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 תקציר
 נתוני הסביבה הקיימת -פרק א' 

 מבוא 1.0

) שמתוכננים כחלק ממערכת התחבורה עתירת הנוסעים של LRTהקו הסגול הינו אחד מקוויי הרכבת קלה (

. תוואי הקו הסגול מחבר את האזורים המזרחיים של 4/ א/ 23מטרופולין תל אביב, כפי שהותוותה בתמ"א 

מונסון, גבעת שמואל, פתח תקווה) אל מרכז העיר תל אביב דרך רמת -מטרופולין תל אביב (אור יהודה, יהוד

 במסוף ארלוזורוב. גן וגבעתיים ומסתיים 

א'. תחילתו של המקטע המערבי בתחנת סבידור  70תוואי הקו הסגול במקטע המערבי אושר במסגרת תת"ל 

), דרך הרחובות: על פרשת דרכים, ארלוזורוב, בן יהודה, אלנבי, עלייה, 2000של רכבת ישראל (מסוף 

מזרחית, –צל לשתי שלוחות: צפוניתדרך שיבא. התוואי מתפ ועד לוינסקי, הגנה, דרך השלום, אלוף שדה

א' ברחוב ז'בוטינסקי  70מדרך שיבא צפונה דרך הרחובות רפאל איתן, קציר, אנה ומקס ווב עד לגבול תת"ל 

מזרחית, מדרך שיבא דרומה דרך רפאל -(הקצה הצפוני מזרחי של אוניברסיטת בר אילן). שלוחה דרומית

 א'. 70רומית ל"שיבא"). שם מסתיים התוואי לפי תת"ל איתן ועד לצומת חוצה בקעת אונו/מוטה גור (ד

ב', המשך תוואי הקו הסגול המזרחי, כאשר הקו יתחבר לאותן שתי שלוחות  70תסקיר זה דן בתכנית תת"ל 

 א' ):  70(ע"פ תת"ל 

-, כשל הקו הסגול המזרחי תתחבר לזרוע הדרומית, מדרום לבית חולים "שיבא" דרומיתשלוחה  .1

בשלוחה זו  .מזרחה עד צומת הטיסים 461ותתווה על בסיס פרוזדור דרך  המרכזית מ' מהכניסה 350

א' (הקו הסגול המערבי) כאשר  70תת"ל התווית הרק"ל שאושרה במסגרת ב' משנה את  70תת"ל 

שתוכננה לעבור מדרום לביה"ח שיבא. את ביטול הזרוע ניתן לראות  היא מבטלת את הזרוע

 הקו הסגול על גבי מפה עירונית.  – 1.1.1.1בתרשים 

שלוחה צפונית של הקו הסגול המזרחי תתחבר לזרוע הצפונית בגבעת שמואל על ציר ז'בוטינסקי  .2

העצמאות ובהמשך עד לציר ז'בוטינסקי בפתח \ותמשיך עד דרך יצחק רבין בצומת יצחק רבין

 תקווה.

ן, בין מחלף מסובים במזרח ווסף לכל כיוכאשר נתיב נסיעה י 461ב' כוללת גם את הרחבת כביש  70תת"ל 

  ועד צומת טייסים במערב.

 הבהרה בנושא דיפו הקו הסגול:

ב' אינה כוללת את הדיפו לקו הסגול אשר יקודם  70, תת"ל 09.04.18בהתאם להחלטת הות"ל מיום נדגיש כי 

ם לבלבול אצל הקורא . משום שכך תסקיר זה עוסק בהתוויית קו הרק"ל בלבד, ובכדי לא לגרובתת"ל נפרדת

מבחינת סדר ההנחיות ומענה עליהן, הוחלט להשאיר את הסעיפים העוסקים בדיפו במקומם עם עדכון 

 בנושא החלטת להות"ל וגריעת הדיפו מתת"ל זו. 

 מפות רקע 1.1

ותוואי התכנית אשר מוצג על רקע תצ"א  1:25,000ע"ג מפה עירונית בקנ"מ  תכניתבסעיף זה מוצגת ה

 בחלוקה לגיליונות.  1:5000בקנ"מ 
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 תחבורה 1.2

במרחב בקעת אונו וגבעת שמואל לאורך כבישים ארציים (בינעירוניים) עובר  של הקו הסגול הרק"לתוואי 

 עורקיים, מאספים מקומיים, ושטחים פתוחים המיועדים לפיתוח עתידי. 

עורקיים מאספים הנותנים במצב הקיים שירות האוטובוסים בבקעת אונו מתבסס ברובו על קווים עירוניים 

מרחב ה שירות בין מרחב בקעת אונו ליעדים מטרופוליניים.ושירות בין הערים , שירות מקומי בתוך הערים

 ושטחי התעסוקה להכפלת האוכלוסייה, מה שיוביל עתיד לשנות את פניו בעקבות פיתוח עתידי צפוי בתחומו

   .במרחב

אשר הגיעו מאחת  נוסעיםיהיו  ממשתמשי הקווחלק ניכר אמצעי התחבורה השונים משלימים זה את זה 

משרד התחבורה מקדם תכנית לתכנון בנוסף,  ממערכות התח"צ האחרות או מאחד מקווי המתע"ן האחרים.

וביצוע רשת שבילי אופניים מטרופולינים בגוש דן שתהווה את השדרה המרכזית לתנועת רוכבי אופניים 

 ליוממים באופניים.  ותספק תשתית נוחה, רציפה ורחבה

כלי הרכב הנוסעים על התוואי המיועד  רוב, המראים בבירור כי קיימיםהתנועה הנפחי סעיף זה מציג את 

מניתוח הנתונים עולה כי בשלוחה הדרומית . לרכבת הקלה בשעות הבוקר, הינם כלי רכב פרטיים ומסחריים

החוצים אותו, רוב כלי הרכב הנוסעים על  והכבישים הראשיים 461של הקו הסגול המזרחי, לאורך כביש 

מסך  87.75% -התוואי המיועד לרכבת הקלה בשעות הבוקר, הינם כלי רכב פרטיים ומסחריים המהווים כ

מסך כמות התחבורה הכללית.  0.75% -וכבדות מהוות כ 1.75%נפח התנועה. משאיות בינוניות מהוות 

 .מנפח התחבורה הכולל 9.75%-אופנועים מהווים כ

משאיות בינוניות,  1.4%נפח כלי רכב פרטי,  88.2%בשלוחה הצפונית נתוני התנועה דומים מאוד ועומדים על 

 אופנועים. 9.8% -משאיות כבדות ו 0.6%

 נספח ב' לתסקיר זה מציג את נפחי התנועה הקיימים והמתוכננים. 

 קרקע, מי תהום ומים עיליים לאורך הקו 1.3

 מערכת ניקוז וקידוחים 1.3.1

קרקע כבדה אשר עשויה , Hבאזור יהוד מסווגת כגרומוסולים (חרסית יבשתית)  בתוואי הקו הסגולהקרקע 

קרקע חולית , Eבשאר התוואי הקרקע הנה מסוג חמרה (חרסית חולית) קוד  לייצר בעיות בניקוז הקרקע.

 אדמדם, בעלת מוליכות גבוהה. -חרסיתית עשירה בברזל, צבעה חום

התוואי חוצה את יובלי נחל יהוד על גבי  ל החלק המזרחי של אקוויפר החוף.תוואי הקו הסגול נמצא מע

בקצה המזרחי של התוואי, ממחלף הטייסים ומזרחה קיימת נקודת . 461ואת נחל אונו בכביש  40כביש 

חפיפה בין שני אקוויפרים: אקוויפר החוף וההר. אופקים שעונים, לא צפויים להימצא בחתך תת הקרקע 

 האופי החרסיתי של הקרקע/המסלע.הרדוד בשל 

אגני היקוות המאופיינים בשיפועים מתונים מאוד הנעים בין אחוז לפרומילים בודדים  19בתוואי ישנם 

אגנים  101-105, אגנים 461אגנים הנשענים על פרוזדור  1-9אגנים . בכיוון כללי מצפון מזרח לדרום מערב

עוקף אור -4612אגנים הנשענים על פרוזדור  1001-1003גנים הנשענים על תוואי הקו באזור גבעת שמואל, א

 יהודה.



 בע"מלהסעת המונים נתיבי תחבורה עירוניים  -ע נת"

תסקיר השפעה על הסביבה –ב'  70תת"ל   400מתוך  19עמוד     

  
 

במוקדים בהם מתוכננות פעילויות הנדסיות כגון חפירה, תשתית, כלונסאות וכיו"ב בעומק שיגרום לחדירה 

 אל מי התהום, לערבובם עם קרקע והוצאתם אל מחוץ לקרקע, יש לבצע חקירה של מי תהום. 

ות הנבחנות בו, זוהו מספר קידוחי הפקת מים. מצב פעילות הקידוחים משתנה במרחב בקעת אונו וההתווי

 בין קידוחים פעילים, קידוחים לא פעילים וקידוחי ניטור איכות המים.

 קידוחי מי שתייה:

 :שתייה מי קידוחי 5 בתחום עוברת 461 כביש בפרוזדור המזרחי הסגול הקו התוויית

 + ג'. 'ב רדיוסי מגן בתחום ממוקמת הסגול הקו תהתוויי – 26 לוד קידוח .1

 ג'.  מגן רדיוס בתחום ממוקמת הסגול הקו תהתוויי - 22קידוח לוד  .2

 '.ג מגן רדיוס בתחום ממוקמת הסגול הקו תהתוויי - 508/3 לוד קידוח .3

 '.ג רדיוס בתחום ממוקמת הסגול הקו תהתוויי - 508/13 לוד קידוח .4

 בתחום רדיוס ג'.התוויית הקו הסגול ממוקמת  - 2קידוח לוד  .5

 בזרוע הצפונית בגבעת שמואל לא זוהו חציות של רדיוסי מגן.

לא נוצר קונפליקט בין תת"ל  תקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתיה), התשנ"ה,בהתאם ל

ב' לבין קידוחי הפקת מי השתייה לעיל ואין סכנה לזיהום מקורות המים כתוצאה מהתווית הרק"ל  70

 הסגול המזרחי. 

 סקר היסטורי ותכנית דיגום קרקע 1.3.2

מטר מעל  50 -בעלת רום טופוגרפי של כ 461לאורך כביש הינה מישורית למדי, הטופוגרפיה לאורך התוואי 

נע בין רום טופוגרפי הבמקטע המתוכנן בגבעת שמואל, ומטרים מעל פני הים במערב,  35 -הים במזרח וכ פני

 מ' באזור המגורים המזרחי של גבעת שמואל.  70 -מ' מעל פני הים סמוך לכביש רבין ולכ 55

מ' מגבולות  100נערך סקר היסטורי בתחום של אזורים בעלי פוטנציאל לזיהום לאורך התוואי על מנת לאתר 

מטרים בהם נבחנו  207.5ולכן החקר בוצע ברוחב של  7.5נתיבי הרק"ל בכל צד. רוחב נתיב הרק"ל הינו 

 מקורות זיהום פעילים ופוטנציאליים של הקרקע, מים עיליים ומי התהום והשפעתם על התכנית. 

באזור אחד בסביבת , למעט וקלוש עד הזמת חשד מוחלטת להימצאותהצפוני פוטנציאל הזיהום במקטע 

, בו מתוכננת הגבהת תוואי ולכן ההמלצה הינה לא לבצע חקירת תחנת הקצה של הקו הסגול בדרך רבין

מוקדים העשויים להוות חשש להשפעת המוקד על נתיב חפירת  13קרקע במקטע זה. במקטע הדרומי אותרו 

  .מטרים 2.0 -של כ מרביקרקע עד לעומק . במוקדים אלה יתבצעו קידוחי הרק"ל

 נספח ד' לתסקיר זה מציג את הסקר ההיסטורי ותכנית דיגום הקרקע.

 הידרולוגיה ומי תהום 1.3.3

הקו הסגול  תנינים. -ומעל לאגן ירקון המקטע המזרחי של הקו הסגול עובר מעל לאגן החוף (אקוויפר החוף)

הן על איכות הנגר העילי המזרחי מתוכנן ברובו על תוואי כבישים קיימים ולכן הפעלתו אינה צפויה להשפיע 

  .שיזרום אל הנחלים ותעלות הניקוז והן על כמותם

 אגן החוף
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 -1.09 -מ' מעל פני הים ובמינימום ל 2.3עד  1.5 -השנים האחרונות מפלס מי התהום הגיע מקסימום ל 10-ב

 )+2( -מגיע עד לכ תהוםהגובה מי שיש להתייחס להנחה  אי לכך, לזמן הביצוע של הקומ' מתחת לפני הים. 

הדבר  מ'. משמעות )+ 6.5 ( -הוא אף עלול לעלות לכ 1:100ובזמן אירוע בהסתברות  ,גובה פני היםביחס למ' 

כי באזורים הנמוכים יחסית טופוגרפית, בכפוף לכמות המשקעים בשנה נתונה, אפשר שמבנים תת  היא

היו בתוך שכבה רוויה. סכנה לזיהום מי תהום קרקעיים כגון חדרים טכניים ו/או יסודות גשרים ישיקו או י

במקרים כגון אלה אפשר שתהיה גבוהה רק במידה ובאותו אזור התבצעה או מתבצעת פעילות בעלת 

 לתסקיר זה).  1.3(ראה פרק  פוטנציאל לזיהום קרקע ומי תהום

 תנינים-אגן ירקון

פורסם  2016בחודש אוקטובר  .אגן החוף)(בנוסף ל תנינים -אגן ירקוןל תוואי הקו הסגול המזרחי עובר מעל

 בקידוחי הניטור ובקידוחים ואיזוטופיםהרכבים כימיים דו"ח "פרויקט ניטור ירת"ן (ירקון תנינים) 

" ע"י רשות המים ובו מידע על קידוח צפריה (הממוקם באזור היישוב צפריה) היכול להיחשב כמייצג נבחרים

מ' מתחת  15-16ומק מפלס מי התהום בעת דגימת הקידוח עמד על טוב לתוואי הרק"ל בקו הסגול המזרחי. ע

 לפני הקרקע. 

 שימושי קרקע, ייעודי קרקע, צפיפות אוכלוסייה 1.4

בסעיף זה מוצגת סריקה של תכניות מאושרות ומגמות תכנוניות לאורך התוואי (במלל ובתרשימים), הן 

 ברמה המקומית והן ברמה הארצית.

בין הרחובות ז'בוטינסקי (גבעת שמואל)  -צפוניהאזור ב - תכניתקרקע בסביבת הבנוסף, נערך סקר שימושי 

במערב ועד  461/4612, בין צומת עתידי 461השטח התחום על ציר  -דרומי האזור  ובוז'בוטינסקי (רמת גן),  

ע הסקר בוצ .2017וינואר  2016הסקר התבסס על סיורי שטח שנערכו בחודשים מאי  צומת טייסים במזרח.

או (באזורים המבונים) עד מ' לכל צד של ציר מסילת הרק"ל  100בטווח של  -מטרים  200ברצועה ברוחב של 

 תמונות מן הסקר מופיעות בנספח ט' לתסקיר זה.לשורת הבתים הראשונה (הגדול מבניהם). 

ובמרחק של (זרוע דרומית),  461במסגרת הפרק ניתנה התייחסות גם לאתרים ארכיאולוגיים שנמצאו בדרך 

 מ' מציר המסילה.  300-עד כ

קמ"ר, לפי ממוצע  1-ל 2040בנוסף, מוצגת צפיפות האוכלוסין עפ"י חלוקה לתאי שטח מקומיים לשנת היעד 

 . 1993-2009שיעור הגידול בשנים 

 חזות ותפקוד הרחוב 1.5

 תפיסת התפקוד העירוני 1.5.1

ושלוחה צפונית לגבעת  461לאורך דרך  תשלוחות, שלוחה דרומי 2-תוואי הקו הסגול המזרחי חולק כאמור ל

העירוני של הרחובות בהם צפויה הרק"ל לעבור על פי חלוקה  םותפקוד םחזותהפרק מציג את שמואל. 

 לחלופות השונות.  

 פרופיל הרחוב 1.5.2

פרק זה מציג את חתכי הרוחב של הרחובות בהם מתוכננת לעבור הרק"ל כפי שהם כיום, ואת השינויים 

 צע בחתכי הרחובות לאחר ביצוע התווית המסילה. המתוכננים להתב

 דימוי וזהות הרחוב  1.5.3
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לל את החיבור עם והכ 461מקטע כביש ו מקטע גבעת שמואל בצפון,מקטעים:  2-בפרק זה חולק התוואי ל

 .במערב עד מחלף הטייסים במזרח 4612הכביש העתידי 

 במסגרת פרק זה נבחנו ולא נמצאו אתרים לשימור ומבנים אדריכליים ייחודים. 

בנוסף, נסקרו השטחים הפתוחים לאורך התוואי בעלי ערך ציבורי המשמשים כאזורי בילוי ופנאי כגון גני 

 שעשועים מרכזיים, פארקים וכד'. 

 עצים וערכי טבע 1.6

 סקר עצים בוגרים 1.6.1

 הנטועים העצים" מלאי" ערכיות . מטרתו היתה לבחון את2018פברואר  בחודש נערך בוגרים עצים סקר

 עם הממשק קביעת לצורך בתחומיו ולשוהים הרחוב לנוף ותרומתו השפעתו, הנסקרת העירונית בסביבה

 הדרך רצועת בתחום העצים כל ונסקרו נבחנו הסקר במהלך. הסגול, מקטע מזרחי הקו – הקלה הרכבת

 . פרטני באופן

 117עצים מיועדים לשימור,  590-גבוה.כ ערך בעלי עצים 1383 כללי, לאורך כל התוואי קיימיםבאופן 

 לכריתה.  916-להעתקה והרוב הגדול, כ

 נספח י' לתסקיר זה מציג את סקר העצים במלואו. 

 ערכי טבע לאורך טבע 1.6.2

תוואי הקו הסגול המזרחי עובר במרחב עירוני המשולב במרחב כפרי בשלוחה הדרומית ובמרחב עירוני 

בשלוחה הצפונית לגבעת שמואל. התוואי עובר בצמוד למערכות תחבורה ארציות. שימושי הקרקע בתחום 

 הסקירה הנם חקלאות ופיתוח עירוני והם מאפיינים את כלל שטחי התכנית. 

ים אינם מצויים בתחום התכנית, בעבר היה נפוץ במרחב בית גידול של בתות וגריגות בתי גידול טבעי

המתפתח על קרקעות קלות של חמרה וחול ועל קרקעות סחף המנקזות את הערוצים. בית גידול זה אינו 

מצוי כיום בתחום התכנית בשל הפעילות האנתרופוגנית. בשטחים בהם פסק העיבוד החקלאי ניתן לראות 

חלקה המזרחי של התכנית הנו נחל סמוך לשות של צומח חלוץ המאפיין שטחי בור. נחל יהוד העובר בהתחד

 מוסדר כתעלה העובר בשטחים חקלאיים ואינו מקיים מערכת אקולוגית לחה.

 סקרי טבע עירוני לאורך התוואי 1.6.3

גבולות התכנית  יחד עם זאת, בסביבתתוואי הקו הסגול המזרחי איננו עובר בתחומי אתר טבע עירוני. 

 אתרי טבע עירוניים, כפי שנסקרו בסקר טבע עירוני לרמת גן: 2ממוקמים 

 .גבעת תל השומר – 1אתר מס'  .1
 .מעזבת רמת אפעל - 19אתר מס'  .2

 ..לתסקיר זה1.6.3אורך התוואי בסעיף הממוקמים לעירוניים הטבע הסקרי פירוט והרחבה על 
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  רעש 1.7

הקיימים במקבלים הרגישים לרעש והעלולים להיות מושפעים מהקמת פרק זה דן בהערכת מפלסי הרעש 

והפעלת מסילת הרק"ל בקו הסגול במקטע המזרחי. על מנת לאפיין את מפלסי הרעש הקיימים נערכו 

 נקודות לאורך התוואי, כדלקמן: 25-מדידות רעש ב

ות מפלסי הרעש על פני נקודות נערכו מדידות רעש ממושכות של כשבעה ימים. מטרתן תיאור התפלג 6-ב

 נקודות מדידה אלו שימשו גם כנקודות ייחוס. שעות היממה השונות ובימים שונים של השבוע. 

דק' כל אחת. מטרתן תיאור מפלסי הרעש במקבלי רעש  20-נקודות נערכו מדידות רעש קצרות של כ 19-ב

 . וסייחמייצגים בשעות השיא תוך התייחסות לתוצאות מדידת הרעש בנקודות ה

, LAeq=50-78 dBמפלסי הרעש במצב הקיים, נעו המדידות בשעת השיא במדידות הממושכות בין 

לכביש  מפלסים אלו אופיינים לאזורי מגורים הממוקמים בסמוך. =dB44-65LAeq ובמדידות הקצרות בין 

 בין עירוני המהווה את מקור הרעש העיקרי.

  קרינה 1.8

לאורך ציר הרכבת בוצעה מדידת שדות מגנטים וקרינה אלקטרומגנטית  2017מרץ -במהלך חודשים פברואר

 של הקו הסגול המזרחי. הקלה 

מ' ובמרחק מספק ממקורות שידור שאינם מאפיינים את  1ערכי קרינה אלמ"ג ושדה מגנטי נמדדו בגובה 

ישים או שימושים שבהם קיימים דירות מגורים. ערכי הרקע. נקודות הבוחן נבחרות על פי שימושי קרקע רג

 מקומות רגישים כוללים בין השאר: גני ילדים, מרפאות, בתי ספר, תחנות דלק, מרכזים קהילתיים וכיו"ב.

-ב 461בקטע דרך ) כפי שנמדדו mGאת ערכי השדה המגנטי ( ותלתסקיר זה מציג 1.7.1.3-ו 1.7.1.2 אותטבל

 נקודות, בהתאמה.  10-בנקודות ובקטע גבעת שמואל  16
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 פירוט הסיבות לעדיפות התכנית המוצעת -פרק ב' 

פרק זה דן בבחירת החלופה הנבחרת להתוויית הקו הסגול המזרחי, הן ברמת המאקרו במרחב בקעת אונו 

 ובגבעת שמואל, והן ברמת המיקרו. 

רח' ז'בוטינסקי באזור הנמשכת מהקו הסגול המזרחי, נשוא תכנית זו, מחולק לשתי שלוחות, אחת צפונית 

השומר דרך כביש  –אל עבר העיר גבעת שמואל, ואחת דרומית הנמשכת מביה"ח שיבא תל  אילן-אוני' בר

  .עד לצומת הטייסים 461) ומשם מזרחה בדופנו הצפוני של כביש 4612מתוכנן (

 פרק ב' לתסקיר זה בנוי מתתי הפרקים הבאים:

 .מאקרו להפעלת מערכת המתע"ן של הקו הסגול המזרחי תוצג הערכת חלופות 2.0בסעיף  •
 תוצג המתודולוגיה לבחינת חלופות מאקרו להתוויית המסילה.  2.1בסעיף  •

 תוצג בחינת חלופות מאקרו להתוויית המסילה.  2.2בסעיף  •

 תוצג המתודולוגיה לבחינת חלופות מיקרו להתוויית המסילה.  2.3בסעיף  •

 . 461ת מיקרו להתוויית המסילה בדרך תוצג בחינת חלופו 2.4בסעיף  •

 תוצג בחינת חלופות למיקום אתרי התארגנות.     2.8בסעיף  •

 לטכנולוגיית הפעלהחלופות מאקרו  2.0

העדפת טכנולוגיה אחת על פני אחרת ויישומה כמערכת עתירת נוסעים במרחב העירוני נובעת ממספר 

 משתנים:

 כמויות נוסעים צפויות, •

 והדרכים,זמינות התשתית  •

 השתלבות אפשרית של כלי הרכב במרחב, •

 עלויות הקמה ותפעול המערכת.  •

 : BRT-ו  LRTשתי הטכנולוגיות שנמצאו מתאימות עבור מערכת עתירת נוסעים בגוש דן הן: 

1( LRT - ) רכבת קלהLight Rail Transportation (-  ,כלי הרכב נע על מסילה בזכות דרך מופרדת

בקרה, (הה ורצפה נמוכה המאפשרת נגישות מרבית וכולל מערכות תומכות בעל קיבולת נוסעים גבו

 .)אוטומטי ועוד העדפה, מידע, כרטוס
2( BRT - ) אוטובוס מתקדםBus Rapid Transit (-  כלי הרכב נע על גבי גלגלי גומי בכביש, בדרך כלל

שות מרבית, בזכות דרך מופרדת, בעל קיבולת נוסעים גבוהה יחסית, רצפה נמוכה המאפשרת נגי

בקרה, העדפה, (באמצעות מנוע ידידותי לסביבה וכולל מערכות תומכות  אפשרות להנחיה, מונע

 .)מידע, כרטוס אוטומטי ועוד

אינה   BRTנוסעים ולכן טכנולוגיית 7,000 -תוואי הקו הסגול ישנם מקטעים בהם ישנו צפי לכ לאורך

 מתאימה להפעלת הקו הסגול בכלל והקו הסגול המזרחי בפרט. 

א' הינה תכנית מאושרת. בהמשך לכך,  70בנוסף לכל האמור לעיל, יש לזכור כי הקו הסגול המערבי, תת"ל 

לקו הסגול יש צורך הכרחי בחיבור לדיפו בקצה הקו, וכיוון שתכנית זו מתווה את הרק"ל עד לאזור בו 

ב' אינה כוללת  70תת"ל  09.04.18של הדיפו בתת"ל נפרדת (בהתאם להחלטת הות"ל מיום יאושר מיקומו 

את מיקום הדיפו) ישנו היגיון תכנוני בהמשך אותה מערכת להסעת המונים שתפעל באותה טכנולוגיה 

 ב'. 70בתת"ל 
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 מתודולוגיה לבחינת חלופות 2.1

 :תחומים של רחב ספקטרום כוללות השונות התכנון חלופות לניתוח הקריטריונים

 שירות ותועלת, )1(

 תנועה, )2(

 תפעול, )3(

 היבטים פיסיים ותכנון המסילה, )4(

 סטטוטורי נכסי,  )5(

 סביבה. )6(

התמונה הכוללת הנוצרת ממפה בצורה גראפית את היתרונות והחסרונות של כל חלופה ומאפשרת הערכה 

לא יינתן משקל  לול המדדים לבחירת החלופה הנבחרת הוחלט כיקאפקטיבית. בבחינת הקריטריונים ושי

 לתסקיר זה. 2.1וטבלת הניקוד האפשרי מוצגים במלואם בפרק פירוט הקריטריונים שונה לכל קריטריון. 

 המסילה תבחינת חלופות מאקרו להתוויי 2.2

בסל החלופות מונחות ארבע משפחות חלופות, העוברות בשני אזורים במרחב: אזור צפוני (מעבר בגבעת 

מונסון). כל משפחת חלופות מורכבת ממספר הצעות (חלופות)  -שמואל) ואזור דרומי (אור יהודה ויהוד

 הרק"ל.  להתוויית הרק"ל כאשר המשותף לאותן חלופות הוא האזור הגיאוגרפי אליו מוכוון תוואי

בכל משפחת חלופות למיקום התווית הרק"ל במרחב בוצעה בחינת חלופות פנימית. לאחר מכן, בוצעה 

 השוואת חלופות נבחרות (אחת מכל משפחת חלופות) כאשר המועדפת מתוכן היא זו שקודם תכנונה.  

 חלופות הזרוע הדרומית 2.2.1

ות הפיתוח וגם בהיבטים התנועתיים. בהיבט מרחב בקעת אונו עתיד לעבור שינוי מערכתי, גם בהיבטי עוצמ

עוברת עתיד להוריד נפחי תנועה  1לכביש מספר  6אשר עתיד לחבר את כביש מספר  46התנועתי כביש מספר 

וממערב לצומת אווייה יהפוך לדרך בעלת  מדרום ליהוד לרחוב עירוני 461ועתיד להפוך את מקטע  461מציר 

 מאפיינים עירוניים.

 ת הוצעו שלוש חלופות, המפורטות להלן:בזרוע הדרומי

 דיפו טייסים – 461חלופות  2.2.1.1

מהווה נקודה אסטרטגית לקצה הקו המזרחי. תוואי הרכבת  40/461אזור מחלף הטייסים במפגש הדרכים 

ויגיע עד אזור מחלף הטייסים. באזור מחלף הטייסים מתוכנן פרויקט "חנה  461יעבור לאורך פרוזדור דרך 

מזרחה  46המשך כביש  ).B.R.T(יתכן נת"צ או  40וסע" וכן צפוי תגבור קווי תחבורה צפון דרום על כביש 

(מחלף כח) ויאפשר הגעה מהירה לאזור קצה הקו ולחניון חנה וסע ויאפשר הפחתה של כלי  6יחבר את כביש 

 הרכב הנכנסים למטרופולין.

 חלופות תכנון, להלן פירוטן: 6במשפחה זו קיימות 
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 ,4/א/23חלופת תמ"א  – 1חלופה א .1

 ,1משנה  461 – 2חלופה א .2

 ,2 משנה 461 – 3חלופה א .3

 עוקף תל השומר,  – 4חלופה א .4

 חוצה תל השומר, – 5חלופה א .5

 אזה"ת אור יהודה. – 6חלופה א .6

בזיקה ישירה לציר אשר מרכז לאורכו  461הרק"ל מותווית לאורך דרך  בה 2החלופה הנבחרת הינה חלופה א

ועד צומת ) המתוכנן 4612, החל ממפגש ציר שדרות גבריאלה (עיקר הפיתוח העתידי של בקעת אונואת 

) 4612/461א' לאורך ציר שדרות גבריאלה ( 70הטייסים. חלופה זאת "מתקנת" ומיישרת את תוואי תת"ל 

 .ומבטלת את תחנת "בקעת אונו", בדופן הדרומי של בית חולים שיבא

לחלופה זו התאמה טובה עד מלאה בכל הקריטריונים שנבחנו ובעיקר יתרון ביחס לשאר החלופות 

מינימום תפניות דרך ושמירה על סטנדרט "התוויה ישרה ללא פיתולים" כיוון שיש בה  בקריטריונים של

מעבר לאורך צירים אוריינטציה" כיוון שהיא כוללת אחידות התכנון, חתך טיפוסי, , "גבוה של התוויה

לחלופה זו לא נמצאו חסרונות בקריטריונים שנבחנו ביחס  אורכיים, תוך אפשרות לחתך טיפוסי אחיד.

 חלופות האחרות. ל

 חלופות דיפו אור יהודה 2.2.1.2

שמהווה את ציר השלוחה  461חלופות הגעה לדיפו אור יהודה מתייחסות למספר חלופות של קישור בין דרך 

 .5/5הראשי לבין מיקומו המאושר של דיפו אור יהודה בדרום מערב הישוב על פי בתמ"מ 

שתסיים את הקו בדיפו הממוקם בדרומה של אור כל החלופות המשויכות למשפחה זו מתוות את הרק"ל כך 

 חלופות תכנון, להלן פירוטן: 4יהודה. במשפחה זו קיימות 

 אור יהודה מערב, – 1חלופה ב .1

 אור יהודה נתב"ג, – 2חלופה ב .2

 אור יהודה מרכז, –חלופה בג  .3

 .412תוואי  – 4חלופה ב .4

דרך  עוברת. החלופה 4612מבוססת על ציר אריאל שרון, כביש , חלופה ה1החלופה הנבחרת הינה חלופה ב

 . 1046ותמ"ל  1023מוקדי פיתוח מעורבי שימושים בדמות תמ"ל 

" מעבר דרך מוקדי פיתוח אינטנסיבייםלחלופה זו יתרונות הגוברים על החלופות האחרות, בקריטריון של "

אחידות התכנון, חתך , בקריטריון של "מתוכנניםעובר דרך מוקדי פיתוח אינטנסיביים כיוון שהתוואי 

אוריינטציה" כיוון שניתן לייצר חתך דרך רחב ולהסדיר פתרונות תנועה מותאמים מראש. בהיבט טיפוסי, 

"פתרון סביר  -התנועתי לחלופה זו יתרון בקריטריונים של "פתרון סביר לחציית צמתים ראשיים" וב

מנע מאילוצי תנועה, הפקעות וכניסה לחצרות. חסרונות החלופה באים לנגישויות וחניות" כיוון שניתן להי
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העדר חיבור  " בגללחנה וסע וכד'\לרשת מתע"ן, מפגש עם קווים נוספים לידי ביטוי בקריטריון של "התאמה 

מעבר בצירי עירוב שימושים ועידוד פיתוחם , ובקריטריון של "40לחנה וסע הטייסים ולכביש מס' 

 . שירות לדופן דרומית בלבד של אזור התעסוקה אור יהודהל " בגל(הזדמנות)

 חלופת דיפו איירפורט סיטי  2.2.1.3

בחלופה זו מוצע לפרוס תוואי רק"ל לאורך אזור התעסוקה במזרח נתב"ג על בסיס תוואי מתוכנן של כביש 

לאזור  שירות איכותיחלופה זו תאפשר  , ולקשרו לתחנת תעופה של רכבת ישראל.תהאוויריעוקף התעשייה 

תוך  461אחידות התכנון, הסתמכות על ציר ראשי ותוביל ל תעסוקה משמעותי וקישור לתחנת רכבת ישראל

 .מערב, מינימום "כניסות" לכבישים נמוכים במדרג, מינימום תפניות תוואי -אוריינטציה ברורה מזרח

, רכות זמני הנסיעההארכת התוואי שמשמעותה פגיעה בשירות לנוסע בגלל התאחסרונות החלופה הינם 

שירות חד צדדי של הרק"ל באזור כביש עוקף התעשייה האווירית שם ממוקמים אזורי השירות רק בצידו 

וכן תחרות תוואי  ובהקמת מחלפים נוספים לאורכו 40תלות בתוואי המתוכנן של כביש  ,המערבי של הכביש

 . 40הרק"ל בתוואי העדפה לתח"צ המתוכנן במסגרת נפרדת לאורך ציר 

 חלופות הזרוע הצפונית 2.2.2

 משפחת חלופות גבעת שמואל 2.2.2.1

ב' הקו הסגול המזרחי מתוכננת לקום שלוחה צפונית אשר תהווה המשך של הקו הסגול  70במסגרת תת"ל 

  -א' ובכך תשרת את תושבי גבעת שמואל. המדובר בהארכת התוואי בכ 70המערבי המאושר במסגרת תת"ל 

 ק"מ. 1.0-1.5

 חלופות, להלן פירוטן:3משפחת החלופות להתוויה באזור זה כוללת 

 חלופת התמ"א, – 1חלופה ה .1

 זבולון המר, – 2חלופה ה .2

 חלופת התעסוקה. – 3חלופה ה .3

א' לאורך  70בחלופה זו התוואי המתוכנן מתחבר לקצה הקו לפי תת"ל , 2החלופה הנבחרת הינה חלופה ה

ת אורי גרינברג וזבולון המר. בקצה רחוב זבולון המר, עם המפגש עם רחוב ז'בוטינסקי, ואח"כ פונה לרחובו

רחוב דרך המלך, ממשיך תוואי הרק"ל מזרחה, חוצה שטח פתוח שכיום הינו אזור חקלאי עד ההגעה לדרך 

רבין (המהווה גבול מוניציפאלי בין הערים גבעת שמואל ופ"ת) שם פונה הרק"ל צפונה עד ההגעה לתחנת 

 הקצה.  

לחלופה זו יתרון יחסי על פני האחרות בכך שהתוואי בחלופה זו נותן שירות טוב ובצורה מלאה למוקדי 

 פיתוח אינטנסיביים. 

 הארכת הקו לפתח תקווה וחיבור לקו האדום 2.2.2.2

בדיקות מאקרו של חלופות התכנון כללו גם בדיקת פרוזדורים עבור הארכה של התוואי לפתח תקווה צפונה 

ק"מ נוספים צפונה בכדי ליצור ממשק עם  2.0 -טינסקי. המטרה: להאריך את הקו הסגול בכלכיוון ציר ז'בו

 הקו האדום וקווי תחבורה נוספים בציר ז'בוטינסקי (תחנת בלינסון).
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בנוסף לבדיקות הפיסיות לאיתור הפרוזדורים, נבדקה המשמעות של הארכת הקו הסגול על בסיס מערך 

רשת הקווים של נת"ע כוללת מערך קווי  תכניתתכנון מערכת הסעת המונים והצבות נוסעים ברמה הכוללת. 

זור זה מתוכננת לעיל, הקישוריות צפון דרום בין הקו האדום והסגול בא 1.0.0.1מטרו, כמתואר בתרשים 

שהינו קו טבעתי. בדיקות הצבות נוסעים הראו שאין הצדק לבצע  3Mלהתבצע באמצעות קו המטרו 

דרום גם באמצעות הקו הסגול וגם באמצעות המטרו, כלומר שני הקווים יתחרו זה בזה  -קישוריות צפון

 המטרו תבוצע, ההארכה של הקו הסגול לפתח תקווה מתייתרת. תכניתוכאשר 

חלופות התוואי שנבדקו במהלך התכנון. למרות מספר רב של בדיקות ופרוזדורים לא  11ק זה יתוארו בפר

נמצא פתרון סביר שמאפשר ממשק סביר לקו האדום ופתרון מיקום אלמנט קצה של הקו הסגול שדורש 

 שטח רב, על כן חלופות אלו נפסלו על הסף:

 : רחוב הסיבים ורחוב השחם,2וחלופה  1חלופה  .1
 ,המשך לאורך דרך רבין ללא חצייה או פנייה לז'בוטינסקי -3ופה חל .2

 ,המשך לאורך דרך רבין ותווי מקביל לרחוב ז'בוטינסקי מדרום -4חלופה  .3

 ,המשך לאורך דרך רבין ותוואי במרכז רחוב ז'בוטינסקי מתחת לקו האדום -5חלופה  .4

במקביל  לקו האדום תוך הרחבת המשך לאורך דרך רבין ותוואי במרכז רחוב ז'בוטינסקי  -6חלופה  .5

 השיקוע,
 ם,דרך רבין ותוואי במרכז רחוב ז'בוטינסקי מעל לקו האדו המשך לאורך -7חלופה  .6
    ,המשך לאורך דרך רבין ותוואי בצד רחוב ז'בוטינסקי מתחת לקו האדום -8חלופה  .7
 רחוב קפלן ודגניה,התוויה לאורך  -9חלופה  .8
 ,ן ורחוב אבי אורןרחוב קפל התוויה לאורך - 10חלופה  .9

 .מעבר ברחוב דנמרק והלסינקי - 11חלופה  .10

ב' לא מונעת את האפשרות (הגמישות) להאריך בעתיד את התוואי באם יידרש, אך כאמור במסגרת  70תת"ל 

 זאת והניתוח הפרטני לא נמצא לנכון להאריך את התוואי מעבר לתחנת רבין/העצמאות. תכנית

 מאקרוהשוואת חלופות  2.2.3

" בולט חנה וסע\"התאמה לרשת מתע"ן, מפגש עם קווים נוספים בקריטריון  השרות והתועלתבהיבטי 

קיבלה את המדרג הנמוך ביותר בגלל התווייתה שאינו מגיע  1. בקריטריון זה חלופה ב2יתרונה של חלופה א

מעבר " בולט גם בקריטריון 1ל"חנה וסע" ובכך מאבדת את חיבורה למערכת המתע"ן. חסרונה של חלופה ב

" גם כן מעבר בצירי עירוב שימושים ועידוד פיתוחם (הזדמנות)" -" ודרך מוקדים עירוניים ומטרופוליניים

בגלל התווית הרק"ל ביחס לחלופות האחרות אשר משרתות נוסעים רבים יותר כיוון שהן עוברות בתחום 

ון "כמות נוסעים" ועל כן הציון תמ"לים רבים יותר לאורך התוואי. עובדה זו באה לידי ביטוי גם בקריטרי

 .1הנמוך של חלופה ב

 40בגלל תלות בתוואי המתוכנן של כביש  1בהיבט התפעולי בקריטריון "ישימות" בולט חסרונה של חלופה ד

 ובהקמת מחלפים נוספים לאורכו. 

, ביחס בולטת בחסרונה בקריטריון "קרבה לנחלים" בגלל קרבתה לנחל איילון 1בהיבט הסביבתי, חלופה ב

 לשתי החלופות האחרות אשר אינן עוברות באזורי נחלים וכן בקריטריון "קיטוע רצף שטחים פתוחים". 

-וד  2-היות ומטרת הרק"ל הראשית היא לספק רמת שרות גבוהה ממליץ צוות התכנון להעדיף את חלופה א

 .2-ומתוך בחינת ההיבטים המשלימים מציע צוות התכנון להתמקד רק בחלופה א ,1-על פני ב 1
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 המסילה תבחינת חלופות מיקרו להתוויי 2.3

אשר  461ב', נבחנו מספר חלופות מיקרו למעבר התוואי בדרך  70טרם פיתוח חלופה מפורטת לתת"ל 

מרכזי או תוואי צידי. פרק  תוואי –קו הרכבת הקלה  התווייתמתייחסות בעיקר למשמעות הנובעת מאופן 

 ת החלופות.נודולוגיה לבחיתזה כולל את תיאור חלופות המיקרו והמ

 לתסקיר זה.   2.3.1פירוט הקריטריונים שנבחנו מפורטים במלואם בפרק 

 461בחינת חלופות בתוואי דרך  2.4

יתרונות בכך ככלל, הרכבת הקלה מתוכננת לעבור במרכז הרחובות בהם עובר התוואי. להתוויה מרכזית 

שהיא יוצרת חתך רחוב בו קל לנוסע להתמצא במרחב, משרתת את שני צידי הרחוב בצורה שווה וכן 

בחינת החלופות במקטע זה הינה לאור ם גובלים ללא הפרעה. יחד עם זאת, מאפשרת גישה ברכבים למגרשי

ור) מאושרות ובהליכי מתוכנן באזור, כאשר מספר תמ"לים (תכניות מועדפות לדימאסיבי פיתוח עתידי 

 . 461עיקר נפח המסחר והפיתוח האינטנסיבי מצפון לדרך תכנון מכתיבות את 

 ינה מרכזית ואת הסיבות לבחירה זו:בפרק זה יוצגו כל המקטעים בהם נבחרה התוויה שא

 .התוויה מרכזית – H1חלופה  2.4.1

 א.  70 התוויה מרכזית בהתאמה לתת"ל – H1Aחלופה  2.4.2

 .ידית צפוניתהתוויה צ – H2חלופה  2.4.3

 .חלופה משולבת – H3חלופה  2.4.4

תוואי הרכבת הקלה  .461לאורך כל תוואי דרך צפונית חלופה צידית , H2החלופה הנבחרת הינה חלופה 

: סביון, גני תכניותו 1005, 1001, 1023הפיתוח: תמ"לים  תכניותהתמ"לים ו תכניותמתווה בצד צפון על פי 

 יפות רבה בייחס למרקם הבינוי הקיים באור יהודה מדרום.יהודה בהן הבינוי מצפון מתוכנן בצפ

יתרונות על פני שתי החלופות האחרות ברוב ההיבטים. עם זאת, צוות התכנון החליט כי H3 -ו H2לחלופות 

להיבטים האורבניים וליצירת איכות גבוהה של חלל עירוני, שדרה רחבה ומוצלת שתהווה סביבה נעימה 

ק"ל וקירבה ושירות למוקדים קיימים ועתידיים, משקל גדול ומשמעותי יותר להולכי רגל ולמשתמשי הר

/נכסיים. לחלופה הנבחרת יתרונות בקריטריונים של היבטים אורבניים ולכן םסטטוטוריימאשר להיבטים 

 היא החלופה הנבחרת. 

 לבחינת חלופות מאקרו למיקום דיפומתודולוגיה  2.5

ב' אינה כוללת את הדיפו לקו הסגול אשר יקודם בתת"ל  70, תת"ל 09.04.18בהתאם להחלטת הות"ל מיום 

 נפרדת. 

 בחינת חלופות מאקרו למיקום דיפו 2.6

ב' אינה כוללת את הדיפו לקו הסגול אשר יקודם בתת"ל  70, תת"ל 09.04.18בהתאם להחלטת הות"ל מיום 

 נפרדת. 
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 דיפובחינת חלופות מיקרו למיקום  2.7

ב' אינה כוללת את הדיפו לקו הסגול אשר יקודם בתת"ל  70, תת"ל 09.04.18בהתאם להחלטת הות"ל מיום 

 נפרדת. 

 בחינת חלופות למיקום אתרי התארגנות 2.8

 פרק זה עוסק בבחינת מיקומים לאתרי התארגנות לאורך תוואי הרק"ל. 

זרחי נעשתה על סמך הקריטריונים בחינת החלופות למיקום אתרי התארגנות לשם הקמת הקו הסגול המ

 הבאים:

 שימושים נדרשים מהאתר, .א

 כמות האתרים לאורך הקו, .ב

 גודל השטח הנדרש לכל אתר, .ג

 מיקום האתר ביחס לתוואי הרק"ל, .ד

שלב ההקמה אותו אמור האתר לשרת, והאם ניתן לשמשו לצרכים נוספים עבור קווי הרק"ל  .ה

 האחרים.

שור הגורמים הרלבנטיים, שטחים המיועדים למיקום אתרי בשלב ההיתרים, יבחרו ע"י הקבלן, באי

אתרי  7סה"כ מוצעים  התארגנות מתוך המקומות המוצעים לעיל ובתחומי הקו הכחול של התכנית.

 התארגנות:

מ' דרומית לצומת דרך  200 -בשלוחה הצפונית ממוקם אתר התארגנות אחד בלבד, על שטחי חנית אספלט, כ

 המערבית של דרך רבין. העצמאות, בדופן  –רבין 

 אתרי התארגנות:  5מוצעים דרומית בשלוחה ה

 עתידית, 4612דרך  .1

 צומת שדרות יגאל אלון,  .2

 מתחם השמחה יהוד, .3

 צומת יהוד מערב (אווייה), .4

 צומת יהוד, .5

  בתסקיר זה.  1.1.2.1מיקומי אתרי ההתארגנות המוצעים מוצגים בתרשים 
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 תיאור התכנית המוצעת -פרק ג' 

 כללי 3.0

-LTRהקו הסגול מהווה חלק מהמערכת העירונית המטרופולינית המופעלת בטכנולוגיית הרכבת הקלה (
light rail train של רשת המתע"ן. מערכת זו משלבת בתוכה את מיטב הטכנולוגיות החדישות בתכנון (

מהתנועה מופרדת  ך כללהתשתיות והקרונות. מערכת רכבת קלה מודרנית הינה מערכת מסילתית, אשר בדר

 הכללית, מצריכה זכות דרך משלה ומקבלת עדיפות מוחלטת ברמזורים.

הקו הסגול מתוכנן להיות חלק ממערך הרכבת הקלה שיבנה ויופעל במסגרת מערכת הסעת ההמונים של 

 . 4/א/23מטרופולין תל אביב, כפי שאושרה בתמ"א 

(אור יהודה, יהוד מונסון, גבעת  התווית הקו מחברת את האזורים המזרחיים של מטרופולין תל אביב

 שמואל) אל מרכז העיר תל אביב (מסוף ארלוזורוב). 

א'. המקטע המערבי מתחיל  70ב' הינו המשכו של הקו הסגול המערבי אשר אושר במסגרת תת"ל  70תת"ל 

אזור ר"ג). מ –(תחנת רכבת 'סבידור') ועובר ברחובות תל אביב דרך רח' אלוף שדה (גבעתיים  2000 במתחם

הקו הסגול  –ב'  70המרכז הרפואי 'שיבא' מתפצל הקו לשתי זרועות, דרומית וצפונית אשר הן למעשה תת"ל 

 ק"מ.  29המזרחי. אורך שני חלקי הקו הסגול הינו 

 נתוני תפעול ותנועה לשלב התפעול 3.1

 תכנון מס' הרכבות ותדירותן

מקטעי הנסיעה  2 -היום, הערב והלילה במס' הרכבות לשעת שיא ומס' הרכבות במקטעי השעות לאורך 

 המתוכננים בתוואי הקו הסגול המזרחי:

 החל מתחנת דרך שיבא עד לתחנת העצמאות,  –זרוע צפונית  .1

 החל מתחנת דרך שיבא עד לתחנת צומת הטייסים.  –זרוע דרומית  .2

בנוסף לרכבות הנוסעים המתוכננות, ישנן מספר רכבות הנוסעות על המסילות שלא לצורך הסעת נוסעים, 

 אלא לצורך תפעולי. 

מוצגים נתוני תכנון מס' הרכבות ותדירותן, מס' הרכבות לשעת שיא ומס' בתסקיר זה  3.1.1.1טבלה ב

 .קו הסגולעה המתוכננים בתוואי ההרכבות במקטעי השעות לאורך היום, הערב והלילה בשני קווי הנסי

 קרונות לתיאום בין מערכת הרק"ל למערכת התחבורה הציבורית הקיימת והמתוכננתע

קיימים מספר אמצעי תחבורה עתירת נוסעים. תכנון המערכת הוא כזה המנצל את היתרון היחסי של כל 

מרכב פרטי אליה, יש לשפר את אמצעי. על מנת להגדיל את השימוש בתחבורה ציבורית ולהעביר נסיעות 

הולך הרגל. קישוריות טובה במעבר בין האמצעים ותכנונה כמערכת  –האטרקטיביות והנוחיות של הנוסע 

תוך  ,ותכנון ידידותי של נקודות הממשק בין המערכת המשולבת ובין הרקמה העירונית ,משולבת אחת מחד

 רמות הנגישות.את וטה תחבורה ומגבירים מבטיחים פיתוח מ ,מאידך  ,שימת הדגש על הולכי הרגל

לתכנון מערכת  מערכת קווי האוטובוסיםלהתאמות  יבוצעואשר  העקרונותלתסקיר זה מציג את  3.1.2סעיף 

 הרק"ל. 
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 מהירות נסיעה מרבית לפי חלוקה למקטעים

ה מהירות נסיעת הרק"ל הינה לרוב נגזרת של תוואי הדרך בה היא עוברת והיא תהיה בהתאמה מלא

 לגאומטרית המסילה, למידת עקמומיותה ולתנאי הדרך.

קמ"ש במקטעים עירוניים, ובהתאם לכך זו תהיה  50הנחיית משרד התחבורה למהירות הרק"ל הינה 

 מהירותה המרבית בשלוחה הצפונית לגבעת שמואל. 

היא עתידה קמ"ש שכן  50של הרק"ל תהיה גם כן  המרבית, מהירותה 4612בשלוחה הדרומית, לאורך דרך 

 461, כלומר במקטע עירוני. מהירות הנסיעה המקסימלית של הרק"ל לאורך דרך 1023לעבור בתחום תמ"ל 

 מ"ש, בהתאם להגדרת חתך הדרך המשתנה. ק 50-70ן תנוע בי

 הערכת השינויים בנפחי התנועה לאורך התוואי

ודל התחבורתי למטרופולין תל אביב מהערכת השינויים בנפחי התנועה מבוססת על נתוני תנועה שהתקבלו מ

הינו מודל מסוג מודל פעילויות. המודל כולל רשתות הצבה למצב  , אשר(מודל תל אביב) של משרד התחבורה

זהו המודל המחייב  ,. בהנחיית משרד התחבורה2040-ו 2030, 2020 ) ולשנות יעד עתידיות2010הקיים (רשת 

 ב, הנחייה התקפה לכל גופי התכנון הממשלתיים והפרטיים.לביצוע עבודות תכנון במטרופולין תל אבי

בכל הנוגע לשינויים תחבורתיים עולה כי הפעלת הקו הסגול לא תביא לשינוי משמעותי בנפחי תנועת כלי 

רכב פרטיים, מסחריים, משאיות ואופנועים  במרחב ההתייחסות, ופילוג נתוני התנועה נשאר זהה לנתוני 

 מצב קיים.

 לתסקיר זה מציג את נתוני התנועה שעליהם התבססנו בחישובי הערכת השינויים.נספח ב' 

 מיקום תחנות ראשיות

יוצרים רשת בעלת קישוריות בין קווי המתע"ן לבין עצמם ובין מערכות תחבורה  4/א/23א "קווי הרק"ל בתמ

. לכן אחד הנושאים ציבוריות אחרות ובעיקר לרשת מסילות הברזל של רכבת ישראל, המזינות אלה את אלה

המשמעותיים ביותר הוא קביעת תחנות ראשיות במפגש בין קווי המתע"ן ובין אמצעי התחבורה הציבורית 

 האחרים, באופן שיאפשר מעבר מהיר ויעיל של נוסעים ביניהם.

 תחנות ראשיות: 2לאורך התוואי ישנן 

המתוכנן ולאור נפח הנוסעים צ "לאור המפגש עם מסוף התחסומנה כתחנה ראשית  – תחנת שיבא .1

ות באשר לתכנון מסוף רוהחשיבות המטרופולינית של המקום. עם זאת לאור חוסר הבהי

 . התחבורה והכניסה החדשה לבית החולים תפורט הקישוריות לתחנה זו בתכניות עתידיות
המתוכנן  לאור המפגש עם מסוף התחבורה העתידיסומנה כתחנה ראשית  –תחנת צומת סביון  .2

 אזור.ב

 מאפייני התכנית המוצעת 3.2

פרק זה מציג את המבנה הפיזי של הרכבת הקלה ואת הנתונים ההנדסיים לתכנון מסילת הרק"ל ולקביעת 

, אמצעים לשיכוך רעידות, ריתוך המסילה, םרוחב המסילה, גובה ומפלס המסילה, רדיוסים מינימליי

 שיפועים ועוד. 
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ת וקרבתן למבני ציבור ומגורים, התשתיות המשלימות לתחנות בנוסף, בפרק זה מוצגת הנגישות אל התחנו

(הפרדות כגון חניונים לאופניים ומתקנים נוספים, ואת מבני הדרך, הגשרים והמעברים לאורך התוואי 

 מפלסיות):

 גשר נווה סביון, .1

 גשר יהוד,  .2

 תיאור תכנית הדיפו 3.3

. מיקום הדיפו יקבע 9.4.2018מתאריך  ב' לא כוללת את הדיפו לקו הסגול בהתאם להחלטת הות"ל 70תת"ל 

 בתכנית נפרדת.

 מסוף תחבורה ציבורית וחניון חנה וסע 3.4

בהתאם להחלטת הות"ל  וכן את מסופי התח"צ וחניון חנה וסע ב' לא כוללת את הדיפו לקו הסגול 70תת"ל 

 יקבע בתכנית נפרדת. אלו. מיקום 9.4.2018מתאריך 

 מפרט תחנות 3.5

תיאור קצר של התחנות לאורך הקו הסגול המקטע המזרחי. תכנון התחנות  בפרק זה תינתן סקירה ובה

 ומיקומן לאורך התוואי נעשה תוך בחינה מעמיקה של טווח השפעתן האורבנית במרחב. 

 תחנות:  17מתוכננות  הקו הסגול המזרחיסה"כ לאורך 

רמת -א, כמוס עגיב (אור יהודה4612, 4612תחנות: שיבא מערב,  15) מתוכננת 461בשלוחה הדרומית (דרך 

גן), קזז (אור יהודה), יגאל אלון (אור יהודה), בן גוריון (אור יהודה), צומת סביון (אור יהודה), גני יהודה 

לף תחנת אלטומונסון) -מונסון), וויצמן (יהוד-), אבן גבירול (יהוד412מונסון/-מונסון), סביונים (יהוד-(יהוד

 .מונסון)-(יהוד

גבעת תחנות: ז'בוטינסקי (גבעת שמואל), בגין (גבעת שמואל) והעצמאות ( 3בשלוחה הצפונית מתוכננות 

 פתח תקווה). -שמואל

 בתחום התכנית קיימים שלושה סוגי תחנות:

תחנה בה המסילה עוברת בין שני הרציפים, הניצבים זה מול זה משני  -תחנה מסוג רציפי צד מקבילים  .1

 צדיה. 

תחנה בה לפחות אחד הרציפים משתלב במדרכה הקיימת, והמסילה עוברת בין שני  -תחנה צידית  .2

 הרציפים הניצבים זה מול זה משני צדיה. 

 תחנה בה המסילות עוברות משני צידי הרציף.  -תחנה עם רציף מרכזי  .3

 פרק זה כולל בתוכו פירוט של המתקנים ההנדסיים בתחנות. 
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 מערכות אנרגיה, תשתיות נלוות, תשתיות ומערכות חירום -הקבועים הרכיבים  3.6

פרק זה מציג את עקרונות מערכות התאורה (פנימיות, חיצוניות וחירום) אשר בהן ישתמשו ברכבות הקלות 

אשר תסופק משני קווי הולכה עיליים בעלי מתח המיועדות ואת מערכת ההזנה החשמלית של הרכבת הקלה, 

 . V DC  1500של

 5לאורך הקו מתוכננים בנוסף, הפרק מציג את פריסת החדרים הטכניים המתוכננים לאורך תוואי הרק"ל. 

החדרים ממוקמים בדרך כלל חדרים בשלוחה הדרומית.  4-: חדר אחד בשלוחה הצפונית וחדרים טכניים

פקת החשמל חדר טכני כולל את הפונקציות של אסמתחת לפני הקרקע בשטח פתוח זמין בקרבת התוואי. 

 . לקו ולתחנות, בקרה ותקשורת הדרושים לתפעול מערכות ההסעה

כחלק מהעתקת התשתיות הנדרשת בפרויקט, מועתק קו מתח גבוה קיים על פני הקרקע העובר בדופן 

אל הדופן הדרומית ובתצורה תת קרקעית. בנוסף, כחלק מהתפעול השוטף של קו  461הצפונית של דרך 

 חדרי טרפו (חדרים בהם ממוקמים שנאים שתפקידם להמיר 13מל לישראל ישנם המתח השייך לחברת חש

) אשר גם כן המהווה את אספקת המתח למבנהלמתח נמוך יותר מתח גבוה המגיע מחברת החשמל 

 ב'. 70ממוקמים בתחומי גבולות תת"ל 

ול אינו יוצר מיקום קו המתח הגבוה וכן חדרי הטרפו ביחס למבנים מאוכלסים לאורך תוואי הקו הסג

 המקומית במרחב.    הקונפליקטים בין מתקני החשמל לאוכלוסיי

 פרמטרים טכניים בעלי השפעות סביבתיות 3.7

ע, נכון לשלב זה "פרמטרים הטכניים על פי הסטנדרטים התכנוניים המעודכנים של נתפרק זה מפרט את ה

 , הכוללים סוגי גלגלים, מערכת בלמים, מהירויות ומפלס רעש מציוד נייד. של תכנון הרכבת הקלה

 עבודות להנחת המסילה 3.8

 :העבודות הנדרשות להנחת המסילהאת פרק זה מתאר 

 העבודות  תיאור 2.15.1

 הסטת תשתיות קיימות והנחת התשתיות נדרשות

עובר ברובו לאורך כבישים קיימים אשר לאורכם תשתיות רבות ולמעשה כל התשתיות  הסגול המזרחיהקו 

 העירוניות המקובלות: חשמל, מים, ביוב, ניקוז, תקשורת, בקרת רמזורים, תאורה והשקיה. 

ביצועו ובנייתו של פרויקט הרכבת הקלה מחייב בהכרח חפירה למבנה הרכבת וכן שינוי גיאומטרית 

תאמת החתך העירוני למצב חדש הן בקטעים לינאריים והן באזורים מיוחדים כגון תחנות, הדרכים, דהיינו ה

  גשרים, חדרי אנרגיה וכד'.

באזורים לא מבונים בהם  4612כביש נציין כי לאורך רוב התוואי תידרש העתקת תשתיות. יוצא דופן אזור 

 עוד אין תשתיות צפופות.

, יועתקו כל התשתיות ברצועת הרק"ל. העתקת התשתיות בשל הצורך ברצועה סטרילית מקווי תשתית

תתבצע באמצעים המקובלים לעבודות תשתית תת קרקעית בעיר, דהיינו שימוש במחפרונים ומחפרים 

 לעבודות הנחת צנרת ברחובות, תוך סגירה חלקית או זמנית של תוואי העבודה.
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 טיפול בקרקע מזוהמת

של  המזרחיסעיף זה עוסק במקומות, עסקים ואתרים אשר ממוקמים לאורך תוואי הרכבת הקלה במקטע 

היסטורי המופיע בסעיף ובסביבתם חשד לפוטנציאל זיהום קרקע. הסעיף מתבסס על הסקר ההסגול הקו 

ואי מוקדים בעלי פוטנציאל זיהום קרקע ו/או מי תהום לאורך תו 13אשר מצא כי ישנם  לתסקיר 1.3

 מ' מכל צד של הקו הכחול לתכנית.  100-התכנית ובתוך גבולות סקירה שהוגדרו כ

  התארגנותעבודה ואתרי מיקום 

סעיף זה עוסק בשיקולים לבחירת מיקום אתרי התארגנות כגון: מיקום, נגישות, מניעת מפגעים סביבתיים 

התארגנות כגון: קרוונים למשרדים, ונופיים וכד'. הסעיף סוקר את המרכיבים והאלמנטים הנדרשים באתר 

 חנייה לרכבים פרטיים, חנייה לכלים כבדים, מכולת אשפה וכד'. 

פרק זה כולל את השיקולים לבחירת מיקום האתר, כגון: מיקום, נגישות, מטרדי רעש, מטרדי אבק, מניעת 

יפות לשטח מופר, שיקום פגיעה נופית, מיקום אקולוגי, מיקום בקרבת נחלים, ערוצי ניקוז ומקורות מים, עד

נוח, מעבר מטיילים, תשתיות וייעודי קרקע. בנוסף, פרק זה מפרט את הגודל המינימלי של אתר התארגנות, 

 המרכיבים/אלמנטים הנדרשים בו. 

הפרק מפרט את הפתרונות לסילוק פסולת מאתר התארגנות; פסולת ביתית, פסולת בניין, עודפי אדמה 

המבצע מוטלת החובה לטפל בפסולת, מכל סוג שהיא, הנמצאת באתר ו/או  ןוקרקע מזוהמת. על הקבל

 . ושמקורה בעבודותי

 תכנית ניהול אתר התארגנות

לעמוד  ואתרי ההתארגנות שיפעלו לצורך הקמת הקו הסגול, ימוקמו בסביבה עירונית תוססת ועל כן יחויב

במגבלות סביבתיות. שלבי ההקמה והביצוע של אתרים אלו יגובשו ע"י הקבלן הזוכה במכרז. קבלן זה יחויב 

 , כתנאי להקמת האתרים.מוסד התכנון או מי מטעמובהגשת מסמך סביבתי משלים לאישור 

 שיקום חזותי ארעי וקבוע באתר

"ל מהווה עקרון מהותי לשיקום יעיל של נוף ביצוע עבודות פינוי מקדימות והכנת פני הרחוב לבוא הרק

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 

ם לצוות המלווה של התכנית. הפעולות לשיקום הנופי יערכו הביצוע ויכללו במסמכים הסביבתיים המוגשי

 בזמן העבודות בהתאם לתכנון המראה החזותי הסופי של שטח התכנית.

בהמשך לפעולות לשיקום חזותי, סעיף זה עוסק בחשיבות שימור העצים ומציג הנחיות לנטיעת עצים 

 צים במרחבים עירוניים משולבי מתע"ן. י חברת נת"ע, כפי שמופיע במסמך המדיניות לשילוב ע"חדשים, עפ

 הצעות להסדרים נדרשים נוספים

כל התערבות 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 

הארוך עשוי להיות משמעותי לאין ערוך לעומת "הסבל" בטווח הקצר. למרות האמור לעיל, על  הפיצוי לטווח

היזם לנקוט באמצעים כדי להקטין למינימום ההכרחי את ההשלכות הבלתי רצויות שמקורן בעבודות 

 ההקמה. סעיף זה מציג את האמצעים הללו. 
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 תובנות מביצוע עבודות להקמת הקו האדום

 לקו הסגול ישנם הבדלים מהותיים הן בהבדלים בין הפיתוח בתת הקרקע לתוואי הקרקעי,בין הקו האדום 

במקטע מתוכנן לעבור ברובו כן הקו הסגול ש, מדרג הדרכים בהן עוברות התוויות שני הקווים באפיוןוהן 

יחד ים. ניים צפופלעומת הקו האדום העובר במקטעים הקרקעיים באזורים עירו ,שהינו כביש בינעירוני 461

עם זאת ישנן תובנות בנושאי רעש וזיהום קרקע שעלו במהלך ביצוע הקו האדום ואותן ניתן ליישם על ביצוע 

 להלן.  3.8.1.9תובנות אלו מוצגות בסעיף עבודות הקו הסגול. 

 עבודות עפר ותשתית 2.15.3

. הן  קטנות יחסיתחפירה ומילוי  -תוואי הקו הסגול עובר באזורים מישוריים ולכן כמויות עבודות העפר 

עיקר החפירה לאורך התוואי הנה חפירה לצורך בניית תשתית המסילה ותשתית הדרכים באזורי הרחבת 

הדרך, חפירה לצורך בניית מערכות תת קרקעיות לאורך כל התוואי, כאשר בגמר הפרויקט, מפלסי המסילה 

ך. כלומר, ברוב תוואי הדרך עבודות בגבולות הדר –והדרך מותאמים למפלס הקיים או מפלס פיתוח מתוכנן 

מטר הנובע מסלילת הדרך והמסילה בהתאמה למפלסים  1-1.5עפר הנן בתחום עבודות "יישור שטח" עד ה

 הקיימים.  

על דרך קיימת, כאשר מפלס הדרך החדשה מנצל  יםברוב תוואי הדרך תכנון המסילה והרחבת הדרך מתבסס

מת. לדוגמא: ריבוד או תוספת מבנה דרך על גבי מבנה קיים. ומתבסס כמה שניתן על תשתית הדרך הקיי

נציין כי עובי מבנה של דרכים ומסילה יקבע בתכנון המפורט ולכן כל המידע לגבי כמויות עבודות עפר הינם 

 אומדן וההערכה ראשונית. 

דפי העפר הפרק מפרט את הערכת כמויות העפר בתוואי הפרויקט, ציוד שיופעל באתרים, דרכי הטיפול בעו

על פי סוגיהם, מיקום העירומים הזמניים, מקורות למצעים/אדמת מילוי והגבהה ופתרונות ויעדים לסילוק 

 עודפי החומר החפור, על פי איכותו. 

 טיפול נופי 3.9

 פרק זה מפרט את הטיפול הנופי המוצע לאורך תוואי הרק"ל.

 תוואי הרק"ל

משרד הבינוי  - 2009לתכנון רחובות בערים, דצמבר הפתרונות, ההצעות וההמלצות מבוססים על הנחיות 

 .והשיכון ומשרד התחבורה

חתכי הרחוב הטיפוסיים בכל פרוזדור אופיינו כך שיכילו את מכלול התנועות והמשתמשים בדרך. בכל 

פרוזדור אופיינה הדרך על פי מדרג התפקוד האורבני, מדרג התפקוד התנועתי ועוצמת הבינוי המוגדרת 

 בייעודי הקרקע.  

  461דרך  -זרוע דרומית 

עים ואופן שילובם בסביבה מוצג במסמך "נספח שילוב מקטעים, פירוט על המקט 4-קטע זה מחולק ל

 עירוני" המהווה חלק ממסמכי התכנית.
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 שמואל גבעת -זרוע צפונית 

הזרוע הצפונית מחברת את לב גבעת שמואל ואת דרך התחבורה הציבורית של דרך רבין עם מעבר מערכת 

 המתע"ן.

(מקטע בר אילן), רחוב  1עירונית ברמה מקטעים, אשר מתאימים להגדרות של דרך  3 -קטע זה מחולק ל

 (מקטע דרך רבין).  2(מקטע זבולון המר), ודרך עירונית ברמה  1מאסף ברמה 

  דיפו

. מיקום הדיפו יקבע 9.4.2018ב' לא כוללת את הדיפו לקו הסגול בהתאם להחלטת הות"ל מתאריך  70תת"ל 

 בתכנית נפרדת.

 שימוש בנוזלים באתר הדיפו 3.10

. מיקום הדיפו יקבע 9.4.2018כוללת את הדיפו לקו הסגול בהתאם להחלטת הות"ל מתאריך ב' לא  70תת"ל 

 בתכנית נפרדת.

 באזור הדיפו רניקוז וניטו 3.11

. מיקום הדיפו יקבע 9.4.2018ב' לא כוללת את הדיפו לקו הסגול בהתאם להחלטת הות"ל מתאריך  70תת"ל 

 בתכנית נפרדת.

 שלבי ביצוע להקמת הקו המוצע 3.12

העבודות להקמת הקו הינו עקרוני, נכון לשלב זה. בשלב התכנון המפורט יינתן לוח זמנים מתוכנן לכל תיאור 

 שלב.

כוללות הן את הנחת התשתיות הדרושות להקמת מערך הרק"ל והן את הרחבת העבודות להקמת התוואי, 

, עבודות ניקוז, : חפירה של רצועת המסילה, הנחת קווי תקשורת וחשמל, ביצוע עמודי חשמול461כביש 

 קרצוף וריבוד הכבישים הקיימים. לבסוף יבוצעו עבודות גינון, ריצוף, תמרור וצביעה.

העבודות כוללות פירוק אספלט ומדרכות בתחום התוואי, קרצוף, ריבוד והתאמת גבהי האספלט או 

 המדרכות, כולל העתקת אבני שפה או אבני גן לצורך התאמות.
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 פירוט והערכה של ההשפעות הסביבתיות –פרק ד' 

 שינויים בשימושי קרקע ובייעודי קרקע 4.2

 קונפליקטים עם שימושים קיימים  4.2.1

בתחום רצועת הדרך של כבישים קיימים ומתוכננים ולכן  בקטע הנדון עובר הסגולמכריע של הקו ה ורוב

לרוב הוא אינו מייצר קונפליקטים עם שימושי קרקע קיימים. יחד עם זאת, לאורך תוואי הרק"ל ישנם 

מספר מבנים שונים היוצרים קונפליקט עם תוואי הרק"ל, המצריכים שינוי תכנון או לחילופין 

 י המתוכנן.פינויים/הריסתם בכדי לייצר את התווא

המוצגת בגוף התסקיר מציגה את הקונפליקטים הנוצרים בין התוויית הרק"ל לבין שימושי  4.2.1.1טבלה 

 קרקע.

 מגבלות על שימושי וייעודי קרקע 4.2.2

תוואי הרק"ל מייצר מספר מועט של מגבלות על ייעודי קרקע, היות וברובו המכריע עובר התוואי בתחום 

תסקיר זה מציג את הממשקים ל 4.2.2סעיף קיימים או מאושרים.  רחובותדרכים ורצועת הדרך של 

 ואת המגבלות לשלב ההפעלה וההקמה.  ניות סטטוטוריות מאושרות ובהליכי תכנוןלתכ

 שינויים ומגבלות בדרכים וחניות 4.2.3

רוב תחנות הרכבת לאורך התוואי הינן במפלס הרחוב וכוללות רציפים צידיים בדרך כלל ברוחב מינימלי של 

מ'. הגישה לתחנות גם היא במפלס הרחוב דרך מעברי חצייה המתוכננים ליד תחנות הרק"ל כמעברי  3.3

 חצייה רבי קיבולת. 

הדרך דרומה או צפונה. נראה כי מתקנים ומבנים  ומוסדרת מורחבת 461במסגרת התכנית, במקטע של כביש 

הן בשל הסדרת הדרך והן בשל  ה זאתאשר נהנים היום מנגישות ישירה לכביש לא יוכלו יותר לגשת בצור

 . ניתוק חיבורים שאינם תקניים/בטיחותיים

בתסקיר זה מציגה את המתקנים והמבנים להם תחסם הנגישות הישירה בעקבות העבודות  4.2.3.1טבלה 

 . הן לצורך הרחבתו והן לצורך מעבר הרק"ל 461בכביש 

 חלופות להפחתת ההשפעות והמגבלות 4.2.4

היות וההשפעות והמגבלות הינן מצומצמות ביותר, לא נדרש לשקול חלופות אחרות להתוויה, למיקום 

 תחנות ולגישה לתחנות. 

 מי תהום 4.3

, תוואי הרק"ל מתוכנן כולו להיות קרקעי ועבודות ביצוע הנחת המסילה, כולל הנחת המצעים הנדרשים

ולכן עיקר ביצוע העבודות  מ' מפני השטח 1.5 – 2.0יתבצעו עד לעומק של  461והסדרת כביש  התשתיות

ביסוס עמודי  כמו גם . יחד עם זאת, החדרים הטכניים וביסוסם,ב' אינו צפוי להתבצע בתווך רווי 70לתת"ל 

וייתכן  מ') 30הגשרים מתוכננים לחדור לעומק גדול יותר בקרקע (ביסוסי גשרים ייתכן ויחדרו עד לכדי 

   .אל תחום מי תהוםשבמקומות אלו תתבצע חדירה 

 ניקוז 4.4
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השפעת פרויקט הקו הסגול על מערך הנחלים הינה מינורית היות ותוואי הרק"ל אינו חוצה את הנחלים 

לא משנים את החתך ההידראולי של  -במסגרת הפרויקט  לאורכם מלבד באזורי מעבירי מים קיימים.

לתכנית הקו הסגול המזרחית לא צפויה , ועל כן ים ולא פוגעים בכושר ההולכה שלהםמעבירי המים הקיימ

 השפעה על מערך הניקוז באזור וכן על כמויות הנגר העילי הצפוי לזרום למערכות הניקוז. 

 רעש 4.5

 שלב ההקמה 4.5.2

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 במקטע זה הינן הקמת קו 

שרי ) ושני ג40, שני מעברים תת קרקעיים צמודים (תחת כביש At Grade -הרכבת בקטעים הקרקעיים 

 הולכי רגל (גשר סביון וגשר יהוד).

קריטריון הרעש לעניין עבודות ההקמה נשען על הוראות החוק למניעת מפגעים, תקנות שהותקנו מכוחו, 

 הנחיות ומדיניות המשרד להגנת הסביבה ומקורות נוספים.

 : אלועלול להתקיים במקומות  פוטנציאל גבוה ליצירת מטרד (א)

 גשרים,ה כלונסאותהחדרת  )1( 

 הקמת חדרים טכניים. )2(

 בכל המקומות הנ"ל עלולות להתבצע עבודות רציפות גם בשעות הלילה. הפתרונות שיש לשקול הינם:

 ציוד שקט ושיטות עבודה שקטות. )1(

 הגבלת העבודה של ציוד רועש לשעות היום. )2(

 השקטת מערכות מכניות. )3(

 מתרסי רעש קבועים וזמניים. )4(

 דירתי בקומות עליונות.מיגון  )5(

 עלול להתקיים במקומות אלו: פוטנציאל בינוני ליצירת מטרד (ב)

 סמוך לאתר ההתארגנות. )1(

פוטנציאל בינוני עלול להתקיים אם העבודה מבוצעת בלילה אך היא נקודתית ואינה  )2(

ש ממושכת או שהיא מבוצעת בשולי אזור מגורים. במקרה זה הפתרון הוא הצבת מתרסי רע

 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  )3(

להערכתנו במיגון דירתי ומתן אופציה לדיירים להתפנות מבתיהם בשעות הלילה (למעט אולי 

 ות ייחודיות שקשה לצפות אותן מראש).בלילות בודדים עקב עבוד
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עלול להתקיים בכל המקומות האחרים בהם מבוצעות  פוטנציאל נמוך ליצירת מטרד (ג)

עבודות בשעות היום בלבד. עבודות שבהן פוטנציאל המפגע נמוך יחסית הן עבודות הקמת 

 התחנות הקרקעיות, העבודות להנחת המסילה במפלס קרקע והקמת החדרים הטכניים.

 הפעלהשלב  4.5.3

בבואנו לבחון את ההשפעה האקוסטית הסביבתית של פרויקט תחבורתי יש להתייחס למספר גורמים 

ביניהם הרעש הישיר מכלי התחבורה, רעש תחבורה ללא הפרויקט, רעש ממקורות אחרים, השתנות הרעש 

יוחד מכיוון '. בפרויקט הרכבת הקלה, לפרמטרים השונים משמעות מורכבת במוכובהתאם לשעה ביממה 

 שהפרויקט הינו של רכבת קלה והרעש, בעיקרו, נובע מהתנועה המוטורית (רעש כלי התחבורה בכבישים).

 בפרק זה מוצגים חישובי רעש בהתאם לשני המצבים הבאים:

חישוב רעש למצב הקיים. מפלסי רעש אלו מהווים נקודת מוצא לבחינת האקלים האקוסטי בסביבת  .1

 הפרויקט ומהווים את רעש הרקע לקביעת קריטריון הרעש של הרכבת, כפי שיפורט בהמשך. 

מפלסי הרעש בשנת היעד עם הפרויקט, במצב בו יקום ויפעל הקו הסגול. חישוב מפלסי הרעש נערך  .2

של כל מקורות הרעש יחדיו (מפלס רעש כולל).  סכמהבנפרד לרק"ל ולתנועה המוטורית. כן נערכה 

סעיף זה דן בהערכת ההשפעות האקוסטיות של הפעלת הרכבת הקלה על מקבלי הרעש הרגישים 

 רק"ל. בסביבת ה

באף אחד מן מקבלי לרכבות לא חזויות חריגות מקריטריון הרעש ניתן להסיק מעיון בטבלאות בפרק זה כי 

 . הרעש

לעת ההיתר יערך תכנון אקוסטי מפורט. במידה וימצא כי צפויה חריגה מקריטריון הרעש במקבלים לאורך 

במקור, כלומר טיפול במסילה עצמה. התוואי יתוכנן מיגון אקוסטי. תחילה תיבדק אפשרות להפחתת הרעש 

במידה וטיפול זה יהיה בלתי אפשרי או בלתי יעיל יקבלו המבנים, בחזיתות בהן תחושב חריגה מקריטריון 

 הרעש מיגון דירתי בהתאם לנוהל נת"ע.  

 רעידות 4.6

 שלב ההקמה 4.6.1

ומצם של מרבית עבודות ההקמה יהיו עבודות עיליות. קיימים מספר מצ במסגרת הקו הסגול המזרחי

 מוקדים בהם תהינה גם עבודות בתת הקרקע:

סלילת קו עילי של הרק"ל, כולל העתקת תשתיות, הנחת מצעים, סלילת הקו, הקמת  -קו עילי  •

 עמודי החישמול, הקמת התחנות.

 הקמת חדרים טכניים לצד המסילה.–הקמת חדרים טכניים  •

חלק בהתאם לאופי העבודה ומיקומה ביחס פוטנציאל היווצרות רעידות כתוצאה מעבודות הקמת הרק"ל נ

 לשימושים הרגישים לרעידות בקרבת מקום ביצוע העבודות.

השפעת רעידות על  -  2חלק מס'  DIN 4150קריטריוני הרעידות לשלב ההקמה נגזרים מהתקן הגרמני 

 השפעת רעידות על מבנים. -  3דירים במבני מגורים, וחלק 
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הותו לסלילת דרך, זאת למעט הליך הנחת המסילה עצמה. גם הליך קרקעיים דומה במהביצוע הקטעים 

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.

ש להיווצרות רעידות החורגות מהקריטריון יציע הקבלן אמצעים במידה וימצאו קטעים בהם קיים חש

  להפחתת הרעידות בזמן העבודות באזורים אלו.

והתייחסות להשפעת הרעידות על מבנים בשעות לילה) ו מותרים מכלי עבודה בשעות היוםהמפלסי הרעידות 

 לתסקיר זה.  4.6.1.2מוצגים בסעיף 

 שלב ההפעלה 4.6.2

המותרים לזמן ההפעלה נקבעו בהתאם למסמך של הרשות האמריקאית מפלסי הרעידות המרביים 

 .HMMH) שנערך על ידי חברת FTA (Federal Transit Administration-הפדרלית לתחבורה, ה

בהתאם למסמך זה מפלס רעידות מרכבת הינו המפלס המרבי של מהירות הרעידות הנמדדת ברצפת המבנה 

 במעבר רכבת במסילה. 

מטר/שנייה לקווי רכבת בהם עוברים יותר  5x10(-8)-זה מפלסי הרעידות המרביים, בייחס לבהתאם למסמך 

 רכבות ביממה, לזמן הפעלת רכבות יהיו: 70-מ

 .Lv=66 dB(V)מבני מגורים או מבנים המשמשים בד"כ גם לשינה  .1

 .Lv=69 dB(Vמבנים מוסדיים המשמשים בעיקר לשימוש יומי ( .2

 חישוב רעידות

רכבות, משמע מפלסי הרעידות המותרים המרביים  70-מתוכננות לפעול ביממה הינו גבוה ממספר הרכבות ה

קמ"ש  70 -של הרק"ל לכל אורך התוואי  מרביתנערך חישוב מחמיר למהירות נסיעה  .Lv=66 dB(V)יהיו: 

 . FTA-ובהסתמך על מסמך ה

 7לס המרבי המותר הינו נמצא כי המרחק הקריטי, אשר תחתיו מפלסי מהירות הרעידות יחרגו מהמפ

 15-כמטרים מציר המסילה. המרחק המינימאלי בין מקבלי הרעש המייצגים לבין ציר המסילה בתוואי הינו 

 מטרים. 

ובהכרח שלא צפויה חריגה  לא צפויה חריגה מקריטריון הרעידות במבנים הקרובים ביותר למסילהעל כן 

 מקריטריון הרעידות גם במבנים הרחוקים יותר.

בשלב התכנון המפורט יבחן נושא הרעידות פעם נוספת. במידה ותימצא חריגה מהקריטריון ניתן יהיה לטפל 

 בה באמצעות טיפול במסילה עצמה.

 שדות אלקטרומגנטיים 4.7

שימושי ויעודי הקרקע, אפיון תיאורטי של בטיחות שדות אלקטרומגנטיים לאדם והשפעות על  כוללזה  סעיף

 .הרק"לתשתית ל ים הסמוכיםבאזור ות פוטנציאליותצרות הפרעוכתוצאה מהיו
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נסרקו כדי לאתר מבנים ושימושי קרקע אשר עלולים להיות  סגולקטעי מסילת הרק"ל לאורך הקו ה

מושפעים מהפליטה האלמ"ג מקווי הכוח העליונים, הקאטנרי, המזינים את הרכיב הנייד ומפעולת הרכבות 

 .הסגולבקו 

רך הקו הסגול נסרקו כדי לאתר מבנים ושימושי קרקע אשר עלולים להיות קטעי מסילת הרכבת הקלה לאו

מושפעים מהפליטה האלמ"ג מקווי הכוח העליונים, המזינים את הרכבת ומפעולת הרכבות בקו הסגול. 

לא אותרו מבנים שהמרחק שלהם מהמסילה נכלל בתחום שהוגדר, בגישה מחמירה, כטווח לאורך התוואי 

(הסף המומלץ על ידי  4mG-ממנו ואילך רמת שטף השדה המגנטי תהיה נמוכה מ) אשר 'מ 6.2בטוח (

  ).יהמשרד להגנת הסביבה בתנאי עומס אופייני מקסימאל

בנוסף, מאחר והוראות התכנית מאפשרות שינוי במיקום המסילה במקטעים שונים בשלבים מאוחרים יותר, 

במידת הצורך, לשם צמצום טווח ההשפעה על תוארו בהמשך אמצעים אפשריים בהם ניתן לעשות שימוש, 

 מבני מגורים מהקטנרי.

המומלץ על ידי המשרד להגנת הסביבה מתייחס לממוצע יומי בתנאי עומס  4mGיצוין כי סף החשיפה של 

 . מתייחס לתנועה במסילה עם מיצוע יומי 'מ 6.2אופייני מקסימלי, טווח הבטיחות המחושב במסמך זה של 

רמת שטף השדה המגנטי במפלס הרחוב נמוך מאוד ומאפשר שימוש חופשי במפלס הקרקע למעט מעל לשטח 

 . 8mG -התחנה היכן ששטף השדה המגנטי גבוה מ

. 4mG-בנוסף, רמת השטף המגנטי מחוץ לקירות החדרים הטכניים הממוקמים לאורך הקו נמוכה מ

באזורים מעל לתקרת התחנה שטף  . לכן10-100mG לשנאים קיים שטף שדה מגנטי העלול להגיע לערך של

אין גאוס. ברמות שטף כאלו -מילי 100-מ' מעל הקרקע של החדר הטכני עשוי להגיע ל 1השדה המגנטי בגובה 

אין לאפשר שימושים המאפשרים שהיית הציבור מניעה לתנועה ומעבר חופשי של אנשים מעל החדרים אולם 

על לתקרת התחנה או שהייה של אנשים בשטחים הציבוריים שמעל במקום כגון הצבת ספסלי ישיבה מ

בממוצע  4mGבמיוחד לאור המלצת המשרד להגנת הסביבה להגבלת חשיפה לסף שלא יעלה על  התחנה

 יומי.

 פרופיל הרחוב ותפקודו העירוני 4.8

 ההשפעות על אופיו ותפקודו של הרחוב מוצגות במסמך "שילוב עירוני" שנערך לתכנית ע"י משרד

האדריכלים "יעל אדריכלים". האמצעים למניעת מטרדים ומפגעים כתוצאה מהשינויים המוצעים בחתך 

 הרחוב מוצגים לאורך פרק ד' לתסקיר זה, בהתאם לדיסציפלינה של כל פרק:

 שינויים בשימושי קרקע ובייעודי קרקע -4.2 )1(

 מי תהום ומקורות מים עיליים -4.3 )2(

 ניקוז -4.4 )3(

 רעש -4.5 )4(

 רעידות -4.6 )5(

 שדות אלקטרומגנטיים - 4.7 )6(

 אקולוגיה - 4.9 )7(
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 שינויים בתנועה -4.10 )8(

צפויים מטרדים ומפגעים. להפך, התכנית תוכננה כך שהיא תתאים את  היש להדגיש כי לא בכל דיסציפלינ

 עצמה בצורה מיטבית למצב הקיים ובחלק מהנושאים אף תפחית את ההשפעות השליליות.

 ערכי טבע 4.9

לאורך ובצמוד לתשתיות תחבורה קיימות. התכנית מוצעת כוללת הכשרת מסילה ותחנות התכנית ה

ממוקמת בשטחים חקלאיים, שטחי בור ושטחים מופרים אשר ערכיותם האקולוגית נמוכה. מימוש התכנית 

 אינו צפוי לפגוע בבתי גידול ייחודיים, מערכות אקולוגיות טבעיות ומיני צמחים נדירים. 

רך תוואי הרק"ל מאושרות ומתוכננות מספר תמ"לים אשר עתידות לשנות בצורה מהותית את נזכיר כי לאו

 מערך השטחים הפתוחים, גודלם וערכיותם. 

בקרבת נחל יהוד. בהווה תפקודו האקולוגי של הנחל נמוך והוא משמש  רק"ל הקו הסגול עתידה לעבור

להלן ילית על תפקודו האקולוגי של הנחל. לא צפויה השפעה שלבעיקר כציר תנועה מקומי לבעלי חיים. 

 פירוט המלצות בהיבט האקולוגי:

תחת הכבישים הקיימים ישנם תשתיות ניקוז המשמשות למעבר בעלי חיים. יש לוודא כי במסגרת  .1

 התכנון נשמרים מעברים אלו (או חליפים).

