
גבי גשר את שדרות רוקח כדי ליצור הפרדה מפלסית ולאפשר עדיפות תנועתית לרק"ל וללא פגיעה
בהסדרי תנועה קיימים .אורך הגשר המתוכנן מעל ציר רוקח יהיה כ 251 -מ' ,בהמשכו של הגשר
משולבת תחנת "רוקח" .התחנה תמוקם על גבי הגשר ותהווה חלק ממרכז התחבורה המתוכנן בינה
לבין שפך הירקון .ברח' ש"י עגנון התוואי מתעקל מזרחה .בשלב סופי יותווה ציר המשך שחוצה את
שדה דב .בשלב זה יסתיים הקו ,בתוואי צידי ,בתחנת "ש"י עגנון" המותאמת עם אלמנט תפעולי
( )pocket trackשיאפשר לרק"ל בשלב זה לחזור לכיוון דרום לאחר בידוק בטחוני .בעתיד יאפשר
האלמנט לווסת את כמות הרכבות ותכיפות נסיעתן בין חלקי המקטע המרכזי למקטע הצפוני .בסעיף
 3.3להלן יפורטו פרטים נוספים אודות התחנות ,התשתיות והמתקנים בקטע זה.
 3.1.1.2קטע משנה מרכזי
מצפון לתחנת קרליבך מתפצל הקו האדום לכיוון צפון מזרח והקו הירוק ממשיך בתת הקרקע צפונה,
מתחת לרח' קרליבך וצומת יהודה הלוי לאורך רח' אבן גבירול .בשלב התכנון המוקדם ,צוות המתכננים
ממליץ על כרייתן של המנהרות מרח' קרליבך ואילך ,עד היציאה אל מעל הקרקע בפורטל נורדאו
בשיטת ה .TBM-תיאור השיטה יפורט בסעיף  3.4להלן.
לאורך רח' אבן גבירול מתוכננות שלוש תחנות תת קרקעיות" -דיזנגוף"" ,רבין" ו"ארלוזורוב" .התחנה
הרביעית ,תחנת "נורדאו" מתוכננת כתחנה קרקעית .בשלב התכנון המוקדם כל התחנות התת קרקעיות
מתוכננות לקום בשיטת החפירה וכסוי .כל התחנות התת קרקעיות פותחו בהתבסס על תכנית תחנה דו
מפלסית טיפוסית .אותרו הכניסות ממפלס הרחוב ואלו תוכננו בהתאמה לכמות המשתמשים וכווני
ההגעה .בסמוך לכל תחנה שולבו חניות אופניים .ממפלס הרחוב מתוכננת ירידה למפלס הקונקורס
המקשר את מפלס הר חוב למפלס הרציפים .במפלס הקונקורס רוכזו שירותי הקהל ,מרביתם של
החדרים הטכניים ופונקציות של התחנה תוך הפרדה מלאה בין אזורי הקהל לאזורים הטכניים .תכנון
הדרגנועים והמדרגות נעשה באופן שיפזר את הקהל לאורך הרציף .חלל הקהל יופרד באמצעות קיר
זכוכית מהמסילה והחלל יהיה ממוזג .לכל תחנה תהיינה מינימום שתי כניסות .העדפה למיקום
הכניסה בכיכר או בשטח פתוח ,נראות מקסימלית מהרחוב ,נגישות ממדרכות קיימות וקרבה למעברי
חציה ,נגישות משבילי אופניים קיימים ומתוכננים ,קרבה לכניסה לתחנת רכבת קלה אחרת ,כדוגמת
הקו הסגול בצומת הרחובות אבן גבירול/ארלוזורוב .בצומת הרחובות אבן גבירול -נורדאו עולה התוואי
דרך פורטל אל פני השטח .כאמור ,הפורטל יבנה בשיטת החפירה וכסוי .מבני התחנות ומרכיביהן
יפורטו בהרחבה בסעיף  3.3להלן.
לאורך רח' אבן גבירול מתוכננים שני נתיבי נסיעה במסלול המזרחי והמערבי לאורך השדרה ,בנוסף
למפרצי פריקה וטעינה או נתיב תחבורה ציבורית ושביל אופניים חד סטרי רציף במדרכות ברוחב של
 1.50מ'.
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 3.1.1.3קטע משנה דרומי
בשדרות הר ציון התוואי הקרקעי של הרק"ל ממוקם במרכז הדרך כאשר לאורכו של הרחוב נתיב
נסיעה אחד מכל צד עם מפרצים לפריקה וטעינה ,מפרצי אוטובוס או חניות .מצב זה מאפשר הרחבת
מדרכות משני צדי הרחוב ושביל אופניים ברוחב  2.5מ' לאורך הקטע .חפירת פורטל לוינסקי מתחילה
בפועל בשדר' הר ציון בין צומת הרחובות חיבת ציון והקונגרס .המחפורת מתוכננת מתחת לצומת
לוינסקי כך שתיווצר הפרדה מפלסית בין מפלס הרק"ל בקו הירוק למפלס הרחוב .הגשר החדש ברחוב
לוינסקי ישמש גם את הקו הסגול הקרקעי שבנקודה זו יחצה את הקו הירוק .תחנת לוינסקי תבנה בתת
הקרקע אך עדיין במחפורת פתוחה מצדו הצפוני של הצומת .התחנה מתוארת בסעיף  3.3להלן .פורטל
לוינסקי הינו למעשה המבנה המחבר בין הקטע הקרקעי והתת קרקעי של הקו והוא יבנה בשיטת
החפירה וכסוי ( ,)c&cכמו גם המשך התוואי בקטע זה .שיטת החפירה וכסוי תפורט להלן בסעיף 3.4
ומבנה הפורטל יפורט בסעיף  .3.5בין מפגש הרחובות השומרון ומנחם בגין (מדרום לו) לבין גינת
לוינסקי ,מתוכנן להיבנות פיר שילוח .הפיר שיבנה גם הוא בשיטת החפירה וכסוי ,ישמש כפתח כניסה
ויציאה לעבודות המנהור של המשך התוואי בין אם כריית המנהרות תעשה בשיטת ה NATM-או ה-
.TBM
במידה ובשלב התכנון המפורט במקטע קרליבך – הרכבת תבחרנה להתבצע עבודות מנהור בשיטת ה-
 ,NATMהעבודות תתחלנה ממפגש הרחובות הר ציון/השומרון ותמשכנה לאורך רח' מנחם בגין עד
לתחנת קרליבך .גם שיטת מנהור זו תפורט להלן בסעיף .3.4
ככלל ,קטע זה מאופיין בין שד' הר ציון ,דרך התחנה המרכזית הישנה ,לאורך דרך בגין ועד צומת
קרליבך בהתחדשות עירונית אינטנסיבית .כאמור ,התכנון של קטע התוואי בין צומת בגין/הרכבת עד
תחנת קרליבך ועד בכלל נמצא באחריות הצוות התכנון של הקו האדום.

3.1.2

חתכים אופייניים ותנוחה אופקית

בתרשים  3.1.2.1גיליונות  1-6מוצגים את תנוחת המסילה וחתך אורך שלה .בתרשים  3.1.2.2גיליונות
 1-6מוצגים חתכי רוחב טיפוסיים.
תרשים  3.1.2.3מציג חתך רוחב קרקעי עקרוני.
תרשים  3.1.2.4מציג חתך רוחב תת -קרקעי עקרוני
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תרשים  - 3.1.2.1גילונות  ,1-6תנוחה וחתך אורך
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תרשים  - 3.1.2.2גילונות  ,1-6חתכי רוחב טיפוסיים
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תרשים  - 3.1.2.3חתך רוחב קרקעי עקרוני
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תרשים  - 3.1.2.4חתך רוחב תת -קרקעי עקרוני
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3.1.3

עבודות ההקמה

מעבר לעבודות ההקמה שיתקיימו בתוך רצועת תוואי הרכבת ,צפויות להתבצע מספר עבודות הקמה
מחוץ לתוואי .להלן הפניות לסעיפים הרצויים:
הזזה ,הרחבה ושינויים בתוואי הכבישים – סעיף  .4.9.2תיאור והצגת השינויים החזותיים עקב הפיתוח
בסביבת התכנית.
הזזת קווי מתח גבוה – ראה סעיף  3.8.1.1הסטת תשתיות קיימות והנחת התשתיות הנדרשות.
העתקת תשתיות – ראה סעיף  3.8.1.1הסטת תשתיות קיימות והנחת התשתיות הנדרשות.
הקמת אתרי התארגנות – ראה סעיף  3.8.1.3אתרי עבודה והתארגנות.

3.1.4

חציית נחל הירקון

 3.1.4.1אופן החצייה
רק"ל הקו הירוק תחצה את נחל הירקון על גבי גשר ייעודי מעל הנחל .כיום ,קיימים שני גשרים באזור
חציית הנחל :גשר "בר יהודה" וגשר "אוסישקין".
נערך סקר חזותי ראשוני של גשר "בר יהודה" שהעלה כי הגשר ,במתכונתו הקיימת ,אינו מתאים לשאת
את העומסים שייווצרו במידה ויתווסף עליו תוואי הרק"ל .אי לכך ,צוות התכנון המליץ שלא להעביר
את הרכבת הקלה על גבי מבנה זה ולא לשנות את תחום הדרך והמפלסים על גביו.
גם גשר "אוסישקין" ,שהינו גשר מתכתי הממוקם ממערב לגשר "בר יהודה" והמשמש למעבר משולב
של כלי רכב והולכי רגל ,לא נמצא כשיר להתוויית קו הרק"ל .
הקו הירוק של ה רק"ל יחצה את נחל הירקון בגשר ייעודי לרק"ל שיבנה בין גשר "בר יהודה" לבין גשר
"אוסישקין" .אורכו של הגשר כ 155 -מ' ברום של  .+8.14הגשר יעבור מעל רחוב בני דן ,מעל נחל
הירקון ובמקביל לרחוב אבן גבירול .הגשר יבנה "ברוח" גשר "בר יהודה" הקיים העובר מעל הירקון.
בהמשך התוואי ,גשר זה מתחבר לגשר מעל ציר רוקח.
בצמוד וממערב לו מתוכנן גשר למדרכה ושביל אופניים על מנת ליצור המשכיות של נתיבי ההליכה
והנסיעה באופניים .בהמשך ,תוואי ההליכה יורד למפלס הקרקע לצומת אבן גבירול /רוקח.
להלן מאפייני הגשר המתוכנן:
.1
.2
.3
.4

רום קיים0.41+ :
רום מתוכנן8.41+ :
מטרדים :נציב קצה קיים לפירוק באזור חתך 14+020
אורך הגשר 4 :מפתחיםm154.5 = 38.5 + 55.0 + 38.5 + 22.5 :
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חלופות מבניות לגשר הרק"ל:
( )1חלופה א  :גשר מקטעים יצוקים באתר ,יתרון :אין צורך בתמוך תחתי בזמן הביצוע ,שיטת בניה זו
מאפשרת לגשר מעל מפתח של  55מ' ללא תמיכות זמניות בזמן הביצוע.
( )2חלופה ב :גשר בדחיקה ,יתרונות כמו בשיטת המקטעים ,ייתכן ויהיה צורך בתמוך זמני נוסף
במפתח הגדול.
חלופות מבניות לגשר הולכי הרגל (בצמוד לגשר הרק"ל):
( )1חלופה א :גשר מקטעים יצוקים באתר.
( )2חלופה ב :גשר חתך ארגזי חלול או מלא בדחיקה משולב עם חלק גשר יצוק באתר.
( )3חלופה ג :גשר קורות תעלה מחוברות)Spliced Girders( .
שלושת שיטות הבניה הראשונות מאפשרות לגשר מעל מפתח של  55מטר וכן מאפשרות עבודה ללא
תמיכות זמניות בתחום הנחל .בכל החלופות נשמור על תצורה אדריכלית הדומה לגשר בר יהודה
הקיים.
בשלב התכנון המפורט תבחר שיטת בניית הגשר.
הגשר המתוכנן אינו פוגע במתאר הנופי של פארק הירקון סביבו .מכיוון שהגשר מתוכנן בצמוד לגשר
הקיים ,במפתחים דומים ובמפלסים דומים ,רצועות הפארק (שבילים ,מדשאות וערוץ הנחל) יישארו
עפ"י ההתוויה הקיימת.
בשלב התכנון המוקדם נעשה תאום עם רשות הנחל ורשות הניקוז בנוגע להקמתו של הגשר החדש.
רשויות אלו לא הביעו את התנגדותן לתכנון.
צילום  3.1.4.1מציגה את מבנה גשר בר יהודה אשר הוקם בשנת  ,1964ובצילום  3.1.4.2ניתן לראות את
המרווח הקיים בין גשר בר יהודה לגשר אוסישקין ,היכן שיוקם הגשר הייעודי לרק"ל.
בתרשים  3.1.4.1ניתן לראות סכמה של מבנה גשר בר יהודה הקיים.
בתרשים  3.1.4.2ניתן לראות חתך רוחב של אופן חציית הירקון.
בתרשים  3.1.4.3מציג את תנוחת הגשר המתוכנן.
בתרשים  3.1.4.4ניתן לראות הדמיה של גשר הרק"ל המתוכנן ממבט מכיוון מערב.
תרשים  3.1.4.5מציג הדמיה של חציית הירקון ורוקח ממבט מכיוון מזרח.
תרשים  3.1.4.6מציג את פריסת שבילי הולכי הרגל והאופניים המתוכננים לאורך הגשרים מעל לנחל
הירקון.
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צילום  - 3.1.4.1גשר בר יהודה ,מבנה קיים

תרשים  - 3.1.4.1גשר בר יהודה ,מבנה קיים
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צילום  – 3.1.4.2גשרים "בר יהודה" ו"אוסישקין"
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תרשים  – 3.1.4.2חתך רוחב בחציית הירקון
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תרשים  –3.1.4.3תנוחה של גשר הרק"ל המתוכנן
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תרשים  –3.1.4.4הדמיה של גשר הרק"ל המתוכנן ,מבט מכיוון מערב
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תרשים  – 3.1.4.5שבילי הולכי רגל ואופניים מתוכננים
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 3.1.4.2שינויים מתמ"מ 2/5
תוואי רק"ל החוצה את נחל הירקון מופיע בנספח התחבורה של תמ"מ  .2/5תוואי זה זהה לתוואי
המתואר בתמ"מ /23א.4/
תוואי הרק"ל המוצע בתכניתנו סוטה ממרכז הדרך המוצע לפי תמ"א /23א 4/צפונית לגדה הצפונית של
נחל הירקון וצפונה .יחד עם זאת ,תוואי זה ממוקם בתחום דרך סטטוטורית ולפיכך אינו מהווה שינוי
לתמ"א.
תרשים  3.1.4.6מציג את אופן הסטייה.
אי לכך ,גשר הרק"ל אשר יבנה לצורך חצייה של נחל הירקון ,אינו סוטה מתמ"מ .7/5
תרשים  -3.1.4.6תוואי הרק"ל בתמ"א /23א 4/ביחס לתמ"מ 7/5

N

נחל הירקון
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 3.1.4.3אתרי התארגנות בגדות הנחל
בזמן עבודות ההקמה להקמת הקו הירוק לאורך ציר אבן גבירול ,מתוכנן לקום אתר התארגנות טכני
בתוך פארק הירקון ,השוכן לגדות הנחל .סעיף  3.8.1.3לתסקיר זה מתאר את אתר ההתארגנות
המתוכנן.
תרשים  3.1.4.7מציג את פריסת אזור ההתארגנות ודרכי הגישה אליו.
תרשים  – 3.1.4.7אתר התארגנות באזור נחל הירקון

3.1.5

נושאים לבחינה עתידית

בשלב התכנון הנוכחי קיימים מספר נושאים שטרם התקבלה החלטה סופית לגבי אופן ביצועים:
(א)

(ב)

אופן כריית המנהרות -בשלב זה עדין לא החולט באופן סופי על שיטת כריית המנהרות לאורך
הפרויקט .בסעיף  3.4להלן מפורטות השיטות האפשריות וכן מוצג אופן הביצוע נכון להיום.
אולם אופן הביצוע הסופי יקבע רק בשלב התכנון המפורט ,לאחר השלמת כל הבדיקות והשלמת
התכנון המפורט .אין במוצג בסעיף בכדי לקבע את השיטות.
אתרי התארגנות -בשלב זה עדין לא התקבלה החלטה סופית לגבי מיקומם של אתרי
ההתארגנות.
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1.1

הרכיבים הקבועים

3.2.1

קריטריונים הנדסיים לתכנון

התכנון של רצועת הרכבת מתבסס על מסמכי התכנון הסטנדרטי שנתקבלו מנ.ת.ע DSM -
).)DSM -Design Standard Manual NTA
 3.2.1.1קריטריוני תכנון עיקריים ()D.M.S
להלן קריטריון התכנון עבור הפרמטרים העיקריים להתוויות הרק"ל בשלב התכנון המוקדם:
(א) אורך הרכבת  75.0 -מ'
(ב) אורך תחנה קרקעית כולל הרמפות  87.0 -מ'
(ג) רוחב איי ההפרדה  1.05 -מ' (גובה הריצוף יכול להשתנות ב  30-35ס"מ)
(ד) מפלס התחנות בקרליבך:
 .iקו אדום -3.00 -
 .iiקו ירוק +7.50 -
(ה) שיפוע אורכי מרבי בקטעי שירות  ( 6% -שיפוע מומלץ )4%
(ו)  T.O.Rלחלופה התת קרקעית הנה כ 22 -מ' ממפלס פני הדרך
(ז) מרחק מומלץ בין שתי תחנות קרקעיות  400÷600 -מ'
(ח) מרחק מומלץ בין שתי תחנות תת -קרקעיות  750÷1000 -מ'
(ט) רדיוס אופקי מינימלי  50.0 -מ'
(י) רדיוס אנכי מינימלי ,כללי  650.0 -מ'
(יא) רדיוס אופקי מינימלי בתחנה  500.0 -מ'
(יב) רדיוס אנכי מינימלי בתחנה  1,500.0 -מ'
(יג) רוחב חתך טיפוסי:
רצועת רכבת כפולה בתוואי ישר  6.90 -מ'
.i
רצועת רכבת כפולה בתחנה  6.40 -מ'
.ii
(יד) תוואי אנכי שיפוע מקס' בתחנה 2% -
(בחלק מהתחנות תוכנן לפי קריטריון מקס' מוחלט עד )4%
(טו) רוחב רציפים מינימלי ,במקרה של רציף צדדי  3.30/3.20 -מ'
(לכל התחנות בוצע חישוב שטח הרציף .הנ"ל רלוונטי במיוחד לתחנות עתירות נוסעים ,בהם
רוחב הרציף המחושב גדול מהמינימום הדרוש)
(טז) רוחב רציף מרכזי  5.50 -מ'
כמו כן ,צוות התכנון נתבקש לשמור ,ככל הניתן ,על שבילי אופניים ומדרכות הולכי רגל לאורך תוואי
המסילה.
 3.2.1.2קריטריונים לתכנון הרציפים ()DSM
הנחיות נ.ת.ע .קובעות שרוחב הרציף יחושב כסיכום של מס' פרמטרים כדלקמן:
(א)  0.4מ' לאזור בטיחות
(ב)  0.75מ' למתקנים
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(ג)  0.75מ' שוליים
רוחב אפקטיבי הינו שטח נטו לטובת הנוסעים .סה"כ הרוחב האפקטיבי הנדרש ,מהווה הפחתה של
סיכום הערכים הנ"ל ( )0.4+0.75+0.75מ 3.20-מ' ל 1.30-מ' .כלומר ,זהו אזור נקי ממכשולים ברוחב של
 1.3מ'.
בנוסף ,ישנה תוספת רוחב במקרה בו חישוב הרוחב הנדרש על פי מספר העולים  /יורדים (עם מקדם של
 0.8מ"ר לנוסע ואורך תחנה קבוע) מחייב תוספת.
מהנ"ל עולה כי רוחב הרציף המינימלי עומד על  3.2מ' ובמקרים בהם מספר העולים  /יורדים מחייב
רוחב תפעולי גדול יותר ,מורחב הרציף במידה הנדרשת על פי החישוב.

3.2.2

רכיבים קבועים -חתכי רוחב טיפוסיים

סעיף  3.1.2לתסקיר זה מציג חתכי רוחב טיפוסיים ,המתארים את הממשק המתוכנן בין קטעי
המסילה ,תחנות הנוסעים והפורטלים (הרכיבים הקבועים) לבין מבני מגורים או מבני ציבור.
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1.1

תחנות ,תשתיות ומתקנים לאורך התוואי

3.3.1

תחנות הרכבת

לאורך התוואי מתוכננות  8התחנות הבאות :לוינסקי ,קרליבך ,דיזנגוף ,רבין ,ארלוזורוב ,נורדאו ,רוקח
וש"י עגנון .התחנות קרליבך ,דיזנגוף ,רבין וארלוזורוב הן תת קרקעיות ,תחנת לוינסקי שקועה בתוך
פורטל אך פתוחה לשמים ,תחנת רוקח ממוקמת על גשר והשאר ממוקמות על פני הקרקע.
בשלב התכנון המוקדם ,מיקום התחנות אינו סופי ועלול להשתנות בשלב התכנון המפורט.
ככלל ,כל התחנות התת קרקעיות הנסקרות בתסקיר זה ,מתוכננות במבנה דו מפלסי בתוך "קופסה"
העשויה מקירות סלארי ו/או דיפון ,רדודות ככל האפשר כדי להשיג תנועה אנכית מינימלית ,בעלות 2-3
כניסות .הכניסות לתחנות התת קרקעיות ממוקמות בכיכרות ושצפ"ים סמוכים ובמבנים בתאום עם
פרויקטים מתוכננים .להלן תיאור מפורט של התחנות מצפון לדרום.
תרשים  3.3.1.1מציג את פריסת התחנות המוצעת לאורך התוואי.
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תרשים  - 3.3.1.1פריסת התחנות לאורך התוואי
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 3.3.1.1תחנת ש"י עגנון
תחנת ש"י עגנון מיועדת לשמש כתחנת נוסעים וכ POCKET TRACK -בהתאם להתפתחות הקמת
חלקו הצפוני של הקו הירוק ,הנגזרת בין השאר ממועד פינויו של שדה דב .שלביות זו מפורטת במסגרת
תסקיר ההשפעה על הסביבה עבור חלקו הצפוני של הקו הירוק.
התחנה תוקם בשלב א' כתחנת קצה במפלס הקרקע בהתאם להנחיות ה DSM -של נת"ע.
בשלב ג' להקמת התוואי הצפוני של הקו הירוק ,התחנה תשמש כ POCKET TRACK -לוויסות
הרכבות העוברות בין התוואי הצפוני לתוואי המרכזי של הקו הירוק.
תחנה זו מתוכננת עם רציף מרכזי אחד לאורכה.
תרשים  3.3.1.2מציג תנוחה של התחנה המתוכננת בשלב א'.
תרשים  3.3.1.3מציג את תכנית התחנה בקנ"מ .1:500
תרשים  3.3.1.4מציג חתך רוחב בתחנה בקנ"מ .1:250
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תרשים  - 3.3.1.2תחנת ש"י עגנון ,שילוב אורבני
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 3.3.1.2תחנת רוקח
תחנה על גבי גשר מעל פני הקרקע הטבעית .התחנה ממוקמת בין שכונת כוכב הצפון במזרח ומסוף
רידינג במערב ,ממערב לציר אבן גבירול ומצפון לשדרות רוקח .לתחנה תהיה נצפות רחבה לנוכח
מיקומה על גבי חלקו הצפוני של גשר הרק"ל החוצה את ציר רוקח .המשתמשים הפוטנציאלים של
התחנה יהיו באי פארק הירקון ומתקיניו ,והעובדים במתקני ההנדסה והתשתית הסמוכים .בנוסף
עיריית תל אביב מקדמת הקמת מרכז שירותים מטרופוליני ומרכז תחבורה בצמוד וממערב לתחנה.
תחנת רוקח היא הקרובה ביותר מקרב קווי הרק"ל למרכז הבילוי והמסחר בנמל תל אביב .מהניתוח
התנועתי ע ולה כי נדרשת הפרדה מפלסית בין קו הרק"ל וציר רוקח בכדי לאפשר עדיפות לרק"ל .מעבר
הרק"ל בגשר מאפשר להותיר את הסדרי התנועה הקיימים.
הפרוגרמה של התחנה כוללת את האלמנטים הבאים :שתי רצועות רציפים באורך  76מ' כל אחת .רוחב
אפקטיבי של כל רציף ,ללא רצועת מתקנים ואזורי בטיחות ,הינו  1.30מ' .במפלס הרחוב ימוקמו חדרי
בקרה ,חדרי חשמל ,מיזוג אויר ,בטיחות אש ,וחדרי תקשורת .במפלס זה ימוקם גם אזור קניית
הכרטיסים ושירותים ציבוריים .במפלס הרציפים תמוקם רצועת מתקנים ,רצועת בטיחות ,גידור ואזור
ישיבה .התנועה הוורטיקלית בין המפלסים תתבצע באמצעות מדרגות ,דרגנועים ומעליות .במקום
יותקן מתקן חניה לאופניים ,יתוכננו  3תחנות אוטובוס ורציף .kiss & ride
תרשים  3.3.1.5מציג הדמיה של תחנת רוקח המופרדת ממתחם התחבורה המתוכנן באזור.
תרשים  3.3.1.6מציג הדמיה של תחנת רוקח משולבת במתחם התחבורה המתוכנן באזור.
תרשים  3.3.1.7מציג הצעה לעיצוב של תחנת רוקח.
תרשים  3.3.1.8מציג חתך רוחב בתחנה.
תרשים  3.3.1.9מציג חתך אורך בתחנה.
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 3.3.1.3תחנת נורדאו
תחנה קרקעית מדרום לצומת יהודה המכבי/יוחנן הורקנוס .התחנה ממוקמת במרכז הכביש בין שני
מסלולי הנסיעה .התחנה תשרת את אזורי המגורים של צפון תל אביב .בקטע זה של רח' אבן גבירול
הפעילות המסחרית מתרכזת בעיקר בדופן המערבית .בדופן המזרחית גמלונים צדיים של מבני מגורים,
כמעט ללא פעילות לאורך הרחוב .מדרום לתחנה נמצא פורטל נורדאו ,המהווה מעבר בין התוואי
הקרקעי לתוואי התת קרקעי .תנועת כלי הרכב ברח' אבן גבירול ,באזור התחנה והפורטל ,תנוע בשני
נתיבים לכל כיוון.
הכניסה לתחנה מתוכננת מכיוון צומת יהודה המכבי דרך מעברי החציה הקיימים .בתחנה שני רציפים
מקבילים .הרציף המערבי מיועד לנוסעים לכיוון דרום והמזרחי לנוסעים צפונה.
הפרוגרמה של התחנה ,בדומה לתחנות קרקעיות אחרות ,כוללת את האלמנטים הבאים :שני רציפי צד
מקבילים ,ארונות חשמל ותקשורת ,אחד ברצועת המתקנים של כל רציף ,עמדת שומר ,סככות הצללה,
מעקות בטיחות ,עמודי תאורה ( 4בכל רציף) ומצלמת אבטחה ,גדר ,שער יצאת חרום ,מכונת כרטוס
וולידטור .אזור הקהל והשירות יכלול שתי רצועות רציפים ,רמפות ,אזורי כניסה ויציאה ,סככות ואזורי
ישיבה ,קיר רב תפקודי ,מתקן חנייה לאופניים ,רציפי  kiss & rideותחנת אוטובוס.
תרשים  3.3.1.10מציג את תנוחת תחנת נורדאו.
תרשים  3.3.1.11מציג את תכנית התחנה בקנ"מ .1:500
תרשים  3.3.1.12מציג חתך רוחב בתחנה בקנ"מ .1:250
תרשים  3.3.1.13מציג את הדמיית התחנה.
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תרשים  - 3.3.1.13הדמיית תחנת נורדאו.
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 3.3.1.4תחנת ארלוזורוב
תחנה תת קרקעית הנמצאת כ 7.00 -מ' מתחת למפלס הרחוב וממוקמת צפונית לצומת הרחובות אבן
גבירול/ארלוזורוב .אורך התחנה כ 200-מ' ורוחבה כ 20-מ' .נבחנו מספר כניסות לתחנה .הכניסה
הראשית ממוקמת בשטח כיכר ציבורית עתידית שתיבנה כחלק מפרויקט "סמל" (סומייל) .הכיכר
מאפשרת תכנון מרווח ונגיש לתחנה .כניסה זו משרתת ,את הצד הדרום מזרחי של התחנה ,לרבות
מתחם ההסתדרות ופרויקט סמל עצמו .הכניסה פונה למעברי החציה של ארלוזורוב כדי ליצור
קישוריות מרבית לקו הסגול .בתת הקרקע נבחן קשר לקומות מסחר התת קרקעיות המתוכננות כחלק
מפרויקט סמל .בהעדר שטחים ציבוריים זמינים למיקום כניסות נוספות ,נבחנו מספר כניסות משטחים
פרטיים ומבנים.
הקו הסגול חוצה את הצומת במפלס הקרקע ,לאורך רח' ארלוזורוב בכיוון מערב-מזרח .תחנת הקו
הסגול מתוכננת על רח' ארלוזורוב ,ממזרח לצומת .הנגישות לקו הסגול דרך אותה כיכר מעניקה
קישוריות ורמת שירות טובה.
התחנה היא דו מפלסית .גובה כל מפלס ,הקונקורס והרציפים ,הוא  5.20מ' .אורך כל רציף שיעמוד
לרשות הנוסעים הינו באורך של כ 80-מ' בתת הקרקע הכניסות מקושרות לקונקורס מרכזי המרכז
אליו את כל תנועת הנוסעים כדי להבטיח התמצאות נוחה וקלה .הקשרים בין המפלסים באמצעות
המדרגות ,הדרגנועים והמעליות תוכננו לאפשר פיזור מיטבי של הנוסעים לאורך כל הרציף.
הפרוגרמה של התחנה ,בדומה לפרוגרמה של התחנות התת קרקעיות האחרות תכלול את האלמנטים
הבאים :חדרי הינע וחדרי חשמל ,חדרי אוורור המנהרה ,חדרי מיזוג התחנה ,חדרי שליטה ותקשורת,
חדרי בטחון ובטיחות לרבות אמצעים לכבוי אש ויציאות חרום ,חדרי שירות לשליטה בדרגנועים
והמעליות ,משאבות מים ,ניקוז וביוב ,חדרים לאחסון חומרי וכלי ניקוי .אזורי קהל כוללים רציפים
ובהם אזורי ישיבה ,מדרגות ,מעליות ודרגנועים בין המפלסים ,מכונות כרטוס ובקרה ,חדרי צוות
חדרים לפיקוד העורף והמסילות .בהתאם להנחית פקע"ר ,חתך משטח התחנה מוגדר כמקלט.
מיקום חדרי מתקני השאיבה לניקוז ולביוב יהיה במפלס הנמוך ביותר במבנה התחנה .מערכת שאיבת
הניקוז תותאם לספיקות נגר חיצוני ופנימי לתקופת חזרה של  1:100שנה.
בנוסף ,נבחנת האפשרות למעברי הולכי רגל תת -קרקעיים שיחברו את התחנה לכניסות נוספות מדרום
לצומת.
תרשים  3.3.1.14מציג הדמיה של מיקום הכניסות לתחנה תחנת ארלוזורוב.
תרשים  3.3.1.15מציג את הכניסה מהכיכר הממוקמת ברח' אבן גבירול.
תרשים  3.3.1.16מציג כניסה משולבת במבנה הממוקמת ברח' אבן גבירול.
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תרשים  - 3.3.1.14תחנת ארלוזורוב ,מיקום הכניסות לתחנה
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תרשים  - 3.3.1.16תחנת ארלוזורוב ,כניסה משולבת במבנה באבן גבירול

 3.3.1.5תחנת רבין
תחנה תת קרקעית ,כ 6-מ' מתחת לפני הקרקע .התחנה ממוקמת מתחת לרח' אבן גבירול בין הרחובות
פרישמן/צייטלין ובלוך/בן גוריון .לתחנה שתי כניסות ,מכיכר רבין מרח' דוד המלך .הכניסה מהכיכר
מאפשרת תכנ ון מרווח ונגיש המשרת באופן מיטבי את באי העירייה והאזור המערבי של הצפון הישן.
תכנון הכניסה ישתלב עם הכיכר והחניון העתידי המתוכנן מתחת לכיכר .מיקום הכניסה נקבע ליד
האנדרטה הקיימת כדי להשתלב עם השטחים המפותחים יותר של הכיכר ו"לנגוס" מעט ככל שניתן
בשטח הפתוח המשמש לירידים ולהתכנסויות .הכניסה מרח' דוד המלך תשרת את האזור ממזרח
לתחנה כדוגמת ביה"ח איכילוב והרבנות .התחנה ממוקמת בשטח המגונן של השדרה .מיקום שתי
הכניסות ,זו מול זו ,מקצר את מרחקי ההליכה .הנגישות לתחנה תתבסס על מעברי החציה הקיימים
מול הכיכר והתכנון המפור ט של התחנה יותאם לדרישות על פי תקנות הנגישות .שבילי אופניים מגיעים
עד לתחנה.
אורך התחנה הינו כ 170 -מ' ורוחבה כ 20 -מ' .התחנה היא דו מפלסית .גובה כל מפלס ,הקונקורס
והרציפים ,הוא  5.20מ' .אורך הרציף לשימוש הנוסעים הוא כ 80 -מ' .בתת הקרקע הכניסות מקושרות
לקו נקורס מרכזי המרכז אליו את כל תנועת הנוסעים כדי להבטיח התמצאות נוחה וקלה .הקשרים בין
המפלסים באמצעות המדרגות ,הדרגנועים והמעליות תוכננו לאפשר פיזור מיטבי של הנוסעים לאורך
כל הרציף.
הפרוגרמה של התחנה ,בדומה לפרוגרמה של התחנות התת קרקעיות האחרות תכלול את האלמנטים
הבאים :חדרי הינע וחדרי חשמל ,חדרי אוורור המנהרה ,חדרי מיזוג התחנה ,חדרי שליטה ותקשורת,
חדרי בטחון ובטיחות לרבות אמצעים לכבוי אש ויציאות חרום ,חדרי שירות לשליטה בדרגנועים
והמעליות ,משאבות מים ,ניקוז וביוב ,חדרים לאחסון חומרי וכלי ניקוי .אזורי קהל כוללים רציפים
ובהם אזורי ישיבה ,מדרגות ,מעליות ודרגנועים בין המפלסים ,מכונות כרטוס ובקרה ,חדרי צוות
חדרים לפיקוד העורף והמסילות .בהתאם להנחית פקע"ר ,חתך משטח התחנה מוגדר כמקלט.
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מיקום חדרי מתקני השאיבה לניקוז ולביוב יהיה במפלס הנמוך ביותר במבנה התחנה .מערכת שאיבת
הניקוז תותאם לספיקות נגר חיצוני ופנימי לתקופת חזרה של  1:100שנה.
תרשים  3.3.1.17מציג הדמיה של מיקום הכניסות לתחנת רבין.
תרשים  3.3.1.18מציג הדמיה של הכניסה לתחנת רבין מרח' דוד המלך.
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תרשים  – 3.3.1.17תחנת רבין ,מיקום הכניסות לתחנה

תרשים  – 3.3.1.18תחנת רבין ,כניסה מרח' דוד המלך
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 3.3.1.6תחנת דיזנגוף
תחנה תת קרקעית ,שחלקה העליון של תקרתה כ 3.70 -מ' מתחת לפני הקרקע .התחנה ממוקמת ברח'
אבן גבירול בין הרחובות קפלן/דיזנגוף וקרליבך/מרמורק .חלל הרחוב בו ממוקמת התחנה צר יחסית
ויש בו מעט שטחי ציבור פנויים למיקום הכניסות ,לכן יש צורך לתכנן שלוש כניסות בעוד שלתחנות
התת קרקעיות האחרות מתוכננות שתי כניסות בלבד .שלוש הכניסות הן כדלקמן :כניסת לסקוב,
משרתת את האגף הדרומי לרבות הסינמטק ואזור הבילויים והתעסוקה בקרליבך והארבעה .כניסת
קפלן ,משרתת את האגף המזרחי לרבות הקריה ושרונה ואת האגף הצפוני כדוגמת צוותא ובית ציוני
אמ ריקה .כניסת טוסקניני ,משרתת את באי רח' אבן גבירול וכן את האגף המערבי הכולל את מתחם
הבימה ,היכל התרבות ושדרות רוטשילד .הנגישות לתחנה ממעברי חצייה קיימים אל מדרגות רחבות,
דרגנועים ומעליות .שינויי גיאומטריה בכבישים וביטול פניות מאפשרות הרחבת חללי המדרכה לטובת
הכניסות .כך למשל בוטלה הפניה החופשית ימינה מלסקוב לאבן גבירול ובוטלו נתיבים בלסקוב .באופן
זה נוצרה כיכר קטנה בפינת הרחובות שמעניקה נגישות טובה יותר לכניסה מרח' לסקוב ומרחיקה
במעט את התוואי המתוכנן מחניון בית אליהו .כדי להתמודד עם "זרם" המשתמשים מאזור הקריה
בפרקי זמן מצומצמים בבוקר ואחר הצהרים מוקמה הכניסה השנייה בדופן הצפונית של המדרכה על
רחוב קפלן .המדרכה הורחבה על חשבון נתיב הפניה שמאלה מקפלן לאבן גבירול שבוטלה .המדרכה
הדרומית של קפלן לא שונתה כדי לשמר את שביל האופניים הקיים שמגיע עד מרכז עזריאלי .כדי
לא פשר את הכניסה לתחנה מכיוון מערב ,מרח' טוסקניני ,תוכננה הכניסה כחלק ממדרחוב .רח'
טוסקניני ייסגר בחלקו לתנועת כלי רכב ואלה יופנו לרח' ברכה פולד .בתכנון המפורט יבחן מיקומו
ורציפותו של תוואי שביל האופניים כך שישתלב בצורה מיטבית עם תוואי הולכי הרגל כמו גם מערכת
שילוט לצורך שיפור ההתמצאות במרחב העירוני .במפלס הרחוב ימוקם גם אזור להורדת/העלאת
נוסעים בקרבה לכניסות.
התחנה מתוכננת בשני מפלסים ארוכים מתחת למפלס הרחוב .אורך כולל של התחנה הינו כ200-
ורוחבה כ 20 -מ '.מפלס אחד הוא הקונקורס והשני הוא מפלס הרציפים .אורך הרציף לשירות הקהל
הינו באורך של כ 80-מ' .גובה כל מפלס מהרצפה לתקרה הוא כ 5.20 -מ' .בתת הקרקע הכניסות
מקושרות ביניהן במעבר רחב (כ 10-מ') וממנו לקונקורס מרכזי המרכז אליו את כל תנועת הנוסעים
כדי להבטיח התמצאות נוחה וקלה .הקשרים בין מפלס הקונקורס והרציפים -המדרגות ,הדרגנועים
והמעליות תוכננו לאפשר פיזור מיטבי של הנוסעים לכל אורך הרציפים.
הפרוגרמה של התחנה ,בדומה לפרוגרמה של שתי התחנות התת קרקעיות האחרות – רבין וארלוזורוב
תכלול את האלמנטים הבאים :חדרי הינע וחדרי חשמל ,חדרי אוורור המנהרה ,חדרי מיזוג התחנה,
חדרי שליטה ותקשורת ,חדרי בטחון ובטיחות לרבות אמצעים לכבוי אש ויציאות חרום ,חדרי שירות
לשליטה בדרגנועים והמעליות ,משאבות מים ,ניקוז וביוב ,חדרים לאחסון חומרי וכלי ניקוי .אזורי
קהל כוללים רציפים ובהם אזורי ישיבה ,מדרגות ,מעליות ודרגנועים בין המפלסים ,מכונות כרטוס
ובקרה ,חדרי צוות חדרים לפיקוד העורף והמסילות .בהתאם להנחית פקע"ר ,חתך משטח התחנה
מוגדר כמקלט.
מיקום חדרי מתקני השאיבה לניקוז ולביוב יהיה במפלס הנמוך ביותר במבנה התחנה .מערכת שאיבת
הניקוז תותאם לספיקות נגר חיצוני ופנימי לתקופת חזרה של  1:100שנה.
תרשימים  3.3.1.22- 3.3.1.19מציגים הדמיות של מיקום תחנת דיזינגוף והכניסות אליה.
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תרשים  –3.3.1.19תחנת דיזינגוף ,מיקום וכניסות

תרשימים  –3.3.1.20תחנת דיזינגוף ,כניסה מרח' לסקוב
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תרשימים  –3.3.1.21תחנת דיזינגוף ,כניסה מרח' דוד המלך

תרשימים  – 3.3.1.22תחנת דיזינגוף ,כניסה מרח' טוסקניני
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 3.3.1.7תחנת קרליבך
מצומת קרליבך/יצחק שדה ועד שדרות הר ציון נבחנו מספר רב של חלופות לתוואי ומיקום התחנה.
התוואי שעוגן בתמ"א /23א (שינוי  )4התגלה כבעייתי מכיוון שגובה מסילת הקו הירוק התת קרקעית
הוגבה בעקבות התאמת המפלס לתכנון הקו האדום וכתוצאה מכך הגיע לגובה החניונים התת קרקעיים
באזור .בנוסף המגבלות עבור הקו הירוק שעוגנו בתב"ע המאושרת של מתחם חסן עראפה (תא)3319/
לא תואמות את מפלס הקו הירוק המעודכן .כלומר ,כל הבינוי המתוכנן בגדה המערבית של פרויקט
|חסאן ערפה" ,עומד בסתירה מול תכנון מנהרות הרק"ל ותחנת קרליבך.
כמו כן ,התגלו גם בעיות בתכנון שלביות הביצוע של הפרויקטים ההנדסיים המורכבים באזור זה –
מנהרת ותחנת הקו האדום ,מנהרת ותחנת הקו הירוק.
לאור האמור לעיל הוצע לתכנן ולבצע את הפרויקטים במשולב.
התכנון של תחנות הקו הירוק והאדום כתחנה משולבת ,מתחת לדרך בגין ,ישפר את רמת השירות
לנוסעים -כניסות משותפות מדרך בגין ,קישוריות מיטביות בין הקווים ,בהירות והתמצאות לנוסעים
כמו גם הלימה עם התב"ע הנ"ל.
לפיכך ,הן התוואי המשותף והן התחנה והדיון הסביבתי בהם הינם באחריות של צוות הקו האדום.
יש להדגיש כי בתחנה זו יותקנו מתקני שאיבה לניקוז ולביוב המשותפים לשני הקווים (האדום והירוק).
 3.3.1.8תחנת לוינסקי
תחנת לוינסקי הינה תחנה משוקעת פתוחה הממוקמת בקצה פורטל לוינסקי ,בשדרות הר ציון ומצפון
לצומת לוינסקי .מפלס הרציפים ממוקם כ 7-מ' מתחת לפני הרחוב בתוך חלקו הפתוח של הפורטל .מעל
לתחנה מתוכנן מתוכננות קורות בטון על מנת לתמוך אופקית בקירות האנכיים ,וקירוי קל מעל
הרציפים .אורכה הכולל של התחנה יהיה כ 100 -מ' .הכניסה הראשית לתחנה ,מצדו הצפון מזרחי של
הצומת משולבת בפיתוח העתידי של גינת לוינסקי .כניסה נוספת מתוכננת ממגרש ממול ,בצדו המערבי
של שד' הר ציון .כל אחת מהכניסות משרתת רציף לכיוון אחר .בין שני הרציפים מתוכנן קשר תת
קרקעי .הכניסה מהגינה נגישה ישירות גם מתחנת לוינסקי של הקו הסגול .הכניסה מתוכננת ככיכר
שקועה עם מדרגות רחבות ,דרגנועים ומעליות והיא תשרת את הרציף לכיוון צפון .הכניסה ממערב
תשרת את הרציף לכיוון דרום.
באזור מתוכננת התחדשות עירונית הכוללת פיתוח מתחם התחנה המרכזית הישנה והתחדשות שדרות
הר ציון .אזור העסקים מצפון הופך בהדרגה למרכז עסקים בצפיפות גבוהה והעובדים בו עתידים
להשתמ ש בתחנה .אזור התחנה המרכזית מהווה מוקד משיכה לנוסעים באמצעי תחבורה ציבורית
בינעירוניים .עוצמת פעילות גבוהה בתחנה צפויה בעקר לנוכח המפגש במקום בין הקו הירוק לקו
הסגול .בנוסף ,גם המרחק הגדול יחסי מתחנת קרליבך יתרום לכמות נוסעים גדולה להשתמש בתחנה
זו .אי לכך ,תחנת לוינסקי אופיינה על ידי המתכננים כ"תחנה כבדה".
תהליכי ההתחדשות מקנים לתחנה חשיבות אורבנית ומעלים את הצורך ליצירת קשר הולכי רגל נוח בין
הכיכר העירונית המתוכננת במתחם התחנה המרכזית הישנה ואזור גינת לוינסקי .שביל אופניים
מתוכנן במקביל למסלול הרק"ל על הדופן המזרחית של שד' הר ציון.
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הפרוגרמה של התחנה כוללת :חדר מיתוג ,ארונות תקשורת ,עמודי תאורה ( 4בכל רציף) כולל מצלמות
אבטחה ,גדרות בטיחות במפלס הרחוב לפני פתח התחנה ,יציאות חרום ,מכונות כרטוס ,מדרגות
ממפלס הרחוב לרציף ,מדרגות אל מפלס המעבר בין הרציפים ,דרגנועים ומעליות ממפלס הרחוב לרציף
ואל מפלס המעבר בין הרציפים ,מתקן חנייה לאופניים ,תחנות אוטובוס ,רציפי הורדת נוסעים
( ,)kiss&rideחדר מתקן שאיבה לניקוז ( 4X4מ') במפלס הנמוך ביותר -במעבר בין הרציפים ,שירותים
ציבוריים נגישים במידה וידרשו ,שילוט לשיפור ההתמצאות במרחב העירוני כמו גם אמצעי הנגשה
נוספים .ככלל הפרוגרמה לתחנות הקרקעיות דומה בכפוף להתאמה הנדרשת לתנאים הפיזיים בשטח
כל תחנה .כך גם כשהמדובר ברצועות הרציפים .בתחנת לוינסקי יבנו שתי רצועות רציפים ,מזרחי
ומערבי ,ברוחב של  3.7מ' ו 3.2-מ' בהתאמה ולאורך  76מ' כל אחד .הרציפים כוללים שלוש סככות
ואזורי ישיבה בכל רציף ,קיר רב תפקודי לפרסום ולאביזרי עזר לצורך התמצאות.
יש להדגיש כי גם בתחנה זו מערכת שאיבת הניקוז תותאם לספיקות נגר חיצוני ופנימי לתקופת חזרה
של  1:100שנה .כמו כן ,מתקן השאיבה לביוב יותקן במפלס נמוך מהמפלס בו יותקנו השירותים
הציבוריים.
תרשימים  3.3.1.23 - 3.3.1.24מציגים הדמיות של תחנת לוינסקי ומיקום הכניסות אליה.
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תרשים  – 3.3.1.23תחנת לוינסקי ,הדמיה

תרשים  – 3.3.1.24תחנת לוינסקי ,מיקום הכניסות לתחנה
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3.3.2

רציפי התחנות

רוחב רציפי התחנות הקרקעיות נקבע בהתאם לסכום הפרמטרים הבאים :מפרדה ומעקה ( 0.30מ') +
רצועת מתקנים לאורך הרציף ( 0.90מ')  +שוליים ( 0.70מ')  +אזור נקי ממכשולים ( 1.3מ') .לנ"ל יש
להוסיף תוספת רוחב במקרה בו חישוב הרוחב הנדרש על פי מספר העולים/יורדים מחייב תוספת.
מהאמור לעיל עולה כי רוחב הרציף המינימלי עומד על  3.2מ' ובאותם המקרים בהם מספר
העולים/יורדים מחייב רוחב תפעולי גדול יותר ,מורחב הרציף על פי החישוב .על פי הקריטריונים הנ"ל
תוצאות החישוב מראות כי על פי רב רציף ברוחב של  3.2מ' יתאים לכל התחנות לשני הכיוונים למעט
התחנות לוינסקי ודיזנגוף שם יידרש רוחב רציף של  3.7מ' בכיוון הצפוני.
תרשים  3.3.2.1מציג חתך טיפוסי של רציף עפ"י ה  DSMשל נת"ע.
תרשים  3.3.2.2מציג תכנית תחנה טיפוסית עפ"י ה  DSMשל נת"ע.
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תרשים  – 3.3.2.1חתך רוחב ,תחנה טיפוסית

תרשים  - 3.3.2.2תכנית תחנה טיפוסית
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3.3.3

חדרים טכניים ,מערכות חשמל ותקשורת

לכל אורך הקו יבוצעו העתקת תשתיות חשמל תקשורת ותאורה.
באזור התחנות התת קרקעיות ירוכזו כל התשתיות האמורות לשרת את התחנות.
באזור הקרקעי יועתקו תשתיות למקום חדש בהתאם לצורך.
מערכת החשמל לאורך הקו הינה מערכת כפולה הכוללת  2מרכיבים עיקריים:
מערכת חשמל לאספקה עבור הינע הרק"ל.
)1
מערכת חשמל לאספקה עבור תחנות הנוסעים התת קרקעיות וצרכנים נלווים.
)2
מערכת החשמול לרק"ל הינה מערכת המבוססת על אספקת חשמל מרשת חברת החשמל ומשני מקורות
אספקה בלתי תלויים ,וזאת על מנת לאפשר יתירות וזמינות מקסימלית להנעה עבור הרק"ל.
לשם כך ,חשמול הרק"ל מתבצע ע"י טבעת כפולה של אספקת חשמל מחח"י ,במתח גבוה .מערכת זו
ניזונה מחדרים טכניים ) (TSSהממוקמים תת קרקעית לאורך המקטע המרכזי של הקו הירוק :האחד
בתחנת רבין והשני בתחנת לוינסקי.
בנוסף ,הספקת החשמל עבור מערכות העזר כגון תאורה ,מיזוג אויר וכו' מתבצע ע"י חדרי השנאה SSS
הממוקמים בכל תחנות הקו הירוק .בכל התחנות התת קרקעיות ,החדרים הטכניים נותנים מענה לכל
מערכות התקשורת ואף מספר חדרים טכניים לאורך הקו.
הספק מערכת החשמול של תחנה תת קרקעית לצרכי אוורור המנהרות ,מיזוג אויר בתחנה ,אספקת
חשמל לפעול מערכות מים ,ביוב ,דרגנועים ומעליות ,תאורה ומערכות חשמל נלוות ,הינו כ1,680-
קוו"ט.
תרשים  3.3.3.1מציג סכמה של חדר טכני  TSSותרשים  3.3.3.2מציג את מודל שפיית שטף השדה
המגנטי על גבי סכמה של חדר .TSS
בנוסף למערכת אספקת החשמל לרק"ל ,תוכננה גם מערכת אספקת חשמל עבור המערכות המתוכננות
בתחנות הנוסעים בהתאם לייעודם.
מערכת חשמל זו מבוססת על אספקת חשמל מחברת החשמל וכן ממרכז אנרגיה (בבני ברק) ,אשר
מאפשר אספקת חשמל בחירום ,בהתאם לכללים של שירותי הביטחון (הג"ה – שימוש דו תכליתי
כמקלט) והן בהתאם להנחיות הבטיחות ודרישות התקנים הישראלים.
גם מערכת זו הינה מערכת עם הזנה כפולה מחברת החשמל ,המתבצעת באמצעות החדרים הטכניים
התת קרקעיים ) (TSSוכן בהזנת גיבוי אשר התוואי שלה הינו תוואי המסילה המתוכננת.
יודגש כי כל החדרים הטכניים הינם תת קרקעיים עם פתח עליה למפלס הקרקע וכן מיקומם ניבחן גם
מבחינה בטיחותית וגם מבחינה סביבתית (השפעות קרינה אלמ"ג).
כל התחנות התת קרקעיות כוללות חדרי מערכות חשמל למימוש הצרכים כמופרט לעיל.
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תרשים  – 3.3.3.1חדר TSS
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תרשים  – 3.3.3.2שפיית שטף שדה מגנטי על גבי סכמת חדר TSS

3.3.4

מערכת מיזוג אויר

דרישות הקירור לתחנות התת קרקעיות עבור יחידות אוויר חיצוני ויחידות מפוח למטרת נוחות
מסופקת באמצעות מתקן מכונות קירור מים (צ'ילרים) עצמאי המותקן בכל תחנה .פתחי אוורור
ימוקמו בקצוות של התחנה ואלה ישמשו לשחרור אויר הנוצר מתנועת הרכבות ,לפליטת אויר מאולצת
וכן ליניקת אויר חיצוני .גם מפוחי אוורור המנהרה והציוד ימוקמו בקצות התחנה .המערכת כוללת גם
יניקה מעל פסי המסילה אשר משמשת את המסילה בתוך התחנות ,לאורך הרציף ובנוסף מערכת ניפוח
לחדרי מדרגות מילוט .פעולת היניקה לוכדת ומפנה את החום הנוצר על ידי הרכבת שמקורו במזגני
הרכבת ומערכת קבלי בלמים המותקנים על גגות הקרונות .המערכת כוללת גם מפוחי פינוי עשן של
אולם הנוסעים העליון .מערכת האוורור לוקחת בחשבון מצבי פעולה שבשגרה ,בתנאי עומס בו רכבות
עומדות במנהרות ,או בחרום כגון שריפה ו/או עשן.
הצ'ילרים לקירור התחנות התת קרקעיות מאפשרים אספקת מים מקוררים לרבות צ'ילרים מקוררי
אויר עם מפוחי מעבה צנטריפוגליים המותקנים מתחת לקרקע כחלק "מקופסת" התחנה .חיבורי פירים
מובילים לפתחי אוורור במפלס הרחוב מאפשרים הכנסה של אויר קר יותר ופליטה של אויר החם (באי
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תנועה) המשמש לקירור המעבים .אם לא מתאפשר למקם את פירי הפליטה ,בהם יכול האוויר הנפלט
יכול להגיע ל 50-מעלות צלזיוס ,במרכז הכביש יהיה צורך למקם אותם באזור ללא גישה להולכי רגל.
חדרי הבקרה וחדרי צוות של התחנה יטופלו באמצעות יחידות מפוח המוזנים במים מקוררים לקירור
ומצוידים בגוף חימום חשמלי לחימום .מפוחי פליטה ומערכת תעלות מבטיחים אוורור של חדרי
שירותים ,מחסנים וחדרי מכונות שונים.
פירי הכנסת האוויר חייבים להיות ממוקמים באזור מוגבה מהרחוב על מנת למנוע כמויות גדולות של
אבק ואויר מזוהם מפליטות כלי רכב להיכנס אל התחנה .מזהמים אלה כדוגמת תחמוצות חנקן ()NOx
עשויות גם לפגוע בציוד עצמו.
בעת התכנון המפורט ,לאחר תכנון וקביעת המערכות בכל התחנות התת קרקעיות ,תינתן התייחסות
לנושא מטרדי הרעש העלולים להיווצר כתוצאה מהפעלת מע' מיזוג אוויר בתחנות .במידה ובשלב זה
יחושבו חריגות צפויות ממפלס הרעש ,יתוכננו אמצים מתאימים לצמצום מפגעי הרעש.

