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 מבוא

 אביב תל מרכז את המחבר M1קו המטרו הדרומי של  המקטע תהיא תכנית להתווייא' 101"ל תת

  .דמלה ולור, רחובותהערים חולון, ראשל"צ, נס ציונה,  עם

ת אלה נדונו בפני החוקרת שגו. ה12.06.2021ביום להשגות התכנית פורסמה  ה,כחלק מהליך אישור

הצעה . המלצות אלה כללו להערות והשגותשל הות"ל המשנה  תלוועדשהעבירה את המלצותיה 

ועדת המשנה להערות  דנה 26.4.2021ביום . שהופקדהכפי מספר שינויים ביחס לתכנית לעריכת 

וים מסוימים והחליטה להמליץ לות"ל לאמץ את המלצות החוקרת למעט שינ והשגות המלצות החוקרת

  .(1נספח ) כפי שמפורט בהחלטה

, החלטת ועדת המשנה להערות והשגותהתקבלה החלטת הות"ל אשר אימצה את  26.4.21ביום 

לאישור הממשלה בכפוף לפרסום  את התכנית והחליטה להגיש 1בסוגיה אחת )סוגית נווה דורון(למעט 

ב' לחוק 106בהתאם לסעיף חלק מהשינויים, אותם המליצה וועדת המשנה לערוך בתכנית המופקדת, 

השפעות במסמך שלהלן נסקור בהרחבה את ה. (2נספח ) 1965 –התכנון והבניה, התשכ"ה 

  .במסגרת סעיף זה אשר מפורסמיםבתכנית  שינוייםהסביבתיות של ה

כלל השינויים שהוצעו וקובע עבור איזה מהשינויים נדרשת בדיקה  של הראשון כולל סקירההפרק 

 סביבתית. 

נערכה סקירה הכוללת  חד מהשינוייםעבור כל אהפרקים הבאים מתייחסים לכל שינוי בנפרד, כאשר 

 את הסעיפים הבאים:

 מהות השינוי ביחס למצב המופקד. 

 בהפעלה העבודות הנדרשות והתפקוד תאור. 

 תאור ההשפעות הסביבתיות.  

  (ככל שנדרשות)התכנית המלצות להוראות. 

 :מרכזיים תחומים בשני הן המוצעים השינויים של הסביבתיות ההשפעות

, השינוי לטובת הנדרשת השטח תפיסת, להריסה המבנים כמותהפחחת  – כלליות השפעות -

 "ב.וכיו השפלת מי תהום לצורך ביצוע השינוי

 התפעול.  בשלבוההקמה  עבודותהשפעות של רעש ורעידות בשלב  – אקוסטיות השפעות -

: בנושאים אחרים, שנסקרו במסגרת התסקיר, השינויים המוצעים אינם גורמים להשפעה ביחס הערה

או  רגישים לשימושים קרובים יותרהמוצעים אינם  השינוייםאתרי למצב שהופקד. בחלק מהמקרים 

                                                 

 מתחת לבתי מגורים. התוואיבכל הנוגע לנווה דורון הוועדה סברה, בניגוד לעמדת ועדת המשנה, שאין מניעה להעברת  1
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"ב(, וכיו סייסמיקה)ארכיאולוגיה, מבנים לשימור,  לשינוי שקדם למצב דומה באזור נמצאים םשה

 "ב(.וכיו אוויר איכותהמוצע אין כל השפעה על התחום שנסקר )קרינה,  שינויבמקרים אחרים ל

 

 :הבאים היועצים חלק לקחו המסמך בהכנת

 ישראל ערמון, גיאופרוספקט בע"מ. –ועריכת המסמך  סביבה

, אינג' אירנה דרוזינין ולדימיר' אינגבן דור,  ירוןאינג'  ,ראפ מריוס' אדרטורס,  משה' אינג - תכנון

 .אזרחית בע"מ הנדסה תדםגורביץ' 

 אדריכלים, שפיגל עופר' ואדר קהת דנהקהת, אדר'  חייםאדר'  - קרקע ויעודי שימושי, אדריכלות

 .קהת מנספלד

 אינג' דיויד אפשטיין, אדר' תימי עטר, אפשטיין אקוסטיקה בע"מ. – אקוסטיקה

  ע. סלעי הנדסה בע"מ.  ,בנימין קרןעופר סלעי ו –פרויקט  ניהול
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 סביבת האתרים וקביעת הצורך בבדיקה סביבתיתתאור  .1

 .ב' 106ויים המוצעים במסגרת הליך תרשים כללי של כלל השינמציג  1.1איור 

עבור כל אתר נקבע האם יש צורך בבדיקה  האתרים בהם צפוי להתבצע שינוי. סעיף זה מציג את כלל

 סביבתית ובמידה ואין צורך בבדיקה, מפורטות הסיבות שהובילו למסקנה זו.

  יוספטלו הוז דב תובין תחנ 2מעבור .1.1

 

 : שינוי יעוד לדרך מוצעת עם רצועת מתע"ן עבור פיר מילוט.3ות לאומיותיהחלטת הועדה לתשת

: בין תחנת דב הז לתחנת יוספטל, המעבור ממוקם על רח' אילת בחולון בסמוך לכיכר מיקום

ממוקם בפינה הצפון  ,המעבורומילוט מתפעול  ,הנדרש לביצוע ,הפיר .)בגן הנחלאים( סירן

 מזרחית של המעבור.

מערבי שלו -קומות ובחלק הצפון 6-4: ממערב וממזרח למעבור מבני מגורים של שימושי קרקע

 מרכז מסחרי.

 בתחום דרך מאושרת, מגורים ומסחר. הפיר לביצוע המעבורמתוכנן : המעבור יעודי קרקע

 בשצ"פ.מתוכנן 

המעבור יבוצע בכריה, לשם כך נדרש פיר המבוצע בחפירה מפני הקרקע שלא : השינוי מהות

הופיע במסמכים להפקדה. השטח הנדרש לביצוע הפיר, בקצה הצפון מזרחי של המעבור 

. תת"ק חום שצ"פ מאושר, יסומן בתשריט המצב המוצע ביעוד דרך מוצעת עם רצועת מתע"ןבת

 יעוד קרקע זה מאפשר את ביצוע הפיר.

 .1.1.2המקרא מופיע באיור  .1.1.1השינוי מוצג באיור 

 .סביבתית בדיקה נדרשת זה לאתר

  מצפון לתחנת רמת אליהו מעבור .1.2

 

 .תת קרקעית יעוד לדרך מוצעת עם רצועת מתע"ן: שינוי 4אומיותלתשתיות להחלטת הועדה 

 בתחום תכנית: צמוד לתחנת רמת אליהו מצפון. המעבור ממוקם בשטח פתוח קיים מיקום

 בחולון. 500ח/

                                                 

תסקיר השפעה על הסביבה, – S-M1קו מטרו  -א' 101דרום )תת"ל  M1ההשפעה על הסביבה שנערך עבור קו  בתסקיריוער כי  2
 3.2.3. תאור של המעבור מופיע בסעיף "מערת מעבר"( מעבור נקרא 2020גיאופרוספקט, יוני 

 .2ראה נספח  3

 .2ראה נספח  4



M1S

01.06.2021

איור 1.1



M1S

01.06.2021

איור 1.1.1



M1S

01.06.2021

איור 1.1.2
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 ראשל"צ. מדרום אזור התעסוקה רמת אליהו בראשל"צ.-: שטח פתוח בגבול חולוןשימושי קרקע

דרך ושצ"פ לפי תכנית השלד תחום ציבור וב: המעבור בתחום דרך מאושרת ומבני יעודי קרקע

 . בקרבת מבני ציבור ותעסוקה.500של ח/

המעבור הוזז דרומה בצמוד לקצה הצפוני של תחנת רמת אליהו, כמו כן הושלם  :מהות השינוי

המאפשר את ביצעו של תת"ק יעוד הקרקע בתחום המעבור לדרך מוצעת עם רצועת מתע"ן 

 .המעבור

 לעיל. 1.1.2. המקרא מופיע באיור 1.2.1-2 יםהשינוי מוצג באיור

 לאתר זה נדרשת בדיקה סביבתית.

  מדרום לתחנת רמת אליהו מעבור .1.3

 

 .תת קרקעית: שינוי יעוד לדרך מוצעת עם רצועת מתע"ן 5אומיותלתשתיות להחלטת הועדה 

: צמוד לתחנת רמת אליהו מדרום. המעבור ממוקם באזור תעסוקה רמת אליהו שבצפון מיקום

 ראשל"צ.

 : אזור תעשיה רמת אליהו בראשל"צ.שימושי קרקע

 : המעבור חלקית בתחום דרך מאושרת וחלקית ביעוד לאזור תעשיה.יעודי קרקע

בתחום המעבור בכדי לאפשר  ורצועת מתע"ן תת"ק הרחבת יעוד דרך מוצעת :מהות השינוי

 .את ביצועו בשיטת חפירה וכיסוי

 לעיל. 1.1.2מופיע באיור . המקרא 1.3.1השינוי מוצג באיור 

 לאתר זה נדרשת בדיקה סביבתית.

  מדרום לתחנת בנות חיל מעבור .1.4

 

 .תת קרקעית: שינוי יעוד לדרך מוצעת עם רצועת מתע"ן 6אומיותלתשתיות להחלטת הועדה 

 : רח' ז'בוטינסקי, ראשל"צ, מדרום לתחנת בנות חיל. בין רח' בגין לשמריהו לוין.מיקום

מערב מבנה לתרבות -המעבור בתחום דרך, ממערב ומזרח מבני מגורים, מצפון: שימושי קרקע

 נופש וספורט.

                                                 

 .2ראה נספח  5

 .2ראה נספח  6



M1S

01.06.2021

איור 1.1.1



M1S

01.06.2021

איור 1.2.1



M1S

01.06.2021

איור 1.2.2



M1S

01.06.2021

איור 1.3.1
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: המעבור ברובו בתחום דרך מאושרת וחלקית חודר למגרשים ביעוד מגורים ומבנה יעודי קרקע

 ציבור.

שינוי יעוד באזור החפיפה למגרשי המגורים מ"יעוד לפי תכנית מאושרת אחרת"  :מהות השינוי

. המהות הינה הרחבת תחום הדרך מסביב למעבור ורצועת מתע"ן תת"ק רך מוצעתליעוד ד

 .בכדי לאפשר את ביצוע בשיטת חפירה וכיסוי

 לעיל. 1.1.2. המקרא מופיע באיור 1.4.1-2 יםהשינוי מוצג באיור

 לאתר זה נדרשת בדיקה סביבתית.

 דפו ראשון לציון  .1.5

 

בגוש  122הכחול והכללת מלוא חלקה הרחבת הקו : 7אומיותלתשתיות להחלטת הועדה 

3924. 

 וממערב לרח' הרצל. 431מערב למחלף ראשונים, ראשל"צ. מצפון לכביש -: צפוןמיקום

 : החלקה בשטח פתוח קיים.שימושי קרקע

 .: החלקה ביעוד מאושר לשטח חקלאייעודי קרקע

שטח לתפעול ביעוד " 3924בגוש  122הרחבת הקו הכחול והכללת מלוא חלקה  :מהות השינוי

 .מסילה"

 לעיל. 1.1.2. המקרא מופיע באיור 1.5.1השינוי מוצג באיור 

השינוי המוצע כולל הרחבה קלה של הקו הכחול  –לא נדרשת בדיקה סביבתית  לאתר זה

 והוא אינו משפיע על פריסת השימושים בדיפו ולכן אינו מצריך בדיקה סביבתית נוספת.

 Iמדרום לדפו  8מחלף מסילתי .1.6

 

 הזזת לטובת: שינוי יעוד לדרך מוצעת עם רצועת מתע"ן 9אומיותלתשתיות להחלטת הועדה 

 .מילוט מתקן

 .412מ' דרומית למחלף ראשונים, מזרחית לכביש  200 -: כמיקום

 : הפיר בשטח פתוח בסמוך לתחנת דלק.שימושי קרקע

                                                 

 .2ראה נספח  7

 מחלף מסילתי הוא מעבור הכולל גם מסילת דיור  8

 .2ראה נספח  9



M1S

01.06.2021

איור 1.4.1



M1S

01.06.2021

איור 1.4.2



M1S

01.06.2021

איור 1.5.1
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 : הפיר ביעוד שטח חקלאי.יעודי קרקע

ביצוע פיר המילוט בשיטת חפירה וכיסוי הוזז קצת צפונה היעוד המאפשר את  :מהות השינוי

  והורחב מזרחה בכדי לאפשר את ביצוע הפיר במלואו.

 לעיל. 1.1.2. המקרא מופיע באיור 1.6.1השינוי מוצג באיור 

האתר מרוחק משימושים ויעודים רגישים לרעש  –נדרשת בדיקה סביבתית  לא לאתר זה

השינוי עצמו כולל הסטה קלה של מיקום הפיר ולכן אין השפעה סביבתית ניכרת לשינוי 

 המוצע.

 IIמחלף מסילתי מדרום לדפו  .1.7

 

 הרחבה לטובת: שינוי יעוד לדרך מוצעת עם רצועת מתע"ן 10לאומיות לתשתיותהחלטת הועדה 

 ."ןמתע רצועת עם מוצעת דרך של נקודתית

 .412מ' דרומית למחלף ראשונים, בתחום כביש  700 -: כמיקום

 : תחום ההרחבה בשטח פתוח.שימושי קרקע

 : תחום ההרחבה ביעוד שטח חקלאי.יעודי קרקע

, תת"ק ביעוד דרך מוצעת עם רצועת מתע"ן 2028הרחבה נקודתית של תא שטח  :מהות השינוי

 לאפשר את ביצועו בשיטת חפירה וכיסוי.בתחום מבנה המחלף המסילתי, בכדי 

 לעיל. 1.1.2. המקרא מופיע באיור 1.7.1השינוי מוצג באיור 

 לאתר זה נדרשת בדיקה סביבתית.

 ויצמן מכון לתחנת מדרום מנהרות .1.8

מ' בסימון יעוד על פי תכנית  8 -: הרחבת תחום התכנית ב11אומיותלתשתיות להחלטת הועדה 

 קרקעית.מאושרת ורצועת מתע"ן תת 

, דרומית לתחנת מכון ויצמן מתחת למגרשי מגורים קיימים 412: רח' הרצל, כביש מיקום

 ממערב לכביש.

 : רצועת המתע"ן בתחום מבני מגורים קיימים ותחנת דלק.שימושי קרקע

 : מגורים.יעודי קרקע

                                                 

 .2ראה נספח  10

 .2ראה נספח  11



M1S

01.06.2021

איור 1.6.1



M1S

01.06.2021

איור 1.7.1
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הרחבת תחום התכנית מצד דרום מערב ביעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת  :מהות השינוי

 .ורצועת מתע"ן תת"ק

 לעיל. 1.1.2. המקרא מופיע באיור 1.8.1-2 יםהשינוי מוצג באיור

 לאתר זה נדרשת בדיקה סביבתית.

 מרכז  רחובות תחנת .1.9

מעלות תוך קביעת  90 -: הסטת המוצא הדרום מזרחי ב12אומיותלתשתיות להחלטת הועדה 

 יעוד עבור יעוד לתחנה לתחבורה ציבורית.

: תחנת רחובות מרכז ממוקמת על רחוב הרצל ברחובות, דרומית לצומת הרחובות מיקום

בנימין/הרצל. הכניסה המזרחית לתחנה נמצאת בסמטת רוטרי, המחברת בין רח' הרצל לרח' 

גולדין ומשרתת את שכונות המגורים ממזרח להרצל, את הספריה העירונית, משרד הפנים ואת 

 יד לבנים. 

קיים, סמטת רוטרי ובסמוך אליה מבנה  פתוח הכניסה נמצאת שטח ציבורי: שימושי קרקע

 קומות עם חזית מסחרית ומרתפי חניה. 12 בגובה מגורים

 : שרוול הכניסה ותחום לביצוע העבודות נמצאים ביעוד שצ"פ מאושר.יעודי קרקע

תכנית  מעלות ועדכון תחום יעוד מ"עפ"י 90 -: הסטת המוצא הדרום מזרחי בכמהות השינוי

מאושרת אחרת" ל"תחנה לתחבורה ציבורית" ורצועת מתע"ן תת"ק, תוספת תא שטח ל "תחנה 

 . צמצום הקו הכחול מצפון למוצא.לתחבורה ציבורית" ורצועת מתע"ן תת קרקעית

 לעיל. 1.1.2המקרא מופיע באיור  1.9.1-2ים השינוי מוצג באיור

האתר מרוחק משימושי ויעודי קרקע רגישים לרעש  –לא נדרשת בדיקה סביבתית  לאתר זה

 והוא נמצא באזור שאינו רגיש מבחינה סביבתית.

 מתקן קצה ומסילת דיור קפלן .1.10

 

 : שינוי יעוד לדרך מוצעת עם רצועת מתע"ן.13אומיותלתשתיות להחלטת הועדה 

דרומית  ( וכן411עם כביש  40מערבית למחלף ברנר )כביש -: מועצה אזורית ברנר. דרוםמיקום

  לביה"ח קפלן ולתחנת קפלן ברחובות.

                                                 

 .2ראה נספח  12

 .2ראה נספח  13



M1S

01.06.2021

איור 1.8.1



M1S

01.06.2021

איור 1.8.2



M1S

01.06.2021

איור 1.9.1



44.60+

CONCOURSE

+31.13

38.02+

50.82+

M1S

01.06.2021

1

1

איור 1.9.2
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, 40. מעבר לכביש ושטח פתוח : מבנה מסילת הקצה עובר בתחנת דלק קיימתשימושי קרקע

 מדרום מזרח למבנה הקצה נמצאים שימושים מסחריים.