יטופלו על פי השיטות לאורך התוואי קיימים ריכוזים גדולים של מיני צמחים פולשים. צמחים אלו  .2

 המקובלות טרם תחילת העבודה כמפורט להלן:

 .עקירה או טיפול באמצעות חומרי הדברה של העצים הפולשים •

 .מ' לפחות) או פינוי לאתר מוסדר 1הטמנת החומר הצמחי בעומק הקרקע ( •

מש איסוף שכבת הקרקע העליונה סביב ריכוזי המינים הפולשים והטמנת בעומק, קרקע זו לא תשת •
 לחיפוי כקרקע גננית. 

 קרקע עליונה משטחי בור שאינם נגועים במינים פולשים יכולה לשמש כקרקע חיפוי עליונה.

 שינויים בתנועה 4.10

 שלב ההקמה 4.10.1

ביצוע הקו הסגול המזרחי אמור להיעשות בהתייחסות גם לצרכי פינוי התשתיות, תוך הפחתה מקסימלית 

באזורים השונים בהם מתבצעות פעולות הקמת הקו. לצורך כך יש ככל האפשר, של הפרעות למהלך התנועה 

 להתחשב בנושא התנועתי בשני היבטים:

 ביצוע כל קטע בשלבים המאפשרים את זרימת התנועה באזור הקטע בהפרעות קטנות ככל האפשר. .1

 ביצוע מספר קטעים במקביל תוך כדי צמצום ההפרעה לתנועה ככל האפשר. .2

יצוע יהיה צורך בסגירת קטעים מסוימים לתנועת רכב. במקרים אלו יהיה צורך יתכן ובתכנון המפורט לב

 לתכנן מעקפים חלופיים ולבדוק את השפעת הסגירה על התנועה באזור.

 שלב ההפעלה 4.10.2
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פרויקט המקטע המזרחי של הקו הסגול ישפיע בדרכים שונות על אופי התחבורה במטרופולין דן בכלל, ובעיר 

 לא מתוכננים ביטולי חניות, פרט לאזורי חנייה מוסדרים.  461ך כביש גבעת שמואל בפרט. לאור

ההשפעה התחבורתית באה לידי ביטוי הן לאורך התוואי של הרק"ל והן לאורך דרכים ראשיות בסביבת 

התכנית. בעת תכנון מפורט יעשה כל מאמץ לשמר או לעדכן לטובה את הסדרי התנועה בתיאום עם הרשויות 

 הרלוונטיות.

 

 
חוברת התרשימים כלל התרשימים לתסקיר זה נמצאים ב

 המצורפת למסמך זה.
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 נתוני הסביבה הקיימת
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 נתוני הסביבה הקיימת –פרק א'  .1

 מבוא 1.0

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. 

המתע"ן נועדו לפעול בתדירויות גבוהות לאורך הצירים הראשיים של המטרופולין ברצועות דרך נפרדות קווי 

 ובלעדיות ובאמצעות כלי רכב רבי קיבולת משני סוגים:

מערכת תעבורת רכבות על גלגלי פלדה הנוסעות על מסילת פלדה, עם כוח גרירה  –) LRTרכבת קלה ( )1(

(או שמורה) בתחום זכות הדרך הכוללת צמתים  תעיקר בדרך ייעודיחשמלי ואיסוף זרם עילי, הפועלת ב

קרקעיים. הקווים  -במפלס פני הקרקע או מופרדים ממפלס פני הקרקע וכן קטעים מוגבהים או תת

 , סגול וחום.ירוקהכלולים בתשתית זו הינם: אדום, 

רמת נגישות גבוהה, אוטובוסים רבי קיבולת מתקדמים המתאפיינים ב -)BRTאוטובוסים מערכתיים ( )2(

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).

המאושרת קובעת כי ניתן שבעה קווים. התמ"א  במטרופולין ת"א כוללת 4/א/23רשת המתע"ן עפ"י תמ"א 

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.

שהוכנה ביוזמת משרד התחבורה ומשרד  תכנית אסטרטגית לפיתוח התחבורה הציבוריתנות הבעקבות מסק

על חברת נת"ע לפעול לקידום ותכנון של קווי מטרו כבסיס לשלב הבא בפיתוח מערכת הסעת  האוצר, הוטלה

 טרו:מבתכנית האסטרטגית זוהו שלושה פרוזדורים לתכנון קווי ה .ההמונים במטרופולין תל אביב

-קו מטרו רדיאלי בציר צפון דרום של המטרופולין תוך שירות של הערים: רעננה, כפר – 1מטרו  •

 סבא, הוד השרון, הרצליה, רמלה, רחובות, חולון, ראשל"צ, מתחם תע"ש השרון וחיבורן לתל אביב. 
 קו מטרו רדיאלי מראש העין, פ"ת ורמת גן לתל אביב.  •
-ם ומייצר מבנה רדיאלי היקפי. הקו ישרת את הערים בתקו מטרו חצי טבעתי המחבר את כל הקווי •

 ים, חולון, קרית אונו, פ"ת, תל אביב, רמת השרון והרצליה. 

ב'. תת"ל הינה  70תכנית הקו הסגול המזרחי מקודמת בוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) במסגרת תת"ל 

 על הוראות התמ"א. רה לגבותכנית הנמצאת באותה היררכיה סטטוטורית של תמ"א ולכן ניתן באמצעות

נועדו להקל על בעיות הנגישות  ,4/א/23בנוסף לאלה שנקבעו בתמ"א  ,סגולקביעת רצועות לתכנון הקו ה

והגודש התחבורתי, להוות חלק עיקרי במערכת תחבורה ציבורית יעילה ומתקדמת, לפתח את מערכת 

  העירונית. התחבורה הציבורית במשולב עם מערכת התכנון העירוני והפעילות
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, הדבר נובע מסיבות תכנוניות 4/א/23ב' מהתוואי המאושר בתמ"א  70במקרים בהם חורג תוואי תת"ל 

 שונות, כפי שיפורט בהמשך לתסקיר זה בפרק ב'.

 הבהרה בנושא דיפו הקו הסגול:

בתת"ל ב' אינה כוללת את הדיפו לקו הסגול אשר יקודם  70, תת"ל 09.04.18בהתאם להחלטת הות"ל מיום 

. משום שכך תסקיר זה עוסק בהתוויית קו הרק"ל בלבד, ובכדי לא לגרום לבלבול אצל הקורא נפרדת

העוסקים בדיפו במקומם עם עדכון מבחינת סדר ההנחיות ומענה עליהן, הוחלט להשאיר את הסעיפים 

 בנושא החלטת להות"ל וגריעת הדיפו מתת"ל זו. 

 המתע"ן במטרופולין ת"א.מוצגת רשת קווי  1.0.0.1תרשים ב
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 רשת קווי המתע"ן המתוכננים במטרופולין ת"א - 1.0.0.1תרשים 

מערכת התחבורה עתירת הנוסעים של שמתוכננים כחלק מ )LRT( רכבת קלהה יאחד מקוויהינו  סגולהקו ה

רחיים של האזורים המזמחבר את  סגולהקו ה. תוואי 4/ א/ 23כפי שהותוותה בתמ"א  ,מטרופולין תל אביב

דרך רמת  ) אל מרכז העיר תל אביב, פתח תקווהמונסון, גבעת שמואל-מטרופולין תל אביב (אור יהודה, יהוד

 . גן וגבעתיים ומסתיים במסוף ארלוזורוב

תחנת סבידור בהמקטע המערבי תחילתו של א'.  70במסגרת תת"ל  אושרתוואי הקו הסגול במקטע המערבי 

), דרך הרחובות: על פרשת דרכים, ארלוזורוב, בן יהודה, אלנבי, עלייה, 2000של רכבת ישראל (מסוף 

מזרחית, מדרך –לוינסקי, הגנה, דרך השלום, אלוף שדה, דרך שיבא. התוואי מתפצל לשתי שלוחות: צפונית

א' ברחוב ז'בוטינסקי  70תת"ל שיבא צפונה דרך הרחובות רפאל איתן, קציר, אנה ומקס ווב עד לגבול 

מזרחית, מדרך שיבא דרומה דרך רפאל -(הקצה הצפוני מזרחי של אוניברסיטת בר אילן). שלוחה דרומית

 .א' 70שם מסתיים התוואי לפי תת"ל איתן ועד לצומת חוצה בקעת אונו/מוטה גור (דרומית ל"שיבא"). 

תן שתי שלוחות כאשר הקו יתחבר לאוול המזרחי, המשך תוואי הקו הסגב',  70 תת"ל תכניתתסקיר זה דן ב

 : א' ) 70(ע"פ תת"ל 
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מ'  350 -, כשל הקו הסגול המזרחי תתחבר לזרוע הדרומית, מדרום לבית חולים "שיבא" דרומיתשלוחה 

מזרחה עד צומת הטיסים במפגש הדרכים  461ותתווה על בסיס פרוזדור דרך  מהכניסה המרכזית לביה"ח

א' (הקו הסגול  70ב' משנה את התווית הרק"ל שאושרה במסגרת תת"ל  70שלוחה זו תת"ל ב. 461/40

המערבי) כאשר היא מבטלת את הזרוע שתוכננה לעבור מדרום לביה"ח שיבא. את ביטול הזרוע ניתן לראות 

  הקו הסגול על גבי מפה עירונית. – 1.1.1.1בתרשים 

ותמשיך עד  ת בגבעת שמואל על ציר ז'בוטינסקילזרוע הצפונישלוחה צפונית של הקו הסגול המזרחי תתחבר 

  .העצמאות\ק רבין בצומת יצחק רביןדרך יצח

כאשר נתיב נסיעה יוסף לכל כיון, בין מחלף מסובים במזרח ועד  461ב' כוללת גם את הרחבת כביש  70תת"ל 

  צומת טייסים במערב.

  .1.0.0.2 תרשיםמוצג באופן סכמתי בב')  70א', תת"ל  70(תת"ל כולו  סגולו התוואי הק
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 כולו בחלוקה לתת"לים הסגולסימון סכמתי של תוואי הקו  - 1.0.0.2תרשים 
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בנוסף לאלה שנקבעו  ,של מערכת תחבורה עתירת נוסעים סגולקביעת רצועות לתכנון הקו הכפי שציינו, 

נועדו להקל על בעיות הנגישות והגודש התחבורתי, להוות חלק עיקרי במערכת תחבורה  ,4/ א/ 23בתמ"א 

ציבורית יעילה ומתקדמת, לפתח את מערכת התחבורה הציבורית במשולב עם מערכת התכנון העירוני 

 והפעילות העירונית.

, ב' 70בות"ל (ועדה לתשתיות לאומיות) במסגרת תת"ל הוחלט לקדם  סגול המזרחיהקו הית את אישור תכנ

 א'.  70המקטע המערבי של הקו הסגול אושר במסגרת תת"ל ר כאש
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  מפות רקע 1.1

 מפה עירונית 1.1.1

רשויות: ה אתכולו עובר בתוואי קרקעי וחוצה מקטע ה. הקו הסגול המזרחי – 'ב 70תת"ל בתסקיר זה דן 

 . , מועצה אזורית דרום השרון וחבל מודיעיןאונו תקריי מונסון,-יהודגבעת שמואל, רמת גן, אור יהודה, 

. מפה זו כוללת את מרחב תכנון התכנית, 1:25,000ע"ג מפה עירונית בקנ"מ  תכניתמוצגת ה 1.1.1.1תרשים ב

 .גבולותו

 תצ"א של אזור התכנית 1.1.2

 יםכולל . גיליונות אלותבחלוקה לגיליונו 1:5000מוצג תוואי התכנית על רקע תצ"א בקנ"מ  1.1.2.1תרשים ב

 את גבולות התכנית, תחנות הרק"ל ושמותיהן וכן מיקום אתרי התארגנות.  םבתוכ
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 תחבורה 1.2

 מערכת הדרכים הקיימת 1.2.1

ארציים  כבישיםלאורך בקעת אונו וגבעת שמואל במרחב עובר  המזרחי הקו הסגולשל  הרק"לתוואי 

 . , ושטחים פתוחים המיועדים לפיתוח עתידימקומייםעורקיים, מאספים (בינעירוניים) 

 מציג מדרג כבישים לאורך התוואי.להלן  1.2.1.1תרשים 

 בקעת אונו 1.2.1.1

", המוגדר כ"דרך ראשית 40בתחום בקעת אונו תוואי הקו הסגול המזרחי מתוכנן לעבור לאורך כביש מס' 

 רחוב מאסף. המתוכננת ושתוגדר כ 4612המוגדרת כ"דרך אזורית" ועל דרך  461ל דרך ע

אך עם זאת, הוא עובר בסביבתם של מס' רחובות  "דרכים מקומיות"התוואי לא מתוכנן לעבור בתחומם של 

המתוכנן  46נציין עוד, כי לאחר שיוקם כביש אלטלף, וייצמן, שד' מנחם בגין ועוד. כגון:  המוגדרים כך

ה) לרחוב אלטלף י, בין צומת יהוד מערב (צומת אווי461, המקטע המזרחי של כביש 1/ב/47תמ"א  במסגרת

  .מאספת עירוניתיהפוך לדרך 

 שלוחה צפונית – גבעת שמואל 1.2.1.2

מתוכנן הקו הסגול המזרחי לעבור לאורך הרחובות ז'בוטינסקי, אורי צבי  גבעת שמואל בתחום העיר

 בין. כל הדרכים הנ"ל מוגדרות כ"דרך עורקית משנית". גרינברג, זבולון המר ודרך יצחק ר
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 קווי תחבורה ציבורית 1.2.2

 פירוט קווי תחבורה ציבורית קיימת 1.2.2.1

במצב הקיים שירות האוטובוסים בבקעת אונו מתבסס ברובו על קווים עירוניים עורקיים מאספים (יש 

ת השירות המקומי בתוך במרחב קווים מקומיים מעטים מאוד בתדירות נמוכה מאוד), הנותנים הן א

הערים, הן את השירות בין הערים במרחב בקעת אונו והן את השירות בין מרחב בקעת אונו ליעדים 

 . מטרופוליניים

 :בהיבט של תחבורה ציבורית הסגול המזרחי,השירות הקיים בפרוזדור הקו  להלן פרוט סיווג

משרתים את הקשר הקווי אוטובוס הפועלים בגבולות רשות מקומית אחת. קווים  -קווים עירוניים )א(

 ליעדים מקומיים. 

קווי אוטובוס הפועלים בין גושים עירוניים  -קווים מטרופוליניים העוברים בגוש המרכזי )ב(

במטרופולין תל אביב והעוברים בגוש המרכזי. לרוב מדובר בקווים המגיעים מרשויות מהטבעות 

ת, תיכונה וחיצונית של המטרופולין. חלקם מופעלים באמצעות רכבים עירוניים וחלקם הפנימי

 יפו.-המגיע מצומת יהוד מערב לתחנה המרכזית תל אביב 268לדוגמא: קו ברכבים בינעירוניים. 

יא בוקר והמיועדים לספק את קווי אוטובוס הפועלים בתקופת ש -קווי בוקר וחלופות בוקר )ג(

הבוקר באופן ישיר ככל הניתן. קווים אלה הם בדרך כלל קווי נוסעים  קושים של תקופתהבי

 לתל אביב יפו. 174ם. לדוגמא, חלופות שכונתיות של קו ייממי

אוטובוסים ורכבת  –ת אחרות קיימות ובעיר לצד מערכות תחבורה ציבורי נתהמתע"ן מתוכנרשת בכללי, 

נים הכרחית לתפקוד יעיל של התחבורה הציבורית מסילתית. יצירת קשרים נוחים בין אמצעי התחבורה השו

  כמערכת אחת שלמה.

משתמשים אשר הגיעו  תחנות הרק"ל יהיומבאי אמצעי התחבורה השונים משלימים זה את זה וחלק ניכר 

תיאור  -כפי שיפורט בפרק ג'על כן,  מאחת ממערכות התח"צ האחרות או מאחד מקווי המתע"ן האחרים.

רים לקרב ככל הניתן את תחנות הרק"ל לתחנות אמצעי תח"צ אחניסיון תכנוני  התכנית המוצעת, נעשה

 צירי הולכי רגל רחבים ונוחים בין התחנות השונות. לצד פיתוח ;ולתחנות רק"ל של קווים אחרים

פיתוח עתידי צפוי בתחומו הכולל בין השאר את תכנית פינוי  בעקבותמרחב בקעת אונו עתיד לשנות את פניו 

ליות ועירוניות שונות. פיתוח זה יביא להכפלת האוכלוסייה במרחב לכרבע "בסיס תל השומר ותכניות ותמ

תחזית אוכלוסייה (לפי  מיליון תושבים ויכפיל את כמות שטחי התעסוקה והמועסקים במרחב בקעת אונו

 ).  2040יב לשנת יעד ומועסקים במודל תל אב

 :העקרונות הבאים עפ"יהמוצעת יבוצעו התאמות למערכת הקווים,  המתע"ן מערכתת תכנון במסגר

האם לקו האוטובוס הקיים יש מוצאים ויעדים משותפים לקו  -יעדים משותפים-בדיקת מוצאים )א(

 המתע"ן החדש אשר מצריכים את ביטולו, קיצורו או שינויו.

האם השינוי יוסיף למספר משמעותי של נוסעים יותר ממעבר  -ברמת השירותבדיקת מידת הפגיעה  )ב(

ליעד -ליעד מהמצב הקיים או יאריך באופן משמעותי את זמן הנסיעה בין מוצא-אחד בין מוצא

 לעומת מצב קיים.

מה מידת הנוחות והבטיחות לביצוע מעבר מאוטובוס לקו המתע"ן ולהיפך  -בדיקת רמת הממשק )ג(

 בתחנה עצמה. 
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האם התחנה עצמה תוכל לקלוט בשעות השיא את כמויות  -דיקת קיבולת תחנות קו המתע"ןב )ד(

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. )ה(

עתידי צפוי על מנת להעניק שירות לרחובות חדשים,  קווי אוטובוס חדשים יתווספו לפי ביקוש )ו(

 שכונות חדשות או אזורי תעסוקה בתכנון/הקמה במרחב. 

תכנון מסלולי הקווים ייעשה בהתאמה לשלבי היישום הצפויים של קווי המתע"ן במערכת תוך  )ז(

התחשבות במצבי הפעלה חלקיים של קווי המתע"ן ובמצבים של הפעלה משולבת של כמה קווי 

 ע"ן.מת

 מערכת הדרכים המתוכננת במרחב 1.2.2.2

הדרכים המקודמות בתחום הבדיקה משלימות רשת תנועתית המקושרת היטב למערכת הדרכים הארצית 

 . 1.2.2.1 תרשיםכמתואר ב
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 נןמערך שבילי אופניים קיים ומתוכ 1.2.2.3

  אופניי דן

משרד התחבורה מקדם תכנית לתכנון וביצוע רשת שבילי אופניים מטרופולינים בגוש דן שתהווה את 

 השדרה המרכזית לתנועת רוכבי אופניים ותספק תשתית נוחה, רציפה ורחבה ליוממים באופניים. 

הפרויקט יספק תשתית בסטנדרט תכנוני גבוה עם דגש לשירות יוממים תוך התמקדות במתן רציפות 

 יבוריות לאורך שבילים ומתן העדפה לאופניים ככל הניתן תוך כדי שמירה על העקרונות הבאים:וח

 הפרדה מלאה מכלי רכב ומהולכי רגל, •
 מעבר נוח בצמתים,  •
 נסיעה דו כיוונית, •
 התאמה לקיבולות ומהירויות גבוהות תוך מתן אפשרות לעקיפה. •

 מציג את מערך שבילי האופניים הקיים והמתוכנן הן בתת"ל זאת, והן בתכניות אחרות.  1.2.2.2תרשים 

גדר כדרך עם שביל אופניים בעדיפות ומ 461בחינת מפת שבילי אופניים המתוכננת, מראה כי ציר כביש 

הינם גבוהה. לאורך ציר זה קיים היום באופן חלקי שביל אופניים בגבול עם אור יהודה. צירים משניים ש

 מהשכונות הקרובות והרחוקות יותר.  461שבילי אופניים פוטנציאלים מגיעים אל דרך 

-מזרח 471, לאורך כביש גבוההבגבעת שמואל, באזור אוני' בר אילן, מוגדרים שני צירי אופניים בעדיפות 

 דרום. -צפון 4מערב ולאורך כביש 
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 מערכות מתע"ן מתוכננות 1.2.2.4

 על בסיס הקווים העיקריים הבאים:ת המתע"ן מרחב בקעת אונו גבעת שמואל מקודמת מערכב

 .משרד התחבורה לתכנון עתידי בתכנית – 40הסעת המונים לאורך כביש מס'  ציר .1
 לעיל). 1.0.0.1(ראו תרשים  בשלב תכנון ראשוני –קו מטרו רדיאלי  .2
 לעיל). 1.0.0.1בשלב תכנון ראשוני (ראו תרשים  –מערב -קו מטרו בציר מזרח .3
מקודם ע"י משרד התחבורה באמצעות חברת  – 471וכביש  461נת"צים המקודמים לאורך כביש  .4

 נתיבי ישראל במסגרת פרויקט מהיר לעיר. 
במסגרת התכנון של הכביש, נשמר מקום לרצועת מתע"ן קו תכלת, בין המחלפים  – 46כביש  .5

 . 1/ב/47שפירים ואור יהודה דרום, המתוכנן במסגרת תמ"א 
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 נפחי תנועה הקיימים 1.2.3

מודל התחבורתי למטרופולין תל אביב מבוססת על נתוני תנועה שהתקבלו מ הערכת השינויים בנפחי התנועה

הינו מודל מסוג מודל פעילויות. המודל פותח ע"י חברת  , אשר(מודל תל אביב) של משרד התחבורה

ומתוחזק בחברת נתיבי איילון ע"י מיטב המומחים בתחום בארץ. מודל מסוג זה  "קמברידג סיסטמטיקס"

סי הנסיעות בכך שהוא יוצר תלות בין הנסיעות היומיות המתבצעות ע"י דפות את מתאר בצורה מפורט

נוסעים ומאגד אותם תחת סיור אחד. לדוגמא: המודל לוקח בחשבון בבחירת אמצעי הנסיעה פעילויות 

) ואת התלות בין הנסיעות (נוסע 'הצריכות להתבצע במהלך היום (הבאת הילדים למוסדות חינוך, קניות וכו

ע בתחבורה ציבורית לעבודה לא יכול לחזור ברכב פרטי כנהג אחה"צ). המודל כולל רשתות הצבה למצב שהגי

זהו המודל המחייב  ,. בהנחיית משרד התחבורה2040-ו 2030, 2020 ) ולשנות יעד עתידיות2010הקיים (רשת 

 לתיים והפרטיים. לביצוע עבודות תכנון במטרופולין תל אביב, הנחייה התקפה לכל גופי התכנון הממש

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 

אמצעי הנסיעה השונים. נתוני המודל לפי שנות יעד ומערכת מקדמים המבטאת את עמדות הנוסעים כלפי 

הצבות המתע"ן  ,למצב הקיים כוילו מול ספירות תנועה של רכב פרטי, אוטובוסים ורכבת ישראל. בנוסף

 כוילו מול נפחי נוסעים באוטובוס בציר המתע"ן היום ומול ספירות שהתבצעו בקו הרק"ל בירושלים.

כלי רכב פרטיים ומסחריים, אוטובוסים של  טעי נסיעהמק 40 –המודל התחבורתי ת"א הריץ את נתוניו על כ

, כאשר כל כיוון נסיעה נבדק בנפרד. מקטעי הנסיעה הינם רחובות אשר ומשאיות אשר נסעו באותם מקטעים

עובר בהם, ורחובות ראשיים אשר ניצבים אל התוואי. בניתוח הנתונים התייחסנו לפיחות  הסגולתוואי הקו 

רק במידה וחל אותו שינוי בשני כיווני התנועה. תוצאות הרצת נתוני המודל נבדקו  או הוספה בנפח כלי הרכב

 בשעות שיא בוקר.

והכבישים הראשיים  461בשלוחה הדרומית של הקו הסגול המזרחי, לאורך כביש  מניתוח הנתונים עולה כי

הינם כלי רכב  כלי הרכב הנוסעים על התוואי המיועד לרכבת הקלה בשעות הבוקר,רוב  החוצים אותו,

מהוות  וכבדות 1.75%מהוות  בינוניות מסך נפח התנועה. משאיות 87.75% -פרטיים ומסחריים המהווים כ

 מנפח התחבורה הכולל. 9.75%-אופנועים מהווים כ. מסך כמות התחבורה הכללית 0.75% -כ

משאיות בינוניות,  1.4% נפח כלי רכב פרטי, 88.2%בשלוחה הצפונית נתוני התנועה דומים מאוד ועומדים על 

 אופנועים.  9.8% -משאיות כבדות ו 0.6%

 1.7שימשו כבסיס התייחסות לחישוב רעש מצב קיים המוצג בסעיף  נתוני התנועה המוצגים בסעיף זה

 . ומתוכנן נתוני תנועה למצב קיים -' בלתסקיר זה, והם (נתוני התנועה) מוצגים בנספח 
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 ומים עיליים לאורך הקו מי תהום, קרקע 1.3

 וקידוחיםניקוז מערכת  1.3.1

 מערכת הניקוז הקיימת 1.3.1.1

ים נחלים וניקוז , תמ"א משולבת למשק המ3/ב/34י ערוצי ניקוז המוגדרים בתמ"א שטח הפרויקט נחצה ע"

ערוץ גני יהודה וית אונו ינחל אונו המוגדרים כערוצי ניקוז ראשיים וכן הערוצים תעלת קרו כדוגמת נחל יהוד

 מוגדרים כערוצי ניקוז משניים בתמ"א.ה

האגנים הרלוונטיים לפרויקט  , תכנית מתאר ארצית לבניה לשימור ופיתוח מגדירה את רוב שטחי35תמ"א 

תכניות  גם בבואנו לבחון את אגני הניקוז המשפיעים על התכנית נלקחו בחשבון. כאגנים במרקם עירוני

אזור זה במרכזה של הארץ הינו אזור בו הביקוש לדירות מגורים רב, מכאן  .עתידיות בישובים לאורך התוואי

) יהיו המוגדר במרקם שמור משולב 1ניתן לצפות כי בעתיד רוב שטחי האגנים בפרויקט (מלבד אגן 

תוספת שטחים אורבניים תהיה על חשבון שטחים פתוחים/ חקלאיים שקיימים  מאופיינים בתכסית עירונית.

 461להגדלת כמות הנגר מצפון לכביש  .461זו תביא להגדלת כמות הנגר העילי החוצה את כביש כיום. תוספת 

הגדלת מתקני הניקוז תגרום בהכרח להעברת כמות נגר גדולה  .השפעה ניכרת על מערכות קיימות במורד

ת יותר ויש לתת את הדעת על יכולתה של המערכת העירונית לקלוט תוספת נגר ולשקול את המשמעויו

 הנגזרות משינוי/הגדלת מערכת הניקוז העירונית באור יהודה.

קוז אשר נקלט במורד המתקנים במערכות ני 461 כביש נגר עילי אשר מגיע למתקני הניקוז החוצים את

 . עוברות בתחום אור יהודה

אחוז מאופיינים בשיפועים מתונים מאוד הנעים בין אגני היקוות ה 19בתוואי הקו הסגול המזרחי ישנם 

 :לפרומילים בודדים בכיוון כללי מצפון מזרח לדרום מערב

אגנים הנשענים על תוואי הקו באזור גבעת  101-105, אגנים 461אגנים הנשענים על פרוזדור  1-9אגנים 

 עוקף אור יהודה. -4612אגנים הנשענים על פרוזדור  1001-1003שמואל, אגנים 

 . 1.3.1.1טבלה בפירוט נוסף של אגני הניקוז ניתן לראות 

תיאור אגני היקוות בסביבת הפרויקט  – 1.3.1.1 טבלה  

 מיקום

 אורך שטח מספר
 רום מעלה

 מ'
 רום מורד

 מ'

 שיפוע
 ממוצע הערוץ האגן סידורי

 מ' /מ' ק"מ קמ"ר אגן

 461 פרוזדור

1 5.18 3.46 100.00 43.00 0.022 

3 1.70 1.95 50.00 36.00 0.010 

4 0.14 0.28 40.00 35.00 0.024 

5 5.30 2.70 75.00 36.00 0.019 

6 0.74 1.10 50.00 36.00 0.017 

7 2.90 2.43 72.00 35.00 0.020 
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 מיקום

 אורך שטח מספר
 רום מעלה

 מ'
 רום מורד

 מ'

 שיפוע
 ממוצע הערוץ האגן סידורי

 מ' /מ' ק"מ קמ"ר אגן

8 0.89 1.10 53.00 32.00 0.025 

9 0.72 1.50 50.00 29.50 0.018 

10 0.10 0.76 40.00 29.00 0.019 

11 0.2 0.75 42.50 37.50 0.009 

 אור יהודה פרוזדור

1001 0.06 0.32 30.50 28.00 0.010 

1002 2.66 1.40 32.00 27.00 0.005 

1003 0.20 0.94 41.00 24.50 0.023 

 גבעת שמואל

101 0.22 0.30 64.00 58.00 0.027 

102 0.004 0.16 66.00 62.00 0.033 

103 0.11 0.40 65.00 58.00 0.023 

104 0.052 0.25 69.00 62.00 0.037 

105 0.0280 0.16 70.00 64.00 0.050 

 0.014 43.50 100.00 5.28 9.1400 1+2 461 פרוזדור

 אור יהודה פרוזדור
6+7+8+ 

1002 
7.1900 7.03 72.00 21.00 0.010 

 0.01 36.00 50.00 1.95 1.8400 4+3 461 פרוזדור

. 461מספר מעבירים המקבילים לכביש ובנוסף קיימים  461ש חוצים את כביהקיימים שישה מעבירי מים 

ומשמשים למעבר תעלות כביש  461מעבירים אלו בדרך כלל קטנים יותר מהמעברים החוצים את כביש 

 אורכיות במפגש עם רחובות/ דרכים.

 . 1.3.1.2טבלה תוצאות מרוכזות בהעבור כל מעביר קיים נבדק כושר ההולכה המקסימלי, 
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כושר הולכה מקסימלי במעבירי מים קיימים - 1.3.1.2טבלה   

 ערוץ ראשי
מס' 

מעביר 

 מים

מס' 

 אגן
 אורך יציאה I.L כניסה I.L מידות (מטר) מספר חתך ציר

שיפוע 

 מעביר (%)
 גובה כביש

גובה כביש מעל 

 תקרת מ"מ (מטר)

כושר *

הולכה 

מקסימלי 

 (מ"ק/

 שנייה)

 5.0X2.5 41.06 40.9 30.9 0.005 44.5 0.94 33 8+720 40 1 1 נחל יהוד
 2 34.7 33.7 35.7 0.028 37.5 0.8 49[3.5X2.0] 6+760 461 2 2 נחל יהוד

 
3 3 461 

כביש קיים מול 
 5+440חתך 

[3.0X1.5]2 32.33 32.2 40.24 0.003 35 1.17 10 

 
4 4 

 /461צומת 
רחוב מנחם 
 בגין ביהוד

 2.0X1.0 32.6 32.43 38 0.004 34.28 0.68 2.4 5+300מול 

 34.9 34.6 39.2 0.008 37.8 0.75 47 [3.5X2.15]3 4+520 461 5 5 נחל אונו

 
6 6 461 3+000 1.2X1 34.6 34.14 34.5 0.013 35.8 0.66 2 

תעלת 

 קריית אונו
7 7 461 2+500 [3.0X1.3]2 32.55 31.11 49 0.029 34.2 0.35 17 

 
8 8 461 1+790 1.2ᴓ 31.3 30.52 47.5 0.016 32.8 0.3 2 

  11 11 461 3+920 ᴓ1.0 37.3 37 35.3 0.008 38.44 0.25 1.2 

 כושר הולכה מקסימלי כאשר רום המים בכניסה/ יציאה ממעביר המים שווה לגובה פתח הכניסה ולאורך המעביר מתקיימת זרימה חופשית. -* 
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 קידוחי מים ורדיוסי מגן 1.3.1.2

במרחב בקעת אונו זוהו מספר קידוחי הפקת מים. מצב פעילות הקידוחים משתנה בין קידוחים פעילים, 

 קידוחים לא פעילים וקידוחי ניטור איכות המים.

 קידוחי מי שתייה:

 :שתייה מי קידוחי 5 בתחום עוברת 461 כביש בפרוזדור המזרחי הסגול הקו התוויית

 + ג'. 'ב רדיוסי מגן בתחום ממוקמת הסגול הקו תהתוויי – 26 לוד קידוח .1

 ג'.  מגן רדיוס בתחום ממוקמת הסגול הקו תהתוויי - 22קידוח לוד  .2

 '.ג מגן רדיוס בתחום ממוקמת הסגול הקו תהתוויי - 508/3 לוד קידוח .3

 '.ג רדיוס בתחום ממוקמת הסגול הקו תהתוויי - 508/13 לוד קידוח .4

 התוויית הקו הסגול ממוקמת בתחום רדיוס ג'. - 2קידוח לוד  .5

 בזרוע הצפונית בגבעת שמואל לא זוהו חציות של רדיוסי מגן.

  .ביחס לרדיוסי המגן של הקידוחיםאת התווית הרק"ל מציג  1.3.1.1תרשימים 

, קיימות הגבלות באזורי מגן בהם התשנ"ה (תנאים תברואיים לקידוח מי שתיה),תקנות בריאות העם י "עפ

 אסורה פעילות כמפורט להלן:

 .ולשיפור מימיו כל בניה, למעט למבנים המשמשים להפעלת הקידוח -באזור מגן א'  )1(
כגון מבני מגורים, מבני  כל בניה, התקנה או פעילות העלולים לזהם את הקידוח, -באזור מגן ב'  )2(

 .מסחר או מבני ציבור
בקידוח, כגון מיתקן ביוב,  כל בניה, התקנה, או פעילות העלולים לגרום לזיהום חמור -באזור מגן ג'  )3(

 השקיה בקולחים. קו ביוב ראשי, אתר אשפה, אזור תעשייה או אזור

 ת, לפי בקשה, להתיר חריגה מן הכתוב מעלה כמפורט להלן:רשות הבריאות רשאי 

שיפורטו בבקשה, ובכפוף  ניה מסוגים האסורים בו דרך כלל, במקרים מיוחדיםבאזור מגן ב', ב )1(

למניעת זיהום הקידוח, ושאישרה רשות  לנקיטת אמצעים מיוחדים, שהציע מגיש הבקשה,

 .הבריאות
אמצעים מיוחדים להנחת דעתה,  הנחת קווי ביוב, בנסיבות מיוחדות, ובכפוף לנקיטת -באזור מגן ג'  )2(

 .דליפה מקווי ביוב כאמורשיבטיחו מניעת 
להשקיה חקלאית בלא  השקיה בקולחין באיכות הנדרשת לגבי קולחין המיועדים -באזור מגן ג'  )3(

(תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור  ) לתקנות בריאות העם1(א)(4מגבלות כאמור בתקנה 

ואיכות מי איכות הקולחין  ובכפוף לנקיטת אמצעי בקרה מיוחדים על 2010-שפכים), התש"ע

 .הקידוח
השקיה חקלאית  -בהתפלה  באזורי מגן ב' וג' של קידוח שהמים המופקים ממנו עוברים טיפול  )4(

בניית מבנה מגורים, מבנה מסחר או מבנה  מוגבלת כהגדרתה בתקנות תקני איכות מי קולחין,

 א.7הבנייה, הכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנה  ציבור, לרבות קווי ביוב לאותה

ב' לבין קידוחי הפקת מי השתייה לעיל ואין  70הללו לא נוצר קונפליקט בין תת"ל תקנות תאם לבה

 סכנה לזיהום מקורות המים כתוצאה מהתווית הרק"ל הסגול המזרחי. 



 בע"מלהסעת המונים נתיבי תחבורה עירוניים  -ע נת"

תסקיר השפעה על הסביבה –ב'  70תת"ל   400מתוך  62עמוד     

 

 מיקום הקו הסגול על רקע רדיוסי מגן – 1.3.1.1תרשים 
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 סקר היסטורי ותכנית דיגום קרקע 1.3.2

 'דפרק זה מציג את עיקרי הסקר ההיסטורי ותכנית חקר קרקעות שבוצעו לאורך הקו הסגול המזרחי. נספח 
 מציג את הנ"ל במלואם. 

. קו הרק"ל הסגול מחבר את 4א/23ב' לקו הסגול הינה תכנית תשתית לאומית המבוססת על תמ"א 70תת"ל 

 יפו. -ערי הטבעת בתחום המטרופולין, בינן לבין עצמן ובינן לבין העיר הראשית ת"א

 קו זה של הרק"ל, עובר בתחומם של מחוזות תל אביב ומרכז של המשרד להגנת הסביבה.

 וזרוע צפונית 461ההשפעה על הסביבה כולל שתי זרועות: זרוע דרומית לאורך כביש נספח זה לתסקיר 

מציג את החקירה ההיסטורית שנערכה שנערך לאורך התוואי ע"י  מסמךהעוברת באזור גבעת שמואל. ה

לדיגום קרקע באזורים  תכניתייעוץ וניהול פרויקטים סביבתיים" וכן  Envirotechיועצי הסביבה של חברת "

 נחשדו בזיהום ועשויים להשפיע על ציר עבודות הרק"ל.ש

חקירה סביבתית בשטח התכנית וסביבתה, וזאת לצורך בחינת פעילויות בהווה מטרת מסמך זה הינה ביצוע 

ובעבר שהינן בעלות פוטנציאל לזיהום קרקע, גזי קרקע ומי תהום בשטח הנסקר ועלולות להוות סיכון 

 פת הבנייה ולמשתמשי הרק"ל לאחר מכן.פוטנציאלי לעובדים במהלך תקו

 . אישורעיון ונציין כי מסמך הסקר ההיסטורי ותכנית הדיגום נשלח להג"ס ל

 מתודולוגיה 1.3.2.1

מ' מגבולו  100סקר זה, מתרכז במוקדי זיהום פוטנציאליים הנמצאים בתוך ו/או משיקים לגבול שמרחקו 

של נתיב הרק"ל בכל צד. רוחב הנתיב שבו מתוכננת לעבור הרק"ל ובו יתבצעו עבודות החפירה הנו ברוחב של 

 מ' משני צידי הנתיב.  100מטרים וממנו נמדדו  7.5 -כ

מ' אזור ההשפעה דו  100מטרים של הנתיב ועוד  7.5מטרים ( 207.5 -אורך רוחב של כבאופן זה, בוצע חקר ל

 צדדי).

בגבולות אלו נסקרו פעילויות עבר והווה, כאשר לכל בית עסק אשר לו פוטנציאל זיהום, נלקחו מרחקי 

ת ייעוץ מ'. רדיוס זה הנו הרדיוס המומלץ על פי עבודות עבר של חברו 30התפשטות משוערים ברדיוס של 

אחרות ואשר אושרו על ידי המשרד להגנ"ס כמרחק שבו תיתכן השפעה בין המקור לאזור העבודות 

המתוכננות של הרק"ל. עבור בתי עסק ו/או פעילויות אשר לא הצלחנו להזים חשד להימצאות פוטנציאל 

נן סקר קרקע המטרים, תוכ 30מצוי בתחום  גבול התכניתלזיהום קרקע, גזי קרקע ו/או מי תהום אשר 

 בגבולות הנתיב (אזורי חיץ) וכן בתוך גבול החפירה המתוכנן. 

מתודולוגיית אזורי החיץ המוצגת בתכנית זו, מבוססת על הימצאות מוקדים פוטנציאליים מחוץ לגבול 

מ' מכל צד של גבול התכנית), אשר להם פוטנציאל השפעה  100תכנית החפירה אך בתוך תחום הבדיקה (

המטרים (כאשר רדיוס ההשפעה נכנס אל תוך תחום התכנית). רק במידה והנ"ל מתרחש,  30ס בתחום רדיו

תוכננה תכנית קידוחים המבוססת על חקירת הקו הראשון אל מול המוקד הפוטנציאלי ומיד לאחריהם קווי 

חקירה משניים בהם תוכננו קידוחים נוספים. במוקדים הפוטנציאליים לזיהום כפי שנסקרו בסקר 

המטרים)  30יסטורי, אשר תחום השפעתם אינו נכנס לגבולות התכנית (המוקדים נמצאים מעבר לרדיוס הה

 לא תוכנן חקר קרקע לצורך בחינת השפעתם לתכנית זו. 
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מענה איכותי ומדויק לזיהוי המצאות  נתמתודולוגיה זו ואופן פיזור הקידוחים במרחב הנגזר ממנה, נות

 .מזהמים בקרקע, במידה וקיימים

 ואת התוויית הרק"ל. 461את כביש  )צול 10(באזור מחלף מסובים, חוצה קו של תש"ן 

בהם לא ניתן לבצע פעילות חודרת  טחון מהקויהנחיות נוקשות ביותר לגבי מרחקי הבת תש"ן חברלבנוסף, 

קרקע כגון הנחת סופחנים לגז קרקע פאסיבי או התקנת גששים אקטיביים וזאת מחשש לפגיעה 

 יהן. הנ"ל הוצג באופן ברור בישיבות העבודה עמם בנושאים אלו.במערכות

מטרים  10עומד על  ,הבפגישות העבודה עמ ההחברידי  כפי שהוצג על יוון שרוחב רצועת המגן של הקומכ

מטרים, הסבירות  3 -מכל צד ואילו רדיוס ההשפעה האופקי של סופחנים (אקטיביים/פאסיביים) עומד על כ

 את השימוש בהם. תמאוד ומייתר כהנמו הזיהום בתת הקרקע, הינ נה במקרה שללאינדיקציה מהימ

תי ודיגום הקרקע האפשרות היחידה המהימנה דייה העומדת אל מול הנחיות אלו, היא ביצוע ליווי סביב

 (בזמן אמת).  בזמן העתקת הקו

למיקום אחר במרחב (בין אם  ולפיה בזמן העתקת הקו תכניתאנו מציגים במסמך זה, את בקשתנו לאשר 

של , יועץ לאיכות הסביבה מטעם נת"ע יחד עם דוגם מוסמך וכן נציג )ובין אם להעמקת הקו במיקומו הנוכחי

או שווה ערך) לצורך מדידה  PIDעתקת הקווים עם ציוד למדידת נדיפים (הדלק, ילוו את עבודות ה קו תחבר

מטרים או ע"ב  20וכן יבוצעו מס' דגימות אקראיות בכל  בקרקע ובאוויר האופף במקטעים שיוגדרו לכך,

 ממצאי השדה בקרקע שמתחת לצינורות בעת העתקתם.

לא  ת ההתראה לזיהוי דליפות של הקותש"ן הובהר כי מערכות ות עם נציגי חברנציין כי במהלך הפגיש

 ו על תקלה באזורים אלו. עהתרי

 הדלק.ת ואת סיכומי הפגישות עם נציגי חבר ' מציגהנספח 

 90מטרים בקו של תש"ן לאורך  20בכל  מתחת לצינור המועתק מוצע כי תיאספנה דגימות קרקע שתילקחנה

לצורך דיגום נדיפים במכשיר שדה על פי ההנחיות המעודכנות, וכן  מטרים באזור החצייה במחלף מסובים

 .VOC -, סריקת מתכות וTPHדגימת קרקע לבדיקת 

שיש בהם כדי להחשיד את המוקד הנדגם, תבוצע חפירה של האזור המזוהם  יתגלו ממצאי שדהבמידה ו

מטרים ועד לתחתית הזיהום. הערימה תיערם על גבי יריעות ייעודיות סמוך למוקד, תשולט  10ברדיוס של 

 ותסומן וכן יבוצע דיגום מוודא והכל על בסיס הנחיות המשרד להגנ"ס לחפירה ודיגום של ערימות.
  



 בע"מלהסעת המונים נתיבי תחבורה עירוניים  -נ.ת.ע 

 

3ז -קו סגול מזרחי  .docx     400מתוך  65עמוד 

 

 ממצאיםעיקרי  1.3.2.2

 מקטע גבעת שמואל -זרוע צפונית 

התוואי עובר ממזרח לקמפוס אוניברסיטת בר אילן, ממזרח לקו קיימת שכונת המגורים של גבעת שמואל 

 40 -בבניה רוויה. אדמותיה של גבעת שמואל, השתייכו בעבר לאזור ערבי "אבן אבראק". בראשית שנות ה

שוב הוותיק חבקו פרדסים שנעקרו ברבות השנים ובמקומם החלה הקמת היישוב העירוני היהודי, את היי

 נבנו שכונות מגורים חדשות. 

בחלק המזרחי של הקו, מתוכננת  .במזרח העיר 1997 -הקו המתוכנן עובר בשכונת רמת הדר, שהוקמה ב

ההיסטוריה המשמשת לגידולים חקלאיים, הן בעבר וכן כיום. על עתודת קרקע  שכונת מגורים נוספת

כי פוטנציאל הזיהום במקטע זה משימושי עבר הוא קלוש עד הזמת חשד מוחלטת להימצאות  מלמדת

 אחד בסביבת תחנת הקצה של הקו הסגול בדרך רבין. למעט באזור , פוטנציאל זה

מטרים ממפלס הקרקע בדרך רבין  6 -נמוך בכ מוקד זה המדובר במבנה חקלאי ובו פסולת ברובה חקלאית.

וכננת הגבהה של התוואי על מנת שקו הרק"ל יהיה ברום הטופוגרפי בו נמצאים נתיבי ומאחר ובאזור זה מת

ייתכן כי על מנת לבצע את , . ככל שידועחקירה של המוקד ביצוע על "דרך רבין" הסמוכים, אנו ממליצים 

כלונסאות לתת הקרקע, דבר שיגרום להוצאת קרקע תוך כדי הקידוח  להחדירמבצעים הההגבהה, יידרשו 

עומק מי התהום באזור זה ורום פני השטח מייתרים את  ועל כן תידרש חקירה מקדמית לקרקע במוקד זה.

 הצורך בביצוע דגימת מי תהום לאתר זה. 

    461דרך  –זרוע דרומית 

אזורים בעלי פוטנציאל לזיהום לאורך התוואי מתמקדים בבתי עסק/מוקדים בהם שימושי הקרקע בעבר 

ככאלה שעשו/עושים שימוש בחומ"ס ו/או מייצרים שפכים ופסולת, או אחסון של חומרים ובהווה אופיינו 

מוקדים העשויים  14 כאלה כדוגמת תשתיות ומצבורי דלק. בחקר מוקדי הזיהום הפוטנציאליים נמצאו

 להוות חשש להשפעת המוקד על נתיב חפירת הרק"ל:

 מבנה אחסנה חקלאית בשלוחה לגבעת שמואל, .1
 ), PSז סביון" ומתקן שטיפת הרכבים (תחנת דלק "פ .2

 ), MRמתחם שירותי רכב ( .3

 ,)PTחניון משאיות עירוני ( .4

 ), Gגנרטור (מחולל זרם) ( .5

 ), MDחניית מכליות דלק ( .6

 ), MSמסגריה (צללית סוכך) ( .7

 , )LYמוסך לוי יצחק ( .8

 ), TBצינור ביוב ( .9

 ), DAתחנת דלק "דור אלון" ( .10

 ), TSתעלות שפכים ( .11

 ).HM( חוסן מרצפות .12
 קו תש"ן באזור מחלף מסובים, .13
 מחוץ לתחומי גבולות התכנית. – 40ור מחלף טייסים, מזרחית לכביש קו קצא"א ותש"ן באז .14
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 סיכום 1.3.2.3

הידרולוגי הקיים, ניתן לקבוע כי מתוך כלל -יחד עם המידע הגיאוועל בסיס המידע ההיסטורי שנאסף 

מוקדים עשויים להוות חשש  13צדדיים, רק המטרים הדו  100המוקדים הפוטנציאליים שנסקרו בטווח 

 להשפעת המוקד על נתיב החפירה של הרק"ל.

נתיב הנסיעה והחדרת  מטרים, לצורך ביסוס 1.5-2.0הפעילות העיקרית בעבודה זו הינה חפירה לעומק של 

תשתיות הרלוונטיות לרק"ל. לפיכך הסקר ההיסטורי הנ"ל כולל גם תכנית לחקר הקרקע וזאת על ידי ביצוע 

  .מטרים 2.0 -של כ מרביקידוחי קרקע עד לעומק 

בעומקי הקידוח המתוכננים, לא קיימים חסמים לביצוע הקידוחים, אך יש לקחת בחשבון כי כלל המוקדים 

לחקירה, נמצאים באזורים רווי תשתית ועל כן יש לבצע קודם לביצוע הקידוחים, המוצעים 

 תיאום/איתור/חישוף תשתיות על פי כל ההנחיות המקובלות.

בכל מוקד נלקחו ההערכות המחמירות לפיהן תתבצע הפעולה ההנדסית המשמעותית ביותר ובה הליך 

 כמות הקידוחים והאנליזות לקידוחי הקרקע:מסכמת את  1.3.1.3טבלה החפירה העמוק והמקיף ביותר. 
סיכום כמות קידוחים ואנליזות לקידוחי סביבה – 1.3.1.3טבלה   

 הידרולוגיה ומי תהום 1.3.3
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 .www.water.gov.ilהנתונים המובאים בפרק זה נלקחו מאתר רשות המים: 

הינם אקוויפר ההר ואקוויפר החוף, התורמים ביחד כמחצית המאגרים העיקריים של מי תהום בארץ 

 .ממקורות המים הזמינים לישראל

 תנינים. -ומעל לאגן ירקון המקטע המזרחי של הקו הסגול עובר מעל לאגן החוף (אקוויפר החוף)

 , תוואיזה בתסקיר ג' 1.4.2.1תרשים  -)4/ב/34א "עפ"י תשריט תכנית מתאר ארצית למשק המים (תמ

. באזורים ספציפיים בעל פגיעות מי תהום גבוהה –נמצא באזור המוגדר כאזור א'  "ל על שתי שלוחותיוהרק

 ).1.4.2.1(פירוט מורחב בסעיף  מעל אזורים רגישים להחדרת מי נגר עילי למי תהום ממוקם התוואי

את נחל אונו באזור ) תוואי הקו הסגול חוצה 3/ב/34עפ"י תכנית מתאר ארצית חלקית לניקוז ונחלים (תמ"א 

לקראת קצהו הדרום מערבי של אזה"ת יהוד.  7+100 מונסון וכן את נחל יהוד באזור חתךבנווה  4+640חתך 

 . 461, תוואי הקו הסגול חוצה תעלות ניקוז לאורך דרך בנוסף לאלו

להשפיע הן  נדגיש כי הקו הסגול המזרחי מתוכנן ברובו על תוואי כבישים קיימים ולכן הפעלתו אינה צפויה

  .אל הנחלים ותעלות הניקוז והן על כמותם זרוםעל איכות הנגר העילי שי

  להלן. 4.6 פרק ניקוזפירוט לגבי אופן השפעת הפרויקט על נחלים אלו מופיע ב 

 אגן החוף 1.3.3.1

 תהום מי מאגרהאקוויפר העיקרי מעליו עובר תוואי הקו הסגול המזרחי, הוא אקוויפר החוף. המדובר ב

 שטח פני על וכורכר חול סלעי של בתווך משתרע האקוויפר.  בישראל החוף מישורשל  הקרקע בתת המשתרע

 7-20 ועד במערב החוף מקו הנמשכת רצועה ולרוחב בדרום עזה חבל ועד בצפון מהכרמל, ר"קמ 1800-כ של

 במאות במלואו מנוצל והוא, בשנה ק"מלמ 250-בכ מוערך זה לאקוויפר הטבעי החוזר המילוי. מזרחה מ"ק

 .שטחו בכל הפרוסים קידוחים

 מציג את מיקום האגן. 1.3.3.1תרשים 

 

 

 

http://www.water.gov.il/
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 מפת השתרעותו של אגן החוף - 13.1.3.תרשים 

מ' במערב.   150-200-לחתך האנכי של אקוויפר החוף צורת משולש המתרחב ממטרים ספורים במזרח ועד לכ

התחתונה, היא בסיס האקוויפר, מונחת על גבי שכבות חרסית צלעו העליונה מקבילה לפני השטח. צלעו 

 עבות ונטויה מערבה. שכבות אלו אוטמות את האקוויפר בבסיסו ומנתקות אותו מהאקוויפרים העמוקים.

הצלע השלישית של האקוויפר מחברת בין קו החוף (פני השטח) לבסיס האטום. צלע זו מותווית על הפן 

וה גבול בין גוף המים המתוק ממזרח וגוף המים המלוח, מי ים תיכון, הביני (המשטח הדמיוני המהו

ממערב).  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 

 המים וכך להביא לחדירת הפן הביני מזרחה ולכניסת מים מלוחים לקידוחים השואבים. שיפוע פני

 מציג חתך סכמתי לרוחב אקוויפר החוף, ממזרח למערב. 1.3.3.2תרשים 
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 חתך סכמטי לרוחב אקוויפר החוף - 23.3.1.רשים ת

 לזיהומים ביותר ולרגיש גיסא מחד לניצול ביותר ולנוח לזמין אותו הפך החוף אקוויפר של הרדוד העומק

 האקוויפר נמצא, בארץ ביותר והמתועש המיושב האזור תחת מכך נובע שדווקא. גיסא מאידך השטח מפני

 ותשטיפי תעשיה כגון שונים ממקורות מזהמים של בחדירה ביטוי לידי באה זו רגישות .ביותר הרגיש

, זאת עם. החוף אקוויפר מעל הממוקמים השלחין משדות השקיה עודפי גם מחלחלים, בנוסף .מזבלות

 בליטר כלור ג"מ 250-מ פחות עם טובה החוף באקוויפר השואבות מהבארות 40% מ בלמעלה המים איכות

 הכלור ריכוז הבארות מן גדול בחלק. בליטר חנקה ג"מ 45-מ ופחות), הבריאות משרד פ"ע, רצוי מרבי ריכוז(

 ובמיעוט ליטר/  ג"מ 70-כ עד ומגיע יותר גבוה החנקה שריכוז או ליטר/  ג"מ 400-כ עד ומגיע יותר גבוה

 .ליטר/  ג"מ 70-מ הגבוהים חנקה ריכוזי עקב בעיקר, גרועה באיכות מים נמצאו, הנותר

ם הזרימה האזורי של מי התהום באקוויפר החוף הינו עקבי והוא תמיד ממזרח למערב. עם התגברות דג

ולוגי באזור רמת גן וכיווני הזרימה נעים ברובם לכיוון מרכז השקע, השאיבות מהאקוויפר נוצר שקע הידר

 למעט באזור המערבי בו כיוון הזרימה הינו לכיוון הים. 

 -1.09 -מ' מעל פני הים ובמינימום ל 2.3עד  1.5 -השנים האחרונות מפלס מי התהום הגיע מקסימום ל 10-ב

 )+2( -מגיע עד לכ תהוםהגובה מי שש להתייחס להנחה י אי לכך, לזמן הביצוע של הקומ' מתחת לפני הים. 

הדבר  מ'. משמעות )+ 6.5 ( -הוא אף עלול לעלות לכ 1:100ובזמן אירוע בהסתברות  ,גובה פני היםביחס למ' 

אפשר שמבנים תת כי באזורים הנמוכים יחסית טופוגרפית, בכפוף לכמות המשקעים בשנה נתונה,  היא

. סכנה לזיהום מי תהום טכניים ו/או יסודות גשרים ישיקו או יהיו בתוך שכבה רוויהקרקעיים כגון חדרים 

במקרים כגון אלה אפשר שתהיה גבוהה רק במידה ובאותו אזור התבצעה או מתבצעת פעילות בעלת 

 . פוטנציאל לזיהום קרקע ומי תהום

 ).2014התהום באגן החוף (סתיו על רקע מפת מפלסי מי  הקו הסגול המזרחימציג את תוואי  1.3.3.3תרשים 
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 )2014מפת מפלסי מי תהום באגן החוף (סתיו  – 3.3.1.3תרשים 
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נערכו מדידות למפלס המים באגן החוף (אקוויפר החוף) ע"י השירות ההידרולוגי של  2014בחודש נובמבר 

ז אגן החוף, נמצא רשות המים. מהמדידות נמצא כי במרבית שטחי האגן חלו עליות במפלס מי התהום. במרכ

ס"מ בהשוואה למפלס בחודש המקביל  5 -ס"מ במהלך החודש וכי הוא גבוה ב 3 -כי המפלס הממוצע עלה ב

 אשתקד. 

ומפלסי מי תהום במערכת  מים עיליים בתחומי התנקזות עיקרייםעל פי דו"ח "מצב הידרולוגי חודשי: 

כמות המים ברשות המים, עולה כי  שהוכן ע"י השרות ההידרולוגי 2017" מחודש ספטמבר הארצית

 . מלמ"ק בהשוואה לחודש המקביל אשתקד 55 -נמוכה בכ מלמ"ק והיא 11 -באקוויפר ירדה החודש בכ

" 27/1חולון מציג את מפלס אקוויפר החוף כפי שנמדד בשלושה קידוחים מייצגים (קידוח " 1.3.3.4תרשים 

המייצג את המפלס הרצוי ושמתחת ) וביחס ל"קו האדום" 3/3", קידוח "יד מרדכי 43/2קידוח "כפר נטר 

. מהתרשים ניתן לראות כי ממוצע מפלס מי התהום אליו עלולים להתרחש תהליכי הרעה באיכות מי התהום

ואילו באזור כפר שנים האחרונות באזור חולון ויד מרדכי נמצא מתחת לקו האדום,  20-באקוויפר החוף ב

 נטר ממוצע המפלס ממוקם מעל לקו האדום.  

 מפלס אקוויפר החוף בקידוחים מייצגים – 43.1.3.תרשים 

 תנינים  –אגן ירקון  1.3.3.2

. האגן משתרע בין רכס הרי (בנוסף לאגן החוף) תנינים -אגן ירקוןל תוואי הקו הסגול המזרחי עובר מעל

התיכון במערב. בצפון, גובל האגן בעמק יזרעאל ובשולי המורדות יהודה ושומרון במזרח ובין חוף הים 

תנינים מתחת לאגן החוף -הדרומיים של הכרמל. בדרום, גובל האגן בסיני. בחלקו המערבי, מונח אגן ירקון

בנוי סלעים קרבונטיים קארסטיים וניזון מגשם היורד על מחשופיו  אגןה ומופרד ממנו ע"י סלעים אטימים.

מלמ"ק לשנה עם  355-שנתי של המילוי הטבעי נאמד בכ-ומרון וביהודה. הערך הממוצע הרבהחדירים בש

 .31%מקדם השתנות של 

 מציג את מיקום האגן.  1.3.3.5תרשים 
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 מפת השתרעות אגן ירקון תנינים – 5.3.1.3תרשים 

 תנינים-ירקון אגן של מוגבר ניצול .חד במגע מלוח מים גוף מצוי תנינים-ירקון באגן המתוק המים גוף תחת

 נצפתה האגן בצפון. מתוקים במים רוויות שהיום לשכבות המלוחים המים לעליית, היתר בין, לגרום עלול

 גופי משני שואבים הנגב בצפון .ההר שדרת לרגלי הממוקמים בקידוחים יתר משאיבת כתוצאה זו תופעה

 . צפונה המלוחים המים התפשטות את למנוע מנת על במקביל) והמלוח המתוק( המים

 נחל את שהזינו העין ראש עיינות: הטבעיים מוצאיו שני דרך מימיו התנקזו מהאגן בשאיבה הוחל בטרם

 השאיבה התפתחות ).מליחים מים ש"מלמ 110-כ( התנינים ועיינות) שפירים מים ש"מלמ 220-כ( הירקון

 בשנות כליל יבשו העין ראש עיינות. במעיינות השפיעה גם פחתה בבד בד. מפלסים בירידת לוותה מהאגן

 בשיעור מפלסים ירידת חלה 1951-91 התקופה במשך. ש"מלמ 25-ל עד ירדה התנינים שפיעת ואילו השישים

 .מהאוגר ק"מ כמיליארד של כרייה שמשמעותה', מ 12-כ של

-ראש עיינות, החמישים בשנות לרמתם חזרו המפלסים), מהממוצע כפול( גשם עתיר שהיה, 1991/92 בחורף

 .ירידה במגמת נמצאת המעיינות שפיעת, מאז. התנינים בעיינות השפיעה וגברה לשפוע חזרו העין

ומפלסי מי תהום במערכת  מים עיליים בתחומי התנקזות עיקרייםעל פי דו"ח "מצב הידרולוגי חודשי: 

אוגר המים באקוויפר שהוכן ע"י השרות ההידרולוגי ברשות המים, עולה כי  2017" מחודש ספטמבר הארצית
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במרכז האגן המפלס ירד . נציין כי מלמ"ק ביחס לקו האדום) -22(מלמ"ק והוא עומד על  18 -דש בכירד החו

 . ס"מ מרום הקו האדום 56ס"מ והגיע לרום הנמוך ב  23 -ב

 ואיזוטופיםהרכבים כימיים ם דו"ח "פרויקט ניטור ירת"ן (ירקון תנינים) פורס 2016בחודש אוקטובר 

" ע"י רשות המים ובו מידע על קידוח צפריה (הממוקם באזור היישוב נבחרים בקידוחי הניטור ובקידוחים

צפריה) היכול להיחשב כמייצג טוב לתוואי הרק"ל בקו הסגול המזרחי. עומק מפלס מי התהום בעת דגימת 

 מ' מתחת לפני הקרקע.  15-16עמד על  הקידוח

 םמציג את שינויי המפלס בזמן באגן ירקון תנינים וביחס ל"קווים אדומים" בקידוחי 1.3.3.6תרשים 

 ", קידוח "פ פת קידוח נפט", קידוח "מק באר שבע תצפית"). 1מייצגים (קידוח "מח מנשה ת

 מייצגים םדוחימפלס מי תהום באגן ירקון תנינים בקי – 63.1.3.תרשים 
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  ה, ייעודי קרקע, צפיפות אוכלוסיישימושי קרקע 1.4

מ' מכל צד של ציר המסילה  100מבונים נבחנו לטווח של עד האזורים בלאורך המקטע שימושי הקרקע 

  .רת הבתים הראשונה (הגדול מבניהם)או עד לשו המתוכנן

 מפת שימושי קרקע 1.4.1

אפיון  - 1.4.3.4סעיף וב לעיל 1.4.1.1תרשים ב מפורטים המזרחיהסגול שימושי הקרקע לאורך תוואי הקו 

 . אורבני ותיאור שימושי קרקע
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 מפת ייעודי קרקע 1.4.2

 תותכניות מתאר ארצי 1.4.2.1

 27/11/2005תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור, המאושרת מיום  -35תמ"א  .א

לתת מענה לצורכי הבנייה והפיתוח של המדינה תוך שמירה על השטחים הפתוחים  מטרת תכנית מתאר זו

על פי מטרות העל ועקרונות התכנון העומדים בבסיסה, מבחינה התכנית  .ועל עתודות הקרקע לדורות הבאים

בין סוגי מרקמים (אזורים מאפשרי פיתוח ואזורים מוטי שימור) בהם ניתן ביטוי ומענה תכנוני לצרכי 

לאורך הנחלים ושמירה  החיציםיתוח של ישראל תוך הדגשת עקרון הרצף של השטחים הפתוחים, לרבות הפ

 .על ערכי טבע, חקלאות, נוף ומורשת

 א')  1.4.2.1 (תרשים -מפת מרקמים 1א.

מתחם . מרקם עירוניבלעבור  תוואי הרק"ל בבקעת אונו ובגבעת שמואל מתוכנןמתרשים המרקמים עולה כי 

 כנן לקום על מרקם שימור משולב. הדיפו מתו

יכוון עיקר הפיתוח של שימושי הקרקע ומראש או במקביל  אל מרקם עירוניהוראות התכנית קובעות כי "

במיוחד תחבורה והסעת המונים. הפיתוח יהיה ברובו עירוני קומפקטי, מושתת  -יובטחו התשתיות הנדרשות

עירוניים ובינעירוניים לצרכי ציבור, ושמירה על שטחים  על יתרונות לגודל תוך כדי הבטחת שטחים פתוחים

 " ומסדרונות המיועדים לתשתיות לטווח ארוך.

 אינו מתנגש עם הוראות תכנית זו. מכאן שפרויקט הקמת הרק"ל

 ')א 1.4.2.1 תרשיםהנחיות סביבתיות ( 2א.

וכן דרך  "משאבי מיםשטחי שימור "בת לעבור השלוחה לגבעת שמואל מתוכננכי מתשריט התכנית עולה 

  .בין אזור רמת פנקס ליהוד מונסון 461העתידית ומקטע  4612

התכנית במידה ודור מי נגר עיליים. ימוסד התכנון לשקול הנחיות בדבר חעל הוראות התכנית קובעות כי 

 הום.היא תלווה בחוות דעת הידרולוגית ובהוראות למניעת הפגיעה במי הת ,עלולה לגרום לזיהום מי התהום

המאושרת מיום  1שינוי מס' תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור,  1/35תמ"א  .ב

 ')ב 1.4.2.1(תרשים  09/06/2016

בהתאם  35תכנית החלה בכל שטחי מדינת ישראל שבהם חל החוק הישראלי ומטרתה לעדכן את תמ"א 

 , כדלקמן:18להוראות סעיף 

והפיתוח של מדינת ישראל, תוך הכוונת עיקר הפיתוח למרקמים מתן מענה תכנוני לצורכי הבנייה  .1

 העירוניים וצמצום תופעת הפרבור.

ארגון המרחב של ישראל תוך הבחנה בין חמישה סוגי מרקמים (אזורים מוטי פיתוח לעומת  .2

אזורים מוטי שימור), גיבוש השטחים המעויירים בארבעה מרחבים מטרופוליניים והדגשת עקרון 

 השטחים הפתוחים.הרצף של 

מתן עדיפות לפיתוח ירושלים כבירת ישראל, הגליל והנגב בדגש על מטרופולין ב"ש שיהווה מנוף  .3

 לפיתוחו.

 עידוד פיתוח התחבורה הציבורית. .4
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מתן מגוון אפשרויות פיתוח בהתאם לאופי המרקם, על מנת לענות על הצרכים של מגזרי  .5

 מגזרים ובין אזורי הארץ השונים. אוכלוסייה שונים, תוך כדי צמצום פערים בין

שמירת עתודות קרקע לדורות הבאים תוך כדי שמירה על ערכי טבע, חקלאות, נוף ומורשת,  .6

 שמירה על האופי הכפרי של ההתיישבות החקלאית ומתן מענה לצורכי מערכת הביטחון.

 פיפות גבוההבצשיפור המרחב העירוני תוך חידוש הדרגתי שלו, שימור מכלולים ערכיים, בנייה  .7

 המובילה את הפיתוח העירוני. -יחסית ופיתוח מערכות תשתית ובייחוד תחבורה ציבורית 

 קיימא. -צמצום נזקים סביבתיים והשפעות של מטרדים, על פי עקרונות של פיתוח בר .8

 עידוד שיתוף פעולה בין רשויות מקומיות בתכנון אזורי מתואם. .9

 דיניות וכן מעקב ובקרה על תהליכי הפיתוח והשימור.עידוד הכנתן של תכניות מתאר ומסמכי מ .10

 לפי תשריט התמ"א, תוואי תכניתנו חוצה את המרקמים וייעודי הקרקע הבאים: 

אליו יכוון עיקר הפיתוח של שימושי הקרקע ומראש או במקביל יובטחו התשתיות  -מרקם עירוני •

ברובו עירוני קומפקטי, מושתת  הדרושות, במיוחד תחבורה ציבורית והסעת המונים. הפיתוח יהיה

על יתרונות לגודל תוך כדי הבטחת שטחים פתוחים עירוניים ובינעירוניים לצורכי ציבור, ושמירה על 

 שטחים ומסדרונות המיועדים לתשתית לטווח הארוך.

(תרשים  16/11/2006תכנית מתאר ארצית חלקית לניקוז ולנחלים, המאושרת מיום  -3/ב/34תמ"א  .ג

 ')ג 1.4.2.1

בבקעת אונו מתוכננות לעבור בתחום עורק ניקוז ראשי, נחל אונו, וכן  התוויותהמתשריט התכנית עולה כי 

  בתחום עורק ניקוז משני.

  יש לקבל את חוות דעתה של רשות הניקוז שהתכנית בתחומה.על פי הוראות התמ"א, 

   .מציג את התיאום שנעשה אל מול רשות ניקוז 'ונספח 

 1.4.2.1(תרשים  12.7.07תכנית מתאר ארצית חלקית לאיגום והחדרה, המאושרת מיום  -4/ב/34תמ"א  .ד

 ')ג

 .)"גבוהה (א' -פגיעות מי תהום" כהמוגדר לעבור בשטח  זה ניתן לראות כי תוואי הרק"ל מתוכנן מתשריט

ום תכלול את הוראות התכנית קובעות כי תכנית המאפשרת שימוש בקרקע והעלולה לזהם את מי התה

 התנאים הבאים: 

הגשה למוסד התכנון נספח הבוחן את השימוש או הפעילות על מי התהום והוכח כי ניתן לנקוט  .1

 אמצעים שיתנו מענה מלא למניעת הזיהום והגנה על מי התהום. 

 ח. "תוגש חוות דעת למשרד להגנת הסביבה ולרשות המים, אשר יגישו מצדם חוות דעתם על הדו .2

 למניעה והגנה על מי התהום יהוו חלק מהוראות התכנית.האמצעים  .3

 הכנת תסקיר זה עונה על המבוקש בדרישות התמ"א.  
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מיום מערכת הפקה והולכה, המאושרת -תכנית מתאר משולבת למשק המים( -5/ב/34תמ"א  .ה

 ')ג 1.4.2.1תרשים ( 09.08.2009

ה והולכה של מים לשם הבטחת אספקת ליצור מסגרת תכנונית להקמת מערכות הפקהינן  מטרות התכנית

מי שתיה ומים לצרכים אחרים, לכלל תושבי המדינה, באופן שישולבו בסביבה ובנוף ועם תשתיות קיימות. 

 התכנית כוללת הנחיות לתכנון מתקני מים בתכנית או בהיתר תוך שמירה של רצועות קרקע עבור קווי מים.

 ואי הרק"ל הסגול המזרחי עם תשתיות מים: ישנם מספר אזורי ממשק של תועל פי התמ"א, 

בין מחלף מסובים לצומת סביון קיימת רצועה לתכנון קו מי שתייה  461דרך  דופן הדרומית שלב .1

  .36בקוטר "
 24בקוטר "לתכנון קו מי שתיה, בחלקה הצפוני לאורך דרך מוטה גור קיימת רצועה אופציונלית  .2

 . 32ואילו בחלקה הדרומי בקוטר "
 . 36קיימת רצועה אופציונלית לתכנון קו מי שתיה בקוטר " 40צמוד לכביש  .3

 ')ד 1.4.2.1(תרשים  דרכים – 3תמ"א  .ו

 דרכים ארציות: 4-הקו הסגול המזרחי נוגע לעל פי התשריט ניתן לראות כי 

  התוואי הראשי של הקו הסגול המזרחי.  – 461כביש  .א
 . 471/4612פיצול הקו לשלוחה הצפונית עובר בצומת הכבישים  – 471כביש  .ב
 תוואי פרוזדורישנה עדיפות שהקו הסגול יגיע לכביש זה, עליו מתוכנן קו הסעת המונים.  – 40כביש  .ג

 .40מתווה את הרק"ל על גבי כביש  461

צומת יהוד מערב (צומת בין  461, שונה מדרג דרך 2016שאושרה באפריל  108שינוי  3נציין כי במסגרת תמ"א 

מ'. עוד קובע  50 -) למחלף מסובים מדרך פרברית מהירה לדרך אזורית וקביעת רוחבה המזערי לאווייה

 מחלפים קיימים על הדרך ייגרעו כדי לאפשר את תפקודה התחבורתי בצורה המיטבית.  2שינוי זה כי 

בין  461, המקטע המזרחי של כביש 1//ב47המתוכנן במסגרת תמ"א  46נציין עוד, כי לאחר שיוקם כביש 

 לרחוב אלטלף יהפוך לדרך מקומית.  אווייהצומת 

 ')ד 1.4.2.1(תרשים  24/12/1999תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל, המאושרת מיום  -23תמ"א  .ז

בקעת אונו מוקפת תחנות של רכבת ישראל אולם אינה נהנית מקישוריות יעילה מתשריט התכנית עולה כי 

   לתחומן. 

תכנית מתאר ארצית למערכת תחבורה עתירת נוסעים (מתע"ן) במטרופולין תל אביב,  -4/א/23תמ"א  .ח

 ')ה 1.4.2.1(תרשים  8.7.10המאושרת מיום 

  :כדלקמןמים מספר שינויים לתמ"א ב' מותווית בהתאם לתמ"א. יחד עם זאת, קיי 70ככלל, תת"ל 

 (המתוכננת) במקום דרך מוטה גור. 4612תיקון הברך בדרך  .א
 מונסון כאשר במקום מעבר בדרך העצמאות,-סוטה מהתווית התמ"א בעיר יהוד 461 תוואי פרוזדור .ב

  .461רחוב שבזי ורחוב אלטלף, מותווית הרק"ל על גבי כביש 
התמ"א בחלקה המזרחי כאשר היא מותווית על הרחובות השלוחה הצפונית לגבעת שמואל סוטה מ .ג

 ז'בוטינסקי, זבולון המר ודרך יצחק רבין. 
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 1.4.2.1גוריון, הגבלות בניה לגובה (תרשים -פה בןתכנית מתאר ארצית חלקית, נמל תעו – 2/4תמ"א  .ט

 '). ו

 .על אזורי הגבלות בנייה לגובה ממוקם 461 תוואי פרוזדורכנית עולה כי מתשריט הת

 הוראות התכנית קובעות כי:

 מ'.  5) אולם פחות 2המותר לכבישים ודרכים יהיה כמו הגובה הנקבע בסעיף ( המרביהגובה  .א
 מ'.  7) אולם פחות 2המותר לגבי מסילות ברזל יהיה כמו הגובה הנקבע בסעיף ( המרביהגובה  .ב

 תכניות תשתיות לאומיות 1.4.2.2

 )א' 1.4.2.2תרשים הסגול המערבי (הקו  –' א 70תת"ל  .א

הקו הסגול המערבי. מתשריט  –א'  70ב' הקו הסגול המזרחי, בעל זיקה לתת"ל  70נושא תכנית זו, תת"ל 

את הברך באזור שדרות גבריאלה לכיוון דרום ובכך היא בעצם  מבטלתב'  70התכנית ניתן לראות כי תת"ל 

 באזור שדרות גבריאלה.   4/א/23א' מהווה שינוי לתמ"א  70י תת"ל א'. יש לציין כ 70מהווה שינוי לתת"ל 

(מאושרת  ב') 1.4.2.2ח (תרשים "ממחלף טייסים עד מחלף גבעת כ 461כביש  – 3/3תת"ל  .ב

 ).27.06.2004מהתאריך 

המהווה חלק ממערכת כבישי הרוחב של ישראל, בקטע שבין דרך  461תכנית זו מתווה את תכנונו של כביש 

ח. התוואי עובר מצפון ובסמוך ליישובים בני עטרות "מחלף גבעת כ -6מחלף טייסים, לדרך מס'  – 40מס' 

 ח. "וגבעת כ

 מטרות תכנית זו הינן:

 6, בין מחלף כח המתוכנן על כביש מס' 461קביעת הוראות לצורך התווית דרך דו מסלולית מס'  .1

 במערב. 40במזרח, לבין מחלף טייסים המוצע על כביש מס' 
 . 3ומחלף שנקבעו בתמ"א  46ביטול דרך מס'  .2
 ייעוד שטחים לדרך ולמתקני דרך, לרצועת תשתיות, לשטח לתכנון בעתיד וביטול דרכים.  .3

 )15/01/18(מאושרת מהתאריך  בארות יצחק –ק"ו אור יהודה  161קו מתח עליון  – '/ב61תת"ל  .ג

 ג'). 1.4.2.2(תרשים 

הקו מתוכנן להחליף קו קיים, בין תחנות המשנה הקיימות אור יהודה ובארות יצחק, המיועד לביטול. מטרת 

התכנית היא קביעת שטח למסדרון תשתיות לקווי חשמל מתח עליון וכבלי חשמל במתח עליון. ככלל, הקו 

ורים. הקו מתוכנן החדש יתוכנן בצמוד לדרכים ראשיות הגובלות בשטחים חקלאיים אל מחוץ לאזורי מג

 בחלקו כתת קרקעי בגלל מגבלות גובה של נתב"ג. 

באזור דרום מערב אור יהודה  B-Aעל פי הוראות התת"ל, המקטע התת קרקעי של קו המתח הינו בקטע 

 . 40ביהוד ולאורך כביש  461באזור דרך  D-Cובקטע 

ובאזור  התכנית באזור העיר יהוד/ב' במזרח 61הקו הסגול המזרחי מתוכנן לעבור בסמיכות לגבול תת"ל 

  .40כביש 
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/ב' קובעות כי כל חצייה ועל פי עניין מעבר לאורך המסדרון ובתחומו של קווי תשתית 61הוראות תת"ל 

 ובכללן מסילות ברזל, חייבת בתיאום עם חח"י ובקבלת הנחיות בטיחותיות.

 ' מציג את התיאום שנעשה בין צוות התכנון לבין חח"י. זנספח 

 ת לדיור (תמ"לים)דפוניות מועתכ 1.4.2.3

 ת לדיור מאושרות. להלן פירוטן:דפותכניות מוע 3ישנן ובממשק ישיר עם התכנית, לאורך תוואי הקו הסגול 

 .)13/12/2017(תכנית מאושרת מהתאריך  5דרום תל השומר מתחם  – 1023תמ"ל  .א

מ"ר שטחי  360,000 -יחידות דיור למגורים, כ 3,000 -מטרת תכנית זו הינה יצירת מסגרת תכנונית להקמת כ

 תעסוקה ומסחר וכן מוסדות ומבני ציבור, שטחים ציבורים פתוחים, דרכים, מתקנים הנדסיים וכיו"ב. 

ואי "שיבא" תל השומר , מדרום למרכז הרפ461דונם מצפון לדרך מס'  560 -התכנית משתרעת על שטח של כ

וממערב לדרך מוטה גור. עיקר ייעוד הקרקע לתעסוקה ומסחר מתוכנן בחלקה הדרומי של התכנית, לאורך 

 , כהמשך לאזור התעסוקה המוצע בתכניות הסמוכות ומהווה מעין חיץ בין אזור המגורים לדרך. 461דרך 

 .)21/09/2015(תכנית מאושרת מהתאריך  תל השומר מרכז – 1001תמ"ל  .ב

 -יחידות דיור, כ 9500-מטרת התכנית הינה יצירת מסגת תכנונית להקמת איזו מגורים חדש הכולל כ

מ"ר שטחי תעסוקה ומסחר וכן מוסדות ומבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים בשטחי מחנה תל  440,000

 השומר המתפנים. 

אונו, ממערב לדרך מוטה גור ולמרכז  תלקרייולאור יהודה, מדרום  461מצפון לדרך התכנית ממוקמת 

דונם וקובעת שטחים למגורים,  1360 –הרפואי "שיבא" תל השומר. התכנית משתרעת על שטח של כ 

 תעסוקה ומסחר, מבנים ומוסדות ציבור, כיכרות עירוניות ושטחים ציבוריים פתוחים וכיו"ב. 

 .)24/11/2015(תכנית מאושרת מהתאריך  פרדס בחיסכון – 1005תמ"ל  .ג

דונם לפיתוח והקמת שכונת מגורים חדשה באזור שמדרום למחנה תל  340-תכנית זו מייעדת שטח בן כ

 , בתחום שיפוט העיר אור יהודה. 461השומר ומצפון לדרך 

 מטרת התכנית: 

יח"ד במסגרת תכנית  2,350, בשימוש עיקרי למגורים בהיקף של 461פיתוח עירוני חדש לאורך כביש  .1

 מפורטת. 
 הקצאת שטחים לצורכי ציבור בהיקף הנדרש לשכונה וסביבתה על פי צרכי עיריית אור יהודה.  .2
שמירת ערכי הטבע ועצים בוגרים הקיימים בשטח ושילובם בשטחים הציבוריים הפתוחים של  .3

 השכונה. 
 השימוש בהם ועיצובם העירוני. תכנון המרחב הציבורי, רחובות ככרות ושטחים ציבוריים פתוחים,  .4
פיתוח מערך התנועה והתחבורה לרבות תחבורה ציבורית, חניה לכלי רכב, שדרות, צירים ושבילים  .5

 להולכי רגל, שבילי אופניים ברחובות המתכוננים. 
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 )02.05.18(תכנית מאושרת מהתאריך  –גני יהודה  -יהוד  – 1041 תמ"ל .ד

יחידות דיור. התכנית גובלת בצפון  4,100 -דונם ובה מוצעת בנייה של כ 800 -התכנית מתפרשת על שטח של כ

 ובמזרח ביהוד מונסון.   4622, במערב בכביש 461ביישוב סביון, בדרום בכביש 

ב' הקו  70ביחס לגבול תכנית תת"ל  מאושרות ומתוכננותמציג קומפילציה של תמ"לים  1.4.2.3תרשים 

  הסגול המזרחי. 

 מחוזיותתכניות מתאר  1.4.2.4

 בקעת אונו ממוקמת בתחום מחוז תל אביב ומחוז מרכז. 

ת ו. פרק זה יכלול סקירה של תכניתוואי הקו הסגול המזרחי מתוכנן לעבור בתחום שני המחוזות הנ"ל

 ות על השטח. ת החלוהמתאר המחוזי

נמצא כולו מחוץ לגבולות התמ"מ,  461, תוואי הקו הסגול לאורך דרך 5נדגיש כי על פי התשריטים של תמ"מ 

 באה ומשלימה את החסר.  5/5על אף שגבול המחוזות עובר בצומת סביון. על כן תמ"מ 

  .15.4.10 -אביב, המאושרת מיום ה-תכנית מתאר מחוזית למחוז תל -5תמ"מ  .א
 א') 1.4.2.4(תרשים  -מפת ייעודי קרקע 1.א

על פי תשריט התכנית, תוואי הקו הסגול בזרוע הצפונית עובר בגבול התמ"מ בגבעת שמואל לאורך רחוב 

 ז'בוטינסקי. הזרוע הדרומית של הקו הסגול על פי התשריט אינה נכנסת לגבולות התכנית. 

  ב') 1.4.2.4(תרשים  -מפת תחבורה 2.א

על פי תשריט התכנית, תוואי הקו הסגול בזרוע הצפונית עובר בגבול התמ"מ בגבעת שמואל לאורך רחוב 

 ז'בוטינסקי. הזרוע הדרומית של הקו הסגול על פי התשריט אינה נכנסת לגבולות התכנית. 

  ')ב 1.4.2.4(תרשים  -מפת תשתיות 3.א

עובר בגבול התמ"מ בגבעת שמואל לאורך רחוב על פי תשריט התכנית, תוואי הקו הסגול בזרוע הצפונית 

 ז'בוטינסקי. הזרוע הדרומית של הקו הסגול על פי התשריט אינה נכנסת לגבולות התכנית. 

נון כאושרה במועצה הארצית לת –מחוז תל אביב  –אונו  לבקעת מחוזית מתאר תכנית – 5/5תמ"מ  4א.

 ')א 1.4.2.4(תרשים  - 08/08/2017ובניה בתאריך 

נטיים הכנת תכנית אב משותפת למחוזות תל אביב ומרכז וותכנית זו, יזמו גורמי התכנון הרלכשלב מקדים ל

כנית האב, הידועה גם כ"תכנית במזרח. ת 40במערב עד לכביש  4אשר כוללת בתחומה את השטחים מכביש 

בסיס תכנית האב  ושתכניה יפורטו בהמשך, התגבשה למסמך מדיניות שאומץ בוועדות המחוזיות. על צל"

 החלה על אותו שטח. 5הוכנה רק בתחום מחוז תל אביב תכנית מתאר חלקית הבאה להחליף את תמ"מ /

(שבו קיימים כיום גם שימושי מגורים)  Ldn=65על פי מסמכי התכנית, השטח שמדרום לקו תחום הרעש 

ם. אזור תעסוקה מסומן גם כאזור עירוני בדגש מגורי –מסומן כאזור תעסוקה משני, והשטח שמצפון לו 

 461במערב העיר, והוא מופרד משטחי המגורים על ידי דרך עורקית מטרופולינית מוצעת המתחברת לדרך 

מסומן כמע"ר אזורי, פארק מטרופוליני איילון מסומן בדרום ובמערב  461במחלף. השטח שמצפון לדרך 

ההתוויה המדויקת  ,קים. על פי החלטת הועדההעיר. שלושה צירים ירוקים עירוניים מקשרים בין שני הפאר

המאפשרות גמישות  5של הצירים תתבצע במסגרת תכנית המתאר לאור יהודה, בהתאם להוראות תמ"מ 
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מסומן סימבול מרחב  בצומת סביון, . בדרום העיר,םבהתווייתלפיצול הצירים, צמצום רוחבם או שינוי 

 ה. חיפוש לאזור תחזוקה ותפעול (דיפו) לרכבת הקל

על פי הוראות התכנית "אזור זה מהווה ". אזורי"מע"ר המוגדרת תעבור הרק"ל בדרך   461לאורך דרך 

דגש לשימושים הבאים: מסחר, מגורים, מוסדות תרבות,  ןיינתשכבת תפקוד לאזור עירוני בדגש מגורים, ובו 

בנוסף, על פי תשריט ייעודי הקרקע, רצועה  חינוך וספורט כלל עירוניים ועל עירוניים...ומרכזי תחבורה."

ומשם ממשיכה לכיוון  4612יחזקאל קזז לצומת עתידי  בין צומת 461לתכנון קו מתע"ן מתוכננת לאורך דרך 

  מ.עבר הדיפו המוצע בתמ" דרך עוקפת אור יהודה ואל דרום אל

לעבור בסמיכות  העתידית מתוכנן 4612על פי תשריט נספח תשתיות והנחיות סביבתיות, תוואי הרק"ל בדרך 

(תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב), אשר  34כפי שמסומנת בתמ"א  ל"רצועה למוביל שפכים מתוכנן"

עם סימון מובלי  תקובעת בתקנון התכנית כי בעת דיון בתכנית, ישקול כל מוסד תכנון אם התכנית מתיישב

, ככל האפשר, מלגרום למצב שיסכל אפשרות להימנע השפכים והקולחים כפי שסומנו בתשריט, מתוך מטרה

 יישום מגמות תכנון אלו. 

 . 12/11/2003תכנית מתאר מחוזית למחוז מרכז, המאושרת מיום  – 21/3תמ"מ  .ב

 מטרות התכנית הינן:

יצירת התנאים הנאותים מבחינת מגורים, תעסוקה ותשתיות לקליטת תוספת האוכלוסייה במחוז עד לשנת 

 ליון תושבים (להלן: שנת היעד).ימ 8 -נית שבה תגיע אוכלוסיית מדינת ישראל להיעד של התכ

יצירת התנאים הנאותים שיאפשרו תמורות במבנה התעסוקה ואת קליטתם של המועסקים החדשים  .1

 במחוז עד לשנת היעד של התכנית. 

שיפור רווחת התושבים במגורים, בתעסוקה, בתחבורה, בדגש על התחבורה הציבורית, באפשרויות  .2

 לפנאי ונופש ובנגישות למגוון שירותים ציבוריים ואישיים. 