3.3.5

מתקנים הנדסיים בתחנות

בתחום התחנות לאורך תוואי הקו הירוק ממוקמים מספר חדרים טכניים לצורך תפעולן השוטף.
מיקום רוב החדרים הינו בקומת הקונקורס .חדרים טכניים לדוגמא :חדרי תקשורת ,חדרי השנאה,
חדרי חירום ,חדרי בקרה ושליטה וכד'.
תרשים  3.3.5.1מציג דוגמא לסידור חדרים טכניים בקומת הקונקורס -תחנת רבין.

קו ירוק מרכז -תסקיר  -ו.docx1-

עמוד  271מתוך 440

נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

תרשים  – 3.3.5.1חדרים טכניים בתחנה תת קרקעית
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3.3.6

גשרים

לאורך התוואי מתוכננים  2גשרים :גשר רק"ל החוצה את נחל הירקון וגשר הממשיך אותו צפונה
לתחנת רוקח ולמרכז התחבורה העתידי (גשר רוקח).
תיאור הגשר המיועד לחציית נחל הירקון מופיע בסעיף  3.1.4לתסקיר זה.
הגשר הצפוני במערכת הגשרים המתוכננת ,גשר רוקח ,נועד לאפשר מעבר רק"ל בצומת רוקח -אבן
גבירול ,כך ש מצד אחד תהיה עדיפות ראשונית למעבר רק"ל ומצד שני לא תהיה פגיעה בנסיעת כלי
הרכב במחלף הקיים והמתוכנן.
גשר רוקח עובר מעל רחובות אבן גבירול ורוקח ובסופו מתחבר לתחנת רוקח .גשר זה מקשר בין מפלס
תחנת רוקח ובין מפלס הקרקע ועובר מעל שביל רוכבי אופניים מתוכנן .הוא מתנשא לגובה של כ 12 -מ'
ממפלס הקרקע האבסולוטי ונמשך לאורך כ 250 -מ' .רוחבו כ 10 -מ'.
הגשר בעל שני רדיוסים אופקיים  R = 104.0m R = 70.0mויש לו  10מפתחים:
m 253.0 = 19.0+ 29.5 + 21.5 + 25.5 + 31.5 + 31.5 + 25.0 + 25.0 + 29.0 + 16.0
ישנן שתי חלופות לביצוע הגשר :גשר יצוק או גשר קורות.
בשלב התכנון המפורט תבחר שיטת ביצוע הגשר.
א.
()1
()2

ב.
()1
()2

חלופה א :גשר יצוק באתר
יתרונות :גשר אסטטי  ,מתאים במיוחד לגשר עם עקומות אופקיות.
חסרונות :שיטת ביצוע מסובכת יותר ,דורש שלביות ביצוע מורכבת יותר מבחינת חציית
כבישים ,ייתכן וידרשו תמיכות זמניות עבור ביצוע הגשר .בנוסף ,ביחס לחלופה ב' ,הקמת גשר
יצוק הינה חלופה יקרה יותר.
חלופה ב :גשר קורות תעלה טרומיות או קורות טרפזיות ושילוב ביניהן
יתרונות :קל ופשוט לביצוע ,ללא צורך בשלבי ביצוע כבישיים וזול יחסית לגשר יצוק באתר.
חסרונות :פחות אסטטי מחלופה א' (בעיקר בגשר בעל עקומה אופקית).

תרשים  3.3.6.1הנלקח מתוך מסמך מבני הדרך המלווה את התכנית ,מציג את תנוחת גשר רוקח וחתכי
אורך ורוחב בו הכוללים בין השאר גם חתך בתחנת רוקח.
תרשים  3.3.6.2מציג הדמיה של גשר רוקח מכיוון מערב.
תרשים  3.3.6.3מציג מבטים אל ומגשר רוקח.
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תרשים  – 3.3.6.1תנוחה וחתכים של גשר רוקח
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תרשים  – 3.3.6.2הדמיה של גשר רוקח מכיוון מערב
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תרשים  – 3.3.6.3מבטים אל ומגשר רוקח
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1.1

מנהרות

3.4.1

תיאור המנהרות בתכנית

בתחום התכנית מתוכננות ככלל שתי מנהרות מקבילות באורך כולל של כ 4.5 -ק"מ כל אחת ,בקוטר
חיצוני של כ 7.5 -מ' וקוטר פנימי של  6.5מ' ומרווח חופשי ביניהן במרחק משתנה של עד  3.8מ'.
המנהרות מופרדות זו מזו בקיר מפריד או ברצועת הקרקע הטבעית.
בשלב התכנון המפורט יקבע באילו מן השיטות הבאות תתבצענה כריית המנהרות:
 .1חפירה וכסוי ( cut & coverאו .)C&C
.)New Austrian Tunneling Method( NATM .2
.)Tunnel Boring Machine( TBM .3
אזור תחנת קרליבך המכונה "פרוזדור קרליבך" ,הינו תוואי המשותף לקו האדום והירוק .גם תחנת
"קרליבך" משותפת לשני הקווים .באזור זה מנהרות הקו הירוק ממוקמות מעל מנהרת הקו האדום .כל
תכנון המבנים (והכנת התסקיר) בקטע תוואי זה נמצאים באחריות פרויקט הקו האדום .מצפון לתחנת
קרליבך ממשיך הקו הירוק לאורך רח' קרליבך ואבן גבירול ,בזוג מנהרות עבור מסילה בודדת לכ"א.
בתווך תיפתחנה המנהרות ל 3 -תחנות תת קרקעיות :דיזנגוף ,רבין וארלוזורוב .המנהרות נמשכות עד
לפורטל נורדאו .מנקודה זו (בפורטל) ואילך התוואי הינו קרקעי.
בנוסף ,לאורך מנהרות הרק"ל מתוכננים לקום מעברי חירום בין מנהרות ()C.P- cross passage
במרחק של כ 250-מ' בניהם.
בשלב התכנון המפורט תקבע שיטת הביצוע של מנהרות הקישור.
ככלל ניתן לבצע את מנהרות הקישור באחת מהדרכים הבאות:
.i

.ii

ביצוע תת קרקעי -ביצוע מנהרות קישור  C.Pמתוך מנהרות הרק"ל .בשיטה זו נדרש לבצע
פעולות ייצוב קרקע לפני החפירה .פעולות ייצוב הקרקע מתבצעות בשיטת ה Get Grout -מפני
הקרקע ,ונמשכות כ 2-חודשים לכל יחידה.
ביצוע קרקעי -ביצוע מנהרות הקישור מפני הקרקע ולא מתוך המנהרות .שיטה זו דורשת
התייחסות כאילו מנהרות הקישור מהוות תחנות רק בסדר גודל קטן בהרבה .משך ביצוען
כחצי שנה (ללא התייחסות להעתקת תשתיות).

מנהרות הקו הירוק ממוקמות בפורמציות כורכר ,לאורך קו התפר שבין רכסי כורכר לאדמת חמרה.
מפלס מי התהום לאורך התוואי צפוי להימצא פחות או יותר בגובה פני הים או קצת נמוך מזה .בהתאם
לכך ,המנהרות שבין לוינסקי ותחנת דיזנגוף אמורות להימצא מעל מפלס מי תהום .מאידך ,הקטע שבין
דיזנגוף לפורטל נורדאו יהיה חלקית או כולו מתחת למפלס מי תהום .גובה תקרת המנהרות מתחת לפני
השטח ינוע בין כ 3 -עד  12מ' .במרווח זה שבין תקרת המנהרה לפני השטח ימוקמו תשתיות שונות.
מתוכננות מנהרות קישור המחברות בין המנהרות המקבילות .מדובר במעברים לנוסעים בחירום בלבד.
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3.4.2

תהליך כריית מנהרות הרק"ל

תהליך כריית המנהרות מתחיל עם חפירת פירי השילוח .במקטע המרכזי מתוכננים שני פירים .האחד
באזור צומת הרחובות אבן גבירול/נורדאו והשני ליד התחנה המרכזית הישנה ,מדרום לדרך בגין ליד
ההצטלבות עם רח' השומרון .מטרת חפירת הפירים היא לשם הורדת והרכבת חלקי מכונות הTBM-
או מחפרוני ה NATM-והעלאת והורדת ציוד ופינוי החפורת במהלך כריית המנהרות .במהלך חפירת
כל אחד מהפירים מדפנים את קירות הפיר באמצעות קירות סלרי במטרה למנוע חדירת מים (מי תהום
או מי גשמים ) .כאמור נושא האיטום משמעותי יותר באזור הצפוני בו החפירה עשויה להיעשות בשכבת
קרקע רוויה ומתחת למפלס מי תהום .משך חפירת הפירים ובנייתם נמשכת כשנה .בקרבת הפיר יש
למקם גם אתר התארגנות שישמש את כריית הפיר עצמו ולאחר מכן את כריית המנהרות לצורך אחסון
של חומרי בניה ,ציוד ,ערום זמני של חפורת ,משרדי מנהלת האתר ,שרותי עובדים וכדומה.
 3.4.2.1תהליך כרייה בשיטת הTBM-
כשהמדובר במכונת ה ,TBM-מתחיל תהליך הרכבת המכונה לקראת השלמת הפיר .הרכבת החלקים
נעשית בלילות היות והחלקים שמגיעים לאתר גדולים מאד ועלולים לחסום את התנועה בכבישים .על
כן ,כל חלק שמגיע מיד מורד אל תת הקרקע דרך הפיר .מכונת ה TBM-כוללת חלק קדמי ( front
 )shieldאשר בקדמתו יחוברו "שיני החיתוך" ( )cutter headהקודחות בקרקע בכיוון ההתקדמות.
לחלק האחורי של ה front shield -תחובר מעטפת פלדה אחורית ( ,)trailer shieldבה יאוחסנו בין היתר
ציוד אלקטרוני וציוד הרכבת הסגמנטים .משך הרכבת המכונה הינו כשלושה חודשים .לאחר הרכבת
המכונה בתת הקרקע מתחילה עבודת כריית המנהרה .פעולת הכרייה כוללת את הוצאת הקרקע
והערמה לאחסון זמני באתר ההתארגנות עד להעמסתה על גבי משאיות לצורך דגימתה ופינויה ליעד
פינוי מורשה בהתאם לאיכות שתיקבע.
אופן כריית ה TBM-נעשה בשיטת  )EPB( Earth Pressure Balanceהמונעת זרימת מים מהקרקע אל
תוך החפירה .עם התקדמות החפירה מותקנים בעקבותיה ,במנהרה שנוצרה ,טבעות בטון טרומי מזויין
היוצרות את השרוול הפנימי של המנהרה .כל טבעת המקיפה את המנהרה מורכבת ממספר מקטעים
ואורכה של כל טבעת כ 1-2 -מ' .הטבעות יחוברו ע"י מחברי פלדה וברגים בחיבורים אטומים למים.
שיטה זו מאפשרת ביצוע המנהרה ללא צורך בהשפלת מי תהום במקומות בהם הכרייה מתבצעת
בשכבות קרקע רוויות .לאחר השלמת החפירה ישמש הפיר גם להוצאת מכונת הכרייה.
קצב התקדמות החפירה הצפוי בתנאים מיטביים ,ללא תקלות ,הינו בממוצע כ 10 -מ' ביום כאשר אופן
העבודה הנדרש על מנת לבצע את העבודה בזמן המתוכנן הוא  24שעות במשך  7ימים בשבוע .נהוג שלא
לעצור את עבודת המכונה על מנת למנוע שקיעת ותזוזת קרקע (למעט תקלות).
מנהרות ה TBM-כוללות כאמור חפירה של מנהרות מקשרות .בפרויקט ה TBM-מתוכננות  9מנהרות
קישור במרחק של כ 250 -מ' האחת מהשנייה או מהתחנה התת קרקעית הקרובה .מנהרות אלה ישמשו
מעברי חרום בין שתי המנהרות .במידה ומנהרות הקישור נחפרות בתת הקרקע בלבד ,טרם החפירה
בפועל מתבצע שלב של הזרקת תמיסת בטון בלחץ (דיוס) למניעת חדירת מים למנהרה הראשית .בשלב
הסופי יוצקים שכבת בטון בעובי של כ 1.5-מ' בתחתית המנהרה עליה תונח המסילה ובתוכה תועבר
צנרת ושוחות ניקוז משני צדיה.
תרשים  3.3.2.1מציג חתך טיפוסי במנהרת .TBM
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תרשים  -3.4.2.1חתך רוחב טיפוסי של מנהרת TBM
 3.4.2.2מנהור בשיטת ה)New Austrian Tunneling Method( NATM-

בשיטה זו תחילת העבודה מתבצעת לאחר הקמת פיר השילוח .דרך הפיר מוכנסים המחפרונים וציוד
הבנייה וממנו מפנים את הקרקע החפורה .הפיר נבנה ע"י החדרת מעטפת מתכת ( )castingו/או החדרת
צינורות בהיקף אשר ממולאים בבטון( .במידה ובאזור החפירה מפלס מי התהום נמוך מעומק הפיר
המתוכנן ,לא נדרשת השפלה של המפלס).
שיטת ה NATM-מבוססת על חפירה של חלקה העליון של המנהרה ,במקטעים בצורת מדרגות וייצוב
ראשוני מידי של החומר הלא מלוכד ,לרוב בבטון מותז .ובהמשך ,התזת ייצוב קבע שיוצר את המבנה
הסופי של חלל המנהרה .אטימות למים מושגת ע"י ציפוי אטים כגון יריעות גאו -טקסטיל ,ממברנות
מפלסטיק או בטון אטים מיוחד.
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במידה ושיטה זו תיבחר לצורך כריית מקטע מסוים בתוואי הקו הירוק ,יעשה שימוש בבטון אטים כפי
שיתואר בהמשך .בנוסף ,במידה ובקטע תוואי ה NATM-אין שכבות קרקע רוויות בעומק החפירה ,לא
נדרשת שאיבת מים.
שיטת ה NTAM -יכולה לשמש גם לבנייה של מנהרות קישור ,בניהן מנהרות קישור בתוואי שנכרה
בשיטת ה .TBM-אם תוואי המנהרה הראשית ממוקם במפלס מי התהום ,יש צורך למנוע את כניסת מי
תהום לחלל המנהרה .מניעה זו נעשית ע"י איטום הקרקע בשיטת הדיוס .כלומר ,מדובר בהזרקת
תמיסת בטון בלחץ גבוה ,הידועה כדייס סילוני או בעגה המקצועית  .jet groutעם התקשות תמיסת
הבטון נוצר "פקק" המונע מהמים מלהמשיך ולחלחל לחלל המנהרה וכל שנותר הוא לנקז את כמות
המים הזניחה שנותרה כלואה.
כדי לבצע את עבודות החפירה ביחידות הקרקע האופייניות יש לפעול להבטחת הייצוב במשך כל זמן
החפירה .בקרקעות חוליות יש לבצע תמיכה מידית של פני החפירה כדי למנוע התמוטטות קרקע אל
תוך החלל החפור וזאת ע"י התזת שכבת בטון בעובי של  3-5ס"מ .הבטון יוצר ציפוי ראשוני התומך
ומונע נפילת קרקע לא מלוכדת .בנוסף ,בדרך כלל מתקינים גם רשת ברזל כמבנה תמיכה לבטון.
בהתאם לצורך מוסיפים מוטות מתכת ועוגני מבנה כדי להבטיח את הביסוס ולתמוך בשלב החפירה
במקומות בהם הבטון המותז לא הגיע לחוזק הרצוי .כל זאת עד להשלמת הציפוי והשגת התמיכה
המלאה .תמיכה נוספת עשויה מוטות מתכת ולוחות פלדה או לחילופין משתמשים בדייס כדי להבטיח
מניעת שקיעת קרקע במקומות של חציית תשתיות קריטיות.
הציפוי הפנימי נבנה ע"י לוחות בטון באורכים משתנים בין  4-8מ' .הלוחות מחוברים זה לזה בברגים
אטימים למים והרווחים בניהם מלאים בחומרי מילוי מתאימים .באופן כללי עובי הציפוי הפנימי הינו
כ 40 -ס"מ .באזורים בהם נדרשת השפלת מי תהום ניתן להפסיק את השאיבה עם השלמת החיפוי
הפנימי אך כאמור ,איטום הרצפה מלכתחילה בדייס סילוני מייתר את הצורך בהשפלה .קצב החפירה
בשיטת ה NATM-הינו כ 1-2-מ' ביום ,הרבה יותר איטית בהשוואה ל .TBM-אך יתרונה הוא בכך
שניתן ליישמה במקומות בהם לא ניתן לעשות שימוש ב TBM-לנוכח רדיוסים לא מתאימים ,ריבוי
תשתיות בסמיכות יתרה לחפירה או הימצאותם של מבנים שאיכות הביסוס שלהם מוטל בספק.
צילום  3.3.2.1מציג כריית מנהרה בשיטת .NATM
צילום  – 3.4.2.1כריית מנהרה בשיטת NATM
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 3.4.2.3שיטת החפירה וכסוי ()cut & cover, C&C
באזורים בהם לא ניתן לבצע מנהור באחת מהשיטות המפורטות לעיל ,במיוחד בהם תנאי הקרקע
נחותים או עובי שכבת הכסוי מעל מבנה המנהרה אינה מספיקה ,או באזורים בהם נוצר מבנה תת
קרקעי במפתחים גדולים ,ניתן לבצע את המבנה בשיטת החפירה וכסוי .מבנים טיפוסיים בהם מיושמת
שיטת החפירה וכסוי כוללים פורטלים למנהרות עמוקות ותחנות תת קרקעיות רב מפלסיות.
בעוד בשיטות המנהור השונות מצטמצמת ההפרעה לסביבה האורבנית ולתפקודה (למעט באזור
הפירים) ,ביישום שיטת ה C&C-המבוצעת מלמעלה למטה ,נפגעים פני השטח ומשתבשת התנועה .נושא
זה מצריך הפעלת מערכות תכנון נלוות של הסדרי תנועה ואמצעים לצמצום ההשלכות הסביבתיות בעת
ההקמה .שלבי הביצוע המזוהים עם השיטה כוללים :ביצוע הסטות תנועה והסדרי תנועה חדשים ,פינוי
אזור העבודות מכל מכשול ,העתקת תשתיות קיימות ,ביצוע קירות דיאפרגמה (סלארי) מפני השטח
לעומק הדרוש ,חפירה בשלבים לעומק תוך כדי השפלת מים במידת הצורך וביצוע תמיכות אופקיות
זמניות ,יציקת הרצפה או יציקת תקרה וחפירה (,)top downבניית מבנה הקבע בשלבים כלפי מעלה,
העברת תשתיות ,מילוי וביצוע הידוק ועבודות שיקום אינטנסיביות .במקומות בהם צריך להוריד את
מפלס מי התהום הקיים חייב להתלוות אל פעולת השאיבה תהליך ניטור ובקרה על יציבותם של מבנים
סמוכים .בתחנות תת קרקעיות המבוצעות בשיטת  C&Cיהיה צורך בביצוע "קופסה" זמנית באמצעות
קירות דיפון תמוכים וביצוע מבנה התחנה עצמו המתוכנן באופן עצמאי לאחר מכן.
צילום  3.3.2.2מציג בניה של מנהרה בשיטת חפירה וכיסוי.
צילום  -3.4.2.2כריית מנהרה בשיטת חפירה וכיסוי
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3.4.3

מערכות עזר זמניות

שתי מערכות עזר עיקריות לצורך ביצוע הפרויקט הן מערכת פירי השילוח ,המהווים את הכניסות
והיציאות לאתרי העבודה התת קרקעיים ומערכת אתרי התארגנות המהווים את העורף הלוגיסטי
הנדרש לביצוע עבודות ההקמה .מאחר ובניית הפירים עצמם מחייבת עורף לוגיסטי ,אפשר שחלקו או
כולו של אתר ההתארגנות של הפיר ישמש מאוחר יותר כאתר התארגנות לצורך עבודות המנהור לאחר
השלמת הפיר .בנוסף ,גם אתרי העירום הזמני ומחנות הקבלן המתוכננים ,מהווים חלק נכבד ממערכת
העזר הלוגיסטית הזמנית הדרושה לביצוע הקו הירוק.
בשלב התכנון המפורט יקבע מיקומם של מחנות הקבלן ואילו בשלב זה  ,שלב התכנון המוקדם ,צוות
התכנון זיהה  2מיקומים לקיום אתרי התארגנות עיקריים :פארק הירקון ואזור התחנה המרכזית
הישנה .אתרי ההתארגנות המתוכננים ישמשו גם לעירום זמני ופינוי עודפי עפר.
באופן כללי ,אתר התארגנות טיפוסי כולל את המרכיבים הבאים :האזור הסטרילי בו ממוקמים
המשרדים ,חדר אוכל עובדים ,מעבדה וחניות כלי רכב פרטיים .בשטח הסטרילי ניתן לשהות ללא ציוד
מגן .החלק התפעולי כולל שטחי אחסון של הציוד ,חומרי בניה ,ציוד כבד ,שינוע ואחסון זמני של
חפורת ,בית מלאכה ,אחסון אלמנטים טרומיים ,רשתות וכלובי זיון ,מנופים ,אזור להכנת הדייס
( ,) groutבנטונייט ,שטח תנועה ותמרון לכניסה ויציאה של משאיות ,לרבות מתקן לשטיפת צמיגים
למניעת פיזור הבוץ ביציאה מהאתר ברחובות הסמוכים.
מההיבט התפעולי רצוי למקם אתרי התארגנות בקרבה לאתר העבודה ,לצירי תנועה ראשיים ובריחוק
משימושי קרקע רגישים לרעש ואבק .דרישות אלה יכולות להיות סותרות כאשר מדובר בפעולות בניה
בשטח אורבני צפוף ,בו רב השימושים רגישים והזמינות של שטחים פתוחים מתאימים מוגבלת .באופן
כללי יש עדיפות לשטח מרוכז על פני מספר שטחים קטנים .עם זאת ,אין זה מן הנמנע שבכפוף
לאילוצים כאמור לעיל ,יפוצלו חלק מהפעילויות למספר אתרים קטנים יותר.
גודל השטח הרצוי לאתר התארגנות בצמוד לפיר השילוח נע בין  9ל 6-דונם בכפוף לשיטות הביצוע
ותהליכי העבודה בפועל כגון כמות החפורת ,כמות האלמנטים לאחסון וכדומה .בשלב זה מתוכננים שני
אתרי התארגנות מדרום ומצפון.
האתר הדרומי ימוקם על גבי האזור שישמש קודם לכן כאתר התארגנות לפיר השילוח .בשלב התכנון
המפורט יקבע מיקומו של אתר ההתארגנות מסביב לפיר השילוח ,בהתאם לשיטת כריית המנהרות
שתבחר .לדוגמא ,במידה ובשלב התכנון המפורט תבחר שיטת ה  NATMלכריית מנהרות הרק"ל מפיר
לוינסקי ועד לתחנת נורדאו ,ניתן יהיה למקם את אתר ההתארגנות בקרן הרחובות דרך מנחם בגין/
השומרון ליד מתחם התחנה המרכזית הישנה ,או באזור גינת לוינסקי כך שכמחצית משטח הגינה
ישמש כאתר התארגנות לוגיסטי .תרשים  3.4.3.1מציג את הדוגמאות הנ"ל.
גם בחלקו הצפוני של התוואי ,בחירת שיטת המנהור בשלב התכנון המפורט ,תקבע את מיקום אתר
ההתארגנות .במידה ותבחר שיטת ה ,TBM -אתר ההתארגנות של פיר השילוח הצפוני ,הסמוך לפורטל
נורדאו ,לא ישמש כאתר התארגנות העיקרי לפעולות המנהור לנוכח אילוצי מקום .מסביב לפיר השילוח
ימוקם אתר התארגנות משני שיתפרס על שטח קטן ככל הניתן והחפורת תשונע מהפיר לאתר
התארגנות מרכזי הממוקם מצפון לנחל הירקון .מכאן שגם חלק משטח ההתארגנות לכריית המנהרה
יהיה באותו אזור ,מצפון לירקון .תיאור אתר ההתארגנות המרכזי המוצע מצפון לנחל הירקון מוצג

קו ירוק מרכז -תסקיר  -ו.docx1-

עמוד  282מתוך 440

נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

בפרק  3.1.4לתסקיר .תרשים  3.3.3.2את הממשק המוצע בקיום פיר שילוח בנורדאו ואתר התארגנות
מרכזי מצפון לנחל הירקון ,עבור שיטת ה.TBM-
בשלב התכנון המפורט ייקבע אופן שינוע החפורת משני הפירים.
תרשים  -3.4.3.1הצעות למיקום אתרי התארגנות במקטע הדרומי עבור שיטת ה-
NATM
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תרשים  -3.4.3.2הצעה למיקום אתר התארגנות במקטע הצפוני עבור שיטת הTBM-
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3.4.4

בעיות הקשורות בקרקע וזיהום קרקע

אחת מהפעילויות בעלת פוטנציאל השפעה גבוה על הסביבה ומחייבת שטח התארגנות לצידה הינה
ייצור הדייס ( .)groutהדייס היא תערובת של מלט ,מים ואויר המשמשת לייצוב זמני או קבוע של
קרקעות .פעולת הייצוב נקראת דיוס .בתהליך הדיוס התערובת הנ"ל מוזרקת בלחץ גבוה מאד לתת
הקרקע דרך קנה הקידוח בקידוחים ייעודיים מיוחדים .פעולה זו משנה את התכונות הטבעיות של
הקרקע ויוצרת עמודה הומוגנית בעלת חוזק גבוה וחדירות נמוכה למים .מערכת הדיוס מורכבת
ממערבל ומערכת משאבות הזרקה בלחץ גבוה של עד  700בר היוצרות עמודי בטון בקטרים משתנים,
מקוטר של  30סמ' ועד  6.0מ' .ניתן לשלב את הכלונסאות אלה באלה וליצור קירות ורצפות אטומות
למים .פעולת הדיוס הכרחית להקמת המנהרות המקשרות ( )cross passingבמנהרת ה.TBM-
המנהרות המקשרות מהוות מעברי חרום תת קרקעיים המקשרים בין זוגות מנהרות ראשיות .בכל
המקטע המרכזי מתוכננות  9מנהרות מקשרות .לצורך ביצוע העבודה בשיטה זו יש לייצב את הקרקע
בחלל הנחפר באמצעות דיוס במטרה להקנות לקרקע פלסטיות גבוהה ולמנוע התמוטטות אל תוך החלל
החפור .בסביבת כל מנהרת קישור יש לאתר אתר התארגנות ( כ 150 -מ"ר ) הממוקם בדרך כלל במרכז
הכביש או בסמוך לו .האתר חייב להיות מחובר לחשמל ומקור מים .בנוסף לשימוש בשיטת הדיוס
בשלב בניית מנהרות הקישור ,יעשה בה גם שימוש לפני ואחרי חציית הקירות של קופסאות התחנות
התת קרקעיות  -ביציאה מפורטל לוינסקי לכיוון דרום או ביציאה לכיוון דרום מפיר השילוח נורדאו.
במקרים אלו ישמש הדייס כגורם מייצב ולאו דווקא לצורך איטום.
סעיף  3.8.1.2לתסקיר זה מתאר את השיטות לבדיקת נוכחות מזהמים בקרקע ,נהלים לאחסונה ומיונה
של החפורת ויעדי ונהלי סילוק אפשריים.

3.4.5

מניעת זיהום מי תהום

מנהרות הרק"ל העוברות בין לוינסקי ותחנת דיזנגוף אמורות להימצא מעל מפלס מי תהום .מאידך,
הקטע שבין תחנת דיזנגוף לפורטל נורדאו יהיה חלקו או כולו מתחת למפלס מי תהום .לפיכך ,נושא
הטיפול במי תהום רלוונטי יותר לעבודות המנהור בשיטת ה C&C -בקטע התוואי הנ"ל.
בעת הוצאת החפורת מתת הקרקע ,מתחנת דיזנגוף צפונה ,צפויה לצאת אתה כמות מים בנפח הזהה
לנפח המים הקיים בקרקע בלתי מופרת .כמות מים נוספת צפויה להיקוות בתוואי מנהור הTBM-
שמקורה בחפירת מנהרות הקישור בשיטת ה( NATM-במידה ובשלב התכנון המפורט יבחרו שיטות
המנהור הנ"ל)  .כמות זו צפויה להיות זניחה היות וחפירת מנהרות הקישור תתבצע לאחר פעולת דיוס
האוטמת את המנהרה מפני כניסה של מים והטיפול יידרש רק לאותה כמות שתיכלא בין שכבת
האיטום ("הפקק") לבין פני שטח תחתית המנהרה .בנוסף ,אפשר שבמנהרה הנחפרת ,בכל שיטה שהיא,
יקוו מים שמקורם מפעולות הבנייה השונות גם כן בכמויות קטנות .המים שיקוו במנהרה ינוקזו לנקז
לאיסוף מים שיבנה בתחתית המנהרות .מים הספוחים לחפורת יגיעו לאתר הערום הזמני שיוכשר
כחלק מאתר ה התארגנות או בנפרד ממנו .במקרה זה התכנית המפורטת לאופן הטיפול במים תכלול גם
את אופן הטיפול בסדימנטים כגון סינון ,שיקוע וכדומה.
בעת ביצוע העבודות לא ישאבו ויסולקו מים ממקור כלשהו ללא תכנון מפורט והיתר מראש .יעד סילוק
מי תהום ,נוהל הסילוק ,בדיקות איכות המים ,טיפול במים במקרה הצורך והאישורים הנדרשים יקבעו
בשיתוף עם רשות המים ,הרשות המקומית ,המשרד להגנת הסביבה ונציגי הרשויות השונות בהתאם
ליעד הסילוק.
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על מי התהום המסולקים לעמוד בערכי איכות מים בהתאם ליעד הסילוק .במידה ומי התהום שיסולקו
יתגלו כמזוהמים ,יהיה צורך לטפל בזיהום על מנת להביא את המים לאיכות הנדרשת בהתאם .במקרה
זה מומלץ כי הטיפול במזהמים וכדי להביאם לאיכות הנדרשת לסילוק ,יבוצע ככל הניתן באתר עצמו.
במהלך תקופת הסילוק יהיה צורך לנטר את המים כדי לוודא עמידה בדרישות וההתניות להזרמתם
ליעד שנקבע .להלן חלופות אפשריות לסילוק מי תהום:
א .הזרמה לנחל ירקון/איילון
ב .הזרמה לים
ג .הזרמה למערכת ניקוז עירונית
ד .הזרמה למערכת השפד"ן
בפרק  , 5הנחיות לטיפול במי תהום ,במסמך הרוחב שהוכן עבור נת"ע ע"י חברת  ,LDDמתוארת כל
אחת מהחלופות הנ"ל ,איכות המים והאישורים הנדרשים בכל חלופה .כמו כן ניתנת סקירה של
השיטות האפשריות לטיפול במי תהום מזוהמים וניטורם .הנחיות אלו יהוו את הבסיס לקביעת
החלופה והשיטה הנבחרת והמחייבת את הקבלן המבצע מבחינת נת"ע והרשויות .הנושא יידון במסמך
הסביבתי שילווה את הבקשה לאישור היתר הבנייה.
שאיבה או ירידת מפלס של נפחי מים מתת הקרקע עלולים לגרום לשקיעת מבנים בפני השטח .הנושא
הינו בעיה הנדסית ידועה היטב ותקבל פתרון הנדסי בהתאם .כחלק מהיבט זה נדרש מערך ניטור
לבדיקה רציפה של השינויים והשלכתם על מבנים קיימים .בנוסף ,לנוכח האפשרות שלאחר גמר הבניה
מפלס המים עשוי להיות גבוה יותר מהמפלס בהווה ,ישנו הכרח בתכנון התחנות התת קרקעיות כאילו
יהיו טבולות במי תהום גם אם בהווה אין זה כך.

3.4.6

חתכי רוחב טיפוסיים

ראה סעיף  3.4.1לעיל.

3.4.7

מתקנים ומערכות במנהרות

ראה סעיף  3.6להלן.
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1.1

פורטלים

3.5.1

בחירת מיקום

בשני המקרים ,בחירת מיקום פורטל צפוני ופורטל דרומי ,נבחנו השיקולים הבאים:
 .Iסביבתיים,
 .IIתחבורתיים,
 .IIIכלכליים,
 .IVהנדסיים,
 .Vאורבניים.
מהבחינה הסביבתית והאורבנית ,מכיוון שהרחובות אבן גבירול ושד' הר ציון הינם צירים ראשיים
הדומים במאפייניהם לכל אורכם ,שיקולים אלו אינם מצביעים על מיקום מועדף מובהק.
מבחינה הנדסית ,שני הפורטלים צריכים להיות ממוקמים כך שהם יאפשרו סלילת מסילות בהתאם
לדרישות ה DSM-של נת"ע ,כפי שהם מתוארים בפרק  3.2.1לתסקיר .לדוגמא ,סיבות הנדסיות הביאו
בין השאר ,לפסילת מיקום הפורטל הצפוני מצפון לגדות נחל הירקון.
מלבד הנסיבות ההנדסיות הברורות הנדרשות ,השיקולים הכלכליים והתחבורתיים היווי שיקולים
עיקריים ועקרוניים בבחירת מיקום הפורטלים בצומת נורדאו וצומת לוינסקי.
בסעיפים  2.2.1ו 2.3.3-מוצגים מכלול השיקולים שהביאו לבחירת מיקום הפורטל הצפוני בצומת
נורדאו .סיבות כלכליות והנדסיות הביאו לפסילתו של הפורטל מצפון לנחל הירקון.
בסעיף  2.4מוצגת בחינת החלופות להתוויית המסילה במקטע בגין -שיבת ציון המציגה את מכלול
השיקולים למיקום פורטל לוינסקי.

3.5.2

תיאור הפורטלים

הפורטלים הינם מעברים המחברים בין החלק הקרקעי לחלק התת קרקעי של מנהרות המסילות.
הפורטלים מתוכננים לקום ברחוב אבן גבירול מצפון לרחוב נורדאו ,ובשדרות הר ציון מדרום לרחוב
לוינסקי .מיקום הפורטלים נקבע בין הצמתים ,כך שאין צורך לחתוך או לבטל מעברי חציה .מיקום זה
אינו משפיע על תנועת הולכי רגל ברחוב מעבר להוספת רוחב לדרך ,כמו לכל אורך התוואי.
בשלב התכנון המוקדם ,צוות התכנון ממליץ להקים את מבני הפורטלים בשיטת החפירה והכיסוי ( cut
 .) and cover, c&cזוהי שיטה קונבנציונאלית לכריית מנהרות או "קוביות/קופסאות" רדודות ,בה
חופרים מקטע מהמנהרה ולאחריו בונים רצפה ,קירות ותקרה עליונה עם תמיכה חזקה דיה לצורך
פעילות המבוצעת מעליה .מבנה  C&Cמורכב מקירות דיפון היקפיים קבועים ,המבוצעים כקירות
דיאפרגמה ,מתמיכות אופקיות זמניות למתקנים המבוצעים מאלמנט לחיצה ( )strutsמפלדה או בטון,
ומרצפת בטון קבועה ואטומה.
לשיטה זו קיימות מספר דרכים לביצוע:
 )1הדרך הקונבנציונאלית -חפירה ,יצירת המנהרה וכיסוי מחדש.
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 )2בנייה מלמטה למעלה -יצירת קירות סלארי ,חפירה בין הקירות ויצירת רצפה ,בניית התקרה
וכיסוי חזרה .תוך שחזור פני השטח בחלק העליון.
 )3בנייה מלמעלה למטה -חפירה חלקית לעומק ,יצירת קירות סלארי לתמיכה זמנית לצדדי
המנהרה ,לפני יציקת הקירות הקבועים ,בניית גג המנהרה חזרה וכיסוי מחדש.
בהמשך מבוצעת חפירה של שאר המנהרה  ,בתוך מבנה ה C&C -שנוצר ,דרך פתחים בתקרה אל רצפת
המנהרה.
 – Cast in place )4חפירה ,בניית מסגרת מפנים החפירה ויציקת בטון לתוכה ,כך שיהווה את
הקירות.
לאחר מכן מסלקים את המסגרת ,מבצעים מילוי חזרה וכיסוי.
תרשים  3.5.2.1מציג חתך אורך של פורטל נורדאו.
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תרשים  - 3.5.2.1חתך אורך בפורטל נורדאו
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3.5.3

חתכי רוחב טיפוסיים בפורטלים

תרשימים  3.5.3.1ו 3.5.3.2-מציגים חתך רוחב טיפוסי בפורטל נורדאו וחתך רוחב טיפוסי בפורטל
לוינסקי בהתאמה.
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תרשים  -3.5.3.1חתך רוחב טיפוסי ,פורטל נורדאו
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תרשים  -3.5.3.2חתך רוחב טיפוסי ,פורטל לוינסקי
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3.5.4

טיפול נופי בפתחי המנהרות

תוואי הרק"ל של הקו הירוק מיועד לקום באזור אורבני צפוף ,בעקבות זאת לאורך תוואי שיפוע
הפורטל ,נוצרים קירות הנצפים משני צדי הרחוב .קירות הפורטל מתוכננים לעבור טיפול נופי כך שהם
ישתלבו בנ וף חזית הרחוב .צוות התכנון ממליץ על טיפול נופי המתבסס על חומרי גמר עמידים וברי
קיימא ,כגון לוחות פריקסט מבטון ,ובעיצוב המשתלב בחזות כללית של רחוב אורבני תוסס .בנוסף,
צוות התכנון ממליץ על מזעור מופע הקירות ע"י צמחים מטפסים/משתלשלים ועצים במידת האפשר,
תוך השתלבות הצמחייה באופי הרחוב והצמחייה הקיימת.
מסביב לפורטל יותקנו מעקות בטיחות העומדים בכל תקני הבטיחות להולכי רגל ולכלי הרכב.
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1.1

מערכות אנרגיה ,תשתיות נלוות ,תשתיות ומערכות חירום

תפעול מערכת המתע"ן דורש בין השאר קיום של מע' אנרגיה ,תשתיות נלוות מע' חירום ועוד ,על מנת
לקיים את הצרכים הבסיסיים הדרושים לתפקוד הרק"ל .בסעיף זה מפורטות המערכות והתשתיות
הנדרשות לתפעול הקו הירוק .יש להדגיש כי עם התקדמות התכנון וטכנולוגיות עתידיות ,ייתכנו
שינויים במע' המצוינות לעיל .שינויים אלו יפורטו במסמכי הביצוע עפ"י דרישה.
בשלב התכנון הנוכחי מתוכננים לאורך התוואי שני חדרים טכניים שישמשו כחדרי השנאה ותחנת
שאיבה (תרשים  .)3.6.1.1באופן כללי ,גודלו של חדר טכני תת קרקעי מוערך בכ 650 -מ"ר ואילו של
חדר קרקעי בכ 350 -מ"ר.
תיאור מערכות החשמל ומיזוג האוויר בתחנות התת קרקעיות מוצג בפרק  3.3לתסקיר זה .נוסף על
מערכות אלו ,יש צורך במערכות העזר הבאות:

3.6.1

תאורה

בשלב התכנון המוקדם טרם נתקבלה החלטה על עיצוב ותכנון סופי של הרכב הרכבתי בכלל וגופי
התאורה בפרט .עם זאת ,בהסתמך על מסמכי עקרונות התכנון של נת"ע –  ,DSMניתן לומר כי מער'
התאורה תתוכנן להתמודד עם עומסי רעידות ,זעזועים ,תנאי מזג אוויר משתנים וישימות למתח
החשמלי בתחום הנדרש.
מע' התאורה יתוכננו כך שיאפשרו תחזוקה והתקנה נוחה לצד ניקוי ותיקונים.
3.6.1.1

תאורה פנימית

לאורך קרונות הרק"ל מתוכננת תאורה פנימית לא מסנוורת המפוזרת בצורה אחידה ושווה בחלל
הקרון .זוהי תאורה פלורוסנטית חסכונית באנרגיה ,בעלת אור חם ונוח המשתלב בצורה מתאימה עם
צבעי וחומרי פנים קרונות הרק"ל .בנוסף ,תאורה זו מספקת קו ראיה ברור בנהיגה והיא מופעלת
אוטומטית עם הפעלת תא הנהג .תאורת קרונות הנוסעים מוגנת מפני ונדליזם וניתנת להחלפה בקלות,
ללא צורך בשימוש בכלים מיוחדים.
3.6.1.2

תאורה חיצונית

התאורה החיצונית של הרק"ל מותאמת לתקנות התעבורה לכלי רכב בישראל והינה עפ"י תקן .SI5350
בקצה תא הנהג מורכבים האורות הקדמיים של הרק"ל -שני פנסי  LEDבצבע לבן .בנוסף ,מעל ומתחת
לשמשת הנהג מורכבת גם תאורת בטיחות.
גם האורות האחוריים של הרק"ל יורכבו משני פנסי  LEDאדומים בירכתיים .התאורה האדומה תהיה
בעלת הארה מספקת לקו ראיה בנהיגה ותדלק באופן אוטומטי עם הפעלת תא הנהג.
3.6.1.3

תאורת חירום

במקרה של תקלה באספקת החשמל לרק"ל ,תדלק תאורת חירום הפעילה למשך כ 90-דק' רצופות:
 )1תאורה מעל הדלתות,
 20% )2מהתאורה הפנימית (אשר תחולק בצורה אחידה בין הקרונות),
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 )3תאורת תא הנהג,
 )4תאורה חיצונית קדמית ואחורית,
 )5מחוונים חיצוניים.

3.6.2

מערכת החשמול

מערכת ההזנה החשמלית ,הנעשית בעזרת החדרים הטכניים הפרוסים לאורך הקו ,תספק לרק"ל מתח
של .1500-1800 V DC
בשלב התכנון המוקדם ,בדומה לשאר קווי הרק"ל של נת"ע ,מתוכננת מערכת כוח גרירה עילית (חשמול
עילי) המכילה כבלי שיגור וכבלי מגע הנישאים ע"י תמוכות בודדות ( .(cantileversכבלים אלו אינם לא
נתמכים ואינם מחוברים ישירות לבניינים או למבנים לאורך פרוזדור הרק"ל.
בחירה במערכת המספקת מתח של  1500 V DCמאפשרת זרמי גרירה נמוכים שעוברים בכבלי חשמל
בעלי קוטר קטן יחסית ,שאינם בולטים ויזואלית ומכך נגזרת הפרעה אלקטרומגנטית נמוכה.
קיימות שתי אפשרויות בסיסיות לביצוע חשמול עילי כאשר בשתיהן קרון הרכבת מקבל את הזרם
באמצעות מתקן על גג הקרון להעברת חשמל מכבל חשמל עילי (:)pantograph
 )1מערכת כבלים יחידים – מערכת המשתמשת בכבל מגע אחד ועמודים אנכיים לתמיכתה ,כאשר
העמודים יכולים להיות ממוקמים במרכז תוואי הרק"ל או באחד מצדדיו .הכבל הבודד למגע
מתאפיין בקוטר גדול להולכת זרם החשמל ועל כן הוא בולט למראה.
 )2מערכת מבוססות על זוגות כבלים  -מערכת זוגית המורכבת מכבל שיגור ,כבלים לתלייה וכבל
מגע .כבל השיגור תומך את כבל המגע באמצעות כבלי התלייה .מכיוון שהמערכת משתמשת
בזוגות כבלים  ,קוטר הכבלים קטן יחסית לקוטר כבל מערכת הכבלים היחידים .הודות לכך,
קטנה הפגיעה החזותית.
בזכות יתרונותיה ,חברת נת"ע מאמצת את המערכת המבוססת על זוגות כבלים לשם חשמול הרק"ל.
עם זאת ,יש להדגיש כי לאור ההתקדמות הטכנולוגית בארץ ובעולם ,אופן חשמול התוואי יקבע בשלב
התכנון המפורט.
כמו כן ,יש להדגיש גם כי סעיף זה הינו סעיף גנרי לכל המסמכים הסביבתיים הנערכים עבור קווי
הרק"ל של נ.ת.ע.
בשל ב התכנון המוקדם ,ספי הקרינה שנלקחו לצורך הרצת המודל ופירוט הממצאים בסעיפים הנוגעים
בהשפעות קרינה אלקטרומגנטית ,הינם ספי חשיפת כלל הציבור לשטף מגנטי ממוצע ,כך שלא יעלה על
 4 mGביממה.
לעובדה כי בשלב זה טרם הוחלט על אופן חשמול המסילה (תחתי או עילי) אין השפעה על אופן בחירת
ספי הקרינה המוצגים בתסקיר .כלומר ,גם אם בשלב התכנון המפורט תיבחר אופציית חשמול תחתית
(חלופה פחות ישימה עקב דרישות בטיחות חשמל) הקריטריון של סף החשיפה לא ישתנה ויישאר4 mG
ביממה .קריטריון זה אינו תלוי כלל בשיטת החשמול של הרק"ל .השוני יתבטא אם בכלל ,בהפצה שונה
של שטף השדה המגנטי מסביב למסילה.
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בשיטת חשמול תחתית ,הפצת שטף השדה המגנטי תקטן ,שכן הלולאה המייצרת את השטף המגנטי
מצומצמת בהרבה מאשר הלולאה הקיימת בהזנה עילית דרך הקאטנרי.

3.6.3

חדרים טכניים

מלבד החדרים הטכניים (ה TSS-וה )SSS-הממוקמים בקומות הקונקורס בתחנות התת קרקעיות
ארלוזורוב ,רבין ודיזינגוף ,מתוכנן גם תחמ"ש ראשי תת קרקעי באזור תחנת לוינסקי .תחמ"ש זה
ממוקם מתחת לפני הקרקע (בעומק של כ 5 -מ') בשטח פתוח זמין בקרבת התוואי .שטחו כ 450 -מ"ר
והוא מיועד לשרת את תחנת לוינסקי.
תשריט  3.6.3.1מציג סכמה של הקומה התת קרקעית בתחמ"ש לוינסקי.
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תרשים  -3.6.1.1מיקום מתקנים הנדסיים לאורך התוואי
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תרשים  –3.6.3.1תחמ"ש לוינסקי ,קומה תת קרקעית
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3.6.4

כיבוי אש

בכול התחנות ובמנהרות יותקנו מערכות כיבוי בהתאם לדרישות הגורמים המוסמכים .אפשר שחלק
ממערך הכיבוי יתבסס על מערכות אוטומטיות וחלקו על המערך העירוני לנוכח זמינותו הגבוהה לכל
אורך התוואי .תחנות המשנה לחשמל וחדרי החשמל המקומיים יצוידו במערכות כיבוי עצמאיות.

3.6.5

מערכת הניקוז

צנרת הניקוז בחלקים התת קרקעיים תותאם לספיקות התכן הצפויות במקרה של הצפות שמקורן
במשקעים .הזרימה תכוון לפתחי ניקוז באמצעות תעלה לאורך המסילה או ע"י שיפוע הרצפה אל עבר
החלק הנמוך ביותר של התחנה .ספיקת המשאבה תקבע ע"י :קצב חלחול מים מדפנות המנהרה ,מים
משטחים קרקעיים שנכנסים דרך פתחים ,לרבות מים המגיעים עם הקרונות הרטובים בימי גשם ,או
כמויות מים שיהיה צורך לסלקם לאחר פעולת כיבוי אש.

3.6.6

אספקת מים

מים יסופקו רק לתחנות התת קרקעיות .העומס ייקבע בהתאמה למתקני מי השתייה ,שירותים
סניטרים וכיורי ניקיון.

3.6.7

מערכת כריזה

מערכת הכריזה של מערכת הרק"ל תתוכנן לעת שלב ההיתרים ובהתאם לחוקי הנגישות המקובלים
בישראל לאותה העת.
מערכת הכריזה מיועדת לשרת את הנוסעים והצוות בכל תחנות וקרונות הנוסעים לצרכים הבאים:
א .העברת מידע שוטף.
ב .ניהול מצבי חירום.
מבחינה עקרונית ,מערכת זו תתוכנן כך שהיא תייצר באופן אוטומטי הודעות מתאימות בהתאם
לנתונים המתעדכנים בזמן אמת ממערכות האיתות ,תצוגות המידע הציבוריות ,מערכות השליטה,
מערכות הבקרה והפיקוח ,מערכות גילוי אש ועוד .לצד ההודעות האוטומטיות ,המערכת תאפשר
למפעילה לשלב הודעות פעילות רגילות ו/או הודעות חירום ממערך הכבאות ,בין אם הן מוקלטות או
חיות.
מערכת הכריזה תחולק לאזורים שונים בכל תחנות העצירה .הודעות ממרכז הבקרה (קבוע /זמני /כונן)
ישודרו לכל אזור או קבוצת האזורים ,בכל תחנה או קבוצת תחנות עצירה .בנוסף ,הודעות אלו תכלנה
להיות משודרות באופן מקומי בתוך התחנה או חלקים ממנה.
מערכות הכריזה בתחנות העצירה תכללנה בין בשאר:
( )1ציוד מתחם (דוגמת רמקולים),
( )2ציוד תחנה (דוגמת מטריצות ומגברים),
( )3רשת תקשורת,
( )4הודעות מוקלטות מראש,
( )5ממשקים למערכות חיצוניות,
( )6מודול להקלטת היסטוריית כריזה.
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מערכת הכריזה תוכל לכסות אזורים שונים בכל תחנות העצירה הקרקעיות והתת קרקעיות .בתחנות
הקרקעיות המערכת תכסה את אזור רציפי התחנה ונתיבי הכניסה והיציאה אליהן.
תצורת אזורי הכיסוי של מערכת הכריזה משתנים בהתאם לעיצוב והתכנון האדריכלי של כל תחנה .סוג
הרמקול ומיקומו יבחרו כך שהם ימזערו את זליגת הקול של ההודעות למבני המגורים או למוסדות
הציבורים הסמוכים לתחנות .המערכת תאפשר שליטה אוטומטית וידנית על עוצמת הקול כתלות
במפלס רעש הרקע ושעת היום.
להלן עקרונות התכנון ותפעול מערכת הכריזה על-פיהם תבחר מערכת הכריזה בשלב המכרזים.
המערכת תייצר באופן אוטומטי הודעות המתאימות לשטף המידע המתעדכן ממערכות האיתות,
הבקרה ,השליטה וכיו"ב' .בנוסף ,המפעיל יוכל לשלב הודעות מוקלטות ו/או חיות בזמן אמת.
מערכות הכריזה יותקנו על קרונות הרק"ל ובתחנות הנוסעים .בתחנות ,המערכות תכללנה :ציוד
מתחם ,ציוד תחנה ,רשת תקשורת ,הודעות מוקלטות ,ממשקים למערכות חיצוניות ומודול הקלטה
היסטורית .חלקים אלו יותקנו הן בכניסה לתחנה והן ברציפים.
סוגי הרמקולים ש יותקנו בתחנות (ציוד מתחם) ומיקומם ,יקבעו כך שהם ימזערו את זליגת הקול
הנפלט אל המגורים או המבנים הסמוכים לתחנה .בנוסף ,המערכת תכלול אופציות לשליטה אוטומטית
על עוצמת הקול כפועל יוצא משעת היום ומפלס רעש הרקע ,לצד שליטה ידנית ע"י המפעיל.