: מבנה מסילת הקצה נמצא ביעוד תחנת דלק, שצ"פ ודרך מאושרת. הקו הכחול יעודי קרקע

 מגרש ביעוד תעסוקה.למבנה חודר גם לותא שטח 

שינוי יעוד מ"עפ"י תכנית מאושרת אחרת" ל"דרך מוצעת"/"דרך מאושרת ורצועת  :מהות השינוי

 .מתע"ן תת"ק. בנוסף צומצם גם הקו הכחול בתחום החפיפה עם מגרש התעסוקה

 לעיל. 1.1.2. המקרא מופיע באיור 1.10.1-2 יםהשינוי מוצג באיור

האתר נמצא בשטח פתוח, אך לא נדרשת בדיקה  - בדיקה סביבתיתנדרשת לאתר זה 

 שימושי קרקע רגישים לרעש.האתר מרוחק מאקוסטית כיוון ש

 מעבור ממזרח לתחנת הרצוג .1.11

 

 .תת קרקעית: שינוי יעוד לדרך מוצעת עם רצועת מתע"ן 14אומיותלתשתיות להחלטת הועדה 

 מערב לרח' הרצוג.-לתחנת הרצוג. צפון: ראשל"צ, מצפון לביה"ח אסף הרופא ומזרחית מיקום

 : המעבור בשטח פתוח. שימושי קרקע

 : המעבור ברובו בתחום דרך מאושרת וחלקו ביעוד שטח חקלאי.יעודי קרקע

הרחבת יעוד המעבור בכדי לאפשר את ביצוע בשיטת חפירה וכיסוי. שינוי יעוד  :מהות השינוי

 ת מתע"ן תת"ק.מעפ"י תכנית מאושרת אחרת לדרך מוצעת עם רצוע

 לעיל. 1.1.2המקרא מופיע באיור  .1.11.1-2 יםהשינוי מוצג באיור

האתר מרוחק משימושים ויעודים רגישים לרעש  –נדרשת בדיקה סביבתית  לא לאתר זה

 ונמצא בשטח מעובד לפיכך לעבודות ההקמה לא צפויה השפעה אקולוגית.

 מדרום לתחנת באר יעקב  מעבור .1.12

 

: שינוי מיקום המעבור והסטתו צפונה והרחבת תחום 15אומיותלתשתיות להחלטת הועדה 

 התכנית עבור אתר ההתארגנות.

בבאר יעקב. מזרחית למעבור  4313: ממוקם ברח' נעמי שמר, מדרום לצומת דרך מס' מיקום

 מתוכנן אתר התארגנות. 

                                                 

 .2ראה נספח  14

 .2ראה נספח  15
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איור 1.10.1



M1S
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איור 1.10.2
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איור 1.11.1
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איור 1.11.2
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ריכה עירונית, : המעבור בתחום רחוב נעמי שמר. ממערב אזור מגרשי ספורט , בשימושי קרקע

 ותעסוקה וממזרח שטחים פתוחים. 

: המעבור בתחום דרך מאושרת ושטח חקלאי. ממזרח, אתר ההתארגנות מתוכנן יעודי קרקע

 בתחום שטח חקלאי. ממערב, שטח תעסוקה ושצ"פ.

שינוי מיקום המעבור והסטתו צפונה ושינוי יעוד מ"עפ"י תכנית מאושרת אחרת  :מהות השינוי

ורצועת מתע"ן תת"ק. הרחבת תחום התכנית עבור התארגנות ביעוד "עפ"י  ל"דרך מוצעת"

 תכנית מאושרת אחרת".

 לעיל. 1.1.2המקרא מופיע באיור  .1.12.1-2 יםהשינוי מוצג באיור

 לאתר זה נדרשת בדיקה סביבתית.

 וויצמן שרת משה תחנות בין מעבור .1.13

בצומת הרחובות יוספטל וצה"ל : הרחבת תחום התכנית 16לאומיות לתשתיותהחלטת הועדה 

 עבור ביצוע עבודות ופיר מילוט.

: המעבור נמצא בין תחנות משה שרת לתחנת ויצמן ברמלה. ממוקם בצומת רח' מיקום

יוספטל/צה"ל )כיכר רוטרי(. פיר הנדרש לביצוע, תפעול ומילוט מהמעבור ממוקם בסמוך לקצה 

 המערבי של המעבור מצפון לרח' יוספטל.

 : הפיר ממוקם בשטח פתוח המוקף בבנייני מגורים.קעשימושי קר

 : הפיר בשצ"פ מאושר בקרבת יעוד למגורים.יעודי קרקע

שינוי יעוד ל"דרך מוצעת" ורצועת  –הרחבת תחום התכנית עבור פיר מילוט  :מהות השינוי

 מתע"ן תת"ק ויעוד "עפ"י תכנית מאושרת אחרת".

 לעיל. 1.1.2המקרא מופיע באיור  .1.13.1השינוי מוצג באיור 

 לאתר זה נדרשת בדיקה סביבתית.

 לוד"ח הפלמ תחנת .1.14

מעלות ושינוי יעוד  בתשעים: הסטת כניסה צפון מערבית 17אומיותלתשתיות להחלטת הועדה 

 לתחנה לתחבורה ציבורית.

                                                 

 .2ראה נספח  16
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איור 1.12.2
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לכיוון : רח' אבא הלל בלוד, סמוך לכיכר הפלמ"ח. רחוב הממשיך את רח' הרצל הראשי מיקום

   העיר העתיקה ושכונות אשכול ושבזי. ,צפון. בקרבת התחנה

יחסית. בקרבתו  ריק : אין שימושים קיימים בתחום השרוול ובצמוד אליו שטחשימושי קרקע

 ומעט מסחר. מ'( 250 -מ'(, תחנה מרכזית ושוק עירוני )כ 100 -תחנת משטרה )כ

ביעוד "מרכז עסקים לפתרון בעיות  : שרוול הכניסה ותחום לביצוע העבודותיעודי קרקע

המופקדת, השרוול בחלקו בתחום  1095תקשורת עם נתב"ג" לפי תכניות מאושרות. לפי תמל/

 יעוד למבני ציבור. בתחום יעוד מגורים ומסחר ובחלקו 

" יעוד לתחנה לתחבורה ציבוריתתוספת תא שטח ב"מעלות ו 90 -מוצא בכהסטת  :מהות השינוי

 צמצום הקו הכחול מדרום למוצא. .קרקעיתורצועת מתע"ן תת 

 לעיל. 1.1.2המקרא מופיע באיור  .1.14.1השינוי מוצג באיור 

 לאתר זה נדרשת בדיקה סביבתית.

 תחנת לוד צפון .1.15

 

 .מעלות 90 -הסטת כניסה צפון מזרחית ב: 18אומיותלתשתיות להחלטת הועדה 

 גני אביב.-: לוד, בשטח פתוח בקרבת תחנת הרכבת לודמיקום

 : שטח פתוח.שימושי קרקע

 המופקדת.  1095לפי תמל/ ות והןמאושר הן בתכניות: השרוול באזור תעסוקה, יעודי קרקע

-במצב המופקד שרוול הכניסה לתחנה היה במקביל לרחוב עתידי לכיוון דרום :מהות השינוי

 מזרחה אל רח' עתידי. פונהמזרח. השרוול שונה כך שהוא בניצב לתחנה ו

 לעיל. 1.1.2המקרא מופיע באיור  .1.15.1-2 יםבאיור השינוי מוצג

האתר מרוחק משימושי קרקע רגישים  –לא נדרשת בדיקה סביבתית לאתר זה נדרשת 

לפיכך לא צפויות השפעות אקוסטיות כתוצאה מעבודות ההקמה. האתר נמצא בתוך שדה 

 מעובד ולכן לא צפויות השפעות אקולוגיות משמעויות.

 לתחנת לוד צפוןמעבור ממערב  .1.16

 

 רצועת מתע"ן.ודרך מוצעת : שינוי יעוד ל19אומיותלתשתיות להחלטת הועדה 

                                                 

 .2ראה נספח  18
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 : לוד, בסמוך לתחנת רכבת ישראל גני אביב וצפונית לתחנת המטרו לוד צפון.מיקום

 : שטח פתוחשימושי קרקע

 : ביעוד תעסוקה ושצ"פ מאושרים.יעודי קרקע

"/ "דרך מאושרת" עם דרך מוצעת"מאושרת אחרת ל"י תכנית פשינוי יעוד מע :מהות השינוי

. שינוי זה מאפשר את ביצוע מבנה מסילת הקצה בשיטת וכן הרחבה רצועת מתע"ן תת"ק

 .חפירה וכיסוי

 לעיל. 1.1.2המקרא מופיע באיור  .1.16.1-2השינוי מוצג באיור 

 לאתר זה נדרשת בדיקה סביבתית.



M1S

01.06.2021

איור 1.16.1



M1S

01.06.2021

איור 1.16.2
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  (1)שינוי  יוספטלבין תחנות דב הוז ו 20מעבור .2

 השינוי ביחס למצב המופקד  מהות .2.1

, נדרש פיר המבוצע ולצורך מילוט ממנהרות המטרו אל פני הקרקעהמעבור לצורך ביצוע 

השטח הנדרש לביצוע הפיר, בקצה  .שהופקדה בתכניתבחפירה מפני הקרקע שלא הופיע 

סומן בתשריט המצב המוצע ביעוד דרך מהצפון מזרחי של המעבור בתחום שצ"פ מאושר, 

 1.1.1-2ים איורזה מאפשר את ביצוע הפיר )ראו . יעוד קרקע תת"ק מוצעת עם רצועת מתע"ן

. במסגרת הבדיקה הסביבתית נבחנו השפעות השינוי המוצע בהיבטים של השפלת מים, לעיל(

תפקוד השצ"פ בזמן העבודות ובשלב ההפעלה והנראות לאחר תום תקופת ההקמה. בנוסף 

 נבחנו גם ההשפעות האקוסטיות של השינוי המוצע. 

 תאור העבודות הנדרשות והתפקוד בהפעלה .2.2

( וזאת בשל רוחבו הקטן של הרחוב NATMבשיטת הכרייה ) המעבור בחולון מתוכנן להיבנות

 לאורכו. םהבנייניוכן בשל הבניה בתת הקרקע של 

יש להכין פיר גישה לעבודות דרכו יוכנסו כלי העבודה  על מנת לאפשר את עבודות הכרייה,

וד ציהכלים והשטח התארגנות שבו ירוכזו  מתוכנן לפיר בסמוך. ויוצאו חומרי החפירה ההנדסיים

 לצורך הקמת הפיר.

בשיטת ה"חפירה והכיסוי"  אל תוך הקרקע ,בחפירה, לרוב צילינדרית כהפיר כרוהשל  תוהקמ

(C&C כלומר, תתבצע יציקת קירות בטון ליצירת מעטפת הפיר לעומק של כ )ולאחר  'מ 20-30

 הקרקע שבתוכו ואז יוקם פנים הפיר.  מכן תבוצע חפירה אשר תרוקן את

בזמן הקמת פיר הגישה והעבודות עצמן, תהיה תנועה של כלים הנכנסים והיוצאים מהאתר. 

 גודר ולא יוכל לשמש כגן .י האתר

 העילי המופעפיר מילוט מן המנהרות. כ וישמשוסב פיר הגישה ילאחר סיום הקמת המעבור, 

. עם סיום עבודות  ופיר מערכות עלית וחדר מדרגותמ כולל ההקמה עבודות תום עם הפיר של

דוגמא מציג  2.2.1. איור הפנויים ישובו לשימוש הציבורהגן  חלקי ל מניעה כיכההקמה, אין 

 הכולל מעלית ומדרגות ליציאת חירום.  לפיר מילוט

                                                 

תסקיר השפעה על הסביבה, – S-M1קו מטרו  -א' 101דרום )תת"ל  M1יבה שנערך עבור קו ההשפעה על הסב בתסקיריוער כי  20
 3.2.3. תאור של המעבור מופיע בסעיף "מערת מעבר"( מעבור נקרא 2020גיאופרוספקט, יוני 
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 חירום ליציאת ומדרגות מעלית הכולל מילוט פיר 2.2.1 איור

במשך הביצוע יהיה צורך לערוך  מ' מתחת פני מי התהום, 10-היות ובסיס הפיר נמצא בעומק כ

השפלת מים. התכנון יכלול את מערך הקידוחים ואת הכמויות הנדרשות לשאיבה, וזאת 

באמצעות הצבת מודל נומרי. בשל הגודל הקטן יחסית, כמויות המים הנדרשות יהיו נמוכות 

מהיר  יחסית לכמויות הנדרשות בביצוע תחנות המטרו. בתכנון תינתן עדיפות לביצוע איטום

 ככל האפשר, להחדרת המים הנשאבים, ולהאצת קצב העבודות.

 הסביבה על ההשפעה בתסקיר 3.2.4מפורטות בסעיף  המעבור לביצוע הנדרשות העבודות

 . 21)להלן התסקיר(

 בתיותתאור ההשפעות הסבי .2.3

 

 השפעות כלליות .2.3.1

הקמת פיר הגישה והעבודות עצמן, תהיה תנועה של כלים הנכנסים והיוצאים  בזמן

 גודר ולא יוכל לשמש כגן .י האתרמהאתר. 

, בעבודות רשייווצמ'. קונוס השפילה  10-במקביל לעבודות תבוצע השפלת מים של כ

 מ', תוך דעיכת השפילה כלפי השוליים. 200קירות סלארי, עשוי להגיע למרחק  עם

                                                 

 .2020, גיאופרוספקט, יוני תסקיר השפעה על הסביבה - S-M1קו מטרו  -א' 101תת"ל  21
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בעזרת ביצוע ג'ט גראוט אופקי מתוך הפיר + מתוך המנהרה  רלהיחפעשויה  המנהרה

 .השפלת מים אינטנסיבית ידרשהראשית במקביל ואז לא ת

מספר קידוחי שאיבה. ירידת מפלס מים זמנית לא תשפיע על כושר  במרחב זה מצויים

קיימת  השאיבה או איכות המים בקידוחים אלו. נציין כי לפי הוראות משרד הבריאות,

מ' מאתרי שאיבה, היינו שקידוחי השאיבה  50התייחסות רק לקידוחי מים במרחק עד 

 באזור זה אינם מצריכים התייחסות מיוחדת.

פיר מילוט מן כ וישמשוסב פיר הגישה ילאחר סיום הקמת המעבור, כאמור לעיל, 

 רגותעלית וחדר מדמ כולל ההקמה עבודות תום עם הפיר של העילי המופעהמנהרות. 

ו ישובחלקי הגן הפנויים ל מניעה כי כ. עם סיום עבודות ההקמה , אין ופיר מערכות

 . לשימוש הציבור

 השפעות אקוסטיות )רעש ורעידות( .2.3.2

וציוד והוצאת חומרי  NATMפשר הכנסת מכונת המאהמוצע כולל הוספת פיר  שינויה

הצפוי ההקמה  בשלבשל הרעש  יםחישובהבדיקה האקוסטית נערכו  במסגרת. חפירה

 בשלבבדיקה של טווח השפעת הרעידות  כה. בנוסף נערלפירבמבנים הסמוכים 

לשינויים המוצעים אין השפעות על מפלסי הרעש  כתוצאה מהעבודות.ההקמה 

 והרעידות בשלב הקבע של הקו. 

 רעש בשלב ההקמה .2.3.2.1

 ההקמה בשלב לרעש קריטריונים .א

 
 הסביבה להגנת המשרד המלצת

 עולה שמפלסו רעש, היום בשעות כי, לקבוע ממליץ הסביבה להגנת המשרד

 בלתי רעש) מפגעים למניעת בתקנות שנקבעו המרביים הרעש מפלסי על

 לאתר הפונה לחלון מחוץ' מ dBA ,1 20 בתוספת, 1990 – ן"התש( סביר

 סטליאן ר"ד של מכתב) בנייה מאתר סביר בלתי כרעש יחשב, הבנייה

 רעש בעניין( 7.4.02 מתאריך) וקרינה רעש למניעת האגף ראש, גלברג

 (.בנייה מאתרי

 הרעש מפלס(, בתקנות' ב מבנה, )מגורים באזור, זו המלצה פ"ע: לדוגמא

 .שעות 9 מעל הנמשך לרעש dBA 70 הינו היום בשעות המרבי
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 1992( רעש מניעת) מפגעים למניעת תקנות

 השעות בין, מגורים באזור יופעל לא הבנייה ציוד, בתקנות 5 סעיף פ"ע

 7:00 -ל מנוחה ימי בערבי 17:00 השעות ביןו למחרת 7:00 -ל 19:00

 .המנוחה יום למחרת

 גם חלים, מגורים באזור רעש גרימת על האיסורים, בתקנות 15 סעיף פ"ע

 .מגורים באזור מטרד או להפרעה גורם רעש אותו אם, מגורים לאזור מחוץ

 

 1979( בנייה מציוד רעש) מפגעים למניעת התקנות

 למניעת התקנות בדרישות לעמוד, בפרויקט שיופעל המכני הציוד על

 הרעש מפלס', מ 15 של במרחק, דהיינו. 1979( בנייה מציוד רעש) מפגעים

 .בתקנות המוגדרים המדידה בתנאי, dBA 80 על יעלה לא

 באתר שיופעל הציוד כל על חלות התקנות, בתקנות הראשונה התוספת פ"ע

 המופעלים'( וכו האוויר מדחסי, אוורור מפוחי כגון) מכניות מערכות למעט

. העבודות במהלך( חודשים מששה למעלה למשך) קבוע באופן באתר

. 1990( סביר בלתי רעש) מפגעים למניעת התקנות חלות אלו למקורות

 המופעל למקור dBA 50 הוא המותר הרעש מפלס, היום בשעות, דהיינו

 הבית בתוך נמדד זה מפלס(. בתקנות' ב מבנה) מגורים באזור, ברציפות

 האקוסטי הבידוד כושרש בהנחה. העבודות אתר לכיוון פתוחים חלונות עם

 למקורות הרעש קריטריון, dBA 5 הוא פתוחים חלונות עם בניין מעטפת של

 .לבית מחוץ dBA 55 הוא קבועים

 

 1990( סביר בלתי רעש) מפגעים למניעת התקנות

 באופן'( וכו מנהרות אוורור מפוחי כגון) קבע דרך באתר שיופעלו מכונות

 בהוראות בעמידה מחויבים יהיו, יותר או חודשים 6 למשך יומי ויום רצוף

 .1990( סביר בלתי רעש) מפגעים למניעת תקנות

 הינו המותר הרעש מפלס –( התקנות לפי' ב מבנה) מגורים באזור, דהיינו

50 dBA (. 22:00 – 6:00) היום בשעות שעות 9 -מ יותר הנמשך לרעש

' ד או' ג מבנה) למגורים וגם' וכו מסחר, לתעשייה המשמש מעורב באזור

 dBA 5 -ב גבוה הוא היום בשעות המותר הרעש מפלס(, התקנות לפי

 .מגורים באזור המותרים המירביים מהמפלסים

 המותרים הרעש מפלסי(, ספר בית או אבות בית כגון) רגישים ציבור במבני

 שעות בכל מגורים באזור המותרים המירביים מהמפלסים dBA 5 -ב נמוכים

 לכיוון החלונות כאשר המבנה בתוך נקבעים המותרים המפלסים. היממה
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 הנובע לרעש מתייחסים המותרים הרעש מפלסי. פתוחים הרעש מקור

 .הרקע רעש תרומת ללא בלבד מהמקור

 

 ההקמהחיזוי מפלסי רעש בשלב  .ב

מפלסי הרעש נבדקו במספר קולטי רעש המאפיינים את כל המבנים שבהם 

/ קיימות יחידות דיור או מבני ציבור רגישים לרעש, הקרובים ביותר לתחנה

. בכל מבנה, מפלסי הרעש נבדקו לקומת הקרקע ולקומה העליונה. למעבור

במקרים בהם קומת הקרקע משמשת למסחר או אינה מאוכלסת )קומת 

 דים(, מפלס הרעש חושב לקומה הנמוכה ביותר המאוכלסת.עמו

כי בדיקה זו מהווה בדיקה ראשונית המתבססת על נתונים ראשוניים  יצוין

בעניין מקורות הרעש, שיטות העבודה וגובהי הבניינים הסמוכים לאתר 

 העבודה.