שמירה על רצף של שטחים פתוחים גדולים בכלל, ועל עתודות קרקע לעיבוד חקלאי בפרט, אף מעבר  .3

 ויות באזורים בנויים והרחבת הבניה צמודת הדופן.לשנת יעד התכנית על ידי הגדלת צפיפ

 ')ג 1.4.2.4. מפת ייעודי קרקע (תרשים 1ב

 לאזור פיתוח צמידותעל גבי דרך ראשית הממוקמת ב עובר 461תוואי פרוזדור  מתשריט תכנית זו עולה כי

 פוך לדרך עירונית. בקטע שבין צומת אווייה ויהוד והיא תה 461מדרג כביש  ירד 46לאחר פתיחת דרך  עירוני.

מדרך ארצית לדרך מקומית בין צומת  461, יורד מדרג כביש 46עם פתיחת כביש  ,3א נזכיר כי במסגרת תמ"

  לרחוב אלטלף בעיר יהוד. אווייה

 כמו כן, השלוחה הצפונית לגבעת שמואל מתוכננת לעבור באזור פיתוח עירוני אף היא.

 ')ד 1.4.2.4(תרשים . מפת תשתיות והשפעות סביבתיות 2ב

לעבור בסמיכות קו שפכים מתשריט זה עולה כי תוואי הרק"ל בשלוחה הצפונית בגבעת שמואל מתוכננת 

על פי הוראות התכנית, בתחום הרצועות המיועדות להעברת מערכת הקולחין על מתקניהם ודרכי ראשי. 

 השירות לאורכם, תיאסר הבניה אלא באישור הרשות המוסמכת. 

רק"ל באזור מחלף טייסים עובר באזורים בעלי הגבלות בניה ושימוש מנתב"ג בנושא רעש, גובה, תוואי ה

חייבת באישור מוסד התכנון ציפורים והשקמ"א. הוראות התכנית קובעות כי תכנית העוברת באזורים אלו 
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והגבלות . בנוסף, הוראות תכאשר בדיון התכנית השתתף נציג שר הביטחון ונציג מנהל התעופה האזרחי

סביב עזרי ניווט למטוסים ייקבעו בתכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות, בתיאום עם מנהל התעופה 

 האזרחית. 

 

 תכניות מפורטות 1.4.2.5

המאושרות לאורך תוואי הקו יות קומפילציה של תכניות מפורטות. רשימת התכנמציג  1.4.2.5תרשים 

 .1.4.2.4 טבלההסגול המזרחי מפורטות ב
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לאורך תוואי הקו הסגול המזרחיתכניות מפורטות  – 1.4.2.4טבלה   

אישור תאריך  שם התכנית מספר התכנית מס"ד

 התכנית
 התייחסות סביבתית מטרות התכנית

1 

 

שינוי  119תכנית מתאר מס'  119תממ/

 103לת.ב.י מס' תממ 
קביעת יעוד אזורים ותנאי בנייה כמפורט  10.7.80

 .בתשריט
לאזור מגורים א,  1הפיכת מגרש מיוחד מס' 

רי ביטול מגרש מסחרי ב וצירופו לשטח ציבו
ביטול מרגש קיים כדי ליצור שטח ציבורי ח', 

תכנון בשטח ציבורי מסחרי ט' והפיכתו למגרש 
חקלאי בצידה המערבי של השכונה תוך חיבור 

התווית דרך גישה , דרכים לרשת דרכים הקיימת
מדרום לשכונה אל חלק מערבי דרומי דרך מס' 

נתן זכות קדימה למכוניות ציבורי פתוח מ' תי 30
 .שביל ע' גישה לרכבי חירוםהנ"ל  על השטח

השטח שבין השורה הקיצונית המערבית 

של המבנים לכביש גהה, יוגבה מלאכותית 

ויינטע בחיץ ירוק במגמה להפחית רעש כלי 

 הרכב בשכונה

   שינוי הוראות באזור מגורים א' 3.12.03 314תכנית מתאר מס'  תממ  314תממ/ 2

   שינוי ייעוד 23.10.84 180תכנית מתאר מס' תממ  180תממ  3

מתן אפשרות להקמת בריכה  1589רג/מק/ 4

 בשפ"פ ברח' רימון ברמת אפעל 
   מתן אפשרות להקמת בריכה בשפ"פ 7.10.13

   שינוי ייעוד לשפ"פ 14.7.04 358תכנית מתאר מס' תממ  358תממ/ 5

לבריכה וקביעתו ע"פ מצב בנייה שינוי בקו בניין  25.1.00 25תכנית מתאר מס' תממ/מק/ 25תממ/מק/ 6
תנאי למתן היתר בניה יהיה בניית גדר  בפועל

אקוסטית בגובה ומחומרים שיומלצו על 

ידי יועץ אקוסטיקה ובאישור מהנדס 

 הועדה המקומית

   תכנון כולל 28.11.96 א' 215תכנית מתאר מס' תממ  א215תממ/ 7
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   הוראות בנייה באזור מגורים א'עדכון  23.5.06 370תכנית מתאר קא/ 370קא/ 8

הרחבת רמת אפעל משטח חקלאי לאזור מגורים,  23.6.08 337תכנית מתאר קא 337קא/ 9
שטח מעבר  בנייני ציבור, דרכים, שצ"פים,

 לרצועת דלק
 יש להקים מערך מגונים אקוסטיים

   למגוריםשינוי ייעוד מחקלאות  16.1.96 238/5תכנית מס' תממ/מב/ 238/5תממ/במ/ 10

   קרקע יייעודהרחבת דרכים, שינוי  7.3.89 177תכנית מתאר  177תממ/ 11

   תכנון כללי 3.11.83 תכנית מתאר של אור יהודה 100מאא/ 12

תכנית מפורטת מס  159/5מאא/במ/ 13

 159/5מאא/במ/
תכנון שטחים, תוספות בנייה, חלוקת ואיחוד  23.9.93

בכפוף לנספח  ויינתנהיתרי בנייה חדשה  מגרשים בהסכמה

 אקוסטי בלויו חו"ד אקוסטיקאי מוסמך.

התירי בנייה למבני ציבור בתחום התכנית 

ילוו במפרט ספציפי אשר יציג טיפול 

אקוסטי מיוחד להפחתת רעש מנתיבי 

 הטיסה של נתב"ג

בשצ"פ ד' תוקם סולל אקוסטית מגוננת 

 641לאורכו בהתאמה לכביש 

 3/55/34תכנית שיכון ציבורי  3/55/34 14

 באור יהודה
   רישום שיכונים ציבוריים 24.6.03
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תכנית מתאר מפורטת מקומית  2004תדמת/ 15

"דרך מוטה  2004מס' תדמת/

לדרך יעקב  461גור בין דרך 

 דורי"

 יעוד שטח לדרך. .1 8.1.09
 לאפשר פיתוח דרך כמתואר בתשריט. .2
לשנות יעוד קרקע מדרך קיימת, שטח  .3

 חקלאי, מחנה צבאי ושטח מיוחד בית
לעיצוב  חולים, לשטחים המיועדים לדרכים,

 נוף בשולי הדרך ולשצ"פ.
 לייעד שטח כאופציה לתוואי רכבת קלה. .4

 תנאים להגשת נספחי ביצוע:

 ניטור אויר (בתחום בי"ח תה"ש)

בדיקה אקוסטית פרטנית לתחנת 

המשטרה, ביצוע תיאום תשתיות עם 

נופי -ח אקוסטי המשטרה, ביצוע נספ

משולב ע"י חברת נתיבי איילון, נפסח זה 

והטיפול הנופי  האקוסטייקבע את המיגון 

על כל מרכיביהם עבור הכביש, במידה 

 ותאושר תכנית לרק"ל יידרש גם תסקיר.

יש לתת דגש על שימור עצי אקליפטוס 

 הקיימים בשטח היום.

מגורים  אזוריצירת מסגרת תכנונית להקמת  19.1.16 תל השומר מרכז 1001תמל/ 16
 440,000 -יחידות דיור, כ 9,500 -חדש הכולל כ

מ"ר שטחי תעסוקה ומסחר וכן מוסדות מבני 
ציבור ושטחים  ציבוריים פתוחים בשטחי מחנה 

 תל השומר המתפנים.

שטח התכנית מצוי בשטח עתיקות מוכרז, 

אם יתגלו בשטח עתיקות יש להפסיק את 

 יד, ולהודיע לרשות העתיקות.העבודות מ

לא תותר פגיעה/כריתה בעצים המיועדים 

 לשימור

תנאי למתן היתרי בניה יהיה טיפול בקרקע 

 מזוהמת וביצוע דיגום מוודא.

תכנית בניין ערים מפורטת  א865רג/מק/ 17

 A 865רג/מק/
   שינוי הוראות בינוי 7.12.09

   חלוקה לחלקות חקלאיות (פרדסים) 26.1.67 515תכנית לחלוקת קרקע תגפ/ 515תגפ/ 18

תכנית מתאר מקומית  1068מאא/מק/ 19

 1068מאא/מק/
   הגדלת שטחים 17.7.05
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תכנית מתאר מפורטת  521מאא/ 20

 521מאא/
קביעת שימושים נוספים בתחום התכנית בנוסף  25.9.06

   ומלאכה הלתעשיי

תכנית מתאר מפורטת  520מאא/ 21

 520מאא/
   שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור תעסוקה 20.8.07

תכנית מתאר מפורטת  1064מאא/מק/ 22

 1064מאא/מק/
   שינוי קו בניין אחורי בקומת קרקע בלבד 10.10.05

תכנית מתאר מקומית  1/1070מאא/מק/ 23

 1/1070מאא/מק/
 . שינוי גודל מגרש מינימלי.1 28.6.06

 . חלוקת החלקה לשני מגרשים.2
 .קו בנין. שינוי 3
 .. שינוי תכסית מקסימלית4

  

 3/55/13שיכון ציבורי מס'  3/55/13 24

 "אזור תעשייה אור יהודה"
   רישום שיכונים ציבוריים 30.9.86

 3/55/36שיכון ציבורי מס'  3/55/36 25

 "אור יהודה חאן הדקל"
   רישום שיכונים ציבוריים 26.10.04

המצב התכנוני למצב  תלהתאמיצירת תנאים  19.1.12 יהודהאור  1רח' הפלדה  1104מאא/מק/ 26
   בפועל
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תכנית בניה למגורים  /ב12מאא/במ/ 27

 ב12מאא/מב/
 2,050-תוספת יח"ד בתחום התכנית והגדלתם מ 11.3.97

 יח"ד 2,838-יח"ד חדשות ל
 חדשות.

 קביעת שטחים למגורים, לבניני ציבור ולשצ"פ.
 הרחבה ושינוי סיווג של דרכים.

התווית דרכים לרכב, דרכים משולבות וחניות 
 מגוננות.

בנין  יקווקביעת גובה בנינים, זכויות בניה, 
 והוראות בניה.

 קביעת עקרונות ניקוז השטח ואיסוף ביוב.
 איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

התאמת התכנית להגבלות בניה ושימושי קרקע 
 המוטלות בגין קיומו של נמל

 יבתו.התעופה בן גוריון וסב

  

בשימוש  461פיתוח עירוני חדש לאורך כביש  19.1.16 פרדס בחסכון 1005תמל/ 28
 עיקרי למגורים

 הקצאת שטחים לצרכי ציבור
 שמירת ערכי טבע ועצים בוגרים הקיימים בשטח

 תכנון המרחב הציבורי
 פיתוח מערך התנועה והתחבורה הציבורית

  

 3/55/24תכנית שיכון ציבורי  3/55/24 29

 באור יהודה
   רישום שיכונים ציבוריים 30.6.97

למסחר  ואזורהקמת שכונת מגורים חדשה  26.11.12 1/300שכונת צומת סביון קא/ 1/300קא/ 30
כתנאי למתן היתר בניה בכל שטח הגובל  אונו. תקרייותעסוקה בדרום 

בדרכים עורקיות תיערך ע"י מבקשי ההיתר 

אקוסטי בדיקה אקוסטית באמצאות יועץ 

מומחה לרמות רעש הצפויות באתר המדרך 

 הסמוכה
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תכנית בניה למגורים  156/2מאא/במ/ 31

 156/2מאא/
קביעת שימושים למגורים,  תוספת יח"ד חדשות 19.12.91

בנייני ציבור ושצ"פ, התווית דרכים, איחוד 
 וחלוקה.

  

 3/55/2תכנית שיכון ציבורי  3/55/2 32

 באור יהודה
תכנית ברת תוקף ל"שיכון ציבורי" ובצוע קביעת  6.3.75

   פעולות רישום בפנקסי המקרקעין בהתאם לחוק.

 3/55/8תכנית שיכון ציבורי 3/55/8 33

 באור יהודה
קביעת תכנית ברת תוקף ל"שיכון ציבורי" ובצוע  5.10.78

   פעולות רישום בפנקסי המקרקעין בהתאם לחוק.

 3/55/4תכנית שיכון ציבורי 3/55/4 34

 באור יהודה
קביעת תכנית ברת תוקף ל"שיכון ציבורי" ובצוע  27.1.77

   פעולות רישום בפנקסי המקרקעין בהתאם לחוק.

שינוי תכנית מתאר מקומית עם  1001מאא/מק/ 35

הוראות של תכנית מפורטת 

 1001מס' מאא/מק/

הרחבת דרך תוך הבטחת זכויות הבניה  .1 11.1.98
 במגרשים הגובלים

 בנין ביחס לשולי הדרך. יקוושינוי  .2
 .שינוי גודל מגרש מינימלי .3
 קביעת שטחים שניתן היה לאשרם כהקלה. .4

  

/ג 23/534שינוי תכנית מס' שד/ /ג23/534שד/ 36

 סביון
לאחד את כל השנויים שאושרו לגבי תכנית  22.6.78

ולקבעה בתכנית זו. לקבוע  2/534מפורטת גמ/
לקבוע שינויים בתכנון מגרשים באזור מגורים. 

דרכים חדשות, לקבוע שינויים באזור למרכז 
 רוחב דרכים וכו'., אזרחי ומסחרי. לקבוע שצ"פ

  

   קביעת קו בניין למבנה עזר 9.7.02 3/4015תכנית מפורטת ממ/מק/ 3/4015ממ/מק/ 37
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 4015שינוי תכנית מפורטת ממ/ 4015ממ/ 38

 סביון
 ,4622בניית אי מפריד במרכז כביש  10.1.91

 ,951סלילת כביש שרות לאורך מגרש 
 951הגדרת תכליות וזכויות בניה בחלקה 

 קביעת חלוקה לשתי בעלויות
 .951במגרש 

  

תכנית מתאר לתכנון מרחב  1000שד/ 39

מקומי "השרון הדרומי" מס' 

 1000שד/

 פיקוח על שימוש הקרקע .א 5.7.81
הבריאות,  הבטחת תנאים נאותים מבחינת .ב

 ומניעת התחבורה הבטיחות, התברואה,
 מפגעים.

שמירה ופיתוח מקומות בעלי חשיבות  .ג
 .מבחינת הטבע או היופי

יצירת מסגרת פיזית להבטחת תנאי מגורים,  .ד
אופי הבניה, רווחה חברתית, כלכלית 
וסביבתית ומניעת תהליך עיור הישובים 

 החקלאיים

  

תכנית מתאר מפורטת  ג210מאא/ 40

 ג210מאא/
שייעודו שטח ציבורי פתוח הגדרת מגרש  .1 27.11.07

 מיוחד המיועד לתכלית של בית קפה
קביעת זכויות בנייה בשצ"פ מיוחד כמפורט  .2

 בטבלת זכויות.

על תחום התכנית חלות הוראות בניה כפי 

 נתב"ג 2/4שנקבעו בהוראות תמ"א

בבניה  המחויביםשימושים ותכליות 

אקוסטית עפ"י תמ"א ימוגנו בהתאם 

חמי רעש (מת 2/4תמ"א  2-לנספח א

 מטוסים)

יצירת מסגרת תכנונית לביצוע השינויים הבאים  26.11.09 צומת סביון -בית אבות /ה210מאא/ 41
  בבית האבות:

 דלת השטחים העיקריים המותרים.הג .1
 הקטנת שטחי השירות המותרים. .2
 .שינויים בקווי בניין מותרים .3
 .שינויים בבינוי האגף הסיעודי .4

בקשות תנאי למתן היתר בניה לרבות 

להקלה הינו אישור רשות שדות התעופה 

 האזרחית.
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קומפילציה של כל התכניות המפורטות  10.1.79 1170תכנית מפורטת ממ/ 1170ממ/ 42
מאושרות במרחב שיפוט המועצה המקומית נווה 

 מונסון + תיקון הוראות בניה.
  

   בינוי שינוי הוראות 22.2.04 1/2004תכנית מפורטת יד/מק/ 1/2004יד/מק/ 43

תכנית מתאר מקומית מפורטת  2004יד/במ/ 44

 2004יד/במ/
 שינוי ייעוד קרקע חקלאית .1 14.11.91

 קביעת הוראות בנייה .2
 חלוקה למתחמי תכנון .3
 ביטול חלקות קיימות וחלוקה חדשה .4

  

   הקטנת קווי בנין צדדי ואחורי 20.5.98 7027תכנית מפורטת ממ/מק/ 7027ממ/מק/ 45

שינוי יעוד  איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים, 21.10.82 1126תכנית מפורטת ממ/ 1126ממ/ 46
   ממגורים ב' למגורים א' ושינוי תוואי דרך

תכנית שיכון ציבורי מס'  3/42/5 47

3/42/5 
   רישום שיכונים ציבוריים 7.1.86

של כל תכנית מפורטת המהווה קומפילציה  2.12.71 865תכנית מפורטת מס' ממ/ 865ממ/ 48
התכניות המפורטות שאושרו או לפחות הופקדו 

 ביהוד+ פתיחת דרכים חדשות וביטול דרכים
  

 2/865תכנית מפורטת מס' ממ/ 2/865ממ/ 49

 יהוד
מוסכים  המרת אזור מגורים א' באזור אחסנה, 9.7.81

לתקון רכב ומלאכה קלה; בטול דרך קיימת 
 הגדלת שצ"פ

  

   הגדלת אחוזי בניה 13.4.93 6109יד/תכנית מפורטת  6109יד/ 50
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ממלאכה ואחסנה  373שינוי ייעוד מגרש  .1 24.6.99 3003תכנית בנין עיר יד/ 3003יד/ 51
 למוסד סיעודי.

ות הקומות המותר 3הוספת קומה מעל  .2
 קומות ומרתף. 4ומרתף, סה"כ 

 עת הוראות ושטחי בניה והגדרתם.קבי .3
מ'  4.00-מ' ל 5.00-שינוי קו בנין אחורי מ .4

 .בעבור מדרגות חירום בלבד

  

   איחוד וחלוקה מחדש 14.10.01 5016תכנית בנין עיר יד/מק/ 5016יד/מק/ 52

   שינוי קו בניין, שינוי גובה בניין 14.10.01 5015תכנית בניין עיר יד/מק/ 5015יד/מק/ 53

המרת אזור  רגלפתיחת דרך ושביל להולכי  26.6.80 /ב2/865תכנית מפורטת ממ/ /ב2/865ממ/ 54
 חקלאי באזור אחסנה מוסכים ומלאכה קלה

 הגדלת שצ"פ
  

   תוספת קומה רביעית 30.5.00 5011תכנית מס' יד/מק/ 5011יד/מק/ 55

   פיתוח השטח הציבורי לטיילת עירונית 22.2.10 טיילת דרומית 5064יד/מק/ 56

 הבעלים.איחוד וחלוקה בהסכמת  5.3.09 6179תכנית מס' יד/ 6179יד/ 57
תנאי למתן היתר בניה לרבות בקשות  שינוי ייעודי קרקע בתחום התכנית

להקלה הינו אישור רשות שדות התעופה 

 האזרחית.

תכנית לשיכון ציבורי מס'  3/42/10 58

 באזור תעשייה יהוד 3/42/10
   רישום שיכונים ציבוריים 13.7.99
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 .הגדלת זכויות בניה וקביעת שטחי שירות .1 12.11.01 /ב1049תכנית מפורטת יד/ ב1049יד/ 59
 הסדרת מערכת דרכים וחניה .2
 אות להיתרי בניהרהנחיות והו .3
 משרדים הוספת שימושים נוספים למסחר, .4

 הייטקו
 בהסכמת הבעלים. 2חלוקת מגרש מס'  .5

  

תכנית מתאר ארצית חלקית  2/4תמ"א  60

 נתב"ג -  2/4
שמירת המרחב והסדרת ייעודי קרקע  .1 3.97

לפיתוח ותפעול נתב"ג כנמל  הנדרשים
שי של מדינת ישראל בהווה רא תעופה בינ"ל

 ובעתיד 
 ירה על רמה נאותה של בטיחות טיסהשמ .2
הבטחת יעילות וגמישות תפעולית של מערך  .3

 ג"המסלולים בנתב
זעור רמת החשיפה לרעש מטוסים של מ .4

 יה בתחום ההשפעה של נתב"גיאוכלוס

  

הסדרת המצב הסטטוטורי של מחנה צבאי  6.8.14 מחנה צבאי וילהלמה 291מח/ 61
   והוספת זכויות בניה 3000116וילהלמה מ.ק. 
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ממחלף הטייסים עד  3/3תתל  3/3תת"ל  62

 מחלף גבעת כח
ך התווית דרך דו קביעת הוראות לצור .1 27.6.04

 461מסלולית מס' 
 ומחלף 46ביטול דרך  .2
 ייעוד שטחים לדרך .3

השפעות קביעת אמצעים לצורך מיתון 
 שליליות אפשריות על הסביבה

 קביעת הוראות בדבר דרכים חקלאיות .4
הטלת מגבלות בנייה על שטחים סמוכים 

 לכביש
קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לדרך לרבות  .5

 פיתוח ושיקום סביבתי
קביעת עקרונות למסמכי תכנון מפורט לפני  .6

 ביצוע התכנית
 קביעת שלביות ביצוע .7

  

ביטול כביש טבעת פנימי בתוך שטחי המפעל,  26.6.75 9/865מפורטת ממ/תכנית  9/865ממ/ 63
   הרחבת קצה דרך ללא מוצא

/גז 54תכנית מפורטת משמ/ /גז54משמ/ 64

 לצרכי הסדרת רישום
הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום מושב  .1 27.9.87

 עטרות בספרי המקרקעין לפי התשריטבני 
קיימים ביטול ואיחוד של חלקות וגושים  .2

וחלוקתם מחדש בהתאם למצב הקיים 
 ופיתוח השטח בעתיד

 קביעת יעדים ואזורים .3
ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים  .4

 חדשות
ביטול מקרקעי יעוד והמרתם למקרקעי  .5

 ציבור
קביעת מס' נחלות מגרשים לבעלי מקצוע  .6

 ומשקי עזר
ביטול הוראות תכניות קודמות בכל הנוגע  .7

 רישוםלחלוקת השטח לצרכי 

  

/גז 37תכנית מפורטת משמ/ /גז37משמ/ 65

 לצרכי הסדרת רישום
רישום אדמות הקיבוץ בארות יצחק בספרי  23.7.87

   המקרקעין
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/גז 115תכנית מפורטת משמ/ /גז115משמ/ 66

 לצרכי הסדרת רישום
הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום מושב  .1 25.8.88

 .רינתיה בספרי המקרקעין לפי התשריט
ביטול ואיחוד של חלקות וגושים קיימים  .2

וחלוקתם מחדש בהתאם למצב הקיים 
 ופיתוח השטח בעתיד

 קביעת יעדים ואזורים .3
רכים קיימות והתווית דרכים ביטול ד .4

 חדשות
קרקעי יעוד והמרתם למקרקעי ביטול מ .5

 ציבור
קביעת מס' נחלות מגרשים לבעלי מקצוע  .6

 ומשקי עזר
ל הנוגע ביטול הוראות תכניות קודמות בכ .7

 לחלוקת השטח לצרכי רישום

  

) משפ"פ 50%"כ החלפת שטחים (עד סה .1 8.12.03 29/440תכנית מפורטת גז/מק/ 29/440גז/מק/ 67
 לאזור מבני משק

) מאזור 50%-החלפת שטחים (סה"כ פחות מ .2
 מבני משק לאזור שפ"פ

הסדרת דרך ע"י שינוי תוואי הדרך הקיימת  .3
 לדרך מוצעת הקיימת בפועל

 וי בניןושינוי הוראות בדבר ק. 4

  

בכל המבנים שיבנו בשכונה יבוצע מיגון  הרחבה, איחוד וחלוקה בהסכמה 14.6.12 הרחבה -קיבוץ בארות יצחק  /א35/440חמ/ 68

 אקוסטי להפחתת רעש מטוסים

על תחום התכנית חלות הוראות והגבלות 

 2/4בניה תמ"א 
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/שד 99תכנית מפורטת משמ/ /שד99משמ/ 69

 לצרכי הסדרי רישום
הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום מושב  .1 9.11.88

 ספרי המקרקעין לפי התשריטמגשימים ב
ביטול ואיחוד של חלקות וגושים קיימים  .2

אם למצב הקיים וחלוקתם מחדש בהת
 ופיתוח השטח בעתיד

 קביעת יעדים ואזורים .3
רכים קיימות והתווית דרכים ביטול ד .4

 חדשות
והמרתם למקרקעי קרקעי יעוד ביטול מ .5

 ציבור
ות מגרשים לבעלי מקצוע קביעת מס' נחל .6

 ומשקי עזר
ביטול הוראות תכניות קודמות בכל הנוגע  .7

 לחלוקת השטח לצרכי רישום

  

איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים, שינוי בינוי,  2.11.14 3154המשולש הדרומי גש/מק/ 427-0139089 70
שינוי קו חלוקת שטחי בניה מותרים בתכנית, 

 בנין.
  

   7/3112תכנית מפורטת ממ/מק/ 7/3112ממ/מק/ 71

איחוד וחלוקה ללא הסכמת 

 הבעלים

   איחוד וחלוקה ללא שינוי בשטח הכולל 12.12.05

חלוקה  1/831תכנית ממ 1/831ממ/ 72

 בהסכמת הבעלים
שינוי זכויות בניה במגרש המיועד למכינה  .1 8.11.05

 לישיבות בני עקיבא
 קווי בניין צדדיםשינוי  .2
 שינוי תכנית בנין מאושרת  .3

  



 בע"מלהסעת המונים נתיבי תחבורה עירוניים  -נ.ת.ע 

על הסביבה תסקיר השפעה –ב'  70תת"ל    400מתוך  96עמוד       

 

תכנית מתאר מקומית  3/3112ממ/ 73

 3/3112ממ/
ופיע בתכנית קביעת אזורים חדשים לפי המ .1 12.9.02

 לייעוד מגורים מיוחד
קביעת מתחם בתכנית כמיועד לאיחוד  .2

 שולחלוקה בלי הסכמת בעלים שתוג
 בתוך שנה מיום אישור תכנית זו.

ותכליות, זכויות והוראות  קביעת שימושים .3
 בניה.

 קביעת נספחים מנחים. .4
 ה.קביעת תנאים למתן היתר בני .5
 קביעת הוראות אקוסטיות .6

  

   שינוי יעוד להקמת אוניברסיטה 12.9.96 1060תכנית מתאר מפורטת רג/ 1060רג/ 74

   תכנון כולל 31.3.86 950תכנית מתאר ממ/ 950ממ/ 75

 853מתן תוקף לחלק מהתכנית המפורטת ממ/ 5.5.72 853ממ/תכנית מפורטת  853ממ/ 76
   המיועד לבניני ציבור ושטח ציבור פתוח.

 ביטול חלק מגרש "חניה ציבורית" .1 17.7.03 3149תכנית מפורטת ממ/ 3149ממ/ 77
 לביטול" וביטול "אזור ביטול "דרך .2

 מגורים ב'
זור מגורים מיוחד", "דרך קביעת "א .3

 מוצעת".
 בנין לפי תשריט.וי וקביעת ק .4

  

   שינוי יעוד של קרקע חקלאית. 6.10.94 3075תכנית מס ממ/מב/ 3075ממ/במ/ 78

 הקטנת קו בנין צד דרומי .1 7.7.05 18/3075תכנית מפורטת ממ/ 18/3075ממ/ 79
מ"ר  6.63תוספת שטח עיקרי בס"ה  .2

 והתאמה למצב הקיים.

  

   איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים 4.12.01 13/3075תכנית מס' ממ/מק/ 13/3075ממ/מק/ 80
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 איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים .1 25.6.06 19/3075תכנית מפורטת ממ/ 19/3075ממ/ 81
 שינוי יעוד לבנייני ציבור .2
 קביעת קווי בניין מחייבים .3

  

למבני הסדרת בינוי החניות התת קרקעיות   15.5.07 מתחם מגורים בגבעת שמואל 2/16/3075ממ/מק/ 82
   מגורים

תכנית מתאר מקומית  3087ממ/ 83

 3087ממ/
   950שינוי לתכנית ממ/ 9.10.97

פת/  תכנית מתאר מקומית מס' 11/179פת/ 84

11/179 
 מיגון אקוסטי עפ"י נספח סביבתי  שינוי יעוד למגורים 3.6.09

תכנית שינוי מתאר  20/179פת/מק/ 85

 11/179פת/מק/
 מחדש בהסכמת הבעליםאיחוד וחלוקה  17.9.01

   שינוי קו בניין צדדי

תכנית שינוי מתאר  28/179פת/מק/ 86

 28/179פת/מ/
   הקטנת קו בניין 30.7.02

תכנית שינוי מתאר  א14/179פת/מק 87

 א 14/179פת/מק/
   קביעת זיקת הנאה לציבור בשטח בניין ציבורי 9.11.97
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 מגמות תכנוניות 1.4.2.6
 בשלבי הפקדה –שכונת פארק איילון  –אור יהודה  1046תמ"ל  .ה

טרת התכנית הינה קביעת אופי ומאפייני פיתוח העיר בדרום מערבה, באמצעות פיתוח שלושה "עוגנים" מ

שכונת מגורים, פארק תעסוקה ופארק נחל, המשלימים זה את זה, מעצימים את המרקם  –מרכזיים 

 ון. העירוני, מחזקים את אור יהודה במרחב המטרופוליני, ומשלבים בין העיר לבין פארק נחל האייל

תכנית זו מוסיפה שימושים עירוניים חדשים ומשלימים במערב ובדרום תחום שיפוט העיר אור יהודה 

יח"ד לדיור מוגן), מסחר, תעסוקה, שירותי ציבור,  500יח"ד +  1,876) בהם: מגורים (461(מדרום לדרך 

 טיילת, פארק נחל ושטחים פתוחים.

הפיתוח מוצע בפריסה המשלימה ומאחדת בין חלקי המרקם הבנוי הקיים ויוצרת שלד ירוק הקושר בין 

 חלקי העיר השונים לבין פארק נחל חדש רחב היקף, על הגדה הצפונית של נחל איילון. 

המיועד במקור כווסת לפרויקט המסילה  – 2מתקן ויסות א/ –בתחום פארק הנחל משולב חלק ממפעל מים 

יעית באיילון ומקודם ע"י רשות ניקוז ירקון מתוקף חוק הניקוז. מתקן זה מציע שינויים במפלסי הרב

 הקרקע בסביבות נחל איילון ובצורה התורמת לניקוז חלקים מבקעת אונו אור יהודה מצפון. 

 בהליכי תכנון - מגשימים מתחם  1072תמ"ל  .ו

, במזרח ברחוב בן גוריון (יהוד), בצפון בשטחים חקלאיים, ובדרום במתקן 40התכנית גובלת במערב בכביש 

 ביטחוני של התעשייה האווירית. 

 4000 -דונם ובמסגרתה מתוכננים להיבנות נכון לשלב התכנון הנוכחי כ 890 -התכנית מתפרשת על שטח של כ

 ירוק מרכזי בזיקה לנחל יהוד וכניסה נוספת לעיר יהוד ממזרח.  אלף מ"ר שטחי תעסוקה, עוגן 250 -יח"ד, כ

תכנית מתאר ארצית לתשתיות על התומכות מתחמי דיור בשטחי מחנות צה"ל  – 47תמ"א  .ז

  מתפנים במחוז ת"א ומרכז והקולטיםה

יתן התמ"א תעסוק בכל הנדרש לתשתיות על התומכות בדיור כגון: שדרוג מט"ש, דרכים, הסעה המונית, ונ

תמ"א תתייחס לשטחי המתחמים הבאים: מחנה סירקין, מחנה תל . היהיה להוציא ממנה היתרי בנייה

השומר, מחנה צריפין, אגד מחנות גלילות, מחנה צבאי לוד (קולט) וכן מתחמים צבאיים נוספים, ככל 

 שידרשו, באישור המועצה הארצית.

תכניות המתאר המקודמות למתחמים השונים, התמ"א תתבסס ותערך בהתאם לפרוגרמות עליהן נשענות 

תבחן צרכים וביקושים לתשתיות השונות ותתייחס לזיקה בין תכניות למתחמים לבין התשתיות הנדרשות 

 עבורן.

בין מחלף טייסים למחלף שפירים.  46ית כביש יהתוו – 1/ב/47כחלק מהתמ"א מתוכננת ומקודמת תמ"א 

 דיפו. בסמוך לציר זה קיימת אפשרות למיקום 

 לקראת הפקדה.  – 46דרך מס'  – 1/ב/47תמ"א  .ח

במסגרת ההיערכות לפיתוחו העתידי של מתחם תל השומר כמתחם מגורים ותעסוקה גדול, מקודם במסגרת 

 המתוכנן הכביש תוואי .461המיועד להסיט חלק מהתנועה העוברת בכביש  46תכנון של כביש  47תמ"א 

 ובין, חמד ומושב יהודה אור, מונסון -יהוד המוניציפאליות לרשויות מדרום, ג"לנתב מצפון לעבור מיועד

 .ושפירים הטייסים הצמתים
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 הינן:מטרות תמ"א זו 

 . 6 לכביש דן גוש מטרופולין מרכז חיבור .1

 .התוואי לאורך ממוחלפת נגישות עם מהירה פרברית דרך של לסטנדרטים הכביש התאמת .2

 הדרכים למערכת וחיבורן ויהוד אונו קריית, יהודה-אור לערים זה ובכלל אונו לבקעת שירות מתן .3

 .אונו לבקעת המגיעה המקומית מהתנועה הכביש בתוואי העוברת התנועה והפרדת, הארצית

 .המטרופולין למרכז בנגישות ציבורית לתחבורה פתרון מתן .4

 .הדרך משתמשי של הבטיחות רמת הגברת .5

 .הדרך תוואי הסטת באמצעות הגובלים לישובים סביבתי פתרון מתן .6

 .2035לשנת היעד  410-0384875תכנית  ,מונוסון –תכנית מתאר מקומית כוללנית ליהוד .ט

מקדמים מנהל התכנון ועיריית יהוד תכנית מתאר מקומית. הרשות המקומית  2015החל מראשית שנת 

עירוני גדול ורציף הביעה את רצונה להתחבר ולהשתלב עם המרחב הכפרי הפתוח לרבות ייעוד שטח לפארק 

לאורך הנחלים יהוד ובית עריף. בנוסף, ידועה עמדת העירייה בדבר הגדלת השטח שייועד לתעסוקה מדרום 

המוצעת דרומה לכיוון גדר נתב"ג ואף על חשבון שטח הנמל, כדי  46הקיים ע"י הסטת תוואי דרך  461לציר 

 י. שיעמדו לרשותה שטחים זמינים לפיתוח כלכל

(לקראת דיון בוועדה  2035אזור, תכנית מתאר כוללנית לשנת היעד  –אר אור יהודה תכנית מת .י

 המקומית).

מנהל התכנון בשיתוף עיריית אור יהודה יזמו הכנתה של תכנית מתאר מקומית כוללנית. התכנית כוללת בין 

י קיימות, חיזוק מטרותיה המוצהרות "טיפוח חזות העיר תוך ניצול ערכי הטבע המיוחדים לעיר וקידום ערכ

אזורי של העיר בדגש על תעסוקה, יצירת שיתופי פעולה וקשרים מפרים עם ערים ורשויות  –מעמדה הכלכלי 

שכנות במרחב הסובב את העיר". כדי להשיג מטרות אלה התכנית מתבססת, בין השאר, על העקרונות 

חשופים לרעש מטוסים גבוה  הבאים: יצירת אזורי תעסוקה חדשים בדרום העיר ובמערבה (אזורים אלה

יותר), התחדשות עירונית באזורי התעסוקה הישנים בצפון ובדרום אור יהודה, שמירת מלאי השטחים 

משאב  –הפתוחים הקיים, חיזוק הרציפות הליניארית של צירים ירוקים, חיבור העיר לפארק נחל איילון 

ושיקום רצועת הנחלים איילון ועריף כרצועות  הטבע העיקרי של העיר, ניהול אחראי של מי הנגר העירוניים

. כיום נמצאת 412לכביש  4נחל אקולוגיים ובמיוחד שמירת המאפיינים הייחודיים של נחל איילון בין כביש 

 התכנית בישורת האחרונה לקראת דיון להפקדה.

 גבעת שמואלתכנית מתאר  .יא

, ומציעה לשלב את הרק"ל ברחוב זבולון ני הפיתוח העתידי של גבעת שמואל מזרחההתכנית מתווה את כיוו

 ברח' דרך המלך.  4/א/23המר כתחליף למיקום שצוין בתמ"א 

 מרחב תל השומר .יב

התכניות המקודמות מבוססות על תכנית צל שנערכה לכל מרחב הבסיס הצבאי המתפנה ואשר מתווה צירים 

ובלב הפיתוח  461מערב, לרבות מתחמי עירוב שימושים לאורך כביש -דרום ומזרח-משמעותיים בכיוון צפון

 המוצע. 
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בעיתונות על העברה רישום נתוני פרסום לוד. -מסילה רביעת באיילון, קטע ת"א מרכז – 33תת"ל  .יג

 . 10/11/2017להערות והשגות מיום 

מטרת התכנית ליצור מסגרת תכנונית להוספת מסילת ברזל רביעית למסילת החוף מתחנת ת"א מרכז עד 

תחנת ת"א דרום ומסילה שלישית ורביעית מת"א דרום ועד לוד. התכנית תהווה גם מסגרת תכנונית להוספת 

צה את מחלף שפירים לאורך ת"א דרום עד למחלף שפירים. המסילה שתח מתחנת 1נתיב רביעי לדרך מס. 

תאפשר הקמת תחנה חדשה במתחם "חנה וסע" הסמוך ולאורך רמפת היציאה מהמחלף לכיוון  1' כביש מס

 מ'. 3.0דרום, יתוכנן קיר אקוסטי בגובה של 

הצפוני בנתב"ג (הוגשה תכנית מתאר מקומית גלילית לפיתוח האזור  – 499-0417659תכנית מס'  .יד

 לקליטה במע' הוועדה המחוזית לקראת דיון בהפקדה). 6/6/17-ב

תכנית זו מהווה את המסגרת התכנונית לפיתוח האזור התעסוקה הצפוני של נתב"ג, המשתרע מצפון 

 דונם.  1270 -, על שטח של כ08-26למסלול 

ות ועל מנת לתת מענה לתחזיות הגידול לאור מגמת העלייה נמשכת בהיקף תנועת הנוסעים בשנים האחרונ

תעופתיות, דוגמת: רחבות חנייה  -בשנים הבאות, האזור הצפוני בנתב"ג מיועד לקיים פונקציות תפעוליות

למטוסים, מסופי מטען ובלדרות, לוגיסטיקה, שרותי תעופה, תחזוקת מטוסים, מתקנים, שטחים טכניים, 

 ופה ועוד.מרכזי הסברה והדרכה למקצועות האבטחה בתע

לאורך גדתו הדרומית של נחל יהוד, המהווה את גבולה הצפוני של התכנית, מוצע להקים רצועה של שצ"פ 

יהוד. הבניה המוצעת בתכנית תפנה חזית  -שתתחבר לפארק המטרופוליני המתוכנן לאורך הנחלים איילון

 ייצוגית נופית כלפי הפארק.

המער' האזורית (כניסה ראשית ממחלף יהוד דרום וכניסה דרכי הגישה המוצעות בתכנית מתבססות על 

המתבצעת דרך כביש הגישה לבית העלמין יהוד ומחנה ארד) וממע' הפנימית (דרך  461מזרחית משנית מדרך 

 קרקעית צפונית העוברת במקביל לערוץ נחל יהוד ודרך אווירית מבצעית שתיסלל במקביל למסלול ההסעה).

 , נחל איילון וסביבתותאר מחוזית חלקיתתכנית מ – 25/21/3תמ"מ  .טו

התכנית מהווה מסגרת תכנונית וסטטוטורית לביצוע הפעולות השונות הנדרשות להגשמת המטרות והיעדים 

 ובוועדת ההיגוי של התכנית כדלקמן: 21/3שנקבעו בתמ"מ/

 :על מטרות .1

 בסמיכות סיבייםאינטנ פארקים המשובץ, האיילון נחל לאורך אקסטנסיבי פארק –" מקום" יצירת .א

 אוכלוסיית של והנופש הפנאי לצרכי מענה ייתן אשר, קיימות ולאטרקציות אורבניים לריכוזים

 .המדינה מרכז

 האזור הפיכת. והאורבנית הכפרית בסביבה מרכזי לציר, ונידח שולי כמקום הנחל של דימויו שינוי .ב

 .בשימורו ותסייע ממנו תהנה, לו מודעת תהיה האוכלוסייה אשר למרחב והנחל

, טבע ערכי על שמירה תוך וסביבותיה הנחל רצועת ופיתוח שימוש שתאפשר תכנון מדיניות גיבוש .ג

 .אזורית ירוקה ריאה ויצירת הסביבה ואיכות נוף

 הנחל. זהום של מוחלטת ומניעה המזהמים המוקדים איתור .ד

 .איילון נחל של והנופיים האקולוגיים, ההידרולוגיים ערכיו ושחזור שיקום .ה

 האורבנית הבנייה שתגדל ככל השנים עם שתוחמר הקיימים טפונותיהש לבעיית פתרונות גיבוש .ו

 .הניתן ככל פתוח הצפה פשט שמירת .הנחל באגן
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 :אינסטרומנטליות מטרות.  2

 גורמי את ינחו אשר, והמחוזיות הארציות התכניות הנחיות פי על חלקית מחוזית ומתאר אב תכנית הכנת

 :התכניות. הקרובה ובסביבתו איילון בנחל הקשורים והממשק הניהול ,התכנון

, בנחל הקשורים בתחומים עבודה תכניות וליישום, פרטניות מקומיות תכניות להכנת בסיס יהוו .א

 .בסביבתו הפתוחים השטחים ובשימושי

 .והפיתוח השימור שטחי את ויסדירו יקבעו .ב

 .והריסתו מהזנחתו, לו בצמוד ופיתוח מבניה וגדותיו הנחל על ותכנונית משפטית הגנה יעניקו .ג

 תכנית צל – 461/  412מסדרון הנחלים ודרך  .טז

לצורך התווית מדיניות ועקרונות  412/461משרד הפנים יזם הכנתה של תכנית צל למסדרון הנחלים ודרך 

מונוסון מצפון, נתב"ג  -תכנון, לאזור שנמצא בתפר בין מחוזות ת"א והמרכז, בין הערים אור יהודה ויהוד

ישרה ועדת ההיגוי את א 22.12.2014ממערב. ביום  4מדרום, צומת הטייסים ממזרח וצומת שפירים ודרך 

 עקרונות התכנית בתחום מחוז תל אביב, על פי לוח הזמנים שנדרש על ידי מינהל התכנון.

 :מטרות התכנית

 התווית מדיניות ועקרונות תכנון בנושאים הבאים:

 ,העתידית 461תוואי ואופי דרך  .1

 ,פארק נחל איילון ונחל יהוד (בית עריף) .2

 ,צירי ניקוז ופשט י ההצפה .3

 ,מסדרונות חשמל ומתקנים נלווים .4

 ,מיקום בית קברות מטרופוליני .5

 ,ממשק פיתוח בשולי הערים יהוד ואור יהודה .6

 .פיתוח סובב נתב"ג .7

 "פארק נחל איילון לתעסוקה" – 549תכנית מאא/ .יז

דונם כוללת שטחי משרדים ומסחר, מוסדות ציבור ומרכז ספורט בדרום מערב  1,100-התכנית משתרעת על כ

פונית לערוץ נחל איילון. השימושים הנ"ל מתוכננים לאורך רחובות ושדירות המתחברים למרקם העיר וצ

דונם, מתוך סך שטח התכנית, המיועדים לפארק  400-העירוני של אור יהודה. חלק מרכזי בתכנית הם כ

 הפארק יפותח בד בבד עם אזור התעסוקה.. 412לכביש  4איילון, בין דרך  עירוני, כחלק מפארק

  540תכנית מאא/  .יח

וממזרח לרח' יהדות  412התכנית מהווה חלק מפסיפס היוזמות והתכניות של עיריית אור יהודה מצפון לדרך 

 קנדה שתכליתן התחדשות אזור התעסוקה הדרומי של העיר.
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 תיאור שימושים  1.4.3

 כללי 1.4.3.1

 הבאים:  הקרקע מתייחס לשימושי 1.4.3.4לעיל. סעיף  1.4.2 סעיףייעודי הקרקע מופיע בתיאור 

  ,מגורים .1
 ,מגורים, מסחר ומלאכה –אזורים מעורבים  .2
 ,אזורים לא מבונים ושצ"פים .3
 ,האזורי תעשייה ותעסוק .4
 ,ציבור לרבות בתי ספר, דיור מוגן, בתי חולים ועוד תמוסדו .5
 ,בהמשך 1.4.3.2ראה התייחסות פרטנית בסעיף  –מבנים לשימור  .6
 ,בהמשך 1.4.3.3עיף ראה התייחסות בס –אתרים ארכיאולוגים  .7
 ,בהמשך 1.4.3.5ראה התייחסות בסעיף  –תשתיות  .8
  שימושים אחרים. .9

 מבנים לשימור ואתרים היסטוריים 1.4.3.2

 לתסקיר זה.  1.5.3.1ראה סעיף 
  

 אתרים ארכיאולוגים  1.4.3.3

 מ' מציר המסילה, 300 -, ובמרחק של עד כ(זרוע דרומית) 461בדרך  הסגול המזרחילאורך תוואי הרק"ל 

  ארכיאולוגיים.  באזור הזרוע הצפונית לא זוהו אתרים .קיימים מספר אתרים ארכיאולוגיים

 את האתרים הארכיאולוגיים לאורך התוואי. יםמציג 1.4.3.1 תרשיםו 1.4.3.1טבלה 

 ' מציג את התיאום שנעשה אל מול רשות העתיקות. חנספח 
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אתרים ארכיאולוגיים לאורך תוואי הרק"ל – 1.4.3.1טבלה   

 
  

 תיאור שם האתר מס' אתר מס"ד

 יהוד 1270/0 1

אתר הממוקם בסמיכות לבית הקברות של יהוד בו נמצאו כבשן לייצור כלי חרס 

, הברזל ב', 1הכלקוליתית, הברונזה התיכונה ב'מתקופת הברזל, חרסים מהתקופה 

 .על פני הקרקעהפרסית, ההלניסטית, הרומית והביזנטית 

 בסמוך לחניית השוק נמצא קבר, ככל הנראה מהתקופה הביזנטית. יהוד, תל (דרום) 47413/0 2

 יהוד, תל 1269/0 3
קימורים בנויים אבן גוויל, קברים נוספים, ארונות מתים, שברים ארכיטקטוניים 

    וחרסים מן התקופות הכלקוליתית, הביזנטית, הערבית הקדומה והממלוכית.

 נווה אפרים מזרח 27613/0 4
גבעה מלאכותית הממוקמת בגבול התכנית והכוללת מתקן, שרידי מבנים, 

 אבני גוויל וחרסית על פני הקרקע.

 .גבעה מלאכותית, שרידי מבנים, אבני גוויל וחרסים נווה אפרים 1221/0 5

 נווה אפרים צפון 25113/0 6
הפרסית (כולל קנקן מטיפוס פניקי) אבני גוויל וחרסים מהתקופות הברזל ב', 

  . והרומית

 אונו 1185/0 7
ביזנטית, הצלבנית, -תל עתיק מתלת לכפר, יסודות, חרסים מן התקופות הרומית

 הערבית, הממלוכית, העות'מאנית והמודרנית. 

 חרסים מתקפות הברונזה התיכונה ב' על פני הקרקע.  X-793נקודת טריאנגולציה  1110/0 8

 פירים מהתקופה הכלקוליתית המאוחרת, קברים מתקופת הברונזה התיכונה.  יהוד, דרך העצמאות 53275/0  9
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 אפיון אורבני ותיאור שימושי קרקע 1.4.3.4

מגבולות מ'  100בפרק זה יוצגו שימושי הקרקע הקיימים לאורך תוואי הרכבת הקלה, עד למרחק של 

 החלופה הנבחנת ובשני מוקדים: 

   ודרך יצחק רבין (גבעת שמואל גבול פ"ת), בין הרחובות ז'בוטינסקי (גבעת שמואל)  -אזור צפוני .1
 461/4612בין צומת עתידי , 461 על ציר העתידי ובהמשך 4612בין ציר  השטח  התחום–אזור דרומי  .2

 .במזרח טייסים במערב ועד צומת

צילומים. בהמשך  40-כובמהלכו צולמו  31/01/2017 -ו 10/05/2016בתאריכים סקר שימושי קרקע נערך 

. תמונות שימושי קרקע לתסקיר 'טמוצגים צילומים נבחרים. כלל הצילומים שנלקחו מוצג בנספח  הסקירה

" מופיעים בפרק זה ואילו 1.4.3.1ספרתיים דוגמת "צילום  4לשם נוחות הסקירה, צילומים שמספרם 

 לתסקיר, לפי סדר כרונולוגי.  'ט" מופיעים בנספח 5ספרתיים, דוגמת "צילום  ו/דצילומים שמספרם חד

 לעיל מציג את מיקום שימושי הקרקע, כפי שנסקרו בסקר.  1.4.1.1תרשים 

 סקר שימושי קרקע באזור הצפוני .1

גבעת שמואל.  עירסקר שימושי הקרקע באזור זה מתמקד בשלוחה הצפונית של הקו הסגול המזרחי, ב

ב' הקו הסגול המזרחי ברחוב  70תת"ל  -א' קו סגול מערבי ו 70תחילת השלוחה בחיבור התת"לים 

 דרך רבין בפתח תקווה. מקביל לוסיומה ב רמת גן (סמוך לאוניברסיטת בר אילן) ז'בוטינסקי

), כאשר 1.4.3.1(צילום  רחוב ז'בוטינסקי מתאפיין בשני נתיבי נסיעה לכל כיוון ומפרדה רחבה מגוננת במרכזו

 ממוקמת אוניברסיטת בר אילן רחוב ז'בוטינסקיממערב ל. )1 בחלקו המזרחי שביל אופניים דו נתיבי (צילום

 ). 3 ) וממערב לו שטח בור בו נבנו נבנית שכונת מגורים בבנייה רוויה (צילום2 (צילום
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 גבעת שמואל חזות רחוב ז'בוטינסקי  – 1.4.3.1צילום 

 

בקצה הצפוני של רחוב ז'בוטינסקי פונה תוואי הרק"ל מזרחה אל רחוב אורי צבי גרינברג המתאפיין בבנייני 

 ).4 אורכו (צילוםלקומות  9-10מגורים בני 

מ' מציר המסילה ממוקם אשכול גני פיקסלר, מתחם המכיל ארבעה גני  80 -ברחוב פיקסלר ובמרחק של כ

 ). 5 ילדים (צילום

תוואי הרק"ל עובר על רחוב זבולון המר (צילום רחוב זבולון המר). בחלקו הצפוני של הרחוב בהמשך מזרחה, 

 ).6 ת התושבים (צילוםחממוקם פארק רמון, פארק שכונתי רחב ידיים ובו מתקני שעשועים ומדשאות לרוו

מ' מציר  80 -ממול לפארק רמון, בצידו הדרומי של רחוב זבולון המר ממוקמת אולפנת אמי"ת במרחק של כ

מ' ממוקם בית כנסת ובית מדרש "אוהל יצחק  20 -). צפונית לאולפנה ובמרחק של כ7 המסילה (צילום

בהמשכו של רחוב זבולון המר לכיוון מזרח, משתנה הבינוי בצידי הרחוב למבנים צמודי ). 8 אסתר" (צילום

 ).9 קרקע, כדוגמת רחוב משה דיין (צילום

המר מתחבר לרחוב דרך המלך בו ישנו שביל אופניים דו סיטרי כאשר בדפנתו  קצהו המזרחי של רחוב זבולון

 ). 10 המזרחית סוללת עפר גבוהה (צילום

עתיד תוואי הרק"ל להמשיך מזרחה, שם כיום ישנם שטחים  מר ודרך המלךהבצומת הרחובות זבולון 

מבנה  בדופן המערבית ממוקם). סמוך לדרך רבין 11 פתוחים ולאחריהם ממוקמת העיר פתח תקווה (צילום

 ). 12 (צילום אחסנה חקלאי

תוואי הרק"ל מתוכנן לעבור במקביל לדרך רבין אשר מתאפיינת בשטחים פתוחים ממערב ובמבנים צמודי 

 ). 13 נה חומה אקוסטית החוצצת בין הדרך לבין המגורים (צילוםשקרקע ממזרח כאשר י
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 סקר שימושי הקרקע באזור הדרומי .2

א' הקו הסגול  70בחיבור התת"לים   . התחלתו היא461תוואי העובר לאורך כביש זה מתמקד בהסקר באזור 

העתידי שם  4612/461ב' הקו הסגול המזרחי באזור ביה"ח שיבא, ממשיך דרומה לצומת  70המערבי ותת"ל 

 . ולאזור הדיפו המתוכנן ממשיך הוא לכיוון מזרח עד הגעה למחלף טייסים

 מרחבי סקירה כדלקמן: שניחולק האזור הדרומי ללשם נוחות הסקירה, 

  461, לאורך כביש אווייהועד לצומת  מביה"ח שיבא – 1מרחב, 

  ועד למחלף טייסים אווייהמצומת  – 2מרחב. 

  מציג את החלוקה למרחבי סקירה.  1.4.3.2תרשים 
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 מרחבי סקירה באזור הדרומי שניחלוקה ל – 2.1.4.3תרשים 

 יהיצומת אוו – ביה"ח שיבא – 1מרחב 

תל השומר, שם הקו מתוכנן לעבור  -תחילתו של הקו הסגול המזרחי באזור זה מעט דרומית לביה"ח שיבא 

 , עד הגעתו לצומת העתידי1023ובעתיד יפותחו במסגרת תמ"ל  באזורים שכיום הינם שדות חקלאיים

אופיינת בבתי מגורים צמודי קרקע , רמת גן, המאפעלממוקמת שכונת רמת  תוואי. ממערב ל461/4612

  וממזרח ביה"ח תל השומר. )1.4.3.2(צילום 
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 שכונת רמת אפעל, רמת גןרחוב ארגמן  –1.4.3.2 צילום

. דפנתו הצפונית של הכביש מתאפיינת בריבוי 461גול מתוכנן לעבור לאורך כביש במרחב זה תוואי הקו הס

 בעוד שדפנתו הדרומית מתאפיינת בבינוי אורבני צפוף.שטחים פתוחים לצד קיומו של מחנה צבאי, 

 ,שדות חקלאייםב מתאפיינת העתידי 461/4612תחילתה בצומת בקטע זה  461של כביש  הדופן הצפונית

ובצומת תל השומר מהווה  )15(צילום  , תחנת משטרת מסובים)14(צילום  ממשיכה לאורך משתלת גן ירק

וכן בית  ממוקמת גם מסעדת "דון ויטו" ה. בצומת ז91ורי" מ"ק את הגישה הדרומית למחנה הצבאי "ד

תל  לאורך גדר מחנה 461, ממשיכה הדופן הצפונית של כביש המצומת ז) 16אבות "אחוזת אייל" (צילום 

עד למרכז מוסכים. משם היא ממשיכה לאורך השטחים הפתוחים, תוך חציית תעלת מים ומעבר ליד  השומר

, )17(צילום  ביון. בצומת סביון ממוקם מתחם "פז סנטר סביון" הכולל תחנת דלק פזמבנה נטוש עד לצומת ס

. מצומת סביון הדופן ממשיכה )18(צילום  סחר ופנאימספא" ומתחם משרדים  -שטיפת מכוניות "קאר

לאורך שטחים פתוחים, חוצה את ערוץ נחל אונו, עוברת מדרום למגרשי הספורט של קריית סביונים, באזור 

(צילום  היומגיעה לצומת אווי )20(צילום  וקריית החינוך ע"ש מרדכי ליניק )19(צילום  קניון סביונים

1.4.3.3(. 
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 צומת אווייה – 1.4.3.3 צילום

(תמונה  ממחלף מסובים לאורך שטח פתוח בו ממוקם מתקן של מקורות נמשכתכביש השל  הדופן הדרומית

 ., אור יהודהפנקסרמת שכונת לעד הגעה וכלבייה  )21

הממוקמים לאורך רחובות עירוניים לא  צמודי קרקעבתי מגורים  –ניה נמוכה רמת פנקס מתאפיינת בב

 ).1.4.3.4(צילום  רחבים
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 , אור יהודהשכונת רמת פנקסרחוב יוסף חיים  – 1.4.3.4צילום 

. מרמת פנקס הדופן ממשיכה )22(צילום  ברחוב רמ"א ממוקמים שני מבנים של בתי כנסת לעולי לוב ובבל

לצומת תל השומר ומשם לאזור תעשיה ומסחר. לאורך הדופן  )23(צילום  דרך מגרש חניה ומשתלת מסובים

 סנטר" ו"יינות ביתן" לצד מגרש חניה כללי -הצפונית של האזור המדובר פרוסים מרכזי קניות דוגמת "הום

. בקצה חניון המשאיות ועד לרחוב יגאל אלון )25ום (ציל ומגרש חניה עירוני פרטני למשאיות )24(צילום 

 נפרס שדה חקלאי.

שצ"פ עם פינות משחקים וסוללות אקוסטיות,  -פארק קנדה שהעצמאות מתפר –בין הרחובות יגאל אלון 

לבתי המגורים ומבני הציבור הממוקמים לאורך הדופן הצפונית של נווה סביון  461המהווה חיץ בין כביש 

 . )26(צילום  וקריית גיורא

נווה סביון, בקצהו המזרחי של רחוב הדולב ממוקמים שני גני ילדים. באופן כללי, בשכונה זו, שכונת ב

. )1.4.3.5(צילום  קומות 2רחובות דולב והאלה מתאפיינים בבניה נמוכה של בתי מגורים פרטיים של עד 

 . )28(צילום  ומרכז פיס קהילתי )27(צילום  בדופן הצפונית של רחוב שיזף ממוקם בי"ס יסודי "שיזף"
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 חזות רח' האלה, שכ' נווה סביון – 1.4.3.5 צילום

. ממזרח לתיכון ישנו מתחם של )29(צילום  לאורך רחוב יקותיאל אדם ממוקם תיכון מקיף "פרקאוף"

 . "מכבי צעיר"מבנה של תנועת הנוער מועדון גמלאים ו מוסדות שערי צדק (בתי כנסת וגן ילדים),

 -םפארק אשכול ומדרום אליו מתחם מגורי שמונסון מתפר -בגבול שבין צומת סביון לכניסה לנווה אפרים

 ). 1.4.3.6קומות (צילום  15 , מבנה בן דיור מוגן "מגדלי הים התיכון"
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 מבני מגורים ברח' האלמוג (נווה מונסון) על רקע מגדלי הים התיכון – 1.4.3.6 צילום

מונסון, לאורך רחוב אלמוג, ממוקם גן קנדי (שצ"פ), מתחם של תנועת נוער הצופים ובתי  בכניסה לנווה

 רובקומות. בצידה המזרחי נמצאים מבני מנהלה מקומית נווה מונסון בני קומה אחת.  2מגורים פרטיים עד 

קומות.  3עד  , מתאפיינת בבניה נמוכה של בתי מגורים461הדופן הצפונית של נווה מונסון, הגובלת בכביש 

בריכת השחייה ברחוב ברקת ממוקמת . כוללת קיר אקוסטי 461דופן זו של הישוב בצמידות לכביש 

(צילום  . ממזרח וצמוד לבריכה נמצא חדר הכושר "בית יותם ואיתי")30(צילום  של נווה מונסון המקומית

31(  . 

. בנוסף, לאורך מקטעים מתקני תשתית של מקורות מספר ממוקמים 461לאורך הדופן הדרומית של כביש 

 מסוימים קיים קיר אקוסטי. 
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 ה יצומת אווי -מחלף טייסים  -2מרחב 

 . ממערב למזרחה, יתחילת סקירתו של מרחב הנ"ל מתחילה במחלף הטייסים ומסתיימת בצומת אווי

ברביע  .)1.4.3.7(צילום  לינק ברביע הצפון מערבי של צומת אווייה ממוקמת קריית החינוך על שם מרדכי

וכן ברביע הדרום מערבי של הצומת ממוקמות שכונות מגורים של יהוד המתאפיינות בבניה  הצפון מזרחי

  צמודת קרקע. 

 קריית חינוך על שם מרדכי לינק, יהוד – 1.4.3.7צילום 

הדופן הדרומית של מקטע זה מאופיינת בשטחים פתוחים חקלאיים, כאשר הבסיס הצבאי "ארד" השייך 

בצמוד אליו ממערב ממוקם בית העלמין של יהוד מונסון  ).32לפיקוד העורף ממוקם אף הוא בדופן זו (צילום 

  ).1.4.3.8(צילום  461מ' מדרך  250 -הממוקם כ
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 מונסון יהוד העלמין בית – 1.4.3.8צילום 

 

הדופן הצפונית של מקטע זה מאופיינת באזור תעשיה של העיר יהוד ובו עירוב שימושים למסחר, מבני 

 20משרדים, מוסכים ואף מספר מועט של מבני מגורים צמודי קרקע, כדוגמת המגורים ברחוב העצמאות 

 ).34 צילוםרחל" ( ממוקם בית אבות "בית הורים נאות 26). ברחוב העצמאות 33 צילום(

(צילום  ממוקם מתקן בטחוני של התעשייה האווירית 461בקצה המזרחי של המקטע, בצידה הצפוני של דרך 

35(. 
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 צפיפות אוכלוסייה 1.4.4

מחושבת עפ"י חלוקה לתאי שטח מקומיים. עבור כל תא שטח קיימים שני נתונים  הצפיפות האוכלוסיי

נעשה מתוך  ההיעד וגודל שטח התא. חישוב צפיפות האוכלוסייהחזוי לשנת  העיקריים: מספר האוכלוסיי

 :נתונים אלוהיחס בין שני 

 

  

 

ברזולוציה מחוזית. תחזית הגידול  –מבוססת על נתוני צפיפות האוכלוסין 2040צפיפות מגורים לשנת 

. 0.64%-ועומד על כ 1993-2009בצפיפות האוכלוסין במחוז ת"א מבוססת על ממוצע שיעור הגידול בשנים 

  .נפשות לדונם מגורים 13.1עומדת על  2040צפיפות המגורים לשנת היעד 

 להלן.  1.4.4.1 רשיםתקמ"ר מוצגת ב 1-, ל2040לאורך הקו הסגול, לשנת היעד  הצפיפות האוכלוסיי
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 קמ"ר 1-, ל0420, לשנת היעד בבקעת אונו הצפיפות האוכלוסיי - 1.4.4.1תרשים 
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 חזות ותפקוד הרחוב 1.5

 תפיסת התפקוד העירוני 1.5.1

 461ך מתוכנן בשתי שלוחות: לאורך דר סגולשל הקו ה מזרחילעיל, תוואי המקטע ה 1.0כאמור בסעיף 

ל הרחובות בהם שהקיימים העירוני  ם ותפקודםבפרק זה נציג את חזותושלוחה צפונית לגבעת שמואל. 

  צפויה הרק"ל לעבור על פי חלוקה לחלופות השונות. 

 הרחבה נוספת לנושא התפקוד העירוני מוצג בנספח השילוב העירוני המוגש כחלק ממסמכי התכנית. 

 461 תוואי פרוזדור 1.5.1.1

ח בכיוון מורכב לכל אורכו משני נתיבי נסיעה לכל כיוון ומפרדה צרה בין שני הכיוונים. הכביש נמת 461כביש 

של הכביש ישנם שטחים פתוחים ושטחים חקלאיים,  תמערב כאשר לאורך רוב הדופן הצפוני-כללי מזרח

 תוואי זהמונסון. במרחב -ויהוד בסמיכות לכביש ממוקמות הערים אור יהודה תואילו לאורך הדופן הדרומי

 ה ועד החיבור צפונה לשד' גבריאלה. ינמשך הכביש בין צומת אווי

 .461מציג את חזות דרך  1.5.1.1צילום 

 461חזות דרך  – 1.5.1.1צילום 
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  שלוחה צפונית לגבעת שמואל 1.5.1.2

אורי  לרחובות א' ואח"כ פונה 70ז'בוטינסקי מתחבר לקצה הקו לפי תת"ל רח' התוואי מתוכנן לאורך 
 גרינברג וזבולון המר.

מאופיין בשני נתיבי בקטע זה נסקי (רחוב זה מהווה גבול עירוני בין גבעת שמואל לרמת גן) ירחוב ז'בוט

מצידו המערבי שטחי אוניברסיטת בר אילן מגוננת במרכז רצועת התחבורה. רדה נסיעה לכל כיוון עם מפ

 ומצידו המזרחי שטחים פתוחים.

 מת גן.מציג את חזות רחוב ז'בוטינסקי גבעת שמואל/ר 1.5.1.2צילום 

 חזות רחוב ז'בוטינסקי גבעת שמואל/רמת גן – 1.5.1.2צילום 

 

הרחובות אורי גרינברג וזבולון המר הינם רחובות עירונים בעלי שני נתיבי נסיעה לכיוון עם מפרדה מגוננת 

 במרכז הכביש. משני צידי הכביש בנייה רוויה למגורים ומעט צמודי קרקע.

 מציגים את חזות הרחובות אורי צבי גרינברג וזבולון המר, בהתאמה.  1.5.2.3 –ו  1.5.2.2צילומים 
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   חזות רחוב אורי צבי גרינברג, גבעת שמואל – 1.5.2.2צילום 

 

 חזות רחוב אורי צבי גרינברג, גבעת שמואל   – 1.5.2.2צילום 
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 פרופיל הרחוב 1.5.2

מציג את חתכי הרוחב של הרחובות בהם מתוכננת לעבור הרק"ל כפי שהם כיום, לתסקיר זה  3.2.6.1 פרק

 ואת השינויים המתוכננים להתבצע בחתכי הרחובות לאחר ביצוע התווית המסילה. 

 דימוי וזהות 1.5.3

 לצורך ההתייחסות למרכיבי הדימוי והזהות של סביבת התוואי חולק המקטע לקטעי המשנה הבאים:

 בצפון,מקטע גבעת שמואל  -

 במערב עד מחלף הטייסים במזרח,  4612, הכלל את החיבור עם הכביש העתידי 461מקטע כביש  -

המקטעים מתאפיינים בתמהיל של בינוי עירוני ופיתוח תשתית תחבורתית, הנמצאים בתהליך  שניכללית, 

ים הנ"ל, מואץ של תכנון על חשבונם של שטחים פתוחים. תהליך זה יהפוך את האזורים בתחום המקטע

בעתיד הקרוב, לרצף בינוי עירוני. השטחים הפתוחים שיישארו כחיץ בין השטחים המבונים יהיו בעיקר אלה 

. 21שינוי  3ותמ"מ  22, תמ"א 3/ב/34, תמ"א 35המוגנים בתכניות מתאר ארציות ומחוזיות כגון תמ"א 

שטחים אלה ואתרים נוספים  המדובר בשימור שטחים פתוחים בעלי ערך נופי ורגישות סביבתית גבוהה.

 המשליכים על הדימוי האזורי והמקומי מפורטים להלן.

  מקטע גבעת שמואל

בחלק הדרומי של המקטע ממוקמים מספר מוסדות חינוך וביניהם ישיבת בני עקיבא (חטיבת ביניים וישיבה 

ת כנסת, בתי מדרש תלמידים בקומפלקס הכלל מספר מבנים לרבות בי 800 -תיכונית), בה לומדים למעלה מ

תות לימוד. צפונית לישיבה ממוקם בית ספר אמי"ת בר אילן. בית הספר הינו אולפנה ללימודי חול וקודש יוכ

ברוח הציונות הדתית. מעברו השני של רח' ז'בוטינסקי, מול האולפנה, נבנה בימים אלה בית הספר התיכון 

סקי, עד לפניית התוואי המתוכנן מזרחה לרח' אורי (ממלכתי) של גבעת שמואל. צדו המערבי של רח' ז'בוטינ

אילן התפוס על ידי חממות  -צבי גרינברג, הינו כיום ברובו שטח פתוח בתחום קמפוס אוניברסיטת בר

אפריל בפריחה שופעת של תורמוס ארץ  –ארעיות מפלסטיק. בעבר היה השטח מתמלא בחודשים מרץ 

בניה רוויה, חדשה יחסית למגורים. מגמה זו של בנייה רוויה ישראלי. רח' אורי צבי גרינברג מאופיין ב

 למגורים ממשיכה במלוא הקצב לשטחים שמדרום לו. 

בחלקו המערבי של הרחוב, ומדרום לו, כאשר  שיך מזרחה לאורך רח' זבולון המרממהרק"ל  תוואי

ולצדם מתקני ספורט. ממוקמים מבני ציבור חדשים הכללים בתי כנסת ומבנה של תנועת הנוער בני עקיבא 

פארק  שמנחם בגין ויוני נתניהו, מתפר – מצדו הצפוני של הרחוב, בין הרחובות החוצים את רח' זבולון המר

לל מדשאה רחבה, עצי צל, מתחם ועירוני רחב ידיים ע"ש האסטרונאוט הישראלי אילן רמון ז"ל. הפארק כ

וניים ופינות ישיבה. המשכו של התוואי לאורך רח' מתקני משחק, שבילי אופניים, בימת בידור לאירועים עיר

צמודי קרקע חדשים יחסית כאשר חצרות הבתים מגוננים יחד עם זבולון המר גם הוא מאופיין בבניה רוויה 

 היטב.ומתוחזקים 

השטח הפתוח בהמשך לרח' זבולון המר (גבעת שמואל) ועד לדרך יצחק רבין (פתח תקווה) מהווה את אחד 

חים האחרונים לצפייה בפריחה אביבית של צמחי החמרה של השרון. פריחה זו כללת פרג, השטחים הפתו

תורמוס ארץ ישראלי, סוגי תלתן, קחוונית מצויה, חרצית ואחרים. בהגיע התוואי לדרך יצחק רבין הוא יפנה 

ח שכונות צפונה, לכיוון דרך ז'בוטינסקי והקו האדום. כאמור, ממערב לדרך יצחק רבין שטח פתוח וממזר

 חדשות בבניה רוויה וצמודי קרקע בתחום פתח תקווה. 
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לסיכום האמור לעיל יצוין כי הדימוי והזהות של המקטע מושפעים בעיקר משימושי הקרקע והפעילויות 

 הבאים:

הקרבה לאוניברסיטת בר אילן ולמוסדות חינוך בעלי זיקה ארצית, אזורית  –בחלק המערבי  •

 ומקומית.

 פארק העירוני ע"ש אילן רמון ובנייה רוויה למגורים במרחב שמדרום לו.ה –בחלק המרכזי  •

שטח פתוח נרחב בין קצה רח' זבולון המר (גבעת שמואל) לבין דרך יצחק רבין (פתח  –בחלק המזרחי  •

 תקווה).

 461מקטע כביש 

שונים של העיר שי קרקע מתווה כיום בין שימו 40בין מחלף מסובים והמפגש עם כביש מס'  461מקטע כביש 

חלקם  ,רובם פתוחים לבין שטחים בצפון אשר ,גורים של העיר יהוד מונסון בדרום, ושכונות מאור יהודה

י מתקני מערכת הביטחון וחלקם מהווים דופן אחורית של אזור התעסוקה של העיר יהוד "מאוכלסים ע

 מונסון.

ם מימוש מלוא תכניות הבינוי המתוכננות האזור כולו ובקעת אונו בכלל עתידים לעבור מהפיכה של ממש ע

תכניות אלו פורטו בהרחבה  אשר יכפילו את אוכלוסיית הבקעה ואת ההיקף המאושר של תעסוקה במרחב.

 לתסקיר זה. 1.4בסעיף 

עתיד להפוך לשדרה המטרופולינית הראשית המקשרת את בקעת אונו  46ביצוע כביש  , לאחר461כביש 

  בואכה גלעין המטרופולין במערב. 4בדרום ולכביש מס' מס' העתידי  46מס'  שבמזרח, לכבי 6לכביש מס' 

ושילוב הרק"ל לאורכו יתמוך בפיתוחו זה ובחיות העירונית של  כביש ילווה בפיתוח למסחר ותעסוקהה

 חלקיו.

נו ב' ועוברת בתחום רשויות רמת גן, אור יהודה, קריית או 70הינה הזרוע הדרומית של תת"ל  461דרך 

מוקדי פיתוח שונים מקודמים ע"י רשויות אלו. פיתוחם יכפיל את אוכלוסיית בקעת אונו  מונסון.-ויהוד

 בדרום. 46בצפון לכביש מס'  471ויכפיל את היקף מקומות העבודה בין כביש 

לרוב הרשויות לאורך התוואי תכניות מתאר כוללניות המתוות את כיווני הפיתוח הראשיים בתחומן. אור 

וממקמת אזור תעסוקה אינטנסיבי בצומת  461מפנה אזורי מסחר ומשרדים עתידיים לכיוון ציר  יהודה

בסמוך לצומת סביון  461. עיריית יהוד מונסון ממקמת אזור תעסוקה חדש לאורך ציר 461-ו 4612הרחובות 

ית זו ומרחיבה משמעותית את אזור התעסוקה הקיים בחלקה הדרומי משני עברי הציר. התפתחות עתיד

תוכל ליהנות מהשירות שיינתן ע"י הקו הסגול של הרכבת הקלה, תמקם אוכלוסיית דיירים ומועסקים 

כשדרה העירונית הראשית של בקעת אונו כולה. הסביבה מוגדרת  למנף אותוותוכל  461נרחבת לאורך ציר 

 .כסביבה עירונית, ובחלקה אזור מע"ר (מרכז עסקים ראשי)

 צומת הכניסה לרמת פנקס – 461/  4612 צומת עתידי של כבישים .א

תוואי הקו המתוכנן בקטע זה תחום לאורך חלקו הדרומי בשטחים המיועדים לתעסוקה ולתעשייה ובהמשך 

גם למגורים צמודי קרקע ומבני ציבור כחלק מההרחבה של רמת פנקס. המבט פתוח לנוף הקרוב והרחוק, 

טחים חקלאיים פתוחים של מטעים, משתלות ושטחי בור את אתר חירייה. מצפון גובל התוואי עם ש כולל

 ביניהם. בחתך הדרך הקיימת אין מדרכות ושבילי אופניים. לצדי הכביש ישנם עצים בודדים.
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 ה)צומת השומר (רח' יחזקאל קזז, אור יהוד –צומת הכניסה לרמת פנקס  .ב

פנקס, כאשר רצועת חייץ בצדו הדרומי התוואי תחום בשכונת מגורים צמודי קרקע שהינה חלק מרמת 

ירוקה מפרידה בין הכביש לבין השכונה. מצפון, גובל התוואי בשטחים חקלאיים פתוחים של מטעים, חורשת 

אקליפטוס ושטחי בור ביניהם. בחתך הדרך הקיימת קיים שביל הולכי רגל ברצועת השצ"פ מדרום ועצים 

 בודדים לאורך התוואי מצפון.

 סביון (אור יהודה)צומת נווה  –צומת השומר  .ג

) עם חנייה גדולה סמוכה (הום סנטר, חצי חינם, סופר פארם חלקו הדרומי של התוואי תחום באזור מסחר

לכביש. המבט מוגבל לאזור המסחרי בלבד. בחלקו הצפוני משיק התוואי לשטח בסיס תל השומר. המבט אל 

ך הדרך קיימת מדרכה ושדרת עצים עבר הבסיס חסום באמצעות עצי ברוש, שיחים וגדרות קשיחות. בחת

 לצד המרכז המסחרי.

 /רח' העצמאות אור יהודה)4622צומת סביון (צומת כביש  –צומת נווה סביון  .ד

מדרום לתוואי ישנה רצועת שצ"פ ברוחב משתנה הגובלת עם בתי שכונת נווה סביון (אור יהודה) וקומפלקס 

, ומועדון גמלאים. גם בית הספר שיזף ותיכון פרקאוף מבני ציבור כגון מועדון לנוער, מרכז מוסיקה ומחול

גובלים עם רצועת השצ"פ הנ"ל. חלקה המזרחי של רצועת השצ"פ ידועה כ"פארק קנדה" ובו טיילת, הידועה 

עם שדות חקלאיים  461גם כטיילת נווה סביון, מגרש קט רגל ומתקן פתוח לכושר גופני. מצפון גובל כביש 

 צאת גם תחנת כיבוי אש אזורית.ובסמוך לצומת סביון נמ

 ה)יצומת יהוד מערב (אווי –סביון  צומת .ה

חלקו הדרומי של התוואי במקטע זה תחום ברצועת שצ"פ רחבה שחלקה המערבי ידוע כפארק אשכל 

והמשכה ידוע כפארק קנדי. בהמשך גובל הכביש במבני מגורים צמודי קרקע של שכונת נווה אפרים מונוסון 

קירות אקוסטיים וצמחייה. מזרחית לכניסה הצפונית של השכונה נמצא מועדון הספורט  המוסתרים על ידי

והנופש של נווה מונוסון. המועדון כלל בריכת שחיה, מגרשי טניס, סאונה וחדר כושר משוכלל ע"ש יותם 

וד ענבר ואיתי שחל, שני חברים מבני המקום שנפלו במסגרת שירות צבאי. בצדו הצפוני של התוואי ובצמ

לצומת סביון ממוקמת תחנת דלק הכללת מתקן שטיפה לכלי רכב ופעילות מסחרית. מזרחית לתחנת הדלק 

משיק התוואי לשטח חקלאי, שטחי תעסוקה ומסחר (קניון סביונים), קריית חינוך ע"ש מרדכי ליניק ומגרש 

 כדורגל עירוני.

וזורם בנווה מונוסון  מלבנין לדרום במובל מצפו 461חשיבות מיוחדת ניתן לייחס לנחל אונו החוצה את כביש 

הנחל זורם בשטחים חקלאיים שממערב  461בתעלה פתוחה נסתרת מהרחוב בצמחייה עבותה. מצפון לכביש 

מונוסון בתעלת ניקוז עשירה בצמחיית נחלים שלצדה עצי ברוש. כיום הנחל ברובו יבש אך מהווה בית -ליהוד

וככזה אמורה  3/ב/34חלקו העליון של הנחל מסומן כעורק משני בתמ"א גידול ייחודי לבעלי חיים וצמחייה. 

להישמר רצועת מגן משני צדיו. לעניין זה ישנה חשיבות מיוחדת לנוכח יוזמות הפיתוח על אותם שטחים כגון 

 .282התכנית מח/ 

 צומת יהוד (רח' וויצמן) –) אווייהצומת מערב יהוד (צומת  .ו

י בשטחים חקלאיים פתוחים של שדות מעובדים הגובלים בנחל יהוד וגדר קטע זה תחום לאורך חלקו הדרומ

נתב"ג שמדרום להם. בצדו הצפוני של הכביש, התוואי גובל באזורי תעסוקה ומסחר מקומיים. בין הכביש 

 לאזור הנ"ל מפרידה רצועת שצ"פ לא מפותחת המאפשרת מבט פתוח אל השטחים העירוניים.
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 צומת הטייסים –הוד (רח' וויצמן) צומת י .ז

מדרום לתוואי הכביש גובל בשטחים חקלאיים של שדות מעובדים הגובלים עם נחל יהוד וגדר נתב"ג. עצי 

ברוש ועצים בודדים אחרים מפוזרים לאורך הדרך. מצפון לתוואי הכביש נמצא אזור תעסוקה ומסחר 

ף מפרידה רצועת שצ"פ בין (מתחם ביג) וכן אזור תעשייה קלה. בקטע הדרך מרח' וויצמן ועד רח' אלטל

הכביש לשימושי הקרקע השונים. בצמוד לתחנת הדלק ממוקמת אנדרטה לזכר נחשון וקסמן וניר פורז, 

, לפני צומת הטייסים, 461המציינת את מקום חטיפתו של נחשון. מצפון לתוואי, בקטע המזרחי של כביש 

 של התעשייה האווירית. מתקניםישנם שטחים חקלאיים פתוחים של שדות אשר משולבים בהם 

מזרחית לצומת יהוד ממוקמת דרך הגישה לבית העלמין למחנה ארד. זוהי גם הכניסה למסלול של רכבי 

 461שטח שסופו באגם פארק מנחם בגין. המסלול ממוקם לאורך נחל יהוד החוצה בקרבת מקום את כביש 

התחברותה לנחל בית עריף ממערב לבית העלמין. מצפון לדרום. נחל יהוד ממשיך את דרכו כתעלת ניקוז עד ל

שנוצרו על ידי סכרי בטון היוצרים בריכות  ")1כבר בתחילת המסלול נמצאת אחת מארבע בריכות  ("הוד 

 .מבוטנות האוגרות מים בחורף ובאביב

 לסיכום מרכיבי הדימוי והזהות של מקטע זה יצוין כדלקמן:

ואי עד צומת יהוד מערב) מאופיין בצדו הדרומי בבנוי (מתחילת התו 461המקטע המערבי של כביש  •

עירוני כאשר בין הכביש לבין החלק המבונה מצויה רצועת שצ"פ מגוננת ברוחב משתנה. מצפון 

לתוואי, למעט החלק הגובל עם מחנה תל השומר, מצויים שטחים פתוחים חלקם בור וחלקם 

 מעובדים.

רב עד צומת הטייסים) מאופיין בצדו הדרומי (מצומת יהוד מע 461המקטע המזרחי של כביש  •

בשטחים חקלאיים ונוף פתוח לכיוון ערוץ נחל יהוד ונמל התעופה. הצד הצפוני מאופיין בבינוי עירוני 

 ורצועת שצ"פ לא מפותחת בין הכביש לבין החלק המבונה של יהוד.

 מרכיבי הדימוי העיקריים  כללים: •

 לעיל, 1.4.3.3יף בסעשלושה אתרים ארכיאולוגיים כמפורט  -

 מצפון לדרום, 461שטח פתוח משני צדי נחל אונו, לפני חצייתו של כביש  -

 .הכניסה/מעבר אל ערוץ נחל יהוד באזור דרך הגישה לבית העלמין למחנה ארד -

 אתרים לשימור 1.5.3.1

 לא אותרו אתרים לשימור או מבנים אדריכליים ייחודיים.  461ולאורך תוואי  לאורך השלוחה לגבעת שמואל

 אתרים/מתחמים/מכלולים בעלי ערך חזותי ועירוני 1.5.3.2

 לעיל.  1.5.3בעלי ערך חזותי מצוינים בסעיף  /מכלוליםהאתרים/מתחמים

 מרקמים נופיים ושטחים פתוחים 1.5.3.3

בשימוש חקלאי ולכן אינם  לאורך תוואי הקו הסגול המזרחי מספר גדול של שטחים פתוחים, רובם המוחלט

יש לציין כי רוב השטחים הפתוחים, בעיקר לאורך הזרוע הדרומית  מהווים מוקד משיכה לציבור הרחב.

, מיועדים לפיתוח במסגרות תכנוניות שונות כגון תכניות מתאר ותמ"לים, כפי 461הנמשכת לאורכו של כביש 

 יישנה אזור התכנית את פניו ללא היכר.  לתסקיר זה. עם יישום תכניות אלו, 1.4שמפורט בסעיף 

פרק זה יסקור את רק את השטחים להם ערך ציבורי והמשמשים כאזורי בילוי ופנאי כגון גני שעשועים 

 מרכזיים, פארקים וכד'.
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  גבעת שמואל –זרוע צפונית 

 לאורך הזרוע הצפונית של הקו הסגול המזרחי, אותר שטח פתוח אחד בעל ערך ציבורי פונקציונלי. 

ובו דונם,  26 -המשתרע על כ פארק שכונתי רחב ידיים עתיד לעבור בסמוך לפארק רמון,תוואי הקו הסגול 

ים עירוניים שבילי אופניים, בימת בידור לאירוע ושעשוע, ה רחבה, עצי צל, מתחם מתקני משחקמדשא

 . ופינות ישיבה

ממוקם בין תחום בליבה של שכונת מגורים ועל כן ערכיותו הרבה בעיניי תושבי הסביבה. הפארק פארק רמון 

 הרחובות זבולון המר מדרום ומוטה גור מצפון, ובין שדרות מנחם בגין במערב ויוני נתניהו במזרח. 

 מציג את פארק רמון בגבעת שמואל.  1.5.3.1צילום 
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 פארק אילן רמון, גבעת שמואל – 1.5.3.1צילום 

 

 זרוע דרומית

שלושת  ים כשטחים פתוחים לרווחת הציבור.אזורים בעלי ערך, המתפקד שלושהורך זרוע זו, זוהו לא

להלן  בשטח המוניציפלי של הערים אור יהודה ויהוד. 461האתרים ממוקמים בדופן הדרומית של כביש 

 סקירתם:

 (טיילת נווה סביון) פארק קנדה .1

גודל  .העצמאותו בין הרחובות יגאל אלון, 461ממוקם בעיר אור יהודה, לאורך דופנו הדרומית של כביש 

לבתי  461המהווה חיץ בין כביש . הפארק שצ"פ עם פינות משחקיםדונם והוא מתפקד כ 60 -הפארק כ

 סביון וקריית גיורא.המגורים ומבני הציבור הממוקמים לאורך הדופן הצפונית של נווה 

 מציג את פארק קנדה, אור יהודה.  1.5.3.2צילום 
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 פארק קנדה (טיילת נווה סביון), אור יהודה – 1.5.3.2צילום 

 וגן קנדי פארק אשכול .2

הפארק ממוקם . דונם 14 -כ , ומשתרע על שטח בגודל שלממוקם בתחומה של העיר אור יהודהפארק אשכול 

. בצמוד לפארק ממוקם בית אבות "מגדלי הים 461בסמוך לצומת סביון, בדופנו הדרומית של כביש 

 התיכון". 

 ושניהם מתפקדים כפארק אחד רציף. פארק אשכול נמצא בצמוד לגן קנדי 

הנוער  דונם. בגן ממוקם סניף של תנועת 12 -מונסון. גודל הגן כ-גן קנדי ממוקם בתחומה של העיר יהוד

 הצופים וכן מבנה המשמש את המשמר האזרחי של העיר.

 מציג את פארק אשכול, אור יהודה. 1.5.3.3צילום 
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 יהוד-, אור יהודהוגן קנדי פארק אשכול – 1.5.3.3צילום 
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 עצים וערכי טבע 1.6

 סקר עצים בוגרים 1.6.1

 ' לתסקיר זה. יסעיף זה מציג תמצית של סקר העצים הבוגרים אשר מוצג במלואו בנספח 

סקר עצים בוגרים בוצע ב ע"י חברת חנוך בורגר אגרונומים בע"מ. מטרת הסקר הינה בחינת ערכיות "מלאי" 

העצים הנטועים בסביבה העירונית הנסקרת, השפעתו ותרומתו לנוף הרחוב ולשוהים בתחומיו לצורך קביעת 

 הקו הסגול, מקטע מזרחי. –הממשק עם הרכבת הקלה 

מינים שונים) המשתנים  50-ומתאפיין בריבוי מיני עצים (כ 461ן נמצא ברובו לאורך כביש הציר המתוכנ

 בהתאם למיקומם הגיאוגרפי: שטחי רשות מקומית מטופלים, שטחים חקלאיים, שטחי בור בצמוד לכביש.  