3.6.8

מערכות חירום -אמצעי מילוט ,בטיחות והתגוננות אזרחית

מערך הבטיחות מבוסס על שילוב של שלושה יסודות:
א .הקמת תשתית המתוכננת מראש למניעת סיכוני אש ,כולל בקרונות הרכבת ,התקנת ציוד שיאפשר
התמודדות מידית עם מאורע אש ויאפשר שחרור גזים מסוכנים ועשן לרבות דרכי מילוט וחילוץ,
קביעת נהלים לתרחישים חריגים ותרגולם .הבסיס העיקרי להנחיות הבטיחות הוא תקן 130
 ,N.F.P.Aשנכתב במיוחד לרכבת קלה בנוסף להנחיות ,חוקים ותקנות של מדינת ישראל ותקנים של
מכון התקנים הישראלי .דרישות בטיחות אש של מערכת החשמל כוללת עמידות מותאמת לדרישות
תקן  NEPA 70המתייחס לכבלים החשמליים ,קופסאות חשמל תעלות לכבלים וארונות החשמל
שיהיו מחומר שאינו בר בערה .בידוד כבלים יהיו עמידים עד טמפרטורה של  ,900°Cנקיטת
אמצעים למניעת כל אפשרות של מגע בין כבלי ההזנה לגוף זר שעשוי להימצא בסמוך ועוד.
ב .אוורור :בכל אחד מקצות הקטעים של המנהרה ,בנקודת החיבור עם התחנה ,יותקנו מפוחים
לאוורור המנהרה .האוויר יפלט מהמנהרה דרך פירים אל מפלס הרחוב.
ג .יציאות חירום ודרכי מילוט :לאורך כל המנהרה ,בצד אחד שלה ,תיבנה מדרכה מיוחדת להולכי רגל
ברוחב של  110ס"מ מעל מפלס הפסים .במקרה חירום תשמש מדרכה זו למילוט הנוסעים .מרחק
הליכה מקסימלי ליציאת חירום שתאפשר יציאה אל פני השטח יהיה כ 500 -מ' ,עד התחנה הקרובה.
כמו כן יהיו מעברי חירום בין המנהרות עצמן שיאפשרו מילוט ממנהרה אחת אל המנהרה
המקבילה .הפרוגרמה לתחנה תת קרקעית כוללת חדרים לרשות פיקוד העורף הכוללים אמצעים
לכיבוי אש וחומרים ומים לשעת חירום.
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הרכיב הנייד -הרכבת

1.2

נושא הרכיב הנייד הינו נושא גנרי המופיע בכל תסקירי השפעה על הסביבה שנעשו לטובת הקמת
פרויקט הרכבת הקלה במטרופולין תל אביב .המידע המופיע בסעיפים אלו נלקח ממסמכי התפעול
לרכבת הקלה אשר נכתבו על ידי חברת נת"ע (.(DSM - DESUGN STANDART MANUAL

פרמטרים טכניים להם קיימות השפעות סביבתיות

3.7.1

להלן פירוט פרמטרים טכניים על פי הסטנדרטים התכנוניים המעודכנים של נת"ע ,נכון לשלב זה של
תכנון הרכבת הקלה:
3.7.1.1
()1
()2
()3
()4
()5

סוגי גלגלים

גלגלי הרק"ל יהיו מסוג מוכח ,בעלי איכות גבוהה ובעלי קוטר זהה
קוטר הגלגלים יהיה מקסימלי ככל האפשר
ייעשה שימוש בגלגלים גמישים ובעלי שחיקה איטית .כמו כן ,מומלץ להתקין אמצעים לשיכוך
רעש על גלגלי הקרונות
חריטת גלגלי הרק"ל תעשה לא לפני שעברו מרחק תפעולי של  50,000ק"מ
מגני בוץ יורכבו על הגלגלים לצורך מניעת לכלוך הקרונות.

3.7.1.2

מערכת הבלמים

מערכת הבלמים של הרכבת הקלה מורכבת ממערכת בלימה בשגרה ומערכת בלימה בחירום והיא תהיה
בהתאמה מלאה עם דרישות תקן  .SI 5350אורך חיי דיסקות הבלמים יהיה לא פחות מ – 800,000
ק"מ ואורך חיי סנדל הבלמים לא יפחת מ –  200,000ק"מ .בזמן נסיעה שגרתית וקבועה ,מערכת
הבלימה שבשגרה תהיה אחראית על עצירת הרק"ל .מערכת הבלימה בחירום תהיה מסוגלת להתמזג
עם מערכת הבלימה שבשגרה בכדי להבטיח אספקת כוח בלימה מרבי ולהביא לעצירה מלאה בזמני
חירום כגון:
()1
()2
()3
()4
()5

זיהוי תנועת הרכבת כאשר תא הנהג אינו מאויש
הפעלת מוניטור האחראי על זיהוי מקרה מוות
תנועת הרכבת כאשר אחת או יותר מדלתות הנוסעים פתוחות או אינן נעולות
הפרדה לא מכוונת של קרונות הרכבת
זיהוי שינוי בלתי מאושר במסלול נסיעת הרכבת.

3.7.1.3

מהירויות

מהירות נסיעת הרק"ל הינה לרוב נגזרת של תוואי הדרך בה היא עוברת והיא תהיה בהתאמה מלאה
לגאומטרית המסילה ,למידת עקמומיותה ולתנאי הדרך .מהירות הנסיעה המותרת בקטעים עירוניים
הינה  50קמ"ש ו –  25קמ"ש בקטעים המיועדים להולכי רגל כגון מדרחוב.
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3.7.2

מפלס רעש מציוד נייד

מפלסי הרעש והמדידות יהיו לפי תקן  ISO 3095בתקן .ISO 3381
מפלס הרעש החיצוני הנוצר מכל קרון של הרק"ל ,הנמדד במרחק אופקי של  7.5מ' ממרכז ציר המסילה
ובגובה של  1.2מ' ו –  3.5מ' מעל ציר המסילה וכאשר כל מערכות הרק"ל פועלות במלוא העוצמה ,לא
יעלה בכל נקודת זמן על:
( )1רק"ל במצב נייח – )60 dB(A
( )2רק"ל במהירות של עד  60קמ"ש 79 dB(A) -
במפלס רעש זה נעשה שימוש בבחינת השפעות הרעש של הרק"ל בפרק ד'.
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1.2

עבודות הקמה

3.8.1

עבודות נדרשות להקמת מרכיבי המערכת המסילתית

 3.8.1.1הסטת תשתיות קיימות והנחת התשתיות הנדרשות
א .כללי
ניתוח המצב הקיים ותכנון העתקת התשתיות התבססו על נתונים שהתקבלו ממאגרי המידע של עיריית
ת"א -יפו ( מערכת ה G.I.S -שלה).
יש להדגיש כי למרות שמדובר במאגר המידע הזמין ביותר ,מערכת זאת איננה מדויקת ואינה משקפת
את המצב בשטח והמיקומים המדויקים של התשתיות.
תכנון העתקת התשתיות הקיימות מתייחס להעתקת תשתיות מרכזיות ,קרי:
( )1מערכות המים והביוב.
( )2מערכת הניקוז.
( )3מערכת התקשורת ,בעיקר של חב' בזק.
( )4מערכות החשמל של חח"י.
( )5מערכות פרטיות שונות.
ב .הגישה התכנונית
בשלב התכנון המפורט יתבצע תכנון מפורט של מהלך העתקת התשתיות על בסיס גילוי וגישוש מלא
תוך הזמנת תכנון מהגורמים המרכזיים (חח"י ,בזק וכד').
ככלל ,הגישה התכנונית חולקה לשני קטעים:

.I

מקטע קרקעי

בשלב התכנון המפורט יתוכנן אופן פינוין של התשתיות מרצועת הרק"ל לשני עברי הרחוב ,קרי מסעות
ומדרכות ,והשארת רצועת רק"ל פנויה לחלוטין (למעט חציות עמוקות שהן בגדר חובה).
רצועה זו תהיה ברוחב של כ 9.0 -מ' ותפונה מהתשתיות בביצוע מוקדם של קידום זמינות בתחילת
עבודות ההקמה ,ע"י הקבלן הראשי של הפרויקט.
עבודות מערכות ההנדסה האזרחית ותשתית ה ,SYSTEM -יבוצעו ברצף כהמשך לעבודת העתקת
התשתיות ,וזאת כדי להימנע מ"פתיחה" של הרחוב ,יותר מפעם אחת.
 .IIמקטע התת קרקעי
בקטע התת קרקעי הנמשך מצומת לוינסקי ועד לצומת נורדאו ,נדרשות עבודות פינוי תשתיות אך ורק
באזורי הפורטלים ,התחנות התת קרקעיות ,פירי השילוח ,ומעברי החירום בין המנהרות (.)C.P
בהתאם לאופיו ,שיטת הביצוע במקטע זה תהיה שונה מהמקטע הקרקעי.
בשל רוחבו הצר של הרחוב העיקרי במקטע -אבן גבירול ,לא ניתן לבצע פינוי מלא של התשתיות מתחום
המבנים ההנדסיים ,ועל כן ידרשו פינויים רבים של התשתיות מצד אחד לצד של התחנות .בשלב הפינוי
העיקרי ,התשתיות תתלנה בתקרה זמנית על גג התחנה התת קרקעית ,עד להשלמתה והחזרת התשתיות
למקומן העיקרי והסופי.
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בתחומי התחנות והפורטלים יתבצעו בשלב המקדמי (שלב " )"0העתקות תשתיות מים וביוב לתחומי
הקולונדות ,כך שתתאפשרנה הזזת המערכות הכבדות יותר ,לתחומי המדרכות ושבילי האופניים,
לצורך בניית קירות הסלארי למבני התחנות והפורטלים.
עבודה זו של העתקת תשתיות תתבצע ע"י קבלן המבנים והתחנות בשלבים רבים תוך תיאום מלא מול
הגופים הרלבנטיים.
א .העתקת תשתיות רטובות
בקטעי הרק"ל המתוכננים כקטעים על קרקעיים מתוכננת העתקתן של כל התשתיות הרטובות
שבמקום לרבות קווי מים ,ביוב וניקוז הנמצאים בתחום רצועת המסילות .תשתיות חוצות ,בשונה
מתשתיות מקבילות בתחום הדרך של הרכבת ,יטופלו במקום אך לא יועתקו .בקטעים בהם מתוכננת
הקמת פורטלים ותחנות תת קרקעיות בשיטת ה ,C&C -מתוכנן לבצע העתקת המערכות מתחומי נתיב
הרק"ל ומתחומי תחנות הרק"ל הצמודות אל פורטלים כולל חציות ומתקנים לצדי מיסעת הרחובות
ובתחומי המדרכות.
בקטעי הרק"ל התת קרקעיים שיבוצעו בשיטות  TBMאו  NATMעומק המנהרות מאפשר את המשך
תפקודן של המערכות הקיימות ללא צורך בהעתקתן .כאמור ,העתקת קווים ומתקנים של מערכות
רטובות תידרש רק בתחומי התחנות המתוכננות להתבצע בשלב התכנון המוקדם שיטת החפירה
והכסוי.
עקב רוחב החפירות ,ביצוע העתקת המערכות יבוצע בשלביות בהתאם ללוח הזמנים של ביצוע התחנות.
שלבי ביצוע העתקת המערכות יהיו כדלקמן:
( )1שלב א' -הטיית המערכות זמנית ,לתחומי מדרכות כדי לאפשר ביצוע דיפונים וקירות התחנות
המתוכננות.
( )2שלב ב' – הטיית קווים ומתקנים של המערכות הקיימות לתוואים מעל תקרות התחנות
המתוכננות.
ב .העתקת תשתיות יבשות
לכל אורך הקו הירוק תתבצענה העתקת תשתיות חשמל ,תקשורת ותאורה .במידת הצורך ,תתבצע
העתקת תשתיות גם באזור התחנות ובאזור הקרקעי.
מצפון לנחל הירקון ,במקום בו מתוכנן גשר ייעודי לרק"ל מעל ציר רוקח ,תידרש העתקתו של עמוד
מתח גבוה.
ג .עקרונות להעתקה וטיפול בתשתיות קיימות
( )1יועתקו ויטופלו תשתיות חוצות או מקבילות ,הנמצאות במסדרון תחום הדרך של הרכבת
שרוחבו  9.40מ' לאורך המסילה ו 12.50 -מ' בתחנות/צמתים.
( )2צנרת מקבילה או חוצה תהיה מבטון או  .PVCבאם יידרש לתכנן צנרת פלדה ,תבוצע עטיפה
פנימית וחיצונית מתאימה בתוספת של הגנה קטודית מתאימה.
( )3תשתיות חוצות יועברו בעומק שלא יפחת מ 2 -מ' ממפלס ראש הפס וזאת על מנת לאפשר
מעבר של מערכות חשמל ותקשורת הדרושים לתפעול הרכבת.
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()4
()5

()6

()7
()8

תשתיות חוצות יתוכננו בניצב לציר הרכבת .קצוות צנרות מבוטלות מתחת למסדרון ימולאו
בטון ,שוחות מבוטלות יפורקו או ימולאו בחול.
קווי תקשורת וכבלים יחצו את מעטפת המסדרון התת קרקעי בלבד ע"פ ההנחיות הנ"ל .לקווי
תקשורת מקבילים תינתן הגנה בפני תופעות אלקטרו מגנטיות אשר עלולות להיווצר כתוצאה
מתפעול הרכבת.
קווי מתח עיליים של חברת חשמל החוצים את המסדרון ימוקמו ביחס למעטפת במרחק של
 3.5מ' עבור מתח גבוה ו 7 -מ' עבור מתח עליון בתוספת רשת בטיחות .קווי מתח  400וולט יחצו
את מעטפת המסדרון תת קרקעית בלבד.
קווי מתח עיליים של חברת חשמל המקבילים למעטפת ימוקמו במרחק אופקי מן המעטפת
אשר לא יפחת מ 3.5 -מ' עבור מתח גבוה ו 7 -מ' עבור מתח עליון.
כל התשתיות המקבילות לתוואי הרכבת ,הנמצאות מתחת למעטפת ,יועתקו למרחק אופקי
מהמעטפת שלא יפחת מ 1-מטר.

מבלי לפגוע באמור לעיל ,תכנון התשתיות יהיה בכפוף לתקני התכנון של בעלי התשתיות ו/או הרשות
המקומית.
ד .הנחת התשתיות הנדרשות להפעלת הרק"ל
התשתית המשמעותית הנדרשת להפעלת הרק"ל ,בנוסף למסילות ולתחנות ,הינה מערכת החשמל.
חשמול המערכת נעשה ע"י טבעת כפולה של מתח גבוה ,ואילו חשמול מערכת ההנעה של הרכבת נעשית
ע"י חדרי השנאה ( TSSתחנת משנה  +יישור זרם) הממוקמים בתחנת רבין ובתחנת קרליבך.
הספקת החשמל עבור מערכות העזר כגון תאורה ,מיזוג אוויר וכו' מתבצעת ע"י חדרי השנאה SSS
הממוקמים בכל התחנות .בנוסף ,חדרים טכניים שגם הם ימוקמו בתחנות ובמספר נקודות (תת
קרקעיות) לאורך התוואי ,יתנו מענה לצרכים התקשורתיים.
בהתחשב בצרכני החשמל העיקריים ,הספק מערכת החשמול של תחנה תת קרקעית הינו כ1,700 -
קוו"ט .צריכה זו מתחלקת לאוורור מנהרות (כ 600-קוו"ט) ,מיזוג אוויר בתחנות (כ 475-קוו"ט),
משאבות מים וביוב ( 90קוו"ט) ,דרגנועים ומעליות ( 210קוו"ט) ,תאורה ומערכות חשמל נלוות (300
קוו"ט).
כבלים מזינים מהווים את התוספת הקבועה העיקרית לתשתיות הרחוב הצפויה מהקמת המערכת.
טבלה  3.8.1.1מציגה את המאפיינים העיקריים של הכבלים המזינים:
טבלה  – 3.8.1.1מאפיינים עיקריים של כבלים מזינים
פרמטר

יחידה

כמות

גובה הכבל המזין
מרחק ממוצע בין עמודים

מטר
מטר

4.70 -5.60
50 - 60

בקטע הקרקעי ,מצפון לנחל הירקון ,מתוכנן חדר טכני תת קרקעי הכולל חדרים לציוד חשמל ,ומתקני
תקשורת .החדר ( 35X14מ') יתוכנן כ"קופסת בטון" בעומק של כ 3 -מ' מתחת לפני הקרקע .
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 3.8.1.2טיפול בקרקע מזוהמת
להלן מאזן עודפי עפר והערכת מאזן הקרקע החשודה בזיהום:
א .מאזן עודפי עפר כללי:
א 1.קטע נורדאו – קרליבך :
 .Iפורטל נורדאו= כ 4000 -מ"ק
 .IIמנהור= כ 205000 -מ"ק
 .IIIתחנות תת"ק= ב 38000-מ"ק.
סה"כ= כ 250000 -מ"ק
א 2.קטע רח' הרכבת – צפ' פורטל לוינסקי :
 .Iמנהור= כ 60000 -מ"ק
 .IIתחנת לוינסקי= כ 45000 -מ"ק
סה"כ= כ 105000 -מ"ק
א 3.פורטל לוינסקי:
סה"כ= כ 135000 -מ"ק
א 4.פירי שילוח:
 .Iחפירה פיר לוינסקי = כ 34000 -מ"ק
 .IIחפירה פיר נורדאו = כ 22000 -מ"ק
סה"כ= כ 56000 -מ"ק
ב .מאזן עודפי עפר מקרקע החשודה בזיהום:
לאורך המקטע המרכזי ,קרקע החשודה בזיהום עלולה להימצא בעודפי העפר שייחפרו בחלקו הדרומי
של המקטע ,מתחת ולאורך הרחובות קרליבך ,מנחם בגין ,השומרון ושדרות הר ציון ומדרום לצומת הר
ציון/לוינסקי ,באזור הפורטל .בקטע זה ייחפרו כ 391,000 -מ"ק עפר ,מהם כ 210,000 -מ"ק ב"פרויקט
קרליבך" שמרביתו משותף לקווי הרק"ל האדום והירוק .כאמור ,פרויקט זה נדון בפירוט במסמך
הביצוע למניעת מפגעים בשלב הקמת "קופסת קרליבך" שהוכן ע"י חברת  DHV MEDעבור חברת
נת"ע ,בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה.
כידוע ,שימושי הקרקע לאורך הקטע הצפוני של המקטע המרכזי ,לאורך רח' אבן גבירול ,כוללים
מגורים מעל קומה מסחרית ומבני ציבור .מבין הפעילויות העסקיות זוהו כמקור פוטנציאלי לזיהום
קרקע מכבסת ניקוי יבש ושתי חנויות צילום .בהתחשב שמדובר באזור המרושת והמחובר לתשתיות
ביוב וניקוז מרכזיות ,הרי שפוטנציאל הזיהום של עודפי העפר בחלק זה הינו זניח.
לאור האמור לעיל ,כמות עודפי העפר בעלת פוטנציאל זיהום בקטע שבין צומת קרליבך/חשמונאים לבין
צומת הר ציון/לוינסקי נאמדת בכ 182,000 -מ"ק שמקורם במנהור וחפירות פורטל לוינסקי ,תחנת
לוינסקי ופיר השילוח.
בטבלה ה 1-בנספח ה' לתסקיר זה מפורטים בתי העסק והפעילויות בעלי פוטנציאל לזיהום קרקע
בקרבת התוואי .הפעילויות המרוכזות בחלק הדרומי של המקטע כוללות תחנות דלק דוגמת "סד"ש
החשמונאים" ו"דור אלון" ברח' לוינסקי ,מספר בתי דפוס ,מוסכים קטנים ומספר בתי עסק קטנים
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יחסית המאחסנים או שאחסנו בעבר צבעים וכימיקלים .כאמור ,מרבית זיהומי הקרקע מהמקורות
הנ"ל ,במידה וקיימים הינם זיהומים מקומיים כתוצאה מתחזוקה לקויה.
בניגוד מהקטע הצפוני של המקטע המרכזי ,בקטע הדרומי שלו ,המנהרות התת קרקעיות ,הפיר ,תחנת
לוינסקי והפורטל ע תידים להיחפר מעל למפלס מי התהום ,בתווך הלא רווי .בהיעדר ממצאים ממוקדי
זיהום השוללים זיהום קרקע ממקור כלשהו קיים חשד לקיומו.
בסקר ההיסטורי המעודכן (מיום  11נובמבר  ,)2014שהוכן ע"י חברת  LDDטכנולוגיות מתקדמות
בע"מ ,נעשתה הערכה כוללת של הקרקע החשודה כמזוהמת לאורך התוואי הקרקעי של הקו האדום.
עפ"י הערכה זו הקרקע החשודה כמזוהמת מהווה עד כ 25.5% -מכלל הקרקע העתידה להיחפר .במידה
ושימושי הקרקע היו המשתנה היחיד ,בקטע הרלוונטי במקטע המשותף לשני הקווים ,האדום והירוק,
ניתן היה להעריך את כמות הקרקע החשודה בכ 46,000-מ"ק (שהם  25.5%מ 181,000-מ"ק קרקע
שתיחפר באותו קטע) .בפועל כמות הקרקע החשודה תהיה קטנה יותר לנוכח מיקום החפירה מעל
התווך הרווי.
לפיכך בכדי להעריך את שיעור הקרקע החשודה בזיהום מתוך הכמות הכוללת של כ 182,000 -מ"ק
עודפי עפר ,ולצורך קביעת דרכי הטיפול בה ,לעת שלב ההיתרים יש לבצע סקר קרקע מקדים לשם
קבלת מידע אנליטי על איכות הקרקע הצפויה להיחפר מהאתר .סקר זה יסייע גם בהערכת כמויות
הקרקע המזוהמת בפועל שמיועדת לסילוק ,במידה וקיימת ,מבעוד מועד .סקר הקרקע יכלול תכנית
דיגום ,סוגים ושיטות אנליזה שיהוו חלק מהערכות מוקדמת לקראת ביצוע החפירות וכתנאי לתחילתן.
ג .דיגום קרקעו ואנליזות:
"מסמך רוחב" סביבתי בנושאי קרקע ,גזי קרקע ומי תהום שהכינה חברת  LDDטכנולוגיות מתקדמות
בע"מ ,עבור חברת נת"ע ובמסגרת קידום תוואי הקו האדום ,מהווה את הבסיס להכנת סקר הקרקע
הנדרש לעת שלב ההיתרים בקו הירוק.
בפועל ,בהתאמות הנדרשות ,ניתן לאמץ את תכנית הדיגום והאנליזות שהוכנה ע"י ,.DHV MED Ltd
במסגרת "נספח השלמות לסקר היסטורי ותכנית דיגום קרקע הקו האדום של הרק"ל – תחנת
קרליבך" ,מדצמבר  .2014תכנית דיגום זו מקובלת על המשרד להגנת הסביבה ואושרה על ידו במסגרת
קבלת ההרשאות הנדרשות לקידום לקו האדום.
לאור האמור לעיל ,ובכדי לוודא האם קיים זיהום קרקע בשטח המיועד לחפירה ,טרם תחילת עבודות
החפירה ,תוכן תכנית דיגום משלימה לאורך קטע התוואי ברח' קרליבך ודרך מנחם בגין ,מדרום לצומת
הרכבת ,עד לדרום צומת שד' הר ציון /רח' לוינסקי .התכנית תכלול לפחות  15קידוחים בסמיכות
לאתרים הבאים (מיקומי קידוח מוצעים מופיעים על גבי תרשים ה 4-בנספח ה' לתסקיר):
( )1רח' קרליבך ,20
( )2רח' קרליבך ( 10תחנת הדלק סד"ש),
( )3רח' סעדיה גאון  24לכיוון רח' צקלג (תחנת דלק פז רשף),
( )4מאחורי רח' קרליבך  , 15ליד המוסך ברח' צקלג,
( )5רח' קרליבך ,13
( )6רח' קרליבך ,11
( )7רח' הרכבת פינת רח' מנחם בגין ,19
( )8רח' מנחם בגין ,17
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( )9רח' מנחם בגין ,44
( )10רח' השפלה ,1
( )11רח' מנחם בגין ,38
( )12רח' מנחם בגין ,32
( )13פינה צפון מזרחית של הרחובות מנחם בגין/הגליל,
( )14פינה צפון מערבית של הרחובות השומרון/השרון,
( )15פינה דרום מערבית של הרחובות שד' הר ציון והשומרון,
( )16גן לוינסקי -במיקום פיר השילוח,
( )17תחנת לוינסקי,
( )18רח' לוינסקי  ,89לכיוון הכניסה המתוכננת,
( )19רח' לוינסקי  ,84לכיוון שד' הר ציון (תחנת דלק דור אלון),
( )20פורטל לוינסקי ,ליד שד' הר ציון  ,19פינת רח' מטלון .81
תכנית הדיגום תכלול בנוסף למיקומים הנ"ל גם את מיקומם של  5קידוחים נוספים בכל אחד
מהאתרים הבאים :בשטח תחנת לוינסקי ,הפורטל ופיר השילוח (שהם  15קידוחים נוספים ל15-
הקידוחים המוצעים דלעיל) .ביצוע הקידוחים יתבסס על הנחיות המשרד להגנת הסביבה לביצוע סקרי
קרקע תוך פירוט הנק' הבאות :ציון מספר הקידוח ,ציון הפעילות או שימוש הקרקע בגינה נחשב האתר
כבעל פוטנציאל זיהום (מוסך ,תחנת דלק ,בית דפוס ,מסחר בחומרים מסוכנים וכו') ,נ"צ ,עומק
הקידוח ,עומקי נטילת דוגמאות שדה (מ') באמצעות  , PIDסוגי האנליזות ודרישות פרטניות לגביהן
כגון  , TPH , PAH , VOC's,סריקת מתכות ,וחומרים אורגניים מוכלרים.
בנוסף ,תכנית הדיגום תכלול קריטריונים להעברת הדגימות לאנליזת מעבדה כגון :דרישות ייחודיות
מדגימות ספציפיות או התניות לפעולה במידה ומתגלים ריכוזים מעל סף מסוים.

להלן פרטי הדיגום המומלץ:
)1
)2
)3

)4

)5
)6
)7

הדיגום ייעשה ע"י דוגם מוסמך ( ) ISO 17025ובהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.
הדגימות שיילקחו יועברו למעבדה מוסמכת או מקובלת על הג"ס ,לרבות בקרת איכות.
העבודה תלווה ברישום הממצאים במחברת שדה ,לרבות חתך הקרקע כפי שנמצא בדגימות
השדה.
בכל הקידוחים יינטלו דוגמאות שדה לבחינת פרמטרים כגון ריח ,צבע ,מרקם ומדידה,
באמצעות מכשיר למדידת שדה  PIDבעל נורת יינון  ev 11.7לזיהוי פחמימני דלק וחומרים
אורגנים נדיפים.
בהתאם לממצאי השדה ,תועברנה חלק מדגימות הקרקע לאנליזה במעבדה לביצוע אנליזות ל-
 TPH, VOCsומתכות ,לפי הפירוט הנ"ל ולפי השיטות המפורטות בטבלה  21במסמך הרוחב
בנושא קרקע ,גזי קרקע ומי תהום שהוכן ע"י חברת . L.D.D
כל מטר עומק תתבצע מדידת שדה  PIDעד לעומק של  5מ' וכל  3מ' בעומק שמעל  5מ'.
בכל קידוח יילקחו דגימות  TPH,VOCומתכות כבדות במיצוי חומצי.
בקידוחים הצמודים לשימושי קרקע מזהמים (מוסכים ותחנת דלק) ,תבוצע בדיקת PAH
בדגימת הקרקע בה ימצא ריכוז ה TPH -הגבוה ביותר .לצורך כך ,יפוצלו הבדיקות בקידוחים
אלו ,כאשר דגימה אחת תישמר בקירור לצורך אנליזה עתידית.
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 )8במידה ותימצא שכבה רוויה ,ייעשו בדיקות בתווך הרווי בכפוף לקבלת אישור רשות המים
כנדרש בחוק.
 )9מיקום הקידוחים בשטח יהיה בכפוף לתאום תשתיות שיעשה מול עיריית ת"א  -יפו ומגבלות
התשתית בשטח ובהתאם להגדרות התוכנית ובכפוף לאישורה ע"י המשרד להגנת הסביבה.
ניתן יהיה להסיט את מיקום הקידוחים במטרים בודדים על מנת לא לפגוע בתשתיות קיימות.
תנאי לביצוע הקידוחים יהיה תיאום תשתיות מפורט.
 )10במידה והקרקע תמצא כמזוהמת ,היא תפונה עפ"י כל דין לאתר מורשה ויבוצע דיגום מוודא
בתחתית אזור החפירה של המקטע המזוהם ,אשר יהיה ,לכל היותר ,עד לעומק בו ימצא
הזיהום ו/או עד לעומק תחתית החפירה המתוכנן (הגבוה מבין השניים) .הגדלת החפירה מעבר
למתוכנן עלולה לסכן את יציבות המבנה ולכן אין אפשרות לפנות קרקע מזוהמת במידה והיא
נמצאת מתחת לתחתית החפירה המתוכננת.
ד .יעד לסילוק עודפי עפר:
ככלל ,קרקע שאינה מזוהמת מותרת לסילוק לכל יעד מבוקש.
במידה ותימצא קרקע מזוהמת היא תפונה אך ורק לאתרים מאושרים ,המורשים לקליטת קרקע
מזוהמת ע"י המשרד להגנת הסביבה ,בהתאם לסוג ורמת הזיהום .כל פינוי של קרקע מזוהמת יהיה
מחויב בהגשת בקשה לקבלת אישור לפינוי קרקע מזוהמת מהמשרד להגנת הסביבה ,בהתאם לנהלים
ולדרישות בנדון.
שינוע של קרקע מזוהמת יעשה במשאיות סגורות ,באמצעות קבלן פינוי מורשה לביצוע העבודה.
ה .אמצעים למניעת זיהום קרקע מפעולות בשטח ההתארגנות:
פוטנציאל לזיהום קרקע בשטחי ההתארגנות ,מקורו בשימוש ואחסון חומרים מסוכנים נוזליים כגון
חומרי דלק ,שמנים וחומרי עזר כימיים .בכדי למנוע חשש לגרימת זיהום קרקע ,כל החומרים
המסוכנים הנוזליים ,יאוחסנו במכלים אשר יוצבו בתוך מאצרות ,בנפח של  110%מנפח המכל הגדול
ביותר.
על הקבלן להכין תכנית למניעת הצפות וארוזיה של הקרקע כתוצאה מאירועי גשם באתר העבודות,
ולמניעת דליפת מים כתוצאה מהצפות אל מחוץ לאתר.
לשם מניעת ארוזיה והצפות יתבצע ניטור שבועי באתר וניטור על בסיס יממתי בעת אירועי גשמים .כל
נזק שיאותר כתוצאה מהצפה וארוזיה יטופל תוך  48שעות.
 3.8.1.3אתרי עבודה והתארגנות
א .אתרי התארגנות
אתר בניה חייב לצדו עורף לוגיסטי (שטח התארגנות) בו ימוקמו המשרדים ,חומרי הבניה ,ציוד
והשירותים הנחוצים לביצוע הפרויקט .ככלל ,רצוי למקם את שטח ההתארגנות קרוב ככל האפשר
לאתר הבניה .גודל השטח הנדרש הינו פועל יוצא של כלל הפעילות המתבצעת בו .סדר גודל של אתר
התארגנות ראשי ,האמור לאכלס את כל הפונקציות הלוגיסטיות הנחוצות לצורך תמיכה מיטבית
בעבודות ההקמה של מקטע הרק"ל הינו כ 1-6 -דונם 1 ,דונם לאורך הקו ו 6 -דונם בקצהו .שטח
התארגנות להקמת התוואי יכול להיות בנוסף בתחום התוואי עצמו ,לאורך הנתיבים שנסגרו באופן
זמני לתנועה ו/או באי תנועה.
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לאורך תוואי הרק"ל במקטע המרכזי של הקו הירוק מתוכננים  12אתרי התארגנות בגדלים שונים.
טבלה  3.8.1.3מציגה את אתרי ההתארגנות המתוכננים וגודלם.
טבלה  – 3.8.1.3אתרי התארגנות מתוכננים
שם אתר התארגנות

שטח בדונם

אתר התארגנות בלוינסקי

10
2
1.2
0.6
1
1.5
2.3
21.8
1.8
2
3
11
6.5
9.6
7.1

אתרי התארגנות בדיזנגוף

אתר התארגנות ברבין
אתר התארגנות בארלוזורוב
אתרי התארגנות בנורדאו

אתר התארגנות ברוקח
אתר התארגנות בש"י עגנון

יש להדגיש כי אתרי ההתארגנות הנ"ל מיועדים לשימוש זמני לתקופת הקמת מערכת הרק"ל בלבד.
אתרים אלו הינם אתרים תומכים לשטחי ההתארגנות שימוקמו ברצועת המסילה.
תרשים  3.8.1.3מציג את מיקום אתרי ההתארגנות המתוכננים לאורך המקטע המרכזי על רקע תצ"א.
תרשים  3.8.1.4מציג את פריסת האתרים לאורך התוואי.
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תרשים  – 3.8.1.3מיקום אתרי התארגנות על רקע תצ"א
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תרשים  - 3.8.1.4פריסת האתרים לאורך התוואי

ב .פירי שילוח
תהליך כריית המנהרות מתחיל עם חפירת פירי השילוח .במקטע המרכזי מתוכננים שני פירים .האחד
באזור צומת הרחובות אבן גבירול/נורדאו והשני ליד התחנה המרכזית הישנה ,מדרום לדרך בגין ליד
ההצטלבות עם רח' השומרון.
מטרת חפירת הפירים היא לשם הורדת והרכבת חלקי מכונות הכרייה והעלאת והורדת ציוד ופינוי
החפורת במהלך כריית המנהרות .במהלך חפירת הפירים מדפנים את קירות הפיר באמצעות קירות
סלרי במטרה למנוע חדירת מים (מי תהום או מי גשמים) .כאמור נושא האיטום משמעותי יותר באזור
הצפוני בו החפירה עשויה להיעשות בשכבת קרקע רוויה ומתחת למפלס מי תהום .משך חפירת הפירים
נמשכת כשנה .בקרבת הפיר יש למקם גם אתר התארגנות שישמש את כריית הפיר עצמו ולאחר מכן את
כריית המנהרות לצורך אחסונם של חומרי הבניה ,הציוד ,ערום זמני של חפורת ,משרדי מנהלת האתר,
שרותי עובדים וכדומה.
כשמדובר במכונת ה ,TBM-תהליך הרכבת המכונה מתחיל לקראת השלמת הפיר .הרכבת החלקים
נעשית בלילות היות והחלקים שמגיעים לאתר גדולים מאד ועלולים לחסום את התנועה בכבישים .על
כן ,כל חלק שמגיע מיד מורד אל תת הקרקע דרך הפיר .מכונת ה TBM-כוללת חלק קדמי ( front

קו ירוק מרכז -תסקיר  -ו.docx1-

עמוד  312מתוך 440

נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

 )shieldאשר בקדמתו מתחברות "שיני החיתוך" ( )cutter headהקודחות בקרקע בכיוון ההתקדמות.
לחלק האחורי של ה front shield -מתחברת מעטפת פלדה אחורית ( ,)trailer shieldבה מאוחסנים ,בין
היתר ,ציוד אלקטרוני וציוד הרכבת הסגמנטים .משך הרכבת המכונה הינו כשלושה חודשים .לאחר
הרכבת המכונה בתת הקרקע מתחילה עבודת כריית המנהרה .פעולת הכרייה כוללת את הוצאת הקרקע
והערמה לאחסון זמני באתר ההתארגנות ,עד להעמסתה על גבי משאיות לצורך דגימתה ופינויה ליעד
פינוי מורשה בהתאם לאיכות שתיקבע.
 )1פיר שילוח באזור צומת נורדאו
פיר שילוח נורדאו יוקם עבור צמד מנהרות באורך כ 2,900 -מ"א מתחנת נורדאו לתחנת קרליבך.
רח' אבן גבירול בכלל וצומת נורדאו בפרט הינם צירי תנועה עמוסים במיוחד במהלך כל שעות היום ועל
כן מלאכת איתור המיקום לפיר שילוח הינה בעייתית במיוחד ,שכן יש להתחשב גם כי לכל פיר שילוח
יש להצמיד אתר התארגנות בסדר גודל של כ 8.0 -דונם.
בחלופה שנ בדקה בכיכר רבין ,אשר נמצאת במרכז הקטע התת קרקעי ,נדרש לשלח את מכונות הכרייה
ל 2-הכוונים .שילוח זה מייקר ומעכב את לוחות הזמנים לביצוע .בנוסף ,יישום חלופה זו מחלק את
קטע החציבה ל 2-קטעים קצרים אשר פוגעים בכלכליות השימוש במכונות ( T.B.Mהשיטה המומלצת
לכריית המנהרות).
בחלופות שנבדקו באזור צומת נורדאו ,הוצע להקים אתר אופרטיבי לשלוח בקרבת הצומת .האתר
מחובר לאתר התארגנות לוגיסטי גדול ,הממוקם מצפון לנחל הירקון .אתר זה ,יהיה קרוב ליציאה
הצפונית מתת הקרקע ,מחוץ לאזור המגורים הצפוף של רחוב אבן גבירול .האתר מקושר לרשת
הדרכים העורקיות של צפון תל אביב ובעל נגישות גבוהה לנתיבי איילון .המעבר מעל נחל הירקון
באמצעות שימוש זמני בגשר הרק"ל המתוכנן עם פגיעה מינימלית בתנועה הקיימת ברחוב.
הקרבה היחסית לאתר הלוגיסטי הראשי בפארק תאפשר גמישות תפעולית בכך שליד הפיר ימוקמו
הפונקציות ה הכרחיות בלבד ,כגון :אחסון זמני של סגמנטים למנה היומית הדרושה לכריית המנהרה
(בשיטת ה .)TBM-האמור לעיל נכון גם לגבי הפורטל .פונקציות כדוגמת הטיפול בבנטונייט ,ייצור
הדייס הסילוני ( )jet groutוערום זמני של חפורת ימוקמו באתר ההתארגנות הראשי.
כעיקרון אתר ההתארגנות מחולק ל 2-מתחמים :חלק אחד הוא השטח הסטרילי הכולל משרדים ,חדר
אוכל עובדים ,מעבדה ,וחניות כלי רכב פרטיים .בשטח זה ניתן לשהות ללא ציוד מגן .החלק השני הוא
השטח התפעולי הכולל את אזור הבנטונייט ,הדייס הסילוני ,בית מלאכה ,אחסון אלמנטים לבניה
טרומית וחומרי בניה ,אזור לערום זמני ,שטח תנועה ותמרון ,חניית מנופים וציוד כבד ועוד.
 אזור הטיפול בבנטונייט
באזור הבנטונייט מאוחסן חומר הגלם בשקי ענק .כאשר מערבבים חומר מינרלי זה ,הנחצב מסלע ,עם
מים מתקבל חומר סיכה דמוי ג'ל .לאחר הזרמת החומר לתוך קידוח קיר הסלארי הוא מתנפח וממלא
את החלל הפנימי כך שהקרקע מסביבו לא תתמוטט והוא מונע זמנית את קריסת הדפנות .לאחר
הזרמת הבנטונייט מכניסים לתוך הקידוח את ”הכלוב" ברזל הזיון ,ולאחריו יוצקים את הבטון המובא
ממפעל בטון מחוץ לאתר .הבנטונייט הקל יחסית מהבטון אומנם עולה וצף כלפי מעלה מעל הבטון אך
בפועל נשאב הבנטונייט מתחתית הבור במקביל להתקדמות יציקת הבטון .בבנטונייט השאוב נעשה
שימוש חוזר .עד שלב מסוים ניתן לנקות את התמיסה מחול ,על ידי ציוד מתאים כגון "דיסנדר" או
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משאבת "אייר ליפט" .כאשר איכות הבנטונייט אינה עומדת עוד בדרישות של צמיגות וצפיפות לשימוש
חוזר ,החומר מועבר ,כפסולת ומופרד למרכיביו :מים ועפר .לפיכך ,באזור ייצור הבנטונייט ,ליד
השקים ,ממוקם המערבל בו מערבבים את המינרל עם מים ליצירת החומר .החומר המוכן לשימוש
נאגר באחד מתוך שלושה מכלים ,במיכל השני נאגר החומר שנאסף וניתן לעשות בו שימוש חוזר ובמיכל
השלישי נאסף בנטונייט שלא ניתן לעשות בו שימוש נוסף .החומר הבלתי שמיש מועבר למפריד מים
קרקע המפריד את התמיסה למים (כ )80%-ולחול (כ.)20%-מים אלה הם באיכות המתאימה להזרמה
למערכת הביוב בלבד ולכן יש להסדיר את קליטתם בשפד"ן בבוא העת .העפר מתאים לסילוק לאתר
פסולת בניין .לחילופין קיימת אפשרות לסלק את פסולת הבנטונייט באמצעות מכליות ישירות לאתר
מורשה מבלי לטפל בה באתר כאמור לעיל.
באזור הייצור והטיפול בבטון הרזה ,המורכב מצמנט ומים ביחס של  ,1:1נמצא הסילו לאחסון המלט
ומכלי המים ולצדם משאבות המזרימות את חומרי הגלם ואת המוצר המוגמר למכונות ההזרקה
בשיטת הדיס הסלוני .חשוב לציין כי תהליך החדרת הדיס הסלוני יוצר כמות פחת גבוהה של החומר
המוזרק העולה ומתפשט על פני הקרקע .לפיכך חשוב לחצוץ את האזור המוצף מסביבתו ולשלוט
בזרימתו .יש גם להיערך לאצירת הפחת במקום עד להתקשותו במידה מספקת לצורך פינויו כפסולת
בנייה לאתר מורשה .הציוד הנדרש לביצוע הפעילויות דלעיל כולל כאמור ציודים קבועים כגון מכלי
אחסון ,מערבלים ,משאבות ,פילטרים (מפריד מים קרקע) ,צנרת להזרמת המים המופרדים אל מערכת
ביוב אזורית ,מלאים של דלקים ושמנים שיאוחסנו במאצרות מקורות בנפח תיקני ואזורי אחסנה
לחומרים שונים כגון שקי הבנטונייט וקונסטרוקציות הברזל (הכלובים) ואחרים .הציוד המכני הנייד
כולל מחפרים ,מכונות הסלארי והדיס הסלוני ,מנופים להרמת הכלובים והורדתם לבור הקידוח,
וטרקטורים לפינוי פסולת בניין מסוגים שונים .בנוסף ,ינועו בשטח מערבלי בטון שיביאו בטון מוכן,
מאתר חיצוני ,ליציקת קירות הסלארי ומשאיות לשינוע עודפי עפר וחומרים אחרים .בשלב זה נבדקת
האפשרות של שינוע החפורת מאזור הכרייה אל שטח הערום הזמני באמצעות מסוע.
 בחינת חלופות מיקום
בהתחשב בעובדות כי חצית הירקון בתת הקרקע הינה חלופה מורכבת בכל היבטי התכנון ובעלת עלויות
גבוהות ביחס למעבר זמני בגשר הרק"ל ,כי שטח האתר הלוגיסטי המוצע עומד על כ 11.0 -דונם וכי
אתר זה מתואם מול רשות נחל הירקון ועריית ת"א -יפו,נעשתה בחינת חלופות מיקרו למיקום אתר
ההתארגנות של פיר נורדאו ,בקצהו הצפוני של הקטע התת קרקעי:
( )1חלופה  -1בתוך צומת נורדאו -פנקס.
האתר הניתן להקמה הינו אתר קטן המהווה אילוץ תפקודי לעבודת הקבלן.
( )2חלופה  -2בתוך צומת נורדאו -פנקס עם זרוע לכיוון מערב ,לצורך אחסון אלמנטים עבור מכונת
ה T.B.M -וחומרי חפירה.
חלופה זו מלווה בהתנגדות מצד עיריית ת"א -יפו עקב ההשפעה הגדולה שהם צופים על
התנועה והמטרד הסביבתי באזור המגורים צפוף המאפיין את הצומת.
( )3חלופה  -3פיר שילוח בנורדאו עם אתר אופרטיבי בכיכר מילנו.
פיר השילוח ממוקם על תוואי המסילות הסופי .הכניסה לפיר תתבצע מתוואי הפורטל הסופי.
בחלופה זו ,במעבר בין שלב כריית המנהרות לשלב הסופי ידרשו עבודות התאמה מינימליות ביחס
לעבודות שידרשו בשאר השלבים בצומת נורדאו וצפונה עד רח' שמעון התרסי.
לאחר הרכבת המכונות ,ייקורה הפיר והתנועה בצומת נורדאו תחזור לסדרה.
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אתר ההתארגנות המוצע ממוקם באזור בו מתוכנן פרויקט חניון ת"ק ע"י עיריית ת"א-יפו ועל כן היא
מתואמת מולה.
תרשימים  3.8.1.5-3.8.1.7מציגים את שלושת החלופות שנבחנו עבור מיקום האתר האופרטיבי של פיר
השילוח.
בנוסף ,בצומת נורדאו והרצועה הציבורית בה מתוכנן לקום מבנה טרומי זמני בשטח כולל של כ24 -
מ"ר ,בסמוך לתחנת שאיבת הניקוז של הפורטל  .מבנה זה מיועד לתמוך בעבודות שיעשו בפיר השילוח
והוא כולל בין השאר חדר המשמש לאחסון ציוד החשמל על כל מכלליו עבור אספקת החשמל לשתי
מכונות ה TBM-שיצאו מ פיר השילוח המתוכנן בנורדאו .בסיום הקידוחים ,החדר מסולק מהמקום.
תרשים  - 3.8.1.5חלופה  ,1פיר שילוח בצומת נורדאו -פנקס

תרשים  - 3.8.1.6חלופה  ,2פיר שילוח בצומת נורדאו עם זרוע מערבית
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תרשים  - 3.8.1.7חלופה  ,3פיר שילוח בנורדאו עם אתר אופרטיבי בכיכר מילנו

 )2פיר שילוח באזור צומת לוינסקי
צומת לוינסקי ואזור התחנה המרכזית הישנה הינם מקומות סואנים ,בעיקר בשל מעבר התחבורה
הציבורית אל  /מהתחנה המרכזית החדשה.
האזור הוגדר ע"י העירייה כאזור בעל עדיפות לפיתוח ציבורי שיקשר בין אזור קרליבך ,פרויקט השוק
הסיטונאי ופרויקט חסן ערפה לשכונות הדרומיות של העיר .כיום ,העירייה מפתחת את האזור ע"י
בניית מבני ציבור ופתוח רחובות וכיכרות אורבניות.
במידה וכריית המנהרות בחלק הדומי של התוואי תבחר להיעשות בשיטת ה ,TBM-נבחנו מספר
חלופות לפיר השלוח .החלופות מתייחסות בעיקר לאופן הכנסתן של המכונות לקידוח צמד מנהרות עד
תחנת קרליבך ,ופירוקן מדרום לתחנה -בקופסת  .Retrieval shaftבאותה העת ,תחנת קרליבך תפעל
במסגרת הקו האדום.
לביסוס חלופת השגור למנהרות ה ,TBM -במסגרת התווית הקו הירוק ,חשיבות גבוהה במיוחד מכיוון
שלנושא זה יש השלכות ישירות ומידיות על תכנון מרכז ה D.B -של הקו האדום ,באזור תחנת קרליבך
ובתחנה עצמה.
במסגרת ה תכנון הנוכחי ,צוות הקו הירוק מציע תכנון ראשוני מוקדם לחלופות פיר השילוח עד תחנת
קרליבך .תכנון זה מאפשר גמישות תכנונית בכל הקשור לקופסא הדרומית של תחנת קרליבך.
כאמור ,הקטע התת קרקעי תחנת לוינסקי -תחנת קרליבך נמשך לאורך כ 850 -בצמד מנהרות .להלן
תיאור החלופות שנבדקו עבור מיקום פיר שילוח למכונות  TBMבאזור צומת לוינסקי:
 )1חלופה מס'  :1פיר שלוח ברח' השומרון (תרשים )3.8.1.8
הפיר ממוקם בתוואי רחוב השומרון ,עם אתר התארגנות צמוד ובתחום  3חלקות המושע
המצויות כיום בהליכי פירוק ע"י בית המשפט .שטח אתר ההתארגנות המתוכנן מוערך בכ7.6 -
דונם.
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כיום ,מדובר בשטח מסחרי שניתן לממשו לבניה ע"י הוצאת היתרי בניה כחוק .עם זאת ,פיר
השלוח מתוכנן בקרבה יתרה לפרויקט בניה המקודם ע"י העיריה בחלקה  44וגוש ( 6942בית
הספר למחול -שלוחה של בת שבע).מתיאומים שנעשו מול גורמי העירייה עולה כי בכוונתם
לבנות את בית הספר בזמן הקרוב ,לרבות אולם מופעים של כ 500 -מקומות ישיבה .במקרה
זה ,מנהרות ה TBM -יגיעו עד לכ 5 -מ' מקירות בית הספר .כל נסיגה של המנהרות דרומה,
בכדי להתרחק מהמבנה ,תגרום להקטנת הרדיוס האופקי מתחת ל 100 -מ'= Rרדיוס סיבוב
נמוך ביותר.
חיסרון החלופה מתרכז בכך שאתר ההתארגנות המחייב תפיסת שטחים פרטיים נרחבים,
ומניעת תהליכי בניה בהם ,עד להשלמת פרויקט הרק"ל.
מבחינה סביבתית -נופית ,בחלופה זו אזור ההתארגנות ופיר השילוח צמודים למבנה לשימור
(בית הבאר) ולעץ האקליפטוס המומלץ לשימור .לבניין לשימור נדרשת חוות דעת ליציבות
המבנה ,עמידתו ברעידות או לחילופין העתקתו למרחק המאפשר את העבודות (בדומה
להעתקת מבני שרונה) או כל פעולה אחרת שיוחלט עליה .בשטח ההתארגנות ישנם עצים
בודדים הניתנים להעתקה ,דוגמת עץ תאנה וסיגלון.
תרשים  - 3.8.1.8חלופת פיר שילוח ברח' השומרון

)2

חלופות מס'  :2פירי שילוח בגינת לוינסקי (תרשים )3.8.1.9
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בחלופה זו מוצע למקם את פיר השילוח בגינת לוינסקי ,תוך תפיסת שטח ציבורי בהיקף של כ-
 7.0דונם ,לפיר ולאתר התארגנות.
החלופה מאריכה את המנהרות בכ 250 -מ"א ,ללא שימוש עתידי בהארכה .לכן ,בתום עבודות
הכרייה ,יידרש פירוק מיידי גם של ההארכה וגם של פיר השילוח עצמו.
במידה והפיר ישמש בעתיד כחדר טכני ,חלופה זו תגרור פגיעה לטווח ארוך בשטחים
הציבוריים הפתוחים.
בנוסף ,עם יישום החלופה הנ"ל יהיה צורך בחיזוק הבניינים ברח' נווה שאנן ,שמנהרות ה-
 TBMעוברות מתחתם.
יש להדגיש כי בחלק המזרחי של הגינה מקדמת עיריית ת"א -יפו את הקמתו של בית ספר
ביאליק .קיומו של בית הספר יגרור הטלת מגבלות תכנון וביצוע לפיר השילוח ולאתר
ההתארגנות המוצע.
מבחינה סביבתית -נופית ,חלופה זו פוגעת ברוב השטח הפתוח של גינת לוינסקי ,במגרש
הספורט ,מתקני המשחק והמדשאות .יידרש להעתיק או לעקור עצים רבים בשטח הגינה.
מבחינה אורבנית ,חלופה זו נוחה יחסית מבחינת נגישות הולכי רגל סביב רחוב הר ציון ,היא
אינה פוגעת במדרכות ובצירי התנועה הרגלית.
תרשים  - 3.8.1.9חלופת פיר שילוח בגינת לוינסקי