פרטי מקורות הרעש לכל שלב עבודה כפי ששימשו לחישובי הרעש, מוצגים 

 . 2.3.2.1.1בטבלה 

 , שלב ההקמהמקורות הרעש איפיון :1.22.3..1טבלה 

 גובה מעל הקרקע, מ' ציוד כלי עבודה
מפלס רעש שווה ערך 

 dBAמ',  15במרחק 

 פינוי תשתיות – Aשלב 

 JCB 1.5 66.2 מחפרון

 Roller 0.5 78.0 מכבש ויברציוני

 Mix 1.8 65.7 מערבל בטון

 Crane 1.8 72.4 מנוף

 79.5 0.86  מצטבר

 קופסא – B.1שלב 

 JCB 1.5 66.2 מחפרון

 Mix 1.8 65.7 מערבל בטון

 Crane 1.8 72.4 מנוף

 Hydromill 2.5 82.5 היידרומיל

 83.1 2.41  מצטבר

 כניסות – B.2שלב 

 JCB 1.5 66.2 מחפרון

 Mix 1.8 65.7 מערבל בטון

 Crane 1.8 72.4 מנוף

 PileDriver 1.8 80.4 מחפר כלונסאות

 81.3 1.79  מצטבר

 חפירה ועבודות יציקה – Cשלב 

 Crane 1.8 72.4 מנוף

 Mix 1.8 65.7 מערבל בטון

 JCB 1.5 66.2 מחפרון

 Truck(Hold) 1.8 60.0 משאית בהמתנה

 74.2 1.75  מצטבר
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לעיל התקבלו מחב' נת"ע. בנוסף  2.3.2.1.1 המפורטים בטבלה הנתונים

מפלס הרעש המצטבר מכל זו לפרטים על כל ציוד, גם מוצגים בטבלה 

המקורות בכל שלב יחד עם גובה ממוצע משוקלל )בהתאם לגובה המקור 

 מ'( לכל המקורות באותו שלב.  15ומפלס הרעש שלו במרחק 

באה מפלסי הרעש חושבו לכל קולט כמפורט לעיל. לצורך החישוב, הו

בחשבון דעיכת הרעש כתוצאה מהמרחק מהמקור עד לקולט ביחס למרחק 

לעיל. בנוסף, הובא בחשבון  2.3.2.1.1מ'( כמפורט בטבלה  15הייחוס )

המיסוך האקוסטי הנוצר מהבניינים בסביבה על בניינים אחרים )כגון המיסוך 

מבניינים הנמצאים בשורה הראשונה הסמוכה לאתר על בניינים הנמצאים 

קם גדר אקוסטי סביב האתר תובשורה השנייה(. למרות שככל הנראה, 

גרום למיסוך אקוסטי מסוים בשלב ההקמה בפרט בקומות הנמוכות של שת

 הבניינים בסביבה, מיסוך אקוסטי זה לא הובא בחשבון בחישובים.

 ההנחות ששימשו לחישובי הרעש הן:

 .בכל צוות כל הכלים פועלים באותה נקודה 

  שעות, בשעות היום. 12יבוצעו במשך העבודות 

 .בכל צוות, יופעל כלי אחד בלבד מכל סוג 

 .כל הכלים פועלים במפלס הקרקע 

  שלבים של התחנה בהקמת הקופסא(A, B1, C המקורות ימוקמו )

מ' אחד מהשני. בהקמת הכניסות  10 -מסביב לקופסא במרחק של כ

 מהשני.מ' אחד  5 -(, המקורות ימוקמו במרחק של כB2)שלב 

 היא כמו לקופסא ולכן  ולמחלף מסילתי ההתייחסות למעבורים

. ההתייחסות לפירים היתה C -ו A, B1החישובים בוצעו לשלבים 

 .B2כמו לכניסות והחישובים בוצעו לשלב 

מוצג  2.3.2.1.1 באיור. 2.3.2.1.2 הבטבל יםתוצאות חישובי הרעש מוצג

ששימשו לחישובים תוך סימון והסביבה, מיקום קולטי הרעש  המעבורמיקום 

  הקולטים שבהם נמצאה חריגה מהקריטריון.

 

 

 

 

 



איור מס' 2.3.2.1.1
מיקום קולטי רעש - עבודות

הקמה - מעבור בין תחנות
דב הוז ויוספטל 

קנ"מ 1:2,000

מקרא:

סימון תוואי המסילה

מבנים אשר נבדק בהם 
מפלס הרעש

מבנים שנמצאה בהם 
חריגת רעש

קולטים
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 בין תחנת דב הוז ויוספטלמעבור  – ההקמה מעבודות הרעש מפלסי חיזוי 2.1.22.3. טבלה

 B2שלב    עבור בין תחנת דב הוז ויוספטל

סימון מקבל  מס"ד
 וקומה

קריטריון  שימוש 
 רעש

מפלס רעש מירבי 
 Laeq dBמחושב 

אחוז ימי 
 חריגה

1 R1-ground 100% 82.1 70 מגורים 

2 R1-top     76.4 100% 

3 R2-ground 100% 83.4 70 מגורים 

4 R2-top     75.6 100% 

5 R3-ground 100% 78.8 70 מגורים 

6 R3-top     77.4 100% 

7 R4-ground 100% 74.2 70 מגורים 

8 R4-top     73.1 100% 

9 R5-ground 100% 76.4 70 מגורים 

10 R5-top     75.5 100% 

11 R6-ground 100% 72.0 70 מגורים 

12 R6-top     71.4 100% 

13 R7-ground 0% 69.2 70 מגורים 

14 R7-top     69.0 0% 

 
לעיל יבוצעו  2.3.2.1.1הערה: לא כל שלבי העבודה שפורטו בטבלה 

לפיכך  מקומית של פיר קטן מאוד. בחפירהכיוון שמדובר  ,במקרה זה

 הסקירה האקוסטית לא כוללת את כל השלבים.

שבהם  המעבורחיזוי הרעש עולה כי קיימים מספר בניינים סביב  מתוצאות

רבה של ימפלס הרעש, חורג מהקריטריון. בשל סוג העבודות שיבוצעו והק

 דירתי.הבניינים, הפתרון האקוסטי הישים היחיד הוא מיגון אקוסטי 

, יבוצע מיגון אקוסטי לפני הם מפלס הרעש חורג מהקריטריוניםבמקרים ב

עמידה  מאפשרשבוצע בקווים האדום והירוק  המיגון יישוםתחילת העבודות, 

בכלל הקריטריונים. במידה והחריגה קטנה מאוד ולפרק זמן של ימים 

 למיקום לדיירים פינוי להציעספורים, תישמר לנת"ע האופציה ככל שיידרש, 

חלופי במקום לבצע עבורם מיגון אקוסטי דירתי. ההחלטה בדבר פינוי לדיור 

חלופי במקום מיגון תתקבל לפני תחילת העבודות, לאחר בדיקה אקוסטית 

"ל. נת"ע ותמפורטת המאשרת שאכן החריגה קטנה מאוד ובתיאום עם 
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במסגרת תפנה לדיירים עם הצעה לפינוי לזמן מוגדר. הפנייה לדיירים תהיה 

 הפנייה הראשונה לדיירים כפי שנקבע בנוהל למיגון דירתי.

 רעידות ורעש משנה בשלב ההקמה  .2.3.2.2

על מנת לקבוע את תחום השפעת הרעידות הצפוי, נערך חישוב בהתאם 

 .FTA -במסמך ה 7.2לסעיף 

, מוצגים מפלסי רעידות ייחוסיים לציוד שצפוי FTA -במסמך ה 7.4בטבלה 

זו (. בנוסף, בטבלה 2.3.2.2.1להיות בשימוש להקמת התחנות )טבלה 

(. VdB 72מפורט המרחק המחושב של כל ציוד עד לעמידה בקריטריון )

 :FTA -במסמך ה 7.3החישוב נערך בהתאם לנוסחה 

𝐿𝑣 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 = 𝐿𝑣 𝑟𝑒𝑓 − 30log (
𝐷

25
) 

 ר: כאש

Lv distance  מפלס הרעידות בקולט, במרחק =D, VdB 

Lv ref  2.3.2.2.1רגל )לפי טבלה  25= מפלס הרעידות הייחוסי במרחק של 

 VdBבהמשך(, 

D    ,מרחק מהציוד עד לקולט =Feet. 

 

, המעבורים קרקעיות-הייחוס לכלים הצפויים לעבוד להקמת התחנות התת מפלסי :1.2.22.3.טבלה 

 של המטרו ומרחק לעמידה בקריטריון והפירים

 ציוד
 25במרחק  *Lv -ערך ה

 VdB, רגל

מרחק לעמידה בקריטריון 

 הרעידות, מ'

 (sonic)מחפר כלונסאות 
 96 105 גבול עליון

 38 93 אופייני

 41 94 )קירות סלארי(מחפר כפות 

 ל )קירות סלארי(הידרומי
 5 66 באדמה

 10 75 בסלע

 41 94 מכבש

 24 87 פטישון –מחפר 

 24 87 בולדוזר גדול

 22 86 משאיות עמוסות

 13 79 פטישון ידני

 3 58 בולדוזר קטן

 אינץ'/שנייה-מיקרו 1ביחס לערך ייחוס של  Lv -ערך ה *

 



 

 נקי metro_m1_south_106b_ver_2.4 70מתוך  26עמוד 

 

ניתן לראות כי המרחקים לעמידה בקריטריון הרעידות  2.3.2.2.1מטבלה 

(72 VdBנעים מ )- מ' למחפר כלונסאות )גבול  96 -מ' לבולדוזר קטן עד ל 3

בהנחה שעיקר העבודות להקמת התחנות, המעבורים והמחלף עליון(. 

באמצעות מחפר כפות לחפירה, המרחק לעמידה  והמסילתי יתבצע

 מ' מגבול העבודות.  41בקריטריון הוא 

באמצעות מחפר  בהנחה שהעבודות לכניסות לתחנות וגם לפירים יתבצעו

 מ' מגבול העבודות. 38כלונסאות אופייני, המרחק לעמידה בקריטריון הוא 

באזור המעבור ההשפעה של כלים אלו  ותגבול ניםמסומ 2.3.2.2.1 באיור

 .המתוכנן בין תחנות דב הוז ויוספטל

 ההפעלה בשלב רעש .2.3.2.3

 יישמע לא הרכבת מנסיעת הנובע הרעשקרקעי, -תת הוא הקו שכל מכיוון

, ההפעלה בשלב במטרו הקשורים העיקריים הרעש מקורות. הקרקע פני על

 .והמיזוג האוורור מערכות ובפרט, בתחנות שיופעלו המכניות המערכות הם

לפיכך לא צפויה השפעה של השינוי המוצע על מפלסי הרעש בשלב 

 ההפעלה.

 ההפעלה בשלב משנה ורעש רעידות .2.3.2.4

מתנועת הרכבות. לשינויים השפעת הרעידות ורעש המשנה מושפעת 

המוצעים כתוצאה מהקמת המעבור אין השפעה על מפלסי הרעידות ורעש 

 המשנה בשלב ההפעלה.

 המלצות להוראות התכנית  .2.4

 .התכנית הוראות בעדכון צורך אין



איור מס' 2.3.2.2.1
גבולות השפעה של רעידות 

ורעש משנה בשלב ההקמה -  
מעבור בין תחנות דב הוז 

ויוספטל  
קנ"מ 1:2,000

מקרא:

סימון תוואי המסילה

תחום השפעת העידות
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 (2)שינוי אליהו מעבור מצפון לתחנת רמת  .3

 מהות השינוי ביחס למצב המופקד  .3.1

 

(. השינוי המוצע כולל את הזזתו דרומה C&Cהמעבור מתוכנן להיבנות בשיטת "חפירה וכיסוי" )

נבחנו  הסביבתית הבדיקה במסגרת .לעיל( 1.2.1-2איורים )ראו  אליהו רמת תוהצמדתו לתחנ

 בנוסף. 500מבחינה אקולוגית לאור הקירבה של האתר לתכנית ח/ המוצע השינוי השפעות

 .המוצע השינוי של האקוסטיות ההשפעות גם נבחנו

 תאור העבודות הנדרשות והתפקוד בהפעלה .3.2

 . 22הסביבה על ההשפעה בתסקיר 3.2.4מפורטות בסעיף  המעבור לביצוע הנדרשות העבודות

 בתיותתאור ההשפעות הסבי .3.3

 

 כלליות השפעות .3.3.1

יש השפעה בזמן ההקמה על הסביבה בשל ביצוע מפני הקרקע ולא  המעבור לביצוע

השפעה מבחינת ה בעבודות כריה תת קרקעיות. בזמן ההפעלה אין הבדל או תוספת

המעבור המתוכנן נמצא באזור שבו מפלס מי התהום נמוך ולכן  .הצפויה הסביבתית

 אין צורך בעבודות להשפלת מי תהום.

לליבה השמורה של תכנית  מחוץהמעבור מתוכנן בשטח פתוח  –מבחינה אקולוגית 

על אף שאינו בליבה השמורה, יתכן שישנם ערכים אקולוגיים לשימור כגון . 500ח/

בדיקה אקולוגית מפורטת טרם ביצוע העבודות. בהתאם  תבוצעגאופיטים ועד, על כן 

 .עה אקולוגיתלתוצאות הבדיקה יוחלט באיזה אמצעים יש לנקוט על מנת למזער פגי

 (ורעידות)רעש  אקוסטיות השפעות .3.3.2

מכיוון שלא קיימים מבנים רגישים לרעש בקרבת המעבור, במסגרת הבדיקה 

 בלבד מתוכנניםההקמה הצפוי במבנים ה בשלבשל הרעש  יםנערכו חישוב האקוסטית

ההקמה  בשלבבדיקה של טווח השפעת הרעידות  כה. בנוסף נערלמעבורסמוכים ה

לשינויים המוצעים אין השפעות על מפלסי הרעש והרעידות  כתוצאה מהעבודות.

 בשלב הקבע של הקו. 

                                                 

 .2020, גיאופרוספקט, יוני תסקיר השפעה על הסביבה - S-M1קו מטרו  -א' 101תת"ל  22
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 ההקמה בשלב רעש .3.3.2.1

הקריטריונים וההנחות לחיזוי מפלסי הרעש בשלב ההקמה מופיע  פרוט

 לעיל.  2.3.2.1בסעיף 

 מוצג 3.3.2.1.1 באיור. 3.3.2.1.1 הבטבל יםתוצאות חישובי הרעש מוצג

מיקום קולטי הרעש ששימשו לחישובים תוך סימון הקולטים שבהם נמצאה 

 חריגה מהקריטריון.

יצויין כי אין כיום מבנים קרובים למעבור. כל הקולטים מאפיינים מגרשים 

שטרם הוקמו ובמצב בו העבודות יסתיימו לפני הקמת המבנים, לא צפויה 

 כלל השפעה כתוצאה מהקמת המעבור.

שבהם  המעבורסביב  מגרשיםהרעש עולה כי קיימים מספר חיזוי  מתוצאות

מפלס הרעש באחד משלבי ההקמה לפחות, חורג מהקריטריון. בשל סוג 

רבה של הבניינים הקרובים, הפתרון האקוסטי הישים היחיד יהעבודות והק

מיגון זה יבוצע רק במידה והוקמו המבנים הקרובים  הוא מיגון אקוסטי דירתי.

 לת העבודות.למעבור טרם תחי

במקרים בהם מפלס הרעש חורג מהקריטריונים. יבוצע מיגון אקוסטי לפני 

עמידה  מאפשרשבוצע בקווים האדום והירוק  המיגון יישוםתחילת העבודות, 

בכלל הקריטריונים. במידה והחריגה קטנה מאוד ולפרק זמן של ימים 

 למיקוםלדיירים פינוי  להציעספורים, תישמר לנת"ע האופציה ככל שיידרש, 

חלופי במקום לבצע עבורם מיגון אקוסטי דירתי. ההחלטה בדבר פינוי לדיור 

חלופי במקום מיגון תתקבל לפני תחילת העבודות, לאחר בדיקה אקוסטית 

"ל. נת"ע ותמפורטת המאשרת שאכן החריגה קטנה מאוד ובתיאום עם 

לדיירים תהיה במסגרת  תפנה לדיירים עם הצעה לפינוי לזמן מוגדר. הפנייה

 הפנייה הראשונה לדיירים כפי שנקבע בנוהל למיגון דירתי.