 לצורך סקר העצים, חולק התוואי לשתי זרועות: 

. הקו עובר צמוד לשטחי בסיס תה"ש, צומת סביון, צומת 461, דרך כביש 4612לאורך כביש  זרוע דרומית:

 יה ועד מחלף הטייסים העתידי. יאוו

 עובר בגבעת שמואל ברחובות ז'בוטינסקי וזבולון המר עד רחוב העצמאות. זרוע צפונית:

 שיטת ביצוע הסקר .א

מסקנות באשר הסקר המלא מורכב ממרכיבים שונים שנסקרו בנפרד. שילוב מרכיבים אלו מאפשר הסקת 

 לערכיות הכוללת של העצים בכל מקטע ומתן המלצות בהתאם. להלן פירוט המרכיבים:

 בהתאם לתכנית המדידה.  – מספר העץ/מספר פוליגון .ב

 זיהוי סוג ומין העץ, לרבות שמו העברי ושמו המדעי.  – מין העץ .ג

 נמדד במטרים מפני הקרקע ועד לקצה נוף העץ בעזרת מד טווח לייזר.  – גובה העץ .ד

 מ' מפני הקרקע. 1.3נמדד בס"מ בגובה  – קוטר הגזע .ה

 על פי המדדים הבאים:נקודות)  0-20סכימת ניקוד ערכיות העץ (בין  – סך ערכיות העץ .ו

  נקודות 0-5 –מצב בריאותי של העץ  .1

  נקודות 0-5 –תרומה סביבתית של העץ  .2

  נקודות 0-5 –ייחוד העץ  .3

  נקודות 0-5 –ערך מין העץ  .4

בכל ארבעת המדדים, כך שסך ערכיות העץ יהיה  0לעץ אשר אובחן כעץ מת, בטבלת הסקר יצוין ניקוד *

 אפס.

 סך ערכיות העצים יובא לידי ביטוי באופן גרפי בטבלת הסקר על פי מדרג הערכיות הבא:
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 .אדוםסך ערכיות העץ של עצים אלו ייצבע . נקודות 15-20 עצים שסך ערכם –ערכיות גבוהה מאוד  .1

 .ירוקסך ערכיות העץ של עצים אלו ייצבע . נקודות 10-14עצים שסך ערכם  –ערכיות גבוהה  .2

 .אפורנקודות. סך ערכיות העץ של עצים אלו ייצבע  5-9עצים שסך ערכם  –ערכיות בינונית  .3

 .צהובסך ערכיות העץ של עצים אלו ייצבע . נקודות 0-4עצים שסך ערכם  –ערכיות נמוכה  .4

חוות דעתנו המקצועית, המסתמכת על שקלול סך ערכיות העץ כפי שעולה מן  –היתכנות להעתקה  .ז

אמצעים הטכניים הנדרשים הסקר עם שיקולים ומדדים שונים הקשורים לעץ ו/או לסביבתו ו/או ל

 .להעתקתו

 עצים בעלי ערכיות גבוהה או גבוהה מאוד.היתכנות ההעתקה (נמוכה/גבוהה) תצוין רק עבור *

 הערות כלליות לגבי מצב העץ וסביבתו. –הערות  .ח

 הינו רדיוס סביב גזע העץ אשר לא ניתן לבצע בתחומו עבודות פיתוח כלשהן –אזור שורשים מוגן  .ט

 לרבות עבודות חפירה. 

המתכנן); מחושב  עבור העצים שייעודם נקבע לכריתה בלבד (לאחר קביעת₪  -ינקב ב – שווי העץ .י

 לחישוב ערך חליפי לעצים, בהתאם לתקנות פקיד היערות. העפ"י הנוסח

הוא הסטטוס המוצע של כל עץ הנקבע ע"י המתכנן, זאת בהתחשב בצרכי  – סטטוס מוצע מתכנן .יא

 התכנון ובתוצאות הסקר.

 : עצים שהוחלט לשמרם במקומם.שימור *

וון שאינם ברי העתקה ו/או מינים ברי העתקה אשר נקבע : עצים שלא ניתן לשמרם ויש לכרותם כיכריתה*

ע"י האגרונום כי אינם ראויים להעתקה ו/או עקב מצבם הבריאותי ו/או המהווים סכנה בטיחותית ו/או 

 המוגדרים "מין פולש".

 : עצים ממינים ברי העתקה, שהמתכנן בחן והחליט שלא ניתן לשמרם ולפיכך יש להעתיקם.העתקה*

 לדוגמא: "העץ נמצא בתחומי מיסעה מתוכננת". יצוין ע"י המתכנן.כריתה: סיבת העתקה/ .יב

 סיכום ממצאי הסקר .ב

 זרוע צפונית (גבעת שמואל)

 מציגה את ריכוז הערכיות על פי מיני עצים בוגרים בזרוע הצפונית של התוואי. 1.6.1.1טבלה 
  



 בע"מלהסעת המונים נתיבי תחבורה עירוניים  -נ.ת.ע 

    3.docx 400מתוך  130עמוד                                          תסקיר השפעה על הסביבה -ב'  70ת  תת"ל 

 

הצפונית של התוואיריכוז ערכיות על פי מיני עצים בוגרים בזרוע  - 1.6.1.1טבלה   

ערכיות  מין העץ
 נמוכה

ערכיות 
 בינונית

ערכיות 
 גבוהה

ערכיות 
גבוהה 
 מאוד

 סכום כולל

 10   10     ברכיכטון אדרי
 37   32 5   הדר מ.ל.י

 7   7     זית אירופי
 15   12 3   סיגלון עלי מימוסה

סייגרוס (ארקית) 
 27   27     רומנזוף

 10   10     צאלון נאה
 5   5     שלטית מקומטת

 2   2     תויה מזרחית
 34   34     נוצתית-פנסית דו

 10   10     מיש דרומי
 157 0 149 8 0 סכום כולל

 

 )461זרוע דרומית (כביש 

 מציגה את ריכוז הערכיות על פי מיני עצים בוגרים בזרוע הדרומית של התוואי. 1.6.1.2טבלה 
של התוואי דרומיתערכיות על פי מיני עצים בוגרים בזרוע ה ריכוז - 1.6.1.2טבלה   

ערכיות  מין העץ
 נמוכה

ערכיות 
 בינונית

ערכיות 
 גבוהה

ערכיות 
גבוהה 
 מאוד

 סכום כולל

 18   16 2   אזדרכת מצויה
 1     1   אילנטה בלוטית

 146   146     איקליפטוס המקור
 12   12     איקליפטוס טורלי

 14   14     אלביציה צהובה 
 5   5     אלון ארוך עוקצים 

 5   5     אלמוגן כרבולתי 
 3   3     אנטרולוביום עגול פרי

 9   9     אפרסמון אמריקני
 21       21 אפרסמון יפני

 1   1     אקרוקרפוס
 2   2     אשל הפרקים

 7   7     בולסנטוס נאה 
 4   4     ברוש גדול פירות

 458   458     ברוש מצוי
 41   41     ברכיכיטון אוסטרלי
 5 1 4     ברכיכיטון הסלעים

 6   6     גרווילאה חסונה
 2   2     דולב מזרחי

 114       114 מטע חקלאי -הדר 
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ערכיות  מין העץ
 נמוכה

ערכיות 
 בינונית

ערכיות 
 גבוהה

ערכיות 
גבוהה 
 מאוד

 סכום כולל

 150   150     וושינגטוניה
 380 3 147 1 229 זית אירופי
 19 1 18     חרוב מצוי

 2   2     כוריזיה בקבוקית 
 2   2     כוריזיה הדורה

 8   8     כליל החורש
 1   1     לגרסטרמיה הודית

 3   3     מכנף נאה
 22   22     מימוסה -סיגלון עלה

סייגרוס (אריקת) 
 52   52     רומנזוף

 7   7     סיסם הודי
 7 2 5     פיקוס השדרות 
 2 1 1     פיקוס השקמה

 1   1     פיקוס קדוש
 7   7     פיקוס תאילנדי 

 2   2     פלפלון דמוי אלה
 10   10     פנסית דו נוצתית 

 15   15     צאלון נאה 
 2   2     צפצפה מכסיפה

 8   8     קזוארינה שבטבטית
 7 7       קיגליה מנוצה

 1   1     קליסטמון קינגספארק
 2   2     שיזף מצוי

 2     2   שיטה מכחילה
 10   10     תות לבן

 23   23     תמר מצוי 
 4       4 עץ מת

 1623 15 1234 6 368 סכום כולל

מציגים את התפלגות סיכום ערך העצים בחלוקה לפי זרוע דרומית וצפונית,  1.6.1.1-1.6.1.2תרשימים 

 בהתאמה.
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 התפלגות סיכום ערך העצים בזרוע הצפונית – 1.1.6.1תרשים 

 ומיתרהתפלגות סיכום ערך העצים בזרוע הד - 2.1.6.1תרשים 

 הערות בנושא ערכיות מיני העצים:

  ,מרבית העצים בזרוע הדרומית בעלי ערכיות גבוהה .א

ערכיות בינונית או גבוהה של עצים לרוב נובעת ממצב בריאותי לא טוב (ריקבון, הסתעפויות  .ב

 בעקבות גיזומים, מבנה לא מאוזן ועוד).

 עצים בעלי ערך גבוה, דוגמת זית אירופאי, וושינגטוניה וברוש מצוי.  1383בכל הסקר  .ג

עצים אשר לא עונים להגדרה של עץ בוגר  5בנוסף לעצים שלהלן, נמצאו בשטח הזרוע הדרומית  .ד

 פרטים אשר לא קיימים בפועל בשטח. 2ועוד 

 .בהתאמה, דרומיתוה הצפוניתכום של סיווג העצים לאורך הזרוע מציגות סי 1.6.1.3-1.6.1.4טבלאות 
סיכום סיווג עצים לאורך הזרוע הצפונית  – 1.6.1.3טבלה   
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 סכום כולל כריתה העתקה שימור תוויות שורה
 10 7   3 ברכיכטון אדרי

 37 31   6 הדר מ.ל.י
 7 1 6   זית אירופי

 15 9   6 סיגלון עלי מימוסה
 27 27     סייגרוס (ארקית) רומנזוף

 10     10 צאלון נאה
 5 3   2 שלטית מקומטת

 2 2     תויה מזרחית
 34 23   11 נוצתית-פנסית דו

 10   8 2 מיש דרומי
 157 103 14 40 סכום כולל

סיכום סיווג עצים לאורך הזרוע הדרומית – 1.6.1.4טבלה   

 כוללסכום  כריתה העתקה שימור מין העץ
 18 18     אזדרכת מצויה

 1     1 אילנטה בלוטית
 146 92   54 איקליפטוס המקור
 12 6   6 איקליפטוס טורלי

 14 12   2 אלביציה צהובה 
 5     5 אלון ארוך עוקצים 

 5     5 אלמוגן כרבולתי 
 3 1   2 אנטרולוביום עגול פרי

 9     9 אפרסמון אמריקני
 21     21 אפרסמון יפני

 1     1 אקרוקרפוס
 2 1   1 אשל הפרקים

 7 1   6 בולסנטוס נאה 
 4 2   2 ברוש גדול פירות

 458 227   231 ברוש מצוי
 41 29   12 ברכיכיטון אוסטרלי
 5   3 2 ברכיכיטון הסלעים

 6 3   3 גרווילאה חסונה
 2     2 דולב מזרחי

 114 114     מטע חקלאי -הדר 
 150 89   61 וושינגטוניה
 380 215 85 80 זית אירופי
 19 10   9 חרוב מצוי

 2     2 כוריזיה בקבוקית 
 2 1   1 כוריזיה הדורה

 8 1 2 5 כליל החורש
 1 1     לגרסטרמיה הודית

 3     3 מכנף נאה
 22 9   13 מימוסה -סיגלון עלה

 52 46   6 סייגרוס (אריקת) רומנזוף
 7     7 הודיסיסם 
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 כוללסכום  כריתה העתקה שימור מין העץ
 4 4     עץ מת

 7   3 4 פיקוס השדרות 
 2   1 1 פיקוס השקמה

 1   1   פיקוס קדוש
 7 6   1 פיקוס תאילנדי 

 2 2     פלפלון דמוי אלה
 10 7   3 פנסית דו נוצתית 

 15   4 11 צאלון נאה 
 2 2     צפצפה מכסיפה

 8 5   3 קזוארינה שבטבטית
 7   5 2 קיגליה מנוצה

 1 1     קליסטמון קינגספארק
 2   2   שיזף מצוי

 2 2     שיטה מכחילה
 10   7 3 תות לבן

 23 9 4 10 תמר מצוי 
 1623 916 117 590 סכום כולל

 כלליותהמלצות 

 להוציא ,לכריתה או בכך הכרוך כל על לשימור יוגדרו עצים - עצים מהעתקת להימנע ממליצים אנו .1
 .שימור פתרון נמצא לא להם במיוחד גבוה ערך בעלי חריגים פרטים של מקרים

 העצים בקרבת העבודות את יסדיר זה מפרט – הנבחרים במקטעים העצים לשימור מפרט להכין יש .2
 דומה.וכ שיקום פעולות ,בקרבתם חפירה, השונים העץ חלקי על הגנה, שורשים חיתוך לרבות

 .לנטיעה מומלצים עצים מיני רשימת להכין יש .3

 עצים נטיעת לאפשר מנת על ,זאת. זה במקטע לנטיעה המיועדים רחוב עצי לגידול מכרז להכין יש .4
 .הפיתוח עבודות סיום עם וראויים בוגרים

 ניקוז, אוורור ,הקרקע וסוג מבנה ח,נפ – מיטבי גידול בית יצירת על בדגש ,הענטי מפרטי להכין יש .5
מורחבים, אדמת  נטיעה בורות: כגון ם,בתחו עדכניות שיטות על יבוססו אלו מפרטים .וחלחול

 " וכדומה.צפה" מדרכה, גידול תעלות,  (Structural soil)מבנה
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 ערכי טבע לאורך התוואי 1.6.2

 כללי 1.6.2.1

בשלוחה הדרומית ובמרחב עירוני  תוואי הקו הסגול המזרחי עובר במרחב עירוני המשולב במרחב כפרי

. התוואי עובר בצמוד למערכות תחבורה ארציות. שימושי הקרקע בתחום בשלוחה הצפונית לגבעת שמואל

 הסקירה הנם חקלאות ופיתוח עירוני והם מאפיינים את כלל שטחי התכנית. 

ובבסיסי מידע קיימים ועבודות  14.2.18הנתונים המוצגים בעבודה זו מקורם בסקר שדה שבוצע בתאריך 

 שנערכו בעבר.

יים בתחום התכנית, בעבר היה נפוץ במרחב בית גידול של בתות וגריגות בתי גידול טבעיים אינם מצו

המתפתח על קרקעות קלות של חמרה וחול ועל קרקעות סחף המנקזות את הערוצים. בית גידול זה אינו 

מצוי כיום בתחום התכנית בשל הפעילות האנתרופוגנית. בשטחים בהם פסק העיבוד החקלאי ניתן לראות 

מזרחי של התכנית הנו נחל מוסדר החלוץ המאפיין שטחי בור. נחל יהוד העובר בחלקה  התחדשות של צומח

 כתעלה העובר בשטחים חקלאיים ואינו מקיים מערכת אקולוגית לחה.

 רגישות שטחים פתוחים 1.6.2.2

בתחום  , השלוחה הדרומית נמצאתעל פי מפת רגישות השטחים הפתוחים של המשרד להגנת הסביבה

בחלקה המזרחי בין צומת  ובינוניתאווייה, בחלק המערבי בין תל השומר לצומת  בוההגשטחים בעלי רגישות 

נציין כי בחינת רגישות השטחים הפתוחים צריכה להיבחן על רקע פיתוח הבנייה  .הטייסיםועד  אווייה

 .וןהנרחב וצמצום השטחים הפתוחים במרחב בקעת אונו, שחלקו מאושר סטטוטורית וחלקו בתהליכי תכנ

 גבוהה.ם פתוחים שטחירגישות  ממוקמת בתחום שלוחה הצפונית לגבעת שמואלה

 מציג את מפת רגישות שטחים פתוחים. 1.6.2.1תרשים 
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 מפת רגישות שטחים פתוחים – 2.1 .1.6תרשים 
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 בתי גידול וצומח 1.6.2.3

רקע פיתוח הבנייה בנציין כי במרבית שטחי התכנית מתבצעת פעילות חקלאית למעט כתמים של שטחי בור. 

 ר סטטוטורית וחלקו בתהליכי תכנוןהנרחב וצמצום השטחים הפתוחים במרחב בקעת אונו, שחלקו מאוש

 , צפוי כי רוב השטחים החקלאיים במרחב התכנית יבוטלו. כדוגמת התמ"לים לאורכו של תוואי הרק"ל

 . להלן פירוט מאפייני בתי הגידול

 נחל יהוד .א

אשר  9.4.2018כוללת את הדיפו לקו הסגול בהתאם להחלטת הות"ל מתאריך  האינב'  70תת"ל נדגיש כי 

על כן נחל יהוד אינו עובר בתחומי תת"ל זו, אך יחד עם זאת, עקב הקרבה בין  יקבע בתכנית נפרדת. מומיקו

 תוואי הרק"ל לבין תעלת נחל יהוד, הוחלט להשאיר את המידע האקולוגי הרלוונטי לנחל. 

דול מופר ופגוע. הערוץ מוסדר כתעלה צרה העוברת בין שטחי חקלאיים בהם העיבוד נעשה הנחל הנו בית גי

חשוף מצומח הערוץ ממערב לכביש מתאפיין בצמחיית  40בצמוד לערוץ הזרימה. ערוץ הנחל ממזרח לכביש 

בור עשבונית, ריכוזים של מינים פולשים וחורשת אקליפטוס. הצומח לאורך הנחל מאפיין אזורי בור 

 פירוט מיני הצמחים שנצפו במקום: מציגה 1.6.2.1טבלה ושטחים פגועים ומופרים. 
פירוט מיני צמחים שנצפו בנחל יהוד -1.6.2.1טבלה   

 שם המין
 סטאטוס שם המין סטאטוס

  צבר  חלמית מצויה

 מוגן אקליפטוס המקור  סביון אביבי

 פולש שיטה כחלחלה  כוכבית חיוורת

 פולש מצויקיקיון   חרדל השדה

  גדילן מצוי  חמציץ נטוי

 .40מציגה את נחל יהוד לכביש  1.6.2.1צילום 
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 נחל יהוד – 1.6.2.1צילום 

 בתה וגריגה .ב

(צילום  בצמוד למחנה תל השומר מצוי שטח פתוח בו נשמרו מאפייני בית הגידול הטבעי של קרקעות חמרה

מקום מוגדר כאתר טבע עירוני ונסקר ה. בשטח זה מגוון מיני צמחים הכולל מינים ייחודיים. )1.6.2.2

נדגיש כי אתר טבע עירוני זה ממוקם בתוך תחומי ). 2008במסגרת סקר טבע עירוני בעיר רמת גן (מנדלסון 

 א'.  70שאושרה במסגרת תת"ל ב' אך בתחום הזרוע לביטול  70הקו הכחול של תת"ל 

  ירוט חלק מהמינים שנמצאו בסקר זה ובסקר הנוכחי:להלן פ

, רב־אנפין, דבורנית דינסמור, הרדופנין הציצית, ולרינית משולחפת חיטה-בןאטד אירופי, אירוס א"י, 

שורשים, לוטם מרווני, לוטמית דביקה, מתנן -זעזועית גדולה, זעזועית קטנה, כלנית מצויה, כתמה עבת

 צנית, סתוונית היורה, עירית גדולה, פילגון מצוי, צבעוני ההרים, צהרון מצוישעיר, סחלב פרפרני, סירה קו

ארכובית הציפורים, , עלים-קורנית מקורקפת, קחוון החוף, שעורת בולבוסין, לששית מצויה, תורמוס צר

 לשון צשור מגבבת, קדד האנקולים, מרסייה יפהפיה. שעורת הבולבוסין, בן חיטה ביצני,
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 שטחי חמרה – 1.6.2.2צילום 

 שטחי בור .ג

בשטחים אלו פסק העיבוד החקלאי ומופיעה בתה עשבונית של צמחייה רודראלית וסגטאלית הכוללת 

מרכיבים של הצומח המקומי של קרקעות קלות. מרבית שטחי הבור מצויים בחלקה הצפון מערבי של 

צומח בהתאם לרמת הפגיעה בין יהוד לרמת אפעל. בית הגידול מתאפיין במספר יחידות  השלוחה הדרומית

 בקרקע:

 יחידת שיבולת שועל נפוצה .1

 יחידת חילף חולות .2

 יחידת חמציץ נטוי .3

האתר מתאפיין בשטחי . 19ואי המסילה ממערב מצוי על פי סקר טבע עירוני רמת גן אתר מס' בסמוך לתו

 צמחיית בור. 

 1.6.2.2טבלה ומוצגים ב מלווים נפוציםיחידות אלו יוצרות כיסוי צפוף של המינים השולטים בשילוב מינים 

 . שלהלן
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י בורפירוט מיני הצמחים בשטח -1.6.2.2טבלה   
 סטאטוס שם המין סטאטוס שם המין

  חילף חולות  חלמית מצויה

 מוגן אקליפטוס המקור  סביון אביבי

 פולש שיטה כחלחלה  כוכבית חיוורת

 פולש קיקיון מצוי  חרדל השדה

 פולש פרקינסוניה שיכנית  חמציץ נטוי

  יבלית מצויה  גדילן מצוי

  חרצית עטורה  קנה מצוי

  עשנן מטפס  בקיית הכילאיים

  דבקה זיפנית  שיבולת שועל נפוצה

  צפרנית צרפתית  נזמית לופתת

  טיון דביק  קנה סוכר מצרי

  כרוב שחור  טופח גדול

 אנדמי תורמוס א"י  ארכובית שבטבטית

  בקיה תרבותית מוגן ההריםתורמוס 

  אספסת מצויה  לחך אזמלני

  כרוב החוף  נשרן צפוף

  שרביטן מצוי  פרג זיפני

  אמיתה מקייצת  זקן סב מצוי

  לשון שור מגבבת  ניסנית דו קרנית

  ורוניקה קטנת פרחים  צנון מצוי

  לועית קטנה  חלבלוב החוף

  ינבוט השדה  חוח עקוד

 מציגים את יחידות חילף חולות ושיבולת שועל, בהתאמה.  1.6.2.3-1.6.2.4צילומים 
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 שטחי בור יחידת חילף חולות– 1.6.2.3צילום 

 

 שטחי בור יחידת שיבולת שועל – 1.6.2.4צילום 
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 שטחים חקלאיים .ד

מופיע צומח ים, מטעים ומשתלות עצים. בשולי השדות החקלאיים יהעיבוד החקלאי כולל גידולי שדה עונת

רודראלי וסגטאלי המאפיין את שטחי הבור אם כי בצפיפות נמוכה והמגוון מועט. בין המטעים ועצי 

. צילום שני עצים מוגנים: שיזף מצוי ופיקוס השיקמה של השלוחה הדרומית המשתלה נצפו בחלק המערבי

 מציג צילום מייצג של מטע זיתים בשלוחה הדרומית.  1.6.2.5

 מטע זיתים – 1.6.2.5צילום 

 חודייםיצמחים י .ה

מצא מין אחד המוגדר כמין בסיכון (אדום). המינים הייחודיים  קודמותסגרת הסקר שבוצע ובעבודות במ

 . ני הצמחים הייחודים בתחום התכניתפירוט מי מציגה 1.6.2.3טבלה נם מינים מוגנים ואנדמיים. יה
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יתמיני צמחים ייחודיים בתחומי התכנ – 1.6.2.3טבלה   

 סטאטוס שם המין סטאטוס שם המין

 אדום * תורמוס צהוב אנדמי תורמוס א"י

 מוגן שיזף מצוי מוגן תורמו ההרים

 מוגן פיקוס השיקמה מוגן * תורמוס צר עלים

 אנדמי יהימרסייה יפהפ מוגן * קורנית מקורקפת

 מוגן *דבורנית דינסמור אנדמי *אירוס א"י

 מוגן *סחלב פרפרני מוגן *חצב מצוי

 מוגן כלנית מצויה מוגן *סתוונית היורה

 אדום *חוחן קרדני מוגן *צהרון מצוי

 אנדמי *קחוון החוף מוגן *צבעוני ההרים

 אנדמי תלתן פלישתי אנדמי דרדר הקורים

 המוצגת בתרשים בתי גידול שלהלן. 12*נצפה בעבודות קודמות בתחומי יחידה 

 .1.6.2.2-1.6.2.3תרשימים הקיימים לאורך התכנית מוצגים ב בתי גידול
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 תכסית ובתי גידול בשלוחה הצפונית – 1.6.2.2תרשים 
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 תכסית ובתי גידול בשלוחה הדרומית – 1.6.2.3תרשים 
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 רגישות בתי גידול 1.6.2.4

ב ברצועה ומרבית תוואי הרכבת עובר לאורך דרכים קיימות ושוליהן. בתי הגידול לצד הדרכים מופרים לר

הסמוכה לכביש. ברצועה זו מתפתחים ריכוזים של מינים פולשים כגון: שיטה כחלחלה ופרקינסוניה שיכנית. 

שטחי בור משתקמים דורגו ברמת רגישות בינונית. בית שטחי בור משתקמים דורגו ברמת רגישות בינונית. 

כפי ובו קיים מגוון ביולוגי גבוה שומר גידול בעל רגישות גבוהה הנו שטח בור פתוח הצמוד למחנה תל ה

 . 1.6.2.4של תרשים  12יחידה שניתן לראות ב

 בשלוחה הצפונית והדרומית, בהתאמה. רגישות בתי הגידול  מציגים את 1.6.2.4-1.6.2.5תרשימים 
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 רגישות בתי גידול בשלוחה הצפונית – 1.6.2.4תרשים 
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 רגישות בתי גידול בשלוחה הדרומית – 5.1.6.2תרשים 
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 בעלי חיים 1.6.2.5

תחום התכנית הנו אזור מופר בו קיימת רמת הפרעות גבוהה במיוחד. בתי הגידול הפגועים אינם תומכים 

במגוון גבוה של בעלי חיים למעט שטחי הבור בהם מגוון מיני הצמחים מושך פעילות של חסרי חוליות רבים 

 . כאלו המתקיימים לצד פעילות האדם והסבך מאפשר מסתור לזוחלים. מרבית המינים הנם

 .פירוטם מציגה את 1.6.2.4טבלה 
בעלי חיים בתחום התכנית – 1.6.2.4טבלה   

  עופות  ו חייםזוחלים וד  יונקים

 סטאטוס שם המין סטאטוס שם המין סטאטוס שם המין

  בולבול  זעמן שחור  שועל מצוי

  עורבני  צפע ישראלי  חולד

  דרור הבית  חומט פסים  תן זהוב

 פולש מאיינה מצויה  בסיכון צב יבשה מצוי  נמייה

  צוצלת  חרדון מצוי  דרבן

  ןצווארותור   צפרדע נחלים  

  כרוון    

  עורב אפור    

  נקר סורי    

  נחליאלי לבן    

  דוכיפת    

  צופית    

  ירגזי מצוי    

  פשוש    

  דוחל שחור גרון    

  בז מצוי    

 

 מסדרונות אקולוגים 1.6.2.6

התכנית אינה נמצאת בתחום מסדרונות אקולוגיים ארציים. ברמה המקומית תנועת בעלי חיים בין 

 . 1.6.2.5כפי שמוצגים בתרשים המערכות התחבורתיות מתאפשרת על בסיס מעבירי מים בגדלים שונים 

 מציג מעביר מים בנחל יהוד המשמש גם כמעבר בעלי חיים.  1.6.2.6צילום 
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 מעביר מים ובעלי חיים – 1.6.2.6צילום 
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 מעברי בעלי חיים בתחום התכנית – 6.1.6.2תרשים 
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 לאורך התוואיסקרי טבע עירוני  1.6.3

וכפי שמוצג  אתרי טבע עירוניים, כפי שנסקרו בסקר טבע עירוני רמת גן 2בסמוך לגבול התכנית ממוקמים 

 :1.6.3.1תרשים ב

 גבעת תל השומר – 1אתר מס'  .א

 א'. 70ב' אך בתחום הזרוע לביטול שאושרה במסגרת תת"ל  70ממוקם בתוך תחומי הקו הכחול של תת"ל 

גות בית גידול שאפיין את מישור החוף והגיע לסף הכחדה בארץ. ייחודו בגודל גבעות תל השומר מייצ

 ובשלמות בית הגידול והן במגוון הגדול של המינים שנמצא בו. 

דונם והוא ממוקם על גבעות מתונות ובהן  100 -האתר ממוקם כחצי ק"מ צפונית למשטרת מסובים, גודלו כ

קרקע חמרה וקרקעות כבדות. על הגבעות חברות צומח בהתאם לסוג הקרקע: כתמי גריגה של קידה שעירה, 

שטחי בתה של קורנית מקורקפת ולוטמיצ ערבית, ושטחי צומח עשבוני. בשטח פזורים מספר עצי בר (שיזף 

 יש ריכוז על עצי שיטה כחלחלה.. בקרבת גדר המחנה מצוי) ועצים נטועים בודדים (סיסם הודי)

 מיני צומח, בניהם כדאי לציין את (מודגשים מיני צומח מוגנים):  100 -בסקירת השטח נמצאו כ

, הרדופנין הציצית, ולרינית משולחפת, דבורנית דינסמורחיטה רב־אנפין, -, בןאירוס א"יאטד אירופי,  

שורשים, לוטם מרווני, לוטמית דביקה, מתנן -נית מצויה, כתמה עבתזעזועית גדולה, זעזועית קטנה, כל

, עירית גדולה, פילגון מצוי, צבעוני ההרים, סתוונית היורהסירה קוצנית, , סחלב ב"מ ,סחלב פרפרנישעיר, 

ארכובית  עלים,-תורמוס צר, קחוון החוף, שעורת בולבוסין, לששית מצויה, צהרון מצוי קורנית מקורקפת

  יה.ים, שעורת הבולבוסין, בן חיטה ביצני, לשון צשור מגבבת, קדד האנקולים, מרסייה יפהפהציפורי

 מיני בעלי חיים ראויים לציון: 

 דרבן, צב יבשה, שיחנית זית (ציפור נודדת שאינה נפוצה במרחב) וחוחית. 

 מעזבת רמת אפעל - 19אתר מס'  .ב

הופסק לפני מספר שנים, ובו גדלה צמחיית מעזבה. אתר זה מתאפיין בגוש גדול של שדות נטושים שעיבודם 

 דונם. האתר מייצג בית גידול אופייני לשולי ערים.  40-גודל האתר הינו כ

מ' (בפרט שיבולת שועל נפוצה), בה פזורים עצים  1.5רוב שטח המעזבה מכוסה צמחייה עשבונית בגובה עד 

-קיים ריכוז שיטה כחלחלה. בפינה הצפונית 461ושיחים, בעיקר אזדרכת ותות. בדרום השטח ליד כביש 

מ' והוא עץ השקמה היחיד במזרח העיר ואחד משלושה  8-מזרחית של השטח נמצא עץ שקמה בגובה של כ

עצי שקמה עתיקים בתחום רמת גן וכן עצי שיזף, בעלי גזעים רבים. בגבולו המערבי של השטח נמצא מבנה 

 מ'. 12-נטוש ולידו דקל וושינגטוניה בגובה של כ

 מיני בע"ח מקומיים.  19 -מיני צומח טבעיים ו 21בזמן הסקר אותרו 

 נדגיש כי תוואי הרכבת בתכנית זו איננו חוצה או עובר בתחום אף אחד מן האתרים המוזכרים. 

 



 בע"מלהסעת המונים נתיבי תחבורה עירוניים  -נ.ת.ע 

3ז -קו סגול מזרחי  .docx                                          400מתוך  153עמוד 

 

 אתרי טבע עירוניים בקרבת תוואי הרק"ל – 1.6.3.1תרשים 
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 רעש 1.7

פרק זה דן בהערכת מפלסי הרעש השוררים במקבלים הרגישים לרעש והעלולים להיות מושפעים כתוצאה 

טרם  אושרמדידות הרעש מיקום נקודות (להלן "רק"ל").  הסגול המזרחימהקמת והפעלת הרק"ל, בקו 

נקודות  25 – מדידות הרעש המוצגות במסמך זה בוצעו בהוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל). המדידות עם 

 סוגים של מדידות כדלקמן: 2במסגרת מדידות הרעש נערכו  .שונות

". מדידות אלו שימשו גם כנקודות להלן "מדידה ממושכת -מדידה למשך כשבוע ימים נקודות של  6 •

 ייחוס. 

 להלן "מדידה קצרה". -דקות  20 -מדידה למשך של כנקודות של  19 •

 מפלסי רעש ממוצעים לפרקי זמן נתונים: בפרק זה נעשה שימוש בשלושה מדדים לתיאור

LAeq [dB] -  מפלס רעש שווה ערך הינו מדד המתאר את מפלס הרעש הממוצע (שווה הערך) עבור פרק זמן

 לרעש המדוד/מחושב. Aבהתאם לתוצאות מדידה/חישוב במקבל רעש נבחן ולאחר שקלול  מוגדר

LAmax(1h) [dB] -  משוקלל בשעת שיאמפלס רעש. 

LA,day [dB] -  מפלס רעש שווה ערך עבור שעות היום הינו מדד המתאר את מפלס הרעש הממוצע (שווה

) ומוגדר בהתאם לתוצאות מדידה/חישוב במקבל רעש 22:00-ל 06:00הערך) עבור שעות היום (בין השעות 

 לא המדוד/מחושב.  Aנבחן ולאחר שקלול 

LA,night [dB] -  הינו מדד המתאר את מפלס הרעש הממוצע (שווה מפלס רעש שווה ערך עבור שעות היום

) ומוגדר בהתאם לתוצאות מדידה/חישוב במקבל רעש 06:00-ל 22:00הערך) עבור שעות הלילה (בין השעות 

 לא המדוד/מחושב.  Aנבחן ולאחר שקלול 

 תיאור מדידות הרעש 1.7.1

 להלן פרוט נקודות מדידת הרעש:

כשבעה ימים. מטרתן תיאור התפלגות מפלסי הרעש על נקודות נערכו מדידות רעש ממושכות של  6-ב )1(

פני שעות היממה השונות ובימים שונים של השבוע. מדידות הרעש נערכו בזמנים ובמקומות 

 כאמור, נקודות מדידה אלו שימשו גם כנקודות ייחוס.  להלן. 1.7.1.1המתוארים בטבלה 

. מטרתן תיאור מפלסי הרעש במקבלי דק' כל אחת 20-נקודות נערכו מדידות רעש קצרות של כ 19-ב )2(

. מדידות הרעש ייחוסרעש מייצגים בשעות השיא תוך התייחסות לתוצאות מדידת הרעש בנקודות ה

 להלן. 1.7.1.2בשעות ובמקומות המתוארים בטבלה  ,מ' מעל פני הקרקע 5-נערכו בגובה של כ
מקורות הרעש  רעש הינן רעש כבישים. ברמת אפעל מקורות הרעש למרבית נקודות המדידה הינן )3(

 השולטים הינם מערכות פנים שכונתיות/יישוביות וכן כבישים מרוחקים. 

 מוצג מיקום נקודות מדידות הרעש. 1.7.1.1תרשים ב
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סימון 

קודת נ
מדידת 

 רעש

 מיקום
מרחק מציר 

 הרק"ל

תאריכי 
מדידת 
 הרעש

L-1  20-27.07.17 מ' 130 -כ רמת אפעל, 25הרימון 
L-2  23.02-02.03.17 מ' 30 -כ , מול משטרת מסובים, דופן דרומית, 461כביש 
L-3 

, סמוך לגשר הולכי רגל, מול קניון 461כביש 
 סביונים, דופן דרומית

 23.02-02.03.17 מ' 40 -כ

L-4  עם רח' וייצמן ביהוד, , מערבית לצומת 461כביש
 דופן צפונית

 23.02-02.03.17 מ' 10 -כ
L-5  20-26.03.17 על התוואי המתוכנן , גבעת שמואל7אורי צבי גרינברג 
L-6  20-26.03.17 על התוואי המתוכנן צומת העצמאות/דרך רבין, פתח תקווה 

קצרותמיקום וזמן ביצוע מדידות רעש  - 1.7.1.2 טבלה  
סימון 
נקודת 

 מדידת רעש
נקודת מדידה  שעות מדידה תאריך תיאור מיקום

 ייחוס

1-RE  קומות צמודי קרקע 2מגורים,  רמת אפעל ,5השחם 
23-07-17 12:42-12:58 L-1 

2-RE  13:16-13:32 קומות צמודי קרקע 2מגורים,  , רמת אפעל27תדהר L-1 
OR-1  קומות צמודי קרקע 2מגורים  , אור יהודה9הרמ"א 

26-02-17 

14:06-14:25 L-2 
OR-2  אור 13פנקס צבי ,

 L-2 14:40-15:00 קומות 3מגורים  יהודה
OR-3  15:16-15:37 קומות 2מגורים  , אור יהודה12דולב L-2 
OR-4  ביה"ס שיזף, רח' שיזף

 L-2 15:45-16:05 קומות 2 –ביה"ס  , אור יהודה2
OR-5  16:21-16:41 קומות 2מגורים  , אור יהודה16אבנר L-2 
OR-6  16:53-17:13 קומות על עמודים 4מגורים  , אור יהודה21סביון L-2 
OR-7  17:25-17:45 קומות 14בית אבות  , אור יהודה9האיריס L-3 
YA-1  14:14-14:37 קומות צמודי קרקע 2מגורים  , יהוד54ברקת L-3 
YA-2  15:04-15:24 קומות צמודי קרקע 2מגורים  , יהוד68הרימון L-3 
YA-3  'ביה"ס סביונים, רח

 L-3 15:37-15:57 קומות 2 –ביה"ס  , יהוד5משה דיין 
YA-4  16:11-16:34 קומות צמודי קרקע 2מגורים  , יהוד1הורדים L-4 
YA-5  16:40-17:03 קומות צמודי קרקע 2מגורים  , יהוד3דרך העצמאות L-4 
YA-6  17:18-17:38 קומות 4אבות  בית , יהוד26דרך העצמאות L-4 
GS-1 קומות 6מבני לימודים  אוניברסיטת בר אילן 

22-03-17 

14:02-14:22 L-5 
GS-2  2אורי צבי גרינברג ,

 L-5 14:40-15:00 קומות 10מגורים  גבעת שמואל

GS-3  גבעת 12זבולון המר ,
 L-5 15:06-15:26 קומות צמודי קרקע 2מגורים  שמואל

GS-4  פתח 5יורדי הסירה ,
 L-6 15:50-16:11 קומות צמודי קרקע 2מגורים  תקווה
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 מכשור 1.7.2

 מדידות הרעש המתוארות בפרק זה בוצעו בעזרת המכשור הבא:

 ארה"ב. Larson Davisתוצרת  LxTמנתחי ספקטרום בזמן אמיתי, דגם  2 .1

 ארה"ב. Larson Davisתוצרת   PRMLxTקדמי מגבר, דגם  2 .2

 ארה"ב. PCBתוצרת  377A02קבליים,  מיקרופונים 2 .3

 ארה"ב. Larson Davisתוצרת  831מנתחי ספקטרום בזמן אמיתי, דגם  3 .4

 ארה"ב. Larson Davisתוצרת   PRM831קדמי מגבר, דגם  3 .5

 ארה"ב. PCBתוצרת  377A02מיקרופונים קבליים,  3 .6

 ארה"ב. Larson Davisתוצרת   CAL200מכשיר כיול למפלסי רעש, דגם  .7

 מגני רוח וחצובות.   .8

מפלסי  ילמכשירי מדידת רעש מדויקים. מנתח IEC 67672לאומי -עומד בדרישות התקן הבין זה מכשור

). פלט המכשיר תוכנת לכלול את Fastבמצב מהיר ( Aבשקלול  dBלמדוד את הרעש בסולם  והרעש תוכנת

ות עבור המדידות בנקוד שך המדידהכל מל, LAeq(1sec)-, המסומנים כשנייה 1כל  הערך-מפלסי הרעש שווי

עבור  כל משך המדידהל, LAeq(2sec)-, המסומנים כשניות 2כל  הערך-את מפלסי הרעש שוויהקצרות ו

 המדידות בנקודות המדידה הממושכות.

אופן מדידה זה מאפשר הבנה מלאה של תוצאות המדידות ויכולת הפרדה בין אירועים, כולל הפרעות 

מעבר כלי רכב למדידה ממקורות שונים בזמן המדידה. הפרעות למדידה ייחשבו כל מקורות הרעש, שאינם 

מהכביש שאינם רעשים וכן , כמו נביחת כלבים עקב נוכחות המודדים, צפירת אזעקה של מכונית חונה בכביש

כגון רעש סירנה וכו'. שיטת מדידה זו עונה על הדרישות למדידות  ,מוצאים ביטוי במודלים לחישוב הרעש

 שנקבעו בהצעת התקן.כבישים רעש 

 עיבוד נתוני מדידת הרעש  1.7.3

 עיבוד נתוני מדידות הרעש הממושכות 1.7.3.1

הרעש בימי השבוע השונים במשך שעות היממה ושונות מפלסי מפלסי הרעש את התפלגות  במטרה לבחון

 עיבוד נתוני מדידות אלה נעשה באופן הבא: .ממושכותמדידות רעש רקע  6נערכו, כאמור, 

השתנות הרעש בזמן למשך בהם מצוינת גרפים תוארו באמצעות המדודים שווי הערך מפלסי הרעש  )1(

 .שניות 2וזאת בכל אחד מימות המדידה וזאת כל  המדידה
 מפלסי רעש שאפיונם מצביע על כך שהם הפרעות למדידה.מתוצאות המדידה הוצאו  )2(

מפלסים אלו  .(כממוצע שעתי רץ) בנקודת המדידה השעתייםחושבו מפלסי הרעש שווי הערך  )3(

מייצגים את מפלסי הרעש שווה הערך של שעה הקודמת לנקודת הזמן בה נערך החישוב, והם 

יצגים את המפלס השעתי הרץ בכל אחד שניות. מתוך תוצאות אלה תוארו בגרפים המי 2מוצגים כל 

 מימות השבוע.

חושב מפלס שווה ערך ממוצע שעתי רץ לימי חול בלבד ועבור ימים בהם בוצעה המדידה לכל שעות  )4(

 היממה (לא נלקח בחשבון מדידות הסופ"ש וימי התקנת/הורדת מכשירי המדידה).

) בכל אחד מימות LA,night-ו LA,dayחושבו מפלסי הרעש שווי הערך בכל אחד מפלחי היום ( )5(

   .השבוע (ללא הסופ"ש וללא ימי התקנה/הורדת מכשיר המדידה) בכל אחת מנקודות המדידה
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 והקצרות ארוכותעיבוד נתוני מדידות הרעש בנקודות ה 1.7.3.2

דקות)  20-קצרות (כתוואי התכנית נערכו מדידות רעש לאורך  הקיימיםאת מפלסי הרעש  לאפיןבמטרה 

 . עיבוד נתוני מדידות אלה נעשה באופן הבא:מוך למקבלי רעש רגישיםבמרחב הבדיקה, בס

השתנות הרעש בזמן למשך בהם מצוינת גרפים תוארו באמצעות המדודים שווי הערך מפלסי הרעש  )1(

 .וזאת כל שנייה המדידה

בכל אחת מנקודות  LAeq)ך בנקודות המדידה וזאת למשך המדידה (חושבו מפלסי הרעש שווי הער )2(

 (לאחר הפחתת הפרעות).המדידה 
 .הממושכותתוצאות המדידה הושוו אל מול  שעות מקבילות בנקודות המדידה  )3(

) L( ממושכות) תוך השוואה לנקודות המדידה הxבנקודה (  LA,night-ו LA,day-ה יחושב מדד )4(

 הבאה: ותבאמצעות המשווא

LA, day(x) = LA,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(L) + [LAeq(x) − LAeq(L)] 

LA, night(x) = LA, 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ℎ𝑡𝑡(L) + [LAeq(x) − LAeq(L)] 

 תוצאות מדידות הרעש 1.7.4

 תוצאות מדידות רעש ממושכות 1.7.4.1

 להלן.  1.7.4.1טבלה תוצאות מדידות הרעש הממושכות מוצגות ב
סיכום תוצאות מדידות רעש ממושכות – 1.7.4.1טבלה   

סימון נקודת 

 מדידת רעש
 מיקום

 [dB]מפלס רעש שווה ערך 

LA,day LA,night  שעת שיא 

L-1 
 – רמת אפעל

 ר"ג
 25הרימון 

47.1 45.5 50.2 

L-2 

 461כביש 

 73.3 64.4 72.5 מול משטרת מסובים, דופן דרומית

L-3 
סמוך לגשר הולכי רגל, מול קניון 

 סביונים, דופן דרומית
74.5 68.4 76.0 

L-4 
מערבית לצומת עם רח' וייצמן 

 ביהוד, דופן צפונית
76.5 70.4 78.0 

L-5 69.2 61.1 67.8 ,7 אורי צבי גרינברג גבעת שמואל 
L-6 74.7 68.8 73.7 צומת העצמאות/דרך רבין, פתח תקווה 

עקומי מפלסי הרעש שווה ערך השעתיים המדודים בכל אחת מימות  יםמוצג 1.7.4.1-1.7.1.6תרשימים ב

 ם מפלס רעש שווה ערך שעתי ממוצע בכל נקודה.המדידה וכן עקו
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 L-1תוצאות מדידות רעש ממושכות בנקודת מדידה  - 14.7.1.תרשים 

 

 L-2תוצאות מדידות רעש ממושכות בנקודת מדידה  - 2.4.7.1תרשים 
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 L-3תוצאות מדידות רעש ממושכות בנקודת מדידה  - 3.4.7.1תרשים 

 

 L-4תוצאות מדידות רעש ממושכות בנקודת מדידה  - 4.4.7.1תרשים 
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 L-5 תוצאות מדידות רעש ממושכות בנקודת מדידה - 5.4.7.1תרשים 

 

 L-6תוצאות מדידות רעש ממושכות בנקודת מדידה  - 6.4.7.1תרשים 

 
 



 בע"מלהסעת המונים נתיבי תחבורה עירוניים  -נ.ת.ע 

3ז -קו סגול מזרחי  .docx                                          400מתוך  161עמוד 

 

 לעיל עולות המסקנות הבאות: 1.7.4.1-1.7.4.6ובתרשימים  1.7.4.1מעיון בטבלה 

 .לערך 07:15-09:30 השעות בין היא הארוכות המדידה נקודות בכל הבוקר שיא שעת .1
יש ירידה  האחרי ,לערך 20:00 השעה עד יחסית קבועים נשארים הרעש מפלסי השיא שעת לאחר .2

דה תלולה במפלסי הרעש וזאת עד יישנה יר 01:00שעה  לאחר לערך. 01:00הדרגתית עד לשעה 

 .בוקר שיא שעת עד תלול טיפוס ולאחריה 03:30-05:00השעה 

 תוצאות מדידות רעש קצרות 1.7.4.2

  מוצג סיכום תוצאות מדידות הרעש בנקודות המדידה הקצרות.להלן  1.7.4.2טבלה ב
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סיכום תוצאות מדידות הרעש – 1.7.4.2טבלה    
נקודת 
 מדידה

שעת  תאריך
 מדידה

נקודת  מיקום עיר
מדידה 
 ייחוס

מדוד  LAeqמפלס רעש שווה ערך 
 ]dB[-בשעת מדידה ב

 נקודת מדידה נקודת יחוס ממוצע

נקודת 
 מדידה

נקודת 
ייחוס 
בזמן 

 המדידה

מפלס 
מרבי 
בנק' 
ייחוס 
ביום 

 המדידה

מפלס 
 מתוקן

max 
(1h) 

LA,day  תיקון
שעת 
שיא 

 Ld-ל

LA,night  תיקון
שעת 
שיא 

 Ln-ל

LA,day LA,night 

1-RE 23/07/2017 12:42-
12:58 

רמת גן 
(רמת 
 אפעל)

 L-1 45.6 46.9 51.5 50.2 50.2 47.1 3.1 45.5 4.7 47.2 45.6 5השחם 

2-RE 23/07/2017 13:16-
13:32 

 L-1 44.0 46.5 51.5 49.0 50.2 47.1 3.1 45.5 4.7 45.9 44.3 27תדהר 

OR-1 26/02/2017 14:06-
14:25 

אור 
 יהודה

 L-2 61.3 72.4 73.2 62.0 73.3 72.4 0.9 67.9 5.4 61.1 56.6 9הרמ"א 

OR-2 26/02/2017 14:40-
15:00 

פנקס צבי 
13 

L-2 59.1 72.0 73.2 60.3 73.3 72.4 0.9 67.9 5.4 59.4 54.9 

OR-3 26/02/2017 15:16-
15:37 

 L-2 58.3 72.2 73.2 59.3 73.3 72.4 0.9 67.9 5.4 58.4 53.9 12דולב 

OR-4 26/02/2017 15:45-
16:05 

ביה"ס 
שיזף, רח' 

 2שיזף 

L-2 64.6 72.5 73.2 65.3 73.3 72.4 0.9 67.9 5.4 64.4 59.9 

OR-5 26/02/2017 16:21-
16:41 

 L-3 62.5 72.3 73.2 63.4 73.3 72.4 0.9 67.9 5.4 62.5 58.0 16אבנר 

OR-6 26/02/2017 16:53-
17:13 

 L-4 61.7 72.5 73.2 62.3 73.3 72.4 0.9 67.9 5.4 61.4 56.9 21סביון 

OR-7 26/02/2017 17:25-
17:45 

 L-3 57.1 74.9 76.1 58.3 76.0 74.5 1.5 68.4 7.6 56.8 50.7 9האיריס 

YA-1 26/02/2017 14:14-
14:37 

 L-3 56.0 74.0 76.1 58.1 76.0 74.5 1.5 68.4 7.6 56.6 50.5 54ברקת  יהוד

YA-2 26/02/2017 15:04-
15:24 

 L-3 54.1 73.8 76.1 56.4 76.0 74.5 1.5 68.4 7.6 54.9 48.8 68הרימון 

YA-3 26/02/2017 15:37-
15:57 

ביה"ס 
סביונים, 

רח' משה 
 5דיין 

L-3 59.8 74.9 76.1 61.0 76.0 74.5 1.5 68.4 7.6 59.5 53.4 

YA-4 26/02/2017 16:11-
16:34 

 L-4 59.5 76.6 78.6 61.5 78.0 76.5 1.5 70.4 7.6 60.1 53.9 1הורדים 
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נקודת 
 מדידה

שעת  תאריך
 מדידה

נקודת  מיקום עיר
מדידה 
 ייחוס

מדוד  LAeqמפלס רעש שווה ערך 
 ]dB[-בשעת מדידה ב

 נקודת מדידה נקודת יחוס ממוצע

נקודת 
 מדידה

נקודת 
ייחוס 
בזמן 

 המדידה

מפלס 
מרבי 
בנק' 
ייחוס 
ביום 

 המדידה

מפלס 
 מתוקן

max 
(1h) 

LA,day  תיקון
שעת 
שיא 

 Ld-ל

LA,night  תיקון
שעת 
שיא 

 Ln-ל

LA,day LA,night 

YA-5 26/02/2017 16:40-
17:03 

דרך 
 3העצמאות 

L-4 65.4 76.7 78.6 67.3 78.0 76.5 1.5 70.4 7.6 65.9 59.7 

YA-6 26/02/2017 17:18-
17:38 

דרך 
העצמאות 

26 

L-4 55.4 76.6 78.6 57.4 78.0 76.5 1.5 70.4 7.6 55.9 49.8 

GS-1 22/03/2017 14:02-
14:22 

אוניברסיטת  רמת גן
 בר אילן

L-5 54.3 68.3 69.2 55.1 69.2 67.8 1.4 61.1 8.1 53.7 47.0 

GS-2 22/03/2017 14:40-
15:00 

גבעת 
 שמואל

אורי צבי 
 2גרינברג 

L-5 64.2 68.1 69.2 65.2 69.2 67.8 1.4 61.1 8.1 63.8 57.1 

GS-3 22/03/2017 15:06-
15:26 

זבולון המר 
12 

L-5 49.1 68.2 69.2 50.1 69.2 67.8 1.4 61.1 8.1 48.6 42.0 

GS-4 22/03/2017 15:50-
16:11 

פתח 
 תקווה

יורדי 
 5הסירה 

L-6 56.6 73.8 74.7 57.5 74.7 73.7 0.9 68.8 5.9 56.6 51.6 
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 קרינה 1.8

לאורך ציר הרכבת בוצעה מדידת שדות מגנטים וקרינה אלקטרומגנטית  2017מרץ -במהלך חודשים פברואר

, מספר היתר של המשרד צעה ע"י מהנדס תאלמ"ג מיכאל זלבההבדיקה בושל הקו הסגול המזרחי. הקלה 

 .2041-1-5, 2041-1-4להגנת הסביבה: 

מ' ובמרחק מספק ממקורות שידור שאינם מאפיינים את  1ערכי קרינה אלמ"ג ושדה מגנטי נמדדו בגובה 

 . אלא אם כן מצוין אחרתערכי הרקע. מיקום המדידה הינו על המדרכה 

 ציוד המדידה 1.8.1

 מוצג הציוד בו נעשה שימוש לצורך המדידות. 1.7.1.1 טבלהב
ציוד מדידה – 1.8.1.1טבלה   

 תוצאות המדידה 1.8.2

 מוצג סיכום של הערכים שנמדדו בנקודות הבוחן לאורך תוואי הקו הסגול המזרחי.  1.8.1.2 טבלהב
מדדי שדה מגנטי וקרינה אלמ"ג בנקודות לאורך התוואי – 1.8.1.2טבלה   

 461קטע דרך 

סודר 
נק' 
 בוחן

 מקטע
 מיקום המדידה 

ערך 
נמדד 
שדה 

מגנטי 
mG 

ערך נמדד 
קרינה 
 בת"ר 

µW/cm2 

רשת 
ישראל 
חדשה 

N 

רשת 
ישראל 

 Eחדשה 
, שימושי הערות

 קרקע

מדרכה סמוך  מזרחימקטע  1
 למגרש חניה

אזור עירוני ללא  190560 659197 >0.1 0.3
 מגורים

סמוך לתחנת  מזרחימקטע  2
 אוטובוס

0.2 0.1<  659197 190490 
על שולי ציר 

תחבורה, קוו מ"ג 
 לאורך הכביש

מול מגש  מזרחימקטע  3
 כדורסל

0.2 0.1<  659327 189807 
על שולי ציר 

תחבורה, קוו מ"ג 
 לאורך הכביש

סמוך לתחנת  מערבימקטע  4
 אוטובוס

5.1 0.1< ציר תחבורה, לאורך  187769 660090 
 הציר קוו מ"ג עילי

>0.1 0.6 שולי הכביש מערבימקטע  5 ציר תחבורה, לאורך  185934 660338 
 הציר קוו מ"ג עילי

סמוך לתחנת  מערבימקטע  6
 אוטובוס

0.6 0.1< ציר תחבורה, לאורך  185618 660400 
 הציר קוו מ"ג עילי

>0.1 0.3 שולי הכביש מערבימקטע  7 ציר תחבורה, לאורך  185043 660483 
 הציר קוו מ"ג עילי

 תוקף הכיול מספר סידורי תחום תדרים רגישות מודל היצרן
 שם מעבדת

 הכיול

Lutron EMF819 0.01 µW/cm2 100Mhz-3Ghz I.266288  14נובמבר Lutron 

Tenmars 
TM-
192D 

0.1mG 30Hz-2000Hz 100401437  2014יולי Tenmars 
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סודר 
נק' 
 בוחן

 מקטע
 מיקום המדידה 

ערך 
נמדד 
שדה 

מגנטי 
mG 

ערך נמדד 
קרינה 
 בת"ר 

µW/cm2 

רשת 
ישראל 
חדשה 

N 

רשת 
ישראל 

 Eחדשה 
, שימושי הערות

 קרקע

כניסה לרמת  מערבימקטע  8
 פנקס

0.3 0.1<  סמוך לציר תחבורה 185152 660429 

>0.1 0.2 מול מרכז קניות מערבימקטע  9  סמוך לציר תחבורה 185985 660293 

סמוך לתחנת  מערבימקטע  10
 אוטובוס

0.2 0.1<  סמוך לציר תחבורה 186481 660178 

סמוך לתחנת  מערבימקטע  11
 אוטובוס

 סמוך לציר תחבורה 187574 659997 0.6 0.5

>0.1 0.2 שולי הכביש מזרחימקטע  12  על שולי ציר תחבורה 188753 659454 

>0.1 0.3 סמוך לבסיס מזרחימקטע  13  על שולי ציר תחבורה 189906 659277 

סמוך לצומת  מזרחימקטע  14
 מושב עטרות

0.9 0.1<  על שולי ציר תחבורה 191454 659191 

מול בארות  מזרחימקטע  15
 יצחק

2.3 0.1< סמוך לבארות יצחק,  191361 660351 
 שולי ציר תחבורה

>0.1 1.9 מגרש חניה מזרחימקטע  16  ציר תחבורה   190611 659206 
 

 קטע גבעת שמואל

סודר 
נק' 
 בוחן

 מיקום המדידה
ערך נמדד 

שדה מגנטי 
mG 

ערך נמדד קרינה 
 µW/cm2 ת"ר 

רשת 
ישראל 

 Nחדשה 

רשת 
ישראל 

 Eחדשה 
, שימושי הערות

 קרקע

 גינון עירוני 186170 664462 >0.1 0.8 מדרכה 1
 מול מגרש כדורסל 186359 664448 >0.1 2.3 מדרכה 2

 186593 664380 >0.1 2.2 מול שביל אופניים 3
בניינים סמוכים 

לשטח פתוח ושביל 
 אופניים

 מול גן משחקים 186345 664467 >0.1 1.3 מדרכה 4
 סמוך לשטח פתוח 186069 664462 >0.1 0.8 מדרכה 5
 בנייני מגורים 185987 664048 >0.1 1.1 מדרכה 6
 מול בניין ישיבה 186005 663976 >0.1 0.7 מגרש חניה 7
 קוו מ"ג עילי 186954 664651 >0.1 2.1 מדרכה 8
מדרכה בצומת  9

 גרוסמן
 בנייני מגורים 186984 664918 >0.1 1.1

שטח פתוח, קוו מ"ג  186901 664274 >0.1 4.6 מדרכה 10
 עיליים

 תצ"א.מציג את מיקומי נקודות הבוחן על גבי  1.8.1.1תרשים 
  



 בע"מלהסעת המונים נתיבי תחבורה עירוניים  -נ.ת.ע 

3ז -קו סגול מזרחי  .docx                                          400מתוך  166עמוד 

 

 
  

 

 

 פרק ב'
 פירוט הסיבות לעדיפות התוכנית המוצעת
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 פירוט הסיבות לעדיפות התכנית המוצעת –פרק ב'  .2

הקו הסגול המזרחי, הן ברמת המאקרו במרחב בקעת אונו  תפרק זה דן בבחירת החלופה הנבחרת להתוויי

 ובגבעת שמואל, והן ברמת המיקרו. 

א'  70הממשיכה את תת"ל הקו הסגול המזרחי, נשוא תכנית זו, מחולק לשתי שלוחות, אחת צפונית 

הקו הסגול המערבי, ומחברת את לב גבעת שמואל באמצעות תוואי רק"ל עם ציר התחבורה  -המאושרת 

שומר ה –ואחת דרומית הנמשכת מביה"ח שיבא תל הציבורית המתוכנן על דרך רבין ועם מערכות המתע"ן, 

עד  461י של כביש ומשם מזרחה בדופנו הצפונ 461לכיוון דרום עד הגעה לכביש ) 4612דרך כביש מתוכנן (

 לצומת הטייסים. 

 פרק ב' לתסקיר זה בנוי מתתי הפרקים הבאים:

  תוצג הערכת חלופות מאקרו להפעלת מערכת המתע"ן של הקו הסגול המזרחי. 2.0בסעיף 
  לבחינת חלופות מאקרו להתוויית המסילה.  ההמתודולוגיתוצג  2.1בסעיף 
  המסילה.  תתוצג בחינת חלופות מאקרו להתוויי 2.2בסעיף 
  תוצג המתודולוגיה לבחינת חלופות מיקרו להתוויית המסילה.  2.3בסעיף 
  461תוצג בחינת חלופות מיקרו להתוויית המסילה בדרך  2.4בסעיף . 
  ת מאקרו למיקום דיפו.תוצג המתודולוגיה לבחינת חלופו 2.5בסעיף 
  תוצג בחינת החלופות מאקרו למיקום דיפו במרחב. 2.6בסעיף 
  תוצג בחינת חלופות מיקרו למיקום הדיפו. 2.7בסעיף 
  תוצג בחינת חלופות למיקום אתרי התארגנות.     2.8בסעיף 

ב' אינה כוללת את הדיפו לקו הסגול אשר יקודם במסגרת  70, תת"ל 09.04.18בהתאם להחלטת הות"ל מיום 

 אינם כוללים פירוט כפי הכתוב לעיל.  2.7, 2.6, 2.5תת"ל נפרדת. על כן תתי הפרקים 

 נציין כי לצורך נוחות הקריאה והבנה בהירה של הפרק, נבנה הפרק בצורה שונה מההנחיות שהתקבלו

 לתסקיר זה. יחד עם זאת, חשוב להדגיש שהפרק עונה באופן שלם על כל הנדרש בהנחיות.   
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 להפעלת מערכת המתע"ן של הקו הסגול המזרחיחלופות מאקרו  2.0

העדפת טכנולוגיה אחת על פני אחרת ויישומה כמערכת עתירת נוסעים במרחב העירוני נובעת ממספר 

 משתנים:

 כמויות נוסעים צפויות, •

 זמינות התשתית והדרכים, •

 השתלבות אפשרית של כלי הרכב במרחב, •

 עלויות הקמה ותפעול המערכת.  •

 : BRT-ו  LRTשתי הטכנולוגיות שנמצאו מתאימות עבור מערכת עתירת נוסעים בגוש דן הן: 

3( LRT - ) רכבת קלהLight Rail Transportation (-  ,כלי הרכב נע על מסילה בזכות דרך מופרדת

בקרה, (בעל קיבולת נוסעים גבוהה ורצפה נמוכה המאפשרת נגישות מרבית וכולל מערכות תומכות 

 .)אוטומטי ועוד העדפה, מידע, כרטוס
4( BRT - ) אוטובוס מתקדםBus Rapid Transit (-  כלי הרכב נע על גבי גלגלי גומי בכביש, בדרך כלל

ופרדת, בעל קיבולת נוסעים גבוהה יחסית, רצפה נמוכה המאפשרת נגישות מרבית, בזכות דרך מ

בקרה, העדפה, (באמצעות מנוע ידידותי לסביבה וכולל מערכות תומכות  אפשרות להנחיה, מונע

 .)מידע, כרטוס אוטומטי ועוד

כך שהן ממירות שתי הטכנולוגיות שפורטו לעיל מייעלות את מערכת הסעת ההמונים במרחבים עירוניים ב

אוטובוס בעלי תדירות נמוכה בקו ראשי שתדירותו גבוהה והוא מוזן מקווי תחבורה ציבורית לכל  מס' קווי

 אורכו. 

נקבע באמצעות הגדרה מדויקת של משרד התחבורה.  LRTאופן השימוש בטכנולוגיית  בישראל נכון להיום,

 ר אפשרויות לכלי רכב, מערכות תומכות ועוד.טרם נקבע ועל כן יש מספ BRT אופן השימוש בטכנולוגיית

הערכת הביקוש לנסיעות מהווה תנאי מוקדם לקביעת טכנולוגיה בקו. הביקוש צריך להיבחן לאורך כל ציר 

 BRT-התנועה המיועד של הקו, תוך התמקדות במרכזי פעילות המהווים מוקדי ביקוש. התחום המתאים ל

נוסעים, מערכת  4,000מעבר לכמות של נוסעים.  4,000עת שיא), לבין נוסעים לשעה לכיוון (בש 1,500נע בין 

 .LRTהתחבורה הרצויה לשימוש הינה 

אינה   BRTולכן טכנולוגיית נוסעים 7,000 -מקטעים בהם ישנו צפי לכלאורך תוואי הקו הסגול ישנם 

 מתאימה להפעלת הקו הסגול בכלל והקו הסגול המזרחי בפרט. 

א' הינה תכנית מאושרת. בהמשך לכך,  70י, תת"ל בנוסף לכל האמור לעיל, יש לזכור כי הקו הסגול המערב

וכיוון שתכנית זו מתווה את הרק"ל עד לאזור בו יפו בקצה הקו, לקו הסגול יש צורך הכרחי בחיבור לד

ב' אינה כוללת  70תת"ל  09.04.18יאושר מיקומו של הדיפו בתת"ל נפרדת (בהתאם להחלטת הות"ל מיום 

ישנו היגיון תכנוני בהמשך אותה מערכת להסעת המונים שתפעל באותה טכנולוגיה ) את מיקום הדיפו

  ב'. 70בתת"ל 
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 המסילה תמאקרו להתוויי חינת חלופותלב מתודולוגיה  2.1

 עריכת והערכת החלופות נערכה במתכונת תלת שלבית:

גיבוש חלופות מאקרו להתוויית הקו בהתאם בעיקר לשיקולים של שרות אוכלוסיות  - שלב א' •

 היעד.

סווג החלופות למשפחות בעלות מאפיינים דומים, ובחירת החלופה הנבחרת בתוך כל  - שלב ב' •

 משפחה.

 השוואת  החלופות הנבחרות של כל משפחה לטובת גיבוש החלופה הנבחרת. – שלב ג' •

 נערכה בהתאם למתודולוגיה שלהלן: ההתוויההערכת חלופת 

לת צבעים של בין אדום לירוק והערכה התרשמותית של מכלול  אמתן ציון התרשמותי לכל חלופה בסק

 פו מתוך ההליך.התבחינים תוך יצירת דיון תכנוני לחידוד סוגיות שצ

 החלופה הנבחרת עמדה במבחנים השונים של ההערכה ובכך התחזקה הקביעה כי יש לקדמה לתכנון מפורט.

המתודולוגיה לבחינת חלופות מאקרו להתוויית המסילה בנויה ממספר קריטריוני "אב" וקריטיריוני משנה 

 המפורטים מטה. 

תהליך בחירת החלופה הנבחרת בנוי כך שמכל משפחת חלופות (כפי שמוסבר בהרחבה בפתיחת פרק זה) 

נבחרה חלופה נבחרת ע"י השוואת כל החלופות באותה משפחה. לאחר בחירת חלופה נבחרת מכל משפחה, 

תה פיתח הושוו החלופות הנבחרות אחת אל מול השנייה וכך בסופו של תהליך, נבחרה החלופה המועדפת או

 וקידם צוות התכנון. 

 :תחומים של רחב ספקטרום כוללות השונות התכנון חלופות לניתוח הקריטריונים

 שירות ותועלת, )1(
 תנועה, )2(

 תפעול, )3(

 היבטים פיסיים ותכנון המסילה, )4(
 סטטוטורי נכסי,  )5(
 סביבה. )6(

רת הערכה התמונה הכוללת הנוצרת ממפה בצורה גראפית את היתרונות והחסרונות של כל חלופה ומאפש

לול המדדים לבחירת החלופה הנבחרת הוחלט כי לא יינתן משקל קאפקטיבית. בבחינת הקריטריונים ושי

וזאת כיוון שבכדי ליצור דיון תכנוני אפקטיבי בחלופות, ההערכה אינה מסתמכת על  שונה לכל קריטריון

אלא פורסת את מכלול לות לכל קריטריון וחישובים מתמטיים אשר מסתכמים לציון מספרי אחד, ומשק

 הקריטריונים על הערכתם הפרטנית בצורה ויזואלית.

הערכה ויזואלית זו מאפשרת להתעכב ולחשוב על החזקות והמגרעות של כל חלופה ולקיים חשיבה רבת 

  משתתפים על החלופה המועדפת.

 .דירוג האפשרי, בסקאלת צבעיםמוצג ה 2.1.1.1 טבלהב

 
חלוקת ניקוד להתאמה לקריטריונים – 2.1.1.1טבלה   
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 צבע התאמה לקריטריון

 לא רלוונטי

 חוסר התאמה 

 תמינימאליהתאמה  

 התאמה חלקית 

 התאמה טובה 

 התאמה מלאה 

 שירות ותועלת  2.1.1 

, כגון התמ"לים והשינוי האורבני שיחול בה על רקע הבינוי האינטנסיבי שעתידה לעבור בקעת אונו

המאושרות ותכניות המתאר בשלבי הכנה של רוב הרשויות באזור, נבדקו החלופות השונות לאור 

קריטריונים המבטאים התייחסות למעבר הרק"ל בתכניות אלו למתן שירות יעיל למרכזי אוכלוסייה 

 צפופים. 

 מפגש עם קווים נוספים0 חנה וסע וכד) -התאמה לרשת מתע#ן  /א

אחד מעקרונות ביצוע מערכת המתע"ן הינו קישוריות בין אמצעי  ,4/א/23לתמ"א  2.1.2י הנחייה ס' "עפ

על מנת להגדיל את השימוש בתחבורה ציבורית ולהעביר נסיעות מרכב פרטי אליה, יש לשפר תחבורה שונים. 

ים ותכנונה הולך הרגל. קישוריות טובה במעבר בין האמצע –את האטרקטיביות והנוחיות של הנוסע 

כמערכת משולבת אחת מחד, ותכנון ידידותי של נקודות הממשק בין המערכת המשולבת ובין הרקמה 

מאידך, מבטיחים פיתוח מוטה תחבורה ומגבירים את רמות  ת, תוך שימת הדגש על הולכי הרגל,העירוני

 הנגישות.

" המקבל את אסטרטגי מערכתי, יצירת מפגש מתע"ן נוסף ובור לתחנת רכבת או קחיפרמטר זה נע בין "

" המקבל לא מזהים אפשרות לרשת משלימה ,תוואי לאורך צירים נמוכים במדרגהציון הגבוה ביותר, לבין "

 את הציון הנמוך ביותר. 

 *נתוני מודל( כמות נוסעים לפי הצבות נת#ע /ב

 -מתחת ליותר, לבין "" המקבל את הציון הגבוה בנוסעים לכל כיוון לשעת שיא 4,000מעל פרמטר זה נע בין "

נוסעים כיוון  4000-" המקבל את הציון הנמוך ביותר. הקריטריון מתייחס לנוסעים לכיוון לשעת שיא 1,000

 .אוטובוסע"י משורתים  להיותמדובר בנפח הנוסעים שלא יכולים שמעל למספר זה, 
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 מעבר דרך מוקדי פיתוח אינטנסיביים /ג

אינטנסיבי צפיפות מקסימאלית, כגון: בנייה רוויה, שכונות מגורים רבי פרמטר זה נע בין "מוקד פיתוח 

יפות נמוכה כגון בינוי צפ" המקבל את הציון הגבוה ביותר, לבין "ת ובנוסף הפיתוח משני צדי התוואיקומו

 צמוד קרקע" המקבל את הציון הנמוך ביותר. 

 םייומטרופולינמעבר דרך מוקדים עירוניים  /ד

" המקבל את אוניברסיטה ,ראשי כגון: בית חולים מרכזי מעבר דרך מוקד מטרופוליני" פרמטר זה נע בין

ך מוקדים (החמצה של מוקד עירוני)" המקבל את הציון התוואי לא עובר דרהציון הגבוה ביותר, לבין "

 הנמוך ביותר. 

 מעבר בצירי עירוב שימושיים ועידוד פיתוחם /ה

ר לאורך קטעים ניכרים הכולל תעסוקה/מגורים/מסחר/ציבופרמטר זה נע בין "הזדמנות לעירוב שימושים 

ת פיתוח ועירוב שימושים" המקבל התוואי חוסם אפשרוהמקבל את הציון הגבוה ביותר, לבין " של התוואי"

 את הציון הנמוך ביותר. 

 היבטים תנועתיים 2.1.2

 פתרון סביר לחציית צמתים /א

תוואי הרכבת משפיע במידה מועטה (זניחה) על הצמתים, אין צורך בביטולי פניות בצומת בין " פרמטר זה נע

תוואי הרכבת יוצר הפרעה בלתי סבירה " המקבל את הציון הגבוה ביותר, לבין "ואין השפעה על הקיבולת

 " המקבל את הציון הנמוך ביותר. במעבר של מספר צמתים ללא פתרון סביר

 קיבולת בקטע דרך .ב

פרמטר זה נע בין "תוואי הרכבת וחתך הדרך המוצע יאפשר לשמור לפחות על הקיבולת החזויה" המקבל את 

" תוואי הרכבת יוצר בעיית קיבולת לא סבירה. לא מזהים פתרון סביר במערכתהציון הגבוה ביותר, לבין "

 המקבל את הציון הנמוך ביותר.

 פתרון סביר לנגישות וחניות /ג

תוואי הרכבת " המקבל את הציון הגבוה ביותר, לבין "אין השפעה על כניסות וחניותפרמטר זה נע בין "

 ום כניסות ויציאות באופן לא סביר" המקבל את הציון הנמוך ביותר.יחס

 היבטי תפעול  2.1.3

 פתרון קצה לדיור רכבת /א

הציון  " המקבל אתניתן ליישם פתרון קצה לדיור רכבות ללא בעיה תוך גמישות בשטחפרמטר זה נע בין "

 " המקבל את הציון הנמוך ביותר. לא ניתן למקם כלל פתרון קצההגבוה ביותר, לבין "
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 תכנון המסילה –היבטים פיסיים  2.1.4

 התוויה ישרה וללא פיתולים /א

לפרמטר זה חשיבות ביעילות המערכת הסעת הנוסעים. ככל שיש יותר פניות ו/או פיתולים בהתוויית הקו, 

ובהתאם נפגעת השירותיות של הקו מבחינת הנוסע. פרמטר זה נע בין כך מהירות הנסיעה פוחתת 

מטר ללא עיקופים  200קטעים ישרים או רדיוסים גדולים במיוחד מעל  -גיאומטריה נוחה בתוואי ישר"

רכבת ברדיוס  צמתים בהם לא ניתן להתוות" " המקבל את הציון הגבוה ביותר, לביןוהארכת תוואי

 קבל את הציון הנמוך ביותר. " הממטר 50מינימאלי של 

 אחידות התכנון- אוריינטציה /ב

סי אחיד מעבר לאורך צירים ראשיים עורקיים/ אזורים ברורים, תוך אפשרות לחתך טיפופרמטר זה נע בין "

. מעבר דרך צירים שונים בהירארכיהלאורך קטע של מספר תחנות" המקבל את הציון הגבוה ביותר, לבין "

 וריינטציה" המקבל את הציון הנמוך ביותר.חוסר אחידות וחוסר א

 היבטים סטטוטוריים נכסיים  2.1.5

 זכות דרך- ישימות במינימום פינויים /א

פרמטר זה נע בין "קיימת רצועת דרך פנויה להעברת הרק"ל ללא פינויים" המקבל את הציון הגבוה ביותר, 

 ת הציון הנמוך ביותר. " המקבל אחסם לפרויקטהתוואי לא זמין, לא ניתן למימוש עד כדי לבין "

 א) 81ותת#ל  05א340תמ#א  תכניתהתאמה ל /ב

" המקבל את הציון א' שאושר 70וללא שינויים בתת"ל  התאמה יחסית גבוהה לתמ"אפרמטר זה נע בין "

" המקבל לפרויקטחסם א' שעלול ליצור  70ו/או תת"ל  חוסר התאמה מהותי לתמ"אהגבוה ביותר, לבין "

 את הציון הנמוך ביותר. 

 בהכנה ותכניות ת מתארוהתאמה לתכני /ג

ולתכניות בוחן את התאמת התוויית הרק"ל לתכניות מתאר, תכניות מפורטות מאושרות פרמטר זה 

מתאר מבחינת תוואי ומיקום  תכניותהתאמה מלאה ל"מדרג הפרמטר נע בין  הנמצאות בהליכי תכנון.

חסם מתאר שעלול ליצור  תכניתחוסר התאמה מהותי להציון הגבוה ביותר, לבין "הדיפו" המקבל את 

 לפרויקט" המקבל את הציון הנמוך ביותר. 

 היבטי סביבה 2.1.6

 אקולוגיה /א

קריטריון זה בא לבחון את נושא הפגיעה האקולוגית הצפויה, לאחר יישום התכנית. סולם המדדים 

לקריטריון זה נע בין "לא חלה פגיעה בערכים אקולוגים כלל" שמקבל את הציון הגבוה ביותר, לבין "הרס 

 מוחלט של ערכים אקולוגים" שמקבל את הציון הנמוך. 
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 עיותחציה של נחלים0תעלות ניקוז טב /ב

קריטריון זה בא לבחון את מס' החציות וחומרת החציה (כתלות באיכות הפאונה והפלורה או איכות המים 

של הערוץ המדובר) והוא נע בין "אין חציה של נחלים/תעלות ניקוז טבעיות" אשר מקבל את הציון הגבוה 

ת ו/או איכות מים גבוהה" ביותר, לבין "חצייה של ערוץ ניקוז טבעי בו נמצאו מע' אקולוגיות איכותיו

 המקבל את הציון הנמוך ביותר.

 קרבה לנחלים /ג

 3/ב/34קריטריון זה בא לבחון את המרחק שנשמר בין אפיק הנחל לבין רצועת הרק"ל ביחס לתמ"א 

ולהתכנות פגיעה בגדות הנחל בעת עבודות ההקמה. סולם המדדים לקריטריון נע בין "תוואי המסילה 

דר עפ"י התמ"א כרצועת השפעה" המקבל את הציון הגבוה ביותר, לבין "תוואי מרוחק מעבר לשטח שמוג

 המקבל את הציון הנמוך ביותר.  המסילה ממקום בתחום רצועת המגן ו/או בקרבה המסכנת את גדות הנחל"

 קיטוע רצף שטחים פתוחים /ד

. סולם המדדים קריטריון זה בא לבחון את מידת מעבר הרק"ל בשטחים פתוחים תוך התייחסות לאיכותם

לקריטריון נע בין "אין מעבר בשטחים פתוחים" המקבל את הציון הגבוה ביותר לבין "התווית הרק"ל 

כשטחים בעלי רגישות נופית סביבתית גבוהה" המקבל  35קוטעת שטחים פתוחים המוגדרים על פי תמ"א 

  את הציון הנמוך ביותר. 
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 המסילה  תלהתוויימאקרו בחינת חלופות  2.2

החלופות מונחות ארבע משפחות חלופות, העוברות בשני אזורים במרחב: אזור צפוני (מעבר בגבעת בסל 

מונסון). כל משפחת חלופות מורכבת ממספר הצעות (חלופות)  -שמואל) ואזור דרומי (אור יהודה ויהוד

"ל ולא להתוויית הרק"ל כאשר המשותף לאותן חלופות הוא האזור הגיאוגרפי אליו מוכוון תוואי הרק

 מיקום הדיפו במרחב.

בכל משפחת חלופות למיקום התווית הרק"ל במרחב בוצעה בחינת חלופות פנימית. לאחר מכן, בוצעה 

 השוואת חלופות נבחרות (אחת מכל משפחת חלופות) כאשר המועדפת מתוכן היא זו שקודם תכנונה.  

 מפרטת את משפחות החלופות השונות.  2.2.0.1טבלה 
משפחות חלופות מאקרו להתווית המסילה – 2.2.0.1טבלה   

 גבעת שמואל בקעת אונו

 משפחת חלופות
 דיפו טייסים 461

משפחת חלופות 
 דיפו אור יהודה

דיפו  חלופת
ירפורט יא

 סיטי
 משפחת חלופות גבעת שמואל

  1חלופה א

 חלופת התמ"א
  1חלופה ב

 אור יהודה מערב

 1חלופה ד

 תחנת תעופה

 1חלופה ה

 חלופת התמ"א
 2חלופה א

 1משנה  - 461
  2חלופה ב

 אור יהודה נתב"ג
  2חלופה ה

 חלופת זבולון המר
 3חלופה א

 2משנה  - 461
  3חלופה ב

 אור יהודה מרכז
  3חלופה ה

 חלופת התעסוקה
  4חלופה א

 עוקף תל השומר
  4חלופה ב

 412תוואי 

 
  5חלופה א

 חוצה תל השומר

  6חלופה א 

 אזה"ת אור יהודה
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 חלופות הזרוע הדרומית 2.2.1

מרחב בקעת אונו עתיד לעבור שינוי מערכתי, גם בהיבטי עוצמות הפיתוח וגם בהיבטים התנועתיים. מתקן 

גדול של מערכת הביטחון עתיד להתפנות משטחי קרקע לתוספת של עשרות אלפי יחידות דיור לצד שטחי 

כפי שניתן לראות וח מאסיבי לתעסוקה האזור הדרומי של הבקעה עתיד להתעצם בפית. תעסוקה ומסחר

  המציג את אזורי התעסוקה והמגורים העתידיים במרחב בקעת אונו.  2.2.1.0תרשים ב

עתיד להוריד נפחי תנועה  1לכביש מספר  6אשר עתיד לחבר את כביש מספר  46בהיבט התנועתי כביש מספר 

צומת אווייה לדרך  –ובמקטע מסובים  עירונימדרום ליהוד לרחוב  461ועתיד להפוך את מקטע  461מציר 

 . אזורית בעלת מאפיינים עירוניים

 אזורי מגורים ותעסוקה עתידיים בבקעת אונו – 0.2.2.1תרשים 
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 דיפו טייסים 461משפחת חלופות  2.2.1.1

 מהווה נקודה אסטרטגית לקצה הקו המזרחי. תוואי הרכבת 40/461אזור מחלף הטייסים במפגש הדרכים 

ויגיע עד אזור מחלף הטייסים. באזור מחלף הטייסים מתוכנן פרויקט "חנה  461יעבור לאורך פרוזדור דרך 

מזרחה  46. המשך כביש )B.R.T(יתכן נת"צ או  40וי תחבורה צפון דרום על כביש וסע" וכן צפוי תגבור קו

ויאפשר הפחתה של כלי  ה וסעויאפשר הגעה מהירה לאזור קצה הקו ולחניון חנ (מחלף כח) 6יחבר את כביש 

  .הרכב הנכנסים למטרופולין

להורדת המדרג  אושרה ע"י המועצה הארצית לתכנון ובניהמהווה את הציר העיקרי במרחב. דרך זו  461דרך 

יסתמכו תכניות הבינוי החדשות בבקעת אונו לפינוי  מדרך פרברית מהירה לדרך אזורית שעליהכך שתהפוך 

יה עד למחלף מסובים. חלק י, הורדת המדרג תחול בקטע מצומת אוו108/3תמ"א מחנה תל השומר. ע"פ 

י אך באופן רציף, חלק מהחלופות עוברות דרך יישובים/ מתחמי בינו 461מהחלופות מתוות לאורך דרך 

 .461חוזרות בקטעים אל תוואי 

 מציג את כלל החלופות הנבחנות ע"ר תצ"א. 2.2.1.0תרשים 

 דיפו טייסים 461פרפוזיציה של משפחת חלופות סו – 2.2.1.0תרשים 
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 :החלופות 6של  להלן פירוטן

 4/א/23חלופת תמ"א  – 1חלופה א .1

תוואי הקו הסגול נכנס לשטח הבנוי של דרום יהוד על ציר דרך העצמאות ושבזי ואח"כ פונה  על פי חלופה זו

 וממשיך מזרחה לצומת הטייסים. 461דרומה ברחוב אלטלף לדרך 

מציגים את התווית הרק"ל על פי חלופת התמ"א ע"ר תצ"א וע"ר ייעודי קרקע,  2.2.1.2 – 2.2.1.1ם מיתרשי

 בהתאמה. 

 התמ"א 1התווית הקו הסגול על פי חלופת א – 2.2.1.1תרשים  
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 התמ"א ע"ר ייעודי קרקע 1התווית הקו הסגול על פי חלופת א – 2.2.1.2תרשים 

  ומכאן שלכאורה ניתן להקל את התהליך הסטטוטורי.  4/א/23יתרון החלופה נובע מהתאמתה לתמ"א 

 חסרונות החלופה הינם:

(כגון מוסכים, שטחי  עוברת בצמתים רבים, בדרכים צרות עם שימושי קרקע וכניסות מרובות .1

 תעשיה, מרכזי קניות, תחנות דלק וכד').
דורשת הפקעות בשל הרחבת זכות דרך ופינויים בתוך זכות דרך עם השפעה גדולה על כניסות  .2

 למוסכים.
 כוללת ביטולי חניות ושינויים במערך התנועתי. .3
בשטח הכלוא בין ( 461התוואי בחלופה כולל תפניות דרך ו"מחמיץ" את יוזמת הפיתוח מדרום לדרך  .4

  .21/3ותמ"מ  ע"פ תכניות המתאר של יהוד) 46 -ל 461
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 1משנה  – 461 – 2חלופה א .2

החל ממפגש ציר שדרות גבריאלה  בזיקה ישירה לאורך הציר, 461ת לאורך דרך ימותווהרק"ל חלופה זו ב

א' לאורך ציר  70ל חלופה זאת "מתקנת" ומיישרת את תוואי תת" ) המתוכנן ועד צומת הטייסים.4612(

  .) ומבטלת את תחנת "בקעת אונו", בדופן הדרומי של בית חולים שיבא4612/461שדרות גבריאלה (

מציגים את התווית הרק"ל על פי חלופת זו ע"ר תצ"א וע"ר ייעודי קרקע,  2.2.1.4 – 2.2.1.3ם מיתרשי

 בהתאמה.  

 ע"ר תצ"א 2התווית הקו הסגול על פי חלופה א – 2.2.1.3תרשים 
  



 בע"מלהסעת המונים נתיבי תחבורה עירוניים  -נ.ת.ע 

3ז -קו סגול מזרחי  .docx                                          400מתוך  180עמוד 

 

 ע"ר ייעודי קרקע 2התווית הקו הסגול על פי חלופה א – 2.2.1.4תרשים 

 יתרונות החלופה:

ם מערב, מינימו -תוך אוריינטציה ברורה מזרח 461אחידות התכנון, הסתמכות על ציר ראשי  .1

 ."כניסות" לכבישים נמוכים במדרג, מינימום תפניות תוואי
, לא ידרשו פינויים 461התוואי "רצועת דרך" לרכבת הקלה על בסיס רצועת דרך  ניתן לייצר לאורך .2

משמעותיים. החלופה לא "קושרת" ולא מתנה את הקמת תוואי הרק"ל בפינוי מחנות, או ביוזמות 

 פיתוח מגורים ותעשיה.
הזדמנות לקרב את  מבחינה אורבנית חלופה זאת אמנם לא עוברת במרכז עירוני אך כן מאפשרת .3

 . תוך עירוב שימושים ויצירת הזדמנות 461, בינוי צמוד דופן לאורך דרך הבינוי המתוכנן

היבטים תנועתיים של מעבר הרכבת בצמתים עמוסים וצורך בביטולי חסרונות החלופה באים לידי ביטוי ב

  פניות על מנת לאפשר העדפה.
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 2משנה  – 461 – 3חלופה א .3

. 461חיבור לתוואי  ומיקום , השוני מתבטא באופןלעילשתוארה  1משנה  -461חלופה זאת דומה לחלופת 

א', מתחברת לתחנת בקעת אונו, בהמשך התוואי פונה דרומה בציר  70מתאימה לגבול תת"ל  2חלופת משנה 

 .461מוטה גור ואח"כ פונה מזרחה בדרך 

נתייחס להבדלים בין שתי חלופות המשנה באזור החיבור  1דומה לחלופות משנה  2היות שחלופת משנה 

 .461לדרך 

מציגים את התווית הרק"ל על פי חלופת זו ע"ר תצ"א וע"ר ייעודי קרקע,  2.2.1.6 – 2.2.1.5ם מיתרשי

 בהתאמה.  