 )3חלופה מס'  :3פיר שילוח -בתוך תחנת לוינסקי
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בחלופה זו ,נבחנה באופן מפורט ,הלכה למעשה ,האפשרות לשגר מכונות  TBMמתחנת
לוינסקי עד תחנת קרליבך .תחנת לוינסקי הממוקמת בקצה הפורטל ,תשמש תחילה כפיר
שילוח ,ובהמשך כתחנה.
אילוצה העיקרי של החלופה הוא שצפונית לתחנת לוינסקי יהיה רדיוס סיבוב קטן של כ100 -
מ'=  .Rמכונות ה TBM -אינן יכולות לחצוב ברדיוס קטן זה ולכן תבוצע קופסא מקורה
מתחנת לוינסקי ועד קצה הרדיוס .רוחב הקופסא יאפשר את הרכבת המכונה בתוכה ,כך
שהחציבה תחל בקצה הצפוני של הרדיוס.
אתר ההתארגנות יהיה צמוד לתחנת לוינסקי.
מבחינה תחבורתית ,יבוטלו נתיבי הנסיעה המזרחיים ברחוב הר ציון ,ותבוצע הטיית תנועה
מזרחה ,לתוך גינת לוינסקי.
היתרון בחלופה זו הינו שילוח והתארגנות משטחי דרכים ושצ"פים ,אשר זמינים ובבעלות
עיריית ת"א .בנוסף ,החלופה מאפשרת שילוב עם התכנון הסופי ,כך שהצורך בפירוקים
והארכת אלמנטים יקרים כמו מנהרות וקופסת הפיר ,נמנעות.
מבחינה אורבנית ,בחלופה זו נחסמת המדרכה המזרחית וחלק מהמדרכה המערבית ברחוב הר
ציון .חלק גדול מגינת לוינסקי נפגע ,ללא פגיעה במגרש הספורט ואם אפשרות העתקת מתקן
המשחקים בתוך הגן .יש צורך בהסדרת גישה למבנה בית הכנסת והוספת דרכי גישה נוספות
וזמניות להולכי הרגל.
מבחינה סביבתית -נופית ,גם בחלופה זו יהיה צורך בהעתקתם או עקירתם שך עצים רבים בשטח גינת
לוינסקי.
החלופה הנבחרת הינה חלופה מס'  .3תרשים  3.8.1.10מציג את החלופה הנבחרת עבור מיקום פיר
שילוח לוינסקי.
תרשים  -3.8.1.10חלופת פיר שילוח בתוך תחנת לוינסקי
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המיקום המומלץ בתחנת לוינסקי נובע מהשיקולים המובילים :המנעות מקשיים בהליכים
סטטוטוריים ,תיאומים עם פרויקטים גובלים והסכמת עיריית ת"א ,הכרוכים בשילוח משטחים
פרטיים המיועדים לפיתוח ,הימנעות מהוספת קטעי מנהור מיותרים לפירוק ופירוק פיר השילוח,
ובמידה מקסימלית ניסיון לשלב את הפתרון עם התכנון הסופי.
טבלה  3.8.1.4מציגה את סיכומו של מכלול השיקולים .כאשר הצבעים מסמנים את מסקנות בדיקת
הקריטריון כלפי של חלופה :הצבע האדום מסמן "לא מומלץ" ,הצהוב "ניטרלי" והירוק "מומלץ".
טבלה  -3.8.1.4סיכום השיקולים העיקריים באיתור מיקום לפיר השילוח
פיר שילוח לוינסקי-טבלת השוואת חלופות
חלופה
קריטריון

חלופה 1 -

חלופה 2 -

חלופה דרומית 3 -

פיר שילוח ברח' השומרון

פיר שילוח בגינת לוינסקי

פיר שילוח בתחנת לוינסקי

שטחי הפקעה דרושים
תלות בפרויקטים גובלים
מורכבות ביצוע
קשיים צפויים בהליכים סטטוטוריים
עיכוב בלוחות זמנים
טיפול/חיזוק מבנים קיימים
העתקת תשתיות ומטרדים
שימוש בקופסה מתוכננת (פיר/תחנה)
תוספת אורך מנהור
אורך מבנים בC&C -
פגיעה סביבתית צפויה
מורכבות הסדרי תנועה זמניים
הערכת עלות בצוע
אתר התארגנות בשטח ציבורי/פרטי
פגיעה בשטחים ציבוריים פתוחים
לטווח ארוך
קבלת הסכמת הרשות המקומית

התארגנות
 3.8.1.4תכנית ניהול אתר לאתרי
מקרא :מומלץ

נטרלי

לא מומלץ

אתרי ההתארגנות שיפעלו לצורך הקמת הקו הירוק ,ימוקמו בסביבה עירונית תוססת ועל כן יחויבו
לעמוד במגבלות סביבתיות .שלבי ההקמה והביצוע של אתרים אלו יגובשו ע"י הקבלן הזוכה במכרז.
קבלן זה יח ויב בהגשת מסמך סביבתי משלים לאישור המשרד להגנת הסביבה והצוות המלווה ,כתנאי
להקמת האתרים.
תפעול אתרי ההתארגנות יתבצע באופן הבא:
אתרי ההתארגנות כמו גם אתרי העבודה יגודרו ויושלטו.
באתר הלוגיסטי בפארק הירקון ,ביציאה הצפון מזרחית מאתר ההתארגנות אל עבר ציר רוקח יותקן
מתקן לשטיפת גלגלי המכוניות למניעת לכלוך הציר בבוץ ועפר.
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שטחי ההתארגנות הנחוצים לבניית התחנות התת קרקעיות יהיו בדרך כלל בשטח קופסת התחנה
עצמה .בתחילת העבודה יידרש שטח של כ 3 -דונם שהוא כל שטח התחנה ,שטח זה מצטמצם בהדרגה
עם התקדמות העבודות עד שיעמוד על דונם אחד או שליש משטח התחנה .לאחר השלמת יציקת קופסת
התחנה ,לרבות התקרה ,ישמש חלל התחנה כשטח התארגנות ולוגיסטיקה להשלמת המערכות המכניות
והחשמליות של התחנה והמנהרה .עודפי העפר ישונעו לאזור הערום הזמני באתר ההתארגנות הראשי.
השינוע יהיה כאמור באמצעות משאיות ו/או מסוע.
אתרי העבודה בקטעים הקרקעיים של התוואי ו/או אתרים בהם תיושם שיטת החפירה וכיסוי יגודרו.
לנוכח רגישות שימושי הקרקע הגובלים עם האתרים ותנועת הולכי הרגל ורוכבי האופניים
האינטנסיבית ,הגידור יהיה עשוי מפח איסכורית סגור מפני הקרקע ועד לגובה שלא יפחת מ 3.5 -מ'.
גובה זה אמור לצמצם את פיזור האבק והלכלוך מהאתר אל עבר הסביבה ,לסייע בהנחתת רעשים
ולהוות מחסום ויזואלי בין האתר לבין המשתמשים בדרך.
 3.8.1.5שיקום חזותי
יישום תכנית כה משמעותית ,המשנה את פני העיר בכלל ותוואי מעבר הקו בפרט ,מהווה הזדמנות חד
פעמית לעשות "מתי חת פנים" לאזורים המשוועים להתחדשות פיזית ,כלכלית וחברתית כאחד .הדבר
נכון במיוחד לקטע הדרומי של המקטע ,בין שדרות הר ציון לבין צומת בגין/יצחק שדה/קרליבך ,בו
אמנם התוואי כבר תת קרקעי אך במסגרת הקמתו יש לטפל בתשתיות ישנות .בנוסף ,אין המדובר
בשינויים ישירים בלבד .התכנית המוצעת מהווה הזדמנות ליצירת קשר בין כל אחד מהמתחמים
והמוקדים החדשים והמתחדשים ,כמו התחנה המרכזית הישנה ,שכונת הרכבת ,מתחם יצחק שדה
ואזור השוק הסיטונאי ולחברם ע"י עיצוב שפת רחוב חדשה באמצעות תאורה חדשה ויעילה ,ריצוף
וסלילה מחדש ,נטיעות ועוד.
לאורך תוואי הרק"ל המתוכנן קיימים עצים בוגרים רבים הדורשים התייחסות במסגרת החוק .דינם
של העצים הבוגרים לאורך התוואי קשור בהיבטים רבים ,כגון גודל העצים ,גילם ,מצב בריאותם
וחשיבותם ההיסטורית והתרבותית .בתכנון המפורט יגובשו החלטות סופיות בדבר טיפול בעצים לאורך
התוואי .בנוסף להנחיות הקבועות בחוק והמלצת האגרונום לגיבוש ההחלטה ,נדרש להתייחס לעקרונות
כגון :המשמעות ההיסטורית והנופית של העץ במרחב העירוני ותרומת העץ לחזות ולתפקוד של
המרחב .לעץ בוגר ישנה חשיבות רבה בחלל הרחוב ,מבחינת זהות המקום וזיהוי המקום ,לעתים
מקומות נקשרים ישירות לעצים בודדים/שדרת עצים וכך מזוהים ומאפיינים את המקום.
לאורך כל התוואי מתוכננים להינטע מספר רב ככל הניתן של עצי רחוב רחבי עלים להצללה ויצירת
מיקרו אקלים לאורך המדרכות .העצים ברחובות השונים נבחרו בהתאם לאופי הרחוב ,רוחב הרחוב,
הפרעה לתנועה ולמערכות התשתית והתאמה לעצים הקיימים שנועדו לשימור .כמו כן ,ישנה כמות
גדולה של עצי תמר מצוי המיועדים להעתקה .בצמוד לתוואי הרק"ל ישנן מגבלות רבות לשתילת עצים
עקב מערכת החשמול ותחזוקת הרק"ל .לכן ,נבחרו עצים צריפיים שלא מתנגשים עם המערכות
השונות .בתחנות הרק"ל מתוכננת שתילה של עצי צל קטנים ופורחים להדגשת התחנות ויצירת איחוד
וזיהוי קל יותר של התחנות השונות.
עקב השימוש הנרחב בעמודים לצורך הזנת חשמל למערכת ,יצומצמו שאר האלמנטים האנכיים
הדרושים לתשתיות ,שילוט והתמצאות ע"י עיצוב אלמנטים רב שימושיים והכנסת תשתיות אל מתחת
לפני הקרקע.
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רה תכנון של השטחים הפתוחים הנעשה במסגרת שיקומם מאפשר:
( )1לשפר את חזות הרחובות בעזרת עצים מצלים ,שדרות ,שטחי גינון ושיפור שטחים
פתוחים קיימים.
( )2להתאים את הפיתוח הנופי לסביבה עירונית קיימת או מתפתחת.
( )3לשמור ,להדגיש ולהנגיש אתרים יחודיים והאלמנטים הנופיים הקיימים בשטח.
לפיכך יתבסס השיקום הנופי על העקרונות הבאים:
(א) שימור מרבי של הצמחייה הקיימת (בעיקר עצים) בעלת ערכיות נופית.
(ב) שימור מרבי של השטחים הציבוריים הפתוחים בעלי ערך היסטורי ותרבותי.
(ג) יצירת מדרכות נרחבות ,המאפשרות זרימת אנשים באזור התחנות בפרט ולאורך התוואי בכלל.
(ד) תכנון שביל אופניים לאורך התוואי או לאורך הרחובות המקבילים המתחבר למערך הכולל
של שבילי האופניים בעיר .תוך יצירת הפרדה בין תנועת הולכי רגל ,רוכבי האופניים וכלי
הרכב ,כדי לספק בטיחות לכל אחד מהתנועות וליצור סביבה נוחה יותר למשתמשים
הרלוונטיים.
(ה) יצירת הצללה מרבית ומיקרו אקלים לאורך המדרכות ע"י שתילת עצי צל ושימוש בקולונדות
קיימות.
(ו) ייחוד תחנות הרק"ל ואפיונן ע"י יצירת זהות בין התחנה והסביבה האורבנית הקרובה.
בתרשימים  3.8.1.11ו 3.8.1.12 -מוצגים חתך רוחב טיפוסי ותכנית פיתוח נופית ברחוב אבן גבירול,
אזור תחנת נורדאו ,המדגימים את עקרונות השיקום הנופי המתוכננים לאורך תוואי הרק"ל.
תרשים  – 3.8.1.11חתך טיפוסי רחוב אבן גבירול
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תרשים  – 3.8.1.12תכנית פיתוח תחנת נורדאו
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ביצוע עבודות פינוי מקדימות והכנת פני הרחוב לבוא הרק"ל מהווה עקרון מהותי לשיקום יעיל של נוף
הרחוב .פעולות אלו מבוצעות מבחוץ פנימה הכוללות הכנת המדרכות למצב הסופי ,והכנת מפרדות
הרק"ל .הפעולות לשיקום ארעי בזמן העבודות יתוכננו בשלב מאוחר יותר ,לקראת ביצוע ולאחר בחירת
קבלני הביצוע ויכללו במסמכים הסביבתיים המוגשים לצוות המלווה של התכנית .הפעולות לשיקום
הנופי יערכו בזמן העבודות בהתאם לתכנון המראה החזותי הסופי של שטח התכנית.
א .עקרונות לטיפול בעצים
ישנה חשיבות ליכולת לשמר באופן מלא עצים שנקבעו לשימור .אלה יתנו את הנוף המידי הירוק לתוואי
ומקומות מוצלים ונעימים לשימוש מיד עם פתיחת הפרויקט .העצים מהווים את העוגן החזותי/
תפקודי המידי.
באופן כללי כבר בשלב העבודות המקדימות יש צורך בשילוב מפרטי שימור והעתקה שהוכנו ע"י
אגרונום .לעת שלב ההיתרים יש לבחון אף הכנת שלב ייעודי מקדים לנושא טיפול בעצים לפני העתקת
התשתיות .הכנת העצים הן לשימור והן להעתקה מחייב משך זמן ארוך של מספר חודשים בהם מסתגל
העץ למצבו החדש .בזמן זה לכאורה הקבלן לא יכול לבצע עבודות נוספות בסביבת העץ .משום כך יש
לבחון את הדרך הטובה ביותר להכנת מכרזי עבודות מקדימות .עצים לשימור ,במיוחד אלה המצויים
בתחום הרחוב ,יישארו בו בעת פעולות ההקמה ויחוו שינוי מהותי בסביבת הקיום שלהם :פגיעה
פוטנציאלית בשורשים ,פגיעה במשטר ההשקיה שלהם ,פגיעה בנגר העילי אשר לא יגיע בעת עבודות
ההקמה ויש לתת על כך את הדעת .בנוסף קיימת אפשרות של פגיעה פיזית בגזע ובענפי העצים ולכן יש
להגן על הגזע באופן אקטיבי  -גידור ,יישום צינורות שרשוריים היקפיים וביצוע גיזום ענפים בטיחותי.
העתקות עצים ,ככל שיבוצעו לאתרים הסמוכים לתוואי הרק"ל ,יתרמו לכך שנוף הרחוב ישמר .כדי
לעמוד בהיקף הנטיעות החדש ובזמן המבוקש יש להיערך שנים מראש לכמויות העצים החדשים
הנדרשים ולהכין מכרזי שתילה ייעודיים עם משתלות שיבחרו לצורך העניין.
השקיה  -יש לוודא קבלה של הקצבי המים הנדרשים מראש ולוודא קיום צנרת אספקת מים מתאימה
למערך ההשקיה ,זאת כדי לאפשר קליטה של הצמחייה העתידית .יש להעריך את כמויות המים
הנדרשות לשימור העצים בעת ההקמה .עצים אשר בדר"כ אינם מושקים באופן מלאכותי יצטרכו
להיות מושקים בעת זו.
ב .תכנית נופית
התכנית הנופית תוכננה בהתאם לממצאי סקר העצים הבוגרים שנערך לאורך התוואי ומוצג בסעיף
 1.5.4למסמך זה.
בשלב התכנון המפורט יקבעו מינם ,מספרם ופיזורם של העצים שיינטעו ברחובות שלאורכם עובר
תוואי הרק"ל .מיני העצים הנטעים ברחובות שלאורכם עובר התוואי יקבעו לפי הנחיות עריית ת"א-
יפו .עם זאת ,מיני העצים שיינטעו סמוך לתוואי הרק"ל יקבעו לפי הנחיות חברת נת"ע.
בגיבוש חתך הרחוב ומרכיביו נלקחו בחשבון גורמים רבים במטרה ליצור שפת רחוב אחידה לקו,
סביבת רחוב נעימה ומוצלת להולך הרגל ולרוכב האופניים ושיפור חזות הרחוב .בניהם:
( )1יצירת צירי הליכה נעימים ,מוצלים ונגישים תוך שימוש נרחב בעצי צל.
( )2צמצום משטחי האספלט והריצוף על ידי שימוש נרחב בערוגות גינון היכן שמתאפשר
ובמפרדות.
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( )3שבילי אופניים אשר ינגשו את תחנות הרק"ל והשכונות הקרובות וישתלבו במרקם
שבילי האופניים המתוכננים וקיימים בעיר.
( )4שפת רחוב אחידה אשר תאפיין את הציר כולו ותהווה חלק מפרטי הרחוב אשר גובשו
ונעשה בהם שימוש בעיר – ריצופים ,ריהוט רחוב ,רצועות עזר ,עצי רחוב.
( )5הדגשת אזורי התחנות – שימוש בעצים שונים ,סוגי ריצוף שונים ,תוספת צמחייה
בהתרחבות מדרכות בצמתים.
התכנית הנופית המוצעת מצפון לתחנת נורדאו ועד לקצה התוואי של המקטע המרכזי ,מציעה את
התכנון הבא :
( )1פרטים סטנדרטיים -הריצופים המוצעים במדרכות לאורך הפרויקט יהיו ריצופים אשר גובשו
ע"י עיריית ת"א -יפו כשפת הרחוב הרצויה .המדרכות ירוצפו בריצוף  20/20אקרסטון אפור.
רצועת העזר ירוצפו בריצוף טרנטו אקרסטון גרניט ואילו שבילי האופניים ירוצפו במשתלבת
שחורה  . 20/20התחנות ירוצפו בריצוף איכותי בגוון אחר בכדי לייחדן משאר הרחוב ולסמן את
תחום התחנה .מפרדות אשר אינן מגוננות ירוצפו כדוגמת המדרכות.
( )2מרכיבי חתך רחוב טיפוסי,
א .רצועת עזר בסמוך לכביש .הרצועה תרוצף בריצוף טרנטו בהתאם לפרטים טיפוסיים של
עיריית תל אביב .רצועה זו תשמש למתקני רחוב כגון עמודי תאורה ,עצים  ,עמודי מחסום
במידת הצורך וכו' .רצועת העזר תופרד מהכביש באמצעות אבן שפה ותהיה במפלס גבוה
מהכביש.
ב .שביל אופניים דו נתיבי ברוחב  2.5מ' בצדו האחד של הרחוב .השביל ירוצף באבן משתלבת
כהה .שביל האופניים יהיה במפלס הכביש נמוך מהמדרכה ומרצועת העזר.
ג .מדרכה ברוחב מינימאלי של  3מ' ,עם הצירויות מקומיות נקודתיות עד  2.5מ' .בין
המדרכה לשביל האופניים יינטעו עצים בפתחים ייעודיים אשר יתנו צל מרבי להולכים
ולרוכבי האופניים (בנוסף לעצים ברצועת העזר)
ד .מפרדות מגוננות – משני ציידי הרק"ל או בין נתיבי נסיעת כלי הרכב ,מפרדות אשר רוחבן
מאפשר גינון ונטיעת עצים.
ה .מסעות ונתיבי חניה בהתאם לדרישות התנועה.
ו .תחנות רק"ל עם עצים ,סככות וספסלי ישיבה.
ז .לאורך הרחוב ישולבו ספסלים ואשפתונים בהתאם לצורך.
מרכיבי הרחוב יצרו מראה עיצוב נקי ,רחוב ירוק ומוצל.
( )3עצים -עצים קיימים – בתכנון הרחוב נעשה מאמץ שלא לפגוע בעצים קיימים ולשלבם עד כמה
שניתן במפרדות מתוכננות ,מדרכות ,ושטחים ירוקים .העצים במדרכות יהיו עצים רחבי נוף
לצורך הצללת המדרכות ושבילי האופניים .במפרדות צרות הצמודות לנתיב הרק"ל לא יעשה
שימוש בעצים רחבי נוף בגלל הקרבה במסילה ( חשמול הרכבת ,והתחזוקה הנדרשת של עלווה
על הפסים) .באזורים אלו ייעשה שימוש בעצים ורטיקליים אשר הנוף שלהם גבוה מחשמול
הרכבת (תמרים) ,או בשיחים בלבד ,בהתאם לרחוב ולרוחב הרצועה המגוננת .במפרדות רחבות
יינטעו עצים קטנים או שיחים מעוצבי גזע צרי נוף עם שורשים לא תוקפניים .בתחנות ישנה
התרחבות של השטחים המרוצפים עבור התחנה .התרחבות המשטח מאפשרת שימוש בעצי צל
עם נוף בינוני ,שיחד עם סככות ההצללה הבנויות יתנו צל לנמצאים התחנה .השימוש בעצים
שונים ידגיש את אזור התחנה וייחד אותה משאר חלקי הרחוב .בתכנון מפורט יישקל השימוש
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בעץ שונה לכל תחנה במטרה לייחוד את התחנה .במפרדות רחבות ייעשה שימוש בעצים קטנים
עם נוף צר או שיחים מעוצבי גזע כדוגמת לגרסטרמיה .במפרדות צרות ובמקומות להדגשת
צירים ייעשה שימוש בעצי תמר כחלק מהשפה הקיימת בעיר .העצים יהיו בעלי שורשים לא
אגרסיביים ולא אלימים בכדי למנוע הרמת ריצופים ובטונים .בכדי לקבל את מראה הרחוב
הרצוי בזמן מהיר יחסית ,העצים שיינטעו יהיו עצים בוגרים מהקרקע ואילו עצי התמר יהיו
בגובה של  4-5מטר בשתילה.
תרשים  3.8.1.13מציג חתך רחוב טיפוסי מצפון לנחל הירקון
תרשים  - 3.8.1.13חתך רחוב טיפוסי מצפון לנחל הירקון

התכנית הנופית המוצעת לאורך רחוב אבן גבירול מתמקדת בשלושה מישורים:
 )1שימור -התכנון המוצע משתלב עם התכנון האורבני -נופי הקיים לאורך הרחוב ,הן מבחינת
האלמנטים העיצוביים והן מבחינת החומרים .שבילי האופניים ורצועת המתקנים נשמרים.
תתבצענה פעולות של שימור או העתקה של עצי צל משני עברי הרחוב (בהתאם להמלצות סקר
העצים הבוגרים).
 )2שיפור -במסגרת התכנון הנופי המוצע ,מתוכננת הוספת עצים במדרכה (עצי צל).
 )3שינוי -התכנית העקרונית המוצעת לפיתוח פרטי ועיצוב הרחוב מתרכזת ביצירת רצועת הפרדה
מגוננת משני עברי הרק"ל .עצי תמר חדשים או מועתקים ימוקמו במפרדה ובצמתים .ייעשה ריצוף
של נתיבי הרק"ל לשם הדגשתם והבדלתם מנציבי הנסיעה של כלי הרכב.
תרשים  3.8.1.14מציג את התכנית הנופית המוצעת באזור תחנת נורדאו ורחוב אבן גבירול .תחנת
נורדאו ממוקמת בקטע התוואי הקרקעי.
תרשים  3.8.1.15מציג את התכנית הנופית המוצעת באזור תחנת ארלוזורוב הממוקמת לאורך המקטע
התת קרקעי של הרק"ל.
תרשים  3.8.1.16מציג את התכנית הנופית המוצעת באזור תחנת כיכר רבין שבסביבתה תוואי הרק"ל
עובר במקטע התת קרקעי.
תרשים  3.8.1.17מציג את התכנית הנופית המוצעת באזור תחנת דיזינגוף הממוקמת לאורך המקטע
התת קרקעי של הרק"ל.
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באזור תחנת לוינסקי ,שהינה תחנה הממוקמת בפורטל ,נערכה תכנית פיתוח סכמתית שמטרתה הפיכת
כל המתחם /האזור לכיכר עירונית שוקקת .התכנון האורבני -הנופי התרכז בין השאר ביצירת צירי
הולכי רגל ראשיים המחברים בין גן לוינסקי הקיים ורחבת מתחם בי"ס "מנשר" המתוכנן ופיתוחו של
הפארק העירוני.
גם התכנית הנופית המוצעת לאורך רחוב הר ציון מתמקדת בשלושה מישורים:
 .1שימור -התכנון המוצע משמר את אופיו של הרחוב .זהו תכנון אורבני -נופי ששם דגש על "ישן מול
חדש" ומשמר עצים בוגרים דוגמת הפיקוסים הקיימים לאורך הרחוב.
 .2שיפור -התכנון הנופי המוצע מתמקד ביצירת קו עיצוב אחיד לרחוב ,הכולל אלמנטים בנויים ושיקום
קירות הגדר .במסגרתו מתוכננת הוספת עצי רחוב וגינון ציבורי.
 .3שינוי -התכנית העקרונית המוצעת לפיתוח פרטי ועיצוב הרחוב מתכננת לשלב בעיצוב הרחוב את
האלמנטים הבאים:
( )1נתיב רק"ל מרוצף להדגשה.
( )2רצועת מתקנים.
( )3שילוב ריצוף  40/40ס"מ במדרכות ,בדומה ל"ריצוף של פעם".
( )4העתקת עצי תמר מצוי.
( )5תוספת גינון במפרדה ועצי תמר להדגשת הציר.
( )6יצירת "רחבות כיס" עם גינון בסמוך לכניסות לבתים ושצ"פים.
יש להדגיש כי חלקו הארי של הרחוב מתואר במסגרת תסקיר ההשפעה על הסביבה שנערך עבור
המקטע הדרומי של הקו הירוק -תכנית תת"ל /71א.
תרשים  3.8.1.18מציג את התכנית הנופית המוצעת באזור תחנת לוינסקי ורחוב הר ציון.
תרשים  3.8.1.19מציג את התכנית הנופית וחתכי הפיתוח במקטע הקרקעי בסביבת תחמ"ש לוינסקי.
ג .תכנית נטיעות מוצעת
בשלב התכנון הנוכחי ,צוות התכנון הנופי מציע לנטוע עצים צרי נוף במפרדות ,עצים עם נוף בינוני
בסביבת התחנות ועצים עם נוף רחב לאורך הרחובות.
טבלה  3.8.1.6מציגה את תכנית הנטיעות המוצעת המותאמת לאלמנטים השונים המתוכננים לאורך
תוואי הרק"ל הקרקעיים.
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טבלה  - 3.8.1.6תכנית הנטיעות המוצעת
קטע לאורך התוואי

נטיעות בקרבת התוואי

ש"י עגנון
וצפון רחוב אבן
גבירול
(מצפון לנחל
הירקון)

תמר מצוי

שיחים

תחנת נורדאו
ופורטל נורדאו

וושינגטוניה חוטית
Washingtonia filifera
ליגוסטרום יפני
Ligustrum Japonica
בוקיצה (אולמוס) קטנת
עלים
Ulmus Parvifolia

פורטל לוינסקי
וצפון רחוב הר ציון

-

נטיעות ברציפי התחנות

נטיעות במדרכות רחבות

אלון השהם
זלקובה מישורית
ספיון השעווה
Sapium sebiferum

פטרוקיה
כרבל לביד

לגרסטרמיה הודית
חלבלוב
תמר מצוי

מיש

אולמוס קטן עלים

מילה ירוקת עד

ספיון השעווה
Sapium sebiferum
ליגוסטרום יפני
Japonica Ligustrum
בוקיצה (אולמוס) קטנת
עלים
Ulmus Parvifolia
היביסקוס טליתי
מתחילית פעמונית
דק פרי זקוף
כסיית האבוב
סיגלון חד עלים

צאלון נאה
Delonix Regia

אלביציה ורודה

נטיעות במדרכות /מפרדות צרות

נטיעות במפרדות רחבות

קוטינוס
היביסקוס סטרייה
שיח אברהם

פנסית דו נוצתית
Koelreuteria Binnata

ליגוסטרום יפני
Japonica Ligustrum
אלביציה ורודה Albizzia
Julibrissin
ספיון השעווה
sebiferum Sapium

סיגלון חד עלים
ברכינטון אדרי
קלימסטמון ""Kings Park
פיקוס השדרה
פיקוס השקמה (לא יינטע בשטחי ריצוף)

-

נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

תרשים  - 3.8.1.14תכנית נופית המוצעת באזור תחנת נורדאו ורחוב אבן גבירול

נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

תרשים  - 3.8.1.15תכנית נופית מוצעת באזור תחנת ארלוזורוב
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תרשים  - 3.8.1.16תכנית נופית מוצעת באזור תחנת כיכר רבין
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תרשים  - 3.8.1.17תכנית נופית מוצעת באזור תחנת דיזינגוף

קו ירוק מרכז -תסקיר  -ו.docx1-

עמוד  332מתוך 440

נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

תרשים  - 3.8.1.18תכנית נופית מוצעת באזור תחנת לוינסקי ורחוב הר ציון
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תרשים  - 3.8.1.19תכנית נופית וחתכי הפיתוח בסביבת תחמ"ש לוינסקי
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 3.8.1.6שמירה על תפקוד עירוני תקין והקטנת הפגיעה בתושבי העיר
כל התערבות כירורגית במערכת חיה ותוססת ,כדוגמת הקמת מערכת תחבורה עתירת נוסעים בלב אזור
אורבני צפוף וסואן ,משפיעה על תפקודו של המרקם העירוני ומשליכה על איכות חיי התושבים .עם
זאת יש לזכור כי הפיצוי לטווח הארוך עשוי להיות לאין ערוך לעומת "הסבל" בטווח הקצר .למרות
האמור לעיל ,על היזם לנקוט באמצעים כדי להקטין למינימום ההכרחי את ההשלכות הבלתי רצויות
שמקורן בעבודות ההקמה .בין אמצעים אלה ניתן לציין את הפעולות הבאות שפירוט נוסף לגביהם ניתן
בפרקים ד' ו -ה' למסמך זה:
.i
.ii

.iii

.iv

.v
.vi
.vii

.viii
.ix

.x

העתקת מרבית התשתיות שבתחום זכות הדרך תתבצע בהתאם לנוהל הקבוע של התקנת
תשתיות חדשות לאורך התוואי .לאחר חיבור התשתיות החדשות ינותקו הישנות.
גידור זכות הדרך לצורך הפרדת אתר העבודה מסביבתו העירונית בשים לב למאפייני הגדר
להצנעת אתר העבודות ("מה שלא רואים מפריע פחות") ,להפחתת רעש ואבק ,למניעת
לכלוך בתחום הרבים ומניעת קונפליקטים בטיחותיים.
ביצוע עבודות בצמתים ראשיים ,על פני השטח ,בשעות הלילה כדי לאפשר תפקוד "נורמלי"
של הצמתים בשעות היום .באזורי מגורים לא תתאפשר עבודה בשעות הלילה אלא אם כן
יינתנו ההיתרים המיוחדים ע"י הרשויות המוסמכות .בהקשר זה מותר לציין כי מיקום
התחנות התת קרקעיות נקבע מלכתחילה כמדיניות ,בין צמתים ולא מתחתם כדי לצמצם
את היקף העבודות במפלס הרחוב וההפרעה לחיי היום יום במידת האפשר ,בזמן הביצוע.
הסדרי תנועה בעת הקמת התחנות התת קרקעיות יתוכננו עפ"י הדרישות הנובעות משיטת
ביצוען ועפ"י מיקומה של "קופסת" התחנה .בהתאם לכך ,בשלב התכנון המוקדם אחת
האפשרויות היא חפירת קיר הסלארי ברוחב של כ 6 -מ' כך שבעת ההקמה יש לחסום
רצועה של  6מ' .שטח עבודה זה ברוחב של שני נתיבי תנועה יחייב הורדת נתיב אחד לפחות
בכל כיוון בעת ההקמה .לאחר השלמת הקירות בשני הצדדים ויציקת גג התחנה יתאפשר
המשך העבודה על גבי הגג והגבלות התנועה יוסרו בחלקן הגדול .ההפחתה בקיבולת הכביש
בעת ההקמה ,במקומות בהם מתבצעות העבודות תשפיע ללא ספק על התנועה ברחובות
הסמוכים .השפעה זו אופיינית ליישום פרויקטים תחבורתיים גדולים.
במקומות בהם ניתן יהיה לבצע את עבודות המנהור ביותר משיטה אחת ,תינתן העדיפות
לשיטה לפיה ההפרעה לתפקוד העירוני קטנה יותר ולמשך זמן קצר יותר.
בשיקולים לבחירת מיקום אתרי ההתארגנות תינתן עדיפות לאתרים בהם ההפרעה
לתנועה ולשימושי קרקע רגישים תהיה קטנה יותר.
בשיקולים לבחירת אמצעי שינוע החפורת מאתרי הבניה אל שטח הערום הזמני וחומרי
בניה מאתר ההתארגנות אל אתרי הבנייה ,כדוגמת שינוע באמצעות משאיות או מסוע יש
להעדיף את החלופה הידידותית יותר לתפקוד העירוני ופוגעת פחות באיכות חיי התושבים.
מניעת גלישה של פסולת ,נגר ולכלוך מכל סוג מאתרי העבודות אל רשות הרבים.
שלב ההקמה של הפרויקט יכלול מערך פיקוח ובקרה .מערך זה יפעל מכוח ועפ"י תכנית
ניהול סביבתי המתייחסת להסדרי הניהול של כל הדרישות הסביבתיות המפורטות
במסמכים הסביבתיים ולכל הנחיה ותנאי שיינתנו ישירות לנ.ת.ע ו/או לקבלן במסגרת
היתר או אישור .בתכנית הניהול הסביבתי ישולב גם מנגנון של יידוע הציבור וטיפול
בתלונות תושבים.
משאיות וכלי רכב אחרים שינועו באתר העבודות יחויבו לשטוף את הגלגלים במתקן ייעודי
שיותקנו ע"י הקבלן טרם יציאתם לדרכים ציבוריות כדי למנוע פיזור גושי בוץ.
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1.3

נתוני תפעול ותנועה לשלב התפעול

3.9.1

מס' ותדירות הרכבות

תנועת הרכבות לאורך הקו הירוק מתבצעת במס' קווי שירות .המקטע המרכזי הינו מקטע המשותף
לשלושת קווים אלו .אי לכך נתוני תנועת הרכבות עבור מקטע זה נגזרים מסך התנועות האפשריות
לאורכו של הקו הירוק.
הנתונים להלן מצגים את תנועת הרכבות בשירות לזה נדרש להוסיף את תנועת הרכבות התפעולית בקו.
נתוני הרכבות המלאים מוצגים בפרק  4.5בתסקיר.
טבלה  3.9.1.1מציגה את נתוני התנועה בחלוקה לפי קווי שירות.
טבלה  -3.9.1.1נתוני תנועה לשלב התפעול

05:30 – 06:00

מס' רכבות
לשעה
16

סה"כ
רכבות
8

06:00 – 07:00

22

22

07:00 – 09:00

30

60

09:00 – 15:00

16

96

15:00 – 19:00

22

88

19:00 – 22:00

22

66

22:00 – 00:30

16

40

שעות

בנוסף לרכבות הנוסעים המתוכננות על"פ טבלה  3.9.1.1שלעיל ,ישנן מספר רכבות הנוסעות על
המסילות שלא לצורך הסעת נוסעים ,אלא לצורך תפעולי.
בזמן שבין שעות הלילה המאוחרות לבין שעות הבוקר המוקדמות ,קיים חלון הזדמנויות שבו אין
תנועת רכבות נוסעים על המסילה .חלון זמן זה מנוצל לפעילות תחזוקה שוטפת של המסילה .להלן
מספר הנחות אשר נלקחו בחשבון ליישום בחלון הזמן:







תחילת שירותי הרכבות בימות השבוע ב –  05:30בבוקר היוצאות מתחנות הקצה
סיום שירותי הרכבות בימות השבוע ב –  00:30בלילה בתחנות הקצה
כל הרכבות שוהות במהלך הלילה בדיפו
הרכבות האחרונות מגיעות לשהייה בדיפו סביב השעה 01:30
סביב השעה  04:30לפנות בוקר יוצאות הרכבות הראשונות מהדיפו אל עבר תחנות ההתחלה.
רכבות אלו משמשות גם כרכבות  SWEEPשתפקידן ווידוא שלמות המסילה ותקינותה.
בהתאם לכך ,חלון הזמן לצורך תפעולי הינו  3שעות.

בנוסף לאמור לעיל ,יופעלו בו זמנית שני צוותי תפעול ברוב הלילות .רכבים ייעודים לצד רכבות תפעול
יופעלו על בסיס קבוע לטובת פעילויות תפעול שוטפות כמו ניקוי חריצי המסילה וכד'.
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טבלה  -3.9.1.2סיכום נתוני תנועת הרכבות בשירות לשלב התפעול
שעות
סה"כ
סה"כ שעות היום
סה"כ שעות
הלילה

3.9.2

סה"כ רכבות
נוסעים

רכבות ריקות אל
הדיפו וממנו

שעורי נהיגה  +תפעול
שוטף

388

16

6

340

0

0

48

16

6

תיאום מערכת הרק"ל והתח"צ

ראה סעיף  1.4.2לעיל בנושא תחבורה ציבורית קיימת.
במסגרת תכנון המערכת המוצעת יבוצעו התאמות למערכת קווי האוטובוסים ,עפ"י העקרונות הבאים:
(א)
(ב)

(ג)
(ד)

(ה)
(ו)
(ז)

3.9.3

בדיקת מוצאים-יעדים משותפים .כלומר ,האם לקו האוטובוס הקיים יש מוצאים ויעדים
משותפים לקו המתע"ן החדש אשר מצריכים את ביטולו ,קיצורו או שינויו.
בדיקת מידת הפגיעה ברמת השירות -האם השינוי יוסיף למספר משמעותי של נוסעים יותר
ממעבר אחד בין מוצא-ליעד מהמצב הקיים או יאריך באופן משמעותי את זמן הנסיעה בין
מוצא-ליעד לעומת מצב קיים.
בדיקת רמת הממשק -מה מידת הנוחות והבטיחות לביצוע מעבר מאוטובוס לקו המתע"ן
ולהיפך בתחנה עצמה.
בדיקת קיבולת תחנות קו המתע"ן -האם התחנה עצמה תוכל לקלוט בשעות השיא את כמויות
האוטובוסים והאם קו המתע"ן יוכל לקלוט אליו בשעות השיא את כל הנוסעים מקווי
האוטובוס העוצרים בתחנה.
קיומה של תשתית העדפה בה הקווים יכולים לנסוע.
קווי אוטובוס חדשים יתווספו לפי ביקוש עתידי צפוי על מנת להעניק שירות לרחובות חדשים,
שכונות חדשות או אזורי תעסוקה בתכנון/הקמה במרחב.
תכנון מסלולי הקווים ייעשה בהתאמה לשלבי היישום הצפויים של קווי המתע"ן במערכת תוך
התחשבות במצבי הפעלה חלקיים של קווי המתע"ן ובמצבים של הפעלה משולבת של כמה קווי
מתע"ן.

מהירות נסיעה מתוכננת בחלוקה למקטעים

מהירות נסיעת הרכבות לאורך התוואי מחולקת ל 2 -מקטעים עקרוניים:
א.
ב.

מקטע קרקעי ועל קרקעי (גשר)
מקטע תת קרקעי

מהירות הנסיעה המרבית במקטע התת קרקעי לא תעלה על  80קמ"ש ואילו מהירות הנסיעה במקטע
הקרקעי -על קרקעי לא תעלה על  50קמ"ש.

3.9.4

שינויים צפויים בנפחי תנועת כלי הרכב

טבלה  3.9.4.1מציגה את השינוי בכמות הרכבים בין המצב הקיים לשנת היעד עם התוכנית.
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טבלה  -3.9.4.1שינויים בנפח תנועת כלי רכב ,שעת שיא בוקר

מערב
שי עגנון
מזרח
דרום
צפון
דרום
צפון
דרום
אבן גבירול

הר ציון

צפון
דרום
צפון
דרום
צפון
דרום
צפון
דרום
צפון
דרום
צפון
דרום
צפון

שד' לוי אשכול-אבן
גבירול
אבן גבירול  -שד' לוי
אשכול
שי עגנון-שד' רוקח
שד' רוקח-שי עגנון
שד' רוקח-יהודה מכבי
יהודה מכבי-שד' רוקח
יהודה מכבי-שד'
נורדאו
שד' נורדאו -יהודה
מכבי
שד' נורדאו-פנקס
פנקס  -נורדאו
פנקס-בזל
בזל  -פנקס
בזל-ז'בוטינסקי
ז'בוטינסקי  -בזל
שומרון-לוינסקי
לוינסקי-שומרון
לוינסקי-וולפסון
וולפסון-לוינסקי
וולפסון-שלמה
שלמה-וולפסון

פרטיים

משאיות
בינוניות

משאיות
כבדות

אוטובוסים

אופנועים

110.4

13.1

0.7

14.0

13.8

172.0

20.4

1.1

12.5

21.5

211.2

25.1

1.3

14.0

26.4

-12.0

-1.4

-0.1

12.5

-1.5

400.8

47.6

2.5

24.5

50.1

274.4

32.6

1.7

28.0

34.3

366.4

43.5

2.3

35.5

45.8

225.6

26.8

1.4

38.5

28.2

95.2

11.3

0.6

35.5

11.9

20.0

2.4

0.1

36.5

2.5

140.8

16.7

0.9

30.5

17.6

12.8

1.5

0.1

33.5

1.6

608.8

72.3

3.8

30.5

76.1

55.2

6.6

0.3

33.5

6.9

48.8

5.8

0.3

31.0

6.1

-103.2

-12.3

-0.6

33.0

-12.9

-2.4

-0.3

0.0

24.5

-0.3

-26.4

-3.1

-0.2

29.0

-3.3

-3.2

-0.4

0.0

28.5

-0.4

-25.6

-3.0

-0.2

29.0

-3.2

השינויים בהסדרי התנועה כתוצאה מהתוכנית מוצגים בסעיף  4.2להלן.
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1.01

ניקוז

תוואי הרק"ל מתבסס רובו ככולו על כבישים קיימים ודרכים סלולות ,ללא סלילה חדשה של שטחים
פתוחים ,דרכי עפר וכיו"ב .אי לכך ,פיתוח וביצוע הפרויקט אינו צפוי לייצר כמויות נגר מעבר לכמויות
הנוצרות כיום ואינו צפוי להשפיע על כמות הניקוז הכללית.
מעבר לכך ,עיריית ת"א -יפו דורשת כי בזמן הקמת הפרויקט יוגדלו מספר קווי ניקוז ובחלקם יגדל אף
קוטר הקו ,ומכאן שפיתוח הרק"ל בעיר מיטיב עם מערכת הניקוז העירונית.
עבודות הניקוז תכלולנה העתקת והטיית קווי מי נגר מתחום העבודה ללא שינוי סכמת הזרימות.
בנוסף ,בשלב התכנון המוקדם לא מתוכנן חיבור המערכת אל קווים השייכים לאגני היקוות אחרים או
העתקה של קווי ניקוז מאגני היקוות אחרים אל קווים המתוכננים לאורך תוואי הרק"ל.

 3.10.1ניקוז מנהרות הרכבת
מנהרות הרק"ל ינוקזו אל התחנות הקרובות ,באמצעות קווי ניקוז שיונחו לאורך המסילות בזמן
ביצוען .הניקוז יתבצע אל בור רטוב ומתקן שאיבה שיותקנו בתחנות הרכבת.

 3.10.2ניקוז פורטלים ותחנות הרכבת
תחנות הרק"ל ירכזו את מי הנגר בתחומן ע"י שיפועי רצפות שינתבו את המים אל עוקות ניקוז
שתמוקמנה בנקודות הנמוכות ביותר .מהעוקות יוזרמו מי הנגר ,באמצעות מערכת סגורה ,אל הבור
הרטוב ומתקן השאיבה .קווי הסניקה מתחנת השאיבה לניקוז יחוברו לקווי הניקוז העירוניים שבקרבת
התחנה .מתקני השאיבה בתחנות "לוינסקי"" ,ארלוזורוב"" ,דיזנגוף" ו"רבין" יותקנו מחוץ למבנה
התחנות .מתקן השאיבה בפורטל "נורדאו" ימוקם במבנה נפרד מחוץ לפורטל.
כל מתקן שאיבה יכלול שתי משאבות טבולות ואביזרים להסנקת הנגר אל מערכת ניקוז עירונית סמוכה
לתחנת הרכבת .מתקני השאיבה לניקוז יתוכננו בהתאם לספיקות מי הנגר או ספיקות כיבוי האש –
הגבוהה מבניהן .כמויו ת המים הצפויות לעבור במתקני השאיבה הינן מזעריות ועל כן לא ישפיעו על
ספיקות התכן.

 3.10.3מערכת הביוב
בתחנות הרכבת התת קרקעיות "לוינסקי"" ,ארלוזורוב"" ,דיזנגוף" ו"רבין" יותקנו מתקני שאיבה
לשפכים .כל מתקן שאיבה יכלול בור רטוב בו יותקנו שתי משאבות טבולות אשר יסנקו את השפכים
לקווי ביוב במערכת הביוב העירוני.
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1.00

שלבי תכנון וביצוע

 3.11.1לו"ז והצגה של העבודות הדרושות להקמת הפרויקט
בשלב התכנון המוקדם ניתן לתאר את שלבי הביצוע לשם הקמת פרויקט הקו הירוק והמקטע המרכזי
בפרט ,באופן כוללני בלבד .תיאור מפורט והצגה של לו"ז מתוכנן לכל שלב יתבצע בשלב התכנון
המפורט.
ככלל ,שלבי ביצוע להקמת התוואי התת קרקעי מתרכזים ב:
( )1קידוח קירות סלאריים וביצוע פירי שילוח( .ביצוע פירי השילוח מוערך בשנתיים)
( )2כריית מנהרות( .ניתן לקדוח קירות סלאריים של הקופסא החיצונית במקביל ,מכיוון
שהמכונות חוצות את קירות התחנה).
( )3חפירה בתחנות עם תמוך אופקי ( ,)STRUTבהתאם לשלבי הביצוע והמפלסים המתוכננים
בהמשך.
יש להדגיש כי לשם חציית נחל הירקון מתוכנן לקום גשר ייעודי לרק"ל בין גשר "בר יהודה" וגשר
"אוסיש קין" .הקמת הגשר מהווה תת שלב התחלתי לביצוע עבודות ההקמה של המקטע התת קרקעי
משום שגשר זה ישמש למעבר בין אזור ההתארגנות בפארק הירקון לתוואי (מנהרות +תחנות ) לאורך
רח' אבן גבירול.
בשלב התכנון המוקדם ,צוות התכנון ממליץ לבצע את התחנות בשלבים (כל אחת בנפרד) בכדי לא
לסגור את כל רחוב אבן גבירול.
שלביות ביצוע התחנות תקבע בשלב התכנון המפורט בלבד מאחר והפתרונות לביצוע הכניסות משתנים
בין תחנה לתחנה ותלוי בגורמים לא ידועים בשלב זה (תיאומים נדרשים מול רשויות מוניציפאליות
וגורמים פרטיים) .נוכל להעריך בצורה גסה את משך ביצוע תחנה טיפוסית בכ 4-שנים.
עיקר העבודות שישו לשם הקמת התוואי הקרקעי יתרכזו ב:
()1
()2
()3
()4
()5
()6

חפירה של רצועת המסילה
הנחת מבנה תחתון ועליון (כולל מבנה המסילות)
הנחת קווי תקשורת וחשמל
ביצוע עמודי חשמול ()catenary
ביצוע עבודות ניקוז ,קרצוף ורבוד כבישים שלאורכם עוברת המסילה
ביצוע עבודות גינון ,רצוף ,תמרור וצביעה בתום התהליך

 3.11.2הסדרי תנועה בשלבי הביניים
בשלב ההיתרים יוחלט על הסדרי התנועה שיופעלו בשלב הביניים ועל כן פירוט שלביות זו תופיע
במסמכים הסביבתיים /תנועתיים לביצוע.

 3.11.3שלבים לטיפול ושיקום נופי
בשלב התכנון המפורט יקבעו שלבי הביצוע לעבודות השיקום הנופי הן במהלך ההקמה והן בסיום ביצוע
העבודות.
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פרק ד'
פירוט וההערכה של ההשפעות הסביבתיות

נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

 4פרק ד' -פירוט וההערכה של ההשפעות הסביבתיות
1.0

שינויים בשימושי קרקע ובייעודי קרקע

4.1.1

קונפליקטים עם שימושים קיימים

ניתן לחלק את עיקרי הקונפליקטים הצפויים עם שימושי קרקע ,במקרקעין בהן עוברת מסילת הרק"ל
ומתקניה ,לארבעה אזורים מרכזיים:
()1
()2
()3
()4

האזור הקרקעי מתחילת התוואי ועד תחנת נורדאו,
אזורי התחנות בתחום התת-קרקעי :תחנות ארלוזורוב ,רבין ,דיזנגוף ,קרליבך ולוינסקי,
פרוזדור קרליבך,
מפורטל לוינסקי ודרומה.

4.1.1.1

האזור הצפוני עד תחנת נורדאו

באזור הצפוני של המקטע המרכזי של הקו הירוק צפויה פגיעה פוטנציאלית בכלבייה העירונית ברח'
ש"י עגנון  -הריסת סככות הכלבייה ,כפי שמוצג בתרשים  .4.1.1.1במידה ובשלב הביצוע פגיעה זו
תמומש ,הדבר יחייב הסדרת המתחם ומתן שירות במיקום אלטרנטיבי.
תרשים  - 4.1.1.1הצגת הקונפליקט בין סככות הכלבייה העירונית לתוואי הרק"ל
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יש לציין כי תכנון התוואי בקטע זה משלב היטב את תחנת רוקח עם מגרשי החנייה של חנה וסע
במתחם רידינג ועל כן לא צפוי קונפליקט באזור זה.
כמו כן ,התכנון מבטיח מעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים בנקודת חציית הירקון ,באופן זהה לקיים היום
מתחת לגשרי בר יהודה וגשר חיל ההנדסה ,בנוסף להבטחת קיום רציפות שביל ישראל בגדה הצפונית
של הירקון.
בנוסף ,בקטע שמצפון לתחנת נורדאו ,ברח' אבן גבירול ,בו המסילה עוברת ממרכז הרחוב למערבו
וחוצה מפרדה ואת המסלול המערבי של הרחוב ,ידרשו הסדרי תנועה ושינויים בפרופיל הרחוב ,לרבות
התווית מסלול האופניים.
4.1.1.2

אזורי התחנות התת קרקעיות

כלל ,מרבית תחנות הרק"ל לאורך המקטע המרכזי הינן תחנות תת קרקעיות ,למעט תחנת נורדאו
שהינה במפלס הקרקע ותחנת לוינסקי שהינה תחנה משוקעת בפורטל .ההתוויה התת קרקעית מקטינה
למינימום את הקונפליקטים עם הסביבה הקיימת למעט מיקומי הכניסות לתחנות (יידרשו הפקעות
בכניסות לתחנות התת קרקעיות) .תחנות אילו אינן נשענות על מגרשי חנייה לכלי רכב אלא גישה ישירה
של הולכי רגל בלבד או קירבה לחניונים תת קרקעיים.
פירוט הכניסות לתחנות מופיע בסעיף  3.3.1לעיל.
עם זאת ,ייתכנו מספר קונפליקטים במקרקעין לאורך אבן גבירול ועד לקצה הקטע התת קרקעי:
()1
()2
()3
()4
()5

()6
()7

תידרש הסדרה בטיחותית באזור תחנת נורדאו בקטע המשוקע לפני הכניסה לפורטל.
בתחנת ארלוזורוב ,הכניסה המזרחית תשתלב עם תכנון מחדש של מתחם סומייל ופינוי מבני
מגורים מהמתחם.
בתחנת רבין ,הסדרת הכניסה מהכיכר והשתלבותה מחדש בתכנון הכיכר ,לרבות הקשר עם
החניון התת קרקעי המתוכנן במקום.
כניסה לתחנת רבין משד' דוד המלך – פגיעה מסוימת בשטח המגונן של השדרה .יחייב טיפול
נופי המאפשר השתלבות מחדש של הכניסה לתחנה עם השדרה.
תחנת דיזנגוף –  3הכניסות משתלבות במרקם העירוני הצפוף ויחייבו הסדרה מחדש של
פרופילי הרחובות הסמוכים :קפלן ,לסקוב וטוסקניני ,כך שלא תופר תנועת הולכי רגל ורוכבי
אופניים.
תחנת קרליבך – התייחסות לקונפליקטים אפשריים במסגרת תכנון הקו האדום הכולל במרחב
זה תכנון משולב עם הקו הירוק.
תחנת לוינסקי – שינויים בגינת לוינסקי ושד' הר ציון ,ישתלבו במסגרת פרויקטים של
התחדשות עירונית במרחב זה עבור גינת לוינסקי ,שד' הר ציון ומתחם התחנה המרכזית.