 

 



איור מס' 3.3.2.1.1
מיקום קולטי רעש - עבודות

הקמה - מעבור מצפון לתחנת
רמת אליהו

קנ"מ 1:2,000

מקרא:

סימון תוואי המסילה

מבנים אשר נבדק בהם 
מפלס הרעש

מבנים שנמצאה בהם 
חריגת רעש

קולטים
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 מצפון לתחנת רמת אליהו מעבור – ההקמה מעבודות הרעש מפלסי חיזוי 1.1.23.3. טבלה

 Cשלב  B1שלב  Aשלב    מצפון לרמת אליהו מעבור

סימון מקבל  ד"מס
 וקומה

קריטריון  שימוש 
 רעש

מפלס רעש 
מירבי 

מחושב 
Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

מפלס רעש 
מירבי 
מחושב 

Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

מפלס רעש 
מירבי 
מחושב 

Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

1 R1-ground '0% 61.7 8% 70.6 0% 67.0 70 מגורים ג 

2 R1-top   64.3 0% 68.0 0% 59.1 0% 

3 R2-ground 
מסחר, מגורים, 

 ומבנים ומוסדות ציבור
70 67.5 18% 71.1 38% 62.2 0% 

4 R2-top   64.2 0% 67.9 28% 58.9 0% 

5 R3-ground 
מגורים, מסחר, 

 ומבנים ומוסדות ציבור
65 82.8 43% 86.4 65% 77.5 23% 

6 R3-top   66.8 25% 70.6 55% 61.6 0% 

7 R4-ground 
מגורים, מסחר, 

 ומבנים ומוסדות ציבור
65 73.3 60% 76.9 83% 68.0 15% 

8 R4-top   66.0 18% 69.8 73% 60.8 0% 

9 R5-ground 35% 79.1 100% 88.0 78% 84.4 65 מבנים ומוסדות ציבור 

10 R5-top   82.1 78% 86.5 100% 77.3 35% 

11 R6-ground 33% 76.6 90% 85.4 68% 81.8 65 מבנים ומוסדות ציבור 

12 R6-top   80.4 68% 84.5 90% 75.4 30% 

13 R7-ground 
מגורים, מסחר, 

 ומבנים ומוסדות ציבור
65 75.0 70% 78.6 100% 69.7 20% 

14 R7-top   66.3 20% 70.0 100% 61.1 0% 

15 R8-ground 
מגורים, מסחר, 

 ומבנים ומוסדות ציבור
65 81.7 43% 85.4 68% 76.5 23% 
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 Cשלב  B1שלב  Aשלב    מצפון לרמת אליהו מעבור

סימון מקבל  ד"מס
 וקומה

קריטריון  שימוש 
 רעש

מפלס רעש 
מירבי 

מחושב 
Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

מפלס רעש 
מירבי 
מחושב 

Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

מפלס רעש 
מירבי 
מחושב 

Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

16 R8-top   66.7 25% 70.5 58% 61.6 0% 

17 R9-ground 
מגורים, מסחר, 

 ומבנים ומוסדות ציבור
65 66.1 8% 69.7 33% 60.8 0% 

18 R9-top   63.4 0% 67.1 23% 58.2 0% 
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 ורעש משנה בשלב ההקמה  רעידות .3.3.2.2

הקריטריונים וההנחות לחיזוי מפלסי הרעידות ורעש המשנה בשלב  פרוט

 לעיל.  2.3.2.2ההקמה מופיע בסעיף 

( VdB 72המרחק לעמידה בקריטריון הרעידות )כמפורט בסעיף זה, 

מ' מגבול  41 הוא למעבור )הדומה לקופסא מבחינת סוג העבודות(

 .העבודות

ההשפעה של כלים אלו סביב כל המקרים  ותגבול ניםמסומ 3.3.2.2.1 באיור

 בהם מבוצעים שינויים.

 ההפעלה בשלב רעש .3.3.2.3

 יישמע לא הרכבת מנסיעת הנובע הרעשקרקעי, -תת הוא הקו שכל מכיוון

, ההפעלה בשלב במטרו הקשורים העיקריים הרעש מקורות. הקרקע פני על

. והמיזוג האוורור מערכות ובפרט, בתחנות שיופעלו המכניות המערכות הם

לפיכך לא צפויה השפעה של השינוי המוצע על מפלסי הרעש בשלב 

 ההפעלה.

 ההפעלה בשלב משנה ורעש רעידות .3.3.2.4

 לשינויים. הרכבות מתנועת מושפעת המשנה ורעש הרעידות השפעת

 הרעידות מפלסי על השפעה אין המעבורים מהקמת כתוצאה המוצעים

 .ההפעלה בשלב המשנה ורעש

 התכנית המלצות להוראות  .3.4

תיערך בדיקה . תא שטח זה יתווסף לשטחים הנדרשים לבדיקה אקולוגית מפורטת טרם הביצוע

אקולוגית מפורטת הכוללת מיפוי מפורט של המצאי האקולוגי וגיבוש דרך פעולה לצמצום 

 .ההשפעה על יחידת השטח בתא השטח המיועד להקמת המעבור מצפון לתחנת רמת אליהו

 



איור מס' 3.3.2.2.1
גבולות השפעה של רעידות

ורעש משנה בשלב ההקמה - 
מעבור מצפון לתחנת רמת 

אליהו 
קנ"מ 1:2,000

מקרא:

סימון תוואי המסילה

תחום השפעת הרעידות
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 (3)שינוי  ואליה רמת לתחנת מדרוםמעבור  .4

 מהות השינוי ביחס למצב המופקד  .4.1

 ביצועו את לאפשר כדי המעבור בתחום מוצעת דרך יעוד של הרחבה כולל המוצע השינוי

 השפעות נבחנו הסביבתית הבדיקה במסגרת .לעיל( 1.3.1איור )ראו  והכיסוי החפירה בשיטת

 השינוי של האקוסטיות ההשפעות גם נבחנו ובנוסף מים השפלת של בהיבט המוצע השינוי

 .המוצע

 תאור העבודות הנדרשות והתפקוד בהפעלה .4.2

 . 23הסביבה על ההשפעה בתסקיר 3.2.4מפורטות בסעיף  המעבור לביצוע הנדרשות העבודות

 בתיותתאור ההשפעות הסבי .4.3

 

 כלליות השפעות .4.3.1

יש השפעה בזמן ההקמה על הסביבה בשל ביצוע מפני הקרקע ולא  המעבור לביצוע

בזמן ההפעלה אין הבדל או תוספת להשפעה  בעבודות כריה תת קרקעיות.

המעבור המתוכנן נמצא באזור שבו מפלס מי התהום נמוך ולכן אין צורך  הסביבתית.

 בעבודות להשפלת מי תהום.

 (ורעידות)רעש  אקוסטיות השפעות .4.3.2

 הסטההמוצע כולל  השינוימכיוון שלא קיימים מבנים רגישים לרעש בקרבת המעבור, 

 בשלבשל הרעש  יםהבדיקה האקוסטית נערכו חישוב במסגרתשל המעבור צפונה. 

בדיקה של  כה. בנוסף נערלמעבורהסמוכים  המתוכננים במבניםרק ההקמה הצפוי 

לשינויים המוצעים אין  ההקמה כתוצאה מהעבודות. בשלבטווח השפעת הרעידות 

 השפעות על מפלסי הרעש והרעידות בשלב הקבע של הקו. 

 ההקמה בשלב רעש .4.3.2.1

הקריטריונים וההנחות לחיזוי מפלסי הרעש בשלב ההקמה מופיע  פרוט

 לעיל.  2.3.2.1בסעיף 

 מוצג 4.3.2.1.1 באיור. 4.3.2.1.1 הבטבל יםתוצאות חישובי הרעש מוצג

מיקום קולטי הרעש ששימשו לחישובים תוך סימון הקולטים שבהם נמצאה 

                                                 

 .2020, גיאופרוספקט, יוני תסקיר השפעה על הסביבה - S-M1קו מטרו  -א' 101תת"ל  23



איור מס' 4.3.2.1.1
מיקום קולטי רעש - עבודות

הקמה - מעבור מדרום
לתחנת רמת אליהו

קנ"מ 1:2,000

מקרא:

סימון תוואי המסילה

מבנים אשר נבדק בהם 
מפלס הרעש

מבנים שנמצאה בהם 
חריגת רעש

קולטים
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יצויין כי אין כיום מבנים קרובים למעבור. כל הקולטים  חריגה מהקריטריון.

מאפיינים מגרשים שטרם הוקמו ובמצב בו העבודות יסתיימו לפני הקמת 

 המבנים, לא צפויה כלל השפעה כתוצאה מהקמת המעבור.

שבהם  המעבורסביב  מגרשיםחיזוי הרעש עולה כי קיימים מספר  מתוצאות

מפלס הרעש באחד משלבי ההקמה לפחות, חורג מהקריטריון. בשל סוג 

רבה של הבניינים הקרובים, הפתרון האקוסטי יהעבודות שיבוצעו והק

מיגון זה יבוצע רק במידה והוקמו  הישים היחיד הוא מיגון אקוסטי דירתי.

 למעבור טרם תחילת העבודות. המבנים הקרובים

במקרים בהם מפלס הרעש חורג מהקריטריונים. יבוצע מיגון אקוסטי לפני 

עמידה  מאפשרשבוצע בקווים האדום והירוק  המיגון יישוםתחילת העבודות, 

בכלל הקריטריונים. במידה והחריגה קטנה מאוד ולפרק זמן של ימים 

 למיקוםלדיירים פינוי  להציע ספורים, תישמר לנת"ע האופציה ככל שיידרש,

חלופי במקום לבצע עבורם מיגון אקוסטי דירתי. ההחלטה בדבר פינוי לדיור 

חלופי במקום מיגון תתקבל לפני תחילת העבודות, לאחר בדיקה אקוסטית 

"ל. נת"ע ותמפורטת המאשרת שאכן החריגה קטנה מאוד ובתיאום עם 

הפנייה לדיירים תהיה במסגרת תפנה לדיירים עם הצעה לפינוי לזמן מוגדר. 

 הפנייה הראשונה לדיירים כפי שנקבע בנוהל למיגון דירתי.
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 רמת אליהו לתחנת מדרום מעבור – ההקמה מעבודות הרעש מפלסי חיזוי 1.1.2.34. טבלה

 Cשלב  B1שלב  Aשלב    רמת אליהומדרום לתחנת  מעבור

קריטריון  שימוש  סימון מקבל וקומה ד"מס
 רעש

מפלס רעש 
מירבי 
מחושב 

Laeq dB 

אחוז ימי 
 חריגה

מפלס רעש 
מירבי 
מחושב 

Laeq dB 

אחוז ימי 
 חריגה

מפלס רעש 
מירבי 
מחושב 

Laeq dB 

אחוז ימי 
 חריגה

1 R1-ground '0.00% 65.6 0.00% 74.5 0.00% 70.9 70 מגורים ג 

2 R1-top   65.7 5.00% 69.3 20.00% 60.4 0.00% 

3 R2-ground '0.00% 65.2 0.00% 74.1 0.00% 70.5 70 מגורים ג 

4 R2-top     65.6 2.50% 69.2 17.50% 60.3 0.00% 

5 R3-ground  ,מגורים, מסחר
ומבנים ומוסדות 

 ציבור

65 

68.7 0.00% 72.3 30.00% 63.4 0.00% 

6 R3-top   64.5 17.50% 68.1 40.00% 59.2 0.00% 

7 R4-ground  מבנים ומוסדות
 ציבור

65 
63.7 0.00% 67.3 20.00% 58.4 0.00% 

8 R4-top   63.6 0.00% 67.2 20.00% 58.3 0.00% 
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 ורעש משנה בשלב ההקמה  רעידות .4.3.2.2

הקריטריונים וההנחות לחיזוי מפלסי הרעידות ורעש המשנה בשלב  פרוט

 לעיל.  2.3.2.2ההקמה מופיע בסעיף 

( VdB 72המרחק לעמידה בקריטריון הרעידות )כמפורט בסעיף זה, 

מ' מגבול  41 הוא למעבור )הדומה לקופסא מבחינת סוג העבודות(

 .העבודות

ההשפעה של כלים אלו סביב כל המקרים  ותגבול ניםמסומ 4.3.2.2.1 באיור

 בהם מבוצעים שינויים.

 ההפעלה בשלב רעש .4.3.2.3

 יישמע לא הרכבת מנסיעת הנובע הרעשקרקעי, -תת הוא הקו שכל מכיוון

, ההפעלה בשלב במטרו הקשורים העיקריים הרעש מקורות. הקרקע פני על

. והמיזוג האוורור מערכות ובפרט, בתחנות שיופעלו המכניות המערכות הם

לפיכך לא צפויה השפעה של השינוי המוצע על מפלסי הרעש בשלב 

 ההפעלה.

 ההפעלה בשלב משנה ורעש רעידות .4.3.2.4

 לשינויים. הרכבות מתנועת מושפעת המשנה ורעש הרעידות השפעת

 הרעידות מפלסי על השפעה אין המעבורים מהקמת כתוצאה המוצעים

 .ההפעלה בשלב המשנה ורעש

 להוראות התכנית  המלצות .4.4

 .התכנית הוראות בעדכון צורך אין

 



איור מס' 4.3.2.2.1
גבולות השפעה של רעידות

ורעש משנה בשלב ההקמה - 
מעבור מדרום לתחנת רמת

אליהו
קנ"מ 1:2,000

מקרא:

סימון תוואי המסילה

תחום השפעת הרעידות
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 (4)שינוי  חיל בנותמעבור מדרום לתחנת  .5

 מהות השינוי ביחס למצב המופקד  .5.1

 

הרחבת תחום הדרך מסביב למעבור בכדי לאפשר את ביצוע בשיטת חפירה  השינוי כולל את

 המוצע השינוי השפעות נבחנו הסביבתית הבדיקה במסגרת. לעיל( 1.4.1-2איורים )ראו  וכיסוי

 .המוצע השינוי של האקוסטיות ההשפעות גם נבחנו ובנוסף מים השפלת של בהיבט

 בהפעלה והתפקוד הנדרשות העבודות תאור .5.2

  .24הסביבה על ההשפעה בתסקיר 3.2.4מפורטות בסעיף  המעבור לביצוע הנדרשות העבודות

 בתיותתאור ההשפעות הסבי .5.3

 

 כלליות השפעות .5.3.1

יש השפעה בזמן ההקמה על הסביבה בשל ביצוע מפני הקרקע ולא  המעבור לביצוע

השפעה מבחינת ה בעבודות כריה תת קרקעיות. בזמן ההפעלה אין הבדל או תוספת

המעבור המתוכנן נמצא באזור שבו מפלס מי התהום נמוך ולכן אין צורך  הסביבתית.

 בעבודות להשפלת מי תהום.

 (ורעידות)רעש  אקוסטיות השפעות .5.3.2

ההקמה הצפוי  בשלבשל הרעש  יםהבדיקה האקוסטית נערכו חישוב רתבמסג

 בשלבבדיקה של טווח השפעת הרעידות  כה. בנוסף נערלמעבורבמבנים הסמוכים 

לשינויים המוצעים אין השפעות על מפלסי הרעש  ההקמה כתוצאה מהעבודות.

 והרעידות בשלב הקבע של הקו. 

 ההקמה בשלב רעש .5.3.2.1

הקריטריונים וההנחות לחיזוי מפלסי הרעש בשלב ההקמה מופיע  פרוט

 לעיל.  2.3.2.1בסעיף 

 מוצג 5.3.2.1.1 באיור. 5.3.2.1.1 הבטבל יםתוצאות חישובי הרעש מוצג

מיקום קולטי הרעש ששימשו לחישובים תוך סימון הקולטים שבהם נמצאה 

חריגה מהקריטריון.

                                                 

 .2020, גיאופרוספקט, יוני תסקיר השפעה על הסביבה - S-M1קו מטרו  -א' 101תת"ל  24



איור מס' 5.3.2.1.1
מיקום קולטי רעש - עבודות

הקמה - מעבור מדרום
לתחנת בנות חיל

קנ"מ 1:2,000

מקרא:

סימון תוואי המסילה

מבנים אשר נבדק בהם 
מפלס הרעש

מבנים שנמצאה בהם 
חריגת רעש

קולטים
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 בנות חיל לתחנת מדרום מעבור – ההקמה מעבודות הרעש מפלסי חיזוי 2.1.1.5.3 טבלה

 Cשלב  B1שלב  Aשלב    בנות חילמדרום לתחנת  מעבור

סימון מקבל  ד"מס
 וקומה

קריטריון  שימוש 
 רעש

מפלס רעש 
מירבי 

מחושב 
Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

מפלס רעש 
מירבי 
מחושב 

Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

מפלס רעש 
מירבי 
מחושב 

Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

1 R1 ground 0% 63.7 13% 72.6 0% 69.0 70 מגורים 

2 R1 top   68.8 0% 72.4 13% 63.5 0% 

3 R2 ground 3% 72.2 30% 81.1 15% 77.5 70 מגורים 

4 R2 top   76.1 15% 80.0 30% 71.0 3% 

5 R3 ground 0% 64.9 18% 73.8 3% 70.2 70 מגורים 

6 R3 top   69.4 0% 73.2 15% 64.2 0% 

7 R4 ground 5% 71.4 30% 80.3 18% 76.7 70 מגורים 

8 R4 top   74.2 13% 78.1 28% 69.1 0% 

9 R5 ground 13% 79.4 43% 88.3 30% 84.6 70 מגורים 

10 R5 top   77.2 28% 81.4 43% 72.3 8% 

11 R6 ground 13% 79.3 58% 88.2 40% 84.7 70 מגורים 

12 R6 top   77.5 33% 81.7 55% 72.6 8% 

13 R7 ground 13% 79.9 68% 88.7 38% 85.1 70 מגורים 

14 R7 top   77.7 33% 82.0 60% 72.8 10% 

15 R8 ground 13% 81.3 63% 90.1 38% 86.5 70 מגורים 

16 R8 top   77.8 35% 82.1 63% 72.9 8% 

17 R9 ground 13% 82.3 68% 91.2 38% 87.4 70 מגורים 



 

 נקי metro_m1_south_106b_ver_2.4 70מתוך  38עמוד 

 

 Cשלב  B1שלב  Aשלב    בנות חילמדרום לתחנת  מעבור

סימון מקבל  ד"מס
 וקומה

קריטריון  שימוש 
 רעש

מפלס רעש 
מירבי 

מחושב 
Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

מפלס רעש 
מירבי 
מחושב 

Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

מפלס רעש 
מירבי 
מחושב 

Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

18 R9 top   79.3 35% 83.8 65% 74.5 10% 

19 R10 ground 13% 78.5 48% 87.5 35% 83.7 70 מגורים 

20 R10 top   75.7 30% 79.9 45% 70.7 5% 

21 R11 ground 10% 83.2 38% 92.1 25% 88.4 70 מגורים 

22 R11 top   79.1 23% 83.5 38% 74.2 8% 

23 R12 ground 0% 65.6 18% 74.5 5% 70.9 70 מגורים 

24 R12 top   69.2 0% 73.0 18% 64.0 0% 

25 R13 ground 8% 67.9 58% 76.8 33% 73.2 65 מבנה ציבור 

26 R13 top   73.0 33% 76.7 58% 67.7 8% 

27 R14 ground 0% 63.1 15% 72.0 0% 68.4 70 מגורים 

28 R14 top   68.3 0% 71.9 13% 63.0 0% 

29 R15 ground 0% 64.6 23% 73.5 0% 69.9 70 מגורים 

30 R15 top   69.7 0% 73.3 23% 64.4 0% 

31 R16 ground 0% 66.2 40% 75.1 13% 71.5 70 מגורים 

32 R16 top   71.2 10% 74.9 40% 66.0 0% 

33 R17 ground 0% 68.6 43% 77.5 15% 73.9 70 מגורים 

34 R17 top   73.4 15% 77.1 43% 68.2 0% 

35 R18 ground 13% 77.5 63% 86.3 35% 82.8 70 מגורים 

36 R18 top   79.3 35% 83.5 60% 74.3 10% 
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 Cשלב  B1שלב  Aשלב    בנות חילמדרום לתחנת  מעבור