 ע"ר תצ"א 3הקו הסגול על פי חלופה אתוואי  – 5.1.2.2תרשים 
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 ע"ר ייעודי קרקע 3תוואי הקו הסגול על פי חלופה א – 2.2.1.6תרשים 

 : החלופה יתרונות

  מטר שבתוקף. 700א' ללא צורך בתיקון קטע באורך של  70תת"ל  תכניתהתאמה ל .1
אם  ,(שיבא) מדרום מאפשרת שירות נוסף לבית החולים תחנה נוספת לבית חולים תל השומרמיקום  .2

 כי תחנה זו לא תהיה הכניסה הראשית והיא ממוקמת פחות טוב מתחנת שיבא מערב.

 ב: באים לידי ביטוי 2של חלופת משנה  החלופה חסרונות

סה"כ שלוש פעמים וכן פגיעה באוריינטציה  –מעלות במפגש צמתים  90ריבוי תפניות דרך בזווית  .1

  מערב).-התוואי (מזרח של
, הרק"ל צפויה לשרת רק צד אחד של הדרך הצמודה היות ומועד פינוי המחנה הצבאי אינו ידוע .2

  למחנה.
ת ירמת גן וקרי ,אור יהודהבתחומי  461/4612החמצת הממשק עם הפיתוח הרב הנשען על צומת  .3

 ).1023ותמ"ל  1046כניות תמ"ל אונו (ת
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 עוקף תל השומר – 4חלופה א .4

החלופה מציעה ליישר את התוואי מצומת אלוף שדה ולהמשיך בדרך שיבא ועמק האלה, לעקוף את בית 

עד המפגש עם  4622, יעקב דורי, דרך לחזור דרומה לאורך שד' בן גוריוןהחולים מצפון עד לשדרות בן גוריון ו

  . חלופה זאת מייצרת מעקף צפוני של שטח תל השומר ובקעת אונו.461

מציגים את התווית הרק"ל על פי חלופת זו ע"ר תצ"א וע"ר ייעודי קרקע,  2.2.1.8 – 2.2.1.7ם מירשית

 בהתאמה.  

 עוקף תל השומר ע"ר תצ"א 4הקו הסגול על פי חלופה אתוואי  – 7.1.2.2רשים ת
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 עוקף תל השומר ע"ר ייעודי קרקע 4הקו הסגול על פי חלופה אתוואי  – 8.1.2.2רשים ת

למעבר קיימת אפשרות  461יתרון חלופה זו בא לידי ביטוי בשירות למסדרון תחבורה חלופי שכן על דרך 

 תח"צ בצורה מוסדרת (נתיב תח"צ וכיוצא בזה). 

 חסרונות החלופה:

א' ולתוואי התמ"א כפי שאושר במסגרת התת"ל ובכך מנוגדת להחלטות  70תת"ל להחלופה מנוגדת  .1

 הסגול.קודמות לתוואי הקו 
עוברת בפרוזדורי דרך צרים ויוצרת בעיות קיבולת בצירים משניים, השפעה רבה על חניות, צורך  .2

 בהפקעות והרחבת זכות דרך לחצרות.
 אך אינה מוסיפה כמות נוסעים בהתאמה. מאריכה את התוואי ביחס לחלופות אחרות .3
 .4612ו 461כגון  םלאורכשימושים מעורבים  ת לאורך צירים מרכזיים לפיתוחיתווואינה מ .4
 אינה מייצרת תחנה בסמוך לבניין האשפוז של ביה"ח שיבא.  .5
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 חוצה תל השומר – 5חלופה א .5

ק"מ שחוצה את המחנה וחוצה  2מציעה למקם את התוואי לאורך ציר מזרח מערב באורך של כ  ההחלופ

עד צומת סביון ומשם  יהודה"גני  - 1041תכנית "תמ"ל דרך התוואי חוזר דרומה  בעתיד את תכניות הבינוי.

 מלווה את הציר הראשי של תכנית הבינוי העתידית., 461מזרחה על כביש 

מציגים את התווית הרק"ל על פי חלופת זו ע"ר תצ"א וע"ר ייעודי קרקע,  2.2.1.10 – 2.2.1.9ם מירשית

 בהתאמה.  

 ע"ר תצ"א חוצה תל השומר 5תוואי הקו הסגול על פי חלופה א – 9.2.2.1תרשים 
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 ע"ר ייעודי קרקע חוצה תל השומר 5תוואי הקו הסגול על פי חלופה א – 10.2.2.1תרשים 

 :החלופה הינם היתרונות

 א'. 70חיבור מותאם לתת"ל  .1

 שירותיות ומעבר באזורי בינוי צפופים (ע"פ תכנון).  .2
ותלות בפיתוח  461והימנעות מפגיעה בציר  אפשרות ליצירת אוריינטציה על בסיס ציר רוחב עתידי .3

 שלו. 

 .ומעבר רק"ל בציר העורפי 461היתרונות של מעבר תח"צ בציר  מקסום .4

ישימה את החלופה הנ"ל ללא  אשר הופך פינויים רחוק, ם צבאיים שמועדמעבר בשטחין החלופה הינו וחסר

 בשלב זה.
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 אזה"ת אור יהודה – 6חלופה א .6

 המתע"ן את אזור התעשייה אור יהודה ויהוד מונוסון.מערכת בחלופה זו נעשה ניסיון לשרת באמצעות 

שינוי כך השייכת למשפחת חלופות דיפו אור יהודה (המפורטת בהמשך) אך ב 1חלופה זו דומה לחלופה ב

ושם  ביגאל אלון 461שהרק"ל נכנסת אל תוך המוקדים האינטנסיביים של אור יהודה, חוזרת חזרה לדרך 

 ממשיכה מזרחה אל צומת טייסים והדיפו המתוכנן במרחב הצומת.  

מציגים את התווית הרק"ל על פי חלופת זו ע"ר תצ"א וע"ר ייעודי קרקע,  2.2.1.12 – 2.2.1.11ם מירשית

 בהתאמה.  

 אזה"ת אור יהודה ע"ר תצ"א 6תוואי הקו הסגול על פי חלופה א – 11.2.2.1תרשים 
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 אזה"ת אור יהודה ע"ר ייעודי קרקע 6תוואי הקו הסגול על פי חלופה א – 12.2.2.1רשים ת

 הינם: החלופה יתרונות

 המתוכנן. 1046ומעבר הרק"ל בתחום תמ"ל  מעבר דרך מוקדי עירוב שימושים ותעסוקה אינטנסיבית .1
 .461מגמות תכנון לאורך דרך שירות לאוכלוסייה המתגוררת במרכז אור יהודה ללא הסתמכות על  .2

שיביאו  והארכת הקו(שמשמעותו האטה של מהירות הנסיעה של הרק"ל) פיתול  החלופה הינם חסרונות

 לפגיעה ברמת השירות של הרק"ל לנוסע. 
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 השוואת חלופות משפחת דיפו טייסים ובחירת חלופה מועדפת

מציגה את הערכת הקריטריונים השונים והשוואת החלופות המרכיבות את משפחת חלופות  2.2.1.1טבלה 

 דיפו טייסים. 

רבים במגוון נושאים וקריטריונים כגון  חסרונות(חלופת התמ"א)  1חלופה אמעיון בטבלה עולה כי ל

מעבר דרך " " כיוון שהיא אינה מגיעה לחניון חנה וסע המתוכנן במחלף טייסים,התאמה לרשת המתע"ן"

היבטים ה, בכל מגורים ביהוד לאזורתעסוקה  זוראהתוואי עובר בין " כיוון שיםמוקדי פיתוח אינטנסיבי

כיוון שהתוואי כולל תפניות דרך רבות, עובר דרך צירים מאספים ביהוד מונסון תכנון המסילה ל הפיסיים

חוסר התאמה למיקום וכן ישנו  שכן החלופה מצריכה פינויים משמעותיים היבט הסטטוטורי/נכסיוכן ב

 מונסון.-המתאר ליהוד תכניתהרחוב העירוני המשמעותי ב

ובעיקר היא מציגה יתרון ביחס לשאר  התאמה טובה עד מלאה בכל הקריטריונים שנבחנו 2חלופה אל

ושמירה על מינימום תפניות דרך כיוון שיש בה  "התוויה ישרה ללא פיתוליםהחלופות בקריטריונים של "

מעבר לאורך " כיוון שהיא כוללת אוריינטציהאחידות התכנון, חתך טיפוסי, , "סטנדרט גבוה של התוויה

לחלופה זו לא נמצאו חסרונות בקריטריונים שנבחנו  צירים אורכיים, תוך אפשרות לחתך טיפוסי אחיד.

 ביחס לחלופות האחרות. 

דירוג נמוך בהיבטים הפיסיים , אך מקבלת ייתרונות בהיבט הסטטוטורי/נכס, 2, כמו לחלופה א3חלופה אל

סה"כ שלוש פעמים וכן פגיעה  –מעלות במפגש צמתים  90ריבוי תפניות דרך בזווית בגלל  לתכנון המסילה

 3בנוסף, חלופה א .פיתולי דרך ומעבר בצירים מקומיים באור יהודה מערב)-(מזרח אוריינטציה של התוואיב

ת אונו יבתחומי אור יהודה רמת גן וקרי 461/4612נשען על צומת עם הפיתוח הרב ההממשק מחמיצה את 

 ).1023ותמ"ל  1046(תמ"ל 

, בעיקר בקריטריונים של חסרונות רבים בהיבטים של שירות ותועלת(עוקף תל השומר צפון)  4חלופה א

של הפיתוח החלופה עוברת בשוליים הצפוניים והמזרחיים " כיוון שמעבר דרך מוקדי פיתוח אינטנסיביים"

" כיוון מעבר דרך מוקדים עירוניים ומטרופוליניים, "העתידי שיחליף את בסיס תל השומר האינטנסיבי

מעבר בצירי , ו"ראשית לבית החולים שיבא תל השומראינו עובר בממשק עם הכניסה השתוואי החלופה 

רך צירים מרכזיים לפיתוח אינה מותווית לאו" וזאת בגלל התווית הרק"ל שעירוב שימושים ועידוד פיתוחם

מתאר  תכניותהתאמה ל. בנוסף, לחלופה זו חסרון בקריטריון "4612ו 461שימושים מעורבים לאורכם כגון 

חוסר התאמה ו 1046תמ"ל  -ו 1023" בגלל החמצת המעבר בתמ"לים גדולים כגון תמ"ל בהכנה תכניותו

 לסכמת בקעת אונו והתוויית הרק"ל בריחוק ממוקדי הפעילות.

" בגלל מעברה הצפוי מעבר דרך מוקדי פיתוח אינטנסיביים" (חוצה תל השומר) יתרונות ב 5חלופה אל

הינו  חסרונה המרכזיבתחום תמ"לים שייבנו במקום בסיס תל השומר שעתיד להתפנות. יחד עם זאת, 

את  ךהופש רחוק ואינו יודע (נכון לשלב זה), דברשמועד פינויים  באותו מעבר בתחום השטחים הצבאיים

 החלופה הנ"ל ללא ישימה בשלב זה.

. יחד 1046בגלל המעבר בתחום תמ"ל  שירות ותועלתשל  יתרונות בהיבטים(אזה"ת אור יהודה)  6לחלופה א

צירים עירוניים של מעבר בבגלל  הנבחנים חסרונות בהיבט התנועתי בכל הקריטריוניםעם זאת, לחלופה 

 פיסיים לתכנון המסילהה בהיבטים חסרונותוכן  ות באופן לא סבירטול חניות וכניסביה והעיר אור יהוד

 בגלל התווית הרק"ל שכרוכה בהארכת הקו ובפיתולו. 

זאת תוך מתן דגש בפיתוח חלופות המיקרו כחלופה המועדפת,  2מתוך אלו, צוות התכנון ממליץ על חלופה א

 . ת הקושהינו עמוס, ללא קשר להתוויי 4612/461על טיפול במעבר בצומת 
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והשוואתן משפחת דיפו טייסים חלופותהערכת  – 2.2.1.1טבלה   

 

 קריטריון נושא

 6-א 5-א 4-א 3-א 2-א 1-א

חלופת 
 התמ"א

 461חלופת 
 1משנה 

 461חלופת 
 2משנה 

עוקף תל 
 השומר צפון

חוצה תל 
 השומר

אזור  
התעשייה 
 אור יהודה

שירות ותועלת 
(קריטריון 

 מוביל)

             חנה וסע וכד' \התאמה לרשת מתע"ן, מפגש עם קווים נוספים 
             ע"פ הצבות נ.ת.ע. (*)   -כמות נוסעים 

             מעבר דרך מוקדי פיתוח אינטנסיביים 
             מעבר דרך מוקדים עירוניים ומטרופוליניים

             שימושים ועידוד פיתוחם (הזדמנות)מעבר בצירי עירוב 
היבטים פיסיים 

 ותכנון מסילה
             התוויה ישרה ללא פיתולים 

             אחידות התכנון, חתך טיפוסי, אוריינטציה 

 תנועה
             פתרון סביר לחציית צמתים ראשיים

             פתרון סביר מבחינת קיבולת 
             פתרון סביר לנגישות וחניות 

 סטטוטורי/נכסי
             זכות דרך , ישימות במינימום פינויים 

             בהכנה  תכניותמתאר ו תכניותהתאמה ל

 תפעול
             קיים פתרון לדיור קצה , דיפו קרוב לקצה הקו 

             ישימות

 סביבה
             נחלים/תעלות ניקוזחציה של 

             קרבה לנחלים
             קיטוע רצף שטחים פתוחים
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 משפחת חלופות דיפו אור יהודה 2.2.1.2

ה את ציר השלוחה שמהוו 461אור יהודה מתייחסות למספר חלופות של קישור בין דרך  דיפוחלופות הגעה ל

 .5/5על פי בתמ"מ  אור יהודה בדרום מערב הישוב דיפושל  המאושר מוהראשי לבין מיקו

כל החלופות המשויכות למשפחה זו מתוות את הרק"ל כך שתסיים את הקו בדיפו הממוקם בדרומה של אור 

 יהודה. 

 מציג סופרפוזיציה של החלופות ע"ר תצ"א.  2.2.1.13תרשים חלופות תכנון,  4במשפחה זו קיימות 

 סופרפוזיציה של משפחת חלופות דיפו אור יהודה – 2.2.1.13תרשים 
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 :החלופות 4של  פירוטןלהלן 

 אור יהודה מערב – 1חלופה ב .1

. החלופה מבוססת על מעבר דרך מוקדי פיתוח מעורבי 4612חלופה זו מבוססת על ציר אריאל שרון, כביש 

 לעיל.    1.4.2.3. הרחבה על תכניות אלו מפורטת בסעיף 1046ותמ"ל  1023שימושים בדמות תמ"ל 

ים את התווית הרק"ל על פי חלופת זו ע"ר תצ"א וע"ר ייעודי קרקע, מציג 2.2.1.15 – 2.2.1.14ם מירשית

 בהתאמה.  

 אור יהודה מערב ע"ר תצ"א 1תוואי הקו הסגול על פי חלופת ב – 42.2.1.1תרשים 

  



 בע"מלהסעת המונים נתיבי תחבורה עירוניים  -נ.ת.ע 

 400מתוך  193עמוד                                          תסקיר השפעה על הסביבה –ב'  70תת"ל     

 

 אור יהודה מערב ע"ר ייעודי קרקע 1תוואי הקו הסגול על פי חלופת ב – 52.2.1.1תרשים 

 : החלופה יתרונות

  תוואי בגיאומטריה נוחה. .1

 . )1046ותמ"ל  1023(תמ"ל  התוואי עובר דרך מוקדי פיתוח אינטנסיביים מתוכננים .2
ניתן לייצר חתך דרך רחב ולהסדיר פתרונות תנועה מותאמים מראש, להימנע מאילוצי תנועה  .3

 ואילוצים של הפקעות וכניסה לחצרות. 
 התוואי תואם את תכנית המתאר לעיר. .4

 : החלופה חסרונות

 .בשולי העירמעבר  .1

 שרות הקו תלוי בפיתוח העתידי, שאינו קיים היום. .2
 ." במחלף טייסיםהעדר חיבור למתחם "חנה וסע .3
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 אור יהודה נתב"ג – 2חלופה ב .2

, בתוספת חיבור לתחנת רכבת נתב"ג, 4612ציר אריאל שרון, כביש חלופה זו מתווה אף היא את הרק"ל על 

 . 46כביש  – 1/ב/47דרך מעבר במחלף אור יהודה דרום המתוכנן במסגרת תמ"א 

מציגים את התווית הרק"ל על פי חלופת זו ע"ר תצ"א וע"ר ייעודי קרקע,  2.2.1.17 – 2.2.1.16ם מירשית

 בהתאמה.  

 אור יהודה נתב"ג ע"ר תצ"א 2תוואי הקו הסגול על פי חלופת ב – 62.2.1.1תרשים 
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 אור יהודה נתב"ג ע"ר ייעודי קרקע 2תוואי הקו הסגול על פי חלופת ב – 72.2.1.1תרשים 

 יתרונות החלופה באים לידי ביטוי ב:

 בעלת תוספת נוסעים רבה, תחנת נתב"ג.  תרכבת ישראל משמעותי חיבור לתחנה .1

 . )1046ותמ"ל  1023(תמ"ל  דרך מוקדי פיתוח אינטנסיביים מתוכננים התוואי עובר .2
ניתן לייצר חתך דרך רחב ולהסדיר פתרונות תנועה מותאמים מראש, להימנע מאילוצי תנועה  .3

 ואילוצים של הפקעות וכניסה לחצרות. 

 חסרונות החלופה הינם:

בגלל מיקום מתקן ום המתוכנן אילוצים פיסיים בביצוע מנהור לרק"ל מתחת למחלף אור יהודה דר .1

המתוכנן במסגרת תכנית המקדמת רשות הניקוז לוויסות הזרימה בנחל איילון ומניעת  4ריסון ע'

הצפות באזור. מעבר תת"ק של מתקן הריסון מצריך ירידה עמוקה לתת הקרקע תוך חציה של מפגש 

ים ויצירת מרחקי תחנות הנחלים יהוד ואיילון, דבר שמשפיע על מיקום הפורטלים במרחקים גדול

 עצומים.
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. את מחלף זה 1/ב/47הצורך בחציית המחלף העתידי "אור יהודה דרום" המתוכנן במסגרת תמ"א  .2

 -לא ניתן לחצות בחציה עילית כיוון שהוא מתוכנן כמחלף תלת מפלסי המיועד לשרת תנועת כ"ר ו

BRT  2/4ע"י תמ"א והוא מנצל למקסימום את מגבלות הבניה לגובה המוטלות באזור. 
 היעדר שירות לשכונות יהוד ואור יהודה. .3
 , כולל הקמת מחלף אור יהודה דרום.שרות הקו תלוי בפיתוח העתידי, שאינו קיים היום .4
 חציה של נחל איילון.   .5

 

 אור יהודה מרכז – 3חלופה ב .3

, חוצה את אזור מרכז אור יהודההוא אל הדיפו כך ש 461מדרך  מתווה תוואי הרכבת הקלהבחלופה זו, 

   עובר בצירים: יגאל אלון, מרדכי בן פורת, אליהו סעדון, אריק איינשטיין ואריאל שרון.ו

וגם נת"ע תוואי זה נבחר כתוואי מועדף בהקשר של בדיקות תוואי "אור יהודה מרכז" על ידי צוות קודם של 

מהווה את התוואי הרצוי, במידה ורוצים לשרת ולקשור את מרכז העיר. קיימות  צוות התכנון הנוכחי לדעת

גם תתי חלופות לאורך צירים אחרים: מנחם בגין, יחזקאל קזז, העצמאות, אך לתתי חלופות אלו אין יתרון, 

 .התוואי משום שאינן מקשרות מרכזים משמעותיים או אזורים צפופים ומאידך רק מאריכות את

מציגים את התווית הרק"ל על פי חלופת זו ע"ר תצ"א וע"ר ייעודי קרקע,  2.2.1.19 – 2.2.1.18ם מירשית

 בהתאמה. 
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 אור יהודה מרכז ע"ר תצ"א 3תוואי הקו הסגול על פי חלופת ב – 82.2.1.1תרשים 
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 אור יהודה מרכז ע"ר ייעודי קרקע 3תוואי הקו הסגול על פי חלופת ב – 92.2.1.1תרשים 

 . הכמות אוכלוסייה גדולה בעיר הבנויהנגשת הרק"ל ליתרון חלופה זו הינו חיבור מרכז עירוני אור יהודה ו

 חסרונות החלופה הינם:

 רבות הגורם לאיטיות הרק"ל לאורך התוואי.  דרךמאולץ, כולל תפניות תוואי גיאומטרי  .1

 ,ית על הסדרי תנועה, צמצום נתיבים וביטולי פניותהשפעה מהות .2
מהווה גם היום קטע "צוואר במיוחד לאורך ציר אריק איינשטיין ש ,צורך בהפקעות וכניסה לחצרות .3

 ,בקבוק"
לפיתוח העתידי בחלופה מעבר באזורים בהם אטרקטיביות נמוכה מבחינת כמויות נוסעים ביחס  .4

 .1ב'
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 412תוואי  – 4חלופה ב .4

 דיפועד ל, 412לכביש ה פונה חזרה מערבה ייוובצומת או 461מותווית על ציר  על פי חלופה זו הרק"ל

 . המתוכנן בדרום אור יהודה

מציגים את התווית הרק"ל על פי חלופת זו ע"ר תצ"א וע"ר ייעודי קרקע,  2.2.1.21 – 2.2.1.20ם מירשית

 . בהתאמה

 ע"ר תצ"א 412תוואי  4תוואי הקו הסגול על פי חלופת ב – 20.2.2.1תרשים 
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 ר ייעודי קרקעע" 412תוואי  4תוואי הקו הסגול על פי חלופת ב – 21.2.2.1תרשים 

 : החלופה יתרונות

 . 461שירות לנוסעים בשכונות המתוכננות לאורך תוואי  .1
 .בין עירוניים קיימים וניצול זכות הדרך לכבישיםהיצמדות  .2

 .תוואי בגיאומטריה נוחה יישום .3
 השפעה תנועתית קטנה יחסית. .4

 :החלופה באים לידי ביטוי ב חסרונות

אור יהודה ומשרתת את תחומו באופן  בקצהו הדרומי מזרחי של אזור התעשייה של מותוויתהחלופה  .1

 לקוי. 
 מערב. -התמצאות לקויה במרחב, התוויה מזרח .2
 מעבר הרק"ל באזור דרום אור יהודה שאינו מיועד לפיתוח אינטנסיבי.  .3
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 .46 כבישבהקמת  לותת .4

 השוואת חלופות משפחת דיפו אור יהודה ובחירת חלופה מועדפת

מציגה את הערכת הקריטריונים השונים והשוואת החלופות המרכיבות את משפחת חלופות  2.2.2.1טבלה 

 דיפו אור יהודה. 

" מוקדי פיתוח אינטנסיבייםמעבר דרך בקריטריון של " יתרונות 1חלופה בלמעיון בטבלה ניתן להתרשם כי 

אחידות התכנון, חתך , בקריטריון של "וקדי פיתוח אינטנסיביים מתוכנניםעובר דרך מכיוון שהתוואי 

סדיר פתרונות תנועה מותאמים מראש. בהיבט ניתן לייצר חתך דרך רחב ולה" כיוון שאוריינטציהטיפוסי, 

פתרון סביר " -וב "ר לחציית צמתים ראשייםפתרון סביהתנועתי לחלופה זו יתרון בקריטריונים של "

באים  חסרונות החלופה להימנע מאילוצי תנועה, הפקעות וכניסה לחצרות." כיוון שניתן לנגישויות וחניות

העדר  " בגללחנה וסע וכד'\לרשת מתע"ן, מפגש עם קווים נוספים התאמה לידי ביטוי בקריטריון של "

מעבר בצירי עירוב שימושים ועידוד פיתוחם , ובקריטריון של "40לחנה וסע הטייסים ולכביש מס'  חיבור

 . זור התעסוקה אור יהודהשירות לדופן דרומית בלבד של א" בגלל (הזדמנות)

התאמה לרשת מתע"ן, מפגש עם קווים בקריטריון של " היבט שירות ותועלתב יתרון מובהק 2חלופה בל

בקריטריונים  הסביבתי היבטב חלופה זו בולטת בחסרונותיהיבורה לנתב"ג. לעומת זאת, " בגלל חנוספים

מאותן סיבות.  בהיבט ההנדסי" בגלל הצורך בחציית נחל איילון וכן קרבה לנחלים" ו"חציה של נחליםשל "

תמ"א הינו הצורך בחציית המחלף העתידי "אור יהודה דרום" המתוכנן במסגרת  2ב חסרון נוסף של חלופה

. את מחלף זה לא ניתן לחצות בחציה עילית כיוון שהוא מתוכנן כמחלף תלת מפלסי המיועד לשרת 1/ב/47

. מעבר 4/2והוא מנצל למקסימום את מגבלות הבניה לגובה המוטלות באזור ע"י תמ"א  BRT -תנועת כ"ר ו

במסגרת תכנית המקדמת המתוכנן  4תת"ק של המחלף מורכב ובעייתי אף הוא בגלל מיקום מתקן ריסון ע'

רשות הניקוז לוויסות הזרימה בנחל איילון ומניעת הצפות באזור. מעבר תת"ק של מתקן הריסון מצריך 

ירידה עמוקה לתת הקרקע תוך חציה של מפגש הנחלים יהוד ואיילון, דבר שמשפיע על מיקום הפורטלים 

 במרחקים גדולים ויצירת מרחקי תחנות עצומים. 

 תנועה ,פיסיים ותכנון מסילה, שירות ותועלת היבטיםחסרונות רבים ב 3ב חלופהכי ל עוד ניתן לראות

, זאת כיוון שהחלופה מותווית תוך תפניות דרך רבות המאטות את מהירות הרק"ל ובנוסף סטטוטוריקהו

היא מאלצת לצמצם נתיבים, מה שיביא לפגיעה תנועתית בתוך העיר. בנוסף חלופה זו אינה עוברת באזורים 

 בעלי אטרקטיביות ביחס לפיתוח העתידי בשאר החלופות. 

ובכך "מפספסת" את  םינה עוברת במוקדים עירוניים ומטרופולינייא 4ב חלופהעוד ניתן לראות מהטבלה כי 

 . חסרון משמעותי שפוסל אותה לחלוטיןמטרתה של הרכבת הקלה, 

 אור יהודה מערב כחלופה המועדפת במשפחת חלופות זו.   1מתוך כל אלו, צוות התכנון ממליץ על חלופה ב
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והשוואתןמשפחת דיפו אור יהודה חלופות הערכת  – 2.2.1.2טבלה   

 קריטריון נושא

 4-ב 3-ב 2-ב 1-ב

 חלופת 
 אור יהודה מערב 

חלופת אור 
 יהודה נתב"ג

 חלופת 
אור יהודה 

 מרכז 
פרוזדור דרך 

412 

 שירות ותועלת 
 (קריטריון מוביל)

חנה וסע \התאמה לרשת מתע"ן , מפגש עם קווים נוספים 
         וכד' 

 ע"פ הצבות נ.ת.ע. (*)   -כמות נוסעים 
        

         מעבר דרך מוקדי פיתוח אינטנסיביים 
         מעבר דרך מוקדים עירוניים ומטרופוליניים

         מעבר בצירי עירוב שימושים ועידוד פיתוחם (הזדמנות)
בטים פיסיים יה

 ותכנון מסילה
         התוויה ישרה ללא פיתולים 

 אחידות התכנון, חתך טיפוסי, אוריינטציה
        

 תנועה
         פתרון סביר לחציית צמתים ראשיים

         פתרון סביר מבחינת קיבולת 
         פתרון סביר לנגישות וחניות 

 סטטוטורי/נכסי
         זכות דרך , ישימות במינימום פינויים 

         בהכנה  תכניותמתאר ו תכניותהתאמה ל

 תפעול
 קרוב לקצה הקו  דיפוקיים פתרון לדיור קצה , 

        
         ישימות

 סביבה
         חציה של נחלים/תעלות ניקוז

         קרבה לנחלים
         קיטוע רצף שטחים פתוחים
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 חלופת דיפו איירפורט סיטי 2.2.1.3

 תחנת תעופה – 1חלופה ד •

בחלופה זו מוצע לפרוס תוואי רק"ל לאורך אזור התעסוקה במזרח נתב"ג על בסיס תוואי מתוכנן של כביש 

 , ולקשרו לתחנת תעופה של רכבת ישראל.תהאוויריעוקף התעשייה 

מציגים את התווית הרק"ל על פי חלופת תחנת תעופה ע"ר תצ"א וע"ר ייעודי  2.2.1.23 – 2.2.1.22ם מיתרשי

 .קרקע, בהתאמה

 תחנת תעופה 1תוואי הקו הסגול על פי חלופת ד – 22.1.2.2תרשים 
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 ע"ר ייעודי קרקע תעופהתחנת  1תוואי הקו הסגול על פי חלופת ד – 32.2.1.2תרשים 

 

 החלופה הינם:  יתרונות

  שירות איכותי לאזור תעסוקה משמעותי וקישור לתחנת רכבת ישראל. .2
ם מערב, מינימו -תוך אוריינטציה ברורה מזרח 461ראשי אחידות התכנון, הסתמכות על ציר  .3

 ."כניסות" לכבישים נמוכים במדרג, מינימום תפניות תוואי
, לא ידרשו פינויים 461ניתן לייצר לאורך התוואי "רצועת דרך" לרכבת הקלה על בסיס רצועת דרך  .4

חנות, או ביוזמות משמעותיים. החלופה לא "קושרת" ולא מתנה את הקמת תוואי הרק"ל בפינוי מ

 פיתוח מגורים ותעשיה.
הזדמנות לקרב את  מבחינה אורבנית חלופה זאת אמנם לא עוברת במרכז עירוני אך כן מאפשרת .5

 .תוך עירוב שימושים ויצירת הזדמנות 461, בינוי צמוד דופן לאורך דרך הבינוי המתוכנן

 החלופה: חסרונות

 שמשמעותה פגיעה בשירות לנוסע בגלל התארכות זמני הנסיעה. הארכת התוואי .1

באזור כביש עוקף התעשייה האווירית שם ממוקמים אזורי השירות רק  שירות חד צדדי של הרק"ל .2

 בצידו המערבי של הכביש.
 העדר חיבור לחניון חנה וסע המתוכנן במחלף הטייסים. .3
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 וספים לאורכו.ובהקמת מחלפים נ 40תלות בתוואי המתוכנן של כביש  .4

 .40תוואי הרק"ל יתחרה בתוואי העדפה לתח"צ המתוכנן במסגרת נפרדת לאורך ציר  .5
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 חלופות הזרוע הצפונית 2.2.2

 משפחת חלופות גבעת שמואל  2.2.2.1

ב' הקו הסגול המזרחי מתוכננת לקום שלוחה צפונית אשר תהווה המשך של הקו הסגול  70במסגרת תת"ל 

  -ובכך תשרת את תושבי גבעת שמואל. המדובר בהארכת התוואי בכא'  70המערבי המאושר במסגרת תת"ל 

 ק"מ. 1.0-1.5

מציג סופרפוזיציה של משפחת  2.2.2.1תרשים חלופות,  3משפחת החלופות להתוויה באזור זה כוללת 

 חלופות זו. 

 סופרפוזיציה של משפחת חלופות גבעת שמואל – 2.2.2.1תרשים 
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 להלן פירוטן:

 חלופת התמ"א – 1החלופה  .1

 כולל מעבר בשוליים הדרומיים של שכונת רמת הדר, לאורך צירים מתוכננים. ,לפי התמ"א הרק"ל תוואי

מציגים את התווית הרק"ל על פי חלופת זו ע"ר תצ"א וע"ר ייעודי קרקע,  2.2.2.3 – 2.2.2.2ם מירשית

 בהתאמה.

 חלופת התמ"א ע"ר תצ"א 1תוואי הקו הסגול על פי חלופה ה – 2.2.2.2תרשים 
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 חלופת התמ"א ע"ר ייעודי קרקע 1תוואי הקו הסגול על פי חלופה ה – 3.2.2.2תרשים 

יתרונות חלופה זו באים לידי ביטוי בהתאמתה לתמ"א ובמעבר הרק"ל בתחום שכונה עתידית של גבעת 

 שמואל.  

 חסרונות החלופה הינם:

 מספר רב של תפניות דרך,  .1

 גיאומטריה לא סבירה,  .2
 חוסר אוריינטציה,  .3
 מעבר בצירים צרים,   .4
 יותר. פתרון נחות מרכזיים בעיר ביחס לשאר החלופות ולכן הוא עובר באזורים פחותהתוואי  .5

  



 בע"מלהסעת המונים נתיבי תחבורה עירוניים  -נ.ת.ע 

 400מתוך  209עמוד                                          תסקיר השפעה על הסביבה –ב'  70תת"ל  

 

 זבולון המר – 2החלופה  .2

ואח"כ פונה  ,ז'בוטינסקירחוב א' לאורך  70מתחבר לקצה הקו לפי תת"ל  מתוכנןההתוואי בחלופה זו 

בקצה רחוב זבולון המר, עם המפגש עם רחוב דרך המלך, ממשיך תוואי  אורי גרינברג וזבולון המר.לרחובות 

הרק"ל מזרחה, חוצה שטח פתוח שכיום הינו אזור חקלאי עד ההגעה לדרך רבין (המהווה גבול מוניציפאלי 

 בין הערים גבעת שמואל ופ"ת) שם פונה הרק"ל צפונה עד ההגעה לתחנת הקצה.  

את התווית הרק"ל על פי חלופת זו ע"ר תצ"א וע"ר ייעודי קרקע,  מציגים 2.2.2.5 – 2.2.2.4ם מירשית

 בהתאמה.

 זבולון המר ע"ר תצ"א 2תוואי הקו הסגול על פי חלופה ה – 4.2.2.2תרשים 
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 ייעודי קרקעזבולון המר ע"ר  2תוואי הקו הסגול על פי חלופה ה – 5.2.2.2שים תר

 שכונות צפופות ומעבר בשטח המיועד לפיתוח ותעסוקה. ל יתרונות החלופה מתבטאים בחיבור התוואי

מעבר בצמתים , אילוצים גיאומטרייםהתוואי כולל תפניות דרך וחסרונות החלופה באים לידי ביטוי בכך ש

 , מדובר בקטע מוגבל יחסית.חניות. יחד עם זאתכמות ההשפעה על כן סית וורחובות צרים יח
  



 בע"מלהסעת המונים נתיבי תחבורה עירוניים  -נ.ת.ע 

 400מתוך  211עמוד                                          תסקיר השפעה על הסביבה –ב'  70תת"ל  

 

 חלופת התעסוקה – 3החלופה  .3

א' לאורך רחוב ז'בוטינסקי, ואח"כ פונה  70בחלופה זו התוואי המתוכנן מתחבר לקצה הקו לפי תת"ל 

ממשיך תוואי  לרחובות אורי גרינברג וזבולון המר. בקצה רחוב זבולון המר, עם המפגש עם רחוב דרך המלך

לדרך רבין באופן לציר המקביל  עד ההגעה הרק"ל מזרחה, חוצה שטח פתוח שכיום הינו אזור חקלאי

מיקום הרק"ל ביחס לדרך רבין מהווה את ההבדל התכנוני בין חלופה זו לחלופה  המשרת מגורים ותעסוקה.

  . 2ה

מציגים את התווית הרק"ל על פי חלופת זו ע"ר תצ"א וע"ר ייעודי קרקע,  2.2.2.7 – 2.2.2.6ם מירשית

 בהתאמה.

  חלופת התעסוקה ע"ר תצ"א 3תוואי הקו הסגול על פי חלופה ה – 6.2.2.2תרשים 
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 חלופת התעסוקה ע"ר ייעודי קרקע 3תוואי הקו הסגול על פי חלופה ה – 7.2.2.2תרשים 

  .2, ובכך ההבדל בינה לבין חלופה התעסוקה ומגורים הנגשה למוקדי ן חלופה זו הינויתרו

בנוסף ו העדר קישור עם דרך רבין שהינה משמעותית גם בהיבט של תחבורה ציבורית נות החלופה הינםחסרו

 מעבר ברחובות צרים אשר אינם מותאמים לרוחב הנדרש לרק"ל ויתר שימושי הדרך.

מעבר בצמתים , אילוצים גיאומטרייםהתוואי כולל תפניות דרך וש באים לידי ביטוי בכךנוספים חסרונות 

) וכן קושי , מדובר בקטע מוגבל יחסיתיחד עם זאת( חניותכמות ההשפעה על כן סית וורחובות צרים יח

  .במיקום אלמנט קצה עבור דיור לרק"ל היות ומדובר בשטח שצפוי להיות בנוי בצורה אינטנסיבית
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 משפחת גבעת שמואל ובחירת חלופה מועדפתהשוואת חלופות 

מציגה את הערכת הקריטריונים השונים והשוואת החלופות המרכיבות את משפחת חלופות  2.2.5.1טבלה 

 גבעת שמואל. 

חסרונות בקריטריון של "מעבר דרך מוקדים ת התמ"א חלופ -1ה החלופמעיון בטבלה ניתן להתרשם כי ל

. חסרון זה משמעותי מאוד בשוליים הדרומיים של שכונת רמת הדר הווייתעירוניים מטרופוליניים" בגלל הת

בבואנו לקבע התווייה של מערכת הסעת המונים. חסרון נוסף לחלופה זו הינו בקריטריון "התאמה לתכניות 

מתאר ותכניות בהכנה" מאותה סיבה שהוצגה קודם. נדגיש כי לחלופה זו לא נמצאו יתרונות ביחס לשתי 

 אחרות.החלופות ה

יתרון יחסי על פני האחרות בכך שהתוואי בחלופה זו נותן שירות טוב יותר ובצורה  זבולון המר 2ה חלופהל

למוקדי פיתוח ועל כן קיבלה את המדרג הגבוה ביותר בקריטריון "מעבר דרך מוקדי פיתוח מלאה 

את המדרג הגבוה ביותר או לכל ". נציין כי בכל אחד מהקריטריונים שנבדקו חלופה זו קיבלה אינטנסיביים

 הפחות שווה ערך ביחס לשאר החלופות.

העדר קישור עם נובע מ 3ה חלופה חסרון 3ה -ו 2עוד ניתן לראות כי למרות התווייה דומה בין החלופות ה

 .דרך רבין שהינה משמעותית בהיבט של תחבורה ציבורית

 ר כחלופה המועדפת.זבולון המ 2המתוך כל אלו, צוות התכנון ממליץ על חלופה 
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והשוואתן משפחת גבעת שמואלחלופות הערכת  – 2.2.2.1טבלה   

 קריטריון נושא

 3-ה 2-ה 1-ה

 גבעת שמואל 
 תמ"א 

 גבעת שמואל 
 זבולון המר

חלופת 
 התעסוקה

 שירות ותועלת 
 (קריטריון מוביל)

התאמה לרשת מתע"ן , מפגש עם קווים נוספים 
       חנה וסע וכד' \

       ע"פ הצבות נ.ת.ע.  -כמות נוסעים 
       מעבר דרך מוקדי פיתוח אינטנסיביים 

       םומטרופוליניימעבר דרך מוקדים עירוניים 
מעבר בצירי עירוב שימושים ועידוד פיתוחם 

       (הזדמנות)
בטים פיסיים יה

 ותכנון מסילה
       התוויה ישרה ללא פיתולים 

       אחידות התכנון, חתך טיפוסי, אוריינטציה

 תנועה
       פתרון סביר לחציית צמתים ראשיים

       פתרון סביר מבחינת קיבולת 
       פתרון סביר לנגישות וחניות 

 סטטוטורי/נכסי
       זכות דרך , ישימות במינימום פינויים 

       בהכנה  תכניותמתאר ו תכניותהתאמה ל

 תפעול
       קיים פתרון לדיור קצה 

       ישימות

 סביבה
       חציה של נחלים/תעלות ניקוז

       קרבה לנחלים
       קיטוע רצף שטחים פתוחים
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 האדום לקו וחיבור תקווה לפתח הקו הארכת 2.2.2.2

 כללי

בדיקות מאקרו של חלופות התכנון כללו גם בדיקת פרוזדורים עבור הארכה של התוואי לפתח תקווה צפונה 

ק"מ נוספים צפונה בכדי ליצור ממשק עם  2.0 -הקו הסגול בכלכיוון ציר ז'בוטינסקי. המטרה : להאריך את 

 הקו האדום וקווי תחבורה נוספים בציר ז'בוטינסקי (תחנת בלינסון).

בנוסף לבדיקות הפיסיות לאיתור הפרוזדורים, נבדקה המשמעות של הארכת הקו הסגול על בסיס מערך 

רשת הקווים של נת"ע כוללת מערך קווי  ניתתכתכנון מערכת הסעת המונים והצבות נוסעים ברמה הכוללת. 

מתוכננת הקישוריות צפון דרום בין הקו האדום והסגול באזור זה  ,לעיל 1.0.0.1כמתואר בתרשים  ,מטרו

שהינו קו טבעתי. בדיקות הצבות נוסעים הראו שאין הצדק לבצע  3M להתבצע באמצעות קו המטרו

גם באמצעות המטרו, כלומר שני הקווים יתחרו זה בזה דרום גם באמצעות הקו הסגול ו -קישוריות צפון

 פתח תקווה מתייתרת.להארכה של הקו הסגול ה תבוצע,המטרו  תכניתוכאשר 

הבדיקה כללה ניתוח פרוזדורים ובדיקות לאפשרות  .בפרק זה יתוארו חלופות תוואי שנבדקו במהלך התכנון

ליצירת ממשק בין תחנות של הקו הסגול עם תחנת הקו האדום. למרות מספר רב של בדיקות ופרוזדורים לא 

אלמנט קצה של הקו הסגול שדורש  מיקוםנמצא פתרון סביר שמאפשר ממשק סביר לקו האדום ופתרון 

 הסף. שטח רב, על כן חלופות אלו נפסלו על 

מציג קומפילציה של כלל החלופות שנבחנו להארכת השלוחה הצפונית לקו האדום בפתח  2.2.2.7תרשים 

 תקווה. 
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 קומפילציית חלופות להארכת הקו הסגול לפתח תקווה – 2.2.2.7תרשים 
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 רחוב השחם -2רחוב הסיבים וחלופה  – 1חלופה  .א

 ם במרכז אזור תעסוקה, דרך אזור התעסוקה. כוללות התוויה לאורך רחובות קיימי 2 -ו 1חלופות 

 משני המטר הבנוי 16-18כות דרך של רוחב ז -ת על הסף היות ומדובר ברחובות צרים וחלופות אלו נפסל

, אלא אם מבטלים בכלל ע. העברת הרכבת הקלה אינה אפשריתהצדדים כולל כניסות לחניות ושימושי קרק

 .דבר שאינו אפשרי –את נתיבי התנועה 

 המשך לאורך דרך רבין ללא חצייה או פנייה לז'בוטינסקי   -3חלופה   .ב

חלופה זאת כוללת המשך התוויה ישרה צפונה על דרך רבין. ציר רבין מהווה ציר עיקרי במרחב ציר עורקי רב 

 1נתיבים שמתאים בעיקרון למעבר תוואי הרכבת הקלה (לעומת הצירים השחם והסיבים שנבדקו בחלופות 

, מיקום אלמנט קצה של הרכבת מייצר אילוץ שאינו מאפשר להצמיד את התחנה הסופית של הקו םואול )2-ו

וטינסקי אינן סקי. בנוסף גם התחנות של הקו האדום על ציר ז'בנהסגול (תחנת רבין) אל ציר ז'בוטי

דבר המייצר  מערבה,מטר  270 (בלינסון) או מזרחהמטר  450חקים ממוקמות בצומת רבין, אלא במר

 , כמתוארמטר מערבה 430מטר מזרחה (בלינסון) או  610 –מרחקים לא סבירים לקישוריות הולכי רגל 

  .2.2.2.8 תרשיםב

יחייב מה שם אלמנט הקצה, וקיבנוסף בחלק הקרוב לרחוב ז'בוטינסקי קיימת מגבלת רוחב זכות דרך למ

 צמצום נתיבי נסיעה או הרחבת זכות דרך לתוך אזורים בנויים. 

 זאת נפסלה על הסף היות ולא השיגה פתרון ראוי של קישוריות לקו האדום. חלופה
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בדיקת מרחקים  ,לאורך דרך רבין לז'בוטינסקי הארכת הקו הסגול – 8.2.2.2תרשים 
     לתחנות סמוכות

 המשך לאורך דרך רבין ותווי מקביל לרחוב ז'בוטינסקי מדרום -4חלופה  .ג

ויגיע  מזרחהבצומת ז'בוטינסקי התוואי יפנה  ישרה צפונה על דרך רבין.חלופה זאת כוללת המשך התוויה 

סקי נילתחנת בלינסון בהתוויה מקבילה לכביש הקיים מדרום, כלומר הרחבת זכות הדרך של ציר ז'בוט

 לכיוון דרום. 

, כניסה לתחנת דלק ואילוצים פליקט עם התרי בנייה (מתחם יכין)נמצא שקיימת מגבלת זכות דרך וקונ

 , כפי שמוצגפיסיים נוספים שאינם מאפשרים למקם את התוואי עם התחנה ואלמנט התפעול מדרום

 ולכן חלופה זאת נפסלה על הסף. 2.2.2.9תרשים ב
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המשך הקו הסגול לאורך דרך רבין ותווי מקביל לרחוב ז'בוטינסקי  – 9.2.2.2 תרשים
 ייעודי קרקע מאושרים "רעמדרום, 

 דרך רבין ותוואי במרכז רחוב ז'בוטינסקי מתחת לקו האדוםהמשך לאורך  -5חלופה  .ד

לקראת צומת ז'בוטינסקי התוואי ישוקע לתת  חלופה זאת כוללת המשך התוויה ישרה צפונה על דרך רבין. 

ויעבור מתחת רחוב ז'בוטינסקי, מתחת הקו האדום ואח"כ יפנה צפונה ויעלה למפלס  מזרחהיפנה  ,הקרקע

מפלס של הקו האדום  –ני מפלסים . חלופה זאת כוללת תחנה משולבת עם שהקרקע ברחוב משה מלכה

כפי שניתן ק"מ  1.0 –שנמצא בשיקוע) ומתחתו מפלס הקו הסגול (שנמצא במנהרה). אורך המנהרה כ (

  . 2.2.2.10תרשים להתרשם ב

הפתרון מחייב שינוי של הקו האדום (שנמצא בביצוע) לרבות שינוי רציפים ובניית תחנה משותפת לשני 

 הקווים. 

 שמירה על מערך התנועה בצמתים. ו קישוריות טובה בין שני הקוויםב באים לידי ביטוי יתרונות החלופה 

 :הינםחסרונות החלופה 

  ם,ר הפעלת הקו האדויתי למימוש לאחבעי -מנהרה ארוכההצורך בביצוע  .1
ין לא ניתן למקם תחנה נוספת בצומת הרב מלכה ורב -תחנה מורכבת דו קומתית עם בעיות נגישות .2

 בשל המנהרה הארוכה והפורטלים 

 .על כן חלופה זאת נפסלה על הסף
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 תוואי במרכז רחוב ז'בוטינסקי מתחת לקו האדום - 10.2.2.2תרשים 

ותוואי במרכז רחוב ז'בוטינסקי במקביל  לקו האדום תוך הרחבת המשך לאורך דרך רבין  -6חלופה  .ה

 השיקוע

 מזרחהלקראת צומת ז'בוטינסקי התוואי יפנה  חלופה זאת כוללת המשך התוויה ישרה צפונה על דרך רבין.

בתחנת ז'בוטינסקי יהיו שני קווים  ., תוך הרחבת השיקוע וקירות התמךלקו האדום ויעבור במקביל

ול.  לצורך אלמנט התפע –מקבילים באותו המפלס ובהמשך התוואי יפנה צפונה לרחוב הרב משה מלכה 

 .5סכמת ההתוויה דומה לחלופה 

 . )5ים לעומת חלופת מנהרה (, הקטנת כמות האלמנטקישוריות טובה בין שני הקווים – יתרונות החלופה

 :חסרונות החלופה

 ומת מורכב של חציית מסילות (לא ניתן לתת העדפה לשני הקווים), צ .1
גיאומטרי של הקו הפתרון מחייב הזזת תשתיות והריסה ובנייה של קירות השיקוע בז'בוטינסקי ושינוי  .2

 , תוהאדום לאחר הפעל
ף ועוד שיקוע נוס נדרש לחצות שתי מסילותש כיוון יקוע הקייםפתרון לא נוח לחציית הולכי רגל בש .3

 לכיוון צפון (הרב משה מלכה) 
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  .על כן חלופה זאת נפסלה על הסף

 םהמשך לאורך דרך רבין ותוואי במרכז רחוב ז'בוטינסקי מעל לקו האדו -7חלופה  .ו

, מזרחהלקראת צומת ז'בוטינסקי התוואי יפנה  חלופה זאת כוללת המשך התוויה ישרה צפונה על דרך רבין.

תוך  אך, 5דומה לחלופה ב. חלופה זאת שומרת על סכמת התוואי לקו האדום רומם לגשר ויעבור מעלית

, ולאורך הממשק עם ציר ז'בוטינסקי יעבור מטר 570 -שינוי מפלסים, הקו הסגול יעבור בגשר לאורך של כ 

מעל הקו האדום ובתחנת ז'בוטינסקי תבנה תחנת רכבת דו מפלסית. תחנת הקו האדום  –במפלס עליון 

 ך ותחנת הקו הסגול במפלס עליון. במפלס נמו

חלופה זאת מצריכה פירוק גשר המיתרים הקיים ובניית גשר חדש לקשר אל הקו הסגול שיתוכנן באלמנט 

 גישור. 

 .ובה בין שני הקוויםקישוריות ט –יתרונות החלופה 

ובמקומו ידרוש פירוק של גשר מיתרים קיים גשר של הקו הסגול מעל הקו האדום ה –חסרונות החלופה 

 . מ' 570קשה של גשר לאורך  ואורבנית נדרש גשר לחיבור התחנה, פגיעה נופית

 .על כן גם חלופה זאת נפסלה על הסף

 המשך לאורך דרך רבין ותוואי בצד רחוב ז'בוטינסקי מתחת לקו האדום    -8חלופה  .ז

 של הדרך.   המערבי, אלא שהתוואי יתוכנן לעבור מתחת המסלול 5חלופה זאת דומה לחלופה 

 . 5לא נמצא פתרון גיאומטרי סביר לקישוריות בין שתי התחנות ולכן חלופה זאת נפסלה בדומה לחלופה 

 התוויה לאורך רחוב קפלן ודגניה  -9חלופה  .ח

ה ואחר כך פונה צפונה לרחוב , פונה מזרחה לכיוון רחוב דגניאת התוואי ממשיך צפונה בדרך רביןבחלופה ז

ם , כאשר תחנת הממשק לציר ז'בוטינסקי תמוקימוקמו תחנות ברחוב דגניה וקפלן . לאורך התוואיקפלן

לז'בוטינסקי בדרך הרב משה ואלמנט התפעול ימוקם בכל מקרה מצפון  ז'בוטינסקי \במפגש הדרכים קפלן

ל חשבון הפארק ברביע הצפון דרך הרב משה מלכה רחבה יחסית וניתן להרחיב את רצועת הדרך עמלכה (

  .2.2.2.11תרשים כפי שניתן להתרשם ב, ) מזרחי

ניצול שיקוע קיים של הקו האדום שחוצה את צומת קפלן במפלס תחתון. החלופה לא  -יתרונות החלופה 

 שדרשו שינויים משמעותיים בקו האדום.  3-8דורשת פתרונות פיסיים מורכבים בייחס לחלופות 

  :חסרונות החלופה

אופטימלי, נוצרת פגיעה בכניסות והיציאות מביה"ח  לא קישור - מטר 200- מרחק בין תחנות של כ .1

 בילינסון לאורך רח' קפלן, ומהחניון של בי"ח ברח' דגניה. 
שלבים ולבטל פניות  3 –נדרש להפוך את הצומת ל  –השפעה תנועתית על צמת דגניה/ ז'בוטינסקי  .2

 שמאלה, 
שאינם צירים רחבים. עיקר ההרחבות על  –הרחבות זכות דרך (הפקעות) לאורך צירים דגניה וקפלן  .3

ועל חשבון תכניות בינוי עתידיות של ביה"ח (כפי שנמסר בפגישה  חשבון שטחי חניוני בית החולים

   .עם מהנדס ביה"ח)
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 התוויה אורך רחוב קפלן ודגניה – 12.2.2.1 תרשים

 התוויה לאורך רחוב קפלן ורחוב אבי אורן - 10חלופה  .ט

, פונה מזרחה לכיוון רחוב אבי אורן ואחר כך פונה צפונה את התוואי ממשיך צפונה בדרך רביןבחלופה ז

  . 2.2.2.12תרשים כפי שמוצג ב, 9שם ממשיך צפונה בדומה לחלופה לרחוב קפלן ומ

  :יתרונות החלופה

 שחוצה את צומת קפלן במפלס תחתון.ניצול שיקוע קיים של הקו האדום  - 9בדומה לחלופה  .1
שו שינויים משמעותיים בקו שדר 3-8החלופה לא דורשת פתרונות פיסיים מורכבים בייחס לחלופות  .2

 האדום.

 ה:חסרונות החלופ

אופטימלי, נוצרת פגיעה בכניסות לא קישור –מטר  200 -מרחק בין תחנות של כ 9ה לחלופה בדומ .1

 והיציאות מביה"ח בילינסון לאורך רח' קפלן. 



 בע"מלהסעת המונים נתיבי תחבורה עירוניים  -נ.ת.ע 

תסקיר השפעה על הסביבה –ב'  70ת     תת"ל   400מתוך  223עמוד                                          

 

שלבים ולבטל פניות  3 –נדרש להפוך את הצומת ל  –השפעה תנועתית על צומת דגניה/ ז'בוטינסקי  .2

 שמאלה, 
  ,שאינם צירים רחבים –אורן וקפלן הרחבות זכות דרך (הפקעות) לאורך צירים אבי  .3
עת מדובר בקושי לבצע הרחבת זכות דרך בקטעים הדרומיים של רחוב קפלן ברצו 9חס לחלופה בי .4

 .אבי אורןברחוב מטר בלבד ו 16דרך של 

 התוויה לאורך רחוב קפלן ורחוב אבי אורן  - 22.2.2.1 תרשים
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 מעבר ברחוב דנמרק והלסינקי – 11חלופה  .י

לקרב את תחנת הקצה של הקו הסגול דרך אזורי החניונים של בית החולים  נעשה ניסיוןבחלופה זאת 

התוואי ממשיך צפונה בדרך רבין, פונה מזרחה לכיוון רחוב דגניה ואחר כך צפונה לרחוב דנמרק  .בלינסון

כאשר התחנה ואלמנט הקצה ימוקמו בשטחי החניונים מדרום  הלסינקי ואחר כך פונה שוב מזרחה לרחוב

  .2.2.2.13תרשים קי.  לז'בוטינס

ובנוסף, רחובות אלו  תקנייםחלופה זאת נפסלה על הסף היות ולא ניתן להתוות את הרכבת הקלה ברדיוסים 

 צרים במיוחד ולא מאפשרים את מעבר הרכבת הקלה. 

 מעבר ברחוב דנמרק והלסינקי – 32.2.2.1תרשים 

  



 בע"מלהסעת המונים נתיבי תחבורה עירוניים  -נ.ת.ע 

תסקיר השפעה על הסביבה –ב'  70ת     תת"ל   400מתוך  225עמוד                                          

 

 סיכום חלופות לבדיקת הארכת השלוחה מגבעת שמואל לפתח תקווה 

נערכו בדיקות לפתרון הארכה מתוך מטרה מוגדרת להשיג פתרון ממשק בין תחנות של הקו הסגול עם תחנת 

נסקי טיבכל החלופות לא נמצא פתרון סביר שמאפשר ממשק סביר לקו האדום והגעה לציר ז'בו .הקו האדום

 אלמנט קצה של הקו הסגול שדורש שטח רב.  וםלמיקיחד עם פתרון 

בנוסף לבדיקות הפיסיות לאיתור הפרוזדורים, נבדקה המשמעות של הארכת הקו הסגול על בסיס מערך 

תכנון מערכת הסעת המונים והצבות נוסעים ברמה הכוללת.  הקישוריות צפון דרום בין הקו האדום והסגול 

שהינו קו טבעתי ולכן אין הצדק להאריך את הקו  3Mהמטרו באזור זה מתוכננת להתבצע באמצעות קו 

 הסגול. 

 ב' 70של תת"ל  הקישוריות של הקו הסגול תהיה באמצעות קווי תחבורה ציבורית אחרים. התחנה הצפונית

 מאפשרת קישוריות לקווי תחבורה שנעים על הציר בכיוון צפון דרום. היא על דרך רבין כך שממוקמת 

נעת את האפשרות (הגמישות) להאריך בעתיד את התוואי באם יידרש, אך כאמור במסגרת ב' לא מו 70תת"ל 

 העצמאות. \זאת והניתוח הפרטני לא מצאנו לנכון להאריך את התוואי מעבר לתחנת רבין תכנית
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 השוואת חלופות מאקרו 2.2.3

שבחרנו חלופה נבחרת מכל משפחת החלופות, כעת נבחן ונשווה את כל אחת מהחלופות הנבחרות, וכך לאחר 

 נוכל לזקק את החלופה הנבחרת להמשך תכנון וקידום להתוויית הקו הסגול המזרחי. 

של הקו הסגול המזרחי מסיבות  תנציין כי השוואה זו תתבצע רק בין משפחות החלופות של השלוחה הדרומי

ות של חוסר במכנה משותף בין משפחות החלופות לשלוחה הדרומית לבין משפחת גבעת שמואל מובנ

  בשלוחה הצפונית. 

 מציגה את הערכת הקריטריונים השונים והשוואת כל משפחות החלופות.    2.2.3.1טבלה 

 מן הטבלה עולה כי: 

בולט  "חנה וסע\ם נוספים התאמה לרשת מתע""ן, מפגש עם קווי"בקריטריון  היבטי השרות והתועלתב

קיבלה את המדרג הנמוך ביותר בגלל התווייתה שאינו מגיע  1חלופה ב. בקריטריון זה 2חלופה איתרונה של 

מעבר בולט גם בקריטריון " 1חלופה בל"חנה וסע" ובכך מאבדת את חיבורה למערכת המתע"ן. חסרונה של 

" גם כן י עירוב שימושים ועידוד פיתוחם (הזדמנות)מעבר בציר" -" ודרך מוקדים עירוניים ומטרופוליניים

בגלל התווית הרק"ל ביחס לחלופות האחרות אשר משרתות נוסעים רבים יותר כיוון שהן עוברות בתחום 

" ועל כן הציון כמות נוסעיםתמ"לים רבים יותר לאורך התוואי. עובדה זו באה לידי ביטוי גם בקריטריון "

 .1חלופה בהנמוך של 

תלות בתוואי המתוכנן של כביש   בגלל  1חלופה דבולט חסרונה של  "ישימותבקריטריון " התפעולי היבטב

 . ובהקמת מחלפים נוספים לאורכו 40

" בגלל קרבתה לנחל איילון, ביחס קרבה לנחליםבולטת בחסרונה בקריטריון " 1חלופה ב, היבט הסביבתיב

 ". קיטוע רצף שטחים פתוחיםים וכן בקריטריון "לשתי החלופות האחרות אשר אינן עוברות באזורי נחל

ושינוע יעיל של נוסעים במרחב, ומתוך  היות ומטרת הרק"ל הראשית היא לספק רמת שרות גבוהה

, 1023בבקעת אונו עם אישורן של תכניות ותמ"ל כגון: תמ"ל  ה"מהפיכה" האורבנית שעתידה להתרחש

, בנוסף לתכניות 1072ותמ"ל  1046, תמ"ל 1041תמ"ל  ותמ"לים מתוכננות כגון 1005, תמ"ל 1001תמ"ל 

 ,1-על פני ב 1-וד 2-ממליץ צוות התכנון להעדיף את חלופה אהמתאר בהכנה של הרשויות השונות בבקעה, 

 .2-מציע צוות התכנון להתמקד רק בחלופה אומתוך בחינת ההיבטים המשלימים 
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 קריטריון נושא

 1-ד 1-ב 2-א

 461חלופת 
 1משנה 

 חלופת 
אור יהודה 

 מערב 

חלופת 
איירפורט 

סיטי 
מתחם 
 תעופה

 שירות ותועלת 
(קריטריון 

 מוביל)

התאמה לרשת מתע"ן , 
מפגש עם קווים נוספים 

       חנה וסע וכד' \
ע"פ הצבות  -כמות נוסעים 

       נ.ת.ע.  (*)  
מעבר דרך מוקדי פיתוח 

       אינטנסיביים 
מעבר דרך מוקדים עירוניים 

       ומטרופוליניים
מעבר בצירי עירוב שימושים 

       ועידוד פיתוחם (הזדמנות)

בטים פיסיים יה
 ותכנון מסילה

       התוויה ישרה ללא פיתולים 
אחידות התכנון, חתך 
       טיפוסי, אוריינטציה

 תנועה

פתרון סביר לחציית צמתים 
       ראשיים

       פתרון סביר מבחינת קיבולת 
       פתרון סביר לנגישות וחניות 

 סטטוטורי/נכסי

זכות דרך , ישימות 
 במינימום פינויים 

      
מתאר  תכניותהתאמה ל

       בהכנה  תכניותו

 תפעול
קיים פתרון לדיור קצה , 

       קרוב לקצה הקו  דיפו
       ישימות

 סביבה

חציה של נחלים/תעלות 
       ניקוז

       קרבה לנחלים
       קיטוע רצף שטחים פתוחים
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 המסילה תלהתוויימתודולוגיה לבחינת חלופות מיקרו  2.3

 פירוט הקריטריונים 2.3.1

אשר  461, נבחנו מספר חלופות מיקרו למעבר התוואי בדרך ב' 70פיתוח חלופה מפורטת לתת"ל  טרם

תוואי מרכזי או תוואי צידי. פרק  –קו הרכבת הקלה  תהתוויימתייחסות בעיקר למשמעות הנובעת מאופן 

 .ת החלופותנודולוגיה לבחיתזה כולל את תיאור חלופות המיקרו והמ

שרוב הקריטריונים הם "איכותיים" אך בחלקם להלן יובא הסבר קצר על מספר קריטריונים שנבדקו. נציין 

כוללים גם התייחסות להיבטים "כמותיים". בכל מקרה מפורט הנימוק לשיטת הניקוד גם עבור קריטריונים 

 "כמותיים" ו"איכותיים".

 שירות ותועלת 2.3.1.1

 ת#עע#פ הצבות נ -התאמה לפרוזדור המומלץ בהתבסס על כמות נוסעים  /א

זדור מיטבי, שהוא גם המיטבי מבחינת שירות ותועלת. רוב החלופות בשלב חלופות המאקרו נקבע פרו

, שמשנה את הפרוזדור לחלופה 1Hשומרות על פרוזדור מומלץ שנקבע בתכנון הראשוני, למעט חלופה 

שפחות מומלצת (חלופה של ברך וירידה דרומה בתוואי מוטה גור). היות שהפרוזדור נקבע ע"פ ראייה 

לת, הרי שכל יציאה מהפרוזדור, בהכרח מורידה את השירות והתועלת של אסטרטגית של שירות ותוע

 התוואי. 

לפרוזדור שנבחר,  מנוגד" המקבל את הציון הגבוה ביותר, לבין "התאמה לפרוזדורפרמטר זה נע בין "

 הפרשים גדולים ירידה משמעותית בכמות הנוסעים" המקבל את הציון הנמוך ביותר.

 רגל מול קניון סביונים מקושר גם לתחנה גשר הולכי -שירות נוסף   /ב

ניתן להסדיר  –. ככל שההתוויה צידית ה "תחנה קיימת" עם גשר הולכי רגלתחנת צומת סביונים, מהוו

לא ניתן להסדיר פתרון  התושבים. בחלופה של תוואי מרכזי נגישות לתחנה, ולשמור על התחנה ולשרת את

לא סביר למקם מעברי  –ת בקטע לינארי שלא בקרבת צומת כאשר תחנה נמצא ,של נגישות לתחנה מרכזית

 .חצייה ואין מקום במפרדה למקם גשר הולכי רגל שיגיע לתחנה מתוכננת במרכז המפרדה

 היבטים אורבניים 2.3.1.2

הערכת החלופות . חולק למקטעים בהתאם למאפיינים פיסיים, ובהתאם למקטעי תכניות הותמ"ל 461 תוואי

 בהתאם למקטעים ומתוך כך משוקללת הערכה מסכמת לכל חלופה. בהיבטים האורבניים מתבצעת

 איכות החלל העירוני  /א

 איכות החלל העירוני נבחנה ביחס לשני מקטעים בלבד המייצגים את השונות לאורך התוואי: 

 ),(דרך אזורית בעלת מאפיינים עירונייםכציר עורקי  461המייצג את תפקוד דרך  – 3מקטע 

 .כציר פרברי מהיר) 46כרחוב עירוני (עם פתיחת ציר  461ציר  המייצג את -  9מקטע 
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 תפקוד תחנות /ב

 תפקוד התחנות נבחן בהתייחס לצירי הרוחב אותם הן משרתות, ככל שתחנות החלופה קרובות יותר לצירי

 והחלופה מקבלת ציון גבוה יותר. רוחב משמעותיים כך מועצם תפקודן

 יםקירבה ושירות למוקדים קיימים ועתידי /ג

ת הגישה ברגל בין התחנות קריטריון זה בוחן את קרבת התחנות למוקדים משמעותיים במרחב לרבות נוחו

 ככל שהקרבה ונוחות הגישה למוקדים גבוהה יותר כך מקבלת החלופה ציון גבוה יותר.. למוקדים

 תנועה 2.3.1.3

 57205723פתרון סביר לחציית צומת ראשי  -קיבולת  /א
 יה(ימזרחי *אוו 5720523צומת ראשי פתרון סביר לחציית  -קיבולת  /ב

עתירי קיבולת. כבר בשלבים ראשונים של מהווים צמתים ראשיים  ב'-המופיעים בסעיפים א'שני צמתים 

ניתוח ראינו שמעבר הרכבת הקלה עלול ליצור מצב של כשל תנועתי בצומת וחוסר יכולת לספק "העדפה" 

 לרכבת הקלה, או לחילופין פתרון של ביטולי תנועות שלא ניתן לעמוד בו.  

ולא לחצות את התנועות  חלופות עם התוויה צידית (מצפון) אפשרו "לעקוף" את הקונפליקט בצומת

 הראשיות. 

 -בעיית קיבולת " המקבל את הציון הגבוה ביותר, לבין "השפעה מועטה או שאין השפעה פרמטר זה נע בין "

 ." המקבל את הציון הנמוך ביותרכשל בצומת

 רק#ל -מזעור קונפליקטים רכב  /ג

בכל חלופה ובכל צומת בכל לה, תנועות שמתנגדות לרכבת הק -הקונפליקטים תיוכמולצורך השוואה נספרו 

צידית נוספו קונפליקטים פניות ימינה בצמתים לכיוון צפון אך גם בוטלו  בחלופה לדוגמא:חלופה. 

 .461/4612קונפליקטים בצומת 

, עבור קונפליקט עם דרך לדוגמא נקודה. 1תנועה שבא בניגוד (קונפליקט) לרכבת הקלה רשמנו  נתיבעבור כל 

 באופן זה הערכנו את חלופת המיקרו המיטבית. .נקודות 3נרשמים  –ם נתיבי 3שכולל  461

פשרה לבדוק האם החלופות דומות או שיש חלופות טובות יותר שמקטינות כמות א שלהלן 2.3.1.3 טבלה

קונפליקטים. בהתאם לכמות הקונפליקטים דרגנו את החלופות בציונים כך שככל שכמות הקונפליקטים 

 קבל גבוה יותר.פחותה, כן הציון המת
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בקריטריון  מספור קונפליקטים - 2.3.1.3טבלה   

 צומת
חלופה 

H1 

חלופה 

H1A 
 H2חלופה 

חלופה 

H3 

 3 3 3 3 חוצה תל השומר\4612) 1

 2 2 - - 4612 -) צומת חצייה ב 2

 3 3 - 4 1023לפי תמ"ל  a) צומת 3

 2 2 - 0 1023לפי תמ"ל  b) צומת 4

5 (4612\461 7 - 0 0 

 4 0 - 2 כמוס עג'יב (רמת פנקס)) 6

 - - 1 - כניסה מתוכננת לבי"ח שיבא ) צ.7

 - - 5 - מוטה גור\) חוצה תל השומר8

 4 6 5 4 461\) מוטה גור9

 4 0 4 4 ) קזז10

 4 6 4 4 ) יגאל אלון11

 8 7 8 8 ) בן גוריון12

 4 6 4 4 סביון\) העצמאות13

 ) תחנת דלק14
-  - 0* 

 דלק חנת לתביטול כניסה 

- 

 6 5 6 6 גני יהודה\) נווה מונסון15

 3 5 3 3 ) גני יהודה (חדש)16

 3 - - - ) צומת חציה17

 8 8 8 8 ) מנחם בגין (יהוד מערב)18

19 (412/461 8 8 0 0 

 5 5 3 3 ) ויצמן20

 0 0 2 2 46) חיבור לכביש 21

 5 5 4 4 ) אלטלף22

 68 62 68 74 סה"כ 
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 ותכנון המסילה היבטים פיסיים 2.3.1.4

 התוויה ישרה ללא פיתולים /א

מקבלות ציון קטע תוואי נוח במקביל לדרך אזורית בהתוויה טובה. אין חלופות ש –ככלל, קטע זה ברובו 

מעלות או במעבר בין תוואי מרכזי לתוואי צידי יוצרת עוד אילוץ  90אולם כל תפנית דרך בזווית של  ך,נמו

 –. לכן ככל שמצמצמים בחלופת המיקרו את כמות תפניות הדרך המסילהמטרי והקטנת מהירות תפעול גיאו

 הציון המתקבל מיטבי.

 מערכות /ב

ככלל, בכל החלופות מתקיים רוחב זכות דרך גדול שהותאם גם למערכות. אין חלופות שמקבלות ציון נמוך. 

יוצרת אילוץ לנגישות אל יחס לחלופת התוויה צידית. התוויה צידית יחד עם זאת, לחלופה מרכזית יתרון ב

 המערכות בצד הרכבת, ולכן ציון מעט נמוך בייחס לאופטימום התכנוני של תוואי מרכזי.

 סטטוטורי/נכסי 2.3.1.5

 מזעור רוחב זכות הדרך /א

מטר בהתייחס לצמתים רבי נתיבים  60-70 -יחסית כופות מתקיים רוחב זכות דרך גדול ככלל, בכל החל

בין התוויה מרכזית ומדרכות רחבות. ההבדלים בין החלופות קטנים. קיימים הבדלים של מטרים בודדים 

. לחלופה מרכזית יתרון בייחס לחלופת התוויה צידית. התוויה צידית דורשת רצועת הפרדה והתוויה צידית

מטר. על כן לתוואי הצידי ציון מעט נמוך  2-3ודורשת בממוצע עוד נוספת בין נתיבי התנועה לרצועת הרכבת 

 בייחס לאופטימום התכנוני של תוואי מרכזי.

 תחנת דלק -מזעור קונפליקטים  /ב

סגירת נגישות או קרבה למבנים יוצרת השפעה שלילית על התכנון. לאורך רוב התוואי אין נגישויות מצד 

 לופה של התוויה מרכזית או התוויה צידית, הן חלופות שוות. הדרך, דרך שמוגדרת כדרך אזורית. לכן ח

או קרבה של מתקנים, כך שיוצרת השפעה שלילית במידה ובוחרים  \באזור זה ראינו שקיימת נגישות ו

 בחלופה של התווית הרכבת בצד. לכן בהתאם הוספנו התייחסות לקונפליקט זה.

 - גישות חירום- מערכותמזעור קונפליקטים מחנה תל השומר ; קרבה למבנים /ג

וב התוואי אין נגישויות מצד . לאורך רים יוצרת השפעה שלילית על התכנוןסגירת נגישות או קרבה למבנ

 . או התוויה צידית, הן חלופות שוותלכן חלופה של התוויה מרכזית הדרך, דרך שמוגדרת כדרך אזורית. 

ם כך שיוצרת השפעה שלילית במידה ובוחרי ,או קרבה של מתקנים \ימת נגישות וראינו שקיאזור זה ב

 .זההתאם הוספנו התייחסות לקונפליקט לכן בבחלופה של התווית הרכבת בצד. 
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 סביבה 2.3.1.6

 רעש /א

, במבנים רגישים. סולם המדדים לקריטריון תכניתקריטריון זה בא לבחון את מפלס הרעש, לאחר יישום ה

שמקבל את הציון הנמוך לבין "הפחתת הרעש לעומת זה נע בין "עליה ניכרת ברעש לעומת המצב הקיים" 

 המצב הקיים" שמקבל את הציון הגבוה ביותר.

 קרינה /ב

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

מטרים מהמסילה" שמקבל את הציון הנמוך לבין "מרחק  2-המדדים לקריטריון זה נע בין "מרחק הקטן מ

  .מטרים מהמסילה" שמקבל את הציון הגבוה ביותר 8של מעל 
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 461חלופות בתוואי דרך בחינת   2.4

ונות בכך ככלל, הרכבת הקלה מתוכננת לעבור במרכז הרחובות בהם עובר התוואי. להתוויה מרכזית יתר

שהיא יוצרת חתך רחוב בו קל לנוסע להתמצא במרחב, משרתת את שני צידי הרחוב בצורה שווה וכן 

מאפשרת גישה ברכבים למגרשים גובלים ללא הפרעה. יחד עם זאת, בחינת החלופות במקטע זה הינה לאור 

בהליכי ומאושרות  )מתוכנן באזור, כאשר מספר תמ"לים (תכניות מועדפות לדיורמאסיבי פיתוח עתידי 

 . 461האינטנסיבי מצפון לדרך עיקר נפח המסחר והפיתוח מכתיבות את  תכנון

 בפרק זה נציג את כל המקטעים בהם נבחרה התוויה שאינה מרכזית ואת הסיבות לבחירה זו.

 התוויה מרכזית   – H1חלופה  2.4.1

 צומת(דרך רפאל איתן) ועד  4612החל מצומת דרך  461כוללת התוויה מרכזית לאורך תוואי דרך  H1חלופה 

 הטיסים. 

 . קרו ושיפורים אפשרייםיחלופה זאת מהווה בסיס ייחוס לבדיקת חלופות מ

וחתך רוחב טיפוסי  H1מציגים את התווית הרק"ל על פי חלופה מרכזית  2.4.1.2 -ו 2.4.1.1 תרשימים

 ה מרכזית, בהתאמה. להתווי

 461לאורך תוואי  H1חלופה מרכזית  – 2.4.1.1תרשים 
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 חתך רוחב טיפוסי בהתוויה מרכזית – 2.4.1.2תרשים 
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 יתרונות החלופה:

 שירות שוויוני לשני צידי הדרך,  .1
 אוריינטציה תנועתית ברורה,  .2
 כגון פניות ימינה ונגישות לחניות. גמישות לחיבורים בצד הדרךמאפשרת  .3

 חסרונות החלופה:

-תנועות צפון – 461/4612צורך בביטול משמעותי של תנועות בצמתים מגבלות תנועתיות, לרבות  .1

 הגורם לבעיית קיבולת בצמתים הללו.  מזרח-יה מערבידרום, ובצומת אוו
מהווה סביבה פחות נעימה  ,במיוחד כאשר הדרך הינה רב נתיבית ,מיקום תחנות במרכז הדרך .2

  להולכי רגל.
המיטבית  , התוויה מרכזית אינה תשרת בצורה461לאור הפיתוח הנרחב הצפוי בצד הצפוני של דרך  .3

 .ביותר את התושבים, על אף שמדובר ב"שירות שוויוני לשני צידי הדרך"
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 א' 70התוויה מרכזית בהתאמה לתת"ל  – H1Aחלופה  2.4.2

, התוואי 461/4612באזור צומת הינו , גם היא בהתוויה מרכזית. השינוי H1דומה לחלופה זו, בחלופה 

, (דרך חוצה בקעת אונו) א' מדרום לבי"ח שיבא 70"ל ת"חוזר" לתכנון הקודם לנקודת קצה הקו לפי ת

 .)4612, דרך במקום בדרך רפאל איתן(והירידה דרומה מתבצעת בציר מוטה גור 

 .H1Aמציג את התווית הרק"ל על פי חלופה  2.4.2.1תרשים 

 461לאורך תוואי  H1Aחלופה מרכזית  – 2.4.2.1תרשים 

 

 

 

 

 

 

 יתרונות החלופה:

  .461/4612ימנעות מקונפליקט תנועתי מורכב בצומת הדי ביטוי ביתרון חלופה זו בא לי

 חסרונות החלופה:

, מוביל ל"פספוס" 4612המעבר מדרום לביה"ח שיבא וההימנעות מירידה דרומה דרך רפאל איתן,  .1

 .באור יהודה 1046והממשק לתמ"ל  1023תמ"ל  תכניתבמרכז הפיתוח המתוכנן ב
 . °90 תוספת תפניות דרך ב .2
, התוויה מרכזית אינה תשרת בצורה המיטבית 461לאור הפיתוח הנרחב הצפוי בצד הצפוני של דרך  .3

 ביותר את התושבים, על אף שמדובר ב"שירות שוויוני לשני צידי הדרך". 
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 התוויה צידית צפונית – H2חלופה  2.4.3

על פי וואי הרכבת הקלה מתווה בצד צפון ת .461לאורך כל תוואי דרך צפונית פה צידית הינה חלו H2חלופה 

, גני יהודה בהן הבינוי מצפון : סביוןתכניותו 1005, 1001, 1023הפיתוח: תמ"לים  תכניותהתמ"לים ו תכניות

 מתוכנן בצפיפות רבה בייחס למרקם הבינוי הקיים באור יהודה מדרום.

וחתך רוחב טיפוסי  2Hפה צידית צפונית מציגים את התווית הרק"ל על פי חלו 2.4.3.2 -ו 2.4.3.1 מיםתרשי

 להתוויה זו, בהתאמה. 

 461לאורך תוואי  H2חלופה צידית צפונית  – 1.2.4.3תרשים 
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 חתך רוחב עקרוני להתוויה צידית של הרק"ל – 2.4.3.2תרשים 
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 יתרונות החלופה:

 מורכבים ביותר למעברוצומת אווייה. צמתים אלו  461/4612הימנעות מקונפליקט תנועתי בצומת  .1

והן בהיבט התנועתי של קיבולת ותכנון  יגיאומטרבהיבט ה, הן 461לאורך תוואי  הרכבת הקלה

 מערכתי עקב הצורך בביטול התנועות.
ניתן יהיה לשנות נתיבים ופאזות בצומת ללא השפעה , אווייהו 461/4612גמישות תכנונית בצמתים  .2

 על הרכבת הקלה שעוקפת את הקונפליקט מצפון.  
לאור התמ"לים המתוכננים באזור, תוך יצירת  461ה ל"מרכז הכובד" מצפון לדרך קירוב המסיל .3

 שדרה עירונית ואזורי המתנה נוחים להולכי רגל.

 חסרונות החלופה:

 , חסימת גישה לתחנת דלק .1
 , על גבול הגדר –תוואי בקרבת מחנה צבא (שלא מתפנה)  .2
 .צורך ברמזור פניות ימינה בצמתים .3
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 חלופה משולבת -  H3חלופה 2.4.4

(צידית) על מנת לנצל את היתרונות  H2-(מרכזית) ו H1כוללת שילוב בין חלופות  H3חלופה משולבת 

 במרכז.   אווייהו 461/4612ציית הצמתים הראשיים התנועתיים של הימנעות מח

יה"ח שיבא, מזרחית לצומת מתבצע בשלושה מקומות: דרומית לב מעבר הרק"ל ממרכז הדרך לצידה

 . אווייהומערבית לצומת  4612/461

 יתרונות החלופה: 

, (צידית) H2-(מרכזית) ו H1יתרונות החלופה באים לידי ביטוי במקסום היתרונות התנועתיים של חלופות 

ה המתקבלת בהתוויה צידית, ואוריינטציה תנועתית ברור היואווי 461/4612כגון הימנעות ממעבר בצמתים 

 המתקבלת בהתוויה מרכזית. 

 חסרונות החלופה:

מהווים נקודת קונפליקט + וע "סוויטשים" (מעברים מצד למרכז), הביצחסרונות החלופה באים לידי ביטוי ב

 של הקו.  חסרון של אוריינטציה

 התוויה משולבת.  H3מציג את התווית הרק"ל על פי חלופה  2.4.4.1תרשים 

 461לאורך תוואי  H3חלופה משולבת  – 2.4.4.1תרשים 
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 השוואת חלופות ובחירת חלופת תכנון מועדפת 2.4.5

, ראוי שתיבחן לאור תכניות מגורים גדולות 461השוואת חלופות מיקרו להתוויית הרק"ל לאורך דרך 

 מימדים, חלקן מאושרות וחלקן בהליכי תכנון מתקדמים. 

צפוי להוסיף אלפי יחידות דיור ובהתאם כמות גדולה  461הפיתוח הצפוי לאורך הדופן הצפונית של דרך 

האזור כולו ובקעת אונו בכלל עתידים לעבור מהפיכה של ממש עם מאוד של נוסעים פוטנציאלים לקו הסגול. 

מימוש מלוא תכניות הבינוי המתוכננות אשר יכפילו את אוכלוסיית הבקעה ואת ההיקף המאושר של 

 תעסוקה במרחב.

במזרח,  6הפוך לשדרה המטרופולינית הראשית המקשרת את בקעת אונו לכביש מס' עתיד ל 461כביש 

 בואכה גלעין המטרופולין במערב. 4בדרום ולכביש מס' מס'  46 לכביש

מציגה את השוואת חלופות התכנון למקטע זה ואת סיכום ניקוד הקריטריונים שניתנו לכל  2.4.5.1טבלה 

 חלופה.

בהתוויה  מושפעת בצורה מכרעת מהעיצוב והפיתוח הנופי של דפנות הרחוב. ל העירונילאיכות הח ,ככלל

תוספת העץ במרכז מעצימה ברמה מסוימת את איכות החלל העירוני, ומאפשרת  –צידית ברחוב עורקי 

לא קיימת עדיפות  –ברחוב עירוני  מיקום תחנות בסביבה נוחה למשתמש על פני מיקומן במרכז רחוב סואן.

 . H2עדיפות לחלופה  בהיבט זה ישנהשמכאן  מרכזית. להתוויההתווייה צידית מובהקת בין 

צירי האורך המשמעותיים המחברים את בקעת אונו לנחל  H1, התוויה מרכזית תפקוד תחנותבקריטריון 

איילון (עוקף אור יהודה) אינם משורתים. בנוסף התוויה כזו אינה משלבת תחנה מצפון לרובע מונסון של 

 בכך נחותה ביחס לחלופות האחרות. יהוד ו

, בהתוויה מרכזית אין תחנה לצד קניון מסובים, דבר קרבה ושרות למוקדים קיימים ועתידייםבקריטריון 

הפוגע בשירות אליו. היות ורוב המוקדים, לרבות החזיתות המסחריות העתידות להיבנות במסגרת תמ"לים 

כנון מתקדמים, ממוקמים מצפון לתוואי, התוויה צידית מאושרות (תכניות מועדיפות לדיור) ובהליכי ת

 משפרת את השירות הניתן להם במקטע עורקי. במקטע רחוב עירוני, הנ"ל אינו משמעותי. 

יתרונות על פני שתי החלופות האחרות ברוב H3 -ו H2מן הטבלה הנ"ל ניתן להבחין כי לשתי החלופות 

 ההיבטים. 

לעומת שאר החלופות  היבטים התנועתייםבהתוויה מרכזית, חסרונות בולטים  H1ניתן לראות כי לחלופה 

שירות  היבטיחסרונות ב H1Aוזאת בגלל מעבר מרכזי בצמתים בעלי קיבולות תנועה גדולות מאוד. לחלופה 

 ביחס לשלוש החלופות הנותרות מאותה סיבה של מעבר מרכזי בצמתים עמוסים.  ותנועה

 היבטיםהתוויה צידית צפונית חסרונות ביחס לשאר החלופות ב H2עוד ניתן לראות כי לחלופה 

בגלל הקונפליקט עם תחנת הדלק והקרבה לגבול מחנה תל השומר. יחד עם זאת,  /נכסייםםסטטוטוריי

ל דרך לאור השינוי הגדול שעתיד לעבור ע היבטים אורבנייםבקריטריונים של ברורים  לחלופה זו יתרונות 

עם אישורן של תמ"לים וכן תכנונן של תמ"לים נוספות לאורך התוואי להן מתוכננת חזית מסחרית  461

 .   לכביש

ביחס  אורבניים בהיבטיםביחס לשאר החלופות, ו היבטים פיסיים ותכנון מסילהבחסרונות  H3לחלופה 

 . H2לחלופה 
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, שדרה רחבה ומוצלת חלל עירונית גבוהה של וליצירת איכו היבטים האורבנייםלצוות התכנון החליט כי 

שתהווה סביבה נעימה להולכי רגל ולמשתמשי הרק"ל וקירבה ושירות למוקדים קיימים ועתידיים, משקל 

 גדול ומשמעותי יותר מאשר להיבטים סטטוטוריים/נכסיים. 