4.1.1.3

פרוזדור קרליבך

בקטע זה של התוואי ,נוצר קונפליקט עם שימושי הקרקע הקיימים הנובע ממעבר המנהרות מתחת
למבנים קיימים .קונפליקט זה מתרחש בשתי הנקודות הבאות:
א .מעבר בחניון בית אליהו
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בכניסה מדרום לתחנת דיזנגוף מתוואי הרק"ל מתוכנן לעבור ברדיוס אופקי מינימאלי .R=150m
רדיוס זה מכתיב חדירת המנהרות לתוך חניון בית אליהו .בעקבות חדירה זו יש צורך בחיזוק הבניין
ושתוצרו גריעת  4חניות בקומה (.)- 3
תרשים  4.1.1.3מציג את הקונפליקט הנוצר עם חניון הבניין בתשריטים.
תרשים  4.1.1.4חתך רוחב בנק' חדירת מנהרות הרק"ל לחניון בית אליהו
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תרשים  – 4.1.1.3חדירת מנהרות הרק"ל לחניון בית אליהו

תרשים  – 4.1.1.4חתך רוחב בנק' חדירת מנהרות הרק"ל לחניון בית אליהו

חניון -1

חניון -2

חניון -3
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א .מעבר מתחת ל"בית המטווח"
בקטע זה תוואי המנהרות עובר מתחת למבנה בית המטווח ,בתחום הזכויות שלו בקרקע .חשוב להדגיש
כי מעבר זה אינו משפיע על קונסטרוקציית המבנה.
תרשים  4.1.1.5מציג את הקונפליקט הנוצר עם הזכויות בקרקע של בית המטווח.
תרשים  - 4.1.1.5מעבר הרק"ל בסמיכות לבית המטווח

4.1.1.4

שד' הר ציון

המסילה עוברת במרכז השדרה ותשולב במסגרת ההתחדשות העירונית של השדרה .ידרשו הסדרי
תנועה חדשים לגבי ברחובות החוצים :משה מטלון ,וולפסון והקונגרס.

4.1.2

מגבלות על שימושי וייעודי קרקע

היות והמסילה ברובה תת קרקעית לא צפויות מגבלות על שימושי קרקע .המגבלות היחידות שהמסילה
מטילה הינן בקטעים העיליים כגון:
()1
()2
()3
()4

שינויים בתכנון הכלבייה באזור רידינג.
מגבלות על מערכת הגישה למרכז לבטיחות בדרכים.
לא צפויות מגבלות על רח' אבן גבירול ושד' הר ציון בקטעים העל קרקעיים למעט הסדרי
תנועה.
לא צפויות מגבלות באזורי התחנות לגבי הכניסות .כל הכניסות משתלבות עם התכנון העירוני
הקיים והמתוכנן לרבות שילוב עם פרויקטים של התחדשות עירונית והקמת חניונים תת
קרקעיים.
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4.1.3

שינויים ומגבלות בדרכים וחניות

השינויים והמגבלות הצפויים לצוץ בדרכים לצדם עוברת המסילה (דרכי גישה ,יציאה) וחניות מתרכזים
במספר מוקדים:
()1
()2
()3
()4

4.1.4

מעבר הרק"ל בצפון רח' אבן גבירול ,לאחר העיקול לדרום מרח' ש"י עגנון ,תחייב חצייה כפולה
של המסלול המערבי ולכן צפויה האטה בתנועה לתוך העיר.
חציית מסלול מערבי של אבן גבירול ליד הצומת עם רח' יהודה המכבי .יחייב התאמת פעילות
רמזורים כדי למנוע האטת תנועה.
תחנת רבין – השתלבות עם חניון תת קרקעי גדול המתוכנן מתחת לכיכר.
שד' הר ציון – תכנון מחדש של השדרה ופרופיל שלה עם השתלבות הרק"ל באי התנועה המרכז
השדרה.

חלופות להפחתת ההשפעות והמגבלות

ב שלב התכנון המפורט יפורטו חלופות אפשריות להפחתת השפעות שליליות ומגבלות ,באם יהיו,
בשימושי וייעודי הקרקע בקרבתם עובר תוואי הרק"ל .לדוגמא:
( )1בחינה של מזעור הפגיעה במתחם הכלבייה (אלא אם כל המתחם נהרס ולכלבייה ימצא אתר
חלופי)
( )2בכל הכניסות לתחנות ,בחינה של צמצום השפעות על שטחי הגינון והשצ"פ הקיימים ובמידת
הצורך לאפשר גינון חלופי.
( )3בחינה של התוויית מסלולי אופניים היכן שנדרש המשתלבים עם התוויית הכניסות לתחנות.
כולל מיקום נק' השכרת אופניים וחניות בקרבת הכניסות לתחנות.
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1.1
4.2.1

שינויים בתנועה
הערכת השפעות על התנועה והנגישות בשלב ההקמה

הסדרי התנועה בשלב ההקמה אינם ידועים באופן סופי ומדויק בשלב התכנון הנוכחי והינם פועל נגזר
משלב תכנוני מתקדם יותר ,לאחר בחירת שיטת העבודה לכריית המנהרות של התוואי התת קרקעי.
יש להדגיש כי בעיר תוססת ומתפתחת כמו העיר ת"א-יפו ,יישום שינויים בתנועה והסדרי תנועה ברחבי
העיר מתרחש באופן תדיר.
ההשפעות השליליות על התנועה והנגישות בעת ההקמה ,עלולות לנבוע משלושה מקורות עיקריים:
 )Iתנועת משאיות וכלי צמ"ה באתרי העבודה ,בין אתרי העבודה לאתרי ההתארגנות ובעיקר
באזור התחנות.
 )IIשינוי בהסדרי תנועה בצירים המרכזיים (אבן גבירול ,הר ציון וכד') ושימוש בצירים חלופיים.
 )IIIחסימת כניסה לחניות ,מדרכות וביטול שבילי אופניים.
תכנון הסדרי התנועה לשלב ההקמה ,ייעשה בשלב היתרי הבניה ובתאום מול רשות התמרור .להלן
עקרונות מומלצים לתכנון הסדרי תנועה שמטרתם להפחית את ההשפעות השליליות על התנועה
והנגישות (לרבות נגישות רוכבי אופניים והולכי רגל) לאורך התוואי ובסביבתו ,בשלב ההקמה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9

.10
.11

קיום מערכת בקרה (כדוגמת רמזורים) על כניסה ויציאה של משאיות וצמ"ה אל ומאתרי
התארגנות.
ככל הניתן ,הקצאת נתיבים ייעודיים לצמ"ה ומשאיות.
גידור ובידוד אזורי עבודות ונקודות בהן צפויה הפרעה כתוצאה מכך.
הסדרת מעברים באזורים הבנויים (מדרכות זמניות וכדומה) לטובת ציבור.
שימור של כמות הנתיבים הקיימים בזמן העבודות ככל הניתן.
איסור חנייה זמני במקטעים בהם מתקיימות העבודות והצעה והקמת חניונים זמניים
אלטרנטיביים.
מתן האפשרות לתפעול תחבורה ציבורית במשך כל זמן עבודות ההקמה .כלומר ,תוקמנה
תחנות אוטובוסים זמניות סככות ושלטים עם מידע לציבור .כל שינוי בתחבורה הציבורית,
בזמן העבודות ,ילוו בפרסום לטובת הציבור ויתואם עם גורמים מקומיים.
בקטעים שאינם רגישים לרעש ,תבחן אפשרות לביצוע עבודות מסוימות בשעות הלילה .הודעה
על כך תינתן מראש לציבור ותתואם עם המחלקה לאיכות הסביבה של עירית ת"א -יפו.
הימנעות ,ככל הניתן ,מביצוע עבודה דו שלבית וביצוע עבודה חד שלבית המתבססת על
העתקת התשתיות בד בבד עם הנחת המסילה וזאת על מנת למזער את אי הנוחות הנגרמת
לתושבים.
בכדי להקטין את ההפרעה לתנועת כלי הרכב ,במקומות בהם ניתן הדבר ,יורחב תוואי הרחוב
בשלב הראשון כך שנתיבי כלי הרכב יוסדרו בתחום זכות הדרך.
הסדרי התנועה בשלב ההקמה יכללו שימוש בשילוט זמני להכוונת הנהגים ,כנדרש באזורים
בהם נערכות עבודות ההקמה וכן יעשה שימוש באיתות וניתוב חילופי לצורך הפחתת הביקוש
התנועתי באזורים אלה .הציבור יקבל דיווח בנוגע לעבודות המתוכננות וכן לגבי העיכובים
הצפויים כתוצאה מכך .הגישה למבני עסקים ,המדרכות ועצמים אחרים ברחוב יתוחזקו ברמה
נאותה על אף זמניותם.
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4.2.2

הערכת השפעות על התנועה והנגישות בשלב התפעול

סעיף  4.8.2לתסקיר זה מציג את השינויים הצפויים בחזות הרחוב שלאורכם עובר תוואי הרק"ל.
ככלל ,לאחר השלמת התוכנית ,לא יהיו הגבלות על תנועת כלי רכב פרטים לאורך התוואי.
על מנת להעריך את ההשפעות השליליות בזמן התפעול על התנועה והנגישות (לרבות נגישות רוכבי
אופניים והולכי רגל ) לאורך התוואי הקרקעי של המקטע המרכזי ,נחלק את התוואי ל 3-מקטעים
קרקעיים (מצפון לדרום):
 .1ש"י עגנון -אבן גבירול ,כולל חציית נחל הירקון
 .2אבן גבירול (לאחר חציית נחל הירקון) -פורטל נורדאו
 .3פורטל לוינסקי -שד' הר ציון
4.2.2.1

ש"י עגנון -אבן גבירול ,כולל חציית נחל הירקון

קטע זה מתחיל באזור גדר הירקון ,לאורך רח' אבן גבירול ועובר בגשר מעל שד' רוקח עד לרח' ש"י
עגנון .התוויה זו מונעת הפרעה לתנועות כלליות (רכב ,הולכי רגל ואופניים) ושומרת ,ככל שניתן ,על
נגישות גבוהה והיצע חנייה .מניעת ההפרעות ושמירה על נגישות גבוהה מתאפשרת בזכות הפרדה
מפלסית בציר צפון -דרום (גשר) המשתלבת בהתוויה הצדית של הרק"ל ,העובר ממערב ובסמוך
למסלולי התנועה לאורך רח' אבן גבירול.
הצומת הראשי בקטע ,שד' רוקח /אבן גבירול יתפקד במתכונת דומה למצבו הקיים .תפקודו לא יושפע
ממעבר הרק"ל .בנוסף ,לאורך הקטע לא יבוטלו פניות.
בנוסף ,יתקיים ממשק עם קווי תח"צ באמצעות תחנה הממוקמת במפלס מעל המרכז התחבורתי
"רידינג" החדש המתוכנן סמוך לצומת .המעבר יהיה אנכי באמצעות דרגנועים /מעליות עם מרחקי
הליכה אופקיים מינימליים.
אי לכך ,לא צפויות השפעות שליליות על התנועה והנגישות של רוכבי האופניים והולכי הרגל לאורך
תוואי הרק"ל בקטע הנ"ל.
4.2.2.2

אבן גבירול (לאחר חציית נחל הירקון) -פורטל נורדאו

לאורך המקטע הקרקעי של רחוב אבן גבירול ,ביציאה מפורטל נורדאו ,הרק"ל מתוכנן לעבור במרכז
הדרך עם שני נתיבי נסיעה בסיסיים ברוחב של  6.5מ' ,לצד מפרצי פריקה וטעינה.
בהיבטי התנועה והתכנון הפיזי התכנון כולל את המרכיבים הבאים:
 .1שני נתיבי נסיעה במסלול המזרחי והמערבי לאורך השדרה.
 .2שביל האופניים רציף חד סטרי במדרכה ברוחב של  1.50מ' (בצד המערבי בלבד).
ההשפעות השליליות הצפויות הן בהקשר של מעבר הולכי רגל לאורך הרחוב (עד לפורטל נורדאו).
כלומר ,בקטע זה קיימת בעיה של רוחב המדרכה הנותרת בין נתיבי הנסיעה והארקדה הקיימת .רוחב
המדרכות בין שביל האופניים לארקדה הקיימת עומד על  0.00מ' 1.5 -מ'.
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יחד עם זאת ,יש להדגיש כי מעבר הולכי הרגל מתאפשר גם לאורך הארקדה ,ועל כן אנו צופים להשפעה
שלילית מינורית על נגישות הולכי הרגל באזור זה.
בצומת הרחובות יהודה מכבי -אבן גבירול ,הרק"ל עוברת להתוויה צדית – מערבית ,כך שנתיבי הנסיעה
( 2נתיבים בסיסיים לכל כיוון) ממוקמים מזרחית אליה .התוויה זו שומרת על רוחב זכות הדרך של
הרחוב.
תרשים  ,1.1.2.1גיליון  ,1מציג את התווית הרק"ל במקטע הקרקעי של רחוב אבן גבירול .
4.2.2.3

פורטל לוינסקי -שד' הר ציון

במקטע זה תוואי הרק"ל עובר במרכז הדרך .תנועת כלי הרכב מתבצעת בנתיב נסיעה בסיסי אחד בכל
מסלול לאורך השדרה .לאורך נתיבי הנסיעה ישנם מפרצים לפריקה וטעינה ,מפרצי אוטובוס או חניות.
בנוסף ,בצד המזרחי לאורך התוואי מתוכנן שביל אופניים רציף ברוחב  2.5מ'.
בזכות התכנון מתאפשרת גם הרחבת המדרכות לאורך המקטע :בצד המזרחי  6.00 – 3.00מ' ובצד
מערב רוחב המדרכות צר יותר  3.00 – 0.00מ'.
ציר רחוב הר ציון מצומת לוינסקי לכיוון צומת השומרון יתוכנן כציר אורבני מפותח שיקשר את גינת
לוינסקי עם הכיכר העירונית המוצעת במתחם התחנה המרכזית הישנה.
לאורך מקטע זה אנו צופים שיפור בנגישות להולכי הרגל ולרוכבי האופניים ועל כן לא צפויות השפעות
שליליות.
כמו כן ,כפועל יוצא מהקמת תוואי הרק"ל לאורך המקטע ,יורחבו אזורי הצמתים .להלן השינויים
הצפויים בצמתים מרכזיים לאורך המקטע:
א.

צומת הגדוד העברי יחסם חלקית ויבוצעו בו פניות ימניות בלבד.

ב.

צומת הר ציון – הקונגרס

כיום ,הצומת הנ"ל מתפקד כצומת  Tכאשר רחוב הקונגרס הוא רחוב חד סיטרי ממזרח למערב .לאחר
תפעול הרק"ל יתבטלו בצומת הפניות שמאלה :פניה שמאלה מלבון לקונגרס (מדרום למערב) ,ופניה
שמאלה מהקונגרס ללבון (ממזרח לדרום).
תרשים  4.2.2.3מציג את הצומת העתידית.
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תרשים  - 4.2.2.3צומת הר ציון – הקונגרס

ג.

צומת הר ציון – מטלון

בצומת הנ"ל מתבטלת את הפניה שמאלה מרחוב מטלון ללבון  ,ממזרח לצפון ומצפון למזרח ,עקב
הקרבה לצומת המרומזר לוינסקי .תרשים  4.2.2.4מציג את צומת הר ציון -מטלון המתוכננת.
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תרשים  - 4.2.2.4צומת הר ציון – מטלון

ד.

צומת הר ציון – לוינסקי

בצומת הר ציון בחלופה מתוכן מפגש של הקו הירוק והקו הסגול .תחנת הקו הירוק מתוכננת בפורטל
פתוח מצפון לצומת והתחנה של הקו הסגול ממזרח לצומת .התכנון המוצג מתואם עם צומת הקו
הסגול.
בצומת זו בוטלו הפניות השמאליות מרחוב לוינסקי ממזרח דרומה וממערב צפונה .הצומת מתוכנן עם
 4פאזות .הצומת המרומזר המוצע יכלול את השינויים הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5

מדרום לצפון נתיב בודד עם פניה ימינה למזרח.
מצפון לדרום  2נתיבים :שמאלה (בעיקר לאוטובוסים) כנתיב קצר.
ישר וימינה -נתיב בודד.
ממערב למזרח 2 -נתיבים :ישר לכיוון מערב ,ישר וימינה דרומה.
ממזרח למערב 3 -נתיבים :ישר מערבה ,ימינה צפונה ,ונתיב לכיוון מזרח.
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הצומת בעל  4פאזות נבחן לשנת היעד  2020ועומד ברמת שרות של ( .V/C= 0.8עפ"י מודל ת"א
המעודכן) .בצומת מתוכננות תחנות אוטובוס וכן מפרצי . K@R
תרשים  4.2.2.5מציג את צומת הר ציון -לוינסקי המתוכננת.
תרשים  - 4.2.2.5צומת הר ציון-לוינסקי
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1.1
4.3.1

מי תהום ומקורות מים עיליים
השפעת עבודות ההקמה על מי התהום ומקורות מים עיליים

המקטע המרכזי של הקו הירוק מתחיל במפלס הקרקע בשכונת כוכב הצפון ,חוצה את נחל הירקון
בגשר ייעודי לרק"ל ,ממשיך במפלס הקרקע עד לפורטל נורדאו בו הוא עובר להיות תוואי תת קרקעי עד
ליציאתו למפלס הקרקע בפורטל לוינסקי.
כפי המצוין בפרק  1.3לתסקיר זה ,תוואי המקטע המרכזי ממוקם בשטח הנמצא מעל לאקוויפר החוף.
קטעי המנהור ו"קופסאות" התחנות ממוקמות ב 0-10 -מ' העליונים של מימי האקוויפר .מנהרות הקו
הירוק ממוקמות בעיקר בתוואי קרקע כורכרי המורכב משני סוגים כורכר סלעי וכורכר חולי ,במדיום
המעבר בניהם.
איכות מי התהום באזור עבודות ההקמה צפויה להיות מושפעת מ:
( )1עומק החפירה ביחס לשכבת הקרקע הרוויה,
( )2שיטת החפירה,
( )3פוטנציאל הזיהום שמקורו בפעילות המסחרית במקום בעבר ובהווה.
בהתייחס לפוטנציאל הזיהום ,המסתמך על ממצאי הסקר ההיסטורי כפי שהם מתוארים בפרקים 1.3
ו 3.8.1.2-לתסקיר:
א .שיטת הכרייה המומלצת לאורך רח' אבן גבירול ,בשכבה רוויה הינה שיטת ה .TBM-שיטת
כרייה זו ,והעובדה שפוטנציאל הזיהום ממקורות עסקיים כמעט וזניח לאורך הרחוב ,מנטרלת
למעשה את האפשרות שעבודות ההקמה יתרמו לזיהום מי תהום כלשהו בקטע.
ב .ברח' קרליבך ,ייתכן כי עבודות המנהור יגיעו לשכבת הקרקע הרוויה.
גם קטע זה ייחפר בשיטת ה.TBM-
ממצאי בדיקות מי תהום לנוכחות חומרים בריכוזים החורגים מתקנות מי השתייה ,שנערכו
עבור הקו האדום בסמיכות לתחנת קרליבך ,בתוואי המשותף לקו האדום והקו הירוק ,העלו כי
לאורך רח' קרליבך ממוקמים מספר מוקדי פעילויות מסחריות בעליי פוטנציאל לזיהום קרקע
ומי תהום ,כמפורט בסקר ההיסטורי שהוכן למקטע המרכזי של הקו הירוק (ראה פרק .) 1.3.5
גם במקרה זה הכרייה בשיטת ה TBM-מצמצמת משמעותית את האפשרות שעבודות ההקמה
יתרמו להתפשטות הזיהום הקיים.
ג .תוואי המקטע המשותף לקווים האדום והירוק לאורך דרך מנחם בגין ,בין רח' לינקולן לבין
רח' הרכבת כולל את תחנת קרליבך ונדון במסגרת התסקיר והסקר ההיסטורי שהוכנו עבור
הקו האדום .במסגרת שני מסמכי הקו האדום המתייחסים לאזור ,עדכון הסקר ההיסטורי של
חברת  L.D.Dונספח ביצוע למניעת מפגעים בשלב הקמת הקופסא –תחנת קרליבך שהוכן ע"י
 ,DHV MED Ltdמאוקטובר  ;2014הודגש כי "הממצא המשמעותי ביותר באזור תחנת
קרליבך הנו ריכוז  Trichloroethyleneבמי התהום".
ד .המקטע שברובו נמשך לאורך דרך מנחם בגין ,בקטע שבין רח' הרכבת לרח' השומרון ,כולל
בתוכו מוקדים נקודתיים בעלי פוטנציאל לזיהום .שיטת החפירה במקטע זה טרם נקבעה
סופית.
בכל מקרה מדובר במקטע הנמצא מעל לשכבה הרוויה והזיהום מהמקורות הנקודתיים
הקיימים ,כמפרט בסקר ההיסטורי ,אינו עשוי לסכן את מי התהום מעבר למצב הקיים.
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ה .מקטע תחנת לוינסקי ופורטל לוינסקי ייחפרו בשיטת החפירה והכיסוי .באזור ממוקמים מספר
מוקדי פעילויות עסקיות בעלות פוטנציאל לזיהום קרקע ומי תהום .לדוגמא העסקים
הממוקמים לאורך שד' הר ציון ולוינסקי והמפורטים בסקר ההיסטורי לעיל.
בהעדר ביצוע דיגומים באזורי הפעילות המסחרית המתוארים במקטעים האמורים בסעיפים ד' ו -ה'
לעיל ,לא ניתן לשלול את החשד לזיהום ולכן קיימת חשיבות גדולה בהערכות מוקדמת ,לפני תחילת
החפירה ,הכוללת ביצוע סקרי קרקע מפורטים לאפיון הזיהום ברדיוס של כ 30 -מ' ממרכז האתר בעל
פוטנציאל הזיהום כפי שהם מופיעים בתרשים ה( 4-נספח ה' לתסקיר).
טבלה  - 4.3.1.1ממצאי בדיקות מי תהום לנוכחות חומרים בריכוזים החורגים
מתקנות מי השתייה ,שנערכו עבור הקו האדום בסמיכות לתחנת קרליבך
מקטע

קידוח

דלקים ושמנים

מתכות

חומרים אורגניים נדיפים

A-010
trichloroethene

A-012
A-013A

ארסן

שמנים ושומנים

CR15

אלומיניום ,ארסן

בנזן ,בנזו ( ,)aפירין

1,1,2- trichloroethane
1,2- dibromo-3- chloropropane
1,2- dichloroethane
1,2- dichloropropane
carbon tetrachloride
chloroform
קרליבך

trichloroethylene
vinyl chloride
ארסן

A013A
A015

שמנים ושומנים
-

אלומיניום ,ארסן ,קדמיום,
עופרת ,ניקל
-

A010

S025

אלומיניום ,ארסן ,קדמיום,

trichloroethylene

עופרת ,כספית ,ניקל
ארסן ,קדמיום,
עופרת ,כספית ,ניקל

בנזןMTBE ,

-

באופן כללי  ,מהמידע שיש ברשותנו כיום ,ניתן להניח כי:
א.

השפעות הצפויות מביצוע המסילה במעבר נחל הירקון
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לא צפויות השפעות כתוצאה מביצוע המסילה על נחל הירקון שכן המסילה תונח לאחר הקמת הגשר
הייעודי לרק"ל.
ב.

השפעות הצפויות מביצוע המסילה בקרקע

לא צפויות השפעות על מי התהום ומקורות מים עיליים כתוצאה מביצוע המסילה במפלס הקרקע.
ג.

השפעות הצפויות מביצוע קטעי המנהור והתחנות התת קרקעיות

בשלב התכנון המפורט ,לאחר בחירת שיטות העבודה לביצוע כריית מנהרות הרק"ל ושיטות להקמת
הקופסאות של התחנות והפורטלים ,תתבצע הערכה של ההשפעות והסיכונים הצפויים מביצועם על מי
התהום.

4.3.2

הערכת סיכונים למי התהום ולמקורות מים עיליים כתוצאה מעבודות ההקמה

ראה סעיף  4.3.1לעיל.
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1.1
4.4.1

ניקוז
שינויים צפויים במערכת הניקוז

כפי שצוין בפרק  3.10לתסקיר זה ,תוואי הרק"ל מתבסס רובו ככולו על כבישים קיימים ודרכים
סלולות ,ללא סלילה חדשה של שטחים פתוחים ,דרכי עפר וכיו"ב.
במהלך עבודות ההקמה ובשלב התפעול לא יתקיים שינוי מהמצב הקיים בסכמת הזרימות .
אי לכך ,פיתוח וביצוע הפרויקט אינו צפוי לייצר כמויות נגר מעבר לכמויות הנוצרות כיום ואינו צפוי
להשפיע על כמות הניקוז הכללית ,בשטח ומחוץ לגבולות התכנית.

4.4.2

שינויים צפויים במערכת הניקוז בסמוך לנחל הירקון

בסעיף  3.1.4לתסקיר מתוארת חציית נחל הירקון באמצעות גשר ייעודי חדש לרק"ל ,בגובה גבריט של
 +8.14מ' ,העובר מעל רח' בני דן ונחל הירקון ובמקביל לגשרים בר יהודה ואוסישקין הקיימים .אורך
הגשר  155מ'.
היות וכל שטח פשט ההצפה מפותח ,אם לטובת הפארק ואם כחלק מפיתוח שכונת כוכב הצפון
והמתקנים באזור חניון רידינג ,והיות והמסילה עוברת בקטע זה בהתוויה עילית ,לא צפויה חסימה של
המסילה כתוצאה מהצפות .בנוסף ,לא צפויים שינויים במערכת הניקוז הקיימת בסביבת הנחל ,בתחום
ומחוץ לגבולות התכנית.
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1.1
4.5.1

רעש
כללי

בהערכת מפלסי הרעש כתוצאה מפרויקט הרכבת הקלה ,יש להתייחס לשני שלבים של הפרויקט ,שלב
ההקמה ושלב ההפעלה .מפגעי הרעש הצפויים בכל אחד מהשלבים שונים וכך גם הקריטריונים החלים
בכל שלב .בעוד הרעש בשלב ההקמה הוא רעש מציוד בניה ודומה לרעש הנגרם בעת בניית בנין חדש או
עבודות תשתית ברחוב ,הרעש בשלב ההפעלה הוא רעש תחבורה הדומה לרעש כבישים או רעש רכבות.
הבדל מהותי נוסף בין שני שלבי הפרויקט הוא משך הזמן שבו הם חלים ,בעוד רעש העבודות הוא רעש
קצר מועד יחסית (עד שנים בודדות) הרעש מהפעלת הפרויקט הוא לטווח הארוך ,בעצם לכל הקיים של
הפרויקט .בפרק זה מובאת תחילה התייחסות לרעש ההקמה ולאחר מכן ,בסעיף נפרד ,לרעש ההפעלה.

4.5.2

שלב ההקמה

פוטנציאל היווצרות רעש כתוצאה מעבודות הקמת הרק"ל נחלק בהתאם לאופי העבודה ומיקומה ביחס
לשימושים הרגישים לרעש בקרבת מקום ביצוע העבודות .עבודות הקמת הרק"ל ,בהיבט היווצרות
והתפשטות רעש ,נחלקות באופן הבא:
( )1הקמת קו הרכבת בקטעים הקרקעיים .At Grade -
( )2הקמת קו הרכבת במעבר מהקטעים הקרקעיים לקטעים התת-קרקעיים (הפורטלים) והתחנות.
( )3הליך הכרייה התת קרקעי באמצעות ה TBM-ו/או בשיטת ה.NATM-
מהלך העבודות בשלב ההקמה אינו ידוע באופן סופי ומדייק בשלב התכנוני הנוכחי והינו חלק מהתכנון
המפורט .המעקב על רעש העבודות יערך בשלבים הבאים:
א .חישובים עקרוניים בשלב התכנון הנוכחי,
ב .חישובים מעודכנים בשלב הכנת נספחי הביצוע,
ג .חישובים לפני התחלת הביצוע  -על ידי הקבלן,
ד .מדידות עם תחילת העבודות  -על ידי הקבלן,
ה .במידת הצורך ,קביעת מבנים לטיפול ,מדידות מעקב בשלב הביצוע וקביעת אמצעים לטיפול
בחריגה מקריטריוני הרעש שיקבעו.
לכל אחד משלבים ב-ה ,יוכן מסמך המתאר את החישובים ו/או המדידות שנערכו לאותו השלב.
תוצאות העבודות יועברו לאישור המשרד להגנת הסביבה.
 4.5.2.1קריטריון הרעש
קריטריון הרעש לעניין עבודות ההקמה נשען על הוראות החוק למניעת מפגעים ,תקנות שהותקנו
מכוחו ,הנחיות ומדיניות המשרד להגנת הסביבה ומקורות נוספים.
(א) החוק למניעת מפגעים
בסעיף מס'  2ב"חוק למניעת מפגעים ,תשכ"א( "1961-להלן :החוק) נקבע:
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"לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי סביר ,מכל מקור שהוא ,אם הוא מפריע ,או עשוי להפריע ,לאדם
המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים".
כפי שניתן לראות ,החוק מבדיל בין שני סוגים של רעש האסורים מכוחו :רעש חזק ורעש בלתי סביר
וזאת באם רעש זה מפריע או עשוי להפריע.
מכוחו של חוק זה הותקנו מספר תקנות .התקנות ,כפי שיפורט בהמשך ,מגדירות איסורים על גרימת
רעש בשעות שונות וממקורות שונים וכן הן מגדירות רעש בלתי סביר מהו .אין התקנות מגדירות,
כמותית ,רעש חזק מהו.
המשרד להגנת הסביבה קבע כי רעש שמפלסו אינו עולה ב 5 dB(A)-או יותר מעל רעש הרקע לא יחשב
כרעש חזק.
(ב) תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) ,התש"ן1990-
נושא מפלסי הרעש שווי הערך המרביים ,המותרים בתוך מבנים ,מוסדר באמצעות התקנות למניעת
מפגעים (רעש בלתי סביר) ,התש"ן( 1990-להלן :תקנות רעש בלתי סביר) .התקנות קובעות את מפלסי
הרעש המרביים ,המותרים בתוך בתי המגורים ,או הבניינים האחרים נשואי התקנות ,כאשר
חלונותיהם פתוחים ,בהתאם למספר שעות פעילות של מקור הרעש בחלוקה ליום (בין השעות 06:00-
 )22:00וללילה (בין השעה  22:01עד  05:59למחרת).
תקנות אלו הן תקנות קליטה ,כלומר ,הן מתייחסות לרעש אצל הקולט בתוך המבנים ,כאשר הוא נמדד
בהתאם לנהלים הקבועים בתקנות.
התקנות מבחינות בין סוגי בניינים שונים:
"מבנה א'" " -בנין המשמש כבית חולים ,בית החלמה ,בית הבראה ,בית אבות או בית ספר";
"מבנה ב'" " -בנין באזור מגורים בהתאם לתכנית לפי חוק התכנון והבניה";
"מבנה ג" " -בנין באזור שהמקרקעין בו משמשים למטרות מגורים ולאחד או יותר מהשימושים
הבאים :מסחר ,מלאכה ,בידור";
"מבנה ד"  -דירת מגורים באזור שהמקרקעין בו משמשים למטרות תעשיה ,מסחר או מלאכה;
"מבנה ה" " -בנין המשמש למטרות תעשיה מסחר או מלאכה באזור שהמקרקעין בו משמשים
למטרות תעשיה ,מסחר או מלאכה".
בטבלה  ,4.5.2.1להלן מוצגים מפלסי הרעש המרביים המותרים בהתאם לתקנות.
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טבלה  - 4.5.2.1מפלסי רעש שווי ערך מרביים מותרים ,ב ,dB(A)-בתוך
המבנים  -עפ"י התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) ,התש"ן1990-
משך הרעש
עולה על  9שעות
עולה על  3שעות אך אינו עולה על 9
שעות
עולה על  1שעה אך אינו עולה על 3
שעות
עולה על  30דקות
עולה על  15דקות אך אינו עולה על
שעה
עולה על  10דקות אך אינו עולה על
 30דקות
עולה על  5דקות אך אינו עולה על
 15דקות
עולה על  2דקות אך אינו עולה על 5
דקות
אינו עולה על  10דקות
אינו עולה על  2דקות

מבנה א'
יום לילה
45

מבנה ב'
יום לילה
50

מבנה ג'  /ד'
יום לילה
55

מבנה ה'
יום לילה
70

50

-

55

-

60

75

55

-

60

-

65

80

-

35

-

40

65

-

-

40

-

45

60

40
70

70
85

45

75

65

-

70

-

75

90

70

-

75

-

80

95

75

45
-

80

50
-

85

50

80
100

מפלסי הרעש המרבים הם בתוך המבנה כאשר חלונותיו ודלתותיו פתוחים.
רעש ,בעוברו מן החוץ אל תוך המבנה דרך חלון פתוח ,מאבד מעוצמתו .הפחתת הרעש נעה בתחום של
) 5-12 dB(Aכתלות בגודל הפתח ,כיוונו ביחס למקורות הרעש ומקדם בליעת הקול של החלל הנבדק.
ככלל ,ההנחה השמרנית בעת חישובי רעש לצורך בדיקה עמידה בקריטריון גורסת הפחתת רעש מנמלית
בשיעור של ) 5 dB(Aבמעבר מחוץ למבנה אל תוכו .עבור מקרים פרטניים יש להעריך את ההפחתה לכל
פתח בהתאם לפרמטרים המפורטים לעיל.
בסעיף  9בתקנות נקבע" :הוראות תקנה  2לא יחולו על רעש שמקורו באלה:
א .מטוס,
ב .רכבת,
ג .כלי רכב,
ד .ציוד בניה כמפורט בתקנות מניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה) ,התשל"ט"...1979-
כפי שניתן לראות ,סעיף  9מחריג רעשים שמקורם בציוד בניה וכלי רכב בהוראות תקנות אלו .והתקנות
אינן חלות על רעש העבודות ולפיכך נושא רעש בלתי סביר ,כהגדרתו בחוק ,אינו חל על רעש עבודות
הקמת הפרויקט.
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בהתאם למדניות של המשרד להגנת הסביבה 5רעש שמקורו בבניה יעמוד בקריטריון הנגזר מהמפלסים
המוצגים בתקנות רעש בלתי סביר .המדיניות קובעת כי מפלס הקריטריון יהיה המפלס הקבוע
בהוראות תקנות אלו בתוספת ) .20 dB(Aהרעש יימדד מחוץ למבנה המגורים.
כך למשל עבור מקור רעש שמשכו ,בשעות היום ,עד  9שעות במבנה המוגדר כמבנה ג' מפלס הקריטריון
יהיה ) Leq=80 dB(Aבמרחק  1מ' מחוץ למבנה.
עוד קובע המשרד כי במידה וחזויה חריגה מקריטריון זה למשכי זמן ממושכים ניתן לבצע טיפול דירתי
(התקנת חלונות לחלונות בעלי אינדקס בידוד גבוה והתקנת מזגן) ביחידות דיור בהן חזויה החריגה.
ביחידות דיור בהן ניתן לקבוע כי הפחתת הרעש של החלונות (חוץ פנים) גבוהה מ 30 dB(A)-או עבור
מבנים בהם בוצע מיגון הדירתי יהיה הקריטריון גבוה ב 10 dB(A)-מהקריטריון ללא טיפול קרי,
המפלס הקבוע בתקנות בתוספת ).30 dB(A
(ג) תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) ,התשנ"ג( 1992-תיקון .)2011
נושא הרעש בעת עבודות ההקמה מוסדר באמצעות התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) ,התשנ"ג-
 . 1992התקנות למניעת רעש קובעות את רשימה של פעולות שעבירה עליהן מהווה חריגה מהמותר
בתקנות .בסעיף מס'  5בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) מוגדרות שעות הפעילות המותרות
להפעלת ציוד בניה:

"לא יפעיל אדם ולא יורשה להפעיל מכונה כמשמעותה בתקנות מניעת מפגעים (רעש בלתי סביר
מציוד בניה) ,התשל"ט  ,1979לצרכי חפירה ,בניה או כיוצא באלה ,באזור מגורים ,בין השעות 19:00
ל 07:00-למחרת ובימי המנוחה ובין השעות  17:00בערבי ימי מנוחה ל 7:00 -למחרת יום המנוחה,
זולת אם הפעלת המכונה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לבטחון
הציבור ,בריאותו או בטיחותו ,או להסרת סכנה או הפרעה כאמור".
סעיף מס'  15בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) מתייחס לרעש הנשמע באזור מגורים:

"האיסורים המוטלים על פי תקנות אלה על גרימת רעש באזור מגורים ,יחולו גם על גרימת רעש מחוץ
לאזור מגורים ,אם אותו רעש גורם הפרעה או מטרד באזור מגורים".
כפי שניתן לראות ,הוראות תקנות אלו אינן כמותיות והן אוסרות כל פעילות בניה בין השעות  19:00ל-
 07:00למחרת אם הרעש גורם הפרעה או מטרד .זאת ,כמובן ,למעט מצבים הקשורים במניעת סכנה או
הפרעה לשלום הציבור.
בהתאם לכך העבודה בתת הקרקע תותר בכל שעות היממה כל עוד רעש העבודות לא יהווה הפרעה או
מטרד באזור מגורים.
(ד) התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה) ,התשל"ט1979-

 5בהתאם למסמך "הוראות בדבר מניעת רעש בזמן עבודות בניה" של המשרד להגנת הסביבה מתאריך  08/07/2015המצורף
בנספח ז
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התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה) ,התשל"ט  ,1979מגדירות את מפלסי רעש
הפליטה (בקרבת המכונות) המרבים המותרים לכל ציוד הבניה .בתוספת ראשונה לתקנות אלה מוצגת
רשימה המפרטת את סוגי הציוד עליהם חלות התקנות .כמו כן ,בהערה לתוספת הראשונה ,מצוין
במפורש כי התקנות אינן חלות על מתקן הקלונסים ( - )Pile Driverפטיש להחדרת שיגומים.
לעת העבודות ,הקבלן יידרש להמציא אישורים כי הכלים בהם הוא עתיד לעשות שימוש בפרויקט
עומדים בדרישות תקנות אלו.
(ה) קריטריון לרעש נישא במבנה .Structure born noise -
במקומות בהם העבודה מתבצעת בתת הקרקע בסמיכות למבנים עלול להיגרם רעש כתוצאה מהעברת
רעידות בקרקע .הקריטריון לרעשים מסוג זה יהיו בהתבסס על מסמך ה:HMMH -
""FTA Guidance Manual for Transit Noise and Vibration Impact Assessment, 2006
שנערך על ידיHarris Miller Miller & Hanson Inc. :
עבורU.S. Department of Transportation Federal Transit Administration :
מפלס הקריטריון לרעש נישא במבנה שמקורו בעבודות לשעות הלילה (בין השעות  22:00ל06:00-
למחרת) יהיה ).Leq=35 dB(A
(ו) סיכום נושא הקריטריונים


קריטריון הבסיס לעבודות המבוצעות בין השעות  07:00ל 19:00-יהיה מפלסי הרעש המרביים
הקבועים בתקנות למניעת מפגעים  -רעש בלתי סביר בתוספת ) .20 dB(Aהקריטריון מתייחס
לרעש מחוץ למבנה בהתאם לסוג המבנה ומשך עבודת הכלים.



במקרים בהם ניתן לקבוע כי הפחתת הרעש של חלונות מקבל הרעש (הפחתת חוץ פנים) גבוהה מ-
) 30 dB(Aאו במקרים בהם יבוצ ע מיגון דירתי על ידי יזם התכנית ניתן יהיה לקבוע קריטריון
גבוה ב 10 dB(A)-מהקריטריון הנ"ל.



עבודה בתת הקרקע תבוצע בכל שעות היממה .העבודה תבוצע כך שבשעות הלילה לא תהווה
הפרעה או מטרד באזור מגורים.



הכלים בהם יעשה שימוש בפרויקט יעמדו בדרישות התקנות למניעת מפגעים  -רעש מציוד בנייה.



מפלס הקריטריון לשעות הלילה (בין השעות  22:00ל 06:00-למחרת) לרעש נישא במבנה שמקורו
בעבודות יהיה ).Leq=35 dB(A

 4.5.2.2סקירת שיטות העבודה ומאפייניהן העיקריים
(א) כללי
את כלל העבודות (העיקריות) שתבוצענה לאורך המסילה ניתן לסווג ל 4 -סוגים:
( )1הקמת התחנות התת קרקעיות בשיטת .C&C
( )2חפירת המנהרה באמצעות מכונת ה.TBM -
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( )3חפירת המנהרה בשיטת .NATM
( )4הנחת המסילה במפלס קרקע.
שיטות העבודה מוצגות על פי סיווג זה בתרשים  4.5.2.1להלן.
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(ב) הקמת התחנות בשיטת Cut & Cover
הקמת התחנות התת קרקעיות תתבצע בתהליך רב שלבי:
א .בשלב הראשון יבוצעו הסדרי תנועה על מנת לאפשר ביצוע העבודות במקטע נבחר.
ב .לאחר מכן יבוצעו קירות "הקופסא" ע"י קירות סלארי .העבודה תבוצע במקטעים על מנת לאפשר
זרימת התנועה וביצוע הסטות שונות ממקטע למקטע.
ג .לאחר הקמת דפנות הקופסא יבוצע קירוי זמני מבטון מעל קורות תומכות של פלטות טרומיות
והעבודות ימשיכו בתת הקרקע .כלי הרכב ינועו על הקירוי הזמני.
ד .לאחר ביצוע הקירוי הזמני יוחל בחפירת פנים הקופסא בתת הקרקע.
העבודות בתת הקרקע תוכלנה להתבצע בכל שעות היממה .הפעילות במפלס קרקע שתתלווה לעבודות
אלו הינה בעיקר אוורור החלל הסגור .שינוע עפר והכנסת חומרים וציוד לא יבוצעו בשעות הלילה.
שיטה זו תשמש בעיקר לביצוע פירי הגישה ל TBM -ול ,NATM -להקמת דפנות התחנות התת
קרקעיות ותחנות ההשנאה ולהקמת הפורטלים שיוסדרו ברח' אבן גבירול ושיבת ציון.
(ג) כרייה בשיטת הTBM -
כל העבודות מתבצעות בתת הקרקע ע"י מכונת ה .TBM-העבודות בחלל הפתוח כוללות שינוע חומרים,
ציוד ועפר באמצעות פירי הגישה .בפירי הגישה יותקנו גם מערכות האוורור אשר יפעלו כל שעות
היממה .דרך הפיר ישונעו בעזרת מנופים ,גם אלמנטי הבטון אשר יובאו לאתר ויאוחסנו ליד הפיר.
עבודות ה TBM -תמשכנה כל שעות היממה.,
הרעש שיגרם מקורו בעיקר בתנועת ציוד וחומרים דרך הפיר – אל המנהרה ומחוץ למנהרה ,במערכות
האיוורור ובציוד התומך .אלו יפעלו בשעות הלילה גם אם לא יבוצע שינוע עפר מחוץ למנהרה בשעות
הלילה .תצורת אתרי ההתארגנות של ה TBM -לא נקבעו סופית אך הם יהיו צמודים בכל מקרה לפירי
השילוח – באזור שדרות נורדאו/פנקס בצפון אבן גבירול ובאזור גינת לוינסקי בחלק הדרומי של
התוואי .שני הפירים מצויים באזור מגורים וסמוך מאוד לבתי מגורים.
במקביל להתקדמות המכונה לאורך התוואי יהיה צורך להציב מעליה ,במפלס קרקע ,מכונות jet grout
( )JGלהזרקת דייס על מנת לשפר את איטום המפלס התחתון .המכונות תוצבנה במרווחים של כ250 -
מ' בין מכונה למכונה .אתרי ההתארגנות יוקמו במגרשים שונים לאורך התוואי .פעולת ה JG -תמשך כל
שעות היממה.
(ד) כרייה בשיטת NATM
הכרייה בשיטה זו מבוצעת בתת הקרקע ע"י מחפרונים .הגישה למנהרה מבוצעת באמצעות פיר גישה
אשר ימוקם באזור התחנה המרכזית הישנה בת"א בסמוך לאזור מעורב של מסחר ,מלאכה ומגורים.
פיר זה ישמש כפיר גישה ויציאה וכפיר אוורור .הכנסת החומרים והציוד וכן הוצאת עודפי העפר תהיה
מפיר זה .כמו כן יותקנו בו מפוחי האוורור .העבודות בתת הקרקע ע"י המחפרונים תבוצענה כל שעות
היום והלילה ,אך ניתן יהיה להגביל את הוצאת העפר והשינוע לשעות היום בלבד.
דפנות המנהרה ואיטום המפלס התחתון ייוצבו ע"י הזרקת דייס (בטון מעורב עם חרסית) באמצעות
הפיר מאתר עבודה שיוקם בסמוך אליו .עבודות ההזרקה והפעלת הציוד התומך (סילו) תתבצענה כל
שעות היום.
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מע' האוורור תפעל כל שעות היממה ,תחדיר אויר צח למנהרה ותסלק אבק מהחלל הסגור.
כמו כן יהיה צורך בהפעלת משאבות לשאיבת מי תהום אשר תעבודנה ברציפות .קידוח חור השאיבה
יבוצע באמצעות מכונת קידוח.
מכל אלו עולה כי מקורות הרעש העיקריים אשר ישפיעו על המגורים הסמוכים קשורים להקמת הפיר
ולהפעלת המערכות והציוד התומך באתר ההתארגנות הסמוך אליו .על אף שאת שינוע העפר מחוץ
לפיר ,ניתן להגביל לשעות היום ,תמשך העבודה בתת הקרקע בכל שעות היממה ,דבר שיחייב להפעיל
בשעות אלו גם את מערכות האיוורור ,השאיבה ,הזרקת הבטון והציוד האחר.
(ה) הנחת המסילה במפלס קרקע
ביצוע הקטעים העל קרקעיים דומה במהותו לסלילת דרך ,זאת למעט הליך הנחת המסילה עצמה.
העבודות שתידרשנה הן עבודות עפר פשוטות :ברייקרים לשבירת אספלט ומדרכות ,מחפר להעמקת
התוואי בשיעור של כ 1.5 -מ' ,יציקת שכבת בטון תחתונה ,הנחת המסילה ,הקמת תחנות פתוחות
פשוטות וכו' .הליך הנחת המסילה אינו כולל פעילות חריגה הכוללת רעש בעוצמה גבוהה.
הנחת המסילה במפלס קרקע תבוצע בעיקרה בשעות היום ,למעט העבודה בצמתים מרכזיים.
(ו) סיכום
בטבלה  ,4.5.2.2להלן ,מוצג סיכום של סוגי העבודות העיקריים שיבוצעו ואת מאפייניהם:
טבלה  - 4.5.2.2מאפיני העבודות להקמת המסילה
העבודה

האלמנט

מאפיינים

עבודות עפר
במפלס קרקע

מסילה במפלס קרקע

Cut & Cover

קירות סלארי
עבודות עפר ,מנופים
תחנות תת קרקעיות
עבודות בטון ,חפירה,
משאיות ועוד.
תחנות השנאה
הזרקת דייס לאיטום
פירי הגישה ל TBM -מפלס תחתון
ולNTAM -

עבודות עפר רגילות

שעות עבודה
שעות היום ,מלבד בצמתים
שעות היום
תתכן עבודה בשעות הלילה
שעות היום
שעות היום

TBM

מנהרת הרכבת

שינוע
,TBM
מכונת
חומרים וציוד ,עפר ואוורור
מפירי הגישה

כל שעות היממה

NTAM

מנהרת הרכבת

מחפרונים ,שינוע חומרים
וציוד ואוורור

כל שעות היממה

מכונת  JGוציוד תומך

כל שעות היממה

Jet grout

על מנהרת ה,TBM-
NTAM
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 4.5.2.3הערכת פוטנציאל מפגעי הרעש ופתרונות אפשריים
בתרשים  4.5.2.2מוצגת הערכת פוטנציאל מפגעי הרעש לאורך תוואי התוכנית.
(א) פוטנציאל גבוה ליצירת מטרד
פוטנציאל גבוה עלול להתקיים במקומות אלו:
 פיר הגישה ושטח ההתארגנות של מכונת ה TBM -ברחוב אבן גבירול פינת נורדאו ופנקס.
 פיר הגישה ושטח ההתארגנות של מכונת ה TBM -באזור גינת לוינסקי.
 פיר הגישה ל NATM -ואתר ההתארנגנות שלידו ליד התחנה המרכזית הישנה.
 הקמת פורטל נורדאו.
 הקמת פורטל לוינסקי.
 תחנות הרכבת (שלב ביצוע קירות הסלארי):
 תחנת ארלוזרוב.
 תחנת רבין.
 תחנת דיזינגוף.
 תחנת קרליבך (פרוט במסמך סביבתי מפורט).
 תחנת לוינסקי.
בכל המקומות הנ"ל תתבצענה ככל הנראה עבודות רציפות גם בשעות הלילה .הפתרונות שיש לשקול
הינם:


ציוד שקט ושיטות עבודה שקטות.



הגבלת העבודה של ציוד רועש לשעות היום.



השקטת מערכות מכניות.



מתרסי רעש קבועים וזמניים.



מיגון דירתי בקומות עליונות.



מתן אפשרות לדיירים להתפנות לבתי מלון בשעות הלילה אם תתבצענה עבודות רועשות
במיוחד.