סימון מקבל  ד"מס
 וקומה

קריטריון  שימוש 
 רעש

מפלס רעש 
מירבי 

מחושב 
Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

מפלס רעש 
מירבי 
מחושב 

Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

מפלס רעש 
מירבי 
מחושב 

Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

37 R19 ground 10% 79.7 65% 88.5 38% 84.9 70 מגורים 

38 R19 top   79.7 35% 84.1 65% 74.8 10% 

39 R20 ground 5% 71.2 40% 80.1 13% 76.5 70 מגורים 

40 R20 top   75.4 13% 79.2 40% 70.2 5% 

41 R21 ground 28% 83.2 70% 91.7 48% 88.9 65 מבנה ציבור 

42 R21 top   85.8 48% 90.8 70% 81.3 28% 

43 R22 ground 13% 78.5 55% 87.3 38% 83.8 70 מגורים 

44 R22 top   80.9 38% 85.2 53% 76.0 10% 

45 R23 ground 8% 77.6 38% 86.5 23% 82.9 70 מגורים 

46 R23 top   80.4 23% 84.6 38% 75.5 8% 

47 R24 ground 8% 66.8 50% 75.7 30% 72.1 65 מבנה ציבור 

48 R24 top   71.9 28% 75.6 50% 66.7 8% 
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שבהם  המעבורחיזוי הרעש עולה כי קיימים מספר בניינים סביב  מתוצאות

מפלס הרעש באחד משלבי ההקמה לפחות, חורג מהקריטריון. בשל סוג 

רבה של הבניינים הקרובים יוהק המעבוריםהעבודות שיבוצעו להקמת 

 , הפתרון האקוסטי הישים היחיד הוא מיגון אקוסטי דירתי.למעבור

במקרים בהם מפלס הרעש חורג מהקריטריונים. יבוצע מיגון אקוסטי לפני 

עמידה  מאפשרשבוצע בקווים האדום והירוק  המיגון יישוםתחילת העבודות, 

בכלל הקריטריונים. במידה והחריגה קטנה מאוד ולפרק זמן של ימים 

 למיקוםלדיירים פינוי  להציעספורים, תישמר לנת"ע האופציה ככל שיידרש, 

חלופי במקום לבצע עבורם מיגון אקוסטי דירתי. ההחלטה בדבר פינוי לדיור 

חלופי במקום מיגון תתקבל לפני תחילת העבודות, לאחר בדיקה אקוסטית 

"ל. נת"ע ותמפורטת המאשרת שאכן החריגה קטנה מאוד ובתיאום עם 

תפנה לדיירים עם הצעה לפינוי לזמן מוגדר. הפנייה לדיירים תהיה במסגרת 

 הפנייה הראשונה לדיירים כפי שנקבע בנוהל למיגון דירתי.

 ורעש משנה בשלב ההקמה  רעידות .5.3.2.2

הקריטריונים וההנחות לחיזוי מפלסי הרעידות ורעש המשנה בשלב  פרוט

 לעיל.  2.3.2.2ההקמה מופיע בסעיף 

( VdB 72המרחק לעמידה בקריטריון הרעידות )כמפורט בסעיף זה, 

מ' מגבול  41 הוא מבחינת סוג העבודות(למעבור )הדומה לקופסא 

 .העבודות

ההשפעה של כלים אלו סביב כל המקרים  ותגבול ניםמסומ 1.2.25.3. באיור

 בהם מבוצעים שינויים.

 ההפעלה בשלב רעש .5.3.2.3

 יישמע לא הרכבת מנסיעת הנובע הרעשקרקעי, -תת הוא הקו שכל מכיוון

, ההפעלה בשלב במטרו הקשורים העיקריים הרעש מקורות. הקרקע פני על

. והמיזוג האוורור מערכות ובפרט, בתחנות שיופעלו המכניות המערכות הם

 לפיכך לא צפויה השפעה על מפלסי הרעש בשלב ההפעלה.

 ההפעלה בשלב משנה ורעש רעידות .5.3.2.4

 לשינויים. הרכבות מתנועת מושפעת המשנה ורעש הרעידות השפעת

 הרעידות מפלסי על השפעה אין המעבורים מהקמת כתוצאה המוצעים

 .ההפעלה בשלב המשנה ורעש



איור מס' 5.3.2.2.1
גבולות השפעה של רעידות

ורעש משנה בשלב ההקמה -
מעבור מדרום לתחנת בנות

חיל
קנ"מ 1:2,000

מקרא:

סימון תוואי המסילה

תחום השפעת הרעידות
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 להוראות התכנית  המלצות .5.4

 .התכנית הוראות בעדכון צורך אין
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 (7 שינוי) IIמדרום לדפו  25מחלף מסילתי .6

 השינוי ביחס למצב המופקד  מהות .6.1

 

, בתחום מבנה תת"ק ביעוד דרך מוצעת עם רצועת מתע"ן 2028הרחבה נקודתית של תא שטח 

 .לעיל( 1.7.1איור )ראו  המחלף המסילתי, בכדי לאפשר את ביצועו בשיטת חפירה וכיסוי

 ובנוסף מים השפלת של בהיבט המוצע השינוי השפעות נבחנו הסביבתית הבדיקה במסגרת

 .המוצע השינוי של האקוסטיות ההשפעות גם נבחנו

 בהפעלה והתפקוד הנדרשות העבודות תאור .6.2

 על ההשפעהבתסקיר  2.2.7מחלף מסילתי מתוארות בסעיף תאור העבודות להקמת 

  .26הסביבה

 בתיותתאור ההשפעות הסבי .6.3

 כלליות השפעות .6.3.1

של כלים הנכנסים והעבודות עצמן, תהיה תנועה  המחלף המסילתיהקמת  בזמן

ולכן לא צפויות  מפלס מי התהום מעלנמצא  המחלף המסילתי והיוצאים מהאתר.

  עבודות להשפלת מי תהום או השפעה על מפלס מי התהום.

 (ורעידות)רעש  אקוסטיות השפעות .6.3.2

הבדיקה  במסגרת ,המחלף המסילתימכיוון שלא קיימים מבנים רגישים לרעש בקרבת 

 המתוכננים במבניםרק ההקמה הצפוי  בשלבשל הרעש  יםהאקוסטית נערכו חישוב

 בשלבבדיקה של טווח השפעת הרעידות  כה. בנוסף נערלמחלף המסילתיהסמוכים 

לשינויים המוצעים אין השפעות על מפלסי הרעש  ההקמה כתוצאה מהעבודות.

 והרעידות בשלב הקבע של הקו. 

 ההקמה בשלב רעש .6.3.2.1

הקריטריונים וההנחות לחיזוי מפלסי הרעש בשלב ההקמה מופיע  פרוט

 לעיל.  2.3.2.1בסעיף 

                                                 

 ולל גם מסילת דיור.מחלף מסילתי הוא מעבור הכ 25

 .2020, גיאופרוספקט, יוני תסקיר השפעה על הסביבה - S-M1קו מטרו  -א' 101תת"ל  26
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 מוצג 6.3.2.1.1 באיור. 6.3.2.1.1 הבטבל יםמוצגתוצאות חישובי הרעש 

מיקום קולטי הרעש ששימשו לחישובים תוך סימון הקולטים שבהם נמצאה 

 חריגה מהקריטריון.

המחלף סביב  מגרשיםחיזוי הרעש עולה כי קיימים מספר  מתוצאות

שבהם מפלס הרעש באחד משלבי ההקמה לפחות, חורג  המסילתי

רבה של הבניינים הקרובים, ימהקריטריון. בשל סוג העבודות שיבוצעו והק

מיגון זה יבוצע רק  הפתרון האקוסטי הישים היחיד הוא מיגון אקוסטי דירתי.

 במידה והוקמו המבנים הקרובים למחלף המסילתי טרם תחילת העבודות.

הרעש חורג מהקריטריונים. יבוצע מיגון אקוסטי לפני במקרים בהם מפלס 

עמידה  מאפשרשבוצע בקווים האדום והירוק  המיגון יישוםתחילת העבודות, 

בכלל הקריטריונים. במידה והחריגה קטנה מאוד ולפרק זמן של ימים 

 למיקוםלדיירים פינוי  להציעספורים, תישמר לנת"ע האופציה ככל שיידרש, 

ע עבורם מיגון אקוסטי דירתי. ההחלטה בדבר פינוי לדיור חלופי במקום לבצ

חלופי במקום מיגון תתקבל לפני תחילת העבודות, לאחר בדיקה אקוסטית 

"ל. נת"ע ותמפורטת המאשרת שאכן החריגה קטנה מאוד ובתיאום עם 

תפנה לדיירים עם הצעה לפינוי לזמן מוגדר. הפנייה לדיירים תהיה במסגרת 

 דיירים כפי שנקבע בנוהל למיגון דירתי.הפנייה הראשונה ל



איור מס' 6.3.2.1.1
מיקום קולטי רעש - עבודות

הקמה – מחלף מסילתי
 II מדרום לדפו

קנ"מ 1:2,000

מקרא:

סימון תוואי המסילה

מבנים אשר נבדק בהם 
מפלס הרעש

מבנים שנמצאה בהם 
חריגת רעש

קולטים
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 IIדפו ל מדרום מחלף מסילתי – ההקמה מעבודות הרעש מפלסי חיזוי 1.1.26.3. טבלה

 Cשלב  B1שלב  Aשלב    IIמחלף מסילתי מדרום לדפו 

מס
 ד"

סימון מקבל 
 וקומה

קריטריון  שימוש 
 רעש

מפלס רעש 
מירבי 

מחושב 
Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

מפלס רעש 
מירבי 
מחושב 

Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

מפלס רעש 
מירבי 
מחושב 

Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

1 R1 ground  '0% 61.2 3% 70.1 0% 66.5 70 מגורים א 

2 R1 top   66.5 0% 70.1 3% 61.2 0% 

3 R2 ground  '0% 69.2 15% 78.1 6% 74.5 70 מגורים א 

4 R2 top    74.4 6% 78.1 15% 69.2 0% 

5 R3 ground  '0% 63.0 5% 71.9 0% 68.3 70 מגורים א 

6 R3 top   68.3 0% 71.9 5% 63.0 0% 

7 R4 ground  '0% 59.1 0% 68.0 0% 64.4 70 מגורים א 

8 R4 top   64.4 0% 68.0 0% 59.1 0% 

9 
R5 ground 

מבנים ומוסדות 
 ציבור

65 
61.7 0% 65.3 3% 56.4 0% 

10 R5 top   61.7 0% 65.3 3% 56.4 0% 

11 R6 ground  '0% 55.4 0% 64.3 0% 60.7 70 מגורים ב 

12 R6 top   60.7 0% 64.3 0% 55.4 0% 

13 R7 ground  '0% 53.5 0% 62.4 0% 58.8 70 מגורים א 

14 R7 top   58.8 0% 62.4 0% 53.5 0% 
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 ורעש משנה בשלב ההקמה  רעידות .6.3.2.2

הקריטריונים וההנחות לחיזוי מפלסי הרעידות ורעש המשנה בשלב  פרוט

 לעיל.  2.3.2.2ההקמה מופיע בסעיף 

למחלף ( VdB 72המרחק לעמידה בקריטריון הרעידות )כמפורט בסעיף זה, 

מ' מגבול  41 הוא )הדומה לקופסא מבחינת סוג העבודות( המסילתי

 .העבודות

ההשפעה של כלים אלו סביב כל המקרים  ותגבול ניםמסומ 6.3.2.2.1 באיור

 בהם מבוצעים שינויים.

 ההפעלה בשלב רעש .6.3.2.3

 יישמע לא הרכבת מנסיעת הנובע הרעשקרקעי, -תת הוא הקו שכל מכיוון

, ההפעלה בשלב במטרו הקשורים העיקריים הרעש מקורות. הקרקע פני על

. והמיזוג האוורור מערכות ובפרט, בתחנות שיופעלו המכניות המערכות הם

לפיכך לא צפויה השפעה של השינוי המוצע על מפלסי הרעש בשלב 

 ההפעלה.

 ההפעלה בשלב משנה ורעש רעידות .6.3.2.4

 לשינויים. הרכבות מתנועת מושפעת המשנה ורעש הרעידות השפעת

 מפלסי על השפעה אין מחלפים מסילתיים מהקמת כתוצאה המוצעים

 .ההפעלה בשלב המשנה ורעש הרעידות

 להוראות התכנית  המלצות .6.4

 .התכנית הוראות בעדכון צורך אין

 



איור מס' 6.3.2.2.1
גבולות השפעה של רעידות

ורעש משנה בשלב ההקמה -
II מחלף מסילתי מדרום לדפו

קנ"מ 1:2,000

מקרא:

סימון תוואי המסילה

תחום השפעת הרעידות
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 (8 שינוי) מנהרות מדרום לתחנת מכון ויצמן .7

 מהות השינוי ביחס למצב המופקד  .7.1

קטן  א'(, 101בתכנית שהופקדה )תת"ל  ,בקטע זה קו תחום רצועת המתע"ן ממערב למנהרות

 8 מוסט באופן שישמרו מוצע הקו הכחולבמצב ה. כולו לאורך התוואי תוכנןמ' כפי ש 8 -מ

)ראו  מגרשים 4 -במשתנה  (כחולהקו ה) תחום התכניתמערב.  ממנהרת המטרו לכיוון מטרים

(, הייעוד הנו על פי תכנית מאושרת אחרת ורצועת מתע"ן תת"ק ובתחום לעיל 1.8.1-2 יםאיור

מאושרת ורצועת מתע"ן תת"ק. ההשפעות של השינוי המוצע באות לידי הרחובות מסומן דרך 

ביטוי באפשרות להקמת מבנים ומרתפים לאורך התוואי וכן בהיבטים של רעש ורעידות כפי 

 שמתואר בהמשך.

 תאור העבודות הנדרשות והתפקוד בהפעלה .7.2

 על עהההשפ בתסקיר 2.3.3 בסעיףכריית המנהרות מפורטות  לביצוע הנדרשות העבודות

 . 27הסביבה

 בתיותתאור ההשפעות הסבי .7.3

 

 השפעות כלליות .7.3.1

במסגרת השינוי רצועת המתע"ן הורחבה במעט והיא עוברת בתוך שטח מעט גדול 

יותר בתחום המגרשים ומתחת למבנים שממערב לקטע ההרחבה. מקרה זה אינו 

האנ"מ ייחודי והוא מתקיים גם בנקודות אחרות לאורך התוואי )ביה"ח אסף הרופא, 

של  4.1.6הצפוני בראשון לציון ועוד(. בדומה למה שתואר במקרים אלה, בסעיף 

, גם במקרה זה יש לבחון במסגרת התכנון המפורט את ההשפעות 28התסקיר

 האפשריות על הקמת מבנים ומרתפים לאורך התוואי.

 השפעות אקוסטיות )רעש ורעידות( .7.3.2

העבודות לביצוע ובנוסף  התכניתהסטה קלה של הקו הכחול של שינוי המוצע כולל ה

לא צפויות השפעות של . לפיכך מתבצעות בתת הקרקעותנועת הרכבות המנהרות 

, עיקר הרעש נובע ממערכות אוורור בשלב ההפעלה. בשלב ההקמההשינוי על הרעש 

הבדיקה  במסגרת ומיזוג באזור התחנות, לפיכך לא צפויה השפעה גם בהיבט זה.
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ובשלב  ההקמה בשלבורעש המשנה  ידותשל הרע םיהאקוסטית נערכו חישוב

 . ההפעלה

 רעש בשלב ההקמה .7.3.2.1

לא צפויות השפעות של השינוי המוצע.

 רעידות ורעש משנה בשלב ההקמה  .7.3.2.2

במסגרת סעיף 4.2.2 בתסקיר ההשפעה על הסביבה29 נבחנה השפעת הרעידות 

ורעש המשנה בשלב ההקמה כתוצאה מהעבודות לחפירת המנהרות. קולט 

79 )איור 7.3.2.2.1( מייצג את המבנים הסמוכים למסילה מדרום לתחנת מכון 

וייצמן, מפלס הרעידות ורעש המשנה החזוי בשלב 

 . ההקמה לפי התכנון שהופקד מוצגים בטבלה 7.3.2.2.1

טבלה 7.3.2.2.1 מפלסי רעידות ורעש משנה ממכונת TBM בשלב ההקמה 

מנהרות מדרום לתחנת מכון וייצמן 

קריטריון רעידות  מס"ד

VdB ,re 1x10-6 

in/sec

קריטריון מצלול 

dBA גוף,

מחושב מפלס רעידות

Lv re 1x10-6 

in/sec

מפלס רעש משנה 

dBA, מחושב

79753861.226.2

שנערכו במסגרת התסקיר, מפלסי הרעידות ורעש המשנה  החישוביםעפ"י תוצאות 

 מאד ביחס לקריטריונים. נמוכים

הקו הכחול בלבד ולא על הסטת התוואי הרחבת מכיוון שהשינוי מדבר על 

עצמו, ניתן לקבוע שההשפעות הצפויות על מפלסי הרעידות ורעש המשנה 

השינוי . בשלב ההקמה באזור המנהרות שמדרום למכון וייצמן הן זניחות

הסטה קטנה של הקו הכחול של התכנית. לפיכך, לא צפויות  כוללהמוצע 

 השפעות של השינוי המוצע על מפלסי הרעש ורעידות המשנה רעידות.

 רעש בשלב ההפעלה .7.3.2.3

 יישמע לא הרכבת מנסיעת הנובע הרעשקרקעי, -תת הוא הקו שכל מכיוון

, ההפעלה בשלב במטרו הקשורים העיקריים הרעש מקורות. הקרקע פני על

 .והמיזוג האוורור מערכות ובפרט, בתחנות שיופעלו המכניות המערכות הם

.2020, גיאופרוספקט, יוני תסקיר השפעה על הסביבה - S-M1קו מטרו  -א' 101 תת"ל 29
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לפיכך לא צפויה השפעה של השינוי המוצע על מפלסי הרעש בשלב 

 ההפעלה.