 עי רעש או קרינה.בהיבט הסביבתי כל החלופות זהות במדרגן כיוון שאף אחת מהן אינה צפויה לייצר מפג

כחלופת מיקרוה  461התוויה צידית צפונית לאורך כביש  H2מתוך כך, צוות התכנון ממליץ על חלופה 

 המועדפת.
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461השוואת חלופות תכנון למעבר בדרך  – 2.4.5.1טבלה   

  

 קריטריון  נושא 

 חלופה 

 H1חלופה 
תוואי מרכזי 

 רפאל איתן

 H1Aחלופה 
תוואי מרכזי 

 מוטה גור

  H2חלופה 
תוואי צידי 

 צפוני
  H3חלופה 

 מתחלף

  שירות 
התאמה לפרוזדור המומלץ בהתבסס על 

 ע"פ הצבות נ.ת.ע.  -כמות נוסעים 
    

גשר הולכי רגל מול קניון  -שירות נוסף 
     סביונים מקושר גם לתחנה

בטים יה
 אורבניים 

     איכות החלל העירוני 

     תפקוד תחנות 
קירבה ושירות למוקדים קיימים 

     ועתידיים 

 תנועה 

פתרון סביר לחציית צומת  -קיבולת 
   ל.ר  461/4612ראשי 

פתרון סביר לחציית צומת  -קיבולת 
     )אווייהמזרחי ( 461/412ראשי 

     רק"ל -מזעור קונפליקטים רכב 

בטים יה
פיסיים 

 ותכנון מסילה
     התוויה ישרה ללא פיתולים 

     מערכות 

 \סטטוטורי 
 יסנכ

 

     רוחב זכות הדרךמזעור 

     תחנת דלק  -מזעור קונפליקטים 

: מזעור קונפליקטים מחנה תל השומר
 קרבה למבנים, גישות חירום, מערכות

    

     רעש סביבה

     קרינה
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 מתודולוגיה לבחינת חלופות מאקרו למיקום דיפו 2.5

ב' אינה כוללת את הדיפו לקו הסגול אשר יקודם בתת"ל  70, תת"ל 09.04.18ת"ל מיום להחלטת הובהתאם 

 נפרדת. 
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 בחינת חלופות מאקרו למיקום דיפו 2.6

ב' אינה כוללת את הדיפו לקו הסגול אשר יקודם בתת"ל  70, תת"ל 09.04.18בהתאם להחלטת הות"ל מיום 

 נפרדת.
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 בחינת חלופות מיקרו למיקום דיפו 2.7

את הדיפו לקו הסגול אשר יקודם בתת"ל ב' אינה כוללת  70, תת"ל 09.04.18בהתאם להחלטת הות"ל מיום 

 נפרדת.
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 בחינת חלופות למיקום אתרי התארגנות 2.8

אתרי ההתארגנות הינם  פרק זה עוסק בבחינת מיקומים לאתרי התארגנות לאורך תוואי הרק"ל. נציין כי

 .מדובר בהצעות בלבד למיקום אתרים וכי אתרים זמניים בלבד ובגמר השימוש יוחזר השטח למצבו הקודם

לבחור את האתרים  ,באישור הרגולטורשייבחר, הקבלן לקראת ביצוע הפרויקט, יוכל  בשלב התכנון המפורט

וכי בשל הראייה העתידית אין בכל רישום החלופות כדי לסגור או לקבע את האתרים והם לו המתאימים 

, ובכל אופן יהיו ממוקמים בתחום גבולות יעשו בהתאם לצרכי ההתפתחות של הישוב בו הם ממוקמים

במקרים בהם לא ניתן למקם את אתר ההתארגנות בתוך הקו הכחול, יחפש היזם חלקה  ככל הניתן.התכנית 

 בשכירות בקרבת הפרויקט ככל הניתן.

נעשתה על סמך הקריטריונים  הקו הסגול המזרחיבחינת החלופות למיקום אתרי התארגנות לשם הקמת 

 הבאים:

 שימושים נדרשים מהאתר, .א
 הקרקע עליהם ממוקם האתר באחד משני אופנים הבאים:ייעודי  .ב

 שטחים פתוחים או שצ"פים, בהם לא מתוכננת בניה עתידית.  .1
 שטחים בייעודים סחירים בבעלות מדינה ובתיאום עם רמ"י באשר למועד שיווקם.  .2

 כמות האתרים לאורך הקו, .ג
 גודל השטח הנדרש לכל אתר, .ד
 מיקום האתר ביחס לתוואי הרק"ל, .ה
 יכולת השיקום של השטח. .ו

ככלל, רצוי למקם אתרי התארגנות בקרבה מרבית לתוואי המתוכנן, הרחק ממבני מגורים וסמוך לכבישים 

במידה וניתן, רצוי להקים כמות מקסימאלית של אתרי התארגנות, בשטחים מרוכזים. כלומר,  ראשיים.

 דיף להקים אתר התארגנות בשטח גדול ומרוכז מאשר פיזור אתרים קטנים.ע

בעת קביעת מיקום אתר התארגנות יש לקחת בחשבון את החישוב הכוללני כי לצורך ביצוע עבודות גמר 

מגודל האתר הנדרש לביצוע העבודות בשלב ההנדסה האזרחית. בשל אופי העבודות  2נדרש אתר הגדול בכפי 

דונם  2 -ת תוואי קרקעי, ממליץ צוות התכנון על הקמת אתרים המתפרסים על שטח של כהנדרשות להקמ

 דונם. 6 -ק"מ בין אתר לאתר, ואתר קצה (קצה הקו) בגודל של כ 1.5-2ויותר במרחקים של 

להקמת המתע"ן לרבות שטח אתר ההתארגנות ישמש לצרכי הקמה של מבנים ומתקנים זמניים הדרושים 

ניתן לעשות שימוש בכל שטחה של רצועת המתע"ן ושל  מבנים לשירות העובדים והמנהלה.מבנים הנדסיים, 

 , תוך הפעלת שיקול דעת בבחירת המיקום ביחס לשימושי וייעודי הקרקע באזור.הדרך כשטחי התארגנות

בשלב ההיתרים, יבחרו ע"י הקבלן, באישור הגורמים הרלבנטיים, שטחים המיועדים למיקום אתרי 

 7סה"כ מוצעים  .ככל הניתן התארגנות מתוך המקומות המוצעים לעיל ובתחומי הקו הכחול של התכנית

  אתרי התארגנות.

 ת המוצעים לאורך תוואי הרק"ל:להלן פירוט של שטחי ההתארגנו
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 שלוחה צפונית  2.8.1

בשלוחה הצפונית של הקו הסגול העוברת בעיר גבעת שמואל ממוקם אתר התארגנות אחד בלבד, וזאת בגלל 

 אורכה הקצר של השלוחה. 

העצמאות, בדופן המערבית של  –מ' דרומית לצומת דרך רבין  200 -האתר ממוקם על שטחי חנית אספלט, כ

מ' ממוקם גן האירועים "הבאר של סבא",  50 -דונם. מדרום לאתר ובמרחק של כ 2 -דרך רבין. גודל האתר כ

 ממערב ומצפון גובל האתר בשטחים פתוחים, וממזרח גובל בדרך רבין. 

  .1, גיליון 1.1.2.1מיקום אתר זה מוצג בתרשים 

 שלוחה דרומית  2.8.2

 אתרי התארגנות:  5ים בשלוחה זו מוצע

דונם והוא ממוקם בסמוך לפינה הדרום מערבית של ביה"ח  8 -גודל האתר כ –עתידית  4612דרך  .1

שיבא. האתר ממוקם על שטחים חקלאיים כאשר ממערב לו ממוקמת שכונת רמת אפעל, רמת גן 

בא. נציין כי מ', מצפון ומדרום לו שטחים חקלאיים ובצמוד לו ממזרח ביה"ח שי 160 -במרחק של כ

 לאתר ממוקמים שטחים פתוחים של ביה"ח ומנחת המסוקים.  המידיתבסמיכות 
 .2, גיליון 1.1.2.1מיקום אתר זה מוצג בתרשים 

 8 -ומתפרש על שטח של כ 461האתר ממוקם בדופן הצפונית של כביש  –צומת שדרות יגאל אלון  .2

מערב לו מחנה תל השומר ומדרום לו מצפון ומזרח לאתר שטחים פתוחים בשימוש חקלאי, מדונם. 

מ' ממוקמים מבני מגורים של אור  100 -ובמרחק של כ 461. בצידו הדרומי של כביש 461כביש 

יהודה וכן ביה"ס יסודי "שיזף". נציין כי לא צפוי זיהום רעש למוקדים אלו מהאתר, כיוון שגורם 

 . 461הרעש העיקרי מקורו בכביש 
 .3, גיליון 1.1.2.1 מיקום אתר זה מוצג בתרשים

האתר ממוקם מערבית למתחם השמחה, מתחם לפעילות ספורט אשר  – מתחם השמחה יהוד .3

דונם והוא ממוקם  6.8 -מונוסון. האתר המוצע משתרע על שטח בגודל של כ-מפעילה עיריית יהוד

 70 -על שטח פתוח. המגורים הסמוכים לאתר ממוקמים מצפון לו ובמרחק של כ 461מצפון לדרך 

 מ'. 
 .4, גיליון 1.1.2.1מיקום אתר זה מוצג בתרשים 

דונם ממוקם על שטחים חקלאיים מדרום  4.5 -האתר המוצע בגודל כ –צומת יהוד מערב (אווייה)  .4

נמצאים ממערב ומצפון לו, בהתאמה  461 -ו 412לצומת. האתר מבודד בסביבתו כאשר כביש 

ושטחים פתוחים ממוקמים מדרומו ומזרחו. בסביבת האתר לא קיימות שכונות מגורים העלולות 

 להיות מושפעות ממיקומו.
 .4, גיליון 1.1.2.1צג בתרשים מיקום אתר זה מו

. האתר המוצע בגודל של 461מ' מערבית לצומת, מדרום לכביש  100 -האתר ממוקם כ –צומת יהוד  .5

 דונם והוא ממוקם על שטחים חקלאיים המקיפים אותו משלושה כיוונים: מערב, מזרח ודרום.  2 -כ
 .4, גיליון 1.1.2.1מיקום אתר זה מוצג בתרשים 
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 רק ג'פ
 תיאור התוכנית המוצעת
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 התכנית המוצעתתיאור  –' גפרק  3

 כללי 3.0

-LTRמהווה חלק מהמערכת העירונית המטרופולינית המופעלת בטכנולוגיית הרכבת הקלה ( סגולהקו ה
light rail train של רשת המתע"ן. מערכת זו משלבת בתוכה את מיטב הטכנולוגיות החדישות בתכנון (

והקרונות. מערכת רכבת קלה מודרנית הינה מערכת מסילתית, אשר בדר"כ מופרדת מהתנועה התשתיות 

 הכללית, מצריכה זכות דרך משלה ומקבלת עדיפות מוחלטת ברמזורים.

הקו הסגול מתוכנן להיות חלק ממערך הרכבת הקלה שיבנה ויופעל במסגרת מערכת הסעת ההמונים של 

  .4/א/23מ"א מטרופולין תל אביב, כפי שאושרה בת

התווית הקו מחברת את האזורים המזרחיים של מטרופולין תל אביב (אור יהודה, יהוד מונסון, גבעת 

 . העיר תל אביב (מסוף ארלוזורוב) שמואל) אל מרכז

א'. המקטע המערבי מתחיל  70רבי אשר אושר במסגרת תת"ל ב' הינו המשכו של הקו הסגול המע 70תת"ל 

ר"ג). מאזור  –בת 'סבידור') ועובר ברחובות תל אביב דרך רח' אלוף שדה (גבעתיים (תחנת רכ 2000במתחם 

הקו הסגול  –ב'  70המרכז הרפואי 'שיבא' מתפצל הקו לשתי זרועות, דרומית וצפונית אשר הן למעשה תת"ל 

 ק"מ.  28אורך שני חלקי הקו הסגול הינו המזרחי. 

 . להלן פירוט הזרועות השונות:שתי זרועותל תפצלמ ב' 70תת"ל  כאמור, הקו הסגול המזרחי

 זרוע דרומית 3.0.1

לביה"ח שיבא, שם מתחבר תוואי התכנית  תחילתו של התוואי בקצהו של הקו הסגול המערבי, מעט דרומית

המתוכנן  4612א' הקו הסגול המערבי. מנקודה זו ממשיך תוואי הרק"ל דרומה ובמרכזו של כביש  70לתת"ל 

העתידי, שם יפנה התוואי מזרחה ויעבור בדופנו הצפוני  461/4612, עד ההגעה לצומת 1023במסגרת תמ"ל 

 . 40בין כביש זה לכביש  עד לצומת הטייסים המפגיש 461של כביש 

ב' אינה כוללת את הדיפו לקו הסגול אשר יקודם  70, תת"ל 09.04.18בהתאם להחלטת הות"ל מיום נדגיש כי 

 בתת"ל נפרדת.

 זרוע צפונית 3.0.2

א' ברחוב ז'בוטינסקי גבעת שמואל,  70פונית של הקו הסגול המזרחית מתחברת לקצהו של תת"ל הזרוע הצ

פונה מזרחה אל רחוב אורי צבי גרינברג וזבולון המר. בצומת הרחובות זבולון שם ממשיך תוואי הרק"ל ו

המר ודרך המלך, עתידה הרק"ל להמשיך מזרחה תוך חציית שטחים פתוחים המיועדים לפיתוח במסגרת 

תכנית המתאר של העיר גבעת שמואל, עד ההגעה לדרך רבין שם תפנה הרק"ל צפונה תוך מעבר צידי מערבי 

 , עד ההגעה לתחנת הקצה. בציר רבין
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 נתוני תפעול ותנועה לשלב התפעול 3.1

 תכנון מס' הרכבות ותדירותן   3.1.1

מוצגים נתוני תכנון מס' הרכבות ותדירותן, מס' הרכבות לשעת שיא ומס' הרכבות במקטעי  3.1.1.1 טבלהב

 הסגול המזרחי:בתוואי הקו הנסיעה המתוכננים  מקטעי 2 -השעות לאורך היום, הערב והלילה ב

 החל מתחנת דרך שיבא עד לתחנת העצמאות,  –זרוע צפונית  .1
 החל מתחנת דרך שיבא עד לתחנת צומת הטייסים.  –זרוע דרומית  .2

נבהיר כי זרועות שירות הרק"ל המתוארות לעיל הינן חלק אינטגרלי ממערך הסעת ההמונים של הקו הסגול 

(שהינה  'ם בשעות שיא בוקר בלבד בין תחנת קינג ג'ורגכולו, המכיל זרוע שלישית שתפעל כמערך שאטלי

  א') לתחנת העצמאות.  70חלק מתת"ל 

בהתאם לתחזיות התפעוליות העדכניות של נת"ע. נתונים  נתוני תנועת הרכבות המופיעים בתסקיר זה הם

ל שנתקדם ככ. אלה משתנים מעת לעת בהתאם לעדכון תחזיות, שינוי בהנחות יסוד, התקדמות בתכנון וכו'

לשלב התכנון המפורט יתכן ויעודכנו גם תחזיות התנועה ובהתאם לכך יעודכנו ההיבטים של אקוסטיקה 

 (רעש ורעידות) וקרינה, לכל מקטעי הקו.

 הבהרה בנושא נתוני רכבות לשעות לילה:

עים, בנוסף לרכבות הנוסעים המתוכננות, ישנן מספר רכבות הנוסעות על המסילות שלא לצורך הסעת נוס

 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:

 בבוקר היוצאות מתחנות הקצה, 05:30 –תחילת שירותי הרכבות בימות השבוע ב  •
 בלילה בתחנות הקצה, 00:30 –סיום שירותי הרכבות בימות השבוע ב  •
 כל הרכבות שוהות במהלך הלילה בדיפו, •
 ,01:30הרכבות האחרונות מגיעות לשהייה בדיפו סביב השעה  •
 נות מהדיפו אל עבר תחנות ההתחלה,ת הראשולפנות בוקר יוצאות הרכבו 04:30סביב השעה  •

 ,שתפקידן ווידוא שלמות המסילה ותקינותה SWEEP רכבות אלו משמשות גם כרכבות
 שעות. 3בהתאם לכך, חלון הזמן לצורך תפעולי הינו  •

רכבים ייעודים לצד רכבות תפעול יופעלו במרבית הלילות בימות השבוע, יופעלו בו זמנית שני צוותי תפעול. 

 על בסיס קבוע לטובת פעילויות תפעול שוטפות כמו ניקוי חריצי המסילה וכד'. 
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מקטעי הנסיעה 2-נתוני רכבות לאורך היממה בחלוקה ל – 3.1.1.1טבלה   
 

סה"כ רכבות נוסעים  שעות
 בשני הכיוונים

רכבות ריקות אל הדיפו וממנו + שיעורי 
 פעול שוטףנהיגה + ת

זרוע צפונית מתחנת דרך שיבא לתחנת העצמאות - 1מקטע   
07:00 – 06:00 12 - 
09:00 – 07:00 40 - 
15:00 – 09:00 72 - 
19:00 – 15:00 48 - 
22:00 – 19:00 36 - 

22:00-23:00 12 - 
23:00-00:00 12 - 
00:00-00:30 6 - 
00:30-01:30 - 5 
01:30-04:30 - 6 
04:30-05:30 - 5 
05:30-06:00 6 - 

 16 244 סה"כ 
 0 208 סה"כ שעות היום

 16 36 סה"כ שעות הלילה

זרוע דרומית מתחנת דרך שיבא לתחנת צומת הטייסים - 2מקטע   
07:00 – 06:00 12 - 
09:00 – 07:00 32 - 
15:00 – 09:00 72 - 
19:00 – 15:00 48 - 
22:00 – 19:00 36 - 

22:00-23:00 12 - 
23:00-00:00 12 - 
00:00-00:30 6 - 
00:30-01:30 - 5 
01:30-04:30 - 6 
04:30-05:30 - 5 
05:30-06:00 6 - 

 16 236 סה"כ 
 0 200 סה"כ שעות היום

 16 36 סה"כ שעות הלילה
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עקרונות לתיאום בין מערכת הרק"ל למערכת התחבורה הציבורית הקיימת  3.1.2
 והמתוכננת

קיימים מספר אמצעי תחבורה עתירת נוסעים. תכנון המערכת הוא כזה המנצל את היתרון היחסי של כל 

אמצעי. על מנת להגדיל את השימוש בתחבורה ציבורית ולהעביר נסיעות מרכב פרטי אליה, יש לשפר את 

ונה כמערכת הולך הרגל. קישוריות טובה במעבר בין האמצעים ותכנ –האטרקטיביות והנוחיות של הנוסע 

תוך  ,ותכנון ידידותי של נקודות הממשק בין המערכת המשולבת ובין הרקמה העירונית ,משולבת אחת מחד

במסגרת  רמות הנגישות.את מבטיחים פיתוח מוטה תחבורה ומגבירים  ,מאידך  ,שימת הדגש על הולכי הרגל

 :העקרונות הבאים תכנון המערכת המוצעת יבוצעו התאמות למערכת קווי האוטובוסים, עפ"י
 ויעדים מוצאיםהקיים יש  וטובוסיעדים משותפים. כלומר, האם לקו הא -בדיקת מוצאים  )1(

 קו המתע"ן החדש אשר מצריכים את ביטולו, קיצורו או שינויו.ל משותפים
האם השינוי יוסיף למספר משמעותי של נוסעים יותר ממעבר  -בדיקת מידת הפגיעה ברמת השירות )2(

ליעד -ליעד מהמצב הקיים או יאריך באופן משמעותי את זמן הנסיעה בין מוצא-אחד בין מוצא

 לעומת מצב קיים. 
היפך מה מידת הנוחות והבטיחות לביצוע מעבר מאוטובוס לקו המתע"ן ול -בדיקת רמת הממשק )3(

 בתחנה עצמה. 
את כמויות  השיאתוכל לקלוט בשעות  עצמה התחנההאם  -בדיקת קיבולת תחנות קו המתע"ן )4(

יא את כל הנוסעים מקווי האוטובוס הש בשעות אליו לקלוט יוכל"ן המתע קוהאוטובוסים והאם 

 העוצרים בתחנה.  
 קיומה של תשתית העדפה בה הקווים יכולים לנסוע. )5(
ם יתווספו לפי ביקוש עתידי צפוי על מנת להעניק שירות לרחובות חדשים, קווי אוטובוס חדשי )6(

 שכונות חדשות או אזורי תעסוקה בתכנון/הקמה במרחב. 
תכנון מסלולי הקווים ייעשה בהתאמה לשלבי היישום הצפויים של קווי המתע"ן במערכת תוך  )7(

ולבת של כמה קווי התחשבות במצבי הפעלה חלקיים של קווי המתע"ן ובמצבים של הפעלה מש

 מתע"ן.

 מהירות נסיעה מרבית לפי חלוקה למקטעים  3.1.3

מהירות נסיעת הרק"ל הינה לרוב נגזרת של תוואי הדרך בה היא עוברת והיא תהיה בהתאמה מלאה 

 לגאומטרית המסילה, למידת עקמומיותה ולתנאי הדרך.

קמ"ש במקטעים עירוניים, ובהתאם לכך זו תהיה  50הנחיית משרד התחבורה למהירות הרק"ל הינה 

 מהירותה המרבית בשלוחה הצפונית לגבעת שמואל. 

קמ"ש שכן היא עתידה  50של הרק"ל תהיה גם כן  המרבית, מהירותה 4612בשלוחה הדרומית, לאורך דרך 

 461לאורך דרך המקסימלית של הרק"ל  מהירות הנסיעהני. , כלומר במקטע עירו1023לעבור בתחום תמ"ל 

 מ"ש, בהתאם להגדרת חתך הדרך המשתנה. ק 50-70ן תנוע בי
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 הערכת השינויים בנפחי התנועה לאורך התוואי 3.1.4

מודל התחבורתי למטרופולין תל הערכת השינויים בנפחי התנועה מבוססת על נתוני תנועה שהתקבלו מה

הינו מודל מסוג מודל פעילויות. המודל פותח ע"י חברת  , אשר) של משרד התחבורהאביב (מודל תל אביב

ומתוחזק בחברת נתיבי איילון ע"י מיטב המומחים בתחום בארץ. מודל מסוג זה  "קמברידג סיסטמטיקס"

סי הנסיעות בכך שהוא יוצר תלות בין הנסיעות היומיות המתבצעות ע"י דפומתאר בצורה מפורטת את 

ומאגד אותם תחת סיור אחד. לדוגמא: המודל לוקח בחשבון בבחירת אמצעי הנסיעה פעילויות נוסעים 

) ואת התלות בין הנסיעות (נוסע 'הצריכות להתבצע במהלך היום (הבאת הילדים למוסדות חינוך, קניות וכו

הצבה למצב  שהגיע בתחבורה ציבורית לעבודה לא יכול לחזור ברכב פרטי כנהג אחה"צ). המודל כולל רשתות

זהו המודל המחייב  ,. בהנחיית משרד התחבורה2040-ו 2030, 2020 ) ולשנות יעד עתידיות2010הקיים (רשת 

 לביצוע עבודות תכנון במטרופולין תל אביב, הנחייה התקפה לכל גופי התכנון הממשלתיים והפרטיים. 

"ן ורכבת כבדה (רכבת ישראל). המודל כולל שלושה אמצעי תחבורה ציבורית עיקריים: אוטובוסים, מתע

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 

אוטובוסים ורכבת ישראל. בנוסף כוילו הצבות  למצב הקיים כוילו מול ספירות תנועה של רכב פרטי,

 המתע"ן מול נפחי נוסעים באוטובוס בציר המתע"ן היום ומול ספירות שהתבצעו בקו הרק"ל בירושלים.

ומצב הסגול הערכה השינויים בנפחי התנועה משווה שני סוגי נתונים: מצב עתידי של נפחי התנועה ללא הקו 

מקטעי  40 –כ המודל התחבורתי ת"א הריץ את נתוניו על  .הסגולת הקו עתידי של נפחי התנועה לאחר הפעל

, כאשר כל כיוון כלי רכב פרטיים ומסחריים, אוטובוסים ומשאיות אשר נסעו באותם מקטעיםשל  נסיעה

נסיעה נבדק בנפרד. בניתוח הנתונים התייחסנו לפיחות או הוספה בנפח כלי הרכב רק במידה וחל אותו שינוי 

  .שעות שיא בוקרוני התנועה. תוצאות הרצת נתוני המודל חולקו לבשני כיו

ים להשפעת רעש ורעידות להפעלת נתוני התנועה המוצגים בסעיף זה שימשו כבסיס התייחסות לחישוב

נתוני תנועה למצב  –' בבהתאמה והם (נתוני התנועה) מוצגים בנספח  4.6 -ו 4.5התכנית, המוצגים בסעיפים 

 . בתסקיר זה קיים ומתוכנן

 הקו הסגול המזרחי: לאורך תוואיניתוח השינויים 

 נפח אוטובוסים בציר הרק"ל

בהיעדר תכנון לרשת אוטובוסים משלימה לקו הסגול רשת המודל אינה כוללת בשלב זה התאמה של 

 ,האוטובוסים. כיוון שהקטנה בנפח תנועת האוטובוסים הינו חלק מן התועלת הסביבתית של קו מתע"ן

נדרש מקדם הפחתה של האוטובוסים היוצאים מהצבות המודל. ניתוח של מספר האוטובוסים הנוסעים על 

ברב תוואי הקו עם הפעלת הקו האדום. יחד עם זאת,  70%ל  40%ציר הקו האדום מראה הפחתה שנעה בין 

ל דרמטי של ובשל כך קיים ביטו BOTתכנון האוטובוסים לזמן הקו האדום מתייחס להקמת הקו בתהליך 

סים לאורך תוואי הקו וקווים מתחרים. ההערכה הטובה ביותר שניתן לתת בשלב זה הינה שנפח האוטוב

  .30%יופחת בשיעור של הירוק והסגול 

 נפח תחבורה בציר הרק"ל (לא כולל אוטובוסים)

י תנועת כלי בכל הנוגע לשינויים תחבורתיים עולה כי הפעלת הקו הסגול לא תביא לשינוי משמעותי בנפח

זהה לנתוני ופילוג נתוני התנועה נשאר במרחב ההתייחסות,  רכב פרטיים, מסחריים, משאיות ואופנועים 

 מצב קיים.
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 ' לתסקיר זה מציג את נתוני התנועה שעליהם התבססנו בחישובי הערכת השינויים.בנספח 

 מיקום תחנות ראשיות 3.1.5

יוצרים רשת בעלת קישוריות בין קווי המתע"ן לבין עצמם ובין מערכות תחבורה  4/א/23א "קווי הרק"ל בתמ

ציבוריות אחרות ובעיקר לרשת מסילות הברזל של רכבת ישראל, המזינות אלה את אלה. לכן אחד הנושאים 

רית המשמעותיים ביותר הוא קביעת תחנות ראשיות במפגש בין קווי המתע"ן ובין אמצעי התחבורה הציבו

האחרים, באופן שיאפשר מעבר מהיר ויעיל של נוסעים ביניהם. המיקום של התחנות נקבע תוך התחשבות 

ורוכבי אופניים ותוך תיאום בין בשיקולים שונים ובעיקר בצמצום מרחקי ההליכה, התחשבות בהולכי הרגל 

רונית יכולה להגדיל ל הגורמים המפעילים את התחבורה הציבורית. השתלבות תחנה ראשית בסביבה העיכ

את הנגישות אליה. בתכנון של סביבת התחנה נשקלים הרחבת מדרכות ומעברים כדי לאפשר קשר יעיל יותר 

בין אמצעי התחבורה וקליטה ופיזור מהירים של העולים ויורדים מהמתע"ן, לרבות נגישות רוכבי אופניים. 

פגש בין קווי מתע"ן שונים ו/או בין כאמור, "תחנה ראשית" כהגדרתה היא תחנה הממוקמת במקום מ

 אמצעי תחבורה ציבורית לבין קווי מתע"ן והמאפשרת מעבר ביניהם.

 התחנות הראשיות לאורך תוואי הקו הסגול המזרחי הן: 

צ המתוכנן ולאור נפח הנוסעים "לאור המפגש עם מסוף התחסומנה כתחנה ראשית  – תחנת שיבא .1

ות באשר לתכנון מסוף רם זאת לאור חוסר הבהיוהחשיבות המטרופולינית של המקום. ע

 . התחבורה והכניסה החדשה לבית החולים תפורט הקישוריות לתחנה זו בתכניות עתידיות
המתוכנן  לאור המפגש עם מסוף התחבורה העתידיסומנה כתחנה ראשית  –תחנת צומת סביון  .2

 באזור.

 .3.5מופיע בסעיף התוואי  פירוט נוסף לגבי תחנות אלו ושאר התחנות המתוכננות לאורך

 צירי גישה לדיפו, למסוף התח"צ לחניון חנה וסע 3.1.6

ב' אינה כוללת את הדיפו לקו הסגול אשר יקודם בתת"ל  70, תת"ל 09.04.18בהתאם להחלטת הות"ל מיום 

 נפרדת.

 תנועות הרק"ל לדיפו 3.1.7

סגול אשר יקודם בתת"ל ב' אינה כוללת את הדיפו לקו ה 70, תת"ל 09.04.18בהתאם להחלטת הות"ל מיום 

 נפרדת.

 מערך תנועות ופריסת מבנים בדיפו 3.1.8

ב' אינה כוללת את הדיפו לקו הסגול אשר יקודם בתת"ל  70, תת"ל 09.04.18בהתאם להחלטת הות"ל מיום 

 נפרדת.
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 מאפייני התכנית המוצעת 3.2

 מבנה פיזי של הרכבת הקלה 3.2.1

 .ע"י תנוחת הרק"ל וחתך לאורך מרכיבי התכניתמציג את הפריסה העירונית של כלל  3.2.1.1תרשים 

 הנדסיים נתונים 3.2.2

מפורטים הקריטריונים ההנדסיים לתכנון מערכת הרק"ל של הקו הסגול. אלו הם  3.2.2.1 טבלהב

 DSM-ומפורטים במסמכי ה קריטריונים המבוססים על תקנים בינלאומיים שונים לתכנון רכבות קלות

(DESIGN STANDART MANUAL) רת נת"עשל חב . 
קריטריונים הנדסיים לתכנון –3.2.2.1טבלה   

 מידה קריטריון

 מ' 75.0 אורך רכבת

 מ' + רמפה מכל צד 80 אורך תחנה

 מ' 3.20 רוחב רציף צד

 5.50 רוחב רציף אי

 מינימוםמ'  1.25 רוחב איי הפרדה (כולל גדר הפרדה)

 ולמרחק בין צירי הרק"ל (כולל עמוד חשמ
 במרכז הרצועה)

 מ' 3.88

 מ' 7.12 רוחב רצועת הרק"ל

 ס"מ 30-35 גובה רציף

 4%, מומלץ 6% שיפוע אורכי מרבי בקטעי שירות

 מ' 400-600 מרחק מומלץ בין תחנות

 מ' 35.0 רדיוס אופקי מינימלי

 מ' 500.0 רדיוס אנכי מינימלי, כללי

 מ' 500.0 רדיוס אופקי מינימלי בתחנה

 מ' 1,500.0 רדיוס אנכי מינימלי בתחנה

 2.5% שיפוע אורכי מרבי בתחנה

 ס"מ 15 הגבהה צידית מקסימלית

 בהתאם למפלסים הקיימים גובה ומפלס המסילה

 נתונים פיזיים של המסילות 3.2.3

 טבלהנתוני מסילות העוסקים ברוחב, כמות, אופן התחברות והצטלבויות ובמעברים תת קרקעיים מוצגים ב

 לעיל. 3.2.1.1
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 התחנותנגישות אל  3.2.4

לשבילים ולשבילי אופניים קיימים ומתוכננים,  מידיתהתחנות במפלס הרחוב תוכננו כך שתהיינה בנגישות 

תוכננו התחנות כך שאחד  461לאורך ציר  זאת בנוסף לנגישות למערכי תח"צ נוספים בתחנות ראשיות.

  הרציפים נמצא בהמשכיות ישירה למדרכה ללא צורך בחציית כביש או מסילה.

נגישות אל התחנות לכל אורך התוואי, שבילי אופניים המובילים אל הרציפים שבילים ומעברים להולכי ה

 לעיל. תנוחת הרק"ל,  3.2.1.1 תרשיםרגל מוצגים ב

 תשתיות משלימות 3.2.5

 חניוני אופניים 

ת מתוכננים שבילי אופניים רציפים שמתחברים למערכת הקיימ 461לאורך כל התוואי, במיוחד לאורך דרך 

. בצידי תחנות הרכבת הקלה יתוכננו מתקני חנייה לאופניים בתחום המדרכות הרחבות ושטחי והמתוכננת

המתקנים לא מסומנים בנספחים  מאפשר הקמת מתקנים אלו. -הפיתוח הסמוכים. החתך הטיפוסי שנקבע 

   ונות הנ"ל., אך נבדקה האפשרות לבצע את הפתרהיות ומדובר בפרטי תכן של תכנון מפורט לביצוע

 רבה למבני ציבור ומגוריםק 3.2.6

ואת המרחק הצפוי בין  סגול המזרחילעיל מציג חתכי רוחב ברחובות בהם עובר תוואי הקו ה 3.2.6.1 תרשים

מציגה את המרחקים של מבני ציבור/מגורים מציר  3.2.6.1טבלה  .תוואי הרק"ל למגורים ומבני ציבור

 . וכן הפניה לתרשים בו ניתן לראות את המוצג הרק"ל
מרחק מבני ציבור ומגורים מציר הרק"ל – 3.2.6.1טבלה   

 מרחק ממבנה מבנה ציבורי/מגורים רחוב זרוע
 מ'

מס' 
 קומות

הפניה 
 לתרשים

 תצפוני

מבני לימודים אוניברסיטת  ז'בוטינסקי
 6 134.48 בר אילן

גיליון  1.1.2.1
1 

 10-12 10.3 מגורים אורי צבי גרינברג
 3 16.6 בית כנסת זבולון המר
 2-10 13.2 מגורים זבולון המר
 2 56.4 מגורים יצחק רבין

 תדרומי

בית החולים תל השומר מרכז מסחרי 
 2 115.6 מרכז מסחרי גימין

גיליון  1.1.2.1
2 

 2 45 מגורים רמת אפעל רחוב הפרגים - 4612
 2 82 מגורים השחםרמת אפעל רחוב  - 4612
 1-2 56 מגורים רמת פנקס רחוב רמ"א - 461

 1 34.3 תחנת משטרת מסובים רמת פנקס - 461
 1-4 90.7 מרכז מסחרי אור יהודה - 461

 1-2 95.2 מגורים אור יהודה רחוב דולב - 461

גיליון  1.1.2.1
3 

 1-2 89.3 בית ספר אור יהודה רחוב שיזף - 461
 1-2 95.2 מגורים אור יהודה רחוב האלה - 461
 3 94 מגורים אור יהודה רחוב אבנר - 461

 2 124 בית ספר אור יהודה רחוב אדם יקותיאל - 461
 2 82 בית כנסת אוהל יואב אור יהודה - 461

 1 15 מתחם פז סנטר סביון תחנת דלק צומת סביון 461/4622
בית אבות מגדלי הים  נווה אפרים מונסון - 461

 14 100 התיכון
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 מרחק ממבנה מבנה ציבורי/מגורים רחוב זרוע
 מ'

מס' 
 קומות

הפניה 
 לתרשים

 1 93 מגורים נווה אפרים מונסון רחוב אלמוג - 461
 2 73 מגורים נווה אפרים מונסון רחוב ברקת - 461

גיליון  1.1.2.1
4 

 3 55 קניון סביונים יהוד מונסון דרך משה דיין - 461
 2 35 מוסכים יהוד מונסון דרך העצמאות - 461

 1-2 40 מבנים ביטחוניים מתקן ביטחוני - 461

 מבני דרך, גשרים ומעברים 3.2.7

במסגרת ביצוע פרויקט הקו הסגול המזרחי, מתוכננים מספר מבני דרך במטרה לספק פתרונות תחבורתיים 

ותנועתיים למצב בו ייווצר עומס על הצמתים בהם תעבור הרק"ל ביחד עם כלי רכב או כאשר ישנו קושי 

יפוסים וכן הנדסי למעבר המסילה. פרק זה מציג את כל האזורים בהם מתוכננים מבני דרך, חתכים ט

 הדמיות של מבני הדרך. 

שניתן בשטח בו הם נמצאים בהפרדה לשטחים בפיתוח עירוני  ככלמבני הדרך תוכננו כך שישתלבו 

  אינטנסיבי לבין שטחים פתוחים, תוך שמירה מיטבית על עצים קיימים וערכים נופיים באם ישנם בשטח.

בנוסף כל מבני הדרך מוצגים בהרחבה לעיל.  3.2.1.1מיקום מבני הדרך מוצג בתנוחת הרק"ל בתרשים 

 ב"נספח מבני דרך" המוגש כחלק ממסמכי התכנית. 

 גשר נווה סביון .1

גשר נווה סביון ממוקם אסטרטגית באופן המחבר את שני חלקי העיר אור יהודה  – מטרת התכנון •

שר את . הגשר ממוקם כך שהוא מחבר שתי קריות חינוך ומאפ461הפרוסים משני עברי כביש 

 שילובן התפקודי, זאת במקביל לקישור שהוא יוצר בין אור יהודה הפרוסה מדרום ותחנת הרק"ל

אשר  1005נדגיש כי גשר זה אושר במסגרת תמ"ל  .461כמו גם שטחי בינוי עתידיים מצד צפון לכביש 

  מציעה מוסדות ציבור משמעותיים בחלקו הצפוני של הכביש.

העלייה לגשר מדרום מותווית לאורך סוללה אקוסטית קיימת והעלייה לגשר מצפון  – תיאור המבנה •

ממוקמת בלב שצ"פ מתוכנן המקושר לעומק השכונות העתידיות. הגשר הינו רחב ומאפשר תנועה 

 של רוכבי אופניים והולכי רגל בנוחות ובבטיחות.

סוללה האקוסטית הקיימת העלייה לגשר מדרום משולבת נופית ב – השילוב הנופי של המבנה •

 והעלייה לגשר מצפון יוצרת באמצעות רמפה מתעגלת חלל מוגדר בלב השצ"פ העתידי.

 מציגה את גשר נווה סביון.  3.2.7.1הדמיה 
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 ערבסביון, מבט מכיוון מ נווה גשר – 3.2.7.1הדמיה 
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 גשר יהוד .2

גשר יהוד ממוקם בהמשכו של ציר הולכי רגל משמעותי של רובע מונסון ומאפשר  – מטרת התכנון •

, זאת בנוסף לקישור שהוא יוצר בין רובע מונסון 461קישור הרובע לקריית החינוך שמצפון לציר 

נדגיש כי מדובר בפירוקו של גשר קיים והקמתו מחדש תוך התאמה לפונקציונליות  ותחנת הרק"ל.

 הנדרשת.

 הגשר הינו ברוחב המתאים לתקני הנגישות ומאפשר מעבר נוח להולכי רגל. – תיאור המבנה •

העלייה לגשר מדרום מתוכננת לאורך קיר אקוסטי קיים כך שמופעו לא  - השילוב הנופי של המבנה •

ניכר לתושבים, העלייה לגשר מצפון יוצרת באמצעות רמפה מתעגלת חלל מוגדר המהווה כניסה 

 למתחם המסחרי הקיים.
 מציגה את גשר יהוד.  3.2.7.2הדמיה 
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  גשר יהוד, מבט מכיוון צפון מערב – 3.2.7.2הדמיה 
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 מערך הנגישות באזור צומת הטייסים והדיפו 3.2.8

ב' אינה כוללת את הדיפו לקו הסגול אשר יקודם בתת"ל  70, תת"ל 09.04.18בהתאם להחלטת הות"ל מיום 

  .נפרדת
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 תיאור תכנית הדיפו 3.3

ב' אינה כוללת את הדיפו לקו הסגול אשר יקודם בתת"ל  70, תת"ל 09.04.18בהתאם להחלטת הות"ל מיום 

 .נפרדת

 תיאור המבנים והמתקנים 3.3.1

ב' אינה כוללת את הדיפו לקו הסגול אשר יקודם בתת"ל  70, תת"ל 09.04.18בהתאם להחלטת הות"ל מיום 

 .נפרדת

 של מבני הדיפו תנוחה 3.3.2

את הדיפו לקו הסגול אשר יקודם בתת"ל ב' אינה כוללת  70, תת"ל 09.04.18בהתאם להחלטת הות"ל מיום 

 נפרדת.

 ורוחב חתכי אורך 3.3.3

ב' אינה כוללת את הדיפו לקו הסגול אשר יקודם בתת"ל  70, תת"ל 09.04.18בהתאם להחלטת הות"ל מיום 

 נפרדת.

 חיבורים למערכת הרכבתית המתוכננת 3.3.4

ב' אינה כוללת את הדיפו לקו הסגול אשר יקודם בתת"ל  70, תת"ל 09.04.18מיום  בהתאם להחלטת הות"ל

 נפרדת.

  פעולות תחזוקה ותפעול 3.3.5

ב' אינה כוללת את הדיפו לקו הסגול אשר יקודם בתת"ל  70, תת"ל 09.04.18בהתאם להחלטת הות"ל מיום 

 נפרדת.

 הדיפו סביבתיות כתוצאה מתפעול השפעות 3.3.6

ב' אינה כוללת את הדיפו לקו הסגול אשר יקודם בתת"ל  70, תת"ל 09.04.18יום בהתאם להחלטת הות"ל מ

 נפרדת.

 מערכת החשמל המתוכננת 3.3.7

 סוגי מערכות: 3בהתייחס לחיבור למערכת החשמל קיימים 

ית תפעול ובנקודות חיבור לרשת ייקבע בסימולציבהספק ש 1500VDCהנעה של הרכבות ע''י  .א

 שיקבעו מול חברת החשמל.

הזנה דרך החדרים  ,ל הרכבת (תקשורת, כירטוס וכיו"ב)עזר לתפעול מערכות המתח נמוך ש מערכות .ב

 הטכניים.

 .הרצויים למערכותלאורך הקו בחיבורי חשמל  ,מערכות תאורה וגינון .ג
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חשמול מערכת ההנעה הרכבתית נעשה ע"י טבעת כפולה של מתח גבוה, באמצעות החדרים הטכניים (תחנת 

 לתסקיר זה, ובאמצעות כבלים הנפרשים ברצועת הרק"ל. 3.6.3פי שמוצג בסעיף משנה + יישור זרם) כ

 הספקת החשמל עבור מערכות העזר מתבצעת אף היא באמצעות החדרים הטכניים.

כבלים מזינים מהווים את התוספת הקבועה העיקרית לתשתיות הרחוב הצפויה מהקמת המערכת. גובה כבל 

 .', תלוי בגודל וסוג העמוד שייקבעמ 50 – 60ממוצע בין העמודים הינו מ' ומרחק  4.70 – 5.60מזין הינו 
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 מסוף תחבורה ציבורית וחניון חנה וסע 3.4

 וקיבולת האתרים תיאור הפעילות המוצעת באתרים 3.4.1

ב' אינה כוללת את הדיפו לקו הסגול אשר יקודם בתת"ל  70, תת"ל 09.04.18בהתאם להחלטת הות"ל מיום 

 נפרדת.

 החיבורים למערכת התנועתית המתוכננתתיאור  3.4.2

ב' אינה כוללת את הדיפו לקו הסגול אשר יקודם בתת"ל  70, תת"ל 09.04.18בהתאם להחלטת הות"ל מיום 

 נפרדת.
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 מפרט תחנות 3.5

 תיאור תחנות הרכבת 3.5.1

פרק זה מציג סקירה מתומצתת של תחנות הנוסעים ושל מבני הדרך לאורך הקו. נושא תחנות הנוסעים מוצג 

 יםמנח ים נספחיםהמהווומפורט בנספח תנוחה על רקע תצלום אוויר, שילוב עירוני ה בנספחבהרחבה 

 המזרחי.  תנוחה וחתך לאורך של הקו הסגול 3.2.1.1בנוסף, מיקום התחנות מוצג בתרשים לתכנית. 

 .יש לציין כי שמות התחנות המפורטים בנספחים השונים הינם זמניים ויקבעו לעת התכנון המפורט

 תכנון תחנות הנוסעים התבסס ברובו על בדיקה אורבנית, אשר בחנה את הפרמטרים הבאים:

ה), שימושי קרקע ובינוי, צמחיה ועצים בוגרים, אתרים לשימור, מוקדים (לפי היררכי -מצב קיים )1

שבילי הליכה ורכיבה, שטחים ציבוריים פתוחים וכו', חניות במפלס הקרקע וחניות תת קרקעיות, 

 בעלויות.

שימושי הקרקע המאושרים בכל רמות התכנון, שימושי הקרקע המתוכננים,  -סטאטוס תכנוני )2

 המדיניות העירונית. 

זיהוי וניתוח מוקדים בעלי משיכה של נוסעים ברמה המטרופולינית,  -מוקדים מושכי קהל עתידיים )3

 האזורית והעירונית.  

 התחנות תוכננו תוך התייחסות בעיקר לסביבתן העתידית. סביבתי,  -על בסיס הניתוח האורבאני

מקום מפגש בין קווי /א: תחנה הממוקמת ב4/23חלק מהתחנות הינן תחנות ראשיות כמפורט בתמ"א 

 מתע"ן שונים ו/או בין אמצעי תחבורה ציבוריים אחרים לקווי מתע"ן, והמאפשרת מעבר נוסעים ביניהן.

 התחנות הראשיות סומנו בנספח השינוי לתמ"א והן:

לאור המפגש עם מסוף התח"צ המתוכנן ולאור נפח הנוסעים והחשיבות המטרופולינית של  -תחנת שיבא

לאור חוסר הבהירות באשר לתכנון מסוף התחבורה והכניסה החדשה לבית החולים תפורט המקום. עם זאת 

 הקישוריות לתחנה זו בתכניות עתידיותץעתידיות.

 לאור המפגש עם מסוף התחבורה העתידי.  – תחנת צומת סביון

נה ראשית לאור סימונה ככזו בתמ"א. צוות התכנון ממליץ לא לסמן תחנה זו כתח -תחנת אבן גבירול יהוד

 לאור מגבלות האפשרויות לשילוב מסוף תח"צ בסביבתה. הנושא ידון בוות"ל.

רציפי תחנות הרק"ל מכילים בין השאר את הרכיבים הבאים: רצועת בטיחות, רצועה נקייה ממכשולים, 

 . הרצועה הנקייה ממכשולים הינו האזור היחיד אשרהיכן שנדרש )curbרצועת מתקנים ורצועה לצד מיסעה (

רוחבו יכול להשתנות בהתאם לחישוב של רוחב הרציף. כל המרכיבים האחרים קבועים ברוחבם. רוחב 

 מ'. 80מ'. אורך כל הרציפים הינו עד  3.3-מינימלי לרציף צד סטנדרטי נקבע כאמור ל

 סוגי תחנות: שלושההתכנית קיימים בתחום 
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 מסוג רציפי צד מקביליםתחנה  .1

  דיה. יין שני הרציפים, הניצבים זה מול זה משני צתחנה בה המסילה עוברת ב

 תכנית וחתך טיפוסי של תחנה מסוג זה. מציג  3.5.1.1תרשים 

 מסוג רציפי צד מקביליםתחנה  – 3.5.1.1תרשים 
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 תחנה צידית .2

תחנה בה לפחות אחד הרציפים משתלב במדרכה הקיימת, והמסילה עוברת בין שני הרציפים הניצבים זה 

 מול זה משני צדיה. 

 תכנית וחתך טיפוסי של תחנה מסוג זה.מציג  3.5.1.2תרשים 

 צידיתתחנה  – 3.5.1.2תרשים 
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 תחנה עם רציף מרכזי .3

 תחנה בה המסילות עוברות משני צידי הרציף. 

 תכנית וחתך טיפוסי של תחנה מסוג זה.מציג  3.5.1.3תרשים 

 תחנה מסוג רציף מרכזי – 3.5.1.3תרשים 
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 גבעת שמואל ופתח תקווה –שלוחה צפונית  3.5.1.1

 להלן התחנות המוצעות במקטע זה: 

 ז'בוטינסקיתחנת  .1

 .גבעת שמואל מדרום, לעיר 471התחנה ממוקמת על רחוב ז'בוטינסקי רחוב עירוני המקשר בין כביש מספר 

כיום, קיים מתחם אוניברסיטת בר אילן מערבית לתחנה העתידית ומכיוון מזרח ישנם שטחים פתוחים. 

 בעתיד ייבנה במערב אזור מעונות אוניברסיטת בר אילן וממזרח תבנה שכונת מגורים.

 בגיןתחנת  .2

י, המתחיל כמחלף התחנה ממוקמת ברחוב זבולון המר בגבעת שמואל. הרחוב מהווה ציר רוחב משמעות

התחנה בלב שכונת המגורים רמת הדר המאופיינת ברובה בבנייה גבוהה  .4גבעת שמואל של כביש מספר 

  וצפופה.

מדרום לתחנה העתידית קיימים מבני ציבור ושטחים פתוחים ומצפון פארק רמון. האופי הקיים עתיד 

 להישמר משני צידי הדרך גם לאחר הקמת התחנה. 

 תחנת העצמאות .3

בוטינסקי '(רחוב ז 481-בדרום ו 471התחנה ממוקמת ממערב לדרך רבין המהווה דרך עירונית בין כביש 

 בפ"ת) בצפון.

כיום, מכיוון מזרח לתחנה העתידית קיימת דרך יצחק רבין ושכונת נווה עוז ומכיוון מערב ישנם שדות 

 באזור תעסוקה ומסחר.אשר בעתיד, במסגרת תכנית המתאר לעיר גבעת שמואל, יוחלפו  יםחקלאי

 461מעבר התוואי בדרך  3.5.1.2

 להלן התחנות המוצעות במקטע זה: 

 תחנה ראשית – שיבא מערבתחנת  .1

, חוצה את כביש 471העתידית, שתחילתה במחלף בר אילן על כביש מספר  4612התחנה ממוקמת על דרך 

 העתידי במחלף אור יהודה דרום. 46ועד למפגש עם כביש מספר  461

מגורים צמודי קרקע מערב לתחנה קיימת שכונת -שטח התחנה העתידית משמש כיום כשטח חקלאי. מצפון

 ". מצפון מזרח מתחם בית החולים "שיבאושל רובע רמת אפעל ברמת גן, 

בעתיד, יוקמו באזור מזרח אזורי תעסוקה ומסחר עתידיים ובמערב רצועת שצ"פ ומגורים (במסגרת 

יצירת /א במסגרתה 1541קמת בקרבה לפיתוח העתידי שיתבצע במסגרת תכנית רג/מוהתחנה מ ).1023תמ"ל/

מרכז עירוני באזור החיבור שבין שכונות קריית קריניצי, אריה עמית, כפר אז"ר, רמת אפעל וביה"ח שיבא, 

ים . בנוסף מתווה התכנית בינוי למגורקריית חינוך -הכולל במרכזו, בצמוד לסמינר אפעל, שטח למבני ציבור

 . שיבא ומשני עברי שדרת רפאל איתן לאורך דרךותעסוקה 
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  4612תחנת  .2

 למפגש עם רחוב עירוני עתיד בכיוון מזרח מערב. מידיתהעתידי, בסמיכות  4612התחנה ממוקמת על כביש 

מגורים צמודי קרקע מערב לתחנה קיימת שכונת -שטח התחנה העתידית משמש כיום כשטח חקלאי. מצפון

 ". מצפון מזרח מתחם בית החולים "שיבאושל רובע רמת אפעל ברמת גן, 

, כמו מזרח אזור תעסוקה, מסחר ומוסדות ציבור ובמערב רצועת שצ"פ ומגורים-בעתיד יוקמו באזור דרום

 .1023ל/"במסגרת תמגם מסוף תח"צ 

 א4612תחנת  .3

 , ממזרח למחלף מסובים.461יש וכב 4612התחנה ממוקמת במפגש הצירים של כביש 

מצפון ומדרום לתחנה העתידית קיימים שטחים חקלאיים. בעתיד מצפון יוקמו רצועת שצ"פ, מתקנים 

) ומדרום רצועת שצ"פ ושטחים פתוחים (במסגרת 1023הנדסיים ואזורי מסחר ותעסוקה (במסגרת תמל/

 ).1046תמל/

-ק"ל לאוטובוסים המגיעים מדרך אריאל שרון והתחנה תשמש להחלפת אמצעי תחבורה ציבורית בין הר

461. 

 תחנת כמוס עגיב .4

 , בצמוד לכניסה לשכונת רמת פנקס.בין הערים אור יהודה ורמת גן 461התחנה ממוקמת על כביש 

דרום רצועת שטח ציבורי פתוח ומגורים צמודי קרקע ומ שטחים חקלאיים מצפון לתחנה העתידית קיימים

 של העיר אור יהודה. 

 תיד יוקמו בצפון אזור מסחר ותעסוקה ומדרום יישמר האופי הקיים.בע

 קזזתחנת  .5

 בין מתקן של מערכת הביטחון לעיר אור יהודה. 461תחנה ממוקמת על כביש ה

מצפון לתחנה העתידית קיימים מוסדות ציבור ומשטרת מסובים, ומדרום משתלה ושטחי חנייה. בעתיד, 

 יוקם מצפון אזור מסחר, תעסוקה ושכונת מגורים.  1023במסגרת תמ"ל 

 יגאל אלוןתחנת  .6

 בין שני חלקי העיר אור יהודה. 461התחנה ממוקמת על כביש 

בצד מזרח שטחים חקלאיים ומדרום מטע. -ומוסכים, מצפוןישנו אזור תעשייה  העתידית מצפון לתחנה

מזרח -יוקם מצפון 1001"ל בעתיד, במסגרת תמ דרום נגישות לאחר מצירי התנועה הראשיים של אור יהודה.

 אזור משולב מגורים, מסחר ותעסוקה.

 בן גוריוןתחנת  .7

 בין שני חלקי העיר אור יהודה. 461ממוקמת על כביש התחנה 
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העתידית קיימים שטחים חקלאיים ומדרום ישנו שטח ציבורי פתוח המהווה סוללה אקוסטית מצפון לתחנה 

  בצד דרום, אזור מגורים של העיר אור יהודה. ואזור מגורים של העיר אור יהודה.

) ובדרום יישמר האופי 1005מזרח יפותח אזור משולב מגורים, מסחר ותעסוקה (במסגרת תמל/-בעתיד בצפון

 .יהווה בסיס לממשק טוב יותר של הרק"ל עם המערכת העירונית 461 דרךרח' בן גוריון ל חיבורהקיים. 

 תחנה ראשית – תחנת צומת סביון .8

 בלב אזור מגורים של העיר, ממערב לצומת עם דרך העצמאות באור יהודה 461התחנה ממוקמת על כביש 

 .4622ודרך סביון 

ייבנה ל. בעתיד מזרח פארק אשכו-יהודה ומדרום מערב לתחנה העתידית קיים פארק העיר אור-מדרום

התחנה תמוקם בסמוך בצפון אזור תעסוקה ומסחר של העיר קריית אונו ומדרום יישמר האופי הקיים. 

 . 2/300למסוף תח"צ שיוקם מכח תכנית קא/

 גני יהודהתחנת  .9

 .מונסון-בין שני חלקי העיר יהוד 461התחנה ממוקמת על כביש 

מונסון. -מצפון לתחנה העתידית קיימים שטחים פתוחים ומדרום שכונות מגורים צמודי קרקע של העיר יהוד

 עתיד להיבנות אזור תעסוקה ומסחר בצפון ובדרום יישמר האופי הקיים.  1041במסגרת תמל/

 סביוניםתחנת  .10

 .מונסון-בין שני חלקי העיר יהוד 461התחנה ממוקמת על כביש 

תידית קיים קיר אקוסטי שלאחריו ממוקמת שכונת מגורים צמודי קרקע ומצפון ישנו מדרום לתחנה הע

 מרכז מסחרי וחניון. בעתיד צפוי להישמר האופי הקיים משני עברי הדרך. 

 מערב-צומת יהודתחנת  .11

 . 412ובהצטלבות עם כביש  מונסון-עם שדרות בגין בעיר יהוד במפגש 461התחנה ממוקמת על כביש 

יום ישנם שטחים חקלאיים פתוחים, בעתיד התחנה תוקף בשטח תעסוקה ומסחר בהתאם כ מסביב לתחנה

 .מונסון-לתכנית המתאר לעיר יהוד

 יהוד-אבן גבירולתחנת  .12

 מונסון.-בגבולות העיר יהוד 461התחנה ממוקמת על כביש 

יד התחנה בעתמצפון לתחנה העתידית נמצא אזור תעשייה של העיר יהוד ומדרום ישנם שטחים פתוחים. 

 .מונסון-תוקף בשטח תעסוקה ומסחר בהתאם לתכנית המתאר לעיר יהוד

 וייצמןתחנת  .13

מצפון לתחנה העתידית נמצא אזור  מונסון.-במפגש עם רחוב ויצמן בעיר יהוד 461התחנה ממוקמת על כביש 

 . ישנם שטחים פתוחים לתחנה מדרוםומעברו אזור מגרים נרחב,  מונסון-תעשייה של העיר יהוד
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 אלטלףתחנת  .14

  מונסון.-במפגש עם רחוב אלטלף בעיר יהוד 461התחנה ממוקמת על כביש 

התחנה מאפשרת נגישות לאזור  מצפון לתחנה העתידית ישנם מרכז מסחרי וחניון ומדרום שטחים פתוחים.

בעתיד התחנה תוקף בשטח תעסוקה ומסחר בהתאם לתכנית המתאר  .לאורך רחוב אלטלף שפרנתעסוקה ה

 .מונסון-יהודלעיר 

 כחלק מהתחנהמתקנים הנדסיים  3.5.2

 תחנות הרק"ל יכללו את כל הנדרש לתפקודן ולנוחות הנוסע ובכלל זה:

 מכונות קנייה וכרטוס. •

 שילוט התמצאות ושילוט הרלוונטי לתפקוד  הנוסע במתע"ן. •

 .ספסלי ישיבה •

  .אזורים מוגנים מגשם ורוח •

 .אזורים ייעודיים לבעלי מוגבלויות •

 .שרות לנוסע ובכלל זה תקשורת עם מרכז התפעולמתקני  •

 אבטחה ובקרה. ,אמצעי כריזה •

 מתקני חשמל ותקשורת. •

 ייתכן וישולב תוכן פרסומי בתחנה. •

. הכוללת את המתקנים ההנדסיים הנדרשים מציגה העמדה טיפוסית של תחנה אופיינית 3.5.2.1הדמיה 

 ההדמיה לצורך המחשה בלבד.
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תתחנה טיפוסית של תחנת רק"ל אופייני – 3.5.2.1 הדמיה
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 רוחב מדרכות ורציפים 3.5.3

 לעיל. 3.2.2ראה סעיף 
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מערכות אנרגיה, תשתיות נלוות, תשתיות ומערכות  הרכיבים הקבועים 3.6
 חירום

 - DSM)אלו נלקח ממסמכי התפעול לרכבת הקלה אשר נכתבו על ידי חברת נת"ע ( המידע המופיע בסעיפים
DESIGN STANDART MANUAL . 

 במסגרת התכנון המפורט יגובשו הפתרונות המלאים של המערכות המפורטות בסעיף זה. 

 תאורה  3.6.1

לומר כי מערכת התאורה בשלב זה אין החלטה על עיצוב ותכנון סופי של גופי התאורה לרק"ל, אך ניתן 

תתוכנן להתמודד עם רעידות, זעזועים, תנאי מזג אוויר וישימות למתח החשמלי בתחום הנדרש. התיאור 

 ע. "להלן מבוסס על מסמכי עקרונות התכנון של נת

 תאורה פנימית 3.6.1.1

ייעשה שימוש בתאורה ללא סנוור אשר תפוזר בחלל הקרונות בצורה שווה. התאורה תהיה פלורוסנטית 

חסכונית באנרגיה, בעלת אור חם ונוח אשר ישתלב בצורה מתאימה עם צבעי וחומרי פנים קרונות הרק"ל. 

התאורה בקרונות הנוסעים תהייה מוגנת מפני ונדליזם וניתן יהיה להחליף בקלות את המנורות וללא צורך 

 בשימוש בכלים מיוחדים. 

 תאורה חיצונית 3.6.1.2

. האורות 5350SIהתעבורה לכלי רכב בישראל ועל פי תקן התאורה החיצונית תהיה מותאמת לתקנות 

בצבע לבן בקצה תא הנהג, בנוסף לתאורת בטיחות אשר  LEDהקדמיים של הרכבת יורכבו משני פנסי 

 בירכתי הרכבת. LED תותקן מעל ומתחת לשמשת תא הנהג. האורות האחוריים יורכבו משני פנסי 

 תאורת חירום 3.6.1.3

 90לרק"ל, התאורה במקומות הבאים תמשיך לפעול למשך מינימום של  במקרה של תקלה באספקת החשמל

 דקות:

 תאורה מעל הדלתות, .1
 מהתאורה הפנימית אשר תחולק בצורה שווה בין הקרונות, 20% .2
 תאורת תא הנהג, .3
 תאורה חיצונית קדמית ואחורית, .4
 מחוונים חיצוניים. .5

 מערכת מתח גבוה 3.6.2

 . V DC  1500קווי הולכה עיליים בעלי מתח של מערכת ההזנה החשמלית לרכבת הקלה תסופק משני
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 חדרים טכניים 3.6.3

חדרים טכניים. החדרים ממוקמים בדרך כלל מתחת לפני הקרקע  5לאורך הקו הסגול המזרחי מתוכננים 

מ' ומעליו שכבה  5-מ"ר בעומק של כ 450 -בשטח פתוח זמין בקרבת התוואי. שטח חדר טיפוסי הינו כ

מגוננת. חדר טכני כולל את הפונקציות של אספקת החשמל לקו ולתחנות, בקרה ותקשורת הדרושים לתפעול 

מזינים את החדרים הטכניים מהווים את התוספת לתשתיות הרחוב הצפויה מערכות ההסעה. הכבלים ה

מהקמת המערכת. בהתאם לכך, המבנה כולל חיבור לתשתית חברת החשמל לישראל, שנאים ומישרי זרם, 

חדרי בקרה לפעילות הרכבת, חדרי תקשורת, ציוד ואנטנה חיצונית. בתוך ולאורך המבנה מתוכננת תעלת 

ר ניקוז בחלק הנמוך ביותר של המבנה. הבור יצויד במשאבת מים טבולה לשאיבת המים ניקוז המתנקזת לבו

 ממנו בהתאם לצורך. 

החדרים הטכניים אינם זקוקים למיגון מפני גזי קרקע כיוון שאין בהם שהיית אדם באופן רציף וכיוון שהם 

הלן רשימת החדרים בהתאם ל מכילים פתחי אוורור חיצוני הנדרש גם לצורכי קירור המתקנים החשמליים.

 :למיקום המתוכנן שלהם
מיקום חדרים טכניים לאורך תוואי הרק"ל – 3.6.3.1טבלה   

 מרחק משימושים רגישים מיקום מס' חתך מספר חדר

 461דרך 

רביע דרום מזרחי של צומת  1+320 1
461/4612 

מטרים ממבני מגורים  150-כ
 ברמת פנקס

 461מגרש חנייה מצפון לדרך  3+310 2
 )יגאל אלון(מזרחית לצומת 

מטרים ממבנה בית הספר  110-כ
 שיזף באור יהודה

באזור נווה אפרים  461מצפון לדרך  4+580 3
 מונסון

בני מגורים ברחוב מטרים ממ 95-כ
 ים מונסוןברקת בנווה אפר

, סמוך לצומת 461מדרום לדרך  6+500 4
 וייצמן, יהוד

מטרים ממבני מוסכים  100-כ
 מונסון-ברחוב אברהם גירון ביהוד

 שלוחה צפונית גבעת שמואל 

מטרים ממבני מגורים בפתח  65-כ מערבית לדרך רבין 1+040 5
 תקווה

מציגים מיקום סכמתי של החדרים הטכניים לאורך התוואי ותנוחה של חדר  3.6.3.2 -ו 3.6.3.1 תרשימים

 טכני טיפוסי, בהתאמה. 
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 חדרי טרפוקו מתח גבוה ו 3.6.3.1

העובר בדופן על פני הקרקע כחלק מהעתקת התשתיות הנדרשת בפרויקט, מועתק קו מתח גבוה קיים 

כחלק מהתפעול השוטף של קו אל הדופן הדרומית ובתצורה תת קרקעית. בנוסף,  461הצפונית של דרך 

 (חדרים בהם ממוקמים שנאים שתפקידם להמיר חדרי טרפו 13ישנם חברת חשמל לישראל להמתח השייך 

אשר גם כן ) המהווה את אספקת המתח למבנהלמתח נמוך יותר מתח גבוה המגיע מחברת החשמל 

 ב'. 70ממוקמים בתחומי גבולות תת"ל 

 שרד להגנת הסביבה.הקמת חדרי הטרפו והעתקת קו המתח יוקמו בהתאם להיתרים הסטנדרטיים של המ

 מרחקי בטיחות:

בהתאם להיתרי קרינה והפעלה לסוגי מתקני חשמל של המשרד להגנת הסביבה, יש לשמור על מרחקי 

 למבנה מאוכלס או הנועד לאכלוס:  בטיחות כתלות בסוג המתקן

 מ' לפחות בין המוליך הקרוב למבנה לבין קו הבניין. 3יישמר מרחק של  – קו מתח גבוה •
מ' לפחות בין הדפנות והגג של החדר לבין חדרים  5יישמר מרחק של  –שנאים  2ו עם חדר טרפ •

 מאוכלסים או לחלופין יותקנו אמצעים שווי ערך להפחתת הקרינה. 
מ' לפחות בין הדפנות והגג של החדר לבין חדרים  6יישמר מרחק של  –שנאים  3חדר טרפו עם  •

 רך להפחתת הקרינה.מאוכלסים או לחלופין יותקנו אמצעים שווי ע

מ' לכל אורכו ממבנים  3 -קו המתח הגבוה שמיקומו העתידי יועתק ברצועה ייעודית אשר ממוקמת מעל ל

 מאוכלסים. 

 3.6.3.3תרשים  לאורך התוואי.מציגה את המרחקים בין מבנים מאוכלסים לבין חדרי הטרפו  3.6.3.2טבלה 

  ב'.   70מציג את מיקום חדרי הטרפו לאורך תת"ל 
טרפו ומרחקים ממבנים מאוכלסים מיקום חדרי – 3.6.3.2טבלה   

 מרחק למבנה המאוכלס הקרוב במטרים מיקום מס"ד
 לא קיימים מבנים מאוכלסים בסביבה סמוך למחלף מסובים 1
 30 -כ 461שטח פתוח בין רחוב הרמ"א (אור יהודה) לבין דרך  2
  50 -כ רביע דרום מערבי של צומת השומר 3
 170 -כ  מערבית לצומת יגאל אלון (אור יהודה) 4
  25 -כ  רביע דרום מערבי של צומת סביון 5
 70 -כ רביע דרום מזרחי של צומת סביון 6
 55 -כ 461שטח פתוח בין רחוב האלמוג (אור יהודה) לבין דרך  7
 30 -כ  בסמוך לבריכה העירונית אור יהודה 8
 130 -כ  אווייהרביע דרום מזרחי של צומת  9
 מ' מערבית לצומת יהוד 200, 461שטח פתוח בדופן הדרומית של  10

 מ' מערבית לצומת יהוד 60, 461שטח פתוח בדופן הדרומית של  11 לא קיימים מבנים מאוכלסים בסביבה
 , צמוד לצומת אלטלף461שטח פתוח בדופן הדרומית של  12
 לצומת הטייסיםמ' צפונית  400, 40מזרחית לכביש  13

לעיל ומיקום קו המתח הגבוה ביחס למבנים מאוכלסים לאורך תוואי הקו הסגול, עולה  3.6.3.2על פי טבלה 

 המקומית במרחב.    הכי לא קיימים קונפליקטים בין מתקני החשמל לאוכלוסיי

 ב' 70מיקום חדרי הטרפו לאורך תת"ל  –3.3.6.3רשים ת
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 חשמול תחתי או עילי 3.6.4

 - DSM)המופיע בסעיפים אלו נלקח ממסמכי התפעול לרכבת הקלה אשר נכתבו על ידי חברת נת"ע (המידע 
DESIGN STANDART MANUAL . 

הינה מערכת נושאת חישמול עילי, המכילה כבלי שיגור וכבלי  סגולבחירת מערכת כוח הגרירה עבור הקו ה

לא נתמכים ולא מחוברים בשום מקום ישירות הכבלים  cantilevers).מגע הנישאים על ידי תמוכות בודדות (

וולט בזרם ישיר. בחירה זו  1,500) הוא voltageלבניינים או למבנים לאורך פרוזדור הרכבת. הכוח המניע (

של רמת הכוח המניע מאפשרת זרמי גרירה נמוכים יותר, וכתוצאה מכך קוטרי הכבלים קטנים יותר, 

 עה אלקטרומגנטית הקשורה לזרם החשמלי.בולטים פחות למראה וגורמים פחות להפר

א' הקו הסגול המערבי. כיוון  70נציין כי מערכת החשמל להפעלת הקו הסגול נקבעה במסגרת אישור תת"ל 

א', הרי שמרבית ההחלטות בנוגע לחשמול  70ב' הינה המשכה הישיר של תת"ל  70שתכנית זו, תת"ל 

 המערכת כבר התקבלו. 

 שמול עילילחחלופות  3.6.4.1

 מתקןשמול העילי כאשר בשתיהן קרון הרכבת מקבל את הזרם באמצעות קיימות שתי חלופות בסיסיות לח

 :)pantograph( עילי חשמל כבלמ חשמל להעברתהקרון  גג על

, המערכות המבוססות על כבלים יחידים משתמשות בכבל מגע אחד  -מערכות כבלים יחידים  .1

 שמול העילי (כאשר העמודים ממוקמים במרכז תוואי הרכבת,ת החעמודים אנכיים לתמיכת מערכ

דיו), מתקנים מבודדים וחומרה אחרת. מערכת זו בוצעה או בצד אחד של התוואי או בשני צד

בפרויקט הרכבת הקלה בירושלים והיא טיפוסית במערכות לחשמליות עירוניות. חלופה זו לא 

ש קוטר גדול להולכת הזרם והוא בולט יותר מדי מפני שלכבל הבודד למגע י סגולמומלצת לקו ה

 למראה. 

החלופה השנייה היא המערכת הזוגית המורכבת מכבל שיגור,  -מערכות מבוססות על זוגות כבלים  .2

שישנם שני  כיווןכבלים לתלייה וכבל מגע. כבל השיגור תומך את כבל המגע באמצעות כבלי התלייה. 

היות יותר קטן אך יוליך אותה רמה של זרם. כתוצאה מכך כבלים, הקוטר של כל אחד מהם עשוי ל

יש הרבה פחות פגיעה חזותית למרות שקיימים שני כבלים, מפני שקוטרם של שני הכבלים הרבה 

היתרון העיקרי של המערכת בעלת שני הכבלים הוא פחות פגיעה . יותר קטן מזה של הכבל הבודד

 חזותית בגלל קוטרי הכבלים הקטנים יותר.

 שמול עיליופות ללא חחל 3.6.4.2

 קיימות שלוש חלופות לחשמול הרק"ל, ללא חשמול עילי:

ד עתה ע כלל לא יושמומערכות אלו  -שימוש במסילה שלישית מוטמעת (אינדוקציה או מגע ישיר)  .1

 כלומר,לו הינן ייחודיות ואין קשר ביניהן. לט בזרם ישיר. כל הטכנולוגיות האוו 1,500במערכות 

ך מהטכנולוגיות בלבד ייאלץ את מפעיל הרכבת להשתמש בספק אחד בלבד לאורהשימוש באחת 

ממצבי מזג אוויר סוערים,  מושפעלו סובלות מלחצים מכניים גבוהים ותפעולן זמן. טכנולוגיות א

רומגנטיים בדנים חשמליים ושדות אלקטנכון להיום אין מידע על או כגון בעונת הגשמים בגוש דן.

אך גם במידה ויוחלט על הפעלת הרק"ל באמצעות טכנולוגיה זו,  יבי,לשיגור כוח אינדוקט

ביממה. השוני בהפצת שטף השדה המגנטי בין  mG4הקריטריון של סף החשיפה לא ישתנה ויישאר 

אופציה זו לבין אופציית חשמול עילי הינו בשטף אשר מסביב למסילה. בשיטת חשמול תחתי, הפצת 
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לאה המייצרת את השטף המגנטי תהיה הרבה יותר מצומצמת שטף השדה המגנטי תקטן שכן הלו

מאשר הלולאה הקיימת בהזנה עילית דרך הקאטנרי. יחד עם זאת, בשלב זה, לא ניתן לחשב את 

 שטף השדה המגנטי שכן אין פרטים מלאים על מערך החשמול בהזנה תחתית של החשמל לרק"ל.
ורך בין פי שלוש עד פי חמש יותר ממערכות לו עולה לכל קילומטר אהתקנת תשתית עבור מערכות א

לו נדרשים גם שינויים לקרונות ונדרשת עלות נוספת . עבור מערכות אשגרתיות בעלות שני כבלים

ח ונדרשות עלויות תחזוקה קבועות בטוכמו כן, אירו.  150,000עד  100,000עבור כל קרון בטווח של 

שמול עילי בעלות שני כבלים. לאור הסיבות כות חלעומת תחזוקה קבועה של מער 12עד פי  10של פי 

 אף אחת מהטכנולוגיות המבוססות על מסילה שלישית מוטמעת.  סגולהנ"ל לא יאומצו עבור הקו ה

 

חשמל -גנרטורים דיזל יאנרגיה כזאת מיוצרת בעיקר על יד -אנרגיה מיוצרת בתוך קרונות הרכבת  .2

ד. שתי החלופות גורמות לבעיות בפעולת הקרונות או על ידי תאי דלק המותקנים בתוך הציוד הניי

גם התקנת מכונות בעלות מנגנון מסתובב  בגלל השפעת משקל מרוכז על אינרציה. בעייתית היא

המתקן משמע בקצב מהיר בקרבת אנשים נוסעים. שתי החלופות סובלות מבעיית פריקה עצמית, 

יה למזער לא. לא נמצאה שיטה ראובאופן משלוש שעות אם הוא לא מופעל כפורק אנרגיה תוך 

זה. יצרני קרונות רכבת קלה כיום לא עוסקים בבדיקות או במחקרים לגבי שתי החלופות. סיכון 

וכו'. לאור  הום אוויר, שפיכת שמניםיתר על כן קיימים מטרדים שליליים ברורים כגון רעש, זי

 הסגול. אף אחת מהחלופות הנ"ל אינה רלוונטית לשימוש בקו הסיבות הנ"ל
 

 –בתוך מצברים או סופר בשיטה זו אחסון האנרגיה מתבצע  – חסון אנרגיה בתוך קרונות רכבתא .3

שתי הטכנולוגיות המוזכרות כאן נבדקות באופן פעיל כיום על ידי ). super – capacitorsקבלים (

ת ובשלה ובעלהשימוש במצברים בתוך רכבות הוא טכנולוגיה מוכחת  כמה יצרני קרונות רכבת קלה.

ל מצברים טיפוסיים ות נמוכה. למרות זאת, משך החיים שעל תובעל יחס משקל/כוח טוב יחסית

במונחים של מחזורי טעינה/פריקה לא מתקרב לדרישת קרון רכבת קלה שהיא שני מיליון מחזורים 

ל של שימוש ע כאלה כל עשר שנים. התוצאה היא החלפות מצברים מרובות במחזור של עשר שנים

ידי קרון רכבת. יתר על כן, למצברים דרושות תחזוקה ובדיקות שגרתיות וכן מחזורי טעינה/פריקה 

 גם מתוזמנים באופן שיגרתי על מנת לשמור על ביצוע ברמת שיא. טמפרטורות קיצוניות משפיעות

לקצר חשמלי, אובדן כוח מניע  ומכאןלגרום לעיקום פלטות  בכך שהן עלולות כן על המצברים

רפות חשמליות אפשריות. תוחלת החיים של מצבר לא עולה על חמש שנים בשימוש על ידי קרון וש

ת לאמץ מצברים לצורך תפעול ללא האפשרו פסלתלו נבגלל סיבות ארכבת קלה בפעולה טיפוסית. 

 ל עילי עבור הקו הסגול.שמוח

יה להיות ישימה ) מהווים טכנולוגיה מתפתחת ומבטיחה שעשוsuper-capacitorsקבלים (-סופר

לקלוט את האנרגיה הנוצרת  יםיכול קבלים יש שיעור פריקה גבוה והם-ר. לסופבקו הסגול בעתיד

קבלים התנגדות נמוכה -יש לסופרש כיווןעל ידי בלימה. אובדן הכוח נמוך בדרך כלל  מידיבאופן 

מצברים ונה מבש. 95%ערך, ולכן קרונות רכבת קלה נוסעות בדרך כלל ביעילות של -דרה שוותבס

קבלים לגמרי מבלי להשפיע על תוחלת החיים לשירות. -לפרוק סופר ניתןומתקנים אחרים, 

להתקין אותם בהצלחה בקרונות רכבת קלה  וניתן טמפרטורות קיצוניות לא משפיעות על תפקודם

הרב  םמשקלהחסרונות כוללים את פעילים וישנים יותר, כולל אלה שיוצרו על ידי יצרנים שונים.  

, בעיות בלימה, העמסת סרנים עלול לגרום לבעיות מבחינת חוזק הקרוןקבלים, דבר ה-פרסוהשל 

 2.5שמול עילי עד מרחק של הטוענים הישגים של תפעול בלי חרסומי יש ספקים . במידע פ'וכו יתרה

ה יתיעל כן, עד עתה לא ה הק"מ, אולם ניסויים בשירות בפועל מוכיחים שמרחק זה מוגזם. יתר

כל היישומים עד כה היו ברמת גרירה של כיוון שוולט בזרם ישיר  1,500התייחסות לרמת גרירה של 

נה גרמנית לגבי (תק BOStrab-וולט בזרם ישיר. ועוד, אולי ההסתייגות הגדולה ביותר היא ש 750
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קבלים -) טרם אישר יישומי סופרערך שוות IS5435ישראלי התקן מערכות רכבת קלה ביחד עם ה

 .Siemensשל  SITRAS HESציבורית, מלבד הפתרון בשם  שהם לשימוש באמצעי תחבורהכל

קבל מאושר על יד גוף -עבור סופרשלא קיים אפילו יישום בשל אחד  מכיווןלאור הסיבות הנ"ל ו

המוצר בייצור על  יבשיל. אולם כאשר סגולשמי לאישור רכבת קלה, שיטה זו לא ישימה כעת לקו הר

שהקו הסגול  בעתיד, לכאורה אחרי ה, ייתכן שהמוצר ייהפך לישיםני קרונות רכבת קלידי כמה יצר

 .  כבר יפעל

 אמצעי לשיכוך רעידות 3.6.5

מסילה הכוללת אמצעים לשיכוך רעידות תונח באזורים בהם מעבר הרכבת גורם לרעידות ומכאן ליצירת 

ומעלה. תכנון האמצעים לשיכוך רעידות  dB 15רעש במבנים בסביבת מסילת הרכבת הקלה, בסדרי גודל של 

 .DD ENV 13481-6יהיה בהתאם לתקן 

לתסקיר זה העוסק ברעידות כתוצאה מהפעלת התכנית, עולה כי לא צפויות  4.6נדגיש כי בהתאם לפרק 

חריגות מקריטריון הרעידות לכל אורך תוואי הרק"ל. נושא הרעידות ייבדק בשנית בעת התכנון המפורט 

 מכים הסביבתיים שיוגשו לעת ההפעלה. במסגרת המס

 ריתוך המסילה 3.6.6

כל המפרקים והחיבורים של מסילת הרכבת הקלה יהיו מרותכים בכדי לאפשר מעבר חלק ממסילה אחת 

  למסילה שניה ובכדי לצמצם את מספר מרכיבי המסילה הזקוקים לתחזוקה.

 מערכות כריזה בתחנות 3.6.7

מוגדרת דרישה  2.6.1, בסעיף 4) חלק 1918בהתאם לתקן הישראלי לטובת אנשים עם מוגבלויות (ת"י 

מכל רמת רעש  dB 5-לפחות, או גדולה ב dB 15 -לעוצמה גדולה מרמת הרעש הסביבתי הממוצעת שבחדר ב

לעמוד שניות, החזקה מבניהן. מאידך, על מפלס הרעש כתוצאה ממערכת הכריזה  60מקסימאלית במשך 

  הוראות התכנית כוללות את הסעיפים הבאים: בתקנות הרעש.

 . BATבחירת  מערכת הכריזה תהיה בכפוף לטכנולוגיה הטובה ביותר  .1

 מערכת הכריזה תעמוד בכל התקנות והחוקים התקפים לזמן התכנון המפורט.   .2
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 פרמטרים טכניים בעלי השפעות סביבתיות 3.7

 - DSM)נלקח ממסמכי התפעול לרכבת הקלה אשר נכתבו על ידי חברת נת"ע (המידע המופיע בסעיפים אלו 
DESIGN STANDART MANUAL . 

ע, נכון לשלב זה של תכנון "להלן פירוט פרמטרים טכניים על פי הסטנדרטים התכנוניים המעודכנים של נת

 הרכבת הקלה:

 סוגי גלגלים  3.7.1

 גבוהה ובעלי קוטר זהה,גלגלי הרק"ל יהיו מסוג מוכח, בעלי איכות  )1(
 קוטר הגלגלים יהיה מקסימלי ככל האפשר, )2(

ייעשה שימוש בגלגלים גמישים ובעלי שחיקה איטית. כמו כן, מומלץ להתקין אמצעים לשיכוך רעש על  )3(

 גלגלי הקרונות,
 ק"מ, 50,000חריטת גלגלי הרק"ל תעשה לא לפני שעברו מרחק תפעולי של  )4(
 מגני בוץ יורכבו על הגלגלים לצורך מניעת לכלוך הקרונות.  )5(

 מערכת הבלמים  3.7.2

הבלמים של הרק"ל מורכבת ממערכת בלימה בשגרה ומערכת בלימה בחירום והינה בהתאמה מלאה מערכת 

ק"מ ואורך חיי סנדל הבלמים  800,000אורך חיי דסקיות הבלמים הינו לפחות  .SI 5350עם דרישות תקן 

ק"מ. בזמן נסיעה שגרתית וקבועה, מערכת הבלימה שבשגרה אחראית על עצירת הרק"ל.  200,000לפחות 

מערכת הבלימה בחירום מסוגלת להתמזג עם מערכת הבלימה שבשגרה בכדי להבטיח אספקת כוח בלימה 

 מרבי ולהביאה לעצירה מלאה בזמני חירום כגון:

 כאשר תא הנהג אינו מאויש, הרכבתתנועת זיהוי  )1(
 וניטור האחראי על זיהוי מקרה מוות,הפעלת מ )2(
 תנועת הרכבת כאשר אחת או יותר מדלתות הנוסעים פתוחות או אינן נעולות, )3(
 הפרדה לא מכוונת של קרונות הרכבת, )4(
 זיהוי שינוי בלתי מאושר במסלול נסיעת הרכבת. )5(

 מהירויות  3.7.3

תאמת לגאומטרית מהירות נסיעת הרק"ל הינה לרוב נגזרת של תוואי הדרך בה היא עוברת והיא מו

 המסילה, למידת עקמומיותה ולתנאי הדרך. 

ובהתאם לכך זו תהייה  עים עירונייםבקטקמ"ש  50הנחיית משרד התחבורה למהירות הרק"ל הינה 

 מהירותה במקטעים אלו. 

 קמ"ש.  70במקטעים בין עירוניים מהירותה המרבית של הרק"ל תהייה 

 מפלס רעש מציוד נייד  3.7.4

 . ISO 3381בתקן  ISO 3095מפלסי הרעש והמדידות יהיו לפי תקן   
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מ' ממרכז ציר המסילה  7.5מפלס הרעש החיצוני הנוצר מכל קרון של הרק"ל, הנמדד במרחק אופקי של 

מ' מעל ציר המסילה וכאשר כל מערכות הרק"ל פועלות במלוא העוצמה, לא יעלה  3.5 –מ' ו  1.2ובגובה של 

 :בכל נקודת זמן על

 dB(A)  60 –רק"ל במצב נייח  )1(

 dB(A) 79 -קמ"ש  60רק"ל במהירות של עד  )2(
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  עבודות להנחת המסילה 3.8

 העבודות תיאור  3.8.1

 הסטת תשתיות קיימות והנחת התשתיות נדרשות 3.8.1.1

עובר ברובו לאורך כבישים קיימים אשר לאורכם תשתיות רבות ולמעשה כל התשתיות  הסגול המזרחיהקו 

 העירוניות המקובלות: חשמל, מים, ביוב, ניקוז, תקשורת, בקרת רמזורים, תאורה והשקיה. 

ביצועו ובנייתו של פרויקט הרכבת הקלה מחייב בהכרח חפירה למבנה הרכבת וכן שינוי גיאומטרית 

תאמת החתך העירוני למצב חדש הן בקטעים לינאריים והן באזורים מיוחדים כגון תחנות, הדרכים, דהיינו ה

  גשרים, חדרי אנרגיה וכד'.

באזורים לא מבונים בהם  4612כביש נציין כי לאורך רוב התוואי תידרש העתקת תשתיות. יוצא דופן אזור 

 עוד אין תשתיות צפופות.

התוואי לטובת  פז לשפר ולשדרג מספר גדול של תשתיות לאורךהקמת פרויקט הרכבת הקלה הינו הזדמנות 

. הפעולות לפינוי והעתקה של מערכות תשתית קיימות לצורך פינוי התוואי המיועד ריםולרווחת תושבי הע

, דורשות תשומות ומשאבים רבים. לפיכך ישנה חשיבות רבה לאיתור 461ולהרחבה והסדרת כביש  לרק"ל

או בתוואי  להערכת מורכבות העתקתן, במידה והן נמצאות בתוואי המיועד לרק"למיקומן של מערכות אלו ו

 . הרחבת הכביש

תוכננו  461בתחום דרך בשל הצורך ברצועה סטרילית מקווי תשתית, יועתקו כל התשתיות ברצועת הרק"ל. 

מתוכננת רצועות מדרכות רחבות הכוללות רצועות הליכה ואופניים משני עברי הכביש. אל רצועות אלו 

מתוכנן קו מקורות וקו מתח גבוה עילי המיועד  461העתקת המערכות הנדרשות. בדופן הדרומית של כביש 

ורצועת עתודה  (בקטעים מסוימים) להטמנה. בדופן הצפונית מתוכננת רצועת קווי תקשורת, ביוב, מים

רק"ל מתוכנן בשני קווי ניקוז לתשתיות נוספות. מערך הניקוז הנותן מענה לניקוז מיסעה, מדרכות ורצועת ה

 .461קרקעיים בתוואי כביש -עירוניים אורכיים תת

העתקת התשתיות תתבצע באמצעים המקובלים לעבודות תשתית תת קרקעית בעיר, דהיינו שימוש 

 במחפרונים ומחפרים לעבודות הנחת צנרת ברחובות, תוך סגירה חלקית או זמנית של תוואי העבודה.