(ב) פוטנציאל בינוני ליצירת מטרד
פוטנציאל בינוני עלול להתקיים במקומות אלו:
 בסמוך לנקודות בהם תופעלנה מכונות ה GJ -לאורך התוואי.
 הקמת הגשר על הירקון.
 בסמוך לאתר ההתארגנות בפארק הירקון.
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פוטנציאל בינוני עלול להתקיים אם העבודה מבוצעת בלילה אך היא נקודתית ואינה ממושכת או שהיא
מבוצעת בשולי אזור מגורים .במקרה זה הפתרון הוא הצבת מתרסי רעש זמניים ואף ניידים שיוצבו
סביב נקודת העבודה שיעילותם עשויה להיות טובה מאוד.
על כן הפתרונות שידרשו הינם כמו הפתרונות שפורטו בסעיף א' ,אך לא יהיה צורך להערכתנו במיגון
דירתי ומתן אופציה לדיירים להתפנות מבתיהם בשעות הלילה (למעט אולי בלילות בודדים עקב עבודות
ייחודיות שקשה לצפות אותן מראש).
(ג) פוטנציאל נמוך ליצירת מטרד
עלול להתקיים בכל המקומות האחרים בהם מבוצעות עבודות בשעות היום בלבד או בכל שעות היממה
בתת הקרקע .עבודות שבהן פוטנציאל המפגע נמוך יחסית הן עבודות הקמת התחנות הקרקעיות
נורדאו ,רוקח וש"י עגנון ,העבודות להנחת המסילה במפלס קרקע והקמת תחנות ההשנאה.
פוטנציאל נמוך למטרדי רעש מתקיים גם במקטעים שבהם תופעל מכונת ה TBM-ותבוצע הכרייה
בשיטת .NTAM
הפתרונות הנדרשים הם פשוטים ואינם חורגים מהפתרונות הנדרשים במסגרת פרויקטים אחרים
המבוצעים בעיר.
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תרשים  – 4.5.2.1מיפוי סוג העבודות והערכת פוטנציאל מפגעי הרעש
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 4.5.3רעש בשלב ההפעלה
הערה :פרק זה נעשה על פי הנחיות הגנת הסביבה מחוז תל אביב כפי שאושרו במועצה הארצית
מתאריך  06/06/2012למעט חישוב ספי הרעש לעת ההפעלה על פי הנחיות הות"ל מתאריך .21/05/2015
בבואנו לבחון את ההשפעה האקוסטית הסביבתית של פרויקט תחבורתי יש להתייחס למספר גורמים
בינם הרעש הישיר מכלי התחבורה ,רעש תחבורה ללא הפרויקט ,רעש ממקורות אחרים ,השתנות הרעש
בהתאם לשעה ביממה וכו' .בפרויקט הרכבת הקלה ,לפרמטרים השונים משמעות מורכבת במיוחד
מכיוון שהפרויקט הינו של רכבת קלה והרעש ,בעיקרו ,נובע מהתנועה המוטורית (רעש כלי התחבורה
בכבישים).
בפרק זה מוצגים חישובי רעש בהתאם לשני המצבים הבאים:
 )3חישוב רעש למצב הקיים .מפלסי רעש אלו מהווים נקודת מוצא לבחינת האקלים האקוסטי
בסביבת הפרויקט ומהווים את רעש הרקע לקביעת קריטריון הרעש של הרכבת ,כפי שיפורט
בהמשך.
 )4מפלסי הרעש בשנת היעד עם הפרויקט ,במצב בו יקום ויפעל הקו הירוק .חישוב מפלסי הרעש נערך
בנפרד לרק"ל ולתנועה המוטורית .כן נערכה סכימה של כל מקורות הרעש יחדיו (מפלס רעש כולל).
4.5.3.1

מתודולוגיה

חיזוי הרעש של הרק"ל והתנועה המוטורית (תנועת כלי הרכב) לאורך תוואי הקו הירוק נערכה
באמצעות שני מודלים נפרדים לחישוב רעש ,מודל לחישוב רעש רכבות ומודל לחישוב רעש כבישים.
בפרויקט זה נבחנת ההשפעה הסביבתית של רעש הרכבות ,בצמוד לרעש התחבורה המוטורית .כפי
שיוסבר להלן ,עיקר ההשפעה הסביבתית מקורה בשינוי בנפחי התנועה המוטורית ,עקב הפרויקט ולא
כתוצאה מרעש ישיר של הרכבת הקלה.
הנוהג המקובל בארץ לבחינה סביבתית של רעש מתנועה מוטורית מתייחס לשעה הרועשת ביותר
ביממה .ההנחה היא כי השתנות הרעש על פני היממה ,בפרויקטים של תנועה מוטורית ,קבועה וידועה,
ולפיכך קביעת קריטריון לשעת שיא מגדיר ,למעשה ,את מפלסי הרעש המרביים המותרים בכל שעות
היממה.
באשר לרעש מתנועת רכבות ,הנוהג המקובל מתייחס למפלס רעש שווה ערך בשעות היום (במשך 16
שעות) ובשעות הלילה (במשך  8שעות) .תנועת הרכבות הקלות נשלטת על ידי גוף מפקח האחראי על
פעולתה ובאופן רגיל ,במצבים בהם רעש הרכבת עומד בפני עצמו ,תיאור הרעש באמצעות ערכים שווי
ערך בחלוקה ליום ולילה מייצג טוב יותר את השפעת הרכבות על סביבתם .בהתאם לכך נערכו
החישובים להן.
חישובי הרעש המוצגים להלן נערכו עבור שני האזורים בהם הרכבת היא בתוואי קרקעי ,שבו יכולה
להיות השפעה אקוסטית לרק"ל על הסביבה :בחלק הצפוני מרחוב ש"י עגנון ועד פורטל נורדאו ובחלק
הדרומי מפורטל לוינסקי ועד גבול התת"ל ברחוב הר ציון .בטבלה  4.5.3.1מוצגים מקבלי הרעש עבורם
נערכו החישובים :שם ,כתובת ,מספר הקומות במבנה ,ייעוד הקרקע ומרחק מציר המסילה המתוכננת.
מיקום מקבלי הרעש מוצג בתרשים  4.5.3.1להלן.
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תרשים  – 4.5.3.1מיקום מקבלי רעש נבחנים
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טבלה  – 4.5.3.1מקבלי רעש נבחנים
6

מרחק מציר
מסילה
מתוכנן
70.5

סימון מקבל
רעש

כתובת

מס' קומות

ייעוד קרקע

נקודת יחוס
מתאימה

R-01

אבא קובנר 15

9

מגורים

L-1

R-02

אבא קובנר 11

7

מגורים

L-1

69.5

R-03

אבא קובנר 5

11

מגורים

L-1

70

R-04

אבא קובנר 1

7

מגורים

L-1

59.5

R-05

בוני העיר 3

8

מגורים

L-1

187.5

R-06

אבן גבירול 192

4

מגורים  +מסחר

L-2

18.5

R-07

אבן גבירול 195-201

4

מגורים  +מסחר

L-2

6

R-08

אבן גבירול 188

4

מגורים  +מסחר

L-2

20

R-09

אבן גבירול 193

4

מגורים  +מסחר

L-2

5.7

R-10

אבן גבירול 180

4

מגורים  +מסחר

L-2

13

R-11

אבן גבירול 177-181

4

מגורים  +מסחר

L-2

13

R-12

אבן גבירול 171-175

4

מגורים  +מסחר

L-2

13

R-13

אבן גבירול 176

4

מגורים  +מסחר

L-2

13

R-14

אבן גבירול 161-163

4

מגורים  +מסחר

L-2

13

R-15

אבן גבירול 170

4

מגורים  +מסחר

L-2

17

R-16

אבן גבירול 168

4

מגורים  +מסחר

L-2

21

R-17

אבן גבירול 157

4

מגורים  +מסחר

L-2

36

R-18

שדרות הר ציון 22

5

מגורים  +מסחר

L-3

15

R-19

שדרות הר ציון 29-31

4

מגורים

L-3

17.5

R-20

שדרות הר ציון 28-32

3

מגורים

L-3

16

R-21

שדרות הר ציון 35-39

4

מגורים

L-3

17.5

 6נקודת הייחוס מתייחסת לנקודה בה נמדד מפלס הרעש במשך שבוע ברציפות ,כמוצג בסעיף  1.6בפרק א לתסקיר.
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4.5.3.2

קריטריון לרעש  -שלב ההפעלה

בהתאם להנחית הות"ל ,7להלן הקריטריון האקוסטי שיחול על הרעש כתוצאה מהפעלת הרק"ל:
הקריטריונים חלים על מבנים רגישים לרעש המוגדרים כמבנה א' ו/או מבנה ב' כפי
שמפורט להלן .מבנים שאינם נכללים בהגדרות אלו אינם זכאים למיגון אקוסטי
והקריטריונים אינם חלים עליהם.
מבנה א'  -מבנה ציבור המשמש כבית חולים ,בית הבראה ,בית אבות עם מחלקה
סיעודית ,מוסד חינוך.
מבנה ב'  -מבנה או יחידת דיור שהוקמה כחוק ,המשמש למגורים באזור המותר למגורים
על פי תכנית מפורטת תקפה.
יש לנקוט באמצעים להפחתת רעש במידה שמפלס רעש מתנועת הרק"ל עולה על הערך
הגבוה מבין:
ג .עבור מבנה ב':
מפלס רעש שווה ערך לשעות יום ( )06:00-22:00מחוץ למבנה,Lday=65 dB(A) ,
מפלס רעש שווה ערך לשעות לילה ( )22:00-06:00מחוץ למבנה,Lnight=55 dB(A) ,
עבור מבנה א' –  5דציבל פחות מהמותר למבנה ב'.
ד .מפלס הרעש המחושב בהתאם לגרפים המתייחסים לרעש הרקע כמוצג בתרשים
 4.5.3.2להלן .רעש הרקע ייקבע באמצעות חישוב בהתבסס על המצב הקיים.
מפלס הקריטריון יחושב ויימדד במרחק  1מ' מחוץ למבנה מקבל.

 7הנחיות הות"ל לעריכת פרק האקוסטיקה בתסקיר מתאריך  – 21/06/2015מצורף בנספח ז' למסמך זה.

קו ירוק מרכז -תסקיר  -ו.docx1-

עמוד  372מתוך 440

נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

תרשים  - 4.5.3.2גרף לקביעת מפלס הרעש מתנועת רק"ל כתלות במפלס הרעש
הקיים
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4.5.3.3

סקירת שיטות חישוב הרעש

א .חישוב רעש כבישים:
בהתאם למסמך המתודולוגיה לחישוב רעש דרכים ,יש לבצע את חישובי הרעש באמצעות מודל
ממוחשב של ה( FHWA-מנהלת הדרכים הפדרלית של ארה"ב) .החישובים ייערכו באמצעות המודל
הממוחשב של ה FHWA-בגרסתו המעודכנת .בהתאם לדרישה זו נערכו חישובי הרעש בעזרת מודל ה-
 TNMבגרסתו האחרונה .מודל זה משולב בתוכנת ה SoundPLAN-בגרסה  .7.3תוכנה זו מאפשרת
לנתח את מפלסי הרעש ממקורות רעש שונים תוך התחשבות בטופוגרפיה הספציפית של האתר ובנוסף,
לוקחת בחשבון הסתרות של מבנים או הסתרות של קווי ראיה בדרך התפשטות הרעש בין מקור למקבל
הרעש .המשתנים העיקריים הדרושים לחיזוי הרעש על פי המודל הם:
)1
)2

)3
)4
)5
)6
)7

גיאומטרית הכבישים;
נפחי תנועה ,כאשר כלי הרכב מסווגים לפי חמישה סוגים בהתאם להגדרות להלן:
 .iמכוניות  -כלי רכב בעלי שני צירים וארבעה גלגלים המיועדים להסעה של עד  9אנשים או
הובלת מטען ומשקלם הכולל נמוך מ 4,500-ק"ג;
משאיות בינוניות  -כלי רכב בעלי שני צירים וששה גלגלים המיועדים להובלת מטען ומשקלם
.ii
הכולל הינו  4,500עד  12,000ק"ג;
משאיות כבדות  -כלי רכב בעלי שלושה צירים או יותר המיועדים להובלת מטען ומשקלם
.iii
גבוה מ 12,000-ק"ג;
 .ivאופנועים  -כלי רכב דו גלגליים;
אוטובוסים  -כלי רכב בעלי שני צירים וששה גלגלים המיועדים להסעת אנשים ומשקלם
.v
הכולל הינו  4,500עד  12,000ק"ג;
מהירות התנועה עבור כל אחד מסוגי הרכב;
מיקום מקבלי הרעש וגובהם;
תכונות בליעת הקול של שטחים בסביבת הכביש;
נתונים גיאומטריים של מבנים ,קירות ,סוללות או אזורים מיוערים החוסמים את דרך התפשטות
הרעש;
נתונים נוספים לחישובים בתוכנה:
סוג הקרקע בו נעשה שימוש בתוכנה הינו ";"Hard Soil
.i
0
טמפרטורה ולחות יחסית  20 cו ,50%-בהתאמה;
.ii
סוג מיסעת הכביש הינו "; "Average
.iii

ב .חישוב רעש רק"ל:
חישובי הרעש נערכו באמצעות מודל ממוחשב של ה( FTA-מנהלת התחבורה הפדרלית של ארה"ב).
מודל זה משולב בתוכנת ה SoundPLAN-בגרסה  .7.3תוכנה זו מאפשרת לנתח את מפלסי הרעש
ממקורות רעש שונים תוך התחשבות בטופוגרפיה הספציפית של האתר ובנוסף ,לוקחת בחשבון
הסתרות של מבנים או הסתרות של קווי ראיה בדרך התפשטות הרעש בין מקור למקבל הרעש.
המשתנים העיקריים הדרושים לחיזוי הרעש על פי המודל הם:
 )1גיאומטרית המסילות;
 )2נפחי תנועה
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)3
)4
)5
)6
)7
.i
.ii

מהירות התנועה;
מיקום מקבלי הרעש וגובהם;
תכונות בליעת הקול של שטחים בסביבת המסילה;
נתונים גיאומטריים של מבנים ,קירות ,סוללות או אזורים מיוערים החוסמים את דרך
התפשטות הרעש;
נתונים נוספים לחישובים בתוכנה:
סוג הקרקע בו נעשה שימוש בתוכנה הינו ";"Hard Soil
טמפרטורה ולחות יחסית  200cו ,50%-בהתאמה;

התוצאה המתקבלת מהמודל היא מפלס הרעש השעתי שווה-הערך לשעות היום ולשעות הלילה,
המסומן  LA,dayו.LA,night -
4.5.3.4

מפלס רעש כבישים במצב קיים

כפי שהוסבר לעיל ,חישוב רעש כבישים נערך למדד של שעת שיא ,בעוד שרעש הרקע לקביעת קריטריון
הרק"ל מבוסס על רעש רקע במדד של רעש שווה ערך לשעות היום ולשעות הלילה ועל כן נדרש לעשות
"תיקון" בין שני המדדים.
התיקון בין המדדים נעשה בהתבסס על מדידות הרעש הארוכות שביצענו לאורך הקו ושהוצגו בסעיף
 1.6לתסקיר .בכל נקודות רעש ארוכה ,נקודה שבה נמדד הרעש במשך שבוע ,חושב מפלס הרעש שווה
הערך לשעות היום והלילה ומפלס רעש שווה הערך לשעת השיא ונמצא ההפרש ביניהם .ההפרש הוא
ה"תיקון" שנדרש לעשות בכל נקודות חישוב רעש בין התוצאה המתקבלת מהמודל עבור שעת השיא
לבין מפלס הרעש שווה הערך לשעות היום ושעות הלילה.
בטבלה  4.5.3.2מוצגים מדדי ה"תיקון" הנדרשים עבור נקודות הרעש הארוכות.
טבלה  – 4.5.3.2מדד תיקון למעבר בין שעת שיא למפלס רעש שווה ערך
לשעות היום והלילה ,בנקודות המדידה הארוכות
סימון נקודת
מדידת רעש

מיקום

L-1

אבא קובנר  - 1קומה 5

L-2
L-3

אבן גבירול 195
גינת לוינסקי – על גג
בניין תחנת המשטרה

מפלס רעש שווה ערך בdB(A)-
)L(1h
Lnight
Lday

בdB(A)-

תיקון שעת
שיא לLd-

תיקון שעת
שיא לLn-

65.8

59.5

67.3

1.5-

7.8-

69.0

63.0

70.2

1.2-

7.2-

63.7

58.5

65.2

1.5-

6.7-

בטבלה מס'  4.5.3.3להלן מוצגות תוצאות חישוב רעש התחבורה במצב קיים עבור  24מקבלי הרעש
המייצגים .מוצגים חישובי הרעש עבור שעת השיא ,הקומה הקריטית בה חושב מפלס הרעש הגבוה
ביותר במבנה עבור רעש הרק"ל ,נקודות המדידה הארוכה על פיה נערך ה"תיקון" בין מדד שעת השיא
למדדי היום והלילה וכן קריטריון רעש הרק"ל הנגזר מרעש הרקע המחושב.
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טבלה  - 4.5.3.3חישוב רעש כבישים מצב קיים
סימון
מקבל
רעש

נקדות
ייחוס

קומה
קריטית

מפלס רעש
מחושב בשעת
שיא בdB(A)-

R-01
R-02
R-03
R-04
R-05
R-06
R-07
R-08
R-09
R-10
R-11
R-12
R-13
R-14
R-15
R-16
R-17
R-18
R-19
R-20
R-21

L-1
L-1
L-1
L-1
L-1
L-2
L-2
L-2
L-2
L-2
L-2
L-2
L-2
L-2
L-2
L-2
L-2
L-3
L-3
L-3
L-3

F9
F8
F9
F8
F8
F3
F2
F4
F2
F2
F2
F2
F2
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F2
F2

62.5
63.7
64.7
65.0
65.4
76.7
72.3
73.3
73.6
74.4
73.5
73.7
74.8
75.4
79.6
78.4
73.6
71.0
70.9
70.5
68.2

מדד תיקון ב-
)dB(A

מפלס רעש שווה
ערך מחושב ב-

קריטריון הרעש
לרק"ל בdB(A)-

)dB(A
Ld

Ln

Ld

Ln

Ld

Ln

-1.5
-1.5
-1.5
-1.5
-1.5
-1.2
-1.2
-1.2
-1.2
-1.2
-1.2
-1.2
-1.2
-1.2
-1.2
-1.2
-1.2
-1.5
-1.5
-1.5
-1.5

-7.8
-7.8
-7.8
-7.8
-7.8
-7.2
-7.2
-7.2
-7.2
-7.2
-7.2
-7.2
-7.2
-7.2
-7.2
-7.2
-7.2
-6.7
-6.7
-6.7
-6.7

61
62
63
64
64
76
71
72
72
73
72
73
74
74
78
77
72
70
69
69
67

55
56
57
57
58
70
65
66
66
67
66
67
68
68
72
71
66
64
64
64
62

65
65
65
65
65
70
68
68
68
69
68
69
69
70
70
70
68
67
67
67
65

55
55
55
55
56
64
62
62
63
63
62
63
63
64
64
64
63
61
61
61
60

מעיון בטבלה ניתן לראות כי:
( )4בשכונת כוכב הצפון נעים מפלסי הרעש בין ) 61-64dB(Aבשעות היום ל 55-58dB(A) -בשעות
הלילה.
( )5בצפון אבן גבירול נעים מפלסי הרעש בין ) 71-78dB(Aבשעות היום ל 65-72dB(A) -בשעות
הלילה.
( )6בהר ציון נעים מפלסי הרעש בין ) 67-70dB(Aבשעות היום ל 64-62dB(A) -בשעות הלילה.
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4.5.3.5

מפלס רעש כבישים במצב עתידי עם רק"ל

בטבלה  4.5.3.4להלן מוצג חישוב רעש כבישים למצב עתידי עם הרק"ל.
טבלה  - 4.5.3.4חישוב רעש כבישים מצב עתידי עם רק"ל
סימון
מקבל
רעש

נקדות
ייחוס

קומה
קריטית

מפלס רעש
מחושב בשעת
שיא בdB(A)-

R-01

L-1

F9

R-02

L-1

F8

R-03

L-1

F9

R-04

L-1

F8

R-05

L-1

F8

R-06

L-2

F3

R-07

L-2

F2

R-08

L-2

F4

R-09

L-2

F2

R-10

L-2

F2

R-11

L-2

F2

R-12

L-2

F2

R-13

L-2

F2

R-14

L-2

F4

R-15

L-2

F4

R-16

L-2

F4

R-17

L-2

F4

R-18

L-3

F4

R-19

L-3

F4

R-20

L-3

F2

R-21

L-3

F2

62.9
63.9
65.1
65.5
65.4
75.7
71.0
73.1
72.7
73.5
73.6
73.6
73.5
74.4
78.2
75.3
71.3
71.6
70.9
71.1
70.2

מדד תיקון בdB(A)-
Ld

Ln

-1.5

-7.8

-1.5

-7.8

-1.5

-7.8

-1.5

-7.8

-1.5

-7.8

-1.2

-7.2

-1.2

-7.2

-1.2

-7.2

-1.2

-7.2

-1.2

-7.2

-1.2

-7.2

-1.2

-7.2

-1.2

-7.2

-1.2

-7.2

-1.2

-7.2

-1.2

-7.2

-1.2

-7.2

-1.5

-6.7

-1.5

-6.7

-1.5

-6.7

-1.5

-6.7

מפלס רעש שווה ערך
מחושב
Ln
Ld

61
62
64
64
64
75
70
72
72
72
72
72
72
73
77
74
70
70
69
70
69

55
56
57
58
58
69
64
66
66
66
66
66
66
67
71
68
64
65
64
64
64

מעיון בטבלה ניתן לראות כי:
( )4בשכונת כוכב הצפון ינועו מפלסי הרעש בין ) 61-64dB(Aבשעות היום ל 55-58dB(A) -בשעות
הלילה.
( )5בצפון אבן גבירול ינועו מפלסי הרעש בין ) 70-77dB(Aבשעות היום ל 64-71dB(A) -בשעות
הלילה.
( )6בהר ציון ינועו מפלסי הרעש בין ) 69-70dB(Aבשעות היום ל 64-65dB(A) -בשעות הלילה.
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4.5.3.6

קביעת מפלס רעש רק"ל במצב עתידי

לצורך קביעת מפלס רעש הרק"ל והשוואתו לקריטריון הרעש נערך חישוב התפשטות רעש באמצעות
תכנת ה SoundPLAN-וזאת באמצעות מודל ה.FTA-
הנחות ששימשו לחיזוי הרעש הן:
 .1כל רכבת מורכבת מ 2-קרונות באורך  35מ' כ"א.
 .2מפלס הרעש המרבי מהרכבת במהירות נסיעה של עד  60קמ"ש במרחק של  7.5מ' לא יעלה על
) .79 dB(Aכלומר ,מפלס רעש של אירוע מעבר קרון בודד מנורמל לשנייה אחת – Sound
 Event Levelהוא  82דציבל בשיקלול  ,Aזאת במרחק ייחוס של  50רגל (כ 15-מ') וכולל את כל
מרכיבי המסילה הספציפית שתהיה בפרויקט.
 .3גובה מקור הרעש הוא  60ס"מ מעל פני המסילה.
 .4נתוני התנועה ומהירות הנסיעה בפועל ,שהוזן למודל חישוב הרעש מפורטים בטבלאות 4.5.3.5
ו 4.5.3.6-להלן.
טבלה  – 4.5.3.5נתוני תנועת רק"ל בחלוקה לשעות היממה ואופי הפעילות
שעות

סה"כ רכבות נוסעים

רכבות ריקות אל
הדיפו וממנו

שעורי נהיגה  +תפעול
שוטף

06:00 – 05:30
07:00 – 06:00
09:00 – 07:00
15:00 – 09:00
19:00 – 15:00
22:00 – 19:00
22:00-23:00
23:00-00:00
00:00-00:30
00:30-01:30
01:30-02:30
02:30-03:30
03:30-04:30
04:30-05:30
05:30-06:00
סה"כ ביממה
סה"כ שעות היום
סה"כ שעות הלילה

8
22
60
96
88
66
16
16
8
8

8
8
-

2
2
2
-

388
340
48

16
16

6
6
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טבלה  – 4.5.3.6סיכום כמות הרכבות ומהירות הנסיעה ביממה
סה"כ

לכיוון

מהירות

יום

340

170

לילה

70

35

במקטע קרקעי  50 -קמ"ש
במקטע תת קרקעי  80קמ"ש

בטבלה  4.5.3.7להלן מוצגות תוצאות חישוב מפלס רעש הרק"ל והשוואתו לקריטריון הרעש.
טבלה  – 4.5.3.7חישוב רעש רק"ל
סימון מקבל
רעש

קומה
קריטית

R-01
R-02
R-03
R-04
R-05
R-06
R-07
R-08
R-09
R-10
R-11
R-12
R-13
R-14
R-15
R-16
R-17
R-18
R-19
R-20
R-21

F2
G
G
G
F3
G
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F4
F4
F4
F4
F3
F4
F2
G

מפלס רעש שווה ערך מחושב

קריטריון הרעש

Ld

Ln

Ld

Ln

52
53
53
52
50
59
63
59
63
61
60
60
60
59
61
52
45
62
59
59
59

48
49
49
49
46
56
59
55
59
57
56
56
57
56
57
49
41
59
55
55
55

65
65
65
65
65
70
68
68
68
69
68
69
69
70
70
70
68
67
67
66
65

55
55
55
55
56
64
62
62
63
63
62
63
63
64
64
64
63
61
61
61
60

מעיון בטבלה ניתן לראות כי לא חזויות חריגות מקריטריון הרעש.
מפלסי הרעש כתוצאה מתנועת הרכבות בשכונות השונות יהיו:
( )4בשכונת כוכב הצפון ינועו מפלסי הרעש בין ) 50-53dB(Aבשעות היום ל 46-49dB(A) -בשעות
הלילה.
( )5בצפון אבן גבירול ינועו מפלסי הרעש בין ) 45-63dB(Aבשעות היום ל 41-59dB(A) -בשעות
הלילה.
( )6בהר ציון ינועו מפלסי הרעש בין ) 58-60dB(Aבשעות היום ל 55-59dB(A) -בשעות הלילה.
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4.5.3.7

מיגון אקוסטי מוצע

כפי שהוצג בסעיפים הקודמים ,לא חושבה חריגה מקריטריון הרעש במבנים הסמוכים לתוואי הרכבת
ולכן לא נדרש מיגון אקוסטי לעת הפעלת הרכבת.
פתחי המנהרות
על פי תוצאות החישובים ,תרומת הרעש מפתחי המנהרות (ללא טיפול אקוסטי) ביחס לרעש הכבישים
זניחה .למרות זאת ,לצורך הפחתת האוושה המאפיינת יציאת רכבות מפתח מנהרה מומלץ להתקין
אמצעים בולעי רעש בפתח המנהרה.
מומלץ כי יותקנו אלמנטים בולעי רעש (אריחים אקוסטיים ,שכבת צמר סלעים או כל אמצעי בולע רעש
אחר) שמקדם בליעת הקול שלו יהיה לכל הפחות שווה ל 0.7-בתווך תדרים של  .500-1250 Hzוזאת
עבור קירות המנהרה מפתחה ולכל הפחות  10מ' לעומקה.
קביעת סוגם ,מיקומם ותכונותיהם האקוסטיים של אמצעים אלה תעשה במסמכים האקוסטיים בשלב
התכנון המפורט.
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4.5.3.8

סיכום רעש מעבר רק"ל

בטבלה  4.5.3.8מוצג סיכום הנתונים שהוגו בסעיף לעיל.
טבלה  – 4.5.3.8סיכום נתוני פרק הרעש
מפלס רעש מחושב
מתנועת הרק"ל
בdB(A)-

מפלס רעש
מחושב מצטבר
בdB(A)-

הפרש רעש רק"ל
מקריטריון ב-
)dB(A

מרחק
מציר
המסילה
הקרוב במ'

Ld

Ln

Ld

Ln

Ld

Ln

Ld

Ln

R-01

אבא קובנר 15

9

מגורים

70.5

65

55

52

48

62

56

13

7

לא נדרש טיפול אקוסטי

R-02

אבא קובנר 11

7

מגורים

69.5

65

55

53

49

61

56

12

6

לא נדרש טיפול אקוסטי

R-03

אבא קובנר 5

11

מגורים

70

65

55

53

49

65

59

12

6

לא נדרש טיפול אקוסטי

R-04

אבא קובנר 1

7

מגורים

59.5

65

55

52

49

64

58

13

6

לא נדרש טיפול אקוסטי

R-05

בוני העיר 3

8

מגורים

187.5

65

56

50

46

64

58

15

10

לא נדרש טיפול אקוסטי

R-06

אבן גבירול 192
אבן גבירול 195-
201
אבן גבירול 188

4

מגורים  +מסחר

18.5

70

64

59

56

75

69

11

9

לא נדרש טיפול אקוסטי

4

מגורים  +מסחר

6

68

62

63

59

71

65

5

3

לא נדרש טיפול אקוסטי

4

מגורים  +מסחר

20

68

62

59

55

72

66

9

7

לא נדרש טיפול אקוסטי

R-09

אבן גבירול 193

4

מגורים  +מסחר

5.7

68

63

63

59

72

66

5

4

לא נדרש טיפול אקוסטי

R-10

אבן גבירול 180
אבן גבירול 177-
181
אבן גבירול 171-
175

4

מגורים  +מסחר

13

69

63

61

57

73

67

9

6

לא נדרש טיפול אקוסטי

4

מגורים  +מסחר

13

68

62

60

56

73

67

8

6

לא נדרש טיפול אקוסטי

4

מגורים  +מסחר

13

69

63

60

56

73

67

9

7

לא נדרש טיפול אקוסטי

סימון
מקבל
רעש

כתובת

מס'
קומות

ייעוד קרקע

R-07
R-08

R-11
R-12

קריטריון הרעש
בdB(A)-

8

אופן הטיפול המומלץ

 8מפלס רעש שווה ערך של תנועת הרק"ל ותנועת כלי הרכב ביחד.
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מפלס רעש מחושב
מתנועת הרק"ל
בdB(A)-

מפלס רעש
מחושב מצטבר
בdB(A)-

הפרש רעש רק"ל
מקריטריון ב-
)dB(A

מרחק
מציר
המסילה
הקרוב במ'

Ld

Ln

Ld

Ln

Ld

Ln

Ld

Ln

אבן גבירול 176
אבן גבירול 161-
163
אבן גבירול 170

4

מגורים  +מסחר

13

69

63

60

57

73

67

9

6

לא נדרש טיפול אקוסטי

4

מגורים  +מסחר

13

70

64

59

56

73

67

11

8

לא נדרש טיפול אקוסטי

4

מגורים  +מסחר

17

70

64

61

57

77

71

9

7

לא נדרש טיפול אקוסטי

R-16

אבן גבירול 168

4

מגורים  +מסחר

21

70

64

52

49

74

68

18

16

לא נדרש טיפול אקוסטי

R-17

אבן גבירול 157
שדרות הר ציון
22
שדרות הר ציון
29-31
שדרות הר ציון
28-32
שדרות הר ציון
35-39

4

מגורים  +מסחר

36

68

63

45

41

70

64

23

22

לא נדרש טיפול אקוסטי

5

מגורים  +מסחר

15

67

61

62

59

71

66

5

3

לא נדרש טיפול אקוסטי

4

מגורים

17.5

67

61

59

55

70

65

8

6

לא נדרש טיפול אקוסטי

3

מגורים

16

66

61

59

55

70

65

8

6

לא נדרש טיפול אקוסטי

4

מגורים

17.5

65

60

59

55

69

64

6

5

לא נדרש טיפול אקוסטי

סימון
מקבל
רעש

כתובת

מס'
קומות

ייעוד קרקע

R-13
R-14
R-15

R-18
R-19
R-20
R-21
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4.5.3.9

רעש מחדרים טכניים

תפעול מערכת המתע"ן דורש בין השאר קיום של מע' אנרגיה ,תשתיות נלוות מע' חירום ועוד ,על מנת
לקיים את הצרכים הבסיסיים הדרושים לתפקוד הרק"ל .מרבית החדרים הטכניים בקו זה ממוקמים
בקומת הקונקורס של התחנות התת קרקעיות כמוצג בסעיף  .3.3מלבדם מתוכנן גם תחמ"ש ראשי תת
קרקעי באזור תחנת לוינסקי .תחמ"ש זה ממוקם מתחת לפני הקרקע (בעומק של כ 5 -מ') בשטח פתוח
זמין בקרבת התוואי .כמו כן מתוכנן חדר השנאה קרקעי באזור רוקח ותחנת שאיבה תת קרקעית
באזור תחנת ארלוזרוב.
החדרים הם חדרים סגורים ובמרבית המקרים גם תת קרקעיים מקורות הרעש העיקריים בחדרים אלה
הם מערכות האוורור.
קריטריון הרעש
הקריטריונים החלים על מערכות האוורור הם הקריטריונים שנקבעו בתקנות למניעת מפגעים (מניעת
רעש) ,התשנ"ג 1992-ובתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) ,התש"ן.1990-
תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) ,התשנ"ג:1992-

" .11לא יפעיל אדם ולא ירשה לאחר להפעיל מזגן ,מדחס או מכשיר כיוצא באלה -
( )1באופן הגורם לרעש חזק המפריע או עלול להפריע לאדם הנמצא בבית מגורים אחר;
( )2אם הוא גורם או עלול לגרום לרעש בלתי סביר כמשמעותו בתקנה  2לתקנות רעש בלתי סביר".
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) ,התש"ן:1990-
כפי שמופיע בסעיף .4.5.1.2
מכיוון שנכון לשלב זה עדין אין תכנון מפורט של החדרים הטכניים ומיקום מערכות האוורור בהם,
חישובי הרעש עבור מערכות אלה יעשו בשלב התכנון המפורט .במידה ויתגלה כי מפלסי הרעש כתוצאה
ממערכות אלה חורגים מקריטריונים הרעש לעיל יעשה טיפול אקוסטי בחדרים עצמם כלך שמפלס
הרעש מהם יעמוד בכל החוקים והתקנות.
 4.5.3.10רעש מערכות כריזה בתחנות קרקעיות
בהתאם לתקן הישראלי לטובת אנשים עם מוגבלויות (ת"י  )1918חלק  4,בסעיף  2.6.1מוגדרת דרישה
לעוצמה גדולה מרמת הרעש הסביבתי הממוצעת שבחדר ב 15 dB -לפחות ,או גדולה ב 5 dB-מכל רמת
רעש מקסימאלית במשך  60שניות ,החזקה מבניהן.
מן העבר השני על מנת שמפלס הרעש כתוצאה ממערכת הכריזה יעמוד בתקנות הרעש ניתן יהיה למנוע
רעשים באזורי תחנות עיליות וזאת בהתאם לשעות היום ,בצורה ידנית או אוטומטית.
הוראות התכנית כוללות את הסעיפים הבאים:
בחירת מערכת הכריזה תהיה בכפוף לטכנולוגיה הטובה ביותר .BAT
מערכת הכריזה תעמוד בכל התקנות והחוקים התקפים לזמן התכנון המפורט.
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1.1

רעידות

בהערכת מפלסי הרעידות כתוצאה מפרויקט הרכבת הקלה ,יש להתיחס לשני שלבים של הפרויקט ,שלב
ההקמה ושלב ההפעלה (בדומה להתיחסות לנושא הרעש שנסקרה לעיל) .מפגעי הרעידות הצפויים בכל
אחד מהשלבים שונים וכך גם הקריטריונים החלים בכל שלב.

4.6.1

שלב ההקמה

 4.6.1.1כללי
במקטע המרכזי של הקו הירוק מספר אזורי בהם עוברת הרכבת להם השפעה על סוג העבודות בהיבט
הרעידות .להלן מאפייני הקו בחלוקה לסוגי עבודות ההקמה:
א .קו עילי  -סלילת קו עילי של הרק"ל ,כולל העתקת תשתיות ,הנחת מצעים ,סלילת הקו ,הקמת
עמודי החישמול ,הקמת התחנות והקמת חדרים טכניים לצד המסילה.
ב .קו תחתי  -הקמת החלקים התחתיים של הקו הכוללים את החפירה בתת הקרקע וכן העבודות
באזורי פירי השילוח להכנסת הציוד וחומרי הבניה והוצאת העפר החפור.
ג .הקמת תחנות תת קרקעיות ופורטלים  -הקמת התחנות והפורטלים כוללת עבודות מסיביות
להכנת מבנה מעטפת התחנה.
 4.6.1.2קריטריון רעידות
קריטריוני הרעידות לשלב ההקמה נגזרים מהתקן הגרמני  DIN 4150חלק מס'  - 2השפעת רעידות על
דירים במבני מגורים ,וחלק  - 3השפעת רעידות על מבנים.
1. DIN 4150-2 - Structural vibration Part 2: Human exposure to vibration in buildings
;)(June 1999
2. DIN 4150-3 - Structural vibration - Part 3: Effects of vibration on structures
(February 1999).
חלקים אלו של תקן  DINמתמקדים בקביעת קריטריונים ושיטות מדידה של הרעידות.
חלק  1של התקן עוסק בחישוב והערכת מפלסי רעידות .אציין כי הנתונים הנדרשים לביצוע החישובים
בהתאם לחלק זה של התקן הינם ברמת פרוט גבוהה של סוג הקרקע ,סוג המבנה ומקורות הרעידות -
נתונים שאינם מצויים בשלב זה של הפרויקט.
א .השפעת רעידות על מבנים
מפלסי הרעידות המרביים המותרים ,כך שלא ייגרם נזק למבנים בסביבת העבודות נקבעים ,כאמור,
בהתאם לתקן  .DIN 4150-3התקן מגדיר קריטריונים לעבודות קצרות מועד )(Short-term vibration
ועבודות ממושכות ).(Long-term vibration
עבודות קצרות מועד מוגדרות כעבודות שאינן גורמות לתופעת עייפות המבנה או לרזוננס.
הקריטריון הינו מפלס הרעידות המרבי מבין שלושת הצירים האורתוגונליים  Y ,Xו.Z-
מפלס הרעידות המרבי המותר לרעידות קצרות מועד ,במבני מגורים נקבע בהתאם לתדר הרעידות
כמפורט להלן:
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.1
.2
.3
.4

 - 1-10 Hzמפלס הרעידות המרבי לא יעלה על .v=5 mm/s
 - 10-50 Hzמפלס הרעידות המרבי לא יעלה על .v=5-15 mm/s
 - 50-100 Hzמפלס הרעידות המרבי לא יעלה על .v=15-20 mm/s
מפלס הרעידות המרבי לעבודות ממושכות במבני מגורים .v=5 mm/s

ב .השפעת רעידות על דיירים במבני מגורים
מפלסי הרעידות המרביים המותרים ,כך שלא ייגרם מטרד לדירים במבני מגורים הסמוכים לעבודות
הקמת הרק"ל מוגדרים בתקן  DIN 4150-2בהתאם למשך העבודות .קריטריון העבודות לרמה II
) (Level IIהמוגדרת כרמה שמתחתיה אין סבירות כי תיגרם אי נוחות כל עוד נוהגים במספר אמצעים
מנהליים הנוגעים לידוע התושבים .מעל רמה זו יש לנקוט באמצעים פיזיים להפחתת הרעידות או
בביצוע העבודות בכלים הגורמים לרעידות מופחתות.
מפלסי הרעידות מבוטאים בתקן בערכי  Arהמתייחסים לשורשים הממוצעים הריבועיים המשוקללים
של הרעידות הנמדדים במצב  )0.125 sec( Fastבמ"מ לשנייה.
מפלסי רעידות מרביים מותרים מכלי עבודה (בשעות היום) בציר האורתוגונלי בו נמדדים מפלסי
הרעידות המשוקללים המרביים :Ar
 .1עבודות הגורמות לרעידות בין יום אחד ל 6-ימי עבודה v=0.6-0.8 mm/s
 .2עבודות הגורמות לרעידות בין שישה ל 26-ימי עבודה v=0.6 mm/s
 .3עבודות הגורמות לרעידות בין  26ל 78-ימי עבודה v=0.4 mm/s
מפלסי רעידות מרביים מותרים מכלי עבודה (בשעות לילה) בציר האורתוגונלי בו נמדדים מפלסי
הרעידות המשוקללים המרביים :Ar
 .1למבני מגורים באזור מגורים ומבנים ציבוריים רגישים כמו בתי חולים.v=0.05 mm/s :
 .2למבני מגורים באזור מגורים מעורב.v=0.07 mm/s :
 4.6.1.3קטעים על קרקעיים At Grade -
ביצוע הקטעים העל קרקעיים דומה במהותו לסלילת דרך ,זאת למעט הליך הנחת המסילה עצמה .גם
הליך הנחת המסילה אינו כולל פעילות חריגה הכוללת רעידות בעוצמה גבוהה ולפיכך ,בקטעים אלו אין
צפי למטרדים הקשורים לרעידות .בשל כך הליך הבדיקה המוצע באזורים אלו יהיה פשוט ומדגמי.
בשלב הכנת נספחי הביצוע האקוסטיים יפורטו הרעידות הצפויות מהפעלת הצמ"ה והשפעתם על
הסביבה.
בהתבסס על תוצאות החישובים יקבע המרחק המינימלי עבורו אין כל חשש מחריגה מקריטריון
הרעידות ויסומנו מקומות בהם קיים חשש לחריגה מהקריטריון.
לפני תחילת העבודות יערכו מדידות של רעידות בעת פעולת המכונה במרחקים שונים בין  5ל 30-מ'
מהמכונה .המדידות יערכו במקום הדומה ,בהיבט של היווצרות והתפשטות הרעידות ,לאזורים שאותרו
בחישובים ככאלו שבהם קיים חשש לחריגה מהקריטריון .תוצאות המדידות יושוו לערכי הרעידות
שחושבו.
במידה וימצאו קטעים בהם קיים חשש להיווצרות רעידות החורגות מהקריטריון יציע הקבלן אמצעים
להפחתת הרעידות בזמן העבודות באזורים אלו.
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 4.6.1.4קטעי מעבר בין הקרקע לתת הקרקע  -פורטלים והתחנות
ביצוע הפורטלים יעשה בשיטת כיסוי וחפירה ) .(Cut & Coverאופן ביצוע התחנות טרם נקבע סופית.
מכונות הקידוח השונות וכן עבודות מחפרים ושופלים זחליים עלולים לגרום לרעידות בביצוע אלמנטים
אלו בהתאם לסוג המכונה ומיקום מקבלי הרעידות ביחס למקום העבודה.
בעבודות אלו צפוי כי משך העבודה יהיה ממושך  -חודשי עבודה רבים.
בשלב הכנת נספחי הביצוע האקוסטיים יפורטו הרעידות הצפויות מהפעלת הצמ"ה והשפעתם על
הסביבה.
בשלב זה יזוהו מקבלי רעידות קריטיים ,שלבי הביצוע ומשך הזמן בו צפויים לעבוד הכלים שבשלם
קיים חשש לחריגה מקריטריון הרעידות.
בהתבסס על תוצאות החישובים יקבע המרחק המינימלי עבורו אין כל חשש מחריגה מקריטריון
הרעידות למטרד .בהתאם לחישובים יקבעו מקומות בקו בהם קיים חשש לחריגה מקריטריון הרעידות
ויסומנו מבנים בהם קיים צפי לחריגה מהקריטריון.
לפני תחילת העבודות יערכו מדידות של רעידות בעת פעולת מכונות הקידוח המחפרים והשופלים
במרחקים שונים בין  5ל 45-מ' מהמכונות .המדידות יערכו באתר העבודות .תוצאות המדידות יושוו
לערכי הרעידות שחושבו .מדידות הרעידות יערכו במקביל גם במקבלי הרעידות הקרובים לאתר
העבודות.
במידה וימצאו קטעים בהם קיים חשש להיווצרות רעידות החורגות מהקריטריון יציע הקבלן אמצעים
להפחתת הרעידות בזמן העבודות כל זאת בהתייחס למשך זמן ביצוע העבודות במיקום ומידת החריגה
מהקריטריון.
במקרה כזה בו צפויה חריגה מקריטריון הרעידות תוכן תכנית למדידות רעידות לאורך תקופת ביצוע
הפרויקט ועד לסיומו.
 4.6.1.5עבודות הכרייה
עבודות הכרייה ,בשתי השיטות האפשריות בפרויקט  -באמצעות מכונות  TBMו ,NATM-הינן רכיבי
העבודה העיקריים העלולים לגרום לרעידות .זאת הן בשל סוג המכונות ואופי העבודה ,בשל ביצוע
העבודות במשך  24שעות ביממה וכן בשל הקרבה למבנים בהם יבוצעו עבודות אלו בחלק מהמקטעים.
מסמכי הביצוע שיוכנו עב ור עבודות הכרייה יכללו מיפוי של תוואי הכרייה .קטעי הכרייה יחולקו
למקטעים בהתאם לסוג הכרייה והקרבה למבנים .בשלב זה יקבעו מקבלים לבחינת מפלסי הרעידות
הצפויות מהעבודות .מקבלי הרעידות בכל קטע יקבעו כך שייצגו את המבנים בהם צפויים מפלסי
הרעידות להיות המרביים באותו קטע כרייה .כן יוצגו המרחקים (אופקיים ,אנכיים ומרחק פיזי) בין
ביצוע עבודות הכרייה לבין מקבלי הרעידות.
בנוסף ,יכללו המסמכים מידע ,מפורט ככל שניתן לאותו שלב תכנוני ,של הקרקע בה תיערך הכרייה,
הקרקע בין אזור הכרייה למקבלי הרעידות וביסוס וסוג מבנה מקבל הרעידות.
מסמכי הביצוע יכללו חישובים לקביעת מפלסי הרעידות במקבלים שייבחרו.
עם תחילת העבודות יערך סקר מקיף הכולל חישוב רעידות בקרבת אתר תחילת העבודות ומדידות
רעידות לאותו אתר לאותן הנקודות עבורן נערכו החישובים .בהתבסס על תוצאות סקר זה יעודכנו,
במידת הצורך ,החישובים לכל מקבלי הרעידות בהם נחזו מפלסים הקרובים למפלסי הקריטריון.
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עבור כל אותם מבנים יערך סקר שיכלול את תיעוד המבנים וכן יערכו מדידות לקביעת מפלסי רקע
לרעידות.
כן תוכן תכנית מדידות מקיפה בה יקבעו המבנים בהם יערכו מדידות רעידות ,אופן המדידה ומשכה
וזאת עבור כל מבנה בהם חזויים מפלסי הרעידות להיות קרובים לקריטריון .תכנית המדידות תאפשר
גמישות באשר להיקף המדידות בכל מקבל בהתייחס למפלסי הרעידות הצפויים ,משך זמן העבודות
בסמוך לאותו מקבל וכן בהתייחס לתוצאות מדידות שיתקבלו מקטעי כרייה קודמים.
במידה וימצאו קטעים בהם קיים חשש להיווצרות רעידות החורגות מהקריטריון יציע הקבלן אמצעים
להפחתת הרעידות בזמן העבודות כל זאת בהתייחס למשך זמן ביצוע העבודות במיקום ומידת החריגה
מהקריטריון.

4.6.2

רעידות בשלב ההפעלה

הקטע המרכזי של הקו הירוק עובר ברובו בתת הקרקע .מפלסי הרעידות הנגרמים עקב הנסיעה בתת
הקרקע מופחתים באופן משמעותי בשל המרחק המובנה הנובע מהעומק בו ממוקמות מסילות הרק"ל
ממבני המגורים הסמוכים .במסמך זה נערכו חישובים למפלסי הרעידות הצפויים במבני המגורים
הסמוכים לקו הרק"ל העובר על הקרקע ) (At gradeוכן מרחק מינימלי נדרש לעמידה בקריטריון
הרעידות לתת הקרקע.
 4.6.2.1קריטריון לרעידות לשלב ההפעלה
מפלסי הרעידות המרביים המותרים לזמן ההפעלה נקבעו בהתאם למסמך של הרשות האמריקאית
הפדרלית לתחבורה ,ה FTA (Federal Transit Administration)-שנערך על ידי חברת HMMH
(להלן" :מסמך ה )"FTA-הבא:
"Transit noise and vibration impact assessment", FTA-VA-90-1003-06, May 2006.
בהתאם למסמך זה מפלס רעידות מרכבת הינו המפלס המרבי של מהירות הרעידות הנמדדת ברצפת
המבנה במעבר רכבת במסילה .מפלס הרעידות מרכבת נקבע בהתאם לנוסחה הבאה:
)dB(V

)Lv = 20*log (V/Vo

כאשר:
Lv

הוא המפלס הכולל של מהירות הרעידות בדציבל ),dB(V

V

הוא השורש הריבועי הממוצע ) (rmsשל מהירות הרעידות של רצפת בניין ,במטרים לשנייה.

Vo

-8

9

הוא ערך הייחוס של המהירות השווה ל 5*10 -מטרים לשנייה .