 ההפעלה בשלב משנה ורעש רעידות .7.3.2.4

נבחנה השפעת  30הסביבה על ההשפעה בתסקיר 4.9.3.2 סעיף במסגרת

הרעידות ורעש המשנה בשלב ההפעלה כתוצאה מתנועת הרכבות. קולט 

לעיל( מייצג את המבנים הסמוכים למסילה מדרום  7.3.2.2.1)ראו איור  79

משנה לפי הרעש ומפלס הרעידות החזוי בשלב ההפעלה  לתחנת מכון וייצמן.

 . 27.3..1.4 התכנון שהופקד מוצגים בטבלה

 

מנהרות מדרום  –מפלסי רעידות ורעש משנה מתנועת הרכבת בשלב ההפעלה  4.27.3..1טבלה 

 מכון וייצמן חנתתל

 

י תוצאות החישובים שנערכו במסגרת התסקיר מפלסי הרעידות ורעש "עפ

  .לקריטריוניםהמשנה נמוכים מאד ביחס 

 

העובדה כי השינוי המוצע מרחיק את הקו הכחול אך איננו משנה את  לאור

התווית המנהרות הקיימת, ניתן לקבוע שההשפעות הצפויות על מפלסי 

הרעידות ורעש המשנה בשלב ההפעלה באזור המנהרות שמדרום לתחנת 

 מכון וייצמן הן זניחות. 

 המלצות להוראות התכנית  .7.4

.התכנית הוראות בעדכון צורך אין

                                                 

 .2020, גיאופרוספקט, יוני תסקיר השפעה על הסביבה - S-M1קו מטרו  -א' 101תת"ל  30

קריטריון  מס"ד

 רעידות 

VdB 

,re 

1x10-6 

in/sec 

קריטריון 

מצלול 

גוף, 

dBA 

תיקון 

מקרקע 

ליסודות 

 הבניין

מבנה 

 המסילה

התפשטו

ת בתוך 

 הבניין

הגברה 

מהדהוד 

 הרצפה

תיקון 

 למפלגים

מפלס 

 רעידות

 מחושב

Lv re 

1x10-

6 

in/sec 

מפלס 

רעש 

משנה 

 מחושב 

dBA 

79 72 35 -10 0 0 6 - 61.0 26.0 
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  (9)שינוי  מרכז רחובותתחנת  .8

 מהות השינוי ביחס למצב המופקד  .8.1

במקביל לרחוב הרצל ושונה כך שהוא בניצב לרחוב  תוכנןבמצב המופקד שרוול הכניסה לתחנה 

בסמטת רוטרי. כמו כן, בוטלו אתר התארגנות ומתקן הנדסי באזור המגרשים הסמוכים הרצל, 

 לכניסה.

המיקום החדש הינו לאורך מעבר ציבורי המוביל למבנים ציבוריים ובמקביל לבניין רב קומות 

 עם קומת קרקע מסחרית.

ולתכנן מוצא למטרו בתחום שטח השינוי נועד לצמצם הריסה של מבנים לאורך רחוב הרצל 

צועת ציבורי. ייעוד ע"פ תכנית מאושרת אחרת בשד' רוטרי שונה לתחנה לתחבורה ציבורית ור

מתע"ן תת"ק, בנוסף, הורחב ייעוד תחנה לתחבורה ציבורית וגבול התכנית )הקו הכחול(, בקצה 

 הדרום מזרחי של התחנה. 

צומצם ותחנת השנאה שתוכננה בצמוד בוטלה ותאוחד עם  , מצפון לשרוול,הקו הכחול םתחו

המוצע באות  (. ההשפעות של השינוילעיל 1.9.1-2איורים )ראו  הרצל רחובהתחנה ממערב ל

לידי ביטוי בצמצום הריסת המבנים ותפיסת השטח, באפשרות להקמת מבנים ומרתפים לאורך 

 וכן בהיבטים של רעש ורעידות כפי שמתואר בהמשך.התחנה 

 תאור העבודות הנדרשות והתפקוד בהפעלה .8.2

 פירוט/י ראה. התחנה כלל לביצוע הנדרשות לעבודות דומות הכניסה לביצוע הנדרשות העבודות

נה היציאה מן התחנה בההקמה של מאופן . 31הסביבה על ההשפעה בתסקיר 3.8.2 בסעיף

ביצוע גמר. המבנה הסופי ו בחפירה פתוחה של שרוול היציאה, יציקות בטון של הקירות כרוך

 .בהתאם לנספח המסילה -על הקרקע הוהמופע 

 בתיותתאור ההשפעות הסבי .8.3

 

 השפעות כלליות .8.3.1

בהפחתת מספר המבנים השינוי מצמצם באופן ברור את הפגיעה הסביבתית הן 

מאידך,  .הנדרש לצורך מימוש התכנית שטחהתפיסת את הן הנדרשים להריסה ו

השינוי המוצע עלול להשפיע על האפשרות להקים מרתפים ומבנים באזור השינוי. 
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במסגרת התכנון  מקרה זה אינו ייחודי והנושא ייבדק 7.3.1כפי שהוסבר בסעיף 

 המפורט.

דבר שעשוי  –בנוסף, השינוי המוצע מקרב את הכניסות לתחנות למבנים אחרים 

 .בסעיף הבאלגרום להשפעות מבחינת רעש ורעידות. נושאים אלו ייסקרו 

 

 השפעות אקוסטיות )רעש ורעידות( .8.3.2

חישוב רעש מעודכן לכל שלבי טה של אחת מהכניסות לתחנה. נערך כולל הסהשינוי 

 כהההקמה כאשר הוספה הכניסה החדשה והוחסרה הכניסה המתבטלת. בנוסף נער

בדיקה של טווח השפעת הרעידות כתוצאה מהעבודות ונבדק מחדש מפלס הרעש 

 הנדרש מפתחי האוורור. 

 רעש בשלב ההקמה .8.3.2.1

הנחות לחיזוי מפלסי הרעש בשלב ההקמה מופיע פרוט הקריטריונים וה

 לעיל.  2.3.2.1בסעיף 

 מוצג 8.3.2.1.1 באיור. 8.3.2.1.1 הבטבל יםחישובי הרעש מוצגתוצאות 

מיקום התחנה והסביבה, מיקום קולטי הרעש ששימשו לחישובים תוך סימון 

 הקולטים שבהם נמצאה חריגה מהקריטריון.

 

שבהם  התחנהחיזוי הרעש עולה כי קיימים מספר בניינים סביב  מתוצאות

מפלס הרעש באחד משלבי ההקמה לפחות, חורג מהקריטריון. בשל סוג 

רבה של הבניינים הקרובים יהעבודות שיבוצעו להקמת התחנות והק

 לתחנה, הפתרון האקוסטי הישים היחיד הוא מיגון אקוסטי דירתי.

ון אקוסטי לפני יבוצע מיג .במקרים בהם מפלס הרעש חורג מהקריטריונים

עמידה  מאפשרשבוצע בקווים האדום והירוק  המיגון יישוםתחילת העבודות, 

בכלל הקריטריונים. במידה והחריגה קטנה מאוד ולפרק זמן של ימים 

 למיקוםלדיירים פינוי  להציעספורים, תישמר לנת"ע האופציה ככל שיידרש, 

חלופי במקום לבצע עבורם מיגון אקוסטי דירתי. ההחלטה בדבר פינוי לדיור 

חלופי במקום מיגון תתקבל לפני תחילת העבודות, לאחר בדיקה אקוסטית 

"ל. נת"ע ותמפורטת המאשרת שאכן החריגה קטנה מאוד ובתיאום עם 

תפנה לדיירים עם הצעה לפינוי לזמן מוגדר. הפנייה לדיירים תהיה במסגרת 

פנייה הראשונה לדיירים כפי שנקבע בנוהל למיגון דירתי.ה



איור מס' 8.3.2.1.1
מיקום קולטי רעש - עבודות 
הקמה - תחנת רחובות מרכז 

קנ"מ 1:2,000

מקרא:

סימון תוואי המסילה

מבנים אשר נבדק בהם 
מפלס הרעש

מבנים שנמצאה בהם 
חריגת רעש

קולטים
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 תחנת רחובות מרכז– ההקמה מעבודות הרעש מפלסי חיזוי 1.1.28.3. טבלה

 Cשלב  B2שלב  B1שלב  Aשלב    תחנת רחובות מרכז

סימון מקבל  מס"ד
 וקומה

קריטריון  שימוש 
 רעש

מפלס רעש 
מירבי 

מחושב 
Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

מפלס רעש 
מירבי 
מחושב 

Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

מפלס רעש 
מירבי 
מחושב 

Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

מפלס רעש 
מירבי 
מחושב 

Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

1 R1-ground 0% 60.9 0% 65.9 0% 69.8 0% 66.2 75 מגורים+מסחר 

2 R1-top     66.1 0% 69.7 0% 65.8 0% 60.8 0% 

3 R2-ground 8.3% 77.6 1.8% 77.1 28.2% 86.5 10.3% 82.8 75 מגורים+מסחר 

4 R2-top     68.8 0% 72.7 0% 70.0 0% 63.7 0% 

5 R3-ground 0% 67.8 0% 61.7 5.1% 76.7 0% 73.1 75 מגורים+מסחר 

6 R3-top     72.4 0% 76.2 5.1% 50.0 0% 67.2 0% 

7 R4-ground 0% 62.3 0% 64.1 0% 71.2 0% 67.6 75 מגורים+מסחר 

8 R4-top     66.3 0% 70.0 0% 63.7 0% 61.1 0% 

9 R5-ground 0% 66.6 0% 65.8 2.6% 75.5 0% 71.9 75 מגורים+מסחר 

10 R5-top     71.3 0% 75.0 2.6% 65.7 0% 66.1 0% 

11 R6-ground 8.3% 82.3 0% 70.6 23.1% 91.2 15.4% 87.5 75 מגורים+מסחר 

12 R6-top     75.1 2.6% 79.3 20.5% 69.8 0% 70.1 0% 

13 R7-ground 0% 71.0 8.8% 94.7 33.3% 103.4 20.5% 97.9 75 מגורים+מסחר 

14 R7-top     81.8 15.4% 86.6 30.8% 76.7 2.4% 77.2 2.6% 

15 R8-ground 0% 61.6 19.3% 77.8 64.1% 70.5 20.5% 66.9 65 ספרייה עירונית 

16 R8-top     66.8 17.9% 70.4 64.1% 77.2 26.2% 61.5 0% 
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 Cשלב  B2שלב  B1שלב  Aשלב    תחנת רחובות מרכז

סימון מקבל  מס"ד
 וקומה

קריטריון  שימוש 
 רעש

מפלס רעש 
מירבי 

מחושב 
Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

מפלס רעש 
מירבי 
מחושב 

Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

מפלס רעש 
מירבי 
מחושב 

Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

מפלס רעש 
מירבי 
מחושב 

Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

17 R9-ground 0% 66.0 15.8% 86.9 0% 74.9 0% 71.3 75 מגורים+מסחר 

18 R9-top     67.0 0% 70.7 0% 70.8 0% 61.8 0% 

19 R10-ground 0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 65 מבנה ציבור 

20 R10-top     0.0 0% 0.0 0% 0.0 0% 0.0 0% 
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 רעידות ורעש משנה בשלב ההקמה  .8.3.2.2

באזור התחנות יופעל ציוד לחפירת קירות הסלארי, הכנת הכניסות לתחנות 

פרוט הקריטריונים וההנחות לחישוב מפלסי הרעידות וחפירת התחנות. 

המרחקים לעיל.  2.3.2.2ורעש המשנה בשלב ההקמה מפורטים בסעיף 

 -מ' לבולדוזר קטן עד ל 3 -( נעים מVdB 72לעמידה בקריטריון הרעידות )

בהנחה שעיקר העבודות להקמת מ' למחפר כלונסאות )גבול עליון(.  96

התחנות, יתבצע באמצעות מחפר כפות לחפירה, המרחק לעמידה 

מ' מגבול העבודות. בהנחה שהעבודות לכניסות לתחנות  41בקריטריון הוא 

צעו באמצעות מחפר כלונסאות אופייני, המרחק לעמידה בקריטריון הוא יתב

 .מ' מגבול העבודות 38

ההשפעה של כלים אלו סביב כל המקרים  ותגבול ניםמסומ 8.3.2.2.1באיור 

 בהם מבוצעים שינויים.

 רעש בשלב ההפעלה .8.3.2.3

 יישמע לא הרכבת מנסיעת הנובע הרעשקרקעי, -תת הוא הקו שכל מכיוון

, ההפעלה בשלב במטרו הקשורים העיקריים הרעש מקורות. הקרקע פני על

 .והמיזוג האוורור מערכות ובפרט, בתחנות שיופעלו המכניות המערכות הם

 קריטריונים .א

 לתקנות בהתאם נקבעים האוורור מפתחי המותרים המירביים הרעש מפלסי

 .1990( סביר בלתי)רעש  מפגעים למניעת

מפלס הרעש  -תקנות אלו, באזור מגורים )מבנה ב' לפי התקנות(  לפי

 - 6:00שעות בשעות היום ) 9 -מ יותר הנמשך לרעש dBA 50המותר הינו 

 .הלילה בשעות דקות 30 מעל הנמשך לרעש dBA 40 -( ו22:00

ציבור רגישים )כגון בית ספר(, מפלסי הרעש המותרים הינם נמוכים  במבני

המירביים המותרים באזור מגורים בכל שעות  םמהמפלסי dBA 5 -ב

היממה. לעומת זאת, באזורים מעורבים )כגון אזור למסחר ומגורים(, 

גבוהים  dBA 5בשעות היום, מפלסי הרעש המירביים המותרים הם 

 -הנמשך יותר מ לרעשdBA 55 ) ממפלסי הרעש המירביים באזור מגורים

דקות, בשעות  30 -יותר מלרעש הנמשך  dBA 40שעות בשעות היום,  9

 הלילה(.

 מקור לכיוון החלונות כאשר המבנה בתוך נקבעים המותרים מפלסיםה

 .פתוחים הרעש



איור מס' 8.3.2.2.1
גבולות השפעה של רעידות 

ורעש משנה בשלב ההקמה - 
תחנת רחובות מרכז   

קנ"מ 1:2,000

מקרא:

סימון תוואי המסילה

תחום השפעת העידות
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 תרומת ללא בלבד מהמקור הנובע לרעש מתייחסים המותרים הרעש פלסימ

 .במקום הרקע רעש

 ההפעלה בשלב הרעש מפלסי חיזוי .ב

 האוורור מערכות הינו ההפעלה בשלב העיקרי הרעש מקור, לעיל כמצוין

 .בתחנות האוויר ומיזוג

 בכל האוורור פתחי מיקום נקבע אך תוכננו טרם אלו מערכות, זה בשלב

 .תחנה לכל/יציאות לכניסות בסמוך ימוקמו אלו אוורור פתחי. תחנה

 הקרובים הרגישים המבנים לבין הפתחים בין למרחקים בהתאם, לפיכך

 שבמבנים כדי, פתח מכל' מ 1 במרחק המירבי הרעש מפלס נקבע, ביותר

)רעש  מפגעים למניעת התקנות מדרישות יחרגו לא הרעש מפלסי הסמוכים

 .1990( סביר בלתי

הבדיקה לקביעת מפלס הרעש המירבי לכל פתח, נבדקו  במסגרת

 (.8.3.2.3.1)איור  המרחקים מכל פתח עד לקולטים הקרובים ביותר

מ' מפתח  1במרחק של בהתאם למרחקים אלו, חושב מפלס הרעש המירבי 

האוורור, כך שמפלס הרעש בתוך המבנים הקרובים לא יחרוג ממפלס 

 הרעש המירבי המותר בתקנות.

 -)מ הלילה בשעות גם יופעלו והמיזוג האוורור שמערכות להניח שניתן מכיוון

, הלילה לשעות קריטריון נקבע, לפחות דקות 30 למשך( 6:00 עד 22:00

למבנה ציבור  dBA 45למבנה מגורים,  dBA 40) המבנה לשימוש בהתאם

 רגיש לרעש שאינו בשימוש בשעות הלילה(.

 המינימלי הרעש מפלס הוא פתח לכל שנקבע המותר המירבי הרעש מפלס

 .פתח אותו סביב הקולטים כל מבין שחושב

 ודהיינכי החישוב אינו מביא בחשבון את כיווניות פתחי האוורור.  יצוין

חשבון את כיוון הפתח ביחס למבנה. ייתכן מצב החישוב אינו מביא ב

שבתכנון המפורט של פיר האוורור, הפיר יהיה סגור לכיוון המבנה הקרוב 

ביותר והפתח ימוקם בחזית הנגדית למבנה הקרוב. במצב זה, מפלס הרעש 

 8.3.2.3.1המירבי המותר יהיה גבוה יותר מהמפלסים המוצגים בטבלה 

בהמשך המביאים בחשבון קו ישיר מהפתח עד למבנה הקרוב. לפיכך, 

מפלסי הרעש שנקבעו לכל פתח הם אינדיקאטיביים בלבד בשלב זה, ומפלס 

הרעש המירבי הסופי לכל פתח יקבע במסגרת התכנון המפורט של 

המערכות ובעל מקרה, מפלסי הרעש לא יחרגו מדרישות התקנות למניעת 

 .1990ביר( מפגעים )רעש בלתי ס

 . 8.3.2.3.1חישובי הרעש לכל פתח מוצגים בטבלה  תוצאות

 



איור מס' 8.3.2.3.1
חיזוי מפלס הרעש בשלב 

ההפעלה – תחנת רחובות 
מרכז 

קנ"מ 1:2,000

מקרא:

סימון תוואי המסילה

פתח אוורור



 

 נקי metro_m1_south_106b_ver_2.4 70מתוך  55עמוד 

 

תחנת  - האוורור מפתחי' מ 1 במרחק מירביים רעש מפלסי 18.3.2.3. טבלה

 רחובות מרכז

, הקרוב למבנה מרחק פתח תחנה

 'מ

רעש מירבי,  מפלס

dBA 

 84 92 1 מרכז רחובות

 2 13 67 

 

 ההפעלה בשלב משנה ורעש רעידות .8.3.2.4

השפעת הרעידות ורעש המשנה מושפעת מתנועת הרכבות. לשינויים 

אין השפעה על מפלסי  לתחנות הכניסות הסטתמהמוצעים כתוצאה 

 הרעידות ורעש המשנה בשלב ההפעלה.