 בתחום רצועת הרק"ל טיפול בתשתיות קיימותעקרונות להעתקה ו 3.8.1.2

רצועת הרק"ל ומפרדות מ' ב 1.0עד  יועתקו ויטופלו תשתיות חוצות או מקבילות, הנמצאות .1

 הבטיחות.
. באם יידרש לתכנן צנרת פלדה, תבוצע עטיפה פנימית PVCצנרת מקבילה או חוצה תהיה מבטון או  .2

 .וחיצונית מתאימה בתוספת של הגנה קטודית מתאימה
מ' ממפלס ראש הפס וזאת על מנת לאפשר מעבר  2.2 -תשתיות חוצות יועברו בעומק שלא יפחת מ .3

 של מערכות חשמל ותקשורת הדרושים לתפעול הרכבת.
תשתיות חוצות יתוכננו בניצב לציר הרכבת. קצוות צנרות מבוטלות מתחת למסדרון ימולאו בטון,  .4

 שוחות מבוטלות יפורקו או ימולאו בחול.
תקשורת וכבלים יחצו את מעטפת המסדרון התת קרקעי בלבד ע"פ ההנחיות הנ"ל. לקווי קווי  .5

תקשורת מקבילים תינתן הגנה בפני תופעות אלקטרו מגנטיות אשר עלולות להיווצר כתוצאה 

 מתפעול הרכבת.
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מ'  3.5קווי מתח עיליים של חברת חשמל החוצים את המסדרון ימוקמו ביחס למעטפת במרחק של  .6

את  וולט יחצו 400קווי מתח מ' עבור מתח עליון בתוספת רשת בטיחות.  7 -תח גבוה ועבור מ

 מעטפת המסדרון תת קרקעית בלבד.
קווי מתח עיליים של חברת חשמל המקבילים למעטפת ימוקמו במרחק אופקי מן המעטפת אשר לא  .7

 מ' עבור מתח עליון. 7 -מ' עבור מתח גבוה ו 3.5 -יפחת מ
לות לתוואי הרכבת, הנמצאות מתחת למעטפת, יועתקו למרחק אופקי כל התשתיות המקבי .8

 מטר. 1-מהמעטפת שלא יפחת מ

מבלי לפגוע באמור לעיל, תכנון התשתיות יהיה בכפוף לתקני התכנון של בעלי התשתיות ו/או הרשות 

 המקומית.

 הנחת התשתיות הנדרשות להפעלת הרק"ל 3.8.1.3

סף למסילות ולתחנות, הינה מערכת החשמל. חשמול התשתית המשמעותית הנדרשת להפעלת הרק"ל, בנו

המערכת נעשה ע"י טבעת כפולה של מתח גבוה, ואילו חשמול מערכת ההנעה של הרכבת נעשית ע"י החדרים 

 (תחנת משנה + יישור זרם). TSSהטכניים 

. בנוסף, SSSהספקת החשמל עבור מערכות העזר כגון תאורה, מיזוג אוויר וכו' מתבצעת ע"י חדרים טכניים 

 חדרים טכניים אשר ימוקמו בתת הקרקע במספר נקודות לאורך התוואי, יתנו מענה לצרכים התקשורתיים.

כבלים מזינים מהווים את התוספת הקבועה העיקרית לתשתיות הרחוב הצפויה מהקמת המערכת. גובה כבל 

 י בגודל וסוג העמוד שייקבע.  מ' תלו 50 – 60מ' ומרחק ממוצע בין העמודים הינו  4.70 – 5.60מזין הינו 

 בקרקע מזוהמת טיפול 3.8.1.4

לצורך קביעת הסבירות להמצאות זיהום קרקע לאורך ותכנית דיגום קר היסטורי , "סלתסקיר 'דבנספח 

בקרקע בזיהום והאמצעים לטיפול  האזורים החשודים, מוצגים ") Phase 1 –( שלב א'  הקו הסגול המזרחי

  .המזוהמת

 ם בעלי פוטנציאל זיהום קרקע ו/או מי תהום כתוצאה משימושים הן בעבר והן בהווה. מוקדי 13 -המדובר ב

בתחום מניעת זיהום קרקע והטיפול במזהמים בקרקע, להגנת הסביבה על פי עקרונות המדיניות של המשרד 

ון מזהמים תחשב טעונה טיפול אם היא מהווה סיכון לציבור או לסביבה, או שקיים חשש לסיכ קרקע מכילה

שיקום קרקע הינו הליך כולל, המורכב מטיפול בקרקע המכילה מזהמים, על פי יעדים וערכים  כאמור.

סיכון, תוך התייחסות לדרכי ההסעה של המזהמים ולקולטנים העלולים להיות מושפעים מהם.  מבוססי

 ובסביבתו.השיקום כולל התייחסות הן למקור הזיהום והן לניהול הסיכון מזיהום שנותר באתר  הליך

 כאשר בחלק ,אופן הטיפול השכיח בישראל כיום הוא חפירה ופינוי של הקרקע המזוהמת לאתרי הטמנה

 מתבצע טיפול ביולוגי מקדים במתקני טיפול ייעודיים.  ובהתאם לצורך מהמקרים

אופן הטיפול בקרקע מזוהמת יבוצע בהתאם להנחיות משרד להגנת הסביבה והוא יהיה חלק ממסמכי 

 הביצוע למניעת מפגעים בשלב ההקמה. 
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  מיקום אתרי עבודה והתארגנות 3.8.1.5

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. 

תן ובמגבלות האתרים ייבחרו בקפידה עם התחשבות בסביבה, בדגש על התרחקות ממוקדי מגורים, ככל הני

למחרת  07:00 -בערב ועד ל 19:00הקיימות בשטח. באזור עירוני ייעשה מאמץ לא לקיים פעילות בין השעות 

בבוקר, פרט למקומות שבהם בשל אילוצים הנדסיים, הדבר לא יתאפשר. עם סיום עבודות הקמת הקו יוחזר 

, יסודרו האלמנטים בתוך האתר תוך השטח לקדמותו. במידה ובאתרים שייבחרו ישנם עצים בוגרים קיימים

 התחשבות במיקום העצים, ככל הניתן. 

שטח אתרי  ב' 70במסגרת תת"ל  גודל השטח הנדרש הינו פועל יוצא של כלל הפעילות המתבצעת בו.

שטח התארגנות להקמת התוואי יכול להיות בנוסף בתחום התוואי עצמו, דונם.  2-8ההתארגנות נע בין 

  סגרו באופן זמני לתנועה ו/או באי תנועה.לאורך הנתיבים שנ

 ב' מוקמו ככל הניתן לאור השיקולים שלהלן: 70אתרי ההתארגנות לתת"ל 

 האתר מיקום לבחירת שיקולים

 בהתאם לשיקולים המוצגים להלן. ככל הניתן יר זה מוקמו לתסק 2.8אתרי ההתארגנות המוצגים בסעיף 

  מיקום )1(

יש למקם את אתר הקבלן בתוך תחום הקו הכחול ככל הניתן. במקרים בהם לא ניתן למקם את אתר 

 ההתארגנות בתוך הקו הכחול, יחפש היזם חלקה בשכירות בקרבת הפרויקט ככל הניתן. 

 נגישות  )2(

יש לבחור מיקום אשר קיימים צירים נוחים המגיעים אל האתר ומהאתר אל שטח הפרויקט. הנושא ימנע 

 מהקבלן הכשרת צירים חדשים ככל הניתן. 

 מטרדי רעש  )3(

הקבלן ישתדל לבצע את המתרסים האקוסטיים הסופים טרם תחילת העבודות. דבר זה ימנע מביצוע 

 מתרסים אקוסטיים זמניים מיותרים. 

 י אבק מטרד )4(

הקבלן ישתדל להרחיק את אתר ההתארגנות ממפעלי מזון אשר רגישים במיוחד וכל מבנה אחר הרגיש 

לאבק. דבר זה יקטין את תדירויות ההרטבה בתחום הפרויקט. בעבודות בקרבת כבישים קיימים, יגדר 

בכביש תוך הקבלן את תחום העבודות בגדר רשת ועליו יציב בד יוטה אשר יסייע במזעור מטרדי אבק 

 התחשבות בכיוון רוח שלטת. 

 מניעת פגיעה נופית  )5(

על אתר ההתארגנות להיות מוצנע ככל הניתן ונסתר מיישובים, כבישים, צירי מטיילים למניעת פגיעה נופית. 

אקוסטי" יקטן ונוכחות העבודות בשטח -ככל שתושבים יראו פחות את אתר ההתארגנות אפקט ה"פסיכו
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תר ההתארגנות מוצב בקרבת ישובים וכבישים, הקבלן ישתדל להציג גדר איסכורית תקטן. במקומות בהם א

 מ' לפחות למנוע תצפית לתוך האתר ככל הניתן. 2.5בגובה של 

 מיקום אקולוגי  )6(

 אין להציב את אתר ההתארגנות בתוך מסדרון אקולוגי המוגדר ע"י רט"ג. 

 מיקום בקרבת נחלים, ערוצי ניקוז ומקורות מים  )7(

. יש להשתדל להתרחק, מקורות מים, ציב את אתר ההתארגנות בתוך רדיוס מגן של קידוחי מי שתייהאין לה

 נביעות, נחלים וערוצי זרימה ככל הניתן.

 עדיפות לשטח מופר  )8(

 יש להימנע ככל הניתן מהכשרת/פריצת שטח חדש. יש להתבסס על שטחים מופרים קיימים ככל הניתן.

 שיקום נוח  )9(

הקמה יש להחזיר את השטח לקדמותו לפני שלב ההקמה. יש לבחור מיקום אשר תקופת ה לאחר סיום

 .יחסית הקלתהיה שיקום והחזרת מצב לקדמותו ליכולת ה

 מעבר מטיילים  )10(

 יש להימנע מפגיעה במעברי מטיילים ומתן אפשרות לעקיפת האתר רגלית בקלות.

 תשתיות  )11(

ל, ביוב, תקשורת). יש לתאם מול הגוף הרלוונטי. יש להסתמך על קווי תשתית קיימים ככל הניתן (מים, חשמ

 במידה ואין אפשרות לחבר את אתר ההתארגנות לתשתית קיימת ידאג הקבלן ל:

I. אין להשתמש שירותים כימיים או מיכל אגירה טמון אשר יפונה ע"י ביובית. בכל מקרה  -ביוב

 בבורות רקב.

II. מתכולת מיכל הדלק של  110%לקלוט יש להציב גנרטור מושתק מעל מאצרה המסוגלת  -חשמל

 הגנראטור.

III. אין להשתמש במי קולחין ללא אישור פרטני ממשרד הבריאות. -מים 

  ייעודי קרקע )12(

 .ש בראש ובראשונה בשטחים ציבורייםיש להשתמ מנע מהפקעה (גם אם זמנית) משטחים פרטיים.ייש לה

 ההתארגנות אתר של מינימלי גודל

 אל כלל האלמנטים הדרושים.על מנת להכיל מ"ר  2000 –כ 

 התארגנות באתר נדרשים אלמנטים/מרכיבים

המרכיבים והאלמנטים המפורטים להלן הינם עקרוניים בלבד. בשלב התכנון המפורט יותאמו לכל אתר 

 התארגנות מרכיבים רלוונטיים, בהתאם לצרכים השונים. 
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 ,קרוואנים למשרדים )1(
 ,ה לרכבים פרטייםיחני )2(
הדקי אדמה מ םמחפרונים, גנרטורים לכלים ידניי-ומחסנים לכלים וציוד: מחפרונים, מיני החניי )3(

 ,וכד'
 ,, שופלים, מנופים, משאיות וכדומהכלים כבדים כמו מחפריםחנייה ל )4(
 , למצבי חירום בלבד,גנרטור מוצב על גבי מאצרה-דיזל )5(
 ,ומוצרים (מכולות, מבנים יבילים) מחסנים לחומרים )6(
 ,מכולת אשפה )7(
 כולה לאיסוף מצברים ופסולת רעילה אחרת,מ )8(
 ,ביוביתע"י המפונה  או מיכל אגירה טמוןשירותים כימיים עם מיכל אטום  )9(
 ,י אחסון פתוח לציוד וחומרי בניהשטח )10(
 אזורי עירום חומרי חפירה ומילוי, )11(
 ,מטר 2.5 מינימאלי של בגובה  - תאיסכוריגדר היקפית אטומה  )12(
 ,מנפח המיכל 110%מאצרות בנפח של  בתוך /דלקמיכלי סולר )13(
: בור במידות קטנות של מספר מטרים המיועד לאגירת תשטיפי מתקן לשטיפת מערבלי בטון )14(

 מערבלי הבטון. הבור ינוקה תקופתית כאשר יתמלא וירוקן למערכת הביוב לאחר הפרדה. 
פת חלקו הפנימי ע"י יתוכננו למניעת גלישת זיהום אל מחוץ לאתר ומניעת הצתעלות ניקוז היקפיות  )15(

 ,נגר חיצוני

 עמדה לשומר, )16(
 עמדה/ציוד לכיבוי אש. )17(

 לסוגיה הפסולת לסילוק פתרונות

על הקבלן המבצע מוטלת החובה לטפל בפסולת, מכול סוג שהוא, הנמצאת באתר ו/או שמקורה בעבודותיו. 

סוגי הפסולת בהקשר זה כוללים: פסולת ביתית, גזם, עודפי חפירה שאינם לשימוש חוזר בעבודות הקבלן, 

סולת הנ"ל יפונה לאתר פסולת בניין, פסולת גושית, פסולת רעילה ופסולת מעורבת. ככלל, כל אחד מסוגי הפ

פסולת מורשה. הקבלן, כחלק מתכנית לניהול סביבתי, ינהל וישמור יומן מסודר של כל האסמכתאות 

(תעודות משלוח, מספרי משאיות ותעודות שקילה) המאשרות כי הפסולת פונתה לאתר פסולת מורשה. 

 והמרכז. את"מחוז  -דוחות חודשיים מסודרים יועברו לידיעת המשרד להגנת הסביבה 

פסולת ביתית תפונה על ידי הרשות המקומית או קבלן פינוי אשפה מורשה, שידאג לנגישות מתאימה 

 ולהצבת מכולות אצירה בהתאם לדרישות המפנה. 

אשר מקורה לרוב בפירוק הרחוב הקיים  פסולת בניין שתיווצר עקב פעילות הבנייה, ההריסה והחפירה

ות ואחריהן, תטופל, תמוחזר או תועבר לאתר מורשה לסילוק פסולת בזמן העבוד -ופירוק קווי התשתית

 בניין או כל אתר מאושר בהתאם לרשימת האתרים שאושרו כדין על ידי המשרד להגנת הסביבה. 

עודפי אדמה באיכות נמוכה אשר אינה ניתנת לניצול כלשהו תחשב כפסולת גושית לכל דבר ותפונה לאתר 

 וכאמור לעיל.מורשה בכפוף לתיעוד הנדרש 

במקרה הצורך של פינוי קרקע מזוהמת, כתוצאה מזיהום מקומי כדוגמת שפך שמן או דלק, הקרקע 

להנחיות המנהל במשרד להגנת הסביבה (עובד אגף קרקעות מזוהמות, שפכי המזוהמת תפונה בהתאם 

מרים תעשיה ודלקים במשרד להגנת הסביבה שהוסמך לפי תקנות רישוי עסקים {סילוק פסולת חו

" 2016), על פי "נוהל לטיפול בבקשות לאישור מנהל לפינוי קרקעות מזוהמות, יוני 2001מסוכנים}, התשנ"א 
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בכול מקרה של פינוי חומר מסוכן, הפינוי יתבצע על ידי קבלן לעיל.  3.6.2ועל פי האמור בסעיף  ועל פי כל דין

 מורשה לאתר פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה.

 ת ניהול אתר התארגנותתכני 3.8.1.6

לעמוד  ו, ימוקמו בסביבה עירונית תוססת ועל כן יחויבסגולאתרי ההתארגנות שיפעלו לצורך הקמת הקו ה

במגבלות סביבתיות. שלבי ההקמה והביצוע של אתרים אלו יגובשו ע"י הקבלן הזוכה במכרז. קבלן זה יחויב 

  , כתנאי להקמת האתרים.מטעמומוסד התכנון או מי בהגשת מסמך סביבתי משלים לאישור 

 שיקום חזותי ארעי וקבוע  3.8.1.7

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. 

מן העבודות יתוכננו בשלב מאוחר יותר לקראת ביצוע ולאחר בחירת קבלני הפעולות לשיקום ארעי בז

. הפעולות לשיקום הנופי מוסד התכנון או מי מטעמולאישור הביצוע ויכללו במסמכים הסביבתיים המוגשים 

  יערכו בזמן העבודות בהתאם לתכנון המראה החזותי הסופי של שטח התכנית.

  עצים

חשיבות ליכולת לשמר באופן מלא עצים שנקבעו לשימור. אלה יתנו את הנוף המידי הירוק לתוואי  נהיש

החזותי/ תפקודי  העצים מהווים את העוגןומקומות מוצלים ונעימים לשימוש מיד עם פתיחת הפרויקט. 

 המידי.

ימות. יש לבחון אף יש צורך בשילוב מפרטי שימור והעתקה שהוכנו ע"י אגרונום כבר בשלב העבודות המקד

הכנת שלב ייעודי מקדים לנושא טיפול בעצים לפני העתקת התשתיות. הכנת העצים הן לשימור והן להעתקה 

החדש. בזמן זה לכאורה הקבלן לא יכול  מחייב משך זמן ארוך של מספר חודשים בהם מסתגל העץ למצבו

טובה ביותר להכנת מכרזי עבודות לבצע עבודות נוספות בסביבת העץ. משום כך יש לבחון את הדרך ה

שארו בו בעת פעולות ההקמה ויחוו שינוי יי ,עצים לשימור, במיוחד אלה המצויים בתחום הרחוב מקדימות.

פגיעה פוטנציאלית בשורשים, פגיעה במשטר ההשקיה שלהם, פגיעה בנגר  :מהותי בסביבת הקיום שלהם

פגיעה פיזית קיימת אפשרות של  כך את הדעת. בנוסףעבודות ההקמה ויש לתת על לא יגיע בעת אשר העילי 

היקפיים וביצוע  שרשוריםגידור, יישום צינורות  -ולכן יש להגן על הגזע באופן אקטיבי  בגזע ובענפי העצים

יתרמו לכך שנוף  ,אי הרק"לוככל שיבוצעו לאתרים הסמוכים לתו ,העתקות עצים גיזום ענפים בטיחותי.

בהיקף הנטיעות החדש ובזמן המבוקש יש להיערך שנים מראש לכמויות העצים כדי לעמוד  הרחוב ישמר.

 ניין.ודיים עם משתלות שיבחרו לצורך העהחדשים הנדרשים ולהכין מכרזי שתילה ייע

חברת נת"ע קידמה את מסמך המדיניות לשילוב עצים במרחבים עירוניים משולבי מתע"ן. המסמך מתבסס 

שא עצים בוגרים והוא מציג ארגז כלים לתכנון וביניהם הנחיות ועקרונות על החקיקה והנחיות הממשלה בנו

 לנטיעת עצים חדשים במרחב הרק"ל. 

 בתכנון הנטיעות החדשות ניצבים שני קריטריונים מרכזיים:

אי הפרעה למערך החשמול, מניעת נשירת עלים ופירות לתוואי המסילה, שמירה  –אי הפרעה לרק"ל  .1

 על שדה ראייה והימנעות משורשים שטחיים. 
 נוחות להולכי רגל מבחינת הצללה ויצירת אקלים נוח תוך יצירת אופי עירוני מותאם.  .2

 



 בע"מלהסעת המונים נתיבי תחבורה עירוניים  -נ.ת.ע 

תסקיר השפעה על הסביבה –ב'  70תת"ל   400מתוך  292עמוד                                          

  

 

 הנחיות לנטיעת עצים חדשים:

 וד החשמול.ס"מ בין קצה נוף העץ לקצה עמ 30יישמר מרחק של  .1

 מ' בין קצה נוף העץ לקצה החשמול של הקרון. 4יישמר מרחק של  .2

 מ' בין קצה המעטפת הדינאמית למרכז גזע העץ. 4יישמר מרחק של  .3

 רצוי לבחור עץ לנטיעה חדשה אשר אינו מהיר צימוח המגיב היטב לגיזום.  .4

דל התחנה ולסככות יש לדאוג לשילוב עצים בתחנות וליצירת חופת צל מספקת, תוך התאמה לגו .5

 המוצבות בה. 

יש לתת דגש על נושא הצללה ברחובות מסחריים המשולבים ברצועות אירוח עסקים תוך בחירה  .6

 בנטיעת עצים בדגש על התאמתם לאופי הרחוב. 

ת אספקת מים מתאימה דא קיום צנרולוו מראש קצבי המים הנדרשיםיש לוודא קבלה של ה - השקיה

ש להעריך את כמויות המים הנדרשות יה העתידית. ילאפשר קליטה של הצמחיזאת כדי  למערך ההשקיה,

לשימור העצים בעת ההקמה. עצים אשר בדר"כ אינם מושקים באופן מלאכותי יצטרכו להיות מושקים בעת 

 זו.

 הצעות להסדרים נדרשים נוספים 3.8.1.8

כל התערבות במערכת חיה ותוססת, כדוגמת הקמת מערכת תחבורה עתירת נוסעים בלב אזור אורבני צפוף 

יש לזכור כי  ,ם זאתומשליכה על איכות חיי התושבים. ע וסואן, משפיעה על תפקודו של המרקם העירוני

בטווח הקצר. למרות האמור לעיל, על  חוסר הנוחותרוך לעומת וי לטווח הארוך עשוי להיות לאין עהפיצ

היזם לנקוט באמצעים כדי להקטין למינימום ההכרחי את ההשלכות הבלתי רצויות שמקורן בעבודות 

ע והרשויות המוסמכות "י נתכל האמצעים המפורטים להלן יתוכננו על ידי הקבלן ויאושרו על ידההקמה.  

 :בין אמצעים אלה ניתן לציין את הפעולות הבאותלקראת שלב הביצוע. 

העתקת מרבית התשתיות שבתחום זכות הדרך תתבצע בהתאם לנוהל הקבוע של התקנת תשתיות  )1(

 לאחר חיבור התשתיות החדשות ינותקו הישנות.. חדשות לאורך התוואי
העבודה מסביבתו העירונית בשים לב למאפייני הגדר להצנעת  גידור זכות הדרך לצורך הפרדת אתר )2(

בתחום הרבים אתר העבודות ("מה שלא רואים מפריע פחות"), להפחתת רעש ואבק, למניעת לכלוך 

 ומניעת קונפליקטים בטיחותיים.
ביצוע עבודות בצמתים ראשיים, על פני השטח, בשעות הלילה כדי לאפשר תפקוד "נורמלי" של  )3(

בשעות היום. באזורי מגורים לא תתאפשר עבודה בשעות הלילה אלא אם כן יינתנו הצמתים 

 . כותההיתרים המיוחדים ע"י הרשויות המוסמ
בשיקולים לבחירת מיקום אתרי ההתארגנות תינתן עדיפות לאתרים בהם ההפרעה לתנועה  )4(

 ולשימושי קרקע רגישים תהיה קטנה יותר.
ת מאתרי הבניה אל שטח הערום הזמני וחומרי בניה מאתר בשיקולים לבחירת אמצעי שינוע החפור )5(

ההתארגנות אל אתרי הבנייה, כדוגמת שינוע באמצעות משאיות או מסוע יש להעדיף את החלופה 

 הידידותית יותר לתפקוד העירוני ופוגעת פחות באיכות חיי התושבים.
 הרבים. מניעת גלישה של פסולת, נגר ולכלוך מכל סוג מאתרי העבודות אל רשות )6(
 ניהול תכנית ועפ"י מכוח יפעל זה מערך. ובקרה פיקוח מערך יכלול הפרויקט של ההקמה שלב )7(

 הסביבתיים במסמכים המפורטות הסביבתיות הדרישות כל של הניהול להסדרי המתייחסת סביבתי

 ישולב הסביבתי הניהול בתכנית. אישור או היתר במסגרת ליזם ישירות שיינתנו ותנאי הנחיה ולכל

 . תושבים בתלונות וטיפול הציבור יידוע של מנגנון גם
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משאיות וכלי רכב אחרים שינועו באתר העבודות יחויבו לשטוף את הגלגלים במתקן ייעודי שיותקנו  )8(

 ע"י הקבלן טרם יציאתם לדרכים ציבוריות כדי למנוע פיזור גושי בוץ.

 תובנות מביצוע עבודות להקמת הקו האדום 3.8.1.9

הסגול ישנם הבדלים מהותיים הן בהבדלים בין הפיתוח בתת הקרקע לתוואי הקרקעי, בין הקו האדום לקו 

 461מדרג הדרכים בהן עוברות התוויות שני הקווים שכן הקו הסגול מתוכנן לעבור ברובו במקטע  באפיוןוהן 

 שהינו כביש בינעירוני לעומת הקו האדום העובר במקטעים הקרקעיים באזורים עירוניים צפופים. 

 יחד עם זאת, להלן מספר תובנות שעלו במהלך ביצוע עבודות הקו האדום: 

 רעש

 . החייבות להתבצעמערכת יידוע התושבים הינה מהותית לנושא עבודות מרעישות  .1

רוב רובן של העבודות מתקיימות בתוך אזורי עבודה מגודרים ועל כן יכולות להתקיים במשך היום.  .2

 בודות יכולות להתקיים במצב זה. הניסיון מראה כי רוב רובן של הע

מתואמים עם המשטרה. במידה ויש אפשרות לנסיעות בדרכים חלופיות  –הסדרי תנועה חדשים  .3

 בלילה. יתנעש העבודה המקום נסגר והעבודה נעשית במשך היום. במידה ובלתי אפשרי

בורה במשך יכולות להיות בעיקר בשל דרישה של המשטרה למניעת סגירת מעברי תח לילהעבודות  .4

ניתן פתרון נקודתי לתושבים.  –היום (כמו בצמתים). במידה ומדובר על עבודות מרעישות קצרות 

הכל טרם  ,נעשה מיגון דירתי במידת הצורך ,בלא אופציה אחרת –במידה ולאורך זמן של חודשים 

חודשים ב' לא צפוי ביצוע עבודות מרעישות לאורך  70נדגיש כי במסגרת תת"ל תחילת העבודות. 

 מול מקבלי רעש רגישים.  

הקמת  –מעל רעש רקע קיים  dB(A) 5 ת עבודות לילה על פי המדיניות שלמקומות בהם מתקיימו .5

נקודות ניטור בכל איזור כזה מאפשר לעקוב אחרי עמידה בדרישות גם למנהל הפרוייקט, לחברה 

 .וכמובן לגופים הסטטוטוריים המנהלת

 זיהום קרקע וגזי קרקע

רובם של הסקרים ההיסטוריים וגם הבדיקות בשטח מול הביצוע בפועל מוכיחים כי הסקרים רוב  .1

ערום קרקע  מחמירים מהמצב בפועל. רוב הקרקע נמצאת כנקייה מחשד של זיהום לאחר בדיקה.

  . ייעשה רק כאשר ממצאי דיגום הקרקע יצדיקו זאת והכל בהתאם לשיקול דעתו של המוסמך לנושא

היה זיהום בגזי קרקע מאזור שיסביר שלא בקו הסגול המזרחי אין חפירות תת קרקעיות ועל כן  .2

 . אזורי תחנת דלק (צומת סביון וצומת אלטלף ביהוד) , למעטמזוהם

ועל כן רוב רובה של הקרקע  ,מ' 2.5רה היא של דרך קיימת לעומק של עד של החפי המוחלט רובה .3

ביר את את הדרך להע כקרקע נקייה. הקבלנים בפרויקט מוצאים ולא תהייה מסומנת כפסולת בניין

לשימוש חוזר על ידי קבלנים מורשים בנושא המחזיקים אתרים של גריסה  הקרקע הנחפרת רוב

מרגע שנבדקה הקרקע מראש אין צורך לערום את הקרקע אלא בנוסף  והשמשה של פסולת בניין.

 .למצב של החזרתה חזרה לשימוש
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קרקע בשכבות העליונות של  דלק סביר להניח שיתגלה זיהום  קרקע וגזימת תחנת בכל מקום שקיי .4

ו מהגה"ס לטפל בתחנות התדלוק בתוואי כדי שישאבו ויטפלו בקרקע ייש לדרוש כבר עכש הקרקע.

 לא רק בתחום התחנה אלא גם סביבה עוד טרם כניסת הרק"ל לאיזור.

ין משמעותית את הפיזור של הקרקע במקומות יקט מקטמערך של תיעוד יציאת קרקע מהפרו בניית .5

ברה המנהלת, לא מוסדרים. מערך התיעוד מאפשר מעקב אחרי עמידה בדרישות לקבלן המבצע, לח

 .ולגופים הסטטוטוריים

 אתרי התארגנות 3.8.2

 לעיל.  2.8 בסעיף ב' מוצג בהרחבה 70פירוט על אתרי ההתארגנות המוצעים לתת"ל 

 עבודות עפר ותשתית 3.8.3

. חפירה ומילוי הן  קטנות יחסית - תוואי הקו הסגול עובר באזורים מישוריים ולכן כמויות עבודות העפר

עיקר החפירה לאורך התוואי הנה חפירה לצורך בניית תשתית המסילה ותשתית הדרכים באזורי הרחבת 

ט, מפלסי המסילה קאורך כל התוואי, כאשר בגמר הפרויהדרך, חפירה לצורך בניית מערכות תת קרקעיות ל

ברוב תוואי הדרך עבודות  ,בגבולות הדרך. כלומר –והדרך מותאמים למפלס הקיים או מפלס פיתוח מתוכנן 

מטר הנובע מסלילת הדרך והמסילה בהתאמה למפלסים  1-1.5 עפר הנן בתחום עבודות "יישור שטח" עד

 הקיימים.  

דרך קיימת, כאשר מפלס הדרך החדשה מנצל  ברוב תוואי הדרך תכנון המסילה והרחבת הדרך מתבסס על

ומתבסס כמה שניתן על תשתית הדרך הקיימת. לדוגמא: ריבוד או תוספת מבנה דרך על גבי מבנה קיים. 

נציין כי עובי מבנה של דרכים ומסילה יקבע בתכנון המפורט ולכן כל המידע לגבי כמויות עבודות עפר הינם 

 אומדן וההערכה ראשונית. 

כמויות עבודות העפר באזורים אלו . מטר 1-1.5-פר אזורים בהם עבודות העפר גדולות מעבר ל קיימים מס

. אזורים אלו והערכת כמויות עבודות העפר מצוינים להלן חושבו בהתאם לחתכים ומפלסים מתוכננים

 באופן פרטני: 3.8.3.1בטבלה 
הערכת כמויות עבודות עפר בתוואי הפרויקט 3.8.3.1טבלה   

 מילוי (מ"ק)  חפירה (מ"ק)  תיאור  קטע דרך 

 תוואי חדש  -4612דרך 
  0+460-0+080חתכים 

עבודות חפירה עד 
מטר באזור  3.0

 תחנת שיבא מערב 
50,000 - 

  אווייהאזור צומת  461דרך 
 6+000עד  5+600חתכים 

תוואי חדש במילוי 
 70,000            - מטר  2-3של כ 

מ"ק לחדר  3,000 חדרים טכניים 
   21,000 חדרים  X 7בודד 

גבעת שמואל אזור פינוי מערום עפר 
  1+100עד  0+800חתכים 

חפירה של מערום 
   40,000 מ 5.0עפר עד 

 גבעת שמואל אזור מילוי 
 60,000   מילוי לצד הדרך     1+560עד  1+260חתכים 
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 מילוי (מ"ק)  חפירה (מ"ק)  תיאור  קטע דרך 

 0-1.50עבודות עפר   יתרת התוואי עבודות עפר
 150,000 80,000 מטר 

 280,000 191,000 סה"כ הערכה ראשונית של עבודות עפר 

 מקורות למצעים/אדמת מילוי והגבהה 3.8.3.1

התכנון הנוכחי ורמת המידע הזמין, ניתן לומר כבר כעת כי כל החומרים שישמשו את הקבלן  לשלב בהתאם

 לפעולות מילוי, חיפוי והנחת מצעים מקורם במחצבות מאושרות שיאושרו בשלב התכנון המפורט.

 בחומרים שניתן לעשות כך.  שימוש חוזרייעשה הקבלן שימוש בחומרים ממוחזרים ו/או  ישלבבמידת הניתן 

 ציוד העבודה שיופעל באתר 3.8.3.2

 הן עבודות עפר, והן עבודות תשתית יכללו את הכלים הבאים:ב',  70העבודות להקמת תת"ל 

טרקטורים, מחפרונים גלגליים, משאיות שינוע, מיקסרים, משאבות בטון, מחפרונים, מפלסות, מכבשים,  

יות פינוי והובלה, מחפרוני זחל, מיקרופיילים כולל מדחס, גנרטורים לשעת חירום, מערבלי בטון, משא

 APPITRACK, מכונת SLIPFORMמשאיות מנוף, מיקסר בטון, מכונות קידוח, מחפרוני תעלות, מכונת 

 ידנית. באמצעות יציקה ברגים או לקיבוע

 המסמכים הסביבתיים שיוגשו בשלב התכנון המפורט יכללו הרחבה של נושא זה.

 סוגיהםדרך הטיפול בעודפי העפר על פי  3.8.3.3

הטיפול בעודפי העפר ייעשה בהתאם למסמך המדיניות הטיפול בעודפי עפר משתנה בהתאם לאיכותם. אופן 

, כפי שישונה מעת 2011 -לחומרי חפירה ומילוי ולנוהל הטיפול בעודפי עפר אשר פורסמו ע"י משרד הפנים ב

 לעת.

, בהתאם למתודולוגיה שהוצעה במידה ויימצא כי חלק מעודפי העפר נגועים במזהמים מסוגים שונים

 קצה ים, יופנו עודפי עפר אלו אל אתריבתכנית הסקר ההיסטורי ותכנית חקר הקרקע לאיתור מזהמ

 מאושרים לטיפול בקרקעות מזוהמות. 

נושא עודפי העפר, איכותם, טיפולם ואתרי הטיפול בהם מטופל בהרחבה במסמכים הסביבתיים שיאושרו 

 בעת התכנון המפורט.  מטעמוהגורם המאשר או מי "י ע

 מיקום העירומים הזמניים 3.8.3.4

יהיה בתחומי גבולות התת"ל ו/או  התכנית הקמת במהלך יחפרו אשר עפר לעודפי הזמניים העירומים מיקום

 , בשיקול של ייעודי ושימושי קרקע בהתאם למרחב המטופל.באתרי התארגנות

  החפור, על פי איכותועודפי החומר פתרונות ויעדים לסילוק  3.8.3.5

 .לעיל 3.8.3.3 סעיף ראו
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 טיפול נופי  3.9

 טיפול נופי מוצע לאורך תוואי הרק"ל 3.9.1

בהם ניתן לראות  ,הרק"לשל הדרכים והרחובות בהם מותווית  טיפוסיים רוחב מציג חתכי 3.2.6.1 םתרשי

 למסילה ומערכותיה. את הטיפול הנופי המוצע 

 נופית של תוואי המסילה השתלבותפירוט  3.9.2

 . הלןל 3.9.3תיאור השילוב הנופי של תוואי המסילה מופיע בסעיף 

 תיאור פתרונות חזותיים מוצעים 3.9.3

משרד הבינוי  - 2009הפתרונות, ההצעות וההמלצות מבוססים על הנחיות לתכנון רחובות בערים, דצמבר 

 והשיכון ומשרד התחבורה.

בשלב זה של התכנון נעשה מאמץ גדול להציע פתרונות בהסתכלות רב תחומית, המכילה את מכלול 

המרכיבים (בינוי, שטחים פתוחים ותנועה/כבישים) ובהתאם לנתונים אשר באו לידי ביטוי בניתוח המצב 

 הקיים והנתונים הסטטוטוריים הסובבים.

 : 1הפתרונות מבוססים על עקרונות היסוד, כפי שהוגדרו בחוברת 'מרחב הרחוב', פרק 

 "רחוב טוב הוא רחוב שטוב לאנשים הנמצאים בו"אנשים : 

 "הרחוב הוא חלק ממכונת העיר, אך בה בעת גם מקום לחיות בו"תפקידים : 

 "עילה וחסכונית לכל : הרחוב הינו כל המרחב הכלוא בין דפנותיו, ואמור לתת תשובה ימרחבים

 הפעילות המתקיימת בו"

 "תכנון הרחוב מחייב חלוקה מבוקרת ומאוזנת של מרחב הרחוב בין כל משתמשיו"איזונים : 

 "איכות הרחוב תלויה ומשפיעה על איכותו של כלל המרקם הקשור אליו"רחובות העיר : 

 פיתוח: עקרונות הטיפול הנופי 3.9.3.1

  .ריצוף מוביל, ריצוף 'תחנות', ריצוף 'שצ"פ' וכו' –ייחודיות שפה עיצובית: אחידות לצד  .1

 .חיבור למצב קיים: התייחסות וחיבור לפיתוח קיים או מתוכנן .2

 .מקסימום פיתוח: מדרכות (הליכה, עזר, דופן) רחבות ככל הניתן המאפשרים מרחבי פעילות .3

תחבורה/חניות (קיים -שטחי ציבור-קישוריות: קשר בין ציר רק"ל לצירי הולכי רגל/אופניים .4

 .ומתוכנן

 .צירי הליכה/אופניים, צמחיה -של מרכיבי הפיתוח  מרביתנגישות ורציפות: נגישות ורציפות  .5

חומרים ממוחזרים, מים  -חומרי גמר: שימוש בחומרי גמר איכותיים, תוך איזון בעלויות ותחזוקה  .6

 .מושבים וכו'

 צמחיה: עקרונות הטיפול הנופי 3.9.3.2

 עץ מוביל, עץ 'תחנות', עץ 'שצ"פ' וכו'.  -שפה עיצובית: אחידות לצד ייחודיות  .1

 .שימור עצים קיימים: שימור מרבי של עצים בוגרים בעלי ערכיות גבוהה .2
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 .מקסימום צל: שתילת עצים במרווחים ובגדלים המייצרים מקסימום צל .3

 ה לאורך ורוחב חתך הרחוב. רציפות שתילה: צמצום אילוצים תת קרקעיים, לטובת רציפות שתיל .4

 .תכונות עצים: נותני צל, חסכניים במים, מאוקלמים .5

 .בתי גידול: יצירת בתי גידול ראויים, המאפשרים קיום מיטבי וארוך טווח לעצים .6

 תיאור הפתרונות 3.9.3.3

לאחר הגדרת עקרונות התכנון, אופיינו חתכי הרחוב הטיפוסיים בכל פרוזדור, כך שיכילו את מכלול 

והמשתמשים בדרך. בכל פרוזדור אופיינה הדרך על פי מדרג התפקוד האורבני, מדרג התפקוד  התנועות

 התנועתי ועוצמת הבינוי המוגדרת בייעודי הקרקע.  

  461דרך  -זרוע דרומית 

ב' ועוברת בתחום רשויות רמת גן, אור יהודה, קריית 70הינה הזרוע הדרומית מזרחית של תת"ל  461דרך 

מונסון.  מוקדי פיתוח שונים מקודמים ע"י רשויות אלו. פיתוחם יכפיל את אוכלוסיית בקעת -אונו ויהוד

 . בדרום 46בצפון לכביש מס'  471אונו ויכפיל את היקף מקומות העבודה בין כביש 

לרוב הרשויות לאורך התוואי תכניות מתאר כוללניות המתוות את כיווני הפיתוח הראשיים בתחומן. אור 

וממקמת אזור תעסוקה אינטנסיבי בצומת  461יהודה מפנה אזורי מסחר ומשרדים עתידיים לכיוון ציר 

בסמוך לצומת סביון  461. עיריית יהוד מונסון ממקמת אזור תעסוקה חדש לאורך ציר 461-ו 4612הרחובות 

ומרחיבה משמעותית את אזור התעסוקה הקיים בחלקה הדרומי משני עברי הציר. התפתחות עתידית זו 

תוכל ליהנות מהשירות שיינתן ע"י הקו הסגול של הרכבת הקלה, תמקם אוכלוסיית דיירים ומועסקים 

ת אונו כולה. הסביבה מוגדרת כשדרה העירונית הראשית של בקע למנף אותוותוכל  461נרחבת לאורך ציר 

 .כסביבה עירונית, ובחלקה אזור מע"ר (מרכז עסקים ראשי)

מטרתו של התכנון הנופי יהיה לעצב ולחזק את המרחב הציבורי בהתאם להתפתחות האורבנית המיועדת לו. 

של בין השאר הטיפול הנופי בקטע תוואי זה שם דגש על מספר נושאים אשר יהוו חלק מהראייה הכוללת 

 המרחב:  

מדרכות (הליכה, עזר, דופן) רחבות ככל הניתן המאפשרים מרחבי פעילות.  מקסימום פיתוח: •

רחובות אשר "יתמכו" בייעודי הקרקע האינטנסיביים לאורך התוואי, יאפשרו מרחב הליכה, מרחב 

 שהייה, צל ושאר מרכיבים אשר הופכים את המרחב הציבורי לשימושי, מזמין ונוח.

תחבורה/חניות (קיים -שטחי ציבור-קשר בין ציר רק"ל לצירי הולכי רגל/אופניים קישוריות: •

, בין אם אלו צירי 461ומתוכנן). קשר פיזי ברור בין צירי צפון דרום אשר מתחברים לתוואי 

הליכה/אופניים או צירי נסיעה. סימון פיזי ברור של חיבורים משמעותיים מבחינה עירונית, או 

 כיכרות עירוניות, הכוונה, אזורי שהייה, צל וכיוצ"ב.    –ציון הנמצאות לאורך התוואי נקודות 
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מוצג במסמך "נספח שילוב בסביבה  המקטעים ואופן שילובם , פירוט עלמקטעים 4-קטע זה מחולק ל

 עירוני" המהווה חלק ממסמכי התכנית.

לתנועת כלי רכב בעוצמה ובמהירות  המשמשת בעיקר, 2רך עירונית ברמה להגדרה כד מתאימה ככלל, הדרך

קמ"ש, ועם זאת מתאימה גם להגדרה של רחוב מאסף עם חזית רחוב פעילה, מאחר ובשימושי  70גבוהה של 

 ובייעודי הקרקע היא כוללת פעילות מסחר ותעסוקה בקומת הקרקע. 

לי רכב משמעותית, אשר לאורכה מאופיינת כעורק בעל תנועת כ הדרך, שצוינו לעיל בכל אחת מן ההגדרות

מבני מגורים, מסחר, תעסוקה ושצ"פים (קיימים ומתוכננים). התפקוד האורבני שלה מוגדר כשדרה 

מטרופולינית בבקעת אונו. מרכיבי התנועה והפעילות כוללים תנועת כלי רכב פרטיים, תחבורה ציבורית, 

 רכבי שירות, תנועת הולכי רגל ותנועת אופניים. 

 לכך, תוכננו חתכי הרחוב כך שיכללו את המרכיבים הבאים:בהתאם 

מ',  3-ל כשמ' המכילה: מדרכה ברוחב  11.50-: מתוכננת רצועת הליכה של כ461של תוואי  הצפוני הדופן

רצועות נופיות עזר/דופן אשר מפרידות בין רצועות ההליכה,  3-מ', ו 2.50-שביל אופניים ברוחב של כ

"ל. במקומות בהם יש אלמנטים קיימים או מתוכננים אשר אינם ניתנים להסטה, צומצמו האופניים והרק

הרצועות בהתאם למכלול השיקולים באותם מקומות. ברצועות העזר/דופן מתוכננים עצים לנטיעה, כך 

 שתתאפשר שדרת עצים כפולה לאורך הרחוב.

מ',  3-ל כשמ' המכילה: מדרכה ברוחב  12.50-כ: מתוכננת רצועת הליכה של 461הדרומי של תוואי  הדופן

רצועות נופיות עזר/דופן  3-מ', שהינו חלק ממערך ה'אופנידן' המטרופוליני, ו 3.50-שביל אופניים ברוחב של כ

אשר מפרידות בין רצועות ההליכה, האופניים והרק"ל. במקומות בהם יש אלמנטים קיימים או מתוכננים 

ומצמו הרצועות בהתאם למכלול השיקולים באותם מקומות. ברצועות אשר אינם ניתנים להסטה, צ

 העזר/דופן מתוכננים עצים לנטיעה, כך שתתאפשר שדרת עצים כפולה לאורך הרחוב.

לפחות, על פי סטנדרט משרד החקלאות. על  מ' 8 בעצים בריאים בגודל תהיינה על ידי שימושנטיעות העצים 

מדיניות  ת של נת"ע מבחינת מרחק העלווה מן החישמול המתוכנן.מיקום העצים לעמוד בדרישות הבטיחו

  לעיל.  3.8.1.7נת"ע לנושא עצים מוצגת בסעיף 

מ' על מנת לספק צל מקסימאלי. מתחת לעצים יישמרו רצועות לבתי  8-10העצים המתוכננים הינם בקוטר 

העץ יבטיח נפח מינימלי גידול ולא ימוקמו תשתיות תת קרקעיות. בית הגידול התת קרקעי לשורשי 

 מ'. 1.20מ"ק ובעומק של  7אפקטיבי של 

תשתיות עיליות כגון: מתקני חניה, ריהוט רחוב, תמרורים, שלטים ושוחות ימוקמו ברצועות העזר/דופן ולא 

ברצועות ההליכה או האופניים. בשלב התכנון המפורט יש לתכנן את השטח שבין רצועת הולכי הרגל לבין 

 והתעסוקה המתוכננים כך שישתלבו, אך ללא פגיעה ברציפות התנועה. אזורי המסחר 

בסמוך לתחנות הרק"ל תוכננו שטחי חניה לאופניים. גדלי החניות נקבעו בהתאם לתחזיות שהתקבלו מנת"ע 

עבור כל תחנה. מיקום החניות נקבע בהתחשב ברצועות הולכי הרגל, עצים קיימים, גישה, אפשרות לשילוב 

חות משתמש ואילוצי המקום. אזורים אלו אותרו וסומנו בתכניות ובשלב התכנון המפורט יש בצמחייה, נו

 ליישם על פי סוג מתקני החניה שייבחר.
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במפגשים בין הרחוב לצירים עירוניים קיימים או מתוכננים מצפון או מדרום מתוכננות 'הרחבות' להדגשת 

ו/או אופניים עם רצועת הרק"ל, כך שלא תפגע  המפגש העירוני. במפגשים עם שצ"פ יתאפשר קשר הליכה

 רציפות ההליכה מחד ולא ייפגע הקשר מאידך.

במפגש של הרחובות עם גשרי הולכי רגל קיימים או מתוכננים, בוצעו התאמות תכנוניות ליצירת כיכר 

 עירונית בקנה מידה המתאים לפעילות המתוכננת לטובת השתלבות מיטבית.

 "ל.הרק תלהתווייהכולל טיפול נופי  461ך רוחב טיפוסי לכביש מציג חת 3.9.3.1 תרשים

ית הרק"ל במרחב העירוני מוצגים ישאר חתכי הרוחב המציגים באופן טיפוסי את הטיפול הנופי להתוו

  לתסקיר זה. 3.2.6.1 םבתרשי
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461חתך רוחב טיפוסי של דרך  – 3.9.3.1תרשים 
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 שמואל גבעת - זרוע צפונית

הזרוע הצפונית מחברת את לב גבעת שמואל ואת דרך התחבורה הציבורית של דרך רבין עם מעבר מערכת 

 המתע"ן.

(מקטע בר אילן), רחוב  1מקטעים, אשר מתאימים להגדרות של דרך עירונית ברמה  3 -קטע זה מחולק ל

 (מקטע דרך רבין).  2(מקטע זבולון המר), ודרך עירונית ברמה  1מאסף ברמה 

מדרום לעיר גבעת שמואל. הוא מאופיין  471הינו קטע רחוב עירוני המקשר בין כביש  מקטע בר אילן .1

שירות בעוצמה גבוהה, ובתנועת תחבורה ציבורית והולכי רגל ואופניים בתנועת כלי רכב פרטי ורכבי 

בעוצמה בינונית. אופי הבינוי עירוני, כאשר ממערב אוניברסיטת בר אילן וממזרח קיימים שטחים 

 פתוחים, אשר מיועדים לבינוי עירוני.    

ך רבין. הוא מאופיין הינו קטע רחוב עירוני במקשר בין מקטע בר אילן למקטע דר מקטע זבולון המר .4

בתנועת כלי רכב פרטיים בעוצמה גבוהה ובשאר התנועות בעוצמה בינונית. קטע זה הינו חלק מציר 

רוחב משמעותי של גבעת שמואל, אשר ברובו כיום מבונה ויועצם עם בניית שכונות נוספות מדרום 

 וממזרח. מצפון לדרך רצועת שצ"פים ומבני ציבור.
טע, אשר לאורכו ממערב שטחים חקלאיים פתוחים המיועדים לבינוי ולאזור הינו ק מקטע דרך רבין .5

תעסוקה עתידי וממזרח בינוי קיים של שכונות מגורים. קטע הדרך מאופיין בתנועת כלי רכב פרטיים, 

רכבי שירות ותחבורה ציבורית בעוצמה גבוהה ובתנועת הולכי רגל ואופניים נמוכה עד אפסית. דרך זו 

 קומות.  25 -ולאורכה מתוכנן בינוי תעסוקה ומסחר בגובה של כ 2עירונית ברמה מוגדרת גדרך 

 בהתאם לכך, תוכננו חתכי הרחוב כך שיכללו את המרכיבים הבאים: 

-מ', ורצועות עזר של כ 3.00-מ', שביל אופניים ברוחב של כ 3-: מדרכות ברוחב של כמקטע בר אילן .1

 והאופניים, ומאפשרות נטיעת עצים. מ', אשר מפרידות בין רצועות ההליכה1.50

מ',  1.50 -מ', נתיב אופניים ברוחב של כ 3מ' עד  2.50 -: מדרכות ברוחב של כמקטע זבולון המר .2

מ'  1.20 -ובמקומות בהם רוחב הרצועה והבינוי מאפשרים זאת מתוכננת גם רצועת עזר ברוחב של כ

 המאפשרת נטיעת עצים.      

-מ', ורצועות עזר של כ 3.00-מ', שביל אופניים ברוחב של כ 3-וחב של כ: מדרכות ברמקטע דרך רבין .3

 מ', אשר מפרידות בין רצועות ההליכה והאופניים, ומאפשרות נטיעת עצים.1.50

במקומות בהם יש אלמנטים קיימים או מתוכננים אשר אינם ניתנים להסטה, צומצמו הרצועות בהתאם 

ות העזר/דופן מתוכננים עצים לנטיעה, כך שתתאפשר שדרת למכלול השיקולים באותם מקומות. ברצוע

 עצים לאורך הרחוב.

מ' לפחות, על פי סטנדרט משרד החקלאות. על  8נטיעות העצים תהיינה על ידי שימוש בעצים בריאים בגודל 

מיקום העצים לעמוד בדרישות הבטיחות של נת"ע מבחינת מרחק העלווה מן החישמול המתוכנן. העצים 

מ' על מנת לספק צל מקסימאלי. מתחת לעצים יישמרו רצועות לבתי גידול  8-10נים הינם בקוטר המתוכנ

 7ולא ימוקמו תשתיות תת קרקעיות. בית הגידול התת קרקעי לשורשי העץ יבטיח נפח מינימלי אפקטיבי של 

 מ'. 1.20מ"ק ובעומק של 
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ים ושוחות ימוקמו ברצועות העזר/דופן ולא תשתיות עיליות כגון: מתקני חניה, ריהוט רחוב, תמרורים, שלט

ברצועות ההליכה או האופניים. בשלב התכנון המפורט יש לתכנן את השטח שבין רצועת הולכי הרגל לבין 

 אזורי המסחר והתעסוקה המתוכננים כך שישתלבו, אך ללא פגיעה ברציפות התנועה.

 הרק"ל. תלהתווייהכולל טיפול נופי  באזור גבעת שמואלמציג חתך רוחב טיפוסי  3.9.3.2תרשים 

 חתך רוחב טיפוסי בגבעת שמואל – 3.9.3.2תרשים 

 טיפול נופי בדיפו 3.9.4

ב' אינה כוללת את הדיפו לקו הסגול אשר יקודם בתת"ל  70, תת"ל 09.04.18בהתאם להחלטת הות"ל מיום 

 נפרדת.

 מיקום אפשרי לערמות אדמת הסינון 3.9.4.1

ולא קיים סימון עקרוני לעירום אדמת סינון.  ב' לא קיים אתר פסולת בו ייעשה שימוש בתוצריו 70תת"ל ב

העבודות להקמת הפרויקט עתידות להתבצע ברובן בתחומי כבישים קיימים ובתוך מרחב עירוני. במקומות 

יוכל הקבלן לבחור בשלב הביצוע אזורי עירום  4612אזורים לא מבונים כגון דרך בהם תתבצע עבודה ב

  י ההתארגנות.זמניים בתוך גבולות התת"ל, בכללם אתר
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 שימוש בנוזלים באתר הדיפו 3.10

ב' אינה כוללת את הדיפו לקו הסגול אשר יקודם בתת"ל  70, תת"ל 09.04.18בהתאם להחלטת הות"ל מיום 

  נפרדת.
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 ניקוז וניטור באזור הדיפו 3.11

בתת"ל ב' אינה כוללת את הדיפו לקו הסגול אשר יקודם  70, תת"ל 09.04.18בהתאם להחלטת הות"ל מיום 

 נפרדת.
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 ביצוע להקמת הקו המוצעשלבי  3.12

 עבודות כלליות להקמת התוואי  3.12.1

תיאור העבודות להקמת הקו הינו עקרוני, נכון לשלב זה. בשלב התכנון המפורט יינתן לוח זמנים מתוכנן לכל 

 הנוחות" שעלולה להיגרם לציבור. -וכי ייעשו מאמצים לסיים מהר ככל הניתן את "אי שלב

התשתיות הנדרשות הממוקמות בתחום רצועת המסילה,  העתקת כוללות הן אתהעבודות להקמת התוואי, 

: חפירה של רצועת המסילה, 461הנחת התשתיות הדרושות להקמת מערך הרק"ל והן את הרחבת כביש 

צוף וריבוד הכבישים הקיימים. לבסוף הנחת קווי תקשורת וחשמל, ביצוע עמודי חשמול, עבודות ניקוז, קר

 יבוצעו עבודות גינון, ריצוף, תמרור וצביעה.

בחלק מעבודות התשתית יבוצעו עבודות להעתקת תשתיות אורכיות ארציות וטיפול בחציות של מערכות 

 תשתית. 

העבודות כוללות פירוק אספלט ומדרכות בתחום התוואי, קרצוף, ריבוד והתאמת גבהי האספלט או 

 המדרכות, כולל העתקת אבני שפה או אבני גן לצורך התאמות.

 תת קרקעייםעבודות להקמת מנהור, מעברים  3.12.2

 ב' תוואי הרק"ל הינו קרקעי לאורך כל ההתוויה ולא מתוכננים מעברים תת קרקעיים.  70בתת"ל 

 תיאור שלבי הביצוע לעבודות לטיפול ולשיקום נופי בזמן ובסיום הביצוע 3.12.3

ארעי בזמן העבודות יתוכננו בשלב מאוחר יותר לקראת ביצוע ולאחר בחירת קבלני  הפעולות לשיקום

. הפעולות לשיקום הנופי מוסד התכנון או מי מטעמולאישור הביצוע ויכללו במסמכים הסביבתיים המוגשים 

   יערכו בזמן העבודות בהתאם לתכנון המראה החזותי הסופי של שטח התכנית.
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 פרק ד'
 פירוט והערכה של ההשפעות הסביבתיות
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 פירוט והערכה של ההשפעות הסביבתיות –פרק ד'  .4

 שינויים בשימושי קרקע ובייעודי קרקע 4.2

 קונפליקטים עם שימושים קיימים 4.2.1

בתחום רצועת הדרך של כבישים קיימים ומתוכננים ולכן  בקטע הנדון עובר הסגולמכריע של הקו ה ורוב

יחד עם זאת, לאורך תוואי הרק"ל ישנם עם שימושי קרקע קיימים.  מועטים לרוב הוא מייצר קונפליקטים

מספר מבנים שונים היוצרים קונפליקט עם תוואי הרק"ל, המצריכים שינוי תכנון או לחילופין 

ב' כוללת גם הסדרה של דרך  70בנוסף, כיוון שתת"ל  ואי המתוכנן.פינויים/הריסתם בכדי לייצר את התו

 , ישנם קונפליקטים המשויכים להסדרה זו. 461

, מציגות את הקונפליקטים הנוצרים בין התוויית הרק"ל לבין שימושי קרקע 4.2.1.2ו  4.2.1.1 אותטבל

 .ב' 70בחלוקה לזרועות תת"ל 
  



 בע"מלהסעת המונים נתיבי תחבורה עירוניים  -נ.ת.ע 

תסקיר השפעה על הסביבה –ב'  70תת"ל   400מתוך  308עמוד                                          

  

 

4.2.1.1 טבלה קונפליקטים -  זרוע צפונית – קרקע לשימושי ל"הרק התווית בין   

 תמונה/תרשים הקונפליקטתיאור  מס' חתך מיקום

פתח תקווה דרך 

 יצחק רבין 

1+040-

1+080 

מחצית  גריעת

חניון מתחם מ

 "הבאר של סבא"

חדר טכני לטובת 

וכמחצית עבור 

 אתר התארגנות

 

פתח תקווה גוש 

 14חלקה  6392

1+360-

1+380 
 מבני אחסנהפינוי 
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4.2.1.2 טבלה קונפליקטים -  ע זרוע דרומיתקרק לשימושי ל"הרק התווית בין   

 תמונה/תרשים תיאור הקונפליקט מס' חתך מיקום

מערב ביה"ח 

 שיבא

חלקה  – 6233גוש 

4 

0+100-

0+140 

 להריסה מבנים

 המשתלות בתחום

 לפינוי המיועדות

 

 - 461כביש 

מערבית למחלף 

 מסובים

חלקות  6172גוש 

5,6 

 
מבני מגורים 

 להריסה 

 

       - 461כביש 

 אור יהודה

חלקה  6223גוש 

138 

1+560-

1+800 

 גן שטח צמצום
 ציבורי
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 תמונה/תרשים תיאור הקונפליקט מס' חתך מיקום

אור  – 461כביש 

 יהודה

חלקות  6232גוש 

38-40 

חתך 

1+900 – 

1+940 

ביטול גישה קיימת 

 וצמצום שטח

 

אור  – 461כביש 

 יהודה

חלקות  6223גוש 

208,211 

2+020-

2+040 

הריסת מבנה 

 משתלת מסובים

 

תל  – 461כביש 

 השומר

חלקה  6231גוש 

70 

2+160-

2+180 

הריסת מבנה 

 מסעדת דון ויטו
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 תמונה/תרשים תיאור הקונפליקט מס' חתך מיקום

אור  – 461כביש 

 יהודה

חלקות  6229גוש 

90,92 

חלקות  6226גוש 

5,29 

2+200-

2+680 

יון צמצום חנ

קיים  ציבורי

מתחם  המשמש

 עסקים מגוונים.

 

 – 461כביש 

דרומית לתל 

 השומר

חלקה  6231גוש 

135 

2+620-

2+640 

מוסך ל ביטול גישה

"צמיגי פרונט 

 יוסף"

 

תל  – 461כביש 

 השומר

חלקה  6231גוש 

136 

2+840 

מבנים שני 

בסיס  -להריסה 

 תל השומר

בשלב א' נציין כי 

של הביצוע ועד 

לפינוי המחנה לא 

תתבצע כניסה 

 .לתחום המחנה

 

אור  – 461כביש 

 יהודה

 "פארק קנדה" 

2+860-

3+960 

גן ציבורי  צמצום

 "פארק קנדה" 
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 תמונה/תרשים תיאור הקונפליקט מס' חתך מיקום

 צומת סביון 

דרום  6500גוש 

 117חלקה 

4+020 

הפקעת שטח 

, מתחנת הדלק פז

פגיעה בנגישות 

והריסת  אליה

 מבנה

 

  461דרומית לדרך 

חלקה  6695גוש 

111 

5+120 

ייתכן צורך 

 מבנה תהריסב

בתחום מגרש 

 מגוריםהמיועד ל

גג קל  בעלהמבנה 

מפענוח תצלום 

 אויר

 

 

  461דרומית לדרך 

חלקות  6695גוש 

96,111  

5+040-

5+300 

הריסת גדרות 

מגרשים פרטיים 

בתחום שטח 

בייעוד שטחים 

. יוקמו פתוחים

גדרות חלופיות 

  בקצה זכות הדרך.
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 תמונה/תרשים תיאור הקונפליקט מס' חתך מיקום

קניון  – 461כביש 

 סביונים

5+140-

5+320 

הקמת רמפה 

גשר הולכי חדשה ל

רגל לקניון ה

והרחבת  סביונים

 הדרך על חשבון

 רש חניהגמ

 

מערבית -דרום

 לצומת מערב יהוד 

גוש  6697חלקה 

31 

5+800 

מבנה חקלאי 

(מיועד  להריסה

להריסה כבר 

במסגרת תמ"א 

47( 

 

  461כביש 

חלקות  6696גוש 

31,45 

6+380 

6+840 
 מבנים להריסה
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 תמונה/תרשים תיאור הקונפליקט מס' חתך מיקום

 – 461כביש 

מזרחית לצומת 

 אלטלף

7+420-

7+680 

גריעת שטח 

של  ממגרש חנייה

מסחרי המרכז ה

 ביהוד

 

  461כביש 
7+420-

7+680 

גריעת שטחים 

 ביטחוני ממתקן

 נספח י"א(

לתסקיר מציג את 

התיאום שנעשה 

נציגי מול 

יה יהתעש

 האווירית)
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 מגבלות על ייעודי קרקע 4.2.2

תוואי הרק"ל מייצר מספר מועט של מגבלות על ייעודי קרקע, היות וברובו המכריע עובר התוואי בתחום 

  רחובות קיימים או מאושרים.דרכים ורצועת הדרך של 

 ובהליכים מאושרות סטטוטוריות לתכניות ממשקים 4.2.2.1

 13/12/2017" פורסמה לאישור ברשומות ביום 5דרום תל השומר מתחם " 1023תמל/ .1
ביעוד "מסחר ותעסוקה"  נמצא 7,8,9חלקות  6233בגוש אתר ההתארגנות המתוכנן  .א

 הסדרתא' בנושא  70ל "מפנה להוראות תת 1023תמ"ל  ."הנחיות מיוחדות" עם

  שלביות פיתוח המתחמים.

כך, שטחי מגורים  בשלל לישוב רמת אפעל נקבעה רצועת שצ"פ. "המגורים שבתמ בין ייעוד .ב

 אלה אינם מקבלים נגישות מהיישוב הקיים. 

 '/ב70. תת"ל/מתחברת לתחום רצועת המתע"ןהרצועת "דרך מאושרת" ל ישנה "בתמ .ג

 מסמנת דרך זו לביטול.
למתן תוקף  פורסמהים" צומת מסוב –"מתחם בזק (סקיה)  551ממא/ 552-0229047תכנית מס'  .2

 02/05/2016ביום 
ועלולה לפגוע בשטחי  חודרת לתחום ייעוד תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור '/ב 70ת"ל/ ת

 התעסוקה.

 27/10/2017שכונת פארק איילון" אושרה להפקדה ביום  –"אור יהודה  1046ל/"תמ .3
רחבה יותר מזכות הדרך שנקבעה  בתכנית לדרך הגישה לשכונה החדשה זכות הדרך שנקבעה

 .'/ב 70תת"ל/ ב

 19/01/2016"תל השומר מרכז" אושרה למתן תוקף ביום  1001ל/"תמ .4
 /ב משנה ייעודי קרקע מאושרים של מסחר ותעסוקה בחלק מן החלקות.70תת"ל/

 19/01/2016"פרדס חסכון" אושרה למתן תוקף ביום  1005תמל/ .5
המיועד למגורים,  137,138חלקות  6231ונה דונם בגוש /א לשטח של שמ70אין התייחסות בתת"ל/

ביצועה של  ל תבוא למימוש לפני"עלול להתעורר קושי במצב בו תכנית התמ מסחר ותעסוקה.

 הרכבת הקלה בתחום זה. 

 13/12/2017פורסמה למתן תוקף ביום  508-0255349תכנית  .6
צומת בכיוון מזרח ומונעת תחנת אוטובוס לתנועת אוטובוסים מזרחה ממוקמת הרחק ולאחר ה

 ממשק בין תחנת הרק"ל העתידית "צומת סביון" לבין התחנה. 

 24/12/2017"גני יהודה" פורסמה להפקדה ביום  1041ל/"תמ .7
תחום תכנית  בתכנית לעיל, נראה כי 3005-3006ממזרח לתחנת הדלק פז, בתחום המגרשים  .א

 חודר לייעודי מסחר ותעסוקה.  'ב/70תתל/
צרים יותר מאשר  6499/116וגו"ח  6500/95סימוני ייעודי הדרך בגו"ח  '/ב70בתתל/ .ב

 בתכנית.
נמצא בייעוד שטחים פתוחים ומתקנים הנדסיים ואילו  6001בתא שטח  3חדר טכני מס'  .ג

 מסומן השטח מזרחה יותר. '/ב70בתתל/
 07/11/2017" אושרה להפקדה בתנאים ביום 46"כביש מס'  1/ב/47א/"תמ .8

המתוכננת  אווייהאותו מרחב של צומת  מערך תנועתי ופתרונות ניקוז שונים עלמציעה התכנית 

 . /ב70בתמל/

 "קניון סביונים" לקראת דיון להפקדה 411-0409102תכנית  .9
מורחבת הדרך לכיוון צפון על חשבון מגרשי חנייה בייעודי קרקע "מבני ציבור"  '/ב70ל/"בתת

 ו"ספורט ונופש".
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בקבינט הדיור בינואר בארות יצחק" אושרה  –אור יהודה  –ק"ו  161/ב "קו מתח עליון 61תתל/ .10

2018 

 חח"י מחויבת בהתייעצות עם נת"ע טרם ההקמה בעניינים הרלוונטיים לקו הסגול. 

 01/08/2004ממחלף הטייסים עד מחלף גבעת כח" פורסמה למתן תוקף ביום  461"דרך  3/3תתל/ .11
סומנת תשתית של קווי דלק. על פי נסח הטאבו /ב מ70ל/"בתחום המחלף בתת 7287/12בגו"ח 

במקום נשמרה הרצועה לחברת קאצ"א ובכדי לבטל רצועה זו יש לשריין עבור קאצ"א רצועה 

 ב'.  70התכנון המפורט למחלף יצטרך להתבצע תוך תיאום עם תת"ל חלופית ולהסדירה. 

הופקדה  "ותת קרקעי קביעת שטח מסדרון תשתיות לווקי חשמל מתח עליות עילי"/ב  61תת"ל  .12

  22/08/2017 ביום
 בתחומה.  התכנית קובעת מגבלות על שימושי הקרקע

ונספח בינוי עדכני אשר  12/09/1996"אוניברסיטת בר אילן" פורסמה למתן תוקף ביום  1060רג/ .13

 29/10/2017אושר בוועדה המקומית רמת גן ביום 

קרקע "שטח  ז'בוטינסקי וקובעת ייעודב לאורך רחוב  70התכנית חופפת בתחומה לתכנית תתל/ 

הבינוי כולל חיבור של המתחמים אל נספח למוסד אוניברסיטאי" לצורך בניית מתחמים ה' ו'. 

 ב 70בפניות ימניות וכן חניות לאורך הדופן עם רח' ז'בוטינסקי. לצורך מימוש תת"ל/  -ז'בוטינסקי 

 מאושרות בנספח הבינוי.במתכונת הנוכחית, תבוטל נגישות זו ויבוטלו החניות ה

  )4.12.2017אושרה להפקדה בתאריך ( אזור צפוני נתב"ג 499-0417659תכנית   .14
ישנה רצועה חופפת באזור  בסמוך למחלף הטייסים.ב'  70ואף נכנסת לתחום תת"ל התכנית גובלת 

 .תוואי הרק"ללסמוך בההשקה בין שתי התכניות. בנוסף נספח הבינוי מסמן מרכז הדרכה 

 מגבלות לשלב ההקמה 4.2.2.2

עבודות להקמת הקו אינן שונות מעבודות תשתיות הנעשות באופן תדיר בתחום דרכים עירוניות ע"י 

הרשויות המקומיות, למעט האזורים בהם ישנן עבודות בניה מורכבות של גשרים ומנהור. יש לזכור כי 

וב ע"י הגדלת רוחב מדרכות, עבודות ההקמה הינן קצובות בזמן ואחת ממטרותיהן הינה שיפור פני הרח

 נטיעת עצים מצלים וכד'. 

 המגבלות על שימושי וייעודי קרקע לשלב זה הינן:

שנים מיום  10מגבלות סטטוטוריות למיקום אתרי התארגנות על שטחים ציבוריים לתקופה של עד  .1

 ולמצבו המקורי. ואישור התכנית. עם סיום הקמת הקו, יוחזר השטח לייעוד

מגבלות קצרות מועד למעבר כלי רכב ו/או חנייה.  -להסדרי תנועה חדשים לתקופה ההקמה מגבלות  .2

לעת  במקומות בהם הדבר יתאפשר, יוחזרו הסדרי התנועה לקדמותם תוך כדי ביצוע העבודות.

 הביצוע ייתכן כי יצומצמו מקומות חניה לאורך תוואי דרכים ו/או בשטחים גובלים.

 מגבלות לשלב ההפעלה  4.2.2.3

 לות על שימושי וייעודי קרקע לשלב זה הינן:המגב

 להלן.  4.2.3שינוי במאזן החניות לאחר ביצוע התכנית, כפי שמורחב בסעיף  .1

 להלן.  4.10.1.4שינויים בהסדרי תנועה כפי שמפורט בסעיף  .2

מגבלות של ספי רעש, רעידות וקרינה. יש להדגיש כי בתסקיר נקבע שבהתאם למצב הקיים, בעת  .3

תחומים  לשלושתלא צפויות חריגות מהספים המומלצים והקריטריונים אשר נקבעו  הפעלת הרק"ל

 אלו.
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 שינויים ומגבלות בדרכים וחניות 4.2.3

בדרך כלל ברוחב מינימלי של  צידייםרוב תחנות הרכבת לאורך התוואי הינן במפלס הרחוב וכוללות רציפים 

המתוכננים ליד תחנות הרק"ל כמעברי מ'. הגישה לתחנות גם היא במפלס הרחוב דרך מעברי חצייה  3.3

 חצייה רבי קיבולת. 

מורחבת הדרך דרומה או צפונה. כתוצאה מכך נראה כי מתקנים  461במסגרת התכנית, במקטע של כביש 

 ומבנים אשר נהנים היום מנגישות ישירה לכביש לא יוכלו יותר לגשת בצורה זאת. 

תוואי הרכבת אינו מטיל מגבלות על , 4.2.1.1בטבלה מלבד חסימת הנגישות למבנים ומתקנים המפורטת 

ושינוי במספר חניות כלי רכב  ,לעיל 4.10.1דרכים קיימות למעט הסדרי תנועה חדשים המופיעים בסעיף 

אשר חלקן יתבטלו בעקבות מעבר הרק"ל ברחובות. במסגרת התכנון נעשה מאמץ לשמור על מקומות החניה 

ירה על מקומות החניה לאורך ת מסוימים תכנון הקו לא אפשר כלל שמהקיימים לאורך הרחובות. ברחובו

 .הרחוב

מציגה את השינוי במאזן מקומות החנייה ברחובות לאורכן תעבור הרק"ל. המאזן כולל  4.2.3.2טבלה 

 שינויים בחניות פרטיות, ברחוב, במגרשי חניה ובחניות נכים.
רך תוואי הרק"למאזן חניות כלי רכב ברחובות לאו – 4.2.3.2טבלה   

 והמגבלותאמצעים להפחתת ההשפעות  4.2.4

היות וההשפעות והמגבלות הינן מצומצמות ביותר, לא נדרש לשקול חלופות אחרות להתוויה, למיקום 

  תחנות ולגישה לתחנות. 

 רחוב/אזור
מספר מקומות 
 חנייה קיימים

מקומות חניה מספר 
 לביטול

מספר מקומות חניה 
 נותרים

 שלוחה צפונית

 0 20 20 זבולון המר (גבעת שמאל)

אורי צבי גרינברג (גבעת 
 שמואל)

19 
1 חנית נכים  

19 
1חנית נכים   

0 

 0 40 40 סה"כ

 שלוחה דרומית

 510 35 545 חניון קניון סביונים

 422 228 650 חניון אזור תעסוקה צפוני

 234 96 330 חניון משתלת מסובים

 1166 359 1525 סה"כ
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 מי תהום  4.3

מפלס מי  1.3.3.3מנתוני הקידוחים המייצגים לשני מקורות המים התת קרקעיים באזור התכנית (תרשימים 

מפלס מי תהום באגן ירקון תנינים), עולה כי מפלסי מי התהום באגנים חוף  1.3.3.6-תהום באגן החוף ו

 +) מעל לפני הים.12( –) מ' ל -1וירקון תנינים נעים בין (

עבודות ביצוע הנחת המסילה, כולל הנחת המצעים הנדרשים ו ן כולו להיות קרקעיי הרק"ל מתוכנתווא

כמו  עם זאת, החדרים הטכניים וביסוסם,יחד מ' מפני השטח.  1.5 – 2.0והתשתיות, יתבצעו עד לעומק של 

מתוכננים לחדור לעומק גדול יותר בקרקע (ביסוסי גשרים ייתכן ויחדרו עד לכדי  ביסוס עמודי הגשרים גם

 מ').  30

לאורך התכנית,  מסוימיםמתוך כך יוצא כי ייתכן ויתבצעו עבודות הקמה בתווך רווי במי תהום באזורים 

רק לאחר הגשת מסמכים סביבתיים יבוצעו  כתלות בגובה הקרקע ובמפלס מי התהום. עבודות אלו

ויאושרו ע"י  הנחיות ביצוע ואמצעים לצמצום מפגעים בשלבי ההקמה רלוונטיים לאותה בקשה, אשר יכללוה

 ). או הות"ל גורם מוסמך (המשרד להגנת הסביבה
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 ניקוז 4.4

וכן  תכנית מתאר ארצית חלקית לניקוז ונחלים - 3/ב/34 נבחן על רקע תמ"א ב' 70לתת"ל  התוואי המתוכנן

אותרו ערוצי ניקוז ראשיים החוצים את התוואי המוצע וכן הוכנה סכמת  .על רקע מדידה פוטוגרמטרית

 ניקוז במצב קיים ומצב מתוכנן.

 נחלים בתוואי

 .461חוצה את כביש  -נחל אונו •

בשטח יהוד במעביר מים קיים, ערוץ הנחל חוצה במעביר מים גם את  461חוצה את  -נחל יהוד •

 .40כביש 

בנוסף באזור קיימים ערוצים ללא שם ותעלות כבישים, אשר גם הם חוצים את התוואי המתוכנן במעבירי 
  מים.

 בתחום גבעת שמואל לאורך התוואי קיימות מערכות ניקוז עירוניות.

 השפעת התכנית  4.4.1

ים השפעת פרויקט הקו הסגול על מערך הנחלים הינה מינורית היות ותוואי הרק"ל אינו חוצה את הנחל

לא משנים את החתך ההידראולי של  -במסגרת הפרויקט  לאורכם מלבד באזורי מעבירי מים קיימים.

  מעבירי המים הקיימים ולא פוגעים בכושר ההולכה שלהם.

בהתאם לחתך הקיים ומסדירים את מתקני  - באזורי החציות מבצעים הארכה של מעבירי המים

 הכניסה/יציאה שלהם בהתאם.

בדופן הצפונית של רצועת הרק"ל, מתוכננים אזורי  461רת התמ"לים המקודמים לאורך תוואי כי במסג יצוין

איגום והשהייה לטיפול והחדרה של תוספת הנגר ע"מ למזער את השפעת תוספת המרקם הבנוי והתאמת 

 הספיקות לקיבולת מערך הניקוז של אור יהודה.

ולאור הרחבת החתך הקיים של הכביש ע"י הוספת  461היות ותוואי הרק"ל מותווה בדופן הצפונית של כביש 

סבירות, שבילי אופניים והרחבות של צמתים קיימים, תוספת  הולכי רגלנתיב למסלול, הסדרת רצועות 

-ניקוז המיסעה המתוכנן הוא ע"ב צנרת וקווי ניקוז תת ם/גישות עתידיות ע"ח תעלות כביש קיימות,צמתי

 ני.כפי שנהוג בחתך עירו -קרקעיים
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 רעש 4.5

 כללי 4.5.1

חס לשני שלבים של הפרויקט, שלב יבהערכת מפלסי הרעש כתוצאה מפרויקט הרכבת הקלה, יש להתי

ההקמה ושלב ההפעלה. מפגעי הרעש הצפויים בכל אחד מהשלבים שונים וכך גם הקריטריונים החלים בכל 

בניית בנין חדש או עבודות שלב. בעוד הרעש בשלב ההקמה הוא רעש מציוד בניה ודומה לרעש הנגרם בעת 

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 

 הפרויקט. אורך שנות קיוםוך, בעצם לכל הוא לטווח האר הרעש מהפעלת הפרויקט ,(עד שנים בודדות)

 שלב ההקמה   4.5.2

פוטנציאל היווצרות רעש כתוצאה מעבודות הקמת הרק"ל נחלק בהתאם לאופי העבודה ומיקומה ביחס 

הקמת קו במקטע זה הינן  עבודות הקמת הרק"ל לשימושים הרגישים לרעש בקרבת מקום ביצוע העבודות.

 ושני גשרי הולכי רגל (גשר סביון וגשר יהוד). At Grade -הרכבת בקטעים הקרקעיים 

מהלך העבודות בשלב ההקמה אינו ידוע באופן סופי ומדויק בשלב התכנוני הנוכחי והינו חלק מהתכנון 

 המעקב על רעש העבודות יערך בשלבים הבאים:המפורט. 

 חישובים עקרוניים בשלב התכנון הנוכחי, )1(
 ע, בשלב הכנת נספחי הביצומעודכנים חישובים  )2(

 על ידי הקבלן,  -חישובים לפני התחלת הביצוע  )3(
 על ידי הקבלן, -מדידות עם תחילת העבודות  )4(
במידת הצורך, קביעת מבנים לטיפול, מדידות מעקב בשלב הביצוע וקביעת אמצעים לטיפול  )5(

 בחריגה מקריטריוני הרעש שיקבעו.

שנערכו לאותו השלב. תוצאות  , יוכן מסמך המתאר את החישובים ו/או המדידות2-5לכל אחד משלבים 

 העבודות יועברו לאישור הגורם המוסמך. 

 קריטריון הרעש 4.5.2.1

קריטריון הרעש לעניין עבודות ההקמה נשען על הוראות החוק למניעת מפגעים, תקנות שהותקנו מכוחו, 

 הנחיות ומדיניות המשרד להגנת הסביבה ומקורות נוספים.

 החוק למניעת מפגעים )א(

 "  (להלן: החוק) נקבע:1961-ב"חוק למניעת מפגעים, תשכ"א 2בסעיף מס' 

"לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי 

 בקרבת מקום או לעוברים ושבים."

וזאת  בלתי סבירורעש  חזקכפי שניתן לראות, החוק מבדיל בין שני סוגים של רעש האסורים מכוחו: רעש 

 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.
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או יותר מעל רעש הרקע לא יחשב כרעש  dB(A) 5-בה קבע כי רעש שמפלסו אינו עולה בהמשרד להגנת הסבי

 חזק. 

 1990-תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן )ב(

נושא מפלסי הרעש שווי הערך המרביים, המותרים בתוך מבנים, מוסדר באמצעות התקנות למניעת מפגעים 

נות רעש בלתי סביר). התקנות קובעות את מפלסי הרעש (להלן: תק 1990-(רעש בלתי סביר), התש"ן

המרביים, המותרים בתוך בתי המגורים, או הבניינים האחרים נשואי התקנות, כאשר חלונותיהם פתוחים, 

) וללילה (בין השעה 06:00-22:00בהתאם למספר שעות פעילות של מקור הרעש בחלוקה ליום (בין השעות 

 למחרת).  05:59עד  22:01

, כאשר הוא נמדד בתוך המבניםות אלו הן תקנות קליטה, כלומר, הן מתייחסות לרעש אצל הקולט תקנ

 בהתאם לנהלים הקבועים בתקנות. 

 התקנות מבחינות בין סוגי בניינים שונים:

 "בנין המשמש כבית חולים, בית החלמה, בית הבראה, בית אבות או בית ספר";  - "מבנה א'"

 זור מגורים בהתאם לתכנית לפי חוק התכנון והבניה";"בנין בא  - "מבנה ב'" 

"בנין באזור שהמקרקעין בו משמשים למטרות מגורים ולאחד או יותר מהשימושים הבאים:   - "מבנה ג"

 מסחר, מלאכה, בידור";

 דירת מגורים באזור שהמקרקעין בו משמשים למטרות תעשיה, מסחר או מלאכה;  - "מבנה ד"

המשמש למטרות תעשיה מסחר או מלאכה באזור שהמקרקעין בו משמשים למטרות "בנין   -" "מבנה ה

 תעשיה, מסחר או מלאכה".

 מוצגים מפלסי הרעש המרביים המותרים בהתאם לתקנות.  להלן 4.5.2.1טבלה ב
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  למניעת תקנות עפ"י  ,בתוך המבנים מפלסי רעש שווי ערך מרביים מותרים - 4.5.2.1טבלה   
dB(A), 1990 -התש"ן, רעש בלתי סביר)מפגעים (   

 מבנה ה' מבנה ג' / ד' מבנה ב' מבנה א' משך הרעש
 לילה יום לילה יום לילה יום לילה יום

  70  55 - 50 - 45 שעות 9עולה על 
 9שעות אך אינו עולה על  3עולה על 

  75  60 - 55 - 50 שעות
 3שעה אך אינו עולה על  1עולה על 

  80  65 - 60 - 55 שעות

 70  40  40 - 35 - דקות 30עולה על 
דקות אך אינו עולה על  15עולה על 

  85  70 - 65  60 שעה

דקות אך אינו עולה על  10עולה על 
 75  45  45 - 40 - דקות 30

דקות אך אינו עולה על  5עולה על 
  90  75 - 70 - 65 דקות 15

 5דקות אך אינו עולה על  2עולה על 
  95  80 - 75 - 70 דקות

 80  50  50 - 45 - דקות 10אינו עולה על 
  100  85 - 80 - 75 דקות 2אינו עולה על 

 מפלסי הרעש המרבים הם בתוך המבנה כאשר חלונותיו ודלתותיו פתוחים. 

 5-12רעש, בעוברו מן החוץ אל תוך המבנה דרך חלון פתוח, מאבד מעוצמתו. הפחתת הרעש נעה בתחום של 
dB(A)  .כתלות בגודל הפתח, כיוונו ביחס למקורות הרעש ומקדם בליעת הקול של החלל הנבדק 

במעבר מחוץ למבנה אל תוכו.  dB 5 לצורך החישובים תעשה ההנחה השמרנית כי הרעש מופחת בשיעור של

 עבור מקרים פרטניים יש להעריך את ההפחתה לכל פתח בהתאם לפרמטרים המפורטים לעיל.

 על רעש שמקורו באלה: לא יחולו 2הוראות תקנה בתקנות נקבע: " 9בסעיף 
 מטוס, .א

 רכבת, .ב
 כלי רכב, .ג
 ..."1979-ציוד בניה כמפורט בתקנות מניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט .ד

והתקנות  מחריג רעשים שמקורם בציוד בניה וכלי רכב בהוראות תקנות אלו. 9כפי שניתן לראות, סעיף 

אינו חל על רעש עבודות , כהגדרתו בחוק, רעש בלתי סבירות על רעש העבודות ולפיכך נושא אינן חל

 .הקמת הפרויקט

קריטריון הרעש למקורות רעש קבועים כמו מפוחים, משאבות, גנרטורים וכו' שיופעלו במקומות קבועים 

  רעש בלתי סביר. מפלס הרעש המרבי הקבוע בתקנות היהי חודשים או יותר, 6למשכי זמן העולים על 

 2015הוראות בדבר מניעת רעש בזמן ביצוע עבודות בניה של המשרד להגנת הסביבה, יולי  )ג(

ובמכתב  8/7/15מפרט במסמך מדיניות בנושא עבודות מתאריך  גף מניעת רעש במשרד להגנת הסביבהא

להלן תקציר . 07:00עד  19:00, את התנאים בהם תותר עבודה בין השעות 10/6/15הבהרות מתאריך 

 המגבלות והתנאים:
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למחרת תותר רק אם יוכח שהעבודות אינן גורמות הפרעה או  07:00-ל 19:00עבודה בין השעות  )1(

 מטרד. 
הפרעה או מטרד קיימים במצב בו מפלס הרעש שווה הערך השעתי הרץ בזמן העבודות גבוה ביותר  )2(

 דציבל מרעש הרקע שנמדד לפני תחילת העבודות.  5-מ
בהם הותקן מיגון דירתי ניתן קריטריון נוסף, חליפי, של מפלס רעש בתוך המבנה בחלונות במבנים  )3(

. וכן ניתן להתיר 1990-סגורים בהתאם להוראות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן

עבודות נקודתיות גם אם נגרם רעש העולה על המפלס המרבי במידה ויוצע לדיירים דיור חליפי לזמן 

 בודות החריגות.הע
 לצורך הוכחה כי לא נגרמת הפרעה או מטרד יינקטו הפעולות הבאות: )4(

 תבוצע מדידת רעש רקע לפני תחילת העבודות. .א
 יבוצעו מדידות למשך מספר ימים עם תחילת העבודות. .ב
 תקבע תרומת רעש העבודות לרעש הכולל. .ג
 יוגש דו"ח ליחידה הסביבתית המקומית. .ד
וה מרעש הרקע יבוצע ניטור במערכת ניטור הכוללת גישה בזמן אמת אם רעש העבודות זהה או גב .ה

 לנתוני המדידה והתרעה על חריגות.   

 6-מכונות שיפעלו באתר דרך קבע (כמו מפוחי אוורור, גנרטורים וכד') באופן רציף למשך של יותר מ )5(

 חודשים או יותר יהיו מחויבים בעמידה בהוראות התקנות רעש בלתי סביר.

 )2011(תיקון  1992-ניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"גתקנות למ

. 1992 -נושא הרעש בעת עבודות ההקמה מוסדר באמצעות התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג

בסעיף  התקנות למניעת רעש קובעות את רשימה של פעולות שעבירה עליהן מהווה חריגה מהמותר בתקנות.

 (מניעת רעש) מוגדרות שעות הפעילות המותרות להפעלת ציוד בניה: בתקנות למניעת מפגעים  5מס' 

"לא יפעיל אדם ולא יורשה להפעיל מכונה כמשמעותה בתקנות מניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), 

למחרת  07:00-ל 19:00, לצרכי חפירה, בניה או כיוצא באלה, באזור מגורים, בין השעות 1979התשל"ט 

 המכונה הפעלת אם המנוחה, זולת יום למחרת 7:00 -מנוחה ל ימי בערבי 17:00 השעות ובין ובימי המנוחה
 או בטיחותו, או בריאותו הציבור, טחוןילב סבירה בלתי או הפרעה סכנה מניעת לשם דחוף באופן דרושה
 ".כאמור הפרעה או סכנה להסרת

 בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) מתייחס לרעש הנשמע באזור מגורים:  15סעיף מס' 

"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."

 07:00-ל 19:00אלו אינן כמותיות והן אוסרות כל פעילות בניה בין השעות כפי שניתן לראות, הוראות תקנות 

. זאת, כמובן, למעט מצבים הקשורים במניעת סכנה או הפרעה הרעש גורם הפרעה או מטרדלמחרת אם 

 לשלום הציבור.