בהתאם למסמך זה מפלסי הרעידות המרביים ,בייחס ל 5x10(-8)-מטר/שנייה לקווי רכבת בהם
עוברים יותר מ 70-רכבות ביממה ,לזמן הפעלת רכבות יהיו:
 .1מבני מגורים או מבנים המשמשים בד"כ גם לשינה ).Lv=66 dB(V
 .2מבנים מוסדיים המשמשים בעיקר לשימוש יומי (.Lv=69 dB(V

 9במסמך המקורי מוצגים מפלסי הרעידות בייחס ל1x10(-6) inches/sec-
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 4.6.2.2מפלסי רעידות חזויים לשלב ההפעלה
חישוב הרעידות נערך בהתאם למתודולוגיה המוצגת במסמך ה.FTA-
א .מפלסי רעידות בתת הקרקע
מהירות תנועת הרכבות בתת הקרקע תהייה  80קמ"ש .בקרבת התחנות תרד המהירות כתלות במידת
ההאצה וההאטה של הרכבות לקראת התחנה.
מפלס קריטריון הרעידות ) Lv=66 dB(Vבייחס ל 5x10(-8)-מטר/שנייה ,עבור מהירות נסיעה של 80
קמ"ש יתקבל למבנה במרחק של  18מ' מציר המסילות.
בהתאם למתודולוגיה ,חישוב המרחק לרכבות העוברות בתת הקרקע יהיה בהתאם למרחק הדיאגונלי
בין הפסים למקבל הרעידות .מכיוון שעומק הרק"ל באזורים בהם עוברת הרכבת בתת הקרקע גדול מ-
 18מ' ניתן לקבוע בוודאות כי מפלסי הרעידות בתת הקרקע יהיו נמוכים ממפלס הקריטריון.
ב .מפלסי רעידות על הקרקע At grade -
לצורך בחינת מפלסי הרעידות בקטע העל-קרקעי נערכו חישובים ל 17-מקבלים שנמצאים למול תוואי
קרקעי עד מרחק של  80מטר מהמסילה (מעל מרחק זה השפעת הרעידות זניחה) .בטבלה 4.6.2.1
מוצגות תוצאות החישובים.
טבלה  – 4.5.4.1חישוב רעידות כתוצאה ממעבר רק"ל
מפלס רעידות ייחוס

נקודת חישוב
רעידות

כתובת

שימוש קרקע

מרחק מציר המסילה
הקרובה במ'

dB Re 5x10(-8) m/sec

R-01
R-06
R-07
R-08
R-09
R-10
R-15
R-18
R-19
R-20

אבא קובנר 15
אבן גבירול 192
אבן גבירול 195-201
אבן גבירול 188
אבן גבירול 193
אבן גבירול 180
אבן גבירול 170
שדרות הר ציון 22
שדרות הר ציון 29-31
שדרות הר ציון 28-32

מגורים
מגורים  +מסחר
מגורים  +מסחר
מגורים  +מסחר
מגורים  +מסחר
מגורים  +מסחר
מגורים  +מסחר
מגורים  +מסחר
מגורים
מגורים

70.5
18.5
6
20
5.7
13
17
15
17.5
16

43.9
57.4
64.4
56.4
64.9
59.9
59.9
59.9
57.9
58.9

מהחישובים עולה כי לא צפויה חריגה מקריטריון הרעידות במבנים הסמוכים לקו.
עבור המקטע התת קרקעי ,בעת התכנון המפורט ייבדק מרחק ציר המסילות מיסודות המבנים .במידת
הצורך יתכוננו אמצעים להפחתת רעידות בנקודות קריטיות.
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 1.2שדות אלקטרומגנטים
סעיף זה כולל אפיון תיאורטי של בטיחות שדות אלקטרומגנטיים לאדם והשפעות על שימושי ויעודי
הקרקע ,כתוצאה מהיווצרות הפרעות פוטנציאליות באזורים הסמוכים לתשתית הרק"ל.
קטעי מסילת הרק"ל לאורך הקו הירוק נסרקו בכדי לאתר מבנים ושימושי קרקע אשר עלולים להיות
מושפעים מהפליטה האלמ"ג מקווי הכוח העליונים ,המזינים את הרכיב הנייד ומפעולת הרכבות בקו
הירוק .לא אותרו מבנים לאורך התוואי שהמרחק שלהם מהמסילה נכלל בתחום שהוגדר ,בגישה
מחמירה ,כטווח בטוח ( 5.5מ') ,אשר ממנו ואילך רמת שטף השדה המגנטי נמוכה מ( 4mG-הסף
המומלץ ע"י המשרד להג"ס בתנאי עומס אופייני מקסימאלי) .כמו כן ,מאחר והוראות התכנית
מאפשרות שינוי במיקום המסילה במקטעים שונים בשלבים מאוחרים יותר ,תוארו אמצעים אפשריים
בהם ניתן לעשות שימוש ,במידת הצורך ,לשם צמצום טווח ההשפעה על מבני מגורים מעמודי החשמול.
בנוסף ,נבחנה רמת השטף המגנטי מחוץ לחדרים הטכניים הממוקמים לאורך הקו עפ"י תכנית מייצגת
לחדר טכני .מחוץ לקירות החדר שטף השדה המגנטי נמוך מ .4mG-באזורים מעל לתקרת החדר שטף
השדה המגנטי עשוי להגיע בגובה  1מ' מעל הקרקע ,בחדר טמון ,לעשרות מילי-גאוס .ברמות שטף שדה
מגנטי כאלו אין כל מניעה לתנועה ומעבר חופשי של אנשים מעל החדרים אולם אין לאפשר שימושים
המאפשרים שהיית הציבור במקום כגון הצבת ספסלי ישיבה מעל לתקרת החדר או שהייה של אנשים
בשטחים הציבוריים שמעל התחנה .צוות התכנון ממליץ על אמצעים ,עפ"י צורך ,לצמצום ההשפעה
הכוללים בין השאר  :מיגון מגנטי של תאי השנאים ,תקרת התאים וחלק מהקירות בלוחות ושכבות
בידוד ו/או תכנון פנימי ומיקום החדרים הטכניים כך שהאלמנטים הבעייתיים מבחינת שטף השדה
המגנטי ימוקמו באזורים פחות רגישים לשהיית אנשים.
נכון לשלב התכנון המוקדם ,לא נעשו מדידות של שדה הקרינה האלקטרומגנטי בתדר רדיו מחוץ לאזור
המסילה (על סמך דרישות התקן האירופאי) בכדי לבדוק תאימות אלמ"ג בין מערכות אלקטרוניות
לשדה אלקטרומגנטי בסביבת אזור המסילה .בשלב התכנון המפורט ,יש להבטיח שדה אלקטרומגנטי
העומד בתקן בטווח של  10מ' מהמסילה .מצב זה לא יגרם שיבוש של מערכות אלקטרוניות מהשדה
האלמ"ג בתדר רדיו אך עלול ליצור שיבוש של מקלטי רדיו באפנון  AMעד לטווח של  1.5ק"מ .הפרעות
לציוד אלקטרוני רפואי תומך חיים במוסדות בריאות נחשב לקריטי ביותר .חסינות ציוד זה לשדה
חשמלי הנה ( 3V/mלפי  .)IEC 601-1-2במרחק גדול מ 10-מ' השדה החשמלי נמוך מזה .יש להתחשב
בציוד אלקטרוני רפואי בעל צגי שק"ק העלול להיות רגיש לשטף שדה מגנטי של  .2mGבמקרה זה
מומלץ טווח מזערי של  12מ' בין תשתית הרכבת הקלה לבין מוסדות בריאות.
בפרק זה לא נאמדו השפעות על תשתיות טמונות כמו כבילת טלפון ,אינטרנט ,טל"כ ,צנרת מים ,צנרת
דלק ,צנרת גז וכיו"ב הכוללות קורוזיה ו/או השראת מתחים ,כיוון שנכון לשלב תכנוני זה אין עדיין
מידע מדויק ומפורט על מיקום תשתיות אלו ביחס לציר הרק"ל ועל היחסים הגיאומטריים (מרחק
ומקבילות) של תשתיות אלה מהציר .במידה ולאחר סיום שלב התכנון הסופי ימצאו תשתיות שיש לטפל
מפורטים מספר פתרונות אפשריים.
לשם נוחות הסקירה ,שונה מספור הסעיפים ביחס למספור הדרישות בהנחיות לתסקיר ,אם כי כל
המידע המבוקש בהנחיות מפורט בסעיף זה.
להלן הסעיפים המפורטים בפרק  -4.7שדות אלקטרומגנטיים:
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 -4.7.0תיאור מצב קיים
 -4.7.1חישובים לשלב ההפעלה
 -4.7.2מסקנות מהחישובים לשלב התפעול
 -4.7.3פגיעות מע' אלקטרוניות לשטף שדה מגנטי
 -4.7.4השפעות על שימושי הקרקע לאורך התוואי
 -4.7.5סיכום ומסקנות

4.7.0

מצב קיים

בתאריכים ה 6 ,2-ו 14-לאפריל  ,2014בוצעו מדידות שדות מגנטיים וקרינה אלקטרומגנטית לאורך
תוואי המקטע המרכזי של הקו הירוק ,בו תוקם מסילה קרקעית ועל קרקעית .ערכי קרינה אלמ"ג
ושדה מגנטי נמדדו בגובה  1מ' ובמרחק מספק ממקורות שידור שאינם מאפיינים את ערכי הרקע.
מיקום המדידה הינו על המדרכה אא"כ נאמר אחרת.
המדידות בוצעו ב 2-מקטעים גיאוגרפיים עיקריים במפורטים בטבלה  .4.7.0.1מדידות אלו בוצעו בציוד
המפורט בטבלה .4.7.0.2
טבלה  – 4.7.0.1תיאור מיקום ומועדי המדידות
מקטע

מיקום

תאריך

זמני המדידה

א

שד' ש"י עגנון -נורדאו

2.4.2014

16:00 -13:00

ב

גינת לוינסקי -שיבת ציון

6/14.4.2014

9:00-12:00

טבלה  – 4.7.0.2ציוד המדידה
היצרן

מודל

רגישות

תחום
תדרים

Lutron

EMF819

’0.01 W/cm2

Tenmars

TM-192D

mG0.1

100Mhz3Ghz
30Hz2000Hz

מספר
סידורי
I.266288
100401437

תוקף
הכיול
נובמבר
2014
יולי
2014

שם
מעבדת
הכיול
Lutron
Tenmars

בטבלה  4.7.0.3מוצג סיכום הערכים שנמדדו בנקודות הבוחן .בתרשימים  4.7.0.3-4.7.0.1ניתן לראות
את נק' הבוחן שנבחרו על רקע תצ"א.
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טבלה  – 4.7.0.3סיכום ערכים מדודים
נ.צ -רשת ישראל
חדשה

ערך נמדד
תת מקטע

מס"ד

מיקום המדידה

רח' ש"י עגנון -שד' רוקח
רח' ש"י עגנון -שד' רוקח

4
5

רח' ש"י עגנון -שד' רוקח

6

רח' ש"י עגנון -שד' רוקח

7

גן כוכב הצפון פניה לרח' ישראל גלילי
פניה לרח' רבי שלמה אבן גבירול
תחנת אוטובוס מול רבי שלמה אבן
גבירול 200
פניה רח' ש"י עגנון לכיוון דרום

0.6

רח' ש"י עגנון -שד' רוקח

8

מול הפניה לרח' ישראל גלילי

2.5

<0.1

שד' רוקח -רח' נורדאו

1

שד' רוקח -רח' נורדאו

2

3.1

0.3

667081

179751

שד' רוקח -רח' נורדאו

3

0.8

<0.1

666955

179754

שד' רוקח -רח' נורדאו

4

1.1

<0.1

666955

179754

שד' רוקח -רח' נורדאו

5

0.5

<0.1

666539

179689

שד' רוקח -רח' נורדאו

6

0.9

<0.1

666531

179648

שד' רוקח -רח' נורדאו

7

1.1

0.1

666677

179675

שד' רוקח -רח' נורדאו

8

פינת שד' רוקח /רבי שלמה אבן גבירול
מתחת לקוו מתח
בסנדלים על גשר הירקון
מדרכה מול רח' רבי שלמה אבן גבירול
192
מרכז שדרה יהודה המכבי
מדרכה מול רח' רבי שלמה אבן גבירול
168
מדרכה מול רח' רבי שלמה אבן גבירול
 157סמוך למזרקה
מעבר בין בניינים  171-169רח' רבי
שלמה אבן גבירול
פינת רח' רבי יוחנן הורקנוס

3.2

0.1

667290

1.2

<0.1

666816

179701

שד' רוקח -רח' נורדאו

9

גינון בסמוך לשד' רוקח

1.4

<0.1

667309

179659

רח' לוינסקי -רח' רבי
שמעון בר יוחאי
רח' לוינסקי -רח' רבי
שמעון בר יוחאי

3

מול ביהכנ"ס בני יעקב ישראל

2.2

0.2

662428

178900

3

פניה לרח' שיבת ציון

3.1

<0.1

662546

178989

קו ירוק מרכז -תסקיר  -ו.docx1-

שדה מגנטי
)mG( ELF
0.5
0.4

קרינה RF
אלמ"ג ()µW/cm2
<0.1
<0.1

667730
667683

0.4

0.1

667515

179655

<0.1

667683

179531

667760

179848
179750
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הערות

N

E
1798889
179613

גינון עירוני
מרחב מדרכה
אי תנועה  ,גינון
קוו מתח גבוה
שד' ש"י עגנון
רחבת דשא
מתחת לקוו מתח
גשר הירקון
חנויות מפלס
קרקע
גינון עירוני
רחבה עירונית
מזרקה
מעבר בין
הבניינים
פארק הירקון,
מתחת לקוו מתח

קוו מתח עילי
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נ.צ -רשת ישראל
חדשה

ערך נמדד
תת מקטע

מס"ד

מיקום המדידה

שדה מגנטי
)mG( ELF

קרינה RF
אלמ"ג ()µW/cm2

N

E

רח' לוינסקי -רח' רבי
שמעון בר יוחאי

5

מדרכה פינת רח' וולפסון

5.7

0.9

662669

179048

6

פינת רח' לוינסקי-הר ציון

2.7

0.1

662815

179086

7

פינת רח' שיבת ציון

8.9

<0.1

662563

178959

רח' לוינסקי -רח' רבי
שמעון בר יוחאי
רח' לוינסקי -רח' רבי
שמעון בר יוחאי
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תרשים  -4.7.0.1נק' הבוחן במקטע א' ,רח' ש"י עגנון -שד' רוקח

תרשים  -4.7.0.2נק' הבוחן במקטע א' ,שד' רוקח – שד' נורדאו
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תרשים  -4.7.0.3נק' הבוחן במקטע ב' ,גינת לוינסקי -רח' רבי שמעון בר יוחאי

4.7.1

שלב התפעול

1.7.1.0

מבוא

בסעיף זה מוצג אפיון תיאורטי של בטיחות שדות אלקטרומגנטיים לאדם והשפעות על שימושי ויעודי
הקרקע כתוצאה מהיווצרות הפרעות פוטנציאליות באזורים הסמוכים לתשתית הרכבת .בסעיף זה מפורטים
טווחי הבטיחות והתאימות האלמ"ג ,אשר כוללים ניתוח תאורטי של המרחקים הדרושים למניעת
קונפליקטים עם הנחיות המשרד להגנת הסביבה ובהתאמה לתקן האירופאי CENELEC EN 50121-2
בנושא פליטה אלמ"ג מתשתית הרכבת ומהרכבת.
בפרק  4.7.0נסרקו קטעי מסילת הרק"ל לאורך המקטע המרכזי הקו הירוק בכדי לאתר מבנים ושימושי
קרקע אשר עלולים להיות מושפעים מהפליטה האלמ"ג מקווי הכוח העליונים ,המזינים את הרכבת ומפעולת
הרכבות בקו .לאורך התוואי לא אותרו מבנים שהמרחק שלהם מהמסילה נכלל בתחום שהוגדר ,בגישה
מחמירה ,כטווח בטוח ( 5.5מ') אשר ממנו ואילך רמת שטף השדה המגנטי תהיה נמוכה מ .4mG-יצוין כי
סף החשיפה של  4mGהמומלץ ע"י הג"ס ,מתייחס לממוצע יומי בתנאי עומס אופייני מקסימלי ,טווח
הבטיחות המחושב במסמך זה של  5.5מ' מתייחס לתנועה במסילה עם מיצוע יומי.
1.7.1.1

מילון מונחים

( )1קו מתח עילי  Messengerו :Catenary-הקו המזין את כל צרכני הרק"ל ,כולל :מנועי ההינע,
תאורה ,מיזוג אוויר ,מערכות שונות אחרות .מאפייני הקו העילי הם :מתח זרם ישר של ; 1500V
זרם אופייני הנצרך ע"י שני קרונות  1000 -אמפר ,בהתאמה להספק האופייני של  .1500kWזרם
מרבי בעומס לזמן קצר  ;3160A -זרם קצר .4049A
( )2קו זרם חוזר :המסילה מחוברת למוליכים המחברים אותה לצד השלילי של מוצא הספקת המתח
הישר ,היינו קו עילי המחזיר חלק מהזרם ונועד להקטנת הקרינה המגנטית.
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( )3תחנת משנה :תחנת המשנה להספקת המתח מוזנת ממתח ז"ח  22kVשל חברת חשמל .חלק
מהאנרגיה נמסר לצרכנים (תחנות וציוד עזר לאורך המסילה) כמתח  400Vז"ח תלת פאזי .להזנת
מערכות ההינע בקרונות הרכבת מיושר המתח במוצא השנאים לקבלת המאפיינים הנדרשים לקו
המתח העילי.
( )4פנטוגרף :התקן המחליק לאורך קווי המתח העילי והעשוי כאלקטרודה בודדת המחבר בין קרון
הרכבת למערכת החשמל העילית ומאפשר הזנת מערכות החשמל של הרכבת תוך כדי תנועה או
עמידה.
( )5זרם תועה ) :(Stray Currentזרם אשר אינו עובר במוליך ובתוואי אשר יועד עבורו.
( )6קורוזיה :תהליך אלקטרו-כימי ,אשר גורם לחמצון מתכת ולהרס התכונות של החומר.
( )7מיצוע בזמן של קרינה בתדר רדיו :יחידת הזמן המשמשת למיצוע צפיפות הספק הקרינה ,לצורך
השוואה עם תקני בטיחות קרינה .יחידת הזמן המקובלת עפ"י התקן בארץ ( 6 – )ICNIRPדקות.
( )8חשיפה מצטברת :משך הזמן המצטבר של החשיפה עולה על משך יחידת הזמן המשמשת למיצוע
רמת צפיפות הספק הקרינה.
( )9גל אלמ"ג :הגל האלמ"ג מורכב משני רכיבים  -רכיב השדה החשמלי ורכיב השדה המגנטי שני
הרכיבים ניצבים זה לזה וניצבים לכוון התפשטות הגל .עוצמת הגל האלמ"ג נתונה ביחידות של
צפיפות הספק שדה הקרינה (ראה להלן).
( )10עוצמת שדה חשמלי ( :)Eצפיפות השדה החשמלי מבוטאת ביחידות וולט למטר ) .(V/mעוצמת
השדה החשמלי קטנה ביחס ישר להתרחקות הגל החשמלי מהמקור (האנטנה או המעגל הפולט את
השדה).
( )11עוצמת שדה מגנטי ( :)Hצפיפות השדה המגנטי מבוטאת ביחידות אמפר למטר ) .(A/mעוצמת
השדה המגנטי קטנה ביחס ישר להתרחקות הגל המגנטי מהמקור (קו בודד הפולט את שדה מגנטי).
עוצמת השדה המגנטי יורדת ביחס הפוך למרחק בריבוע מלולאות כמו זו שבין קו ההזנה העילי
והפסים המחזירים את הזרם בתשתית הרכבת הקלה.
( )12חשיפה לשדה קרינה :אדם נחשף לקרינה בתדר רדיו כאשר בגופו פוגע גל אלקטרומגנטי .חלק
מהקרינה הפוגעת מוחזר (הגוף משמש כמראה) ,חלק נספג ברקמות הגוף וחלק מהקרינה עובר את
הגוף בלא שיבלע ברקמות .כמות ההחזרה ,הבליעה והמעבר של הקרינה תלויה בתדר הגל הפוגע
ובזווית הפגיעה של הגל בגוף.
( )13חשיפת כלל הציבור :חשיפת אדם לקרינת תדר רדיו באופן שאינו קשור באופן ישיר לתעסוקתו,
כאשר האדם הנחשף אינו מודע לקיומה של הקרינה או אינו שולט על מקור השידור ואינו יכול
לפיכך למנוע היחשפות לקרינה זו .במונח כלל הציבור כלולים תושבים ,עובדים ,מבקרים,
המתגוררים או שוהים במסגרת פעילותם בסמוך לתשתית הרכבת הקלה.
( )14טווח בטיחות (בין המסילה לאדם) :המרחק המזערי מהמסילה במטרים בו רמת שדה הקרינה שווה
או נמוכה מגבולות החשיפה המוגדרים בתקן בטיחות קרינה.
( )15טווח השפעה על ציוד אלקטרוני :המרחק המזערי מהמסילה במטרים בו רמת שטף השדה המגנטי
נמוכה מרמת הפגיעות הידועה של התקני קרן אלקטרונים חופשיים וציוד אלקטרוני בכלל.
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1.7.1.2

א.

בסיס הנתונים והתוכנות

נתוני הקלט

נתוני הקלט של המאפיינים החשמליים והאלקטרומגנטיים נלקחו מתוך מסמכי התוכנית וממקורות בנושא
קרינת אלמ"ג .12,.11,10במסמכים אלו ניתן למצוא נתונים מדודים אשר הורדו בסקרים בארה"ב ובאירופה,
באזורים של תשתיות דומות לזו המתוכננת בקו הירוק .גם תקני הפרעות אלמ"ג המשמשות בתסקיר זה
לצורך ייחוס ,לדוגמא תקן אירופה  ,CENELEC EN 50121-2מבססים את רמות התקינה על תוצאות
רבות של סקרי הפרעות בתשתיות תחבורה חשמלית .לפיכך ,הרכבת תסתמך על התקן האירופי.

ב.

כלים לביצוע אנליזה של שדות אלמ"ג

לצורך ביצוע אנליזה של שדות אלמ"ג השתמשנו בתכנות הבאות:
( )1תוכנת מחשב  TRIGO 3.3משמשת לניתוח אווירה אלמ"ג ,סיכוני קרינה לאדם ,תחמושת ,דלק
ואלקטרוניקה.
( )2תוכנת מחשב  MMIמשמשת לניתוח שפיית שטף השדה המגנטי מקווי כוח עיליים ,שנאים ,קווי
צבירה חשמליים וארונות חשמל למקורות הספק חשמלי זרם ישר ,זרם חילופין ,חד פאזי ותלת
פאזי.
שתי חבילות התוכנה הנן תוכנות בדוקות ,אשר פותחו על ידי משה נצר ,כותב סעיף זה ועל ידי מהנדס אורן
הרטל אשר ביצעו תסקיר סביבה אלמ"ג לרק"ל בירושלים ובנצרת ולחשמול רכבת ישראל.
1.7.1.3

א.

מערכת הרכבת הקלה  -מאפיינים טכניים

מאפייני הספקת הכוח לרכבת ולתשתית המסילה

להלן פירוט המאפיינים העיקריים של אספקת הכוח לרק'"ל:
( )1רשת קו מתח עילי – אספקת זרם ישר במתח של .1500 V
( )2גובה הקו מעל למסילה בין  4.5ל 5.5-מ'.
( )3זרמי הרכבת:13
36.4%:Messenger
.i
63.6% Catenary:
.ii
Right Rail: 43%
.iii
43% Left Rail:
.iv
Earth: 14%
.v
0% Aerial Return:
.vi

Tel Aviv Metropolitan Mass Transit System. Systems Engineering and Rolling, December 2000.

3
11

(מתוך רכבת קלה בירושלים) ,Electromagnetic and Stray Current Effects. .פרק JTMT :4מסמך
 ,יוני Enertech Consultants :Magnetic Field Interference Assessment for Vasona Corridor Extension.1999
CENELEC EN 50121.התקן האירופאי לתשתית ולרכבות חשמליות
12
 NTA-280574-1.0-Psophometry Report Revision A, Date 20080521.דוח פסופומטרי
 6נתונים מתוך מסמך Tel Aviv Red Line Electrification System, Traction Power System Study, LTK Engineering
.Services, dated October 9, 2013
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.vii

Underground HV Cable: 260A

חישוב שטף השדה המגנטי ממערכות הרק"ל מוצג בהמשך בתרשים .4.7.1.7
מידע נוסף ,המבוסס על תחנות המיישרים בחדרים הטכניים המתוכננים בקו האדום ,שהינם בעלי מאפיינים
דומים לתכנית הנוכחית ,וכוללים נתונים סטטיסטיים המספקים מידע גם לגבי הקו הירוק ,מוצג בתרשים
.4.7.1.3
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תרשים  - 4.7.1.3מאפייני זרם השיא והממוצע לכל תחנת מיישרים לאורך הקו האדום
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בתרשים  4.7.1.3ניתן לראות כי :
.I

בתחנת ביאליק (בקו האדום) ערך הספק הזינה הממוצע הנו  1700kWשמהווה זרם ממוצע של
 1133אמפר .בכל שאר תחנות היישור ,ביקוש החשמל הממוצע נמוך מ 1500kW -עם זרם ישר
ממוצע אופייני של .1000A
הספק השיא המבוקש מתחנת המיישרים הנו  4300kWמתחנת בילינסון (גם היא מהקו האדום).
משמעות הספק זה זרם ביקוש של  2870אמפר .בפועל נלקח באומדן זרם ישר מרבי של 3160A
המתאים להספק ביקוש מרבי של .4740kW
חלוקת הזרם בין המוליכים ,בצורה פשוטה ,כאשר המסילה מבודדת מהקרקע ,היא שהמוליכים
העיליים נושאים את הזרם בכיוון מהתחמ"ש לרכבת והפסים מחזירים את הזרם לתחמ"ש בחלוקה
שווה בין פס ימין ושמאל .אחוזי הזרם בכל מעגל מוצגים בתחילת סעיף  -4.7.1.3א' לתסקיר זה.
קו הזרם החוזר מתבסס על חיבור המסילה לקו החזרה ) (returnשל מוצא אספקת המתח הישר
בתחנת המשנה .במקביל לקו המסילה יש לעיתים עיבוי בצורת כבלי נחושת להקטנת ההתנגדות
החשמלית של מסלול הזרם החוזר והקטנת הזרמים התועים.
תחנת המשנה מספקת כוח  400וולט ז"ח תלת פזי לתשתית המסילה ,כולל תחנות לאיסוף והורדת
נוסעים .הזרם המרבי במעגל זה יכול להגיע ל.260A
מיקום ומאפייני אספקת הכוח של תחנות המשנה ) - (RSבכל תחמ"ש מצויים שני שנאים בערך של
 2MVAהיינו ,כ 2900-אמפר זרם מרבי לפאזה במתח הנמוך.

ב.

מאפיינים גיאומטריים

.II

.III

.IV

.V
.VI

מאפיינים רלוונטיים לניתוח השפעות סביבה אלמ"ג מפורטים להלן:
()1
()2
()3
()4

גובה קווי רשת אספקת הכוח מעל למסילה 4.5 -עד  5.5מ'.
מרחק בין קווי המסילה –  143ס"מ.
מרחק מזערי ומרבי בין המרכזים של שתי מסילות מקבילות 4 :מ' ו 10-מ' ,בהתאמה.
מרחק מזערי של גדר (במקומות בהן גדר כזו נדרשת) ביחס לקצה המסילה הקרוב  3 -מ'.

תרשימים  4.7.1.4ו 4.7.1.5-מציגים חתכים מייצגים לצורך החישובים.
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תרשים  – 4.7.1.4חתך סכמטי

תרשים  – 4.7.1.5חתך מפורט
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7.1.7.1

אומדן שטף השדה המגנטי

החישוב נעשה בזרם ישר ,לבחינת השפעה על קוצבי לב ,של שדה מגנטי סטטי כאשר סף הרגישות של קוצבי
לב המקובל לפי  ACGIHהוא  ;5000mGaussהאומדן לשטף שדה מגנטי שמקורו בזרם החילופין של אדוות
היישור על גבי הזרם הישר הושווה להמלצות המשרד להג"ס לסף של ( 4mGהמתייחס לזרם חילופין)
בממוצע ליממה.
התחשיב של שטף השדה המגנטי מהמסילה נעשה לשתי רכבות ,אחת בכל כיוון ,על שתי המסילות המוצגות
כפי שמוצג בתרשימים  4.7.1.5ו.4.7.1.4-
האומדן של שטף השדה המגנטי נעשה ביחס לדרישות הגבלת חשיפת אדם לשטף זה ,כרשום בחוק הקרינה
הבלתי מייננת  .2006כיום ,בחוק הקרינה אין סף חשיפה מחייב .סף החשיפה המומלץ בזרם מרבי ממוצע הנו
 4mGביממה.
היות והתחשיב ,המוכוון להמלצות הג"ס ,מתייחס לממוצע החשיפה ביממה ,חושב ממוצע זה מתוך תכנית
ההיסעים הצפויה של הרכבת המפורטת בסעיף  .3.9לפיכך ,פעילות הרק"ל תהיה  17שעות ביממה :הפסקת
הפעילות בין  00:30עד  05:30ועוד כשעתיים זמן מצטבר ללא פעילות (כמוסבר בהמשך) בזמן הפעלת הרק"ל.
ניתן לחשב את ממוצע החשיפה ואת מרחקי הבטיחות שייקבעו לפי פקטור מיצוע של  .8/24~0.4כאמור,
חישוב הממוצע מתבסס על נתוני התכנית וזמני הנסיעה של הרק"ל :
()1
()2
()3
()4
()5
()6

א.

מרחק בין  2תחנות השנאה הוא  2ק"מ.
מהירות מקסימלית במנהרה  80קמ"ש .מהירות מקסימלית במפלס הקרקע  50קמ"ש.
זמן שהיה ממוצע של רכבת בקטע שבין שתי תחנות השנאה הוא  4דקות.
מספר רכבות כולל ליממה על שתי המסילות הוא .360
משך השרות ביממה הוא  20שעות.
משך הזמן בו פועלת מערכת הזנת החשמל [ גם אם לא נוסעות רכבות] הינו  24שעות.

השדה המגנטי בזרם ישר

תרשים  4.7.1.6מציג את שטף השדה המגנטי הנוצר כאשר מגיע לרק"ל זרם ישר בשיא של .3160A
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תרשים  - 4.7.1.6השדה המגנטי בזרם ישר שיא של  3160Aלרכבת

השדה המגנטי בכל מקום סביב המסילה ובתוך הקרונות הינו גבולי עם הסף לקוצבי לב,145000mGauss ,
בזרם שיא של .3160A
מבחינת רגישות קוצבי לב לשדה מגנטי ז"ח ,עפ"י  ACGIHמקובל הסף של  .1000mGמעיון בגרפים של
הפצת שטף שדה מגנטי ז"ח (תרשימים  4.7.1.6ו )4.7.1.7-ניתן לראות שאין חשש לקוצב לב בהקשר לשדה
מגנטי משתנה בזמן.

ב.

השדה המגנטי בזרם חילופין

תרשים  4.7.1.7מציג את הממוצע היומי של השדה המגנטי הנוצר בזרם אדוות של  9.2Aברכבת .הגרף מציג
את השתנותו של שטף השדה המגנטי מעל המסילה ,בגבהים שונים ,ביחס לציר הסימטריה בין שתי
המסילות.
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לפי  ICNIRPולפי תקן

)American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACIGH
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תרשים  -4.7.1.7ממוצע יומי של השדה המגנטי ,בזרם אדוות של  9.2Aברכבת

ג.

אומדן שטף השדה המגנטי בחדרים טכניים (שנאים ומיישרים)

תרשים  4.7.1.8מציג סכמה לדוגמא של חדר טכני (ראו הרחבה בסעיף  3.6.3לעיל) בה מסומנים בצהוב
מוקדי הפליטה לשטף השדה המגנטי הכוללים לוחות חשמל ושנאים.
תרשים  4.7.1.9מציג גרף אומדן של שטף השדה המגנטי הנוצר ממרכיבי התחנה.
תרשים  4.7.1.10מציג את שפיית שטף השדה המגנטי על גבי סכמת חדר טכני (סכמה אדריכלית) בגובה  1מ'
מעל הרצפה של החדר הטכני.
מחוץ לגבולות התחנה ,שטף השדה המגנטי נמוך מ .2 mG-אולם מעל לתחנה ,בגובה  1מ' מעל פני הקרקע,
שטף השדה המגנטי מגיע ל 100 -מיליגאוס (כפי שניתן להסיק מתרשים . )4.7.2.3
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תרשים  - 4.7.1.8מבנה אופייני של חדר טכני (מודל מייצג)
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תרשים  - 4.7.1.9אומדן שטף השדה המגנטי ממרכיבי התחנה
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תרשים  - 4.7.1.10שפיית שטף השדה המגנטי על גבי סכמת חדר טכני

ד.

אומדן שטף השדה המגנטי במפלס הקרקע ,בגובה  1מ'

כאמור ,החדרים הטכניים יהיו תת קרקעיים וימוקמו כ 5-מ' מתחת לפני הקרקע .תרשים  4.7.1.11מציג
דוגמא למיקום חדר טכני באזור המוגרבי בת"א (חדר טכני לאורך הקו הסגול) .
תרשים  4.7.1.12מציג את השטף המגנטי מעל פני הקרקע בגובה  1מ'.
תרשים  4.7.1.13מציג את השטף המגנטי על גבי תכנית אדריכלית (סכמה של חדר טכני) בגובה של  1מ' מעל
הקרקע.
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תרשים  - 4.7.1.11חדר טכני ,מוגרבי (מתוך תכנון הקו הסגול)

תרשים  - 4.7.1.12שטף מגנטי מעל פני הקרקע בגובה  1מ'
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תרשים  - 4.7.1.13שטף מגנטי על גבי תכנית אדריכלית –  1מ' מעל הקרקע

1.7.1.5

סיכום החישובים

מחוץ לקירות התחנה ,שטף השדה המגנטי נמוך מ .4mG-לשנאים קיים שטף שדה מגנטי העלול להגיע לערך
של  .10-100mGאי לכך ,באזורים שמעל לתקרת התחנה ,שטף השדה המגנטי של החדר הטכני בגובה  1מ'
מעל הקרקע עשוי להגיע ל 100-מילי-גאוס .ברמות שטף כאלו אין מניעה לתנועה ומעבר חופשי של אנשים
מעל החדרים אולם אין לאפשר שימושים המאפשרים שהיית הציבור במקום כגון הצבת ספסלי ישיבה מעל
לתקרת התחנה או שהייה של אנשים בשטחים הציבוריים שמעל התחנה במיוחד לאור המלצת המשרד
להגנת הסביבה להגבלת חשיפה לסף שלא יעלה על  4mGבממוצע יומי.
צוות התכנון ממליץ על האמצעים הבאים לצמצום ההשפעה:
.I

.II

אמצעים לצמצום שטף השדה המגנטי כגון מיגון מגנטי של תאי השנאים ,תקרת התאים וחלק
מהקירות בלוחות מתכת מסוג אלומיניום ופלדת סיליקון .בין לוחות המתכת יהיה בידוד מסוג
 PVCאו קלקר.
תכנון פנימי ומיקום החדרים הטכניים כך שהאלמנטים הבעייתיים מבחינת שטף השדה המגנטי
ימוקמו באזורים פחות רגישים לשהיית אנשים (למשל תחת כבישים קיימים).
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 4.7.2מסקנות מהחישובים לשלב התפעול
בסעיף זה נציג את המשמעויות והמסקנות הנגזרות מפרקים  4.7.0ו 4.7.1-על המקטע המרכזי של הקו
הירוק.

צפיפות שטף שדה מגנטי בזרם ישר

א.

ארגון הבריאות העולמי העוסק בהגבלת חשיפה לקרינה בלתי מייננת ICNIRP ,ממליץ כי חשיפת קוצבי לב
תהא מתחת ל 5Gauss-או .5000mGauss
חשיפת הציבור מוגבלת ל  400mTאו .4000Gauss

צפיפות שטף שדה מגנטי מחדר טכני

ב.

מעבר לקירות/גבולות החדר הטכני אין שטף שדה מגנטי משמעותי .היינו השטף המגנטי נמוך מ.4mG-
באזורים מעל לתקרת חדר טכני טמון ,בהם שטף השדה המגנטי עשוי להגיע בגובה  1מ' מעל הקרקע לעשרות
מילי-גאוס ,אין להציב ספסלי ישיבה או לאפשר שימושים לשהיית אנשים במקום אם כי אין מניעה לתנועה
ומעבר חופשי של אנשים באזורים אלו.
בנוסף ,ניתן לצמצם את רמות השטף המגנטי מעל החדרים הטכניים ע"י הוספת מיגון מגנטי בתקרה ובחלק
מהקירות של תאי השנאים ו/או למקם את חדרי השנאים מתחת לאזורים שאינם מיועדים לשהייה כגון
כבישים.

משמעויות לרק"ל המקטע המרכזי בקו הירוק

ג.

לשם איתור קונפליקטים ,מופה נתיב המסילה .ניתן להגדיר מבנה העלול לעורר קונפליקט כמבנה מאוכלס
הקרוב יותר מ 5.5-מ' לציר המסילה (תנועה במסילה במיצוע יומי) .לאורך ציר המקטע המרכזי לא אותרו
מבנים הממוקמים בתחום טווח זה (ראה פירוט בהמשך).

מדד החשיפה המזיקה והחשיפה הבטוחה

ד.

תשתית הרק"ל אינה משדרת גלים אלקטרומגנטיים מכוונים בתדר רדיו .כלומר ,עוצמת קרינה הרדיו
הנפלטת מהתשתית ומהרכבת ,ביחס לשדה הקרינה הבטיחותי עפ"י הנחיות  15ICNIRPהנה חלשה מאוד
ואינה מסכנת אדם .עקב הזרם הגבוה המניע את הרכבת ייווצר שטף שדה מגנטי גבוה יחסית בזרם ישר
(תדר אפס) .הואיל וזרם זה מיושר מז"ח בתדר  '50 Hzימצאו גם מרכיבי שדה מגנטי בתדרים מאוד נמוכים
–  50Hzעד  .3000 Hzפרט לתדר הבסיס –  50 Hzולאדוות של  300Hzעל קווי הכח העיליים לרק"ל ,כל
שאר התדרים ייצרו עוצמה זניחה של שטף שדה מגנטי.
הנחיות  ICNIRPמתייחסות לחשיפה לשטף שדה מגנטי עד לתדר  ,1Hzהקרוב לתדר אפס של השדה
המגנטי .על פי הנחיות אלו החשיפה המותרת לכלל הציבור לשדה בתדר זה  400 -גאוס.

15

ICNIRP - Guidelines for Limiting Exposure to Time Varying Electric, magnetic, and Electromagnetic Fields (Up to 300GHz),
ICNIRP - International Council for Non-Ionizing Radiation Protection, 25 November 2010.
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החשיפה המרבית המומלצת לכלל הציבור בתדר הרשת , 50 Hzעפ"י  ,ICNIRPהנה  2גאוס ללא כל מגבלת
זמן ( 24שעות ביממה) ולציבור מקצועי ההמלצה להגבלת החשיפה מתייחסת לשטף שדה מגנטי של  10גאוס
במהלך יום עבודה.
המשרד להג"ס ,16בהמלצה מספטמבר  2013לספי החשיפה לכלל הציבור ,הקטין את סף החשיפה לז"ח בתדר
 50Hzלכדי  0.2%מסף החשיפה לפי  ,ICNIRPהיינו לכדי  4mGבממוצע ליממה.
תקן משרד העבודה לציבור מקצועי  17ACGIHממליץ על חשיפה מרבית של כל הגוף לשדות מגנטיים
הנוצרים בסביבת מקורות זרם ישר שלא תעלה על  600גאוס.
עפ"י הנדרש בתקנות משרד העבודה ) (ACGIHאדם הנושא קוצב לב או כל ציוד תומך חיים אחר ,הנישא
ע"י החולה ,מומלץ שלא ייחשף לשטף שדה מגנטי גבוה מ 5-גאוס .החשיפה המותרת לקוצבי לב לשדה בזרם
ישר עפ"י התקן המקביל באירופה ( ) EN50061הנו גבוה פי שתיים  10 -גאוס.

4.7.3

פגיעות מערכות אלקטרוניות לשטף שדה מגנטי

בעבר ,ההשפעה הידועה ביותר הייתה לצגי מחשב ,טלוויזיה ומצלמות וידאו בטכנולוגיה של שפופרת קרן
קטודית ) .(CRTהרגישות המזערית של צד מחשב  CRTלשטף שדה מגנטי זרם ישר הינה ( 600 mGקצת
יותר מהשדה הגיאו-מגנטי).
כיום ,רוב הטכנולוגיות של התקני קרן אלקטרונים חופשיים הוחלפו בטכנולוגיה בלתי רגישה בעליל לשטף
שדה מגנטי מסוג  TFT-LCDומסכי "( LEDצגים שטוחים") .טכנולוגיה זו לא רגישה לשדות מגנטיים ואין
נתונים לגבי השדה המגנטי המרבי העלול לגרום לשיבושם של צגים שטוחים.
הפגיעות של מדיה מגנטית להפרעות מגנטיות בזרם ישר ובתדר הרשת היא כה גבוהה )(6000-10000mG
שאין סכנה לאבדן נתונים המאוחסנים במדיה המגנטית עקב שדות חיצוניים.
באשר לשטף שדה מגנטי המשתנה בזמן ,כלומר בתדר הרשת  ,50 Hzציוד המכיל טכנולוגיה של "קרן
אלקטרונים חופשיים" עלול להיות רגיש ביותר להפרעות אלה .הרגישות הגבוהה ביותר מיוחסת
למיקרוסקופ סורק אלקטרוני ) (SEMאשר רגיש לשדה נמוך עד כ .0.2 mG-מיקרוסקופ סורק אלקטרוני
מצוי בסקטורים מסוימים של התעשייה המתוחכמת ,כגון תעשיית חצאי -מוליכים ובתעשייה העוסקת בביו-
הנדסה .זהו מכשיר יקר ולכן אינו נפוץ באזורים שאינם מכילים תעשיות מתוחכמות ).(Hi-Tech
בעבודה זו נבחן בין השאר פוטנציאל ההפרעה למערכות אלקטרוניות כמו ה ,SEM-במקרה של הופעת זרם
קצר לזמן קצר .הפרעה זו מוצגת בתרשים  4.7.1.7ובו ניתן לראות שעד לטווח של  8מ' מציר הסימטריה בין
המסילות יתכן פולס של שטף שדה מגנטי הגבוה מ .2mG-במקרה וימצאו מערכות כה רגישות עד לטווח זה
תיתכן הפרעה רגעית שתימשך עד לניתוק זרם הקצר .עמידות ציוד בפולס של שדה מגנטי מוגדרת בתקן
(Electromagnetic compatibility (EMC). Testing and measurement techniques. EN61000-4-9
(.magnetic pulse field immunity test

חשיפת האוכלוסייה לקרינה אלקטרומגנטית בתדר רשת החשמל ,דף המשרד לאיה"ס באתר האינטרנט של המשרד,
16
מתאריך .24.7.02
 17תקן ) ,American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACIGHרמות חשיפה מומלצות לציבור מקצועי.
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4.7.3.1

פגיעות לשדה אלקטרומגנטי (למעט מקלטי רדיו)

פליטת הרעשים האלמ"ג בתדרי רדיו במרחק של  10מ' מתשתית הרכבת ומהרכבת מוגדרת בתקן EN-
 .50121-2רגישות מערכות אלקטרוניות להפרעות בתדר רדיו מוגדרת בתקן .EN61000-4-3
בטבלה  4.7.3.1מוצגות רמות הפליטה לשדה מגנטי ולשדה חשמלי עבור מערכת של מתח עילי .1500V
טבלה  - 4.7.3.1רמות הפליטה לשדה מגנטי וחשמלי
מתח הקו
העילי
1500V

פליטת שדה מגנטי –150kHz-30MHz
()dBA/m
65-15

פליטת שדה חשמלי 1000-30 MHz -
()dBV/m
80-65

למערכת אלקטרונית המכילה חצאי מוליכים ,כרטיסים מודפסים ותילים חשמליים ,חסינות מוגבלת
לקרינה אלמ"ג בתדר רדיו .מרבית התקנים האזרחיים מציגים דרישה לחסינות מזערית לקרינה של 1V/m
לציוד אלקטרוני כללי ו 3V/m-לאלקטרוניקה תעשייתית ולאלקטרוניקה רפואית .לקוצבי לב אין תקן
ספציפי אבל בספרות קיימת דרישה לחסינות מזערית של  .100V/mחסינות דומה דרושה לעגלת נכים עם
מערכת היגוי אלקטרונית.
להלן מספר תקנים מייצגים ,כולל תקן ישראלי  961אשר אימץ תקן אירופאי מקביל:
)1

)2
)3

)4

תקן ישראלי  961חלק  ,8.2אוגוסט ( 98מודיפיקציה של תקן אירופאי  EN 50082-2ממרץ .)95
חסינות ציוד אלקטרוני תעשייתי לגל רציף ,בתחום תדר  ,80-1000 MHzאפנון  AMתהיה 10V/m
פרט לתדרים הבאים בהם החסינות תהיה 87-108 MHz; 174-230 MHz; 470-790 MHz :3V/m
תקן  IEC 601-1-2משנת  :93חסינות ציוד אלקטרוני רפואי בתחום תדרים  26-1000 MHzתהיה
.3V/m
תקן אגוד התקנים לטלקומוניקציה האירופאי ) ETS 300 386-1 ,(ETSIבנושא חסינות ציוד
טלקומוניקציה לקרינה בתדרי רדיו :שלושה סיווגים של ציוד Class 1-3 ,להם מוגדרת חסינות של
 3 V/m ,1V/mו ,10 V/m -בהתאמה בתחום תדרים .150 kHz - 1000 MHz
תקן צבאי (ארה"ב) של חסינות לקרינת רדיו ברמת התיבה ,MIL-STD-461E ,בחינה RS103
(טבלה )4.7.3.2
טבלה  - .4.7.3.2תקן צבאי (ארה"ב) של חסינות לקרינת רדיו ברמת התיבה,
 ,MIL-STD-461Eבחינה RS103
תחום תדר
10 kHz - 2 MHz
2 MHz - 40 GHz

חסינות
20 V/m
50 V/m

בהשוואה בין החסינות הנדרשת של מערכות אלקטרוניות לבין הדרישה של פליטה מרבית אלקטרומגנטית
בה תעמוד תשתית הרכבת הקלה ,ניתן לראות פער גדול מאוד בין רמת הפליטה האלקטרומגנטית הצפויה,
הקטנה מ ,60 mV/m-לבין חסינות מזערית של ציוד אלקטרוני ,שבמקרה הגרוע ביותר לא תקטן מ,1 V/m-
היינו פי  16טוב יותר מרמת הפליטה התקנית לתשתית במרחק של  10מ'.

.docxקו ירוק מרכז -תסקיר  -ו1-

עמוד  411מתוך 440

נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

4.7.3.2

פגיעות לשדה אלקטרומגנטי בתדר רדיו של מקלטי רדיו

הפרעות בתדר רדיו תיתכנה למקלטי רדיו שרגישותם גבוהה בהרבה מזה של ציוד אלקטרוני "רגיל" שאינו
פועל בתדרי רדיו .למקלטי רדיו רגישות גבוהה המאפשרת קליטה של אותות בעוצמה שאינה עולה על 20-30
 . V/mרגישות זו מאופיינת לרוחב סרט צר סביב תדר העבודה של המקלט כך שהפרעות רחבות סרט
האופייניות לפעילות של תחבורה חשמלית (כגון היווצרות שדות אלקטרומגנטים רגעיים עקב ניצוצות
חשמליים ופריקת קורונה של מתח גבוה) ,לא תחדורנה בהספק משמעותי למקלט צר סרט .הניסיון מלמד
שעד  40dBµV/mאין הפרעות למקלטי רדיו .בהתאם לעבודת מחקר שבוצעה באוניברסיטת יורק ,יש לצפות
שטווח ההפרעות שייגרם למקלטי רדיו  AMיהיה בין  560מ' ל 1500-מ' (טבלה .)18 4.7.3.3
עקב אופי פליטת ההפרעות מהתשתית הרק"ל לא סביר שייגרמו הפרעות למקלטי רדיו  .FMאם תהיינה
הפרעות בטווח קצר מהמסילות הן תהיינה רגעיות בזמן .עפ"י נתוני המסמך הנ"ל לגבי מקלטי רדיו
וטלוויזיה בבתי מגורים ומשרדים ,נרשמו הפרעות נדירות בתשתיות של רק"ל באירופה ורק בטווח קצר מ-
 10מ' .במקרים נדירים של הפרעות קבועות למקלטי רדיו ,קיימים פתרונות טכניים להקטנת הצימוד של
הפליטה האלקטרומגנטית בתדר רדיו מתשתית הרכבת אל המקלט הרגיש .פתרונות אלה כרוכים במניעת
ניצוצות בין הפנטוגרף לבין עמודי החשמול ע"י שיפור ההחלקה ביניהם ושיפור ניחות הפליטה המוקרנת
ממערכות הספק אלקטרוניות הפועלות ברכבת עצמה.
מבחינת שידור בגלים קצרים (תחום תדרי ה ,)HF-עדיין קיימים שירותים אלחוטיים רבים .אולם ספקטרום
התדרים ב HF-עמוס ממילא ברמות הפרעה הרבה יותר גבוהות מ 40dBµV/m -ועל כן שתוספת הרעש
האלמ"ג מהרק"ל לא תורגש ,כפי הנראה ,במיוחד בהתחשב בקליטה צרת הסרט של מקלטי ( HFכ.)5kHz -
טבלה  - 4.7.3.3מרחק הגנה למקלטי 15 kv a/c catenary ,AM

הטבלה לעיל מתייחסת למקלטי  AMעבור הזנה ב .15kV ac-כפי הנראה ב 1.5 -קילו וולט זרם ישר
הטווחים יהיו קצרים יותר.
תקן  EN-50121-2מפרט את רמת ההפרעות המוקרנות המרביות בטווח של  10מ' מתשתיות הרק"ל.
בשלב הרכש של מערכות הרק"ל והקמת התשתית ,יידרש להבטיח עמידה בתקן זה כדי להביא להקטנת
המקרים שבהם תיגרמנה הפרעות אלקטרומגנטיות למערכות אלקטרוניות ולמקלטי רדיו.
4.7.3.3

סיכום תאימות אלמ"ג בין מערכות אלקטרוניות לשדה אלקטרומגנטי בסביבת אזור
המסילה
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בשלב תכנוני זה לא התבצעו מדידות של שדה הקרינה האלקטרומגנטי בתדר רדיו מחוץ לאזור המסילה.
רמות הרקע שנמדדו ברק"ל בירושלים ,במרחק של  22מ' מהמסילה ,נמוכות מרמות הפליטה המותרת .יש
לציין כי מרחקים אלו בתכנית הנוכחית צפויים להיות קטנים מהמרחקים שנמדדו עבור הרק"ל בירושלים
מאחר והרק"ל בתל אביב תפעל במתח כפול אך בזרם הנמוך ב 50%-בערך מזה של הרק"ל בירושלים ,כאשר
שטף השדה המגנטי הנוצר מהזרם הוא הגורם העיקרי להפרעות .על סמך דרישות התקן האירופאי ,יש
להבטיח בטווח של  10מ' מהמסילה ,שדה אלקטרומגנטי העומד בתקן .בהנחה שדרישות אלו תמולאנה ,לא
יגרם שיבוש של מערכות אלקטרוניות מהשדה האלמ"ג בתדר רדיו אולם ייתכן שיבוש של מקלטי רדיו
באפנון  AMעד לטווח של  1.5ק"מ (עפ"י טבלה .)4.7.3.3
הפרעות לציוד אלקטרוני רפואי תומך חיים במוסדות בריאות נחשב לקריטי ביותר .חסינות ציוד זה לשדה
חשמלי הנה ( 3V/mלפי  .)IEC 601-1-2במרחק גדול מ 10-מ' השדה החשמלי נמוך מזה .יש להתחשב בציוד
אלקטרוני רפואי בעל צגי שק"ק העלול להיות רגיש לשטף שדה מגנטי של  .2mGבמקרה זה מומלץ טווח
מזערי של  12מ' בין תשתית הרכבת הקלה לבין מוסדות בריאות (עפ"י תרשים  4.7.1.7לעיל).

4.7.4

השפעות על שימושי קרקע לאורך התוואי

עפ"י תוצאות החיזוי ,עוצמת השדות האלקטרומגנטיים לא תחרוג מערכי הסף המומלצים ע"י הג"ס בטווח
של  5.5מ' מציר הסימטריה בין שני קווי עמודי החשמול .בטווח זה לא אותרו מבני מגורים .השפעות על
תשתיות טמונות כמו כבילת טלפון ,אינטרנט ,טל"כ ,צנרת מים ,צנרת דלק ,צנרת גז וכיו"ב הכוללות
קורוזיה ו/או השראת מתחים לא נאמדו בדוח זה כיוון שאין בשלב התכנון המוקדם מידע מדויק ומפורט
אודות מיקום תשתיות אלו ביחס לציר הרק"ל ,ועל היחסים הגיאומטריים (מרחק ומקבילות) של תשתיות
אלה מהציר.
כל התשתיות האורכיות (במקביל לציר הכביש) עוברות מחוץ לרצועת הרק"ל .תשתיות חוצות ,תהיינה
בעומק של  1.40מ' לפחות .19ידוע מפעילות קודמת בתשתיות הרק"ל בירושלים ,שאין השפעה על תשתיות
החוצות את המסילה ואין להן קטע מקביל איתה.
במידה ולאחר סיום שלב התכנון הסופי ימצאו תשתיות שיש לטפל בהן ,הרשימה להלן מתווה את הפתרונות
האפשריים:
 )Iצנרות מתכת מכל הסוגים (מים ,ביוב ,דלק ,גז) :הוספת הארקות לקטעי צנרת כדי לקצר את האורך
של הצינור בין שתי נקודות הארקה; לחילופין ,ביצוע חיוץ ,היינו חיתוך צינור המתכת והוספת קטע
פלסטי בלתי מוליך.
 )IIתשתיות טלוויזיה בכבלים :הכנסת הכבול לתוך צינור מתכת.
 )IIIתשתיות טלפוניה של בזק :הכנסת הכבילה לתוך צינור מתכת ,או הוספת סיכוך חיצוני ,או החלפת
קטעי טלפוניה מנחשות בסיבים אופטיים.
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4.7.4.1

א.

הצעות לצמצום טווח ההשפעה

פתרון המחייב שינויים בחיווט עמודי החשמול:

במידת הצורך ניתן לצמצם את טווח ההשפעה ע"י צמצום לולאת הזרם המזין את הרק"ל ביחס לקו
החזרה של הזרם דרך המסילה .לשם כך נדרש להעביר במקביל לעמודי החשמול קו אחד או אפילו שני
קווי החזרת זרם לתחנת המיישרים.
תרשים  4.7.4.1מציג פתרון להעברת כ 30%-מהזרם החוזר דרך הפסים לקוי חזרת זרם עיליים
הצמודים לעמודי החשמול .ההשפעה של סידור זה תהיה צמצום שטף השדה המגנטי ל 4mG-בטווח של
כ 4-מ' מציר הסימטריה בין המסילות בזרם ממוצע אופייני .תרשים זה מדגים את פתרון קו חזרת
הזרם העילי ,בנוסף להחזרת הזרם דרך המסילה (לא בקנ"מ) .קו החזרת הזרם העילי תלוי על עמוד
התמיכה של עמודי החשמול בין קצה העמוד לבין הקו החם.
תרשים  - 4.7.4.1החזרת הזרם

4.7.5
א.

סיכום ומסקנות
חשמול עילי ()Catenary

טווח הבטיחות לבתי מגורים ,אשר נקבע עפ"י החישוב השמרני לזרם ביקוש אופייני (ממוצע יומי)
מתשתית הרק"ל ,בהנחה של אדוות ז"ח בשיעור של  ,9.2Aוקיום קו מתח גבוה תת קרקעי מתחת לציר
האמצע בין המסילות ,הנו  5.5מ' מקצה עמודי החשמול לבניין הסמוך .לאורך התוואי לא אותרו מבנים
שהמרחק שלהם מהמסילה נכלל בטווח שהוגדר .במידת הצורך ניתן לצמצם את טווח הבטיחות למשל
ע"י הוספת מעגלי החזרת זרם עיליים בצמוד לעמודי החשמול שיחזירו חלק מהזרם החוזר לתחנת
המיישרים.
קו ירוק מרכז -תסקיר  -ו.docx1-

עמוד  414מתוך 440

נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

ב.

חדרים טכניים

מחוץ לקירות החדר שטף השדה המגנטי נמוך מ .4mG-לשנאים קיים שטף שדה מגנטי העלול להגיע
לערך של  .10-100mGאי לכך ,באזורים שמעל לתקרת התחנה ,שטף השדה המגנטי בגובה  1מ' מעל
הקרקע של החדר הטכני עשוי להגיע ל 100-מילי-גאוס.
כפי שציינו ,ברמות שטף כאלו אין מניעה לתנועה ומעבר חופשי של אנשים מעל החדרים אולם אין
לאפשר שימושים המאפשרים שהיית הציבור במקום כגון הצבת ספסלי ישיבה מעל לתקרת התחנה או
שהייה של אנשים בשטחים הציבוריים שמעל התחנה.
אמצעים אפשריים לצמצום ההשפעה כוללים:
 )1אמצעים לצמצום שטף השדה המגנטי כגון מיגון מגנטי של תאי השנאים ,תקרת התאים וחלק
מהקירות בלוחות מתכת מסוג אלומיניום ופלדת סיליקון .בין לוחות המתכת יהיה בידוד מסוג
 PVCאו קלקר.
 )2תכנון פנימי ומיקום החדרים הטכניים כך שהאלמנטים הבעייתיים מבחינת שטף השדה
המגנטי ימוקמו באזורים פחות רגישים לשהיית אנשים (למשל תחת כבישים קיימים).

ג.