 המלצות להוראות התכנית  .8.4

 .התכנית הוראות בעדכון צורך אין
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 (12)שינוי מעבור מדרום לתחנת באר יעקב  .9

 מהות השינוי ביחס למצב המופקד  .9.1

 

המופקד המעבור תוכנן דרומית לרחוב אליהו בקרבת שכונת מגורים ממערב לרח'  במצב

ונוסף אתר התארגנות בשטח  4313נעמי שמר. המעבור הוזז צפונה, בסמוך לדרך מס' 

דונם ממזרח לרחוב . זכות הדרך ברח' נעמי שמר הורחבה על מנת לאפשר את  6 -של כ

ית מאושרת אחרת לדרך מוצעת ורצועת ביצוע המעבור, תוך שינוי הייעוד מע"פ תכנ

מתע"ן תת"ק. אתר ההתארגנות ממזרח סומן בייעוד ע"פ תכנית מאושרת אחרת. תחום 

 הסביבתית הבדיקה במסגרת. לעיל 1.12.1-2. ראו איורים התכנית הורחב בהתאם

 נבחנו ובנוסף , קידוחי מי שתיהמים השפלת של בהיבט המוצע השינוי השפעות נבחנו

 .המוצע השינוי של האקוסטיות ותההשפע גם

 תאור העבודות הנדרשות והתפקוד בהפעלה .9.2

 העבודותהשינוי הנו במיקום המעבור ובמיקום אתר ההתארגנות הנדרש להקמתו. 

ותאור העבודות באתר ההתארגנות  3.2.4בסעיף  מפורטות המעבור לביצוע הנדרשות

  .32הסביבה על ההשפעה בתסקיר 3.10בסעיף 

 בתיותהסבי תאור ההשפעות .9.3

 השפעות כלליות .9.3.1

יש השפעה בזמן ההקמה על הסביבה בשל ביצוע מפני הקרקע ככלל,  לביצוע המעבור

האתר נמצא בסמיכות לכביש קיים ולכן ההשפעות  .ולא בעבודות כריה תת קרקעיות

בזמן ההפעלה אין הבדל או תוספת להשפעה הסביבתיות של הקמתו קטנות. 

המעבור המתוכנן נמצא באזור שבו מפלס מי התהום נמוך ולכן אין צורך  הסביבתית.

  בעבודות להשפלת מי תהום.

ההשפעות הסביבתיות של אתר ההתארגנות באתר ההתארגנות אין קידוחי מי שתיה. 

 בתסקיר. 4.8.2 -ו 4.7.4, 4.3, 3.8.6מתוארות בסעיפים 

                                                 

 .2020, גיאופרוספקט, יוני תסקיר השפעה על הסביבה - S-M1קו מטרו  -א' 101תת"ל  32
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 השפעות אקוסטיות )רעש ורעידות( .9.3.2

הבדיקה האקוסטית נערכו  במסגרתשל המעבור צפונה.  הסטההמוצע כולל  שינויה

 כה. בנוסף נערלמעבורההקמה הצפוי במבנים הסמוכים  בשלבשל הרעש  יםחישוב

לשינויים  ההקמה כתוצאה מהעבודות. בשלבבדיקה של טווח השפעת הרעידות 

 המוצעים אין השפעות על מפלסי הרעש והרעידות בשלב הקבע של הקו. 

 רעש בשלב ההקמה .9.3.2.1

הקריטריונים וההנחות לחיזוי מפלסי הרעש בשלב ההקמה מופיע  פרוט

 לעיל.  2.3.2.1בסעיף 

 מוצג 9.3.2.1.1 באיור. 9.3.2.1.1 הבטבל יםתוצאות חישובי הרעש מוצג

מיקום קולטי הרעש ששימשו לחישובים תוך סימון הקולטים שבהם נמצאה 

 .חריגה מהקריטריון

 

 מעבור מדרום לתחנת באר יעקב – ההקמה מעבודות הרעש מפלסי חיזוי 1.1.2.39. טבלה

מדרום לתחנת באר  מעבור
 יעקב

 Cשלב  B1שלב  Aשלב   

סימון מקבל  ד"מס
 וקומה

קריטריון  שימוש 
 רעש

מפלס רעש 
מירבי 

מחושב 
Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

מפלס רעש 
מירבי 
מחושב 

Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

מפלס רעש 
מירבי 
מחושב 

Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

1 R1-ground 0% 64.8 15.4% 73.8 2.5% 70.1 70 מגורים 

2 R1-top   70.3 2.5% 73.9 17.9% 65.0 0% 

3 R2-ground 0% 56.7 0% 65.6 0% 62.0 70 מגורים 

4 R2-top     62.0 0% 65.6 0% 56.7 0% 

 

מפלס  שבו המעבורסביב  בניין אחדחיזוי הרעש עולה כי קיימים  מתוצאות

הרעש באחד משלבי ההקמה לפחות, חורג מהקריטריון. בשל סוג העבודות 

, הפתרון האקוסטי המבנה למעבוררבה של יוהק המעבורשיבוצעו להקמת 

 הישים היחיד הוא מיגון אקוסטי דירתי.

יבוצע מיגון אקוסטי לפני  .במקרים בהם מפלס הרעש חורג מהקריטריונים

עמידה  מאפשרשבוצע בקווים האדום והירוק  המיגון יישוםתחילת העבודות, 

בכלל הקריטריונים. במידה והחריגה קטנה מאוד ולפרק זמן של ימים 

 למיקוםלדיירים פינוי  להציעספורים, תישמר לנת"ע האופציה ככל שיידרש, 

חלופי במקום לבצע עבורם מיגון אקוסטי דירתי. ההחלטה בדבר פינוי לדיור 



איור מס'  9.3.2.1.1 מיקום 
קולטי רעש - עבודות הקמה 
- מעבור מדרום לתחנת באר 

יעקב 
קנ"מ 1:2,000

מקרא:

סימון תוואי המסילה

מבנים אשר נבדק בהם 
מפלס הרעש

מבנים שנמצאה בהם 
חריגת רעש

קולטים
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חלופי במקום מיגון תתקבל לפני תחילת העבודות, לאחר בדיקה אקוסטית 

"ל. נת"ע ותמפורטת המאשרת שאכן החריגה קטנה מאוד ובתיאום עם 

תפנה לדיירים עם הצעה לפינוי לזמן מוגדר. הפנייה לדיירים תהיה במסגרת 

 פנייה הראשונה לדיירים כפי שנקבע בנוהל למיגון דירתי.ה

 

 רעידות ורעש משנה בשלב ההקמה  .9.3.2.2

בשלב  פרוט הקריטריונים וההנחות לחיזוי מפלסי הרעידות ורעש המשנה

 לעיל.  2.3.2.2ההקמה מופיע בסעיף 

מ' לבולדוזר  3 -( נעים מVdB 72המרחקים לעמידה בקריטריון הרעידות )

מ' למחפר כלונסאות )גבול עליון(. בהנחה שעיקר העבודות  96 -קטן עד ל

באמצעות מחפר הכלונסאות )אופייני( לקידוחי  ויתבצע המעבוריםלהקמת 

ובאמצעות מחפר כפות לחפירה לקירות הסלארי, המרחקים  המיקרופיילים

 .העבודותמ' מגבול  41 הםלעמידה בקריטריון 

ההשפעה של כלים אלו סביב כל המקרים  ותגבול ניםמסומ 9.3.2.2.1 איורב

 בהם מבוצעים שינויים.

 ההפעלה בשלב רעש .9.3.2.3

 יישמע לא הרכבת מנסיעת הנובע הרעשקרקעי, -תת הוא הקו שכל מכיוון

, ההפעלה בשלב במטרו הקשורים העיקריים הרעש מקורות. הקרקע פני על

 .והמיזוג האוורור מערכות ובפרט, בתחנות שיופעלו המכניות המערכות הם

לפיכך לא צפויה השפעה של השינוי המוצע על מפלסי הרעש בשלב 

 ההפעלה.

 ההפעלה בשלב משנה ורעש רעידות .9.3.2.4

השפעת הרעידות ורעש המשנה מושפעת מתנועת הרכבות. לשינויים 

המוצעים כתוצאה מהקמת המעבורים אין השפעה על מפלסי הרעידות 

 בשלב ההפעלה.ורעש המשנה 

 המלצות להוראות התכנית  .9.4

 .התכנית הוראות בעדכון צורך אין

 



איור מס' 9.3.2.2.1 גבולות 
השפעה של רעידות ורעש 

משנה בשלב ההקמה -  
מעבור מדרום לתחנת באר 

יעקב   
קנ"מ 1:2,000

מקרא:

סימון תוואי המסילה

תחום השפעת העידות
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 (13)שינוי  ןצמווי שרת משה תותחנ ביןמעבור  .10

 מהות השינוי ביחס למצב המופקד  .10.1

, נדרש פיר המבוצע  ולצורך מילוט ממנהרות המטרו אל פני הקרקע המעבורלצורך ביצוע 

השטח הנדרש לביצוע הפיר,  .שהופקדה בתכניתבחפירה מפני הקרקע שלא הופיע 

בקצה הצפון מזרחי של המעבור בתחום שצ"פ מאושר, יסומן בתשריט המצב המוצע 

כמו כן נדרש שטח התארגנות לטובת ביצוע . תת"ק ביעוד דרך מוצעת עם רצועת מתע"ן

ד ע"פ תכנית מאושרת אחרת. תחום התכנית הורחב המעבור, מסומן בתשריט בייעו

(. במסגרת הבדיקה הסביבתית נבחנו השפעות השינוי לעיל 1.13.1 איורבהתאם. )ראו 

המוצע על המשך תפקוד השצ"פ בזמן העבודות ולאחר סיומן, על הצורך בהשפלת מים 

בנוסף נבחנו במסגרת עבודות הכריה, ועל הנראות של האזור עם תום תקופת העבודות. 

 גם ההשפעות האקוסטיות של השינוי המוצע.

 תאור העבודות הנדרשות והתפקוד בהפעלה .10.2

 הפיר לביצוע הנדרשות העבודות. פיר הגישה לביצוע המעבורהשינוי הינו במיקום 

  לעיל. 2.2מפורטות בסעיף 

 בתיותתאור ההשפעות הסבי .10.3

 

 השפעות כלליות .10.3.1

הקמת פיר הגישה והעבודות עצמן, תהיה תנועה של כלים הנכנסים והיוצאים  בזמן

 גודר ולא יוכל לשמש כגן .י האתרמהאתר. 

 המופעפיר מילוט מן המנהרות. כ וישמשוסב פיר הגישה ילאחר סיום הקמת המעבור, 

. ופיר מערכות עלית וחדר מדרגותמ כולל ההקמה עבודות תום עם הפיר של העילי

 . ו לשימוש הציבורישובחלקי הגן הפנויים ל מניעה כי כעבודות ההקמה , אין עם סיום 

המעבור המתוכנן נמצא באזור שבו מפלס מי התהום נמוך  -מבחינת השפלת מים 

 ולכן אין צורך בעבודות להשפלת מי תהום.

 השפעות אקוסטיות )רעש ורעידות( .10.3.2

וציוד נוסף  NATMכנסת מכונת שינוי של מיקום הפיר שנועד לההשינוי המוצע כולל 

. בנוסף לפיר. נערך חישוב של הרעש הצפוי במבנים הסמוכים ולהוצאת חומרי חפירה

שינויים המוצעים אין ל בדיקה של טווח השפעת הרעידות כתוצאה מהעבודות. כהנער

 השפעות על מפלסי הרעש והרעידות בשלב הקבע של הקו. 
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 רעש בשלב ההקמה .10.3.2.1

פרוט הקריטריונים וההנחות לחיזוי מפלסי הרעש בשלב ההקמה מופיע 

 לעיל.  2.3.2.1בסעיף 

 מוצג 10.3.2.1.1 באיור. 10.3.2.1.1 הבטבל יםתוצאות חישובי הרעש מוצג

מיקום קולטי הרעש ששימשו לחישובים תוך סימון הקולטים שבהם נמצאה 

 .חריגה מהקריטריון

בין תחנות  מעבור –ההקמה  מעבודות הרעש מפלסי חיזוי 1.1.2.310. טבלה

 משה שרת וויצמן

 B2שלב    בין תחנות משה שרת וויצמןמעבור 

סימון מקבל  מס"ד
 וקומה

קריטריון  שימוש 
 רעש

מפלס רעש 
מירבי מחושב 

Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

1 R1-ground 100% 73.4 70 מגורים 

2 R1-top     71.2 100% 

3 R2-ground 0% 68.4 70 מגורים 

4 R2-top     68.3 0% 

5 R3-ground 100% 78.0 70 מגורים 

6 R3-top     74.0 100% 

7 R4-ground 100% 71.3 70 מגורים 

8 R4-top     70.9 100% 

9 R5-ground 100% 84.5 70 מגורים 

10 R5-top     79.7 100% 

11 R6-ground 100% 76.3 70 מגורים 

12 R6-top     75.5 100% 

13 R7-ground 0% 67.5 70 מגורים 

14 R7-top     67.3 0% 

 

לעיל יבוצעו  2.3.2.1.1הערה: לא כל שלבי העבודה שפורטו בטבלה 

לפיכך  כיוון שמדובר בחפירה מקומית של פיר קטן מאוד. ,במקרה זה

 הסקירה האקוסטית לא כוללת את כל השלבים.

שבהם  הפירחיזוי הרעש עולה כי קיימים מספר בניינים סביב  מתוצאות

 פירהמפלס הרעש חורג מהקריטריון. בשל סוג העבודות שיבוצעו להקמת 



איור מס' 10.3.2.1.1 מיקום 
קולטי רעש - עבודות הקמה 
-   מעבור בין תחנות משה 

שרת וויצמן  
קנ"מ 1:2,000

מקרא:

סימון תוואי המסילה

מבנים אשר נבדק בהם 
מפלס הרעש

מבנים שנמצאה בהם 
חריגת רעש

קולטים
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הקרובים לתחנה, הפתרון האקוסטי הישים היחיד הוא  הפיררבה של יוהק

 מיגון אקוסטי דירתי.

יבוצע מיגון אקוסטי לפני  .במקרים בהם מפלס הרעש חורג מהקריטריונים

עמידה  מאפשרשבוצע בקווים האדום והירוק  המיגון יישוםתחילת העבודות, 

בכלל הקריטריונים. במידה והחריגה קטנה מאוד ולפרק זמן של ימים 

 למיקוםלדיירים פינוי  להציעספורים, תישמר לנת"ע האופציה ככל שיידרש, 

רתי. ההחלטה בדבר פינוי לדיור חלופי במקום לבצע עבורם מיגון אקוסטי די

חלופי במקום מיגון תתקבל לפני תחילת העבודות, לאחר בדיקה אקוסטית 

"ל. נת"ע ותמפורטת המאשרת שאכן החריגה קטנה מאוד ובתיאום עם 

תפנה לדיירים עם הצעה לפינוי לזמן מוגדר. הפנייה לדיירים תהיה במסגרת 

 למיגון דירתי.הפנייה הראשונה לדיירים כפי שנקבע בנוהל 

 רעידות ורעש משנה בשלב ההקמה  .10.3.2.2

פרוט הקריטריונים וההנחות לחיזוי מפלסי הרעידות ורעש המשנה בשלב 

 לעיל.  2.3.2.2ההקמה מופיע בסעיף 

מ' לבולדוזר  3 -( נעים מVdB 72המרחקים לעמידה בקריטריון הרעידות )

מ' למחפר כלונסאות )גבול עליון(. בהנחה שעיקר העבודות  96 -קטן עד ל

באמצעות מחפר הכלונסאות )אופייני(, המרחק  ויתבצע הפירלהקמת 

 .העבודותמגבול מ'  38 הואלעמידה בקריטריון 

ההשפעה של כלים אלו סביב כל  ותגבול ניםמסומ 10.3.2.2.1באיור 

 הם מבוצעים שינויים.המקרים ב

 ההפעלה בשלב רעש .10.3.2.3

 יישמע לא הרכבת מנסיעת הנובע הרעשקרקעי, -תת הוא הקו שכל מכיוון

, ההפעלה בשלב במטרו הקשורים העיקריים הרעש מקורות. הקרקע פני על

 .והמיזוג האוורור מערכות ובפרט, בתחנות שיופעלו המכניות המערכות הם

 לפיכך לא צפויה השפעה על מפלסי הרעש בשלב ההפעלה.

 ההפעלה בשלב משנה ורעש רעידות .10.3.2.4

השפעת הרעידות ורעש המשנה מושפעת מתנועת הרכבות. לשינויים 

אין השפעה על מפלסי הרעידות ורעש  הפירהמוצעים כתוצאה מהקמת 

 המשנה בשלב ההפעלה.

 המלצות להוראות התכנית  .10.4

 .התכנית הוראות בעדכון צורך אין



איור מס' 10.3.2.2.1 גבולות 
השפעה של רעידות ורעש 

משנה בשלב ההקמה -   
מעבור בין תחנות משה שרת 

וויצמן 
קנ"מ 1:2,000

מקרא:

סימון תוואי המסילה

תחום השפעת העידות
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 (14)שינוי  לודתחנת הפלמ"ח  .11

 מהות השינוי ביחס למצב המופקד  .11.1

במצב המופקד שרוול הכניסה לתחנה היה במקביל לרחוב אבא הלל ויצא לכיוון צפון. השרוול 

השינוי  (.לעיל 1.14.1 איורראו ) אל רח' נורדאו. ופונה מערבהשונה כך שהוא בניצב לתחנה 

השינוי פותח אפשרויות לניצול . נועד לצמצם הפרעה בפיתוח העירוני לאורך הרחוב הראשי

במסגרת הבדיקה הסביבתית נבחנו ההשפעות של השינוי  .ני של חזית הרחוב הראשיאורב

 המוצע על הפיתוח האורבני ועל מפלסי הרעש והרעידות בשלב עבודות ההקמה וההפעלה..

 הנדרשות והתפקוד בהפעלהתאור העבודות  .11.2

 פירוט/י ראה. התחנה כלל לביצוע הנדרשות לעבודות דומות הכניסה לביצוע הנדרשות העבודות

נה היציאה מן התחנה בההקמה של מאופן . 33הסביבה על ההשפעה בתסקיר 3.8.2 בסעיף

ביצוע גמר. המבנה הסופי ו בחפירה פתוחה של שרוול היציאה, יציקות בטון של הקירות כרוך

 בהתאם לנספח המסילה המצורף. -על הקרקע הוהמופע 

 בתיותתאור ההשפעות הסבי .11.3

 השפעות כלליות .11.3.1

פותח אפשרויות והפרעה בפיתוח העירוני לאורך הרחוב הראשי את המצם מצהשינוי 

 .ני של חזית הרחוב הראשילניצול אורב

 השפעות אקוסטיות )רעש ורעידות( .11.3.2

חישוב רעש מעודכן לכל שלבי השינוי כולל הסטה של אחת מהכניסות לתחנה. נערך 

 כהההקמה כאשר הוספה הכניסה החדשה והוחסרה הכניסה המתבטלת. בנוסף נער

בדיקה של טווח השפעת הרעידות כתוצאה מהעבודות ונבדק מחדש מפלס הרעש 

 הנדרש מפתחי האוורור. 

 רעש בשלב ההקמה .11.3.2.1

סי הרעש בשלב ההקמה מופיע וההנחות לחיזוי מפלפרוט הקריטריונים 

 לעיל.  2.3.2.1בסעיף 

 מוצג 11.3.2.1.1 באיור. 11.3.2.1.1 הבטבל יםתוצאות חישובי הרעש מוצג

מיקום התחנה והסביבה, מיקום קולטי הרעש ששימשו לחישובים תוך סימון 

 הקולטים שבהם נמצאה חריגה מהקריטריון.

                                                 

 .2020, גיאופרוספקט, יוני תסקיר השפעה על הסביבה - S-M1קו מטרו  -א' 101תת"ל  33



איור מס' 11.3.2.1.1 מיקום 
קולטי רעש - עבודות הקמה – 

תחנת הפלמ"ח לוד   קנ"מ 
1:2,000

מקרא:

סימון תוואי המסילה

מבנים אשר נבדק בהם 
מפלס הרעש

מבנים שנמצאה בהם 
חריגת רעש

קולטים
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 תחנת הפלמ"ח– ההקמה מעבודות הרעש מפלסי חיזוי 1.1.2.311. טבלה

 Cשלב  B2שלב  B1שלב  Aשלב    חנת הפלמ"ח ת

קריטריון  שימוש  סימון מקבל וקומה מס"ד
 רעש

מפלס רעש 
מירבי 

מחושב 
Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

מפלס רעש 
מירבי 
מחושב 

Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

מפלס רעש 
מירבי 
מחושב 

Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

מפלס רעש 
מירבי 
מחושב 

Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

1 R1-ground 29% 75.6 9% 75.9 33% 84.8 22% 81.2 70 מגורים 

2 R1-top     80.5 22% 84.4 33% 75.4 9% 75.5 29% 

3 R2-ground 16% 72.9 0% 48.2 0% 57.2 0% 53.5 70 מגורים 

4 R2-top     60.0 0% 65.2 0% 55.6 0% 72.7 16% 

5 R3-ground 7% 71.2 0% 48.8 0% 57.7 0% 54.1 70 מגורים 

6 R3-top     60.4 0% 65.5 0% 55.9 0% 71.1 7% 

7 R4-ground 0% 65.9 0% 62.2 4% 71.1 0% 67.5 70 מגורים 

8 R4-top     67.5 0% 71.1 4% 62.2 0% 65.9 0% 

9 R5-ground 0% 64.9 0% 60.5 0% 69.4 0% 65.8 70 מגורים 

10 R5-top     65.8 0% 69.4 0% 60.5 0% 64.9 0% 

11 R6-ground 0% 62.0 0% 56.4 0% 65.3 0% 61.7 70 מגורים 

12 R6-top     61.6 0% 65.2 0% 56.3 0% 62.0 0% 

13 R7-ground 0% 61.4 0% 55.5 0% 64.4 0% 60.8 70 מגורים 

14 R7-top     60.8 0% 64.4 0% 55.5 0% 61.4 0% 

15 R8-ground 0% 58.5 0% 44.4 0% 53.4 0% 49.5 70 מגורים 
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 Cשלב  B2שלב  B1שלב  Aשלב    חנת הפלמ"ח ת

קריטריון  שימוש  סימון מקבל וקומה מס"ד
 רעש

מפלס רעש 
מירבי 

מחושב 
Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

מפלס רעש 
מירבי 
מחושב 

Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

מפלס רעש 
מירבי 
מחושב 

Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

מפלס רעש 
מירבי 
מחושב 

Laeq dB 

אחוז 
ימי 

 חריגה

16 R8-top     52.5 0% 56.5 0% 47.4 0% 59.8 0% 

17 R9-ground 0% 55.8 0% 52.5 0% 61.4 0% 57.8 70 מגורים 

18 R9-top     57.8 0% 61.4 0% 52.5 0% 55.8 0% 

19 R10-ground 0% 54.1 0% 52.9 0% 61.8 0% 58.2 70 מגורים 

20 R10-top     58.2 0% 61.8 0% 52.9 0% 54.1 0% 

21 R11-ground 0% 49.4 0% 38.7 0% 47.7 0% 43.8 70 מגורים 

22 R11-top     46.0 0% 49.9 0% 40.9 0% 53.0 0% 

23 R12-ground 0% 55.0 0% 51.3 0% 60.2 0% 56.6 70 מגורים 

24 R12-top     56.6 0% 60.2 0% 51.3 0% 55.0 0% 
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שבהם  התחנהחיזוי הרעש עולה כי קיימים מספר בניינים סביב  מתוצאות

מפלס הרעש באחד משלבי ההקמה לפחות, חורג מהקריטריון. בשל סוג 

של הבניינים הקרובים לתחנה,  רבהיהעבודות שיבוצעו להקמת התחנות והק

 הפתרון האקוסטי הישים היחיד הוא מיגון אקוסטי דירתי.

יבוצע מיגון אקוסטי לפני  ,במקרים בהם מפלס הרעש חורג מהקריטריונים

עמידה  מאפשרשבוצע בקווים האדום והירוק  המיגון יישוםתחילת העבודות, 

זמן של ימים ספורים,  בכלל הקריטריונים. במידה והחריגה קטנה מאוד ולפרק

חלופי  למיקוםלדיירים פינוי  להציעתישמר לנת"ע האופציה ככל שיידרש, 

במקום לבצע עבורם מיגון אקוסטי דירתי. ההחלטה בדבר פינוי לדיור חלופי 

במקום מיגון תתקבל לפני תחילת העבודות, לאחר בדיקה אקוסטית מפורטת 

"ל. נת"ע תפנה לדיירים ות המאשרת שאכן החריגה קטנה מאוד ובתיאום עם

עם הצעה לפינוי לזמן מוגדר. הפנייה לדיירים תהיה במסגרת הפנייה 

 הראשונה לדיירים כפי שנקבע בנוהל למיגון דירתי.

 

 רעידות ורעש משנה בשלב ההקמה  .11.3.2.2

באזור התחנות יופעל ציוד לחפירת קירות הסלארי, הכנת הכניסות 

פרוט הקריטריונים וההנחות לחישוב לתחנות וחפירת התחנות. 

מפלסי הרעידות ורעש המשנה בשלב ההקמה מפורטים בסעיף 

( VdB 72המרחקים לעמידה בקריטריון הרעידות )לעיל.  2.3.2.2

מ' למחפר כלונסאות )גבול  96 -מ' לבולדוזר קטן עד ל 3 -נעים מ

באמצעות  ויתבצע התחנות בהנחה שעיקר העבודות להקמתעליון(. 

מ' מגבול  41ר כפות לחפירה, המרחק לעמידה בקריטריון הוא מחפ

בהנחה שהעבודות לכניסות לתחנות יתבצעו באמצעות  .העבודות

מ'  38מחפר כלונסאות אופייני, המרחק לעמידה בקריטריון הוא 

 .מגבול העבודות

ההשפעה של כלים אלו סביב  ותגבול ניםמסומ 11.3.2.2.1באיור 

 כל המקרים בהם מבוצעים שינויים.

 

 רעש בשלב ההפעלה .11.3.2.3

 לא הרכבת מנסיעת הנובע הרעשקרקעי, -תת הוא הקו שכל מכיוון

 במטרו הקשורים העיקריים הרעש מקורות. הקרקע פני על יישמע



סימון תוואי המסילה

תחום השפעת העידות

איור מס' 11.3.2.2.1 גבולות 
השפעה של רעידות ורעש 

משנה בשלב ההקמה - תחנת 
הפלמ"ח לוד   

קנ"מ 1:2,000

מקרא:
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 ובפרט, בתחנות שיופעלו המכניות המערכות הם, ההפעלה בשלב

 .והמיזוג האוורור מערכות

וההנחות לחישוב מפלסי הרעש בשלב ההפעלה  הקריטריוניםפרוט 

הבדיקה לקביעת מפלס  במסגרתלעיל.  8.3.2.3מפורטים בסעיף 

פתח, נבדקו המרחקים מכל פתח עד לקולטים הרעש המירבי לכל 

בהתאם למרחקים אלו,  .11.3.2.3.1 באיורהקרובים ביותר כמוצג 

מ' מפתח האוורור, כך  1חושב מפלס הרעש המירבי במרחק של 

שמפלס הרעש בתוך המבנים הקרובים לא יחרוג ממפלס הרעש 

 המירבי המותר בתקנות.

 . 11.3.2.3.1חישובי הרעש לכל פתח מוצגים בטבלה  תוצאות

 

 האוורור מפתחי' מ 1 במרחק מירביים רעש מפלסי :1.3.2.311. טבלה

, הקרוב למבנה מרחק פתח תחנה

 'מ

רעש מירבי,  מפלס

dBA 

 83 82 1 לוד"ח, פלמ

 2 82 83 

 3 172 90 

 4 173 90 

 

 ההפעלה בשלב משנה ורעש רעידות .11.3.2.4

השפעת הרעידות ורעש המשנה מושפעת מתנועת הרכבות. 

אין השפעה  מהסטת הכניסות לתחנותלשינויים המוצעים כתוצאה 

 על מפלסי הרעידות ורעש המשנה בשלב ההפעלה.

 

  התכנית להוראות המלצות .11.4

 .התכנית הוראות בעדכון צורך אין

 



איור מס' 11.3.2.3.1 חיזויי 
מפלס הרעש בשלב 

ההפעלה – תחנת הפלמ"ח, 
לוד 

קנ"מ 1:2,000

מקרא:

סימון תוואי המסילה

פתח אוורור
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 (16)שינוי מעבור ממערב לתחנת לוד צפון  .12

 מהות השינוי ביחס למצב המופקד  .12.1

 

עם רצועת מתע"ן תת"ק. שינוי זה  שינוי יעוד מע"י תכנית מאושרת אחרת לדרך מוצעת

 1.16.1-2 יםראו איור. מאפשר את ביצוע מבנה מסילת הקצה בשיטת חפירה וכיסוי

 השפלת של בהיבט המוצע השינוי השפעות נבחנו הסביבתית הבדיקה במסגרתלעיל. 

 .המוצע השינוי של האקוסטיות ההשפעות גם נבחנו ובנוסף מים

ונועד לאפשר את הקמת אלמנט קצה הקו בשיטת טאטוטורי סהשינוי המוצע הינו 

 ה"חפירה וכיסוי" .

 תאור העבודות הנדרשות והתפקוד בהפעלה .12.2

 על ההשפעה בתסקיר 3.2.4מפורטות בסעיף  המעבור לביצוע הנדרשות העבודות

 . 34הסביבה

 בתיותתאור ההשפעות הסבי .12.3

 

 כלליות השפעות .12.3.1

יש השפעה בזמן ההקמה על הסביבה בשל ביצוע מפני  המעבור לביצוע

האתר בו מתוכנן המעבור נמצא  הקרקע ולא בעבודות כריה תת קרקעיות.

אקולוגיות כתוצאה מעבודות ההקמה הבאזור חקלאי ולפיכך ההשפעות 

השפעה מבחינת ה בזמן ההפעלה אין הבדל או תוספת מצומצמות.

שבו מפלס מי התהום נמוך ולכן  המעבור המתוכנן נמצא באזור הסביבתית.

 אין צורך בעבודות להשפלת מי תהום.

 (ורעידות)רעש  אקוסטיות השפעות .12.3.2

הבדיקה  במסגרתמכיוון שלא קיימים מבנים רגישים לרעש בקרבת המעבור, 

במבנים רק ההקמה הצפוי  בשלבשל הרעש  יםהאקוסטית נערכו חישוב

בדיקה של טווח השפעת  כה. בנוסף נערלמעבורהסמוכים המתוכננים 

לשינויים המוצעים אין השפעות  ההקמה כתוצאה מהעבודות. בשלבהרעידות 

יצויין כי במקרה זה, על מפלסי הרעש והרעידות בשלב הקבע של הקו. 

                                                 

 .2020, גיאופרוספקט, יוני תסקיר השפעה על הסביבה - S-M1קו מטרו  -א' 101תת"ל  34
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הקולטים מייצגים מגרש המיועד למוסד או מבנה ציבור במסגרת תכנית 

 שאינה מאושרת נכון לתאריך זה. 1095תמ"ל/

 הקמהה בשלב רעש .12.3.2.1

סי הרעש בשלב ההקמה הקריטריונים וההנחות לחיזוי מפל פרוט

 לעיל.  2.3.2.1מופיע בסעיף 

 באיור. 12.3.2.1.1 הבטבל יםתוצאות חישובי הרעש מוצג

מיקום קולטי הרעש ששימשו לחישובים תוך סימון  מוצג 12.3.2.1.1

 הקולטים שבהם נמצאה חריגה מהקריטריון.

 

 המעבורסביב  מגרשיםחיזוי הרעש עולה כי קיימים מספר  מתוצאות

שבהם מפלס הרעש באחד משלבי ההקמה לפחות, חורג 

רבה של הבניינים, ימהקריטריון. בשל סוג העבודות שיבוצעו והק

מיגון זה  הפתרון האקוסטי הישים היחיד הוא מיגון אקוסטי דירתי.

טרם תחילת יבוצע רק במידה והוקמו המבנים הקרובים למעבור 

 העבודות.

במקרים בהם מפלס הרעש חורג מהקריטריונים. יבוצע מיגון 

שבוצע בקווים האדום  המיגון יישוםאקוסטי לפני תחילת העבודות, 

עמידה בכלל הקריטריונים. במידה והחריגה קטנה  מאפשרוהירוק 

ת"ע האופציה ככל מאוד ולפרק זמן של ימים ספורים, תישמר לנ

חלופי במקום לבצע עבורם  למיקוםלדיירים פינוי  להציעשיידרש, 

מיגון אקוסטי דירתי. ההחלטה בדבר פינוי לדיור חלופי במקום מיגון 

תתקבל לפני תחילת העבודות, לאחר בדיקה אקוסטית מפורטת 

"ל. נת"ע תפנה ותהמאשרת שאכן החריגה קטנה מאוד ובתיאום עם 

הצעה לפינוי לזמן מוגדר. הפנייה לדיירים תהיה לדיירים עם 

במסגרת הפנייה הראשונה לדיירים כפי שנקבע בנוהל למיגון דירתי.



איור מס'  12.3.2.1.1 מיקום 
קולטי רעש - עבודות הקמה 

– מעבור ממערב לתחנת לוד 
צפון 

קנ"מ 1:2,500

מקרא:

סימון תוואי המסילה

מבנים אשר נבדק בהם 
מפלס הרעש

מבנים שנמצאה בהם 
חריגת רעש

קולטים
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 ממערב לתחנת לוד צפון מעבור – ההקמה מעבודות הרעש מפלסי חיזוי 1.1.2.312. טבלה

 Cשלב  B1שלב  Aשלב     לוד צפוןמדרום לתחנת  מעבור

סימון מקבל  ד"מס
 וקומה

קריטריון  שימוש 
 רעש

מפלס 
רעש מירבי 

מחושב 
Laeq dB 

אחוז ימי 
 חריגה

מפלס 
רעש מירבי 

מחושב 
Laeq dB 

אחוז ימי 
 חריגה

מפלס 
רעש מירבי 

מחושב 
Laeq dB 

אחוז ימי 
 חריגה

1 R1-ground 0% 62.5 33% 71.4 13% 67.8 65 מבנים ומוסדות ציבור 

2 R1-top   67.7 13% 71.3 33% 62.4 0% 

3 R2-ground 0% 62.8 34% 71.7 14% 68.1 65 מבנים ומוסדות ציבור 

4 R2-top     68.0 14% 71.6 34% 62.7 0% 

5 R3-ground 0% 64.1 31% 73.0 17% 69.4 65 מבנים ומוסדות ציבור 

6 R3-top   69.2 17% 72.8 31% 63.9 0% 

7 R4-ground 3% 65.5 25% 74.4 15% 70.8 65 מבנים ומוסדות ציבור 

8 R4-top   70.5 15% 74.2 25% 65.3 2% 
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 ורעש משנה בשלב ההקמה  רעידות .12.3.2.2

הקריטריונים וההנחות לחיזוי מפלסי הרעידות ורעש המשנה  פרוט

 לעיל.  2.3.2.2בשלב ההקמה מופיע בסעיף 

( VdB 72המרחק לעמידה בקריטריון הרעידות )כמפורט בסעיף זה, 

מ' מגבול  41 הוא למעבור )הדומה לקופסא מבחינת סוג העבודות(

 .העבודות

ההשפעה של כלים אלו סביב  ותגבול ניםמסומ 12.3.2.2.1 באיור

 כל המקרים בהם מבוצעים שינויים.

 

 ההפעלה בשלב רעש .12.3.2.3

 לא הרכבת מנסיעת הנובע הרעשקרקעי, -תת הוא הקו שכל מכיוון

 במטרו הקשורים העיקריים הרעש מקורות. הקרקע פני על יישמע

 ובפרט, בתחנות שיופעלו המכניות המערכות הם, ההפעלה בשלב

. לפיכך לא צפויה השפעה של השינוי והמיזוג האוורור מערכות

 המוצע על מפלסי הרעש בשלב ההפעלה.

 ההפעלה בשלב משנה ורעש רעידות .12.3.2.4

. הרכבות מתנועת מושפעת המשנה ורעש הרעידות השפעת

 על השפעה אין המעבורים מהקמת כתוצאה המוצעים לשינויים

 .ההפעלה בשלב המשנה ורעש הרעידות מפלסי

 להוראות התכנית  המלצות .12.4

 .התכנית הוראות בעדכון צורך אין



איור מס' 12.3.2.2.1 גבולות 
השפעה של רעידות ורעש 

משנה בשלב ההקמה -
מעבור ממערב לתחנת לוד 

צפון
קנ"מ 1:2,500

מקרא:

סימון תוואי המסילה

תחום השפעת הרעידות
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