תאימות אלמ"ג בין מערכות אלקטרוניות לשדה אלקטרומגנטי בסביבת אזור המסילה

בהתאם לדרישות התקן האירופאי ,בשלב התכנון המפורט יש להבטיח טווח של  10מ' מהמסילה ,שדה
אלקטרומגנטי העומד בתקן .במצב זה לא יגרם שיבוש של מערכות אלקטרוניות מהשדה האלמ"ג בתדר
רדיו אולם ייתכן שיבוש של מקלטי רדיו באפנון  AMעד לטווח של  1.5ק"מ.
הפרעות לציוד אלקטרוני רפואי תומך חיים במוסדות בריאות נחשב לקריטי ביותר .חסינות ציוד זה
לשדה חשמלי הנה ( 3V/mלפי  .)IEC 601-1-2במרחק גדול מ 10-מ' השדה החשמלי נמוך מזה .יש
להתחשב בציוד אלקטרוני רפואי בעל צגי שק"ק העלול להיות רגיש לשטף שדה מגנטי של .2mG
במקרה זה מומלץ טווח מזערי של  12מ' בין תשתית הרכבת הקלה לבין מוסדות בריאות.

ד.

תשתיות

במידה ולאחר סיום שלב התכנון הסופי ימצאו תשתיות שיש לטפל בהן הרשימה להלן מתווה את
הפתרונות האפשריים:
 )1צנרות מתכת מכל הסוגים (מים ,ביוב ,דלק ,גז) :הוספת הארקות לקטעי צנרת כדי לקצר את
האורך של הצינור בין שתי נקודות הארקה; לחילופין ,ביצוע חיוץ ,היינו חיתוך צינור המתכת
והוספת קטע פלסטי בלתי מוליך.
 )2תשתיות טלוויזיה בכבלים :הכנסת הכיבול לתוך צינור מתכת.
 )3תשתיות טלפוניה של בזק :הכנסת הכבילה לתוך צינור מתכת ,או הוספת סיכוך חיצוני ,או
החלפת קטעי טלפוניה מנחשות בסיבים אופטיים.
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ה.

המלצות

להלן ריכוז הנושאים בהם מומלץ לבצע השלמות בשלבי תכנון מאוחרים יותר ובשלב התפעול:
 )Iטווח הבטיחות לבתי מגורים אשר נקבע על פי החישוב השמרני לזרם ביקוש אופייני מחדר
טכני ,בהנחה של אדוות ז"ח בשיעור של  ,A9.2הנו  5.5מ' מציר הסימטריה בין שתי המסילות
לבניין הסמוך .ל א אותרו מבנים שהמרחק שלהם מהמסילה כלול בתחום שהוגדר ,כטווח
בטיחות .אולם מאחר והוראות התכנית מאפשרות שינוי במיקום המסילה ,להלן פירוט
האמצעים לצמצום טווח זה במידת הצורך:
 .iביצוע מדידה מעשית של רמות השטף המגנטי בפועל ,בתקופת הרצת הקו הירוק ,בין
היתר למטרת בחינת הצורך בנקיטת אמצעים לצמצום שטף השדה המגנטי בדגש על
האזורים בהם ייתכנו קונפליקטים עם הנחיות הג"ס.
הוספת מעגלי החזרת זרם עיליים בצמוד לעמודי החשמול שיחזירו חלק מהזרם החוזר
.ii
לתחנת המיישרים.
 )IIעריכת סקר משלים של שימוש בציוד רפואי רגיש להפרעות שדה מגנטי במוסדות בריאות
שיזוהו בקרבת הקו הירוק בטווח של עד  12מ' מציר הסימטריה בין המסילות.
 )IIIעריכת סקר משלים של שימוש במיקרוסקופ סורק אלקטרוני ומכשור דומה רגיש לשטף שדה
מגנטי במפעלי היי-טק שיזוהו בקרבת הקו הירוק בטווח של עד  12מ' מציר הסימטריה בין
המסילות.
 )IVתיאום מול בעלי התשתיות להן קטע מקביל עם תוואי המסילה ,את נושא השפעת שטף שדה
מגנטי על תשתיות אלו ,למניעת השפעות על תשתיות מתכת טמונות הכוללות קורוזיה ו/או
השראת מתחים ומיגונים נדרשים במידת הצורך.
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1.2

פרופיל הרחוב ותפקודו העירוני

4.8.1

הצגת השינויים במרחב הציבורי

בתרשים  3.1.2.2מוצגים חתכי רוחב טיפוסיים מתארים את השינויים הנופיים במרחב הציבורי,
במקומות בהם עובר תוואי המקטע המרכזי של הקו הירוק.
הסבר ופירוט בנושא ההשפעות האדריכליות – נופיות במרחב הציבורי ,מופיע בסעיף  4.8.3לתסקיר.

4.8.2

תיאור והצגת השינויים החזותיים עקב הפיתוח בסביבת התכנית

מרבית השינויים החזותיים הצפויים בסביבת התכנית ,עקב פיתוחה ,באים לידי ביטוי בעיקר בעקבות
בניית תחנות הנוסעים והפורטלים ,במיוחד לנוכח העובדה שחלק לא מבוטל מן התוואי הינו תת
קרקעי .לאורך הקטע המרכזי של הקו הירוק מתוכננות שש תחנות הורדת והעלאת נוסעים כאשר ארבע
מהן מצויות בתת הקרקע .כמו כן ישנם שני פורטלים במרחב ,פורטל נורדאו ופורטל לוינסקי.
להלן תיאור השינויים החזותיים הצפויים בסביבה בעקבות הקמת התחנות והפורטלים:
4.8.2.1

תחנת לוינסקי

מיקום תחנת לוינסקי מתוכנן על שד' הר ציון ומצפון לצומת לוינסקי .כיום מיסעת התחבורה כוללת
שלושה נתיבי נסיעה לכל כיוון .תחנת לוינסקי מתוכננת כתחנה שקועה הפתוחה לשמיים ,בפורטל
המקשר בין הקטע הקרקעי והתת – קרקעי של הקו .אי לכך ,באזור התחנה  ,מיסעת התחבורה
מצטמצמת לשני נתיבים נסיעה בכל כיוון .תרשים  4.8.2.1מציג חתך מוצע בתחנת לוינסקי.
לתחנה מתוכננות שתי כניסות המשרתות רציפים שונים ,כאשר מתוכנן קשר תת קרקעי בין שני
הרציפים:
 .1כניסה מגינת לוינסקי המשרתת את הרציף לכיוון צפון.
 .2כניסה ממגרש בפינה הנגדית המשרתת את הרציף לכיוון דרום.
תרשים  4.8.2.2מציג הדמיה של כניסות התחנה.
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תרשים  – 4.8.2.1חתך מוצע בתחנת לוינסקי

תרשים  – 4.8.2.2כניסות לתחנת לוינסקי

4.8.2.2

תחנת דיזינגוף

תחנת דיזינגוף ממוקמת בקטע התת קרקעי של רחוב אבן גבירול ,בין רחוב קפלן לרחוב יהודה הלוי.
התחנה מתוכננת כתחנה דו מפלסית עם קשר תת קרקעי בין הכניסות.
מכיוון שתחנת דיזינגוף תיבנה בתת הקרקע ,השינוי היחיד בחתך הרחוב כולל גריעת נתיב במסלול
המערבי עבור הרחבת אי התנועה המרכזי ,לשם הקצאת שאח למערכת האוורור של מנהרות הרק"ל.
תרשים  4.8.2.3מציג הדמיה של מפלס הרחוב באזור התחנה.
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תרשים  – 4.8.2.3תחנת דיזינגוף ,מפלס הרחוב וכניסות מתוכננות

לתחנת דיזינגוף מתוכננות  3כניסות:
א.

כניסה מרחוב לסקוב

על מנת להתרחק מהחניון בבית אליהו ,בוטלה הפנייה ימינה מרח' לסקוב לרח' אבן גבירול .ברח'
לסקוב בוטלו גם נתיבי נסיעה .באופן זה נוצרה כיכר קטנה בפינת הרחובות המעניקה נגישות טובה
לתחנה .הקישוריות להולכי הרגל מתבצעת ממעברי חצייה ,והכניסה לתחנה תתבצע בעזרת גרמי
מדרגות רחבים 2 ,דרגנועים ומעלית.
תרשים  4.8.2.4מציג הדמיה של כניסה לתחנה מרח' לסקוב.
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תרשים  - 4.8.2.4כניסה מס'  1מרח' לסקוב ,הדמיה

ב.

כניסה מרחוב קפלן

כניסה זו תשרת בעיקר את חיילי הקריה המגיעים אל ומשער קפלן .הכניסה ממוקמת בדופן הצפונית
של הרחוב בכדי לאפשר קרבה לשער הקריה ומניעת עומס על מעברי החציה בצומת קפלן .המדרכה
הצפונית הורחבה על חשבון נתיב הפניה שמאלה מרח' קפלן לאבן גבירול שבוטל .הכניסה לתחנה
מתבצעת ע"י גרמי מדרגות רחבים 2 ,דרגנועים ומעליות.
תרשים  4.8.2.5מציג הדמיה של כניסה לתחנת דיזינגוף מרח' קפלן.
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תרשים  – 4.8.2.5כניסה מרחוב קפלן ,הדמיה

ג.

כניסה מרחוב טוסקניני

רחוב טוסקניני הינו רחוב צר .על מנת ליצור כניסה מהרחוב אל תחנת דיזינגוף ,יש צורך להפכו
למדרחוב .בדרך זו נוצרת כניסה אשר משרתת בעיקר את הנוסעים הרוצים להגיע אל היכל התרבות
בדרך המהירה והקצרה ביותר .תנועת כלי הרכב הקיימת ,תופנה אל רחוב ברכה פולד.
תרשים  4.8.2.6מציג הדמיה של כניסה לתחנת דיזינגוף מרח' טוסקניני.
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תרשים  – 4.8.2.6כניסה מרח' טוסקניני ,הדמיה

4.8.2.3

תחנת רבין

תחנת רבין מתוכננת כתחנה תת קרקעית ברחוב אבן גבירול ,בין שד' בן גוריון לרח' פרישמן ,מול כיכר
רבין .הנגישות לתחנה מתאפשרת ממעברי החציה הקיימים מול הכיכר .השינויים בחזית הרחובות
ובסביבת התחנה יחולו בעיקר באזור שתי הכניסות המתוכננות לתחנה.
תרשים  4.8.2.7מציג הדמיה של כיכר רבין.
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תרשים  – 4.8.2.7כניסות לתחנת רבין ,הדמיה

א.

כניסה מכיכר רבין

הכניסה תוכננה ככיכר שקועה בכדי לייצר מינימום הפרעה ויזואלית בכיכר רבין .מיקומה נקבע ליד
האנדרטה הקיימת כך שתשתלב בצורה המיטבית ביותר בשטחים המפותחים יותר של הכיכר במקום
על חשבון השטח הפתוח המשמש להתכנסויות .זוהי כניסה מרווחת עם גרמי מדרגות ,דרגנועים
ומעליות.
תרשים  4.8.2.8מציג הדמיה של כניסה לתחנת רבין מכיכר רבין.
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תרשים  - 4.8.2.8כניסה מכיכר רבין ,הדמיה

ב.

כניסה משדרות דוד המלך

כניסה זו ממוקמת על המדרכה הדרומית של שדרות דוד המלך ,בשטח המגונן .הכניסה לתחנה
תתבצע בעזרת שני דרגנועים ,גרמי מדרגות רחבים ומעלית ,ותשרת בעיקר את הבאים לאזור כיכר
רבין ובית החולים איכילוב הממוקם מרחק הליכה קצר מכניסה זו.
תרשים  4.8.2.9מציג הדמיה של כניסה לתחנת רבין משדרות דוד המלך.
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תרשים  – 4.8.2.9כניסה משד' דוד המלך ,הדמיה

תחנת ארלוזורוב

4.8.2.4

תחנת ארלוזורוב תמוקם בתת הקרקע של רחוב אבן גבירול ,מצפון לצומת עם רחוב ארלוזורוב .לכניסה
מתוכננות  2כניסות ועוד  2כניסות אופציונליות (אשר יוחלט לגביהן בשלב התכנון המפורט) הנגישות אל
הכניסות תתבצע ממדרכות ומעברי חציה קיימים.
א.

כניסה מכיכר פרויקט סמל (סומייל)

תכנית תא/2988/א  -סומייל דרום ,נמצאת בתהליכי חתימה לתוקף .התכנית כוללת פיתוח של שטח
התחום ברחובות ארלוזורוב בדרום ,אבן גבירול במערב ,בן סרוק במזרח ומתחם "סמל צפון" בצפון.
מיקום הכניסה השקועה לתחנת ארלוזורוב הוא בכיכר המוגדרת בתחום שטח פרויקט סמל .בפרויקט
מתוכננים מספר מבנים עם חזית מסחרית הפונה לכיכר בפינת ארלוזורוב – אבן גבירול ושטחי מסחר
תת קרקעיים מתחת לכיכר ומתחת למגרשים שמסביבה .בתת הקרקע מתוכנן קשר בין תחנת
ארלוזורוב לקומות המסחר של הפרויקט .הכניסה פונה למעברי החציה של רחוב ארלוזורוב בכדי לייצר
קישוריות מרבית לתחנת הקו הסגול הסמוכה.
תרשים  4.8.2.10מציג הדמיה של הכניסה לתחנת ארלוזורוב ,מפרויקט סמל.
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תרשים  –4.8.2.10כניסה מפרויקט סמל ,הדמיה

ב.

כניסה משולבת במבנה ,אבן גבירול 103

ברחוב אבן גבירול  ,103בצדו המערבי של הרחוב ,אותר מבנה היכול לשמש ככניסה נוספת לתחנה .זהו
מבנה דו קומתי הנמוך יחסית לשאר המבנים בסביבה .למבנה כניסה עצמאית והוא אינו קשור
תפקודית להמשך המבנה אליו הוא צמוד .האפשרות לממש כניסה זו כרוכה בהסדרה נכסית מול
הבעלים ובבדיקה שמאית .היתרון בכניסה זו (על פני כניסה ממפלס הרחוב) טמון בכך שהיא משמרת
את שטחי הולכי הרגל בדופן המערבית ואינה מצמצמת את המדרכות.
קיימות שתי חלופות בשילוב המבנה ככניסה לתחנה:
( )1שילוב הכניסה בקומת הקרקע של המבנה הקיים וחפירת מרתף תחתיו.
( )2הריסת המבנה הקיים והקמת מבנה חדש אשר בקומת הקרקע והמרתף שלו תהיה הכניסה
לתחנה .הקומות העליונות ישמשו למשרדים.
במידה ומבחינה נכסית תתאפשר כניסה זו ,תכנוה יפורט במסגרת התכנון המפורט.
תרשים  4.8.2.11מציג הדמיה של כניסה לתחנת ארלוזורוב מבניין דו קומתי הממוקם ברח' מאבן
גבירול .103
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תרשים  – 4.8.2.11כניסה מאבן גבירול  ,103הדמיה

ג.

כניסות מדרום לצומת ארלוזורוב -אבן גבירול

במסגרת תכנון הכניסות לתחנת ארלוזורוב נבחנו שתי כניסות נוספות מדרום לצומת ארלוזורוב – אבן
גבירול.
( )1כניסה מספר  – 3כניסה הממוקמת על מדרכה שהורחבה בפינה הדרום מזרחית של הצומת ,על
חשבון ביטול הנת"צ הקיים ברח' אבן גבירול.
( )2כניסה מספר  – 4כניסה הממוקמת דרום מזרחית לצומת .הכניסה מנגישה את תחנת
ארלוזורוב (קו ירוק) לנוסעי הקו הסגול (ברחוב ארלוזורוב יש תחנת נוסעים של הקו הסגול).
המדרכות הקיימות בסביבת התחנה הינן מינימליות ועל כן כניסות אלו תוכננו עם דרגנוע אחד בלבד
בכל כניסה וללא מעליות .הכניסות מחוברות בניהן במעבר תת קרקעי ומקושרות לכניסה מס'  1עם
מעבר תחתי מתחת לכביש.
מבחינת תפקוד התחנה מספיקות  2כניסות .הצומת המדובר אינו גדול או עמוס ומעברי החציה
הקיימים מספקים נגישות נאותה לבאים מכל הכיוונים .יחד עם זאת ,יתרונות הכניסות הנוספות הן
בכך שהן מספקות מעבר מקורה לבאים מדרום לצומת וקישוריות נוספת לרציף הדרומי של הקו הסגול.
תרשים  4.8.2.12מציג את כניסות  4ו 3-במפלס הרחוב.
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תרשים  –4.8.2.12כניסות  4ו ,3-מפלס הרחוב

4.8.2.5

תחנת נורדאו ופורטל נורדאו

תחנת נורדאו (תחנה קרקעית) ופורטל נורדאו ממוקמים בחלקו הצפוני של רחוב אבן גבירול ,מדרום
לרחוב יהודה מכבי .מכיוון ששניהם ממוקמים במרכז הכביש ,נדרשת הרחבה של המיסעה בכ–  5מ'
לעומת אבן השפה הקיימת .כתוצאה מכך ,נותרת מדרכה צרה ברוחב של כ –  2.50מ' בין המיסעה
לקולונדה בדופן המערבית .בדופן המזרחית לא נותרת רצועת הליכה בין שביל האופניים לקולונדה
ותנועת הולכי הרגל תהיה בתחום הקולונדות.
תרשים  4.8.2.13מציג חתך רוחב טיפוסי באזור התחנה.
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תרשים  –4.8.2.13חתך רחוב מתוכנן ,תחנת נורדאו

4.8.3

פירוט השפעות התכנית על אופיו ותפקודו של הרחוב

תוואי הרק"ל צפוי לעבור דרך אזורים שונים בעיר המאופיינים בשימושי קרקע משתנים .לאורך הנתיב
ניתן לפגוש שדרות רחבות ורחובות המאופיינים בבנייה רוויה למגורים ,מבני תרבות ,גנים ציבוריים,
בנייני מגורים ,בתי ספר ,אזורי מסחר ועוד .התוואי המתוכנן כולל מרקמים עירוניים שונים ,שכל אחד
מהם מורכב משטחים בעלי שימושי קרקע מגוונים ,דוגמת:
 .1מרקם עירוני בעל צפיפות גבוהה.
 .2מרקם עירוני בעל צפיפות נמוכה.
 .3מרקם עירוני בלתי סדיר.
 .4פארקים ציבוריים ושטחים "ירוקים".
 .5שטחי ומרכזי מסחר.
 .6רחובות מסחריים.
 .7שטחי ציבור.
 .8אזורים בעלי פעילות גבוהה.
ככלל תכנון התוואי והמבנים שלאורכו (תחנות ופורטלים) מתמקד בשילוב אורבני מקסימלי בסביבה
הקיימת .בחירת ההתוויה התת קרקעית מאפשרת שמירה על מרבית נתיבי התחבורה הקיימים לאורך
הצירים המרכזיים.
תחנות הנוסעים משתלבות היטב בתכנון הנופי -אדריכלי של העיר ומשמרות את אופיו של המרחב
הציבורי הקיים.
מרבית ההשפעות הצפויות כתוצאה מהקמת הפרויקט הינן השפעות חיוביות כגון  :קיום ממשק עם
קווי תח"צ אחרים ,שיפור נגישות הולכי הרגל ורוכבי האופניים בעזרת הרחבת מדרכות ויצירת שבילי
אופניים רציפים ועוד.
פרק  4.2.2לתסקיר זה מציג הערכה של ההשפעות הצפויות על התנועה והנגישות (לרבות נגישות רוכבי
אופניים והולכי הרגל) .
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לפירוט נוסף על השפעות הרק"ל על אופיו ותפקודו של הרחוב ראה סעיף  4.8.8.1לתסקיר זה.

עקרונות מנחים לשילוב הרק"ל ברחובות

4.8.4
4.8.4.1

הקדמה

שילוב הרק"ל ,כחלק ממערך אמצעי התחבורה הציבוריים המשרתים את המשתמשים בעיר ,מהווה
אבן דרך חשובה בהתפתחות ה"העיר העכשווית" .הרק"ל היא אמצעי נגיש ,נוח ובלתי מזהם שתורם
רבות להשגת מרחב עירוני שמתפקד באופן המיטבי .שילוב נכון של הרק"ל במרקם העירוני ,מפחית את
תנועת כלי הרכב הפרטיים באזורה וכתוצאה מכך משפר את איכות האוויר ברחובות ,מוריד את מפלס
הרעש ברחוב ,משפר את נגישות הולכי רגל למוקדים בעיר ,משפר נגישות לכלל אמצעי התחבורה
הציבורית בעיר ועוד.
בחינה נופית לחלופות מיקום התוואי באה לבחון את ההשפעה הנופית שתיווצר בכל אחת מאפשרויות
ההתוויה (צ די הרחוב ומרכז הרחוב) .הבחינה בדקה את הפגיעה בערכי הצומח הקיימים ,השפעה על
אופי וחתך הרחוב כפי שהוא כיום ,שיפור חתך הרחוב בהיבט הולך הרגל ,פוטנציאל לתוספת עצים
לרחוב ,מעקות נדרשים לאורך התוואי והשפעתם החזותית ,חווית הנסיעה ,נצפות ונגישות.
האתגר התכנוני של שילוב הרק"ל במרקם עירוני קיים הוא להעצים את היתרונות שהרק"ל מביאה
עמה לרחובות הערים ובד בבד למזער ככל הניתן את הפגיעה בסביבה הקיימת ,ככל שתהיה.
פרויקט זה הינו חלון הזדמנויות לשיפור נופי ברחובות רבים לאורך התוואי מבחינה פיזית ,חזותית
וסביבתית .עבודות תשתית נרחבות שיבוצעו במסגרת פיתוח הרכבת ,מאפשרות לחדש ולשפר את תנאי
הנגישות לשירותים עירוניים ולמערכות ציבוריות ומסחריות.
תשתיות הרק"ל אינן מייצרו ת מפגעים חזותיים ו/או השפעות חזותיות שליליות .התווייתה ברחוב
מייצרת חזות רחוב מודרני ומערבי ,ודגש רב הושם על פרטי אדריכלות ועיצוב עירוניים ,תוך ניצול
אלמנטים אשר לכאורה היו אמורים להוות מטרד ויזואלי ,ובפרט המסילות ומערך ההזנה החשמלית
העילית ( ,)Catenaryלשם שדרוג המרחב הציבורי .כך לדוגמא ,לאורך תוואי מסילת הרק"ל בירושלים,
הצורך בהסוואת עמודי ההזנה החשמלית הביא לשתילת כ –  3000עצים אשר הפכו את השדרות
המרכזיות לציר ירוק.
4.8.4.2
()1

()2

()3
()4

העקרונות המנחים בהתוויה הרק"ל

גיבוש פרטני של חתכי הרוחב ,כך שיכללו את כל מרכיבי התכנון הנופי כולל שבילי אופניים,
מדרכות ,מסלול לרק"ל ,צמחיה ,נטיעות ,ריהוט גן ,שילוט וכו' .שמירה על חתך רוחב נוח
ומזמין למשתמש כולל רצועות שירות המפרידות את המיסעה מהמדרכה ומאפשרות נטיעת
עצים ,תאורה ,ספסלים ,אשפתונים ומתקנים לקשירת אופניים.
התייחסות לכמות הולכי הרגל העתידית במקום ,תוך התייחסות לתכניות עתידיות ,מצב קיים,
חזית מסחרית אל מול חזית מגורים ,אזורי התקהלות כגון מרכזי תחבורה עתידיים ,כיכר רבין
וכו'.
שמירה מקסימלית על ריכוזי עצים קיימים כגון :איי תנועה מגוננים במרכז הכביש ,שדרות
קיימות לאורך מדרכות ושטחי גינון לאורך גבולות מגרשים.
שמירה על רצף שבילי אופניים בהתאם לתכנית אב לשבילי אופניים של עיריית תל אביב אשר
תאפשר גישה נוחה אל תחנות הרק"ל מכל מקום בסביבה.
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()5
()6
()7

()8
()9

אפשרות ליצירת שפה אדריכלית אחידה והרמונית לאורך התוואי .יצירת אופי אורבני מטופח
וירוק ומדרכות רחבות נקיות ממכשולים.
אפשרות ליצירת מיקרו אקלים נוח באמצעות צמחייה.
שמירת רצף שטחים פתוחים קיימים .שמירה על פארק הירקון כרצף פתוח משמעותי בעיר –
גישור המאפשר המשך פעילות מתחת לגשר ,השתלבות מקסימלית במחלף עתידי למניעת
פגיעה נופית לא הכרחית.
צמצום מופע הגדרות לאורך התוואי.
ריכוך מקסימלי של ציר הרק"ל.

4.8.4.3

עקרונות לגיבוש חתך הרחוב

בכדי לייצר שפת רחוב אחידה לקו הרק"ל ,סביבת רחוב נעימה ומוצלת להולכי רגל ולרוכב האופניים
ובכדי לשפר את חזות הרחוב ,נלקחו בחשבון גורמים רבים בגיבוש חתך הרחוב ומרכיביו:
()1
()2
()3
()4
()5

יצירת צירי הליכה נעימים ,מוצלים ונגישים תוך שימוש נרחב בעצי צל.
צמצום משטחי האספלט והריצוף ע"י שימוש בערוגות גינון היכן שמתאפשר ובמפרדות.
הנגשת שבילי אופניים לתחנות הרק"ל והשכונות הקרובות ושילובם במרקם שבילי האופניים
המתוכננים וקיימים בעיר.
יצירת שפת רחוב אחידה אשר תאפיין את הציר כולו ותהווה חלק מפרטי הרחוב אשר גובשו
ונעשה בהם שימוש בעיר – ריצופים ,ריהוט רחוב ,רצועות עזר ,עצי רחוב.
הדגשת אזורי התחנות ע"י שימוש בעצים שונים ,סוגי ריצוף שונים ,תוספת צמחייה
בהתרחבות מדרכות בצמתים.

4.8.4.4

הצבת סדר עדיפויות בחלוקת המרחב הציבורי העירוני בין המשתמשים השונים
ברחוב

הרחוב העירוני הוא מארג של משתמשים קבועים ומתחלפים המתקיימים זה לצד זה – מזינים
ומשרתים אלו את אלו ,אך גם מתחרים ביניהם על החלל הפיזי המוגבל הקיים .המשתמשים החולפים
ברחוב הינם :הולכי הרגל ,רוכבי האופניים ,הרק"ל ,רכבים ציבוריים ופרטיים .דיירי הרחוב הקבועים
הינם :תושבי המגורים ,בעלי העסקים ,צמחיית הרחוב והעצים ,תשתיות וריהוט רחוב.
למשתמשים אלו חשיבות ניכרת במרחב עירוני של המקטע המרכזי של הקו הירוק ,שברובו עובר
בחלקים הוותיקים של ת"א ומתבטא את הטרנספורמציה שעוברת העיר .ת"א הפכה בהדרגה מעיר
גנים לכרך מטרופוליני סואן .המרקם האורבני של מרכזה ,שהושתת על רחובות מגורים בצפיפות
בינונית עם צירים מסחריים ,קיבל לתוכו בהדרגה מסות הולכות וגדלות של פעילות .וכבר היום ניכר
המאבק ברחובות העיר בין המשתמשים השונים על המרחב שלהם .רחובות העיר ,שחלקם תוכננו כבר
בשנות ה 20 -של המאה הקודמת ,מתקשים לספק את מלוא הדרישות של המשתמשים הקבועים
והמתחלפים.
תכנון הרק"ל ושילובה במרחב העירוני ,מהווה הזדמנות לבחון ולהגדיר מחדש את סדר העדיפויות
בשימוש במרחב העירוני ולארגן אותו באופן שישרת את העיר ומשתמשיה בצורה מיטבית.
ההחלטה להקים את מערך הרק"ל בת"א ,מייצגת את הרצון להעביר את הדגש לתחבורה הציבורית
ולהולכי הרגל ,על חשבון הרכב הפרטי .בעיר כמו ת"א ,המצטיינת בקומפקטיות ,באקלים נוח ובסביבה
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פיזית ידידותית ,יש יתרון רב לחיזוק השימוש בתחבורה ציבורית ובשילוב מערכי תנועה יעילים ונוחים
להולכי רגל ולרוכבי אופניים ,ליצירת סביבה נעימה ,יעילה ובריאה יותר לתושבים.
אי לכך ,העיקרון המנחה את המתכננים הוא להציב בראש סדר העדיפויות את הולך הרגל ,המשתמש
בתחבורה הציבורית ורוכב האופניים ,ולטפח את מערך הקשרים ביניהם ,תוך צמצום מקומו של הרכב
הפרטי במרכז העיר.
בנוסף ,נלקח בחשבון כי שילוב הרק"ל בעיר משמעותו תכנון מחדש של רחובות שלמים בעיר .שילוב זה
מהווה הזדמנות לחלק מחדש את מרחב הרחוב בין המשתמשים השונים – הקבועים והניידים ,עפ"י
העקרונות שמפורטים בחוברת "ההנחיות לתכנון רחובות בערים".
בעת תכנון הרק"ל חילקו את הרחוב מחדש לרצועות מוגדרות ומובחנות יותר – רצועת הולכי הרגל,
רצועות כלי התחבורה השונים ורצועת התשתיות ,תוך הקפדה על תחימת שימושים שונים ברצועות
מובחנות המייעלת את השימוש במרחב הרחוב המוגבל ונותנת לכל אחד מהמשתמשים את המיקום
והמשקל הראוי לו.
4.8.4.5

הגדרת רוחב המדרכות

רחובות העיר ת"א סובלים ברובם מנחיתות בכל הקשור בטיפול ברצועת הולכי הרגל – המדרכה.
כלומר ,המדרכות ברוב חלקיה של העיר צרות ועמוסות .זאת כתוצאה מהגידול ההדרגתי בכמות כלי
הרכב בעיר המתרחש בסביבה שלא הייתה מותאמת לכך .רחובות העיר (שהחלה את דרכה כעיר גנים
שבה מעט מאוד כלי רכב) קיבלו לתוכם עוד ועוד כלי רכב ,תוך הצרת מקומו של הולך הרגל .המדרכות
צומצמו לרוחב מינימלי לצד שילוב של אלמנטים נוספים בתוכן :תשתיות עירונית -עמודי חשמל,
תמרורים ,תחנות אוטובוס ,פחי זבל ועוד .יתרה מכך ,במקומות רבים מותרת חניה על חלק מהמדרכה.
המערך של הרק"ל נועד לשמש חלופה לשימוש ברכב הפרטי .מערך הרק"ל ,תוכנן לתפקד באופן מיטבי
בשילוב עם צירי הולכי רגל רחבים ונוחים ,בהם יכול הולך הרגל לנוע ללא מכשולים .בעת תכנון הרק"ל
הוצבו מחדש סטנדרטים של רוחב מדרכות פנויות ,על חשבון צמצום מקומו של הרכב הפרטי ברחוב.
בנוסף ,המתכננים הקפידו על כך שתוואי הרק"ל לא "ינגוס" נגיסה נוספת במדרכות העיר ,אלא להיפך-
מפתח צירי הולכי רגל טובים יותר המחזקים את מעמדו של הולך הרגל ברחוב.
4.8.4.6

נגישות הולכי רגל לתחנות

אחת המטרות המרכזיות של המתכננים הייתה לשלב את הרק"ל ברחובות העיר כחלק ממארג תנועת
הולכי הרגל ברחוב .ללא נגישות טובה של הולכי הרגל אל התחנות ,לא תתאפשר פעילות יעילה של
הרק"ל .הנגישות אל התחנות מהווה את השיקול המכריע בקביעת מיקום התחנות והכניסות אליהן.
לשם כך היה צורך ב:
()1
()2
()3
()4
()5
()6

ישירת קשר בין צירי הגישה לתחנות לצירי הולכי רגל קיימים.
קירוב כניסות התחנות למעברי חציה קיימים.
זיהוי צירים קיימים ופוטנציאלים וחסמים למימושים.
צמצום ,ככל הניתן ,של חסימות או הפרעות לצירי תנועת הולכי רגל.
יצירת בהירות והתמצאות קלה בגישה לתחנות.
קשירת מיקום התחנות והגישה אליהן למוקדים עירוניים מרובי קהל ולוקטורי תנועת הולכי
רגל משמעותיים.
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( )7התווית הנחיות לפיתוח הצירים בין המוקדים העירוניים בסביבה לתחנות כצירי העדפה
להולכי רגל ,לצד פיתוח צירי הולכי רגל נוספים המחברים מוקדים  /צירים קיימים לתחנות
הרק"ל.
( )8שמירה צירים נגישים.
( )9שאיפה להגנה אקלימית מפני גשם ושמש בצירים עיקריים.
4.8.4.7

שילוב שבילי אופניים לאורך הרק"ל והשתלבות במערכת העירונית של שבילי
האופניים.

בנוף העירוני התל -אביבי רצוי ונדרש לעודד ולאפשר שימוש באופניים .בתוכנית אב לאופניים ,כל ציר
הקו הירוק המרכזי מוגדר כציר אופניים .על כן ,בכל מקום בו חתך הרחוב מאפשר זאת ,נעשה מאמץ
לשלב שביל אופניים .במקום בו אין רוחב מספק לא בוצע שביל אופניים על חשבון הולכי רגל ,מאחר
וזאת חשובה מכולם.
רשת שבילי האופניים במקביל לרק"ל הינה חלק ממכלול מערך השבילים הכולל והיא מצטלבת עם
צירי אופניים חוצים .ישנה חשיבות רבה ליצירת רצף במערך האופניים ,התחברות לצירים החוצים
ולהמשכיות השבילים לאורך התוואי.
בקטע הצפוני של המקטע המרכזי ישנו ברובו שביל אופניים חד סטרי קיים משני עברי הרחוב .כמו כן,
ישנם צירים מרכזיים רבים החוצים את תוואי הרק"ל ,צירים אלו כוללים שבילי אופניים קיימים או
מתוכננים .ברחוב כמו אבן גבירול ,חשוב מאד לשמור על שבילי האופניים הקיימים עקב האינטנסיביות
והמרכזיות של האזור.
המקטע המרכזי הרק"ל מתוכנן כציר תת קרקעי .בקטע זה אין שבילי אופניים קיימים בתוואי הרק"ל.
התכנית מציעה לשלב שביל אופניים ברחובות דרך בגין ושד' הר ציון כחלק מהמדרכה.
חשוב לציין ,שרוב האזור המרכזי של הקו מתוכנן לעבור התחדשות עירונית ותוספת של פרויקטים
חדשים כמו שדרת הקריה ,השוק הסיטונאי ,בית ספר מנשר ועוד .לכן ,חשובה באזור נוכחות שבילי
האופניים .בנוסף ,ישנה חשיבות ליצירת רצף בשבילי האופניים בין החלק הצפוני לחלק הדרומי של
תוואי הרק"ל  ,על מנת לאפשר קיום ציר צפון -דרום החוצה את העיר.
שילוב מסלולי אופניים במתחמים עירוניים מחייב ,בנוסף לשביל עצמו  ,תכנון סביבת אופניים לרבות
אזורי חניית אופניים ,שילוט ,הצטלבות עם מדרכות הולכי רגל  ,שירותי השכרת ותחזוקת אופניים.
רכיבה על אופניים דורשת במידה רבה מאמץ פיזי ומטבעה מתבצעת בשטח פתוח החשוף לשמש
הקיצית .אל כן ,מומלץ ליצור סביבה מוצלת ככל שניתן עבור רוכב האופניים.
נתיב הקו הירוק הינו "צפון-דרום" ,שילובו עם נתיבי אופניים חוצים ,מרכזים להשכרת אופניים
ומקומות לאכסונם יאפשרו לרבים מתושבי ת"א והסביבה תנועה נוחה ומהירה בתחבורה ציבורית,
המאפשרת הסעת המונים מכל מקום לכל מקום במרחב העירוני.
4.8.4.8

הקשר בין קווי המתע"ן השונים ובין אמצעי התחבורה הציבורית שונים.

מערכת המתע"ן מתוכנן לקום בעיר לצד מערכות תחבורה ציבורית אחרות קיימות – אוטובוסים ורכבת
מסילתית .יצירת קשרים נוחים בין אמצעי התחבורה השונים הכרחית לתפקוד יעיל של התחבורה
הציבורית כמערכת אחת שלמה.
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אמצעי התחבורה השונים משלימים זה את זה וחלק ניכר מהנכנסים לתחנות יהיו משתמשים אשר
הגיעו מאחת ממערכות התח"צ האחרות או מאחד מקווי המתע"ן האחרים.
על כן,נעשה ניסיון לקרב ככל הניתן א ת תחנות הרק"ל לתחנות אמצעי תח"צ אחרים ולתחנות רק"ל
של קווים אחרים .בנוסף ,ניתן דגש לפיתוח צירי הולכי רגל רחבים ונוחים בין התחנות השונות.
4.8.4.9

פיתוח רחובות בהם עובר התוואי – כרחובות עירוניים ראשיים מסחריים.

תכנון הרק"ל ברחובות העיר מהווה הזדמנות לפתח את רחובות התוואי כצירי מסחר ראשיים.
חלק מרחובות התוואי ,כגון רח' אבן גבירול ,כבר מתקיימים כרחובות מסחריים .רחובות שבהם ,לצד
שימושים אחרים מתקיימת פעילות מסחרית בקומת הקרקע .ברחובות אחרים ,כגון רחוב מנחם בגין ,
קיימת פעילות עסקית ברחוב ,אך דווקא בקומות הקרקע הפעילות היא מעטה והמבנים אינם מקיימים
אינטראקציה טובה עם הולכי הרגל ברחוב .ברחובות אחרים ,כגון שד' הר ציון יש פעילות מסחרית
מצומצמת ,אך מבחינת רוחב הרחוב וחשיבותו במערך השכונות הסובבות ,יש פוטנציאל בפיתוח עתידי
כציר מסחרי ראשי .
שילוב הרק"ל ברחובות יגביר את כמות הציבור המגיע לרחוב ונחשף לחזיתות קומות הקרקע .כמות
הולכי הרגל במדרכות צפויה לעלות והפוטנציאל העסקי המסחרי של מפלס הרחובות יגבר .בנוסף,
שילוב הרק"ל ברחוב מעניק לרחוב אופי עירוני שמתאים יותר לפעילות של מסחר ,מאשר לפעילות של
משרדים או מגורים בקומות הקרקע.
מכיוון שברובו תוואי הרק"ל הוא תת-קרקעי ,ההתערבות ברחוב נעשית באזורי התחנות בלבד ועל כן
שולבו מתקני הכניסה בחללים ובפונקציות עירוניות קיימות ומתוכננות.

4.8.5

פתרונות לשילוב רצועת המסילה בעיצוב האדריכלי הקיים

ראה סעיף  4.8.4לעיל.
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פרק ה'
ממצאים והצעה להוראות התוכנית
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 .5פרק ה' -ממצאים והצעה להוראות התוכנית
1.0
5.1.1

הצעות להוראות
זיהום קרקע ,מי תהום ומים עיליים – שלב ההקמה

 5.1.1.1הוצאת קרקע במקטעים שלהלן תעשה לאחר שהתקיימו כל התנאים הבאים:
א .בוצע דיגום קרקע ,ותוצאותיו הוגשו לוועדת המשנה למסמכי ביצוע ולמשרד להגנת
הסביבה.
ב .אושר על ידי ועדת המשנה למסמכי ביצוע ,בהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה ,נוהל
לניהול הקרקע ,לרבות לעניין עירום מוקדם של הקרקע המזוהמת באזורי עירום זמניים,
לפני העברתה לאתרי הקצה ,ככל הנדרש; כלל הנוהל התייחסות למי תהום ,תערך
התייעצות עם רשות המים.
( )1רחובות קרליבך ובגין,
( )2מתחם התחנה המרכזית הישנה,
( )3אזור המוסכים בשכונת הרכבת,
( )4מתחם חסן עארפה.
 5.1.1.2לא יוזרמו נוזלים או כל חומר אחר לנחל הירקון.

5.1.2

גזי קרקע ומי תהום (עבור החדרים הטכניים)

 5.1.2.1ביצוע עבודות להקמת חדרים טכניים ,במקטעים כאמור בסעיף  5.1.1והוצאת קרקע או מי
תהום משטחים כאמור תעשה לאחר שהתקיימו התנאים הבאים:
א .נערכה בדיקה בנוגע לקיומם של גזי קרקע ,ואם קיימים בשטח מי תהום נערכה בדיקה
של מי התהום.
אושר על ידי ועדת המשנה למסמכי ביצוע ,בהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה ועם
ב.
רשות המים ,נוהל לטיפול בגזי הקרקע ובמי התהום ,לפי העניין.
 5.1.2.2ממצאי הבדיקה והנוהל לטיפול יהיו פתוחים לעיון של כל גורם האחראי למיגון העובדים בתת
הקרקע.
 5.1.2.3חדרים טכניים שיכללו אמצעי אוורור (כגון סבכות וכדומה) לא יהיו מחויבים באמצעי מיגון
למניעת הצטברות גזי קרקע.

5.1.3

רעש ורעידות

יוגש נספח ביצוע אקוסטי לשלב ההקמה ולשלב ההפעלה על פי הקריטריונים ושיטות התכנון
המפורטות בהמשך  .נספח הביצוע האקוסטי לשלבי ההקמה וההפעלה יכול שיוגשו ביחד או ביחס לכל
שלב בנפרד.
רעש -שלב ההקמה
 .5.1.3.1על שעות העבודה ועל הרעש המותר בתקופת ההקמה יחולו הוראות כל דין ,כפי שיהיו בתוקף
מעת לעת.
 .5.1.3.2יבוצע ניטור של רעש במהלך תקופת עבודות הבניה לפי התכנית בנספח הביצוע האקוסטי.
התגלו חריגות ממפלסי הרעש המותר ,ינקטו האמצעים הדרושים למניעת החריגות.
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 .5.1.3.3תינתן עדיפות להתחברות למערכת החשמל הקיימת .במידת הצורך יעשה שימוש בגנרטור
מושתק.
רעש -שלב ההפעלה
 5.1.3.4קריטריון הרעש לרכבות יהיה בהתאם לנספח ז של התסקיר:
יש לנקוט באמצעים להפחתת רעש במידה שמפלס רעש מתנועת הרק"ל עולה על הערך הגבוה מבין:
א .עבור מבנה מגורים:
 מפלס רעש שווה ערך לשעות יום ( )06:00-22:00מחוץ למבנה,Lday=65 dB(A) ,
 מפלס רעש שווה ערך לשעות לילה ( )22:00-06:00מחוץ למבנה,Lnight=55 dB(A) ,
עבור מבנה ציבור רגיש לרעש –  5דציבל פחות מהמותר למבנה מגורים.
ב .מפלס הרעש המחושב בהתאם לרעש הרקע שייקבע באמצעות חישוב בהתבסס על המצב
הקיים.
 5.1.3.5חיזוי מפלסי הרעש מהרכבת יבוצע לפי הנתונים האקוסטיים של יצרן הרכבות שיופעלו
באמצעות שיטת חיזוי רעש ברמת תכנון אקוסטי מפורט.
 5.1.3.6הצביע החיזוי על חריגה צפויה מהמפלס המותר כאמור בסעיף  .5.1.3.4ינקטו אמצעים
להפחתת הרעש.
רעידות -שלב ההקמה
 5.1.3.7הרעידות ,הנוצרות במבני מגורים ומבנים אחרים בסביבת התכנית בשלב בנייה יעמדו
בקריטריונים ,המוגדרים בתקן גרמני  DIN 4150חלק  2להשפעת רעידות על אדם ,וDIN -
 4150חלק  - 3להשפעת רעידות על מבנים.
 5.1.3.8יבוצע ניטור רעידות בתקופת ההקמה לפי התכנית בנספח הביצוע האקוסטי .התגלו חריגות,
ינקטו האמצעים הדרושים למניעתן.
רעידות -שלב הפעלה
 5.1.3.9הרעידות המותרות מפעולת הרכבת בשלב ההפעלה יקבעו לפי טיוטת תקנות מסילות הברזל
(רעש ורעידות שמקורם במעבר רכבת) ,התש"ס –  ,2000גרסה  22aאו התקנות שיהיו בתוקף
מעת לעת.
 5.1.3.10חיזוי מפלסי הרעידות מהרכבת יבוצע לפי הנתונים האקוסטיים של יצרן הרכבות שיופעלו
באמצעות שיטת חיזוי רעידות ברמת תכנון אקוסטי מפורט ,בהתבסס על פונקציות תמסורת
בפועל.
 5.1.3.11הצביע החיזוי על חריגה צפויה מהמפלס המותר כאמור בסעיף  .5.1.3.9ינקטו אמצעים
להפחתת הרעידות.
 5.1.3.12יבוצע ניטור רעידות מפעולת הרכבת .התגלתה חריגה מהמפלס המותר ינקטו האמצעים
הדרושים למניעתה.
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5.1.4

קרינה

פגיעות לשדה אלקטרומגנטי בתדר רדיו של מקלטי רדיו
5.1.4.1

תובטח עמידה בתקן  EN-50121-2למניעת הפרעות אלקטרומגנטיות.

תאימות אלמ"ג בין מערכות אלקטרוניות לשדה אלקטרומגנטי בסביבת אזור המסילה
5.1.4.2

יובטח שבטווח של  10מ' מציר הסימטריה בין המסילות ו 3-מ' מגדר/גבול החדר הטכני,
השדה האלקטרומגנטי עומד בתקן .CENELEC EN 50121
לא תותר שהיית ציבור ממושכת מעל חדר טכני אלא אם רמת השטף האלקטרומגנטי אינה
עולה על  4מיליגאוס או על הרמה הנדרשת על ידי המשרד להגנת הסביבה באותה עת.
תימסר הודעה לבעלי התשתיות הסמוכות למסילה ,למוסדות רפואיים המצויים לאורך תוואי
המסילה ומפעלי הייטק המצויים במרחק שאינו עולה על  12מטר מציר הסימטריה בין
המסילות בנוגע להשפעה האפשרית של שטף השדה המגנטי הנוצר עקב הקמת הרכבת
והפעלתה.
תבוצע הרצה של רמות השטף המגנטי בתקופת הרצת הרכבת על מנת לוודא עמדה בהוראות
התקן כאמור.

5.1.5

גמישות

5.1.4.3
5.1.4.4

5.1.4.5

הוגשה בקשה לשינוי מיקומה של מסילה ,חדר טכני או תחנה כפי שהופיעו במסמכים הסביבתיים תבחן
ועדת המשנה לתכנון מפורט לפני ביצוע את הצורך בבחינה מחודשת של ההיבטים הסביבתיים הנוגעים
לעניין בהתייחס לשינוי המבוקש ומידת השפעתו על ההיבטים הסביבתיים כאמור.

5.1.6

סילוק עודפי עפר

הטיפול בעודפי העפר ייעשה בהתאם למסמך המדיניות לחומרי חפירה ומילוי ולנוהל הטיפול בעודפי
עפר אשר פורסמו ע"י משרד הפנים ב ,2011 -כפי שישונה מעת לעת.

5.1.7

יידוע התושבים וטיפול בתלונות בעת ההקמה

טרם תחילת העבודות ובתיאום עם הרשות המקומית הנוגעת לדבר ,תפורסם הודעה לציבור
ברחובות הסמוכים על שינויים ומגבלות הצפויים להיגרם עקב העבודות.

5.1.8

מניעת מפגעי אבק ואיכות אוויר בעת ההקמה

5.1.8.1

דרכי הגישה לאזורי העבודה ,שטחי התארגנות ומשטחי עבודה ,על גבי שטחים שאינם
סלולים ,יורטבו כך שתמנע התרוממות אבק ופיזורו בסביבה.
צמיגי המשאיות ,הטרקטורים והצמ"ה ישטפו טרם צאתם מאתר העבודות והמשאיות
המשנעות פסולת בנין או עפר יכוסו .
אתר העבודה יגודר בגדר אטומה לחלקיקים לפני תחילת עבודה העלולה לגרום למפגעי אבק
ולפגיעה באיכות האוויר.
ינקטו אמצעים לטיפול ולמניעת מטרדי ריח.

5.1.8.2
5.1.8.3
5.1.8.4
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5.1.9

שפכים ומניעת זיהום מי תהום

ינקטו אמצעים למניעת זיהום מי תהום מאתרי העבודה ובכלל זה:
5.1.9.1
5.1.9.2
5.1.9.3
5.1.9.4
5.1.9.5

במהלך הכרייה יתבצע ניטור זליגת שמנים ,דלקים ופולימרים ממכונת הכרייה לעפר המסולק
או למי התהום.
שימוש במאצרות תקניות ,לאחסון מיכלים המכילים חומרים העלולים לגרום לזיהום מי
תהום וטיפול במאצרות שניזוקו ,לפי כל דין.
באתר ההתארגנות יאוחסנו חומרי ספיחה למקרה שפיכה של דלקים ושמנים.
פעולות העלולות לזהם קרקע ומי תהום כגון תדלוק ,שימון וכיו"ב יערכו מעל מגשי טפטוף או
על פני משטח בלתי חדירים המספקים הגנה מפני זיהום קרקע ומים.
באזורי עירום זמניים של קרקע מזוהמת ,יינקטו אמצעים למניעת פגיעה במי התהום כגון
הנחת יריעת  HDPEמתחת לערימות הקרקע ,למניעת חלחול תשטיפי דלקים ומתכות כבדות
אל הקרקע וממנה אל מי התהום.

 5.1.10מסמך סביבתי
 5.1.10.1תנאי למתן היתר בניה /הרשאה או לתחילת עבודות לפי סעיף ( 261ד) לחוק יהיה הגשת
מסמך סביבתיים ,לכל אחד מקטעי רצועת המתע"ן בתחום תכנית זו ,המתקנים ההנדסיים
ושטחי ההתארגנות .המסמכים הסביבתיים יתייחסו לנושאים המפורטים להלן:
 .1המסמכים הסביבתיים יכללו הנחיות ביצוע ואמצעים לצמצום המפגעים בשלבי ההקמה
ובכלל זה מפגעי אבק ,רעש ,מניע הצפות וזיהום נגר עילי ,רעידות וקרינה והנחיות
לבדיקות סביבתיות למניעת מפגעים בשלב ההפעלה .כחלק מהמסמכים הסביבתיים יוכן
נספח ביצוע אקוסטי שיתייחס לכל גורמי הרעש עקב התכניות בשלב ההקמה והתפעול,
ביחד או בנפרד כאמור בסעיף .5.1.3
 .2המסמך הסביבתי ילווה בחוות דעת הידרולוגית ביחס להשפעת התכנית והאמצעים
הנדרשים למניעת הצפות וזיהום נגר עילי ,לרבות מניעת פגיעה אפשרית במחל הירקון.
 .3המסמך הסביבתי יפרט במידת האפשר את יעדי הסילוק של עודפי העפר ואת שטחי
העירום הזמניים ,ככל שנדרש.
 .4המסמכים הסביבתיים יאושרו על ידי ועדת המשנה לתכנון מפורט לפני ביצוע.
 .5ביצוע העבודות יעשה בהתאם לקבוע במסמכים הסביבתיים המאושרים.
 .6תנאי להפעלה הוא אישור מסמך סביבתי בעניין עמידה בתנאים הסביבתיים לעת
הפעלה.
 5.1.10.2נספח ביצוע אקוסטי לשלב ההפעלה
המסמך יכלול חישוב מפלסי רעש ורעידות מעודכנים של הרעש במצב הקיים וכן מתנועת
הרכבות בהתבסס על נתונים מעודכנים של משטר התנועה ,מהירות הנסיעה בקטעים השונים
בקו ומאפיינים אקוסטיים של הניידים .במידה ומפלסי הרעש ו/או הרעידות יחרגו
מהקריטריון ,יוצגו האמצעים להפחתתם עד לעמידה בקריטריונים.
 5.1.10.3הנחיות לשיקום נופי ועיצוב אדריכלי
 .1לאחר ביצוע העבודות על פי תכנית זו ,השטח ישוקם ככל הניתן ברמת פיתוח שוות ערך
למצב הקיים ערב ביצוען של העבודות לפי תכנית זו.
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השיקום יעשה על פי תכנית פיתוח שיגיש הגורם המוסמך לאישור מהנדס הועדה
המקומית לא יאוחר ממועד תחילת העבודות לביצוע התכנית .לא נתן מהנדס הועדה
המקומית את החלטתו בתוך  21ימים או חלק מהגורם המוסמך על החלטת המהנדס,
תכריע בענייו ועדת המשנה לתכנון מפורט לפני ביצוע .תכנית הפיתוח תתייחס בין השאר
לעקירה ,שימור ,או העתקה של עצים וכן לנטיעת עצים חדשים לאורך התוואי.
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