רעש העבודות לא יהווה הפרעה או  תותר בכל שעות היממה כל עוד תכניתבתחום ההעבודה  לכךבהתאם 

 מטרד באזור מגורים.
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 1979-התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט )ד(

, מגדירות את מפלסי רעש הפליטה 1979התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט 

ראשונה לתקנות אלה מוצגת רשימה  (בקרבת המכונות) המרבים המותרים לכל ציוד הבניה. בתוספת

המפרטת את סוגי הציוד עליהם חלות התקנות. כמו כן, בהערה לתוספת הראשונה, מצוין במפורש כי 

 פטיש להחדרת שיגומים. -) Pile Driverלונסים (כהתקנות אינן חלות על מתקן ה

שימוש בפרויקט עומדים הקבלן יידרש להמציא אישורים כי הכלים בהם הוא עתיד לעשות לעת העבודות, 

 בדרישות תקנות אלו.

 סקירת שיטות העבודה ומאפייניהן העיקריים 4.5.2.2

 .שיטות העבודה המצוינות לעיל הינן עקרוניות

 כללי )א(

  הנחת המסילה במפלס קרקע.להניח כאת כלל העבודות (העיקריות) שתבוצענה לאורך המסילה ניתן 

 הנחת המסילה במפלס קרקע .1

דומה במהותו לסלילת דרך, זאת למעט הליך הנחת המסילה עצמה. העבודות ביצוע הקטעים הקרקעיים 

שתידרשנה הן עבודות עפר פשוטות: ברייקרים לשבירת אספלט ומדרכות, מחפר להעמקת התוואי בשיעור 

מ', יציקת שכבת בטון תחתונה, הנחת המסילה, הקמת תחנות פתוחות פשוטות וכו'. הליך הנחת  1.5 -של כ

 כולל פעילות חריגה הכוללת רעש בעוצמה גבוהה.המסילה אינו 

 . , למעט העבודה בצמתים מרכזייםהנחת המסילה במפלס קרקע תבוצע בעיקרה בשעות היום

 .Cut & Coverבשיטת יעשה ככל הנראה  40תחת כביש  המעברים התת"קביצוע  .2

 :מאפיינוהעיקרי שיבוצע ואת  הסוג העבודמוצג סיכום של  , להלן,4.5.2.2בטבלה 

מאפיני העבודות להקמת המסילה - 4.5.2.2טבלה   

 שעות עבודה מאפיינים האלמנט העבודה

עבודות עפר במפלס 
 קרקע

מסילה 
 במפלס קרקע

 עבודות עפר רגילות
, מלבד שעות היום

 בצמתים
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 הערכת פוטנציאל מפגעי הרעש ופתרונות אפשריים 4.5.2.3

 פוטנציאל גבוה ליצירת מטרד )א(

 עלול להתקיים במקומות אלו:פוטנציאל גבוה 

 לונסאות הגשרים,כהחדרת  )1(

 הקמת חדרים טכניים. )2(

 עבודות רציפות גם בשעות הלילה. הפתרונות שיש לשקול הינם:עלולות להתבצע בכל המקומות הנ"ל 

 ציוד שקט ושיטות עבודה שקטות. )1(

 הגבלת העבודה של ציוד רועש לשעות היום. )2(

 השקטת מערכות מכניות. )3(

 קבועים וזמניים.מתרסי רעש  )4(

 מיגון דירתי בקומות עליונות. )5(

 פוטנציאל בינוני ליצירת מטרד )ב(

 פוטנציאל בינוני עלול להתקיים במקומות אלו:

 סמוך לאתר ההתארגנות. )1(

פוטנציאל בינוני עלול להתקיים אם העבודה מבוצעת בלילה אך היא נקודתית ואינה ממושכת או  )2(

ה הפתרון הוא הצבת מתרסי רעש זמניים ואף ניידים שהיא מבוצעת בשולי אזור מגורים. במקרה ז

 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  )3(

בלילות בודדים עקב דירתי ומתן אופציה לדיירים להתפנות מבתיהם בשעות הלילה (למעט אולי 

 עבודות ייחודיות שקשה לצפות אותן מראש).

 פוטנציאל נמוך ליצירת מטרד )ג(

עלול להתקיים בכל המקומות האחרים בהם מבוצעות עבודות בשעות היום בלבד. עבודות שבהן פוטנציאל 

מת במפלס קרקע והק העבודות להנחת המסילהות הקרקעיות, תחנההמפגע נמוך יחסית הן עבודות הקמת 

  .החדרים הטכניים
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 שלב ההפעלה 4.5.3

בבואנו לבחון את ההשפעה האקוסטית הסביבתית של פרויקט תחבורתי יש להתייחס למספר גורמים 

ם הרעש הישיר מכלי התחבורה, רעש תחבורה ללא הפרויקט, רעש ממקורות אחרים, השתנות הרעש יהניב

השונים משמעות מורכבת במיוחד מכיוון בהתאם לשעה ביממה וכו'. בפרויקט הרכבת הקלה, לפרמטרים 

 שהפרויקט הינו של רכבת קלה והרעש, בעיקרו, נובע מהתנועה המוטורית (רעש כלי התחבורה בכבישים).

 בפרק זה מוצגים חישובי רעש בהתאם לשני המצבים הבאים:

בת . מפלסי רעש אלו מהווים נקודת מוצא לבחינת האקלים האקוסטי בסביחישוב רעש למצב הקיים

 הפרויקט ומהווים את רעש הרקע לקביעת קריטריון הרעש של הרכבת, כפי שיפורט בהמשך. 

. חישוב מפלסי הרעש נערך בנפרד הסגולמפלסי הרעש בשנת היעד עם הפרויקט, במצב בו יקום ויפעל הקו 

זה דן  סעיף לרק"ל ולתנועה המוטורית. כן נערכה סכימה של כל מקורות הרעש יחדיו (מפלס רעש כולל).

 הרכבת הקלה על מקבלי הרעש הרגישים בסביבת הרק"ל. הפעלת ת של ושפעות האקוסטיהבהערכת ה

 מתודולוגיה 4.5.3.1

נערכה באמצעות שני  הסגולחיזוי הרעש של הרק"ל והתנועה המוטורית (תנועת כלי הרכב) לאורך תוואי הקו 

מודלים נפרדים לחישוב רעש, מודל לחישוב רעש רכבות ומודל לחישוב רעש כבישים. בפרויקט זה נבחנת 

 ההשפעה הסביבתית של רעש הרכבות, בצמוד לרעש התחבורה המוטורית. 

 הנוהג המקובל בארץ לבחינה סביבתית של רעש מתנועה מוטורית מתייחס לשעה הרועשת ביותר ביממה.

חישוב ההנחה היא כי השתנות הרעש על פני היממה, בפרויקטים של תנועה מוטורית, קבועה וידועה, ולפיכך 

 , למעשה, את מפלסי הרעש בכל שעות היממה. הרעש לשעת השיא מגדיר

שעות)  16באשר לרעש מתנועת רכבות, הנוהג המקובל מתייחס למפלס רעש שווה ערך בשעות היום (במשך 

שעות). תנועת הרכבות הקלות נשלטת על ידי גוף מפקח האחראי על פעולתה ובאופן  8(במשך  ובשעות הלילה

רגיל, במצבים בהם רעש הרכבת עומד בפני עצמו, תיאור הרעש באמצעות ערכים שווי ערך בחלוקה ליום 

 ולילה מייצג טוב יותר את השפעת הרכבות על סביבתן. בהתאם לכך נערכו החישובים להן.

מוצגים מקבלי הרעש עבורם נערכו החישובים: שם, כתובת, מספר הקומות במבנה, ייעוד  4.5.3.1טבלה ב

והתייחסות בהוראות התוכנית בנוגע למיגון אקוסטי (ללא קשר  מרחק מציר המסילה המתוכננת ,הקרקע

 לקו הסגול) או ציון מיגון אקוסטי קיים. 

רעש קיימים ומקבלי רעש עתידים. מקבלי הרעש  בתחום התכנית ישנם שני סוגים של מקבלי רעש: מקבלי

, תמ"ל 1023העתידיים הם מבנים רגישים לרעש (מגורים, בתי ספר ובתי אבות) המתוכננים כחלק מתמ"ל 

באזור תל השומר. תמ"לים אלה מאושרים ומיקום מקבלי הרעש, מספר הקומות בהן  1005ותמ"ל  1001

  וסיווגם נלקח מנספחי הבינוי של התכניות.

חשוב לציין כי עבור הקמת המבנים הרגישים לרעש בתמ"לים נדרש הכנת נספח אקוסטי לרעש תחבורה שבו 

 יתוכננו ויוצגו האמצעים לעמידה בקריטריון רעש הדרכים כמפורט להלן. 

 להלן. 4.5.3.1בתרשים מיקום מקבלי הרעש מוצג 
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מקבלי רעש נבחנים – 4.5.3.1טבלה     

 שלוחה
סימון מקבל 

 רעש
מס' 
 תכנית הגדרת מבנה כתובת קומות

שימוש 
 קרקע

מרחק מקבל 
הרעש מציר 

המסילה 
 מטר)(הקרובה 

נקודת יחוס 
מתאימה 

לצורך קביעת 
קריטריון 

 הרעש

הוראות בגין מיגון אקוסטי / מיגון אקוסטי 
 קיים

 צפונית

R_GS_2 2  25 מגורים 3075ממ/במ/ מבנה ב' , גבעת שמואל2-4הזיתים L-5 - 

R_GS_3 10  גבעת 2אורי צבי גרינברג ,
 - L-5 15 מגורים 3075ממ/במ/ מיוחדמגורים  שמואל

R_GS_4 12  גבעת 6אורי צבי גרינברג ,
 - L-5 15 מגורים 3075ממ/במ/ מגורים מיוחד שמואל

R_GS_6 13  20 מגורים 3075ממ/במ/ מגורים מיוחד , גבעת שמואל10המר זבולון L-5 - 

R_GS_7 15  15 מגורים 3075ממ/במ/ מבנה ב' , גבעת שמואל51דוד המלך L-5 - 

R_PT_1 6 85 מגורים 179/11פת/ מבנה ב' משה נקש, פתח תקווה L-5 - 

R_PT_2 2  60 מגורים 14/179פת/מק/ מבנה ב' , פתח תקווה13יורדי הסירה L-6 קיר אקוסטי קיים לכיוון דרך רבין 

R_PT_3 2  פתח 29-31יורדי הסירה ,
 14/179פת/מק/ מבנה ב' תקווה

 אקוסטי קיים לכיוון דרך רביןקיר  L-6 60 מגורים

R_PT_4 2 65 מגורים 14/179פת/מק/ מבנה ב' קרב אל עלמיין פתח תקווה L-6 קיר אקוסטי קיים לכיוון דרך רבין 

 דרומית

R_RA_1 2  50 מגורים 314תממ/ מבנה ב' אפעל, רמת 15הפרגים L-1 - 

R_T23_1* 6  1023תמ"ל 
 111מגרש 

מגורים ג' עם חזית 
 מסחרית

 1023תמ"ל 
דרום תל השומר 

 5מתחם 
 מגורים

25 
L-2 

- 

R_T23_2* 6  1023תמ"ל 
 110מגרש 

מגורים ג' עם חזית 
 מסחרית

 1023תמ"ל 
דרום תל השומר 

 5מתחם 
 מגורים

25 
L-2 

- 

R_T23_3* 14  1023תמ"ל 
 500מגרש 

מגורים מסחר 
 תעסוקה

 1023תמ"ל 
דרום תל השומר 

 5מתחם 
 מגורים

25 
L-2 

- 

R_T23_4* 6  1023תמ"ל 
 109מגרש 

מגורים ג' עם חזית 
 מסחרית

 1023תמ"ל 
דרום תל השומר 

 5מתחם 
 מגורים

25 
L-2 

- 

R_T23_5* 16  1023תמ"ל 
 502מגרש 

מגורים מסחר 
 תעסוקה

 1023תמ"ל 
דרום תל השומר 

 5מתחם 
 מגורים

30 
L-2 

מחויב בהכנת נספח אקוסטי בשלב 
 ההיתר.**

 1023תמ"ל  R_T23_7* 15 דרומית
 מגורים ג' 130מגרש 

 1023תמ"ל 
דרום תל השומר 

 5מתחם 
 מגורים

80 
L-2 

מחויב בהכנת נספח אקוסטי בשלב 
 ההיתר.**
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 שלוחה
סימון מקבל 

 רעש
מס' 
 תכנית הגדרת מבנה כתובת קומות

שימוש 
 קרקע

מרחק מקבל 
הרעש מציר 

המסילה 
 מטר)(הקרובה 

נקודת יחוס 
מתאימה 

לצורך קביעת 
קריטריון 

 הרעש

הוראות בגין מיגון אקוסטי / מיגון אקוסטי 
 קיים

 R_T01_1* 5  1001תמ"ל 
 243מגרש 

מבנים ומוסדות 
 ציבור

 1001תמ"ל 
מחויב בהכנת נספח אקוסטי בשלב  L-2 115 בית ספר תל השומר מרכז

 ההיתר.**
 R_T01_2* 6  1001תמ"ל 

 244מגרש 
מבנים ומוסדות 

 ציבור
 1001תמ"ל 

מחויב בהכנת נספח אקוסטי בשלב  L-2 15 בית אבות תל השומר מרכז
 **ההיתר.

 R_T01_3* 14  1001תמ"ל 
 1001תמ"ל  מגורים ג' 159מגרש 

מחויב בהכנת נספח אקוסטי בשלב  L-2 120 מגורים תל השומר מרכז
 **ההיתר.

 R_T05_1* 11  1005תמ"ל 
 201Aמגרש 

מגורים מסחר 
 תעסוקה

 1005תמ"ל 
מחויב בהכנת נספח אקוסטי בשלב  L-2 65 מגורים פרדס בחסכון

 **ההיתר.

 R_T05_3* 12  1005תמ"ל 
 200Aמגרש 

מגורים מסחר 
 תעסוקה

 1005תמ"ל 
מחויב בהכנת נספח אקוסטי בשלב  L-2 80 מגורים פרדס בחסכון

 **ההיתר.

 R_OY_1 2  מבנה ב' אור יהודה, 7הרמ"א 
 238/5תממ/במ/

תנאי להיתר בניה במבנים בגזרה הצפונית  L-2 60 מגורים
והמערבית יהיה תכנון מפורט של המיגון 
האקוסטי, אישרו ע"י המשרד לאיכות 

 הסביבה והבטחת ביצועו ע"י היזם.

 
R_OY_2 1  מגורים מבנה ב' , אור יהודה19הרמ"א 

65 
L-2 

 R_OY_3 3 מבנה ב' , אור יהודה22 הרב הרצוג 

 159/5מאא/במ/

היתרי בניה לבניה חדשה בשטח התוכנית  L-2 100 מגורים
יינתנו בכפוף להוראות הנספח האקוסטי 

המצורף לתוכנית וילוו בחוו"ד של 
אקוסטיקאי מוסמך המעידה על התאמת 
 פרטי הבקשה לדרישות הנספח האקוסטי.

 
R_OY_4 2 מגורים ב' מבנה , אור יהודה15צבי  פנקס 

115 
L-2 

 R_OY_6 2  מבנה ב' , אור יהודה14-16דולב 

 ב12מאא/במ/

, (מחוץ לשטח רצועת 461בגבול עם דרך  L-2 95 מגורים
הדרך) ינתן פתרון אקוסטי יאושר ע"י 

המשרד לאיכות הסביבה, אשר יפחית את 
מפלס הרעש החזוי כתוצאה מהרחבת 

הכביש והפיכתו לדרך מהירה, למפלסים 
המאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה 

למגורים ולבית ספר. ביצוע הפתרון 
יתר בניה למגרשים האקוסטי יהווה תנאי לה

. לפני ביצוע הרחבת 461הגובלים עם דרך 
הדרך יוגש למשרד לאיכות הסביבה נספח 

ביצוע אשר יכלול: תשריט מדויק של 
הכביש, של הפתרון האקוסטי הנדרש 

 .המתייחסים למבנים סמוכים וחתכים

 

R_OY_7 2  בית ספר יסודי שיזף, אור
 בית ספר מבנה א' יהודה

90 

L-2 

 R_OY_9 3  105 מגורים 3/55/24 מבנה ב' , אור יהודה31הערמון L-2 - 



 בע"מלהסעת המונים נתיבי תחבורה עירוניים  -נ.ת.ע 

תסקיר השפעה על הסביבה –ב'  70תת"ל   400מתוך  329עמוד                                                                                

  

 

 שלוחה
סימון מקבל 

 רעש
מס' 
 תכנית הגדרת מבנה כתובת קומות

שימוש 
 קרקע

מרחק מקבל 
הרעש מציר 

המסילה 
 מטר)(הקרובה 

נקודת יחוס 
מתאימה 

לצורך קביעת 
קריטריון 

 הרעש

הוראות בגין מיגון אקוסטי / מיגון אקוסטי 
 קיים

 דרומית

R_OY_10 3  תיכון מקיף פרקאוף, יקותיאל
 - L-2 125 בית ספר 67מאא/ מבנה א' , אור יהודה23-25אדם 

R_OY_11 5  85 מגורים 1001מאא/מק/ מבנה ב' , אור יהודה21הסביון L-2 - 

R_OY_12 14  110 בית אבות  מבנה א' אור יהודה, 9האיריס L-3  נדרש לבניה כך שמפלס הרעש בתוך המבנה
 דציבל 40עם חלונות סגורים יהיה 

R_YM_1 2  מבנה ב' מונסון-א, יהוד2האלמוג 

 1170ממ/

 - L-3 95 מגורים

R_YM_2 2  70 מגורים מבנה ב' מונסון-, יהוד34-36ברקת L-3 461כביש  ןקיר אקוסטי קיים לכיוו 

R_YM_3 2  70 מגורים מבנה ב' מונסון-, יהוד102הרימון L-3 461כביש  ןקיר אקוסטי קיים לכיוו 

R_YM_4 2  95 מגורים מבנה ב' מונסון-, יהוד60הרימון L-3  461קיר אקוסטי קיים לכיוון כביש 

R_YM_5 2  105 מגורים מבנה ב' מונסון-, יהוד6-8הרימון L-3 461לכיוון כביש  מתקיי תאקוסטי סוללה 

R_YM_7 2  חטיבת ביניים סביונים, דרך
למיגון אקוסטי למניעת רעש מדרך  גיש לדאו L-3 80 בית ספר 1/2004יד/במ/ שטח לבניני ציבור מונסון-, יהוד1משה דיין 

 461מס' 

R_YM_9 2  115 מגורים 2/865ממ/ מבנה ב' מונסון-, יהוד18דרך העצמאות L-4 - 

R_YM_10 4  115 בית אבות 2/865ממ/ מבנה א' מונסון-, יהוד26דרך העצמאות L-4 - 

 
 * מקבלי רעש בתכניות עתידיות מאושרות.

 להלן ציטוטים מתוך הוראות התמ"לים המאושרים: ** 
יהיה הכנת נספח אקוסטי אשר יוגש ויאושר לגורם  461: "תנאי למתן היתר בניה למבנים הכוללים חזית הפונה לדרך מוטה גור ולדרך 1001הוראות התוכנית תת"ל 

הנדרש כהגנה מפני רעש כבישים, ייקבע בהתאם לתכנון המפורט של הבניינים על  פי תכנית כבישים ותחזיות תנועה  יהסביבתי המוסמך. המיגון האקוסטי הספציפ
ס הרעש החזוי ביחס לקריטריונים. על בסיס בדיקה זו, יקבע שיעור החריגה מעל עדכניות. בשלב היתרי הבניה תערך בדיקה אקוסטית מפורטת כדי לבדוק את מפל

משרדית לרעש -ן האקוסטי הנדרשים לאותו הפתח. המיגון האקוסטי ייקבע בהתאם לדרישות הועדה הביןוהקריטריון ובהתאם לכך, הצורך במיגון דירתי ופרטי המיג
 מכבישים". 

 
 ,111-109, 501-500התכנית מלבד בתאי שטח , צאת היתרי בנייה למבנים רגישים לרעש (מגורים, דיור מוגן ומבני חינוך) בכל שטחתנאי להו: 1023הוראות תוכנית תת"ל 

  ודרך מוטה גור והשפעתם על המבנים בתכנית. הדו"ח  יוכן  בהתאם  לדרישות 4דרך מס'  461הרעש הצפויים מדרך מס' , יהיה הכנת דו"ח אקוסטי הבוחן את מפלסי
בהתחשב בתכנון מערך הדרכים, מעטפת הבניניים ומיקומם של חדרי  יוכןהדו"ח .  2011כבישים," ממאי  המפורטות  במסמך  "מתודולוגיה  לתכנון  אקוסטי  של

 ואת מידת קירבתם לדרכים..."המבנים המגורים, את שלבי ביצוע 
וות דעת אקוסטית הכנת ח) יהיה 200A-ן 201A(מגרשים  461: "א. תנאי למתן היתר בנייה לשימושים הרגישים במגרשים הסמוכים לכביש 1005הוראות תוכנית תת"ל 

ים האקוסטיים הנדרשים למעטפת הבניינים והסביבה, ואישורה ביחידה הסביבתית המוסמכת... "שתציג את המגונ
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 שלב ההפעלה –קריטריון לרעש  4.5.3.2

 בהתאם להנחית הות"ל, להלן הקריטריון האקוסטי שיחול על הרעש כתוצאה מהפעלת הרק"ל:

לרעש המוגדרים כמבנה א' ו/או מבנה ב' כפי שמפורט להלן. מבנים  הקריטריונים חלים על מבנים רגישים

 שאינם נכללים בהגדרות אלו אינם זכאים למיגון אקוסטי והקריטריונים אינם חלים עליהם.

 מבנה ציבור המשמש כבית חולים, בית הבראה, בית אבות עם מחלקה סיעודית, מוסד חינוך.  - מבנה א'

ור שהוקמה כחוק, המשמש למגורים באזור המותר למגורים על פי תכנית מבנה או יחידת די - מבנה ב'

 מפורטת תקפה.

 יש לנקוט באמצעים להפחתת רעש במידה שמפלס רעש מתנועת הרק"ל עולה על הערך הגבוה מבין:

 עבור מבנה ב':  .א

 ,Lday=65 dB(A)) מחוץ למבנה, 06:00-22:00מפלס רעש שווה ערך לשעות יום (

 ,Lnight=55 dB(A)) מחוץ למבנה, 22:00-06:00מפלס רעש שווה ערך לשעות לילה  (

 דציבל פחות מהמותר למבנה ב'.  5 –עבור מבנה א' 

להלן. רעש  4.6.3.2מפלס הרעש המחושב בהתאם לגרפים המתייחסים לרעש הרקע כמוצג בתרשים  .ב

 הרקע ייקבע באמצעות חישוב בהתבסס על המצב הקיים.

 מ' מחוץ למבנה מקבל. 1טריון יחושב ויימדד במרחק מפלס הקרי
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 גרף לקביעת מפלס הרעש מתנועת רק"ל כתלות במפלס הרעש הקיים - 3.25.4.תרשים 
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 חישוב הרעשסקירת שיטות  4.5.3.3

 א. חישוב רעש כבישים:

בהתאם למסמך המתודולוגיה לחישוב רעש דרכים, יש לבצע את חישובי הרעש באמצעות מודל ממוחשב של 

-(מנהלת הדרכים הפדרלית של ארה"ב). החישובים ייערכו באמצעות המודל הממוחשב של ה FHWA-ה

FHWA בגרסתו המעודכנת. בהתאם לדרישה זו נערכו חישובי הרעש בעזרת מודל ה-TNM  בגרסתו

. תוכנה זו מאפשרת לנתח את מפלסי הרעש 8.0בגרסה  SoundPLAN-האחרונה. מודל זה מוטמע בתוכנת ה

ות רעש שונים תוך התחשבות בטופוגרפיה הספציפית של האתר ובנוסף, לוקחת בחשבון הסתרות של ממקור

מבנים או הסתרות של קווי ראיה בדרך התפשטות הרעש בין מקור למקבל הרעש. המשתנים העיקריים 

 הדרושים לחיזוי הרעש על פי המודל הם:

 גיאומטרית הכבישים; )1

 ם לפי חמישה סוגים בהתאם להגדרות להלן:נפחי תנועה, כאשר כלי הרכב מסווגי )2

i.  אנשים או הובלת  9כלי רכב בעלי שני צירים וארבעה גלגלים המיועדים להסעה של עד  -מכוניות

 ק"ג; 4,500-מטען ומשקלם הכולל נמוך מ

ii.  כלי רכב בעלי שני צירים וששה גלגלים המיועדים להובלת מטען ומשקלם  -משאיות בינוניות

 ק"ג; 12,000עד  4,500הכולל הינו 

iii.   כלי רכב בעלי שלושה צירים או יותר המיועדים להובלת מטען ומשקלם גבוה  -משאיות כבדות

 ק"ג; 12,000-מ

iv.  כלי רכב דו גלגליים; -אופנועים 

v.  כלי רכב בעלי שני צירים וששה גלגלים המיועדים להסעת אנשים ומשקלם הכולל  -אוטובוסים

 ק"ג; 12,000עד  4,500הינו 

 התנועה עבור כל אחד מסוגי הרכב; מהירות )3

 מיקום מקבלי הרעש וגובהם; )4

 תכונות בליעת הקול של שטחים בסביבת הכביש; )5

החוסמים את דרך התפשטות   או אזורים מיוערים סוללות, נתונים גיאומטריים של מבנים, קירות )6

 הרעש;

 נתונים נוספים לחישובים בתוכנה: )7

i.  סוג הקרקע בו נעשה שימוש בתוכנה הינו"Hard Soil"; 

ii.  טמפרטורה ולחות יחסיתc200 בהתאמה;50%-ו , 

iii.  סוג מיסעת הכביש הינו"Average" ; 

 ב. חישוב רעש רק"ל:

מודל זה  הפדרלית של ארה"ב). התחבורה(מנהלת  FTA-באמצעות מודל ממוחשב של הנערכו חישובי הרעש 

 חיזוי הרעש על פי המודל הם:. המשתנים העיקריים הדרושים ל8.0 בגרסה SoundPLAN-בתוכנת ה מוטמע

 ;המסילותגיאומטרית  )1
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 נפחי תנועה; )2

 מהירות התנועה; )3

 מיקום מקבלי הרעש וגובהם; )4

 ;המסילהתכונות בליעת הקול של שטחים בסביבת  )5

החוסמים את דרך התפשטות   או אזורים מיוערים סוללות, נתונים גיאומטריים של מבנים, קירות )6
 הרעש;

 בתוכנה:נתונים נוספים לחישובים  )7

i.  סוג הקרקע בו נעשה שימוש בתוכנה הינו"Hard Soil"; 

ii.  טמפרטורה ולחות יחסיתc200 בהתאמה;50%-ו , 

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

 מפלס רעש כבישים במצב קיים 4.5.3.4

של שעת שיא, בעוד שרעש הרקע לקביעת קריטריון הרק"ל מבוסס על רעש חישוב רעש כבישים נערך למדד 

 רקע במדד של רעש שווה ערך לשעות היום ולשעות הלילה ועל כן נדרש לעשות "תיקון" בין שני המדדים. 

 1.7התיקון בין המדדים נעשה בהתבסס על מדידות הרעש הממושכות שביצענו לאורך הקו ושהוצגו בסעיף 

נקודת רעש ממושכת, בה נמדד הרעש במשך שבוע, חושב מפלס הרעש שווה הערך לשעות היום לתסקיר. בכל 

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 

 ת היום ושעות הלילה.  לשעו

 מוצגים מדדי ה"תיקון" הנדרשים עבור נקודות הרעש הארוכות.   4.5.3.2בטבלה 
מדד תיקון למעבר בין שעת שיא למפלס רעש שווה ערך לשעות היום והלילה,  - 4.5.3.2טבלה 

 בנקודות המדידה הארוכות

סימון נקודת 
 מדידת רעש

 מיקום
 dB(A)-ב dB(A)-מפלס רעש שווה ערך ב

Lday Lnight L(1h) 
תיקון שעת 

 Ld-שיא ל
תיקון שעת 

 Ln-שיא ל

L-1  4.7- 3.1- 50.2 45.5 47.1 , רמת גן25רימון 

L-2  מול משטרת 461כביש ,
 5.4- 0.9- 73.3 67.9 72.4 מסובים, דופן דרומית

L-3 
, סמוך לגשר 461כביש 

הולכי רגל, מול קניון 
 סביונים, דופן דרומית

74.5 68.4 76.0 -1.5 -7.6 

L-4 
, מערבית לצומת 461כביש 

עם רח' וייצמן ביהוד, דופן 
 צפונית

76.5 70.4 78.0 -1.5 -7.6 

L-5  גבעת 7אורי צבי גרינברג ,
 8.1- 1.4- 69.2 61.1 67.8 שמואל

L-6  ,צומת העצמאות/דרך רבין
 5.9- 1.0- 74.7 68.8 73.7 פתח תקווה
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המייצגים.  להלן מוצגות תוצאות חישוב רעש התחבורה במצב קיים עבור מקבלי הרעש 4.5.3.3 טבלהב

, הקומה הקריטית בה חושב מפלס הרעש (על פי תחזיות התנועה) מוצגים חישובי הרעש עבור שעת השיא

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.

 בחישוב רעש הכבישים במצב הקיים ובמצב העתידי קודדו לתוך מודל הרעש מתרסים אקוסטיים קיימים.

חישוב רעש כבישים מצב קיים - 4.5.3.3טבלה   

סימון 
מקבל 

 רעש
הגדרת 

 מבנה
נקודת 
 ייחוס

קומה 
 קריטית

מפלס רעש 
חושב בשעת מ

  ) LAeq(1)שיא
 dB-ב

מפלס רעש  מדד תיקון 
שווה ערך 

  LAeqמחושב 
 dB-ב

קריטריון הרעש 
 לרק"ל

 dB-ב dB(A)  LAeq-ב

Ld Ln Ld Ln Ld Ln 

R_GS_2 מגורים L-5 1 59.1 -1.4 -8.1 58 51 65 55 
R_GS_3 מגורים L-5 1 65.0 -1.4 -8.1 64 57 65 55 
R_GS_4 מגורים L-5 1 63.3 -1.4 -8.1 62 55 65 55 
R_GS_6 מגורים L-5 1 53.5 -1.4 -8.1 52 45 65 55 
R_GS_7 מגורים L-5 1 48.2 -1.4 -8.1 47 40 65 55 
R_PT_1 מגורים L-5 9 69.2 -1.4 -8.1 68 61 66 59 
R_PT_2 מגורים L-6 2 59.0 -1.0 -5.9 58 53 65 55 
R_PT_3 מגורים L-6 2 58.0 -1.0 -5.9 57 52 65 55 
R_PT_4 מגורים L-6 2 57.6 -1.0 -5.9 57 52 65 55 
R_RA_1 מגורים L-1 2 45.9 -3.1 -4.7 43 41 65 55 
R_T23_1* מגורים L-2 3 45.9 -0.9 -5.4 45 41 65 55 
R_T23_2* מגורים L-2 1 46.7 -0.9 -5.4 46 41 65 55 
R_T23_3* מגורים L-2 1 48.1 -0.9 -5.4 47 43 65 55 
R_T23_4* מגורים L-2 1 48.8 -0.9 -5.4 48 43 65 55 
R_T23_5* מגורים L-2 8 57.7 -0.9 -5.4 57 52 65 55 
R_T23_7* מגורים L-2 10 66.5 -0.9 -5.4 66 61 65 59 
R_T01_1* בית ספר L-2 5 64.3 -0.9 -5.4 63 59 60 - 
R_T01_2* בית אבות L-2 1 72.2 -0.9 -5.4 71 67 63 58 
R_T01_3* מגורים L-2 8 64.5 -0.9 -5.4 64 59 65 57 
R_T05_1* מגורים L-2 11 66.5 -0.9 -5.4 66 61 65 59 
R_T05_3* מגורים L-2 12 65.2 -0.9 -5.4 64 60 65 58 
R_OY_1 מגורים L-2 1 69.3 -0.9 -5.4 68 64 66 61 
R_OY_2 מגורים L-2 2 68.9 -0.9 -5.4 68 64 66 61 
R_OY_3 מגורים L-2 3 66.8 -0.9 -5.4 66 61 65 59 
R_OY_4 מגורים L-2 2 63.3 -0.9 -5.4 62 58 65 56 
R_OY_6 מגורים L-2 2 62.9 -0.9 -5.4 62 58 65 56 
R_OY_7 בית ספר L-2 2 62.9 -0.9 -5.4 62 58 60 51 
R_OY_9 מגורים L-2 3 64.3 -0.9 -5.4 63 59 65 57 

R_OY_10 בית ספר L-2 3 62.5 -0.9 -5.4 62 57 60 - 
R_OY_11 מגורים L-2 5 65.0 -0.9 -5.4 64 60 65 58 
R_OY_12 בית אבות L-3 14 64.3 -1.5 -7.6 63 57 60 50 
R_YM_1 מגורים L-3 2 59.9 -1.5 -7.6 58 52 65 55 
R_YM_2 מגורים L-3 2 65.3 -1.5 -7.6 64 58 65 56 
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סימון 
מקבל 

 רעש
הגדרת 

 מבנה
נקודת 
 ייחוס

קומה 
 קריטית

מפלס רעש 
חושב בשעת מ

  ) LAeq(1)שיא
 dB-ב

מפלס רעש  מדד תיקון 
שווה ערך 

  LAeqמחושב 
 dB-ב

קריטריון הרעש 
 לרק"ל

 dB-ב dB(A)  LAeq-ב

Ld Ln Ld Ln Ld Ln 
R_YM_3 מגורים L-3 2 64.0 -1.5 -7.6 63 56 65 55 
R_YM_4 מגורים L-3 2 62.7 -1.5 -7.6 61 55 65 55 
R_YM_5 מגורים L-3 2 58.8 -1.5 -7.6 57 51 65 55 
R_YM_7  ספרבית L-3 2 61.1 -1.5 -7.6 60 54 60 - 
R_YM_9 מגורים L-4 1 51.5 -1.5 -7.6 50 44 65 55 

R_YM_10 בית אבות L-4 4 59.5 -1.5 -7.6 58 52 60 50 
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 מפלס רעש כבישים במצב עתידי 4.5.3.5

 להלן מוצג חישוב רעש כבישים למצב עתידי. 4.5.3.4טבלה ב

עתידיחישוב רעש כבישים מצב  - 4.5.3.4טבלה   

סימון 
נקודת  הגדרת מבנה מקבל רעש

 ייחוס
קומה 
 קריטית

מפלס רעש 
מחושב בשעת 

 שיא
LAeq(1hr)  ב-

dB 

 dB-ב  מדד תיקון
מפלס רעש שווה ערך 

 dB-ב  LAeqמחושב 

Ld Ln Ld Ln 

R_GS_2 מגורים L-5 1 59.4 -1.4 -8.1 58 51 

R_GS_3 מגורים L-5 1 60.8 -1.4 -8.1 59 53 

R_GS_4 מגורים L-5 1 64.9 -1.4 -8.1 64 57 

R_GS_6 מגורים L-5 1 53.9 -1.4 -8.1 53 46 

R_GS_7 מגורים L-5 1 59.4 -1.4 -8.1 58 51 

R_PT_1 מגורים L-5 9 69.2 -1.4 -8.1 68 61 

R_PT_2 מגורים L-6 2 59.6 -1.0 -5.9 59 54 

R_PT_3 מגורים L-6 2 59.2 -1.0 -5.9 58 53 

R_PT_4 מגורים L-6 2 59.2 -1.0 -5.9 58 53 

R_RA_1 מגורים L-1 2 64.1 -3.1 -4.7 61 59 

R_T23_1* מגורים L-2 3 67.9 -0.9 -5.4 67 63 

R_T23_2* מגורים L-2 1 67.4 -0.9 -5.4 67 62 

R_T23_3* מגורים L-2 1 71.2 -0.9 -5.4 70 66 

R_T23_4* מגורים L-2 1 70.0 -0.9 -5.4 69 65 

R_T23_5* מגורים L-2 8 67.3 -0.9 -5.4 66 62 

R_T23_7* מגורים L-2 10 51.9 -0.9 -5.4 51 47 

R_T01_1* בית ספר L-2 5 60.3 -0.9 -5.4 59 55 

R_T01_2* בית אבות L-2 1 68.6 -0.9 -5.4 68 63 

R_T01_3* מגורים L-2 8 60.1 -0.9 -5.4 59 55 

R_T05_1* מגורים L-2 11 60.8 -0.9 -5.4 60 55 

R_T05_3* מגורים L-2 12 54.5 -0.9 -5.4 54 49 

R_OY_1 מגורים L-2 1 70.4 -0.9 -5.4 70 65 

R_OY_2 מגורים L-2 2 68.4 -0.9 -5.4 68 63 

R_OY_3 מגורים L-2 3 66.6 -0.9 -5.4 66 61 

R_OY_4 מגורים L-2 2 63.4 -0.9 -5.4 63 58 

R_OY_6 מגורים L-2 2 60.7 -0.9 -5.4 60 55 

R_OY_7 בית ספר L-2 2 59.7 -0.9 -5.4 59 54 

R_OY_9 מגורים L-2 3 61.8 -0.9 -5.4 61 56 

R_OY_10 בית ספר L-2 3 59.2 -0.9 -5.4 58 54 

R_OY_11 מגורים L-2 5 63.6 -0.9 -5.4 63 58 

R_OY_12 בית אבות L-3 14 60.9 -1.5 -7.6 59 53 
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סימון 
נקודת  הגדרת מבנה מקבל רעש

 ייחוס
קומה 
 קריטית

מפלס רעש 
מחושב בשעת 

 שיא
LAeq(1hr)  ב-

dB 

 dB-ב  מדד תיקון
מפלס רעש שווה ערך 

 dB-ב  LAeqמחושב 

Ld Ln Ld Ln 

R_YM_1 מגורים L-3 2 57.2 -1.5 -7.6 56 50 

R_YM_2 מגורים L-3 2 63.6 -1.5 -7.6 62 56 

R_YM_3 מגורים L-3 2 62.8 -1.5 -7.6 61 55 

R_YM_4 מגורים L-3 2 61.0 -1.5 -7.6 60 53 

R_YM_5 מגורים L-3 2 62.1 -1.5 -7.6 61 55 

R_YM_7 בית ספר L-3 2 58.4 -1.5 -7.6 57 51 

R_YM_9 מגורים L-4 1 49.1 -1.5 -7.6 48 42 

R_YM_10 בית אבות L-4 4 54.9 -1.5 -7.6 53 47 

 קביעת מפלס רעש רק"ל במצב עתידי 4.5.3.6

 FTA-לצורך קביעת מפלס רעש הרק"ל והשוואתו לקריטריון, נערך חישוב התפשטות רעש באמצעות מודל ה

 .SoundPLAN-אשר הוטמע בתוכנת ה

 הנחות ששימשו לחיזוי הרעש הן:

  .ל אחדמ' כ 35קרונות באורך  2-מכל רכבת מורכבת  .1

מ' לא יעלה על  7.5קמ"ש במרחק של  60מפלס הרעש המרבי מהרכבת במהירות נסיעה של עד  .2

LAeq=79 dB כלומר, מפלס רעש של אירוע מעבר קרון בודד מנורמל לשנייה אחת .- Sound Event 
Level  בשקלולדציבל  82הוא  A )85 (כ 50, זאת במרחק ייחוס של למעבר רכבת) מ') וכולל  15-רגל

 את כל מרכיבי המסילה הספציפית שתהיה בפרויקט. 

 ס"מ מעל פני המסילה. 60גובה מקור הרעש הוא  .3

 מ' והחישוב לכל כיוון בוצע בנפרד.  5.5המרחק הממוצע בין המסילות הוא  .4

 .4.5.3.5 הטבללמודל חישוב הרעש מפורטים ב שהוזנונתוני התנועה  .5

קמ"ש גבעת שמואל, כפי  50 -ודרך רבין בפ"ת ו 461קמ"ש לאורך כביש  70מהירות הרק"ל הינה  .6

 בתסקיר. 3.7בסעיף שמפורט 
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נתוני תנועת רק"ל בחלוקה לשעות היממה ואופי הפעילות - 4.5.3.5טבלה   

 מקטע
 שעות לילה שעות יום

 לכיוון סה"כ לכיוון סה"כ

 26 52 104 208 צפוני

 26 52 100 200 דרומי

 להלן מוצגות תוצאות חישוב מפלס רעש הרק"ל והשוואתו לקריטריון הרעש. 4.5.3.6בטבלה 

  חישוב רעש רק"ל - 4.5.3.6טבלה 

סימון מקבל 
קומה  הגדרת מבנה רעש

 קריטית
מפלס רעש שווה ערך 

 קריטריון הרעש מחושב

Ld Ln Ld Ln 
R_GS_2 55 65 51 54 1 מגורים 

R_GS_3 55 65 53 56 1 מגורים 

R_GS_4 55 65 53 56 1 מגורים 

R_GS_6 55 65 52 55 1 מגורים 

R_GS_7 55 65 53 56 1 מגורים 

R_PT_1 59 66 45 48 9 מגורים 

R_PT_2 55 65 40 43 2 מגורים 

R_PT_3 55 65 39 42 2 מגורים 

R_PT_4 55 65 40 43 2 מגורים 

R_RA_1 55 65 50 53 2 מגורים 

R_T23_1* 55 65 54 57 3 מגורים 

R_T23_2* 55 65 55 57 1 מגורים 

R_T23_3* 55 65 54 57 1 מגורים 

R_T23_4* 55 65 55 57 1 מגורים 

R_T23_5* 55 65 52 55 8 מגורים 

R_T23_7* 59 65 39 42 10 מגורים 

R_T01_1* 60 45 48 5 בית ספר - 

R_T01_2* 58 63 56 59 1 בית אבות 

R_T01_3* 57 65 44 46 8 מגורים 

R_T05_1* 59 65 44 47 11 מגורים 

R_T05_3* 58 65 43 46 12 מגורים 

R_OY_1 61 66 51 54 1 מגורים 

R_OY_2 61 66 51 54 2 מגורים 

R_OY_3 59 65 49 51 3 מגורים 

R_OY_4 56 65 47 50 2 מגורים 

R_OY_6 56 65 49 51 2 מגורים 

R_OY_7 51 60 49 52 2 בית ספר 

R_OY_9 57 65 48 51 3 מגורים 
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סימון מקבל 
קומה  הגדרת מבנה רעש

 קריטית
מפלס רעש שווה ערך 

 קריטריון הרעש מחושב

Ld Ln Ld Ln 
R_OY_10 60 47 50 3 בית ספר - 

R_OY_11 58 65 49 51 5 מגורים 

R_OY_12 50 60 48 51 14 בית אבות 

R_YM_1 55 65 47 50 2 מגורים 

R_YM_2 56 65 50 52 2 מגורים 

R_YM_3 55 65 50 53 2 מגורים 

R_YM_4 55 65 50 52 2 מגורים 

R_YM_5 55 65 47 50 2 מגורים 

R_YM_7 60 48 51 2 בית ספר - 

R_YM_9 55 65 44 47 1 מגורים 

R_YM_10 50 60 47 50 4 בית אבות 

במספר מקבלים חושבו  .שנבדקו מקבליםבמעיון בטבלה ניתן לראות כי לא חזויות חריגות מקריטריון הרעש 

  . םמפלסי רעש גבוליי

 מהרק"ל מיגון אקוסטי מוצע 4.5.3.7

במקבלים  לרק"ל לעת ההיתר יערך תכנון אקוסטי מפורט. במידה וימצא כי צפויה חריגה מקריטריון הרעש

לאורך התוואי יתוכנן מיגון אקוסטי. תחילה תיבדק אפשרות להפחתת הרעש במקור, כלומר טיפול במסילה 

חזיתות בהן תחושב חריגה עצמה. במידה וטיפול זה יהיה בלתי אפשרי או בלתי יעיל יקבלו המבנים, ב

   מיגון דירתי בהתאם לנוהל נת"ע. ,מקריטריון הרעש

 סיכום רעש מעבר הרק"ל 4.5.3.8

 מוצג סיכום הנתונים שהוצגו בסעיף לעיל. 4.5.3.7בטבלה 
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סיכום נתוני פרק הרעש –4.5.3.7טבלה   

סימון מקבל 
 רעש

מספר 
 שימוש קרקע כתובת קומות

מרחק מציר 
המסילה הקרוב 

 במ'

 מהרק"ל קריטריון הרעש 
 )dB(A-ב

מפלס רעש מחושב מתנועת 
 )dB(A-הרק"ל ב

מפלס רעש מחושב 
 אופן הטיפול המומלץ )dB(A-מצטבר ב

Ld Ln Ld Ln Ld Ln 

R_GS_2 2  לא נדרש טיפול  54 59 51 54 55 65 25 מגורים , גבעת שמואל2-4הזיתים
 אקוסטי

R_GS_3 10  גבעת 2אורי צבי גרינברג ,
לא נדרש טיפול  56 61 53 56 55 65 15 מגורים שמואל

 אקוסטי
R_GS_4 12  גבעת 6אורי צבי גרינברג ,

נדרש טיפול  לא 59 65 53 56 55 65 15 מגורים שמואל
 אקוסטי

R_GS_6 13  לא נדרש טיפול  53 57 52 55 55 65 20 מגורים , גבעת שמואל10המר זבולון
 אקוסטי

R_GS_7 15  לא נדרש טיפול  55 60 53 56 55 65 15 מגורים , גבעת שמואל51דוד המלך
 אקוסטי

R_PT_1 6 טיפול לא נדרש  61 68 45 48 59 66 85 מגורים משה נקש, פתח תקווה
 אקוסטי

R_PT_2 2  לא נדרש טיפול  54 59 40 43 55 65 60 מגורים , פתח תקווה13יורדי הסירה
 אקוסטי

R_PT_3 2  פתח 29-31יורדי הסירה ,
לא נדרש טיפול  53 58 39 42 55 65 60 מגורים תקווה

 אקוסטי
R_PT_4 2 טיפול לא נדרש  53 58 40 43 55 65 65 מגורים קרב אל עלמיין פתח תקווה

 אקוסטי
R_RA_1 2  לא נדרש טיפול  59 62 50 53 55 65 40 מגורים , רמת גן15הפרגים

 אקוסטי
R_T23_1 6  1023תמ"ל 

לא נדרש טיפול  64 67 54 57 55 65 115 מגורים 111מגרש 
 אקוסטי

R_T23_2 6  1023תמ"ל 
לא נדרש טיפול  63 67 55 57 55 65 15 מגורים 110מגרש 

 אקוסטי
R_T23_3 14  1023תמ"ל 

לא נדרש טיפול  66 70 54 57 55 65 120 מגורים 500מגרש 
 אקוסטי

R_T23_4 6  1023תמ"ל 
לא נדרש טיפול  65 69 55 57 55 65 125 מגורים 109מגרש 

 אקוסטי
R_T23_5 16  1023תמ"ל 

לא נדרש טיפול  62 66 52 55 55 65 65 מגורים 502מגרש 
 אקוסטי

R_T23_7 15 1023 תמ"ל 
לא נדרש טיפול  48 51 39 42 59 65 80 מגורים 130מגרש 

 אקוסטי
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סימון מקבל 
 רעש

מספר 
 שימוש קרקע כתובת קומות

מרחק מציר 
המסילה הקרוב 

 במ'

 מהרק"ל קריטריון הרעש 
 )dB(A-ב

מפלס רעש מחושב מתנועת 
 )dB(A-הרק"ל ב

מפלס רעש מחושב 
 אופן הטיפול המומלץ )dB(A-מצטבר ב

Ld Ln Ld Ln Ld Ln 

R_T01_1 5  1001תמ"ל 
לא נדרש טיפול  55 59 45 48 - 60 25 בית ספר 243מגרש 

 אקוסטי
R_T01_2 6  1001תמ"ל 

לא נדרש טיפול  64 69 56 59 58 63 25 בית אבות 244מגרש 
 אקוסטי

R_T01_3 14  1001תמ"ל 
לא נדרש טיפול  55 59 44 46 57 65 25 מגורים 159מגרש 

 אקוסטי
R_T05_1 11  1005תמ"ל 

לא נדרש טיפול  55 60 44 47 59 65 30 מגורים 201Aמגרש 
 אקוסטי

R_T05_3 12  1005תמ"ל 
לא נדרש טיפול  50 55 43 46 58 65 110 מגורים 200Aמגרש 

 אקוסטי
R_OY_1 2  לא נדרש טיפול  65 70 51 54 61 66 60 מגורים , אור יהודה7הרמ"א

 אקוסטי
R_OY_2 1  לא נדרש טיפול  63 68 51 54 61 66 70 מגורים , אור יהודה19הרמ"א

 אקוסטי
R_OY_3 3  לא נדרש טיפול  61 66 49 51 59 65 100 מגורים , אור יהודה22הרב הרצוג

 אקוסטי
R_OY_4 2 לא נדרש טיפול  58 63 47 50 56 65 120 מגורים , אור יהודה15צבי  פנקס

 אקוסטי
R_OY_6 2  לא נדרש טיפול  56 61 49 51 56 65 100 מגורים , אור יהודה14-16דולב

 אקוסטי
R_OY_7 2  בית ספר יסודי שיזף, אור

לא נדרש טיפול  55 60 49 52 51 60 95 בית ספר יהודה
 אקוסטי

R_OY_9 3  לא נדרש טיפול  57 61 48 51 57 65 105 מגורים , אור יהודה31הערמון
 אקוסטי

R_OY_10 3  תיכון מקיף פרקאוף, יקותיאל
לא נדרש טיפול  55 59 47 50 - 60 125 בית ספר , אור יהודה23-25אדם 

 אקוסטי
R_OY_11 5  לא נדרש טיפול  58 63 49 51 58 65 85 מגורים , אור יהודה21הסביון

 אקוסטי
R_OY_12 14  לא נדרש טיפול  54 60 48 51 50 60 110 בית אבות , אור יהודה9האיריס

 אקוסטי
R_YM_1 2  לא נדרש טיפול  52 57 47 50 55 65 95 מגורים מונסון-א, יהוד2האלמוג

 אקוסטי
R_YM_2 2  לא נדרש טיפול  57 62 50 52 56 65 70 מגורים מונסון-, יהוד34-36ברקת

 אקוסטי
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סימון מקבל 
 רעש

מספר 
 שימוש קרקע כתובת קומות

מרחק מציר 
המסילה הקרוב 

 במ'

 מהרק"ל קריטריון הרעש 
 )dB(A-ב

מפלס רעש מחושב מתנועת 
 )dB(A-הרק"ל ב

מפלס רעש מחושב 
 אופן הטיפול המומלץ )dB(A-מצטבר ב

Ld Ln Ld Ln Ld Ln 

R_YM_4 2  לא נדרש טיפול  56 62 50 53 55 65 70 מגורים מונסון-, יהוד102הרימון
 אקוסטי

R_YM_5 2  לא נדרש טיפול  55 61 50 52 55 65 95 מגורים מונסון-, יהוד60הרימון
 אקוסטי

R_YM_6 2  חטיבת ביניים סביונים, דרך
לא נדרש טיפול  53 58 48 51 - 60 80 בית ספר מונסון-, יהוד1משה דיין 

 אקוסטי
R_YM_7 2  לא נדרש טיפול  56 61 47 50 55 65 105 מגורים מונסון-, יהוד6-8הרימון

 אקוסטי
R_YM_9 2  יהוד18דרך העצמאות ,-

לא נדרש טיפול  46 50 44 47 55 65 115 מגורים מונסון
 אקוסטי

R_YM_10 4  יהוד26דרך העצמאות ,-
לא נדרש טיפול  50 55 47 50 50 60 115 בית אבות מונסון

 אקוסטי
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 רעש מחדרים טכניים 4.5.4

תפעול מערכת המתע"ן דורש בין השאר קיום של מע' אנרגיה, תשתיות נלוות מע' חירום ועוד, על מנת לקיים 

חדרים טכניים. החדרים ממוקמים בדרך כלל מתחת לפני הקרקע  5לאורך הקו הסגול המזרחי מתוכננים 

מ' ומעליו שכבה  5-מ"ר בעומק של כ 450 -בשטח פתוח זמין בקרבת התוואי. שטח חדר טיפוסי הינו כ

רכות מגוננת. החדרים הם חדרים סגורים ותת קרקעיים מקורות הרעש העיקריים בחדרים אלה הם מע

 האוורור. 

 . dB(A) 68מ' מכל אחד מהם יהיה  1צ'ילרים קטנים, בתפוקה מרבית, מפלס הרעש במרחק  •
 .  dB(A) 61מ' מכל אחד יהיה  1מפוחים בתעלות ליניקת אויר, מפלס הרעש במרחק  2 •

 קריטריון הרעש

געים (מניעת רעש), בתקנות למניעת מפ ושנקבע ניםקריטריוההחלים על מערכות האוורור הם  ניםקריטריוה

  .1990-ובתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1992-התשנ"ג

 :1992-תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג

 -לא יפעיל אדם ולא ירשה לאחר להפעיל מזגן, מדחס או מכשיר כיוצא באלה . 11"

 מגורים אחר; הנמצא בבית) באופן הגורם לרעש חזק המפריע או עלול להפריע לאדם 1(

 "לתקנות רעש בלתי סביר. 2) אם הוא גורם או עלול לגרום לרעש בלתי סביר כמשמעותו בתקנה 2(

 :1990-תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן

 כפי שמופיע לעיל.

 להלן:  4.5.4.1טבלה המרחק של החדרים ממבנים רגישים לרעש מוצג ב .3.6.3מיקום החדרים מוצג בסעיף 

מיקום חדרים טכניים לאורך תוואי הרק"ל – 4.5.4.1טבלה   
 מרחק משימושים רגישים מיקום מס' חתך מספר חדר

 461דרך 
מטרים ממבני מגורים ברמת  150-כ 461/4612רביע דרום מזרחי של צומת  1+320 1

 פנקס
(מזרחית  461מגרש חנייה מצפון לדרך  3+310 2

 לצומת יגאל אלון)
מטרים ממבנה בית הספר שיזף  110-כ

 באור יהודה
באזור נווה אפרים  461מצפון לדרך  4+580 3

 מונסון
מטרים ממבני מגורים ברחוב  95-כ

 ברקת בנווה אפרים מונסון
, סמוך לצומת וייצמן, 461מדרום לדרך  6+500 4

 יהוד
מטרים ממבני מוסכים ברחוב  100-כ

 מונסון-אברהם גירון ביהוד
 שלוחה צפונית גבעת שמואל 

מטרים ממבני מגורים בפתח  65-כ מערבית לדרך רבין 1+040 5
 תקווה

ומיקום מערכות האוורור בהם, חישובי  םמכיוון שנכון לשלב זה עדין אין תכנון מפורט של החדרים הטכניי 

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 כך שמפלס הרעש מהם יעמוד 

 בכל החוקים והתקנות.   
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 רעש בדיפו 4.5.5

ב' אינה כוללת את הדיפו לקו הסגול אשר יקודם בתת"ל  70, תת"ל 09.04.18הות"ל מיום בהתאם להחלטת 

 נפרדת.
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 461בחינה אקוסטית לכביש  4.5.6

, בקטע שבין צומת עם כביש 461בחינה האקוסטית של כביש  כהלבקשת היועץ האקוסטי של הות"ל נער

 לצומת אוויה. 4612

את ההשפעה האקוסטית על הבתים הקיימים לאורך הכביש עקב השינויים  היא לבחון הבדיקהמטרת 

 המתוכננים בכביש במסגרת עבודות הרכבת הקלה וכן בחינת חלופות למיגון אקוסטי אפשרי במידת הצורך.

 אפיון וקריטריונים –רעש מכבישים  4.5.6.1

 מאפיינים ותיאור אקוסטי של רעש כבישים .א

ידי כלי הרכב היחידים. כדי להעריך את השפעותיו של רעש זה על  רעש תחבורה הוא סך כל הרעש הנתרם על

האוכלוסייה הקרובה, יש להעריך את מפלס הרעש אותו מחולל כל רכב בנפרד בנקודת מקבל הרעש ולסכום 

 את הרעש המצטבר מכלל כלי הרכב העושים שימוש בדרכים הסמוכות.

ראי של זרימת התנועה, מקובל לתאר רעש בגלל מגוון כלי הרכב העושים שימוש בכביש והאופי האק

מכבישים על ידי הסטטיסטיקה של פילוג הרעש ועל ידי שימוש בסכימה (אינטגרציה) של האנרגיה 

 האקוסטית המוקרנת מהכביש ליחידת זמן.

קיימות שיטות רבות לתיאור רעש מכבישים, וכמעט כולן נשענות על סכימה של האנרגיה המוקרנת מהכביש. 

 בין השיטות נובעים בעיקר ממשך הזמן עבורו נעשית הסכימה.ההבדלים 

כיום הנוהג בארץ, הנשען בעיקרו על הגישה האמריקאית, מתייחס למפלס הרעש המוקרן מהדרך במשך 

 שעה אחת.

הערך השעתי -מפלס הרעש שווה - Leq(1h(המדד המתאר את הרעש מהכביש, בהתאם לשיטה זו הוא 

 המהווה את הממוצע האנרגטי של הרעש מהכביש. חישוב הרעש מבוצע לשעה הרועשת ביותר ביממה.

הוא סולם לאפיון רעש,  A -). סולם הAדציבל  -(קרי  Aבסקלה    dBמפלסי הרעש מתוארים ביחידות של

 המשוקלל בהתאם למאפייני הרגישות של אוזן האדם.

 לרעש מכבישיםקריטריון  .ב

קריטריון הרעש בו נעשה שימוש הינו קריטריון הרעש שנקבע במסמך "קריטריונים לרעש מדרכים" 

 לקביעת תקני רעש מכבישים. תמשרדי-הבין. מסמך זה הוכן על ידי הוועדה 1999מפברואר 

מוצגות  2011בנוסף, במסמך "מתודולוגיה לתכנון אקוסטי של כבישים" של המשרד להגנת הסביבה ממאי 

 הבהרות והסכמות באשר לנוהלי עבודה המתייחסים להצעת תקן זו.  

 במסמך המתודולוגיה נקבעו ההגדרות הבאות:

דרך שאינה קיימת ואינה מאושרת בתוכנית מפורטת תקפה או בתוכנית מתאר תקפה הכוללת : דרך חדשה"

 הוראות של תוכנית מפורטת."

הכוללת הוראות ברמה של תכנית מפורטת או בהתאם להוראות  תקפה דרך הכלולה בתוכנית :דרך קיימת"

 ז' לחוק התכנון והבנייה."-277הסעיף 
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 מפרט את סוגי הדרכים הקיימות: הבנוסף, מסמך המתודולוגי

 "לצורך קביעת הקריטריונים, מוגדרים שלושה סוגים של דרך קיימת:

 רי.דרך סלולה בפועל בה מתוכנן שינוי פיזי הדורש אישור סטטוטו .א
 דרך סלולה בפועל בה מתוכנן שינוי פיזי שאינו דורש הליך סטטוטורי לצורך אישור השינוי. .ב
 דרך מאושרת שאינה סלולה בפועל." .ג

לצורך הוספת רצועת הרק"ל והסדרת התשתיות,  461על פי עמדתו של היועץ האקוסטי לות"ל, שדרוג כביש 

 וי פיזי הדורש אישור סטטוטורי".עונה על ההגדרה של "דרך סלולה בפועל בה מתוכנן שינ

 :במסמך המתודולוגיה מוגדרים סוגי מבנים רגישים לרעש 2.5.2בסעיף 

מבנה ציבור המשמש כבית חולים, בית הבראה, בית אבות עם מחלקה סיעודית, מוסד חינוך.  -"מבנה א' 

 מבני ציבור אחרים לא יחשבו כרגישים לרעש. 

כנית רים באזור המותר למגורים על פי תשהוקמה כחוק, המשמש לבית מגומבנה או יחידת דיור  -מבנה ב' 

 מפורטת תקפה.

 הקריטריונים אינם חלים על מבנה המוגדר א' או ב'  כמפורט לעיל במקרים שלהלן:

כאשר מיקומו של המבנה אינו תואם את יעוד השטח על פי תכנית תקפה (כגון מבנה מגורים המוקם  .א

 חקלאי).על מגרש שייעודו 

 כאשר מבנה קיים שלא נבנה ע"פ תכנית מאושרת כחוק. .ב

כאשר מבנה מתוכנן שטרם ניתן לו היתר בניה כחוק או שמיקומו וגובהו אינם מסומנים בתכנית  .ג

 מפורטת (תב"ע) או בנספח בינוי לתכנית מפורטת."

קיימת העוברת שינוי במסמך המתודולוגיה, שכותרתו: "קריטריונים לרעש מדרך חדשה ומדרך  2.5.4בסעיף 

סטטוטורי" קובע כי דרך חדשה ודרך קיימת, בה מתוכנן שינוי פיזי במסגרת הליך סטטוטורי, תתוכנן לפי 

למבנים  LAeq=59 dB  -למבנים המוגדרים כמבנה ב' ו  LAeq=64 dBקריטריון למפלס רעש שווה ערך של 

 המוגדרים כמבנה א' בכפוף לסייגים הבאים: 

 .LAeq=64 dB, הקריטריון יהיה dB70  -עש הקיים נמוך מבמידה ומפלס הר •

 LAeq=67 dBומעלה, הקריטריון יהיה  dB 70במידה ומפלס הרעש הקיים המחושב יהיה  •

מ' מחזית המבנה, במצב של שדה חופשי, כלומר  1קריטריון הרעש מתייחס לחישוב מפלס הרעש במרחק של 

 ללא התחשבות בהחזרות הרעש מהמבנה עצמו. -
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 חישוב הרעש 4.5.6.2

 מקבלי רעש .א

לאורך הדופן הדרומית של הכביש קיימים מבני מגורים ומבני ציבור השייכים לערים אור יהודה ויהוד 

), בארבעתן, תנאי להיתר 1041-ו 1001,1005,1023תת"לים ( 4מונסון. בדופן הצפונית של הכביש מאושרות 

, הוא הכנת נספח אקוסטי אשר יבחן את 461ש בניה של מגורים ומבנים אחרים הרגישים לרעש בסמוך לכבי

 מפלסי הרעש מהכביש ותכנון אמצעים אקוסטיים להפחתת הרעש ועמידה בקריטריונים. 

 להלן ציטוט מתוך הוראות התוכנית של התמ"לים: 

 1001תמ"ל 

יהיה  461תנאי למתן היתר בניה למבנים הכוללים חזית הפונה לדרך מוטה גור ולדרך  –ס"ק ו'  6.4סעיף 

הכנת נספח אקוסטי אשר יוגש ויאושר לגורם הסביבתי המוסמך. המיגון האקוסטי הספציפי הנדרש כהגנה 

ותחזיות תנועה  מפני רעש כבישים, ייקבע בהתאם לתכנון המפורט של הבניינים על פי תכנית כבישים

עדכניות. בשלב היתרי הבניה תערך בדיקה אקוסטית מפורטת כדי לבדוק את מפלס הרעש החזוי ביחס 

לקריטריונים. על בסיס בדיקה זו, יקבע שיעור החריגה מעל הקריטריון ובהתאם לכך, הצורך במיגון דירתי 

בהתאם לדרישות הוועדה הבין ופרטי המיגון האקוסטי הנדרשים לאותו פתח. המיגון האקוסטי ייקבע 

 משרדית לרעש מכבישים. 

  1005תמ"ל 

(מגרשים  461תנאי למתן היתר בניה לשימושים הרגישים במגרשים הסמוכים לכביש  -ד' 2. ס"ק 6.6סעיף 

A201 – A200 יהיה הכנת חוות דעת אקוסטית שתציג את המיגונים האקוסטיים הנדרשים למעטפות (

תתוכנן  407הבניינים והסביבה, ואישורה ביחידה הסביבתי המוסמכת. תכנית הפיתוח של השצ"פ במגרש 

. יש לתת פתרונות אקוסטיים בצורת 461באופן שיאפשר, ככל הניתן, הפחתה של מפלסי הרעש מכביש 

. 11, אזור המסחר והציבור וכביש 461ה ו/או חיץ צמחי תוך שימת דגש על החזית הנוצרת כלפי דרך טופוגרפי

 האמצעים ידרשו באישור יועץ סביבתי ומהנדס הרשות המקומית. 

 1023תמ"ל 

תנאי להוצאת היתר בניה למבנים רגישים לרעש (מגורים, דיור מוגן ומבני חינוך) בכל שטח התכנית מלבד  .1

יהיה הכנת דו"ח אקוסטי הבוחן את מפלס הרעש הצפויים מדרך מס'  109-111, 500-501 בתאי השטח

ודרך מוטה גור והשפעתם על המבנים בתכנית. הדו"ח יוכן בהתאם לדרישות המפורטות במסמך  461

. הדו"ח יוכן בהתחשב בתכנון מערך הדרכים, 2011"מתודולוגיה לתכנון אקוסטי של כבישים", ממאי 

יינים ומיקומם של חדרי המגורים, את שלבי ביצוע המבנים ואת מידת קירבתם לדרכים. מעטפת הבנ

במידה ומפלסי הרעש הצפויים חורגים ממפלסי הרעש המירבים המותרים בתקנות למניעת מפגעים (רעש 

 , יבוצע מיגון אקוסטי דירתי במעטפת הבניינים.1990-בלתי סביר) תש"ן

הוא ביצוע בדיקה של מפלסי הרעש הצפויים ממסוף  500 -ו 108, 106תנאי להיתר בניה במגרשים  .2

 התחבורה המתוכנן ושילוב פתרונות מיגון בכל המגרשים הגובלים. 

דוחות אלו ייבחנו ויבדקו על ידי היחידה הסביבתית ו/או הרשות הסביבתית המוסמכת למסקנותיהם  .3

 יוטמעו בהיתר.
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 1041תמ"ל 

 :461-ו 4622הנחיות למניעת רעש מכבישים  – 1ניעתם ס"ק מטרדי רעש ואמצעים למ – 6.17סעיף 

א. תכנית הפיתוח תכלול תכנון מפורט למתרסים האקוסטיים וכן ריבוד הכבישים באספלט שקט, בהתאם 

הכנת חוו"ד  710,5001-5002, 701-702אי למתן היתר בנייה בתאי שטח נלמיקומם בנספח הבינוי. ב. ת

 מיגונים דירתיים ולאישור המשרד להגנת הסביבה.  אקוסטית לבחינת הצורך בתוספת

מקבלי רעש מייצגים  20על מבני המגורים בסביבה, נבחרו  461על מנת לבחון את ההשפעה של הסדרת כביש 

לאורך תוואי התוכנית. מקבלי הרעש מוקמו בשורת הבתים הראשונה לתוואי התכנית ומייצגים מבנים 

 יה"ס ובתי אבות. רגישים לרעש כגון: בתי מגורים, ב

 . 461לאור ההנחיות לעיל נבחנו כעת רק מקבלי הרעש הקיימים בדופן הדרומית של כביש 

 .מדידהמציג את מקבלי הרעש ותכנון הכביש העתידי ע"ג  4.5.6.2תרשים 

סימון המקבל, יישוב, תב"ע החלה עליו, מספר  -להלן, מוצג פירוט מקבלי הרעש הנבחנים  4.5.6.2טבלה ב

 קומות, והנחיות אקוסטיות קיימות בתב"ע.
  



 בע"מלהסעת המונים נתיבי תחבורה עירוניים  -נ.ת.ע 

תסקיר השפעה על הסביבה –ב'  70תת"ל   400מתוך  349עמוד                                                 

  

 

עבור חישובי רעש כבישים פירוט מקבלי רעש מייצגים – 4.5.6.2טבלה   

סימון מקבל  עיר
 רעש

מס' 
הגדרת  כתובת תב"ע קומות

 מבנה
שימוש 

 הנחיות אקוסטיות בהוראות התוכנית קרקע

אור 
 יהודה

R_OY_1 2 
 238/5תממ/במ/

בניה במבנים בגזרה הצפונית והמערבית יהיה תנאי להיתר  מגורים מבנה ב' 7הרמ"א 
תכנון מפורט של המיגון האקוסטי, אישרו ע"י המשרד 

 מגורים מבנה ב' 19הרמ"א  R_OY_2 1 לאיכות הסביבה והבטחת ביצועו ע"י היזם.

R_OY_3 3-6 
 159/5מאא/במ/

יינתנו בכפוף היתרי בניה לבניה חדשה בשטח התוכנית  מגורים מבנה ב' 22הרב הרצוג 
להוראות הנספח האקוסטי המצורף לתוכנית וילוו בחוו"ד של 

אקוסטיקאי מוסמך המעידה על התאמת פרטי הבקשה 
 מגורים מבנה ב' 15צבי  פנקס R_OY_4 2 לדרישות הנספח האקוסטי.

R_OY_6 2 

 ב12מאא/במ/

 מגורים מבנה ב' 14-16דולב 
נתן פתרון יהדרך) י, (מחוץ לשטח רצועת 461בגבול עם דרך 

אקוסטי יאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה, אשר יפחית את 
מפלס הרעש החזוי כתוצאה מהרחבת הכביש והפיכתו לדרך 

מהירה, למפלסים המאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה 
למגורים ולבית ספר. ביצוע הפתרון האקוסטי יהווה תנאי 

. לפני ביצוע 461להיתר בניה למגרשים הגובלים עם דרך 
הרחבת הדרך יוגש למשרד לאיכות הסביבה נספח ביצוע אשר 

יכלול: תשריט מדויק של הכביש, של הפתרון האקוסטי 
 הנדרש וחתכים המתייחסים למבנים סמוכים

R_OY_7 2  בית ספר יסודי
 בית ספר מבנה א' שיזף

R_OY_8 2 מגורים מבנה ב' האלה 

R_OY_9 3 3/55/24  מגורים מבנה ב' 31הערמון - 

R_OY_10 3 /67מאא 
תיכון מקיף 

פרקאוף 
יקותיאל אדם 

23-25 
 - בית ספר מבנה א'

R_OY_11 5 /מגורים מבנה ב' 21הסביון  1001מאא/מק - 

R_OY_11a 6 /מגורים מבנה ב' 88העצמאות  /ד210מאא 
"היתרי הבניה בתחום התכנית ילוו  - 38מבנה אחרי תמ"א 

אשר יציג טיפול אקוסטי מיוחד להפחתת רעש כלי  במפרט
 רכב מהכבישים הסמוכים"

R_OY_12 14 /נדרש לבניה כך שמפלס הרעש בתוך המבנה עם חלונות סגורים  בית אבות מבנה א' 9האיריס  /ה210מאא
 דציבל 40יהיה 

יהוד 
 מונסון

R_YM_1 2 
 1170ממ/

 - מגורים מבנה ב' א2האלמוג 
 מגורים מבנה ב' 34-36ברקת  R_YM_2 2 461מ' לכיוון כביש 3בגובה קיר אקוסטי קיים 
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סימון מקבל  עיר
 רעש

מס' 
הגדרת  כתובת תב"ע קומות

 מבנה
שימוש 

 הנחיות אקוסטיות בהוראות התוכנית קרקע

R_YM_3 2  מגורים מבנה ב' 102הרימון 
R_YM_4 2  מגורים מבנה ב' 60הרימון 

 461מ' לכיוון כביש 3סוללה אקוסטית קיימת בגובה 
R_YM_5 2  מגורים מבנה ב' 6-8הרימון 
R_YM_6 2 

 1/2004יד/במ/

 מגורים מבנה ב' 15האלה מבוא 
 

R_YM_7 2 
חטיבת ביניים 
סביונים דרך 

 1משה דיין 
"קרית חינוך: יש לדאוג למיגון אקוסטי למניעת רעש מדרך  בית ספר מבנה א'

461." 
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 נתוני תנועה .ב

 מוצגים נתוני נפחי התנועה בהם נעשה שימוש לצורך חישוב הרעש.  4.5.6.3טבלה ב

. מהירות Cבהתאם למתודולוגיה לחישוב רעש מדרכים, יש להשתמש בחישובים בנתוני תנועה לרמת שירות 

 קמ"ש. 70הנסיעה המותרת תהיה 
נתוני תנועה, כמות כלי רכב לכל כיוון – 4.5.6.3טבלה   

כיוון 
 נסיעה

מס' 
 נתיבים

 כלי רכב כמות
מהירות נסיעה 

 בקמ"ש
משאית  פרטי

 בינונית
משאית 

 אופנועים אוטובוסים כבדה

 70 256 6 20 46 2301 3 למערב

 70 256 6 20 46 2301 3 למזרח

 תוצאות חישובי הרעש .ג

, להלן, מוצגות תוצאות הרעש עבור כל קומות המבנה במקבלים המייצגים. מפלסי הרעש 4.5.6.4טבלה ב

המוצגים הינם עבור תרחיש ללא תוספת של מיגון אקוסטי למעט זה הקיים בשטח כבר כיום ושאותו ניתן 

 לשמר לאחר הרחבת הכביש. 

כך לדוגמה הקירות האקוסטים של נווה אפרים ונווה מונסון נשארים במקומם, אולם הסוללה הקיימת 

 בחלק הדרום מזרחי של נווה מונסון אינה יכולה להישאר בשלומותה, ועל כן בחישוב זה הוסרה לחלוטין. 

פרידות בין הכיב , באור יהודה, קיימות מספר סוללות נמוכות המ461גם לאורך הדופן הדרומית של כביש 

מטר) ונותנות מענה חלקי לקומות התחתונות בלבד  2.5-שהקיים לשטחי המגורים. רוב הסוללות נמוכות (כ

במבני המגורים. סוללות אשר יכולות להישאר במקומן ביחד עם התכנון החדש של כיש נלקחו בחשבון 

 במודל הרעש.

עוד מצוין בטבלה, בסמוך לכל מקבל בו חושבה חריגה מקריטריון הרעש, את הפתרונות האקוסטיים 

 האפשריים כתלות בגובה החריגה, המצבב בשטח וההנחיות האקוסטיות הרלוונטיות לכל תוכנית. 
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מפלסי רעש מחושבים,  - 4.5.6.4טבלה  LAeq(1h) -, ב dB םישוב ללא מיגון אקוסטי נוסף לקייח –   

שם מקבל 
שימוש  כתובת כניתת הרעש

 קומה קרקע
קריטריון 

רעש 
בהתבסס על 
 מחושב קיים

 מפלס רעש חזוי
 Cרמת שירות 

 יקט מתוכנןפרו
ללא מיגון אקוסטי נוסף 

 לקיים

הפרש 
מקריטריון 
 למצב עתידי

פתרונות אקוסטיים 
 אפשריים

R_OY_1 

 238/5תממ/במ/
  אור יהודה ,7הרמ"א 

 6.5 70.5 64 1 מגורים
 קיר אקוסטי/
 מיגון דירתי

R_OY_1 4.5 71.5 67 2 מגורים 
R_OY_2 

 , אור יהודה 19הרמ"א 
 2.7 66.7 64 1 מגורים

R_OY_2 4.8 68.8 64 2 מגורים 
R_OY_3 

 159/5מאא/במ/

, אור 22הרב הרצוג 
  יהודה

 0.6- 63.4 64 1 מגורים

 קיר אקוסטי/
 מיגון דירתי

R_OY_3 2.0 66.0 64 2 מגורים 
R_OY_3 3.1 67.1 64 3 מגורים 
R_OY_3 3.7 67.7 64 4 מגורים 
R_OY_3 4.2 68.2 64 5 מגורים 
R_OY_3 4.5 68.5 64 6 מגורים 
R_OY_4 אור 15צבי  פנקס ,

  יהודה
 - 1.8- 62.2 64 1 מגורים

R_OY_4 אספלט שקט 0.4 64.4 64 2 מגורים 
R_OY_6 

 ב12מאא/במ/

  , אור יהודה14-16דולב 
 - 3.1- 60.9 64 1 מגורים

R_OY_6 אספלט שקט 1.1 65.1 64 2 מגורים 
R_OY_7 

 בית ספר יסודי שיזף 
 קיר אקוסטי/ 3.0 62.0 59 1 בית ספר

 6.2 65.2 59 2 בית ספר R_OY_7 מיגון דירתי
R_OY_8 

 , אור יהודההאלה 
 - 2.6- 61.4 64 1 מגורים

R_OY_8 אספלט שקט 1.5 65.5 64 2 מגורים 
R_OY_9 

  , אור יהודה31הערמון  3/55/24
 1.7- 62.3 64 1 מגורים

 0.7 64.7 64 2 מגורים R_OY_9 אזור המיועד לפינוי בינוי
R_OY_9 2.9 66.9 64 3 מגורים 

R_OY_10 
תיכון מקיף פרקאוף  67מאא/

  23-25יקותיאל אדם 
 קיר אקוסטי/ 1.8 60.8 59 1 בית ספר

 4.0 63.0 59 2 בית ספר R_OY_10 מיגון דירתי
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שם מקבל 
שימוש  כתובת כניתת הרעש

 קומה קרקע
קריטריון 

רעש 
בהתבסס על 
 מחושב קיים

 מפלס רעש חזוי
 Cרמת שירות 

 יקט מתוכנןפרו
ללא מיגון אקוסטי נוסף 

 לקיים

הפרש 
מקריטריון 
 למצב עתידי

פתרונות אקוסטיים 
 אפשריים

R_OY_10 5.4 64.4 59 3 בית ספר 
R_OY_11 

  , אור יהודה21הסביון  1001מאא/מק/

 0.2- 63.8 64 1 מגורים

 אזור המיועד לפינוי בינוי
R_OY_11 2.0 66.0 64 2 מגורים 
R_OY_11 3.2 67.2 64 3 מגורים 
R_OY_11 4.0 68.0 64 4 מגורים 
R_OY_11 4.4 68.4 64 5 מגורים 

R_OY-11A 

, אור 88העצמאות  /ד210מאא/
 יהודה

 - 5.9- 58.1 64 1 מגורים
R_OY-11A 3.1- 60.9 64 2 מגורים - 
R_OY-11A 1.2- 62.8 64 3 מגורים - 
R_OY-11A 0.1- 63.9 64 4 מגורים - 
R_OY-11A עפ"י ההיתר קיים מיגון  0.9 64.9 64 5 מגורים

 0.8 64.8 64 6 מגורים R_OY-11A אקוסטי
R_OY_12 

 /ה210מאא/

 , אור יהודה 9האיריס 

 2.5- 56.5 59 1 בית אבות

 קיים מיגון דירתי

R_OY_12 1.7 60.7 59 2 בית אבות 
R_OY_12 5.1 64.1 59 3 בית אבות 
R_OY_12 5.9 64.9 59 4 בית אבות 
R_OY_12 6.4 65.4 59 5 בית אבות 
R_OY_12 6.7 65.7 59 6 בית אבות 
R_OY_12 7.0 66.0 59 7 בית אבות 
R_OY_12 7.1 66.1 59 8 בית אבות 
R_OY_12 

 /ה210מאא/

 7.1 66.1 59 9 בית אבות
R_OY_12 7.2 66.2 59 10 בית אבות 
R_OY_12 7.2 66.2 59 11 בית אבות 
R_OY_12 7.2 66.2 59 12 בית אבות 
R_OY_12 7.2 66.2 59 13 בית אבות 



 בע"מלהסעת המונים נתיבי תחבורה עירוניים  -נ.ת.ע 

תסקיר השפעה על הסביבה –ב'  70תת"ל   400מתוך  354עמוד                                                 

  

 

שם מקבל 
שימוש  כתובת כניתת הרעש

 קומה קרקע
קריטריון 

רעש 
בהתבסס על 
 מחושב קיים

 מפלס רעש חזוי
 Cרמת שירות 

 יקט מתוכנןפרו
ללא מיגון אקוסטי נוסף 

 לקיים

הפרש 
מקריטריון 
 למצב עתידי

פתרונות אקוסטיים 
 אפשריים

R_OY_12 7.3 66.3 59 14 בית אבות 
R_YM_1 

 1170ממ/

  , יהוד א2האלמוג 
 - 7.3- 56.7 64 1 מגורים

R_YM_1 1.7- 62.3 64 2 מגורים - 
R_YM_2 

  , יהוד34-36ברקת 
 2.6- 61.4 64 1 מגורים

נדרשת הגבהה של הקיר 
הקיים עבור הקומה 

 השנייה/
 מיגון דירתי

R_YM_2 1.2 65.2 64 2 מגורים 
R_YM_3 

  , יהוד102הרימון 
 2.2- 61.8 64 1 מגורים

R_YM_3 2.2 66.2 64 2 מגורים 
R_YM_4 

 יהוד,  60הרימון 
 2.2- 61.8 64 1 מגורים

R_YM_4 1.5 65.5 64 2 מגורים 
R_YM_5 

 , יהוד 6-8הרימון 
 - 1.7- 62.3 64 1 מגורים

R_YM_5 1.4 65.4 64 2 מגורים 
החלפת הסוללה הקיימת 

 בקיר/ 
 אספלט שקט

R_YM_6 

 1/2004יד/במ/
 - RS 1 64 54.1 -9.9 , יהוד15מבוא האלה 

R_YM_6 RS 2 64 56.7 -7.3 - 
R_YM_7  חטיבת ביניים סביונים

  1דרך משה דיין 
בהתאם להוראות  1.7 60.7 59 1 בית ספר

מיגון  נדרש –התוכנית 
 3.0 62.0 59 2 בית ספר R_YM_7 אקוסטי
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 סיכום תוצאות חישובי הרעש:

דציבל, חריגה בה ניתן לטפל  1.5החורגים מהקריטריון בעד ברקע אדום בהיר מסומנים מפלסי רעש  .1

 באספלט שקט.

דציבל, שאז  1.5-ברקע אדום כהה מסומנים מפלסי רעש החורגים מקריטריון הרעש ביותר מ .2

 הפתרון האקוסטי האפשרי הוא קיר אקוסטי או מיגון דירתי.

 :מפלסי הרעש המחושבים נעים בתחום .3

 אור יהודה

 דציבל, 66.7-71.5רמת פנקס בין  •

 דציבל, 62.2-68.5 שיכון ממשלתי •

 דציבל, 60.9-65.5נווה סביון  •

 דציבל. 56.5-68.4קריית גיורא  •

 יהוד

 דציבל (מאחורי הקיר הקיים), 56.7-65.2נווה אפריים  •

 דציבל (מאחרוי הקיר הקיים) 61.8-66.2נווה מונסון  •

 דציבל. 54.1-62.0קרית סביונים  •

 ים אפשרייםבחינת פתרונות אקוסטי .ד

 בהמשך לחישובי הרעש המוצגים לעיל חלופות המיגון שנבחנו הינן:

 .אספלט שקט .1

 מטר ואספלט שקט,   3.5קירות בגובה  .2

 מטר ואספלט שקט.  6קירות של  .3

 .אספלט שקט + מיגון דירתי .4

עבור כל אחת מחלופות התכנון חושב מפלס הרעש לאחר ישומה, מידת הפחתת הרעש המתקבלת ומפלס 

 החריגה מקירטיון הרעש במידה ועדין קיים לאחר ישום החלופה. 

 אספלט שקט .1

ה בו פואספלט שקט הינו אספלט בעל תכונות מתועדות או מדודות המראות כי מפלס הרעש מהדרך המצ

ספלט "רגיל". על פי המתודולוגיה, " מצבים בהם יתוכנן השימוש בא טלפחות לעומת אספלדציבל  3-נמוך ב

 ב עם אמצעים נוספים (כגון מתרסי רעש, מיגון דירתי): וליששקט כאמצעי מיגון יחיד או ב

כאשר מיגון באמצעות מתרסי רעש בלבד אינו יעיל או כאשר יש צורך בהנמכת גובה המתרס בשל  .א

 יתן לשלב אספלט שקט עם אמצעים אחרים. סיבות נופיות, נ

 שניתן להשתמדציבל,  1.5אינה עולה על  ןכאשר החריגה המחושבת מקריטריון הרעש ללא מיגו .ב

 באספלט שקט כאמצעי יחיד. 

, להלן מוצגים מפלסי הרעש ווה הערך בכל המקבלים שנבדקו בתרחיש בו נסלל הכביש כולו 4.5.6.5 טבלהב

  באספלט שקט.  
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 , עם אספלט שקטLaeq(1h)מפלסי רעש שווה ערך  - 4.5.6.5טבלה 

שם מקבל 
שימוש  כתובת כניתת הרעש

 קומה קרקע

קריטריון 
רעש 

בהתבסס 
על מחושב 

 קיים

 מפלס רעש חזוי
 Cרמת שירות 

 פרויקט מתוכנן
ללא מיגון אקוסטי 

 נוסף לקיים

 -מצב עתידי 
 Cרמת שרות 

+ אספלט 
 שקט

הפחתת 
 המיגון

חריגה 
 מהקריטריון

R_OY_1 

 238/5תממ/במ/
 4.9 1.6- 68.9 70.5 64 1 מגורים  , אור יהודה7הרמ"א 

R_OY_1 3.0 1.5- 70.0 71.5 67 2 מגורים 
R_OY_2  אור  19הרמ"א ,

 יהודה
 1.1 1.6- 65.1 66.7 64 1 מגורים

R_OY_2 3.3 1.5- 67.3 68.8 64 2 מגורים 
R_OY_3 

 159/5מאא/במ/

, אור 22הרב הרצוג 
  יהודה

 - 1.6- 61.8 63.4 64 1 מגורים
R_OY_3 0.4 1.6- 64.4 66.0 64 2 מגורים 
R_OY_3 1.6 1.5- 65.6 67.1 64 3 מגורים 
R_OY_3 2.3 1.4- 66.3 67.7 64 4 מגורים 
R_OY_3 2.9 1.3- 66.9 68.2 64 5 מגורים 
R_OY_3 3.2 1.3- 67.2 68.5 64 6 מגורים 
R_OY_4 אור 15צבי  פנקס ,

  יהודה
 - 1.7- 60.5 62.2 64 1 מגורים

R_OY_4 1.6- 62.8 64.4 64 2 מגורים - 
R_OY_6 

 ב12מאא/במ/

, אור 14-16דולב 
  יהודה

 - 1.7- 59.2 60.9 64 1 מגורים
R_OY_6 1.6- 63.5 65.1 64 2 מגורים - 
R_OY_7 

 1.3 1.7- 60.3 62.0 59 1 בית ספר בית ספר יסודי שיזף 
R_OY_7 4.6 1.6- 63.6 65.2 59 2 בית ספר 
R_OY_8 

 , אור יהודההאלה 
 - 1.7- 59.7 61.4 64 1 מגורים

R_OY_8 1.6- 63.9 65.5 64 2 מגורים - 
R_OY_9 

  , אור יהודה31הערמון  3/55/24
 - 1.7- 60.6 62.3 64 1 מגורים

R_OY_9 1.6- 63.1 64.7 64 2 מגורים - 
R_OY_9 1.4 1.5- 65.4 66.9 64 3 מגורים 

R_OY_10 
תיכון מקיף פרקאוף  67מאא/

  23-25יקותיאל אדם 
 0.1 1.7- 59.1 60.8 59 1 בית ספר

R_OY_10 2.3 1.7- 61.3 63.0 59 2 בית ספר 
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שם מקבל 
שימוש  כתובת כניתת הרעש

 קומה קרקע

קריטריון 
רעש 

בהתבסס 
על מחושב 

 קיים

 מפלס רעש חזוי
 Cרמת שירות 

 פרויקט מתוכנן
ללא מיגון אקוסטי 

 נוסף לקיים

 -מצב עתידי 
 Cרמת שרות 

+ אספלט 
 שקט

הפחתת 
 המיגון

חריגה 
 מהקריטריון

R_OY_10 3.8 1.6- 62.8 64.4 59 3 בית ספר 
R_OY_11 

  , אור יהודה21הסביון  1001מאא/מק/

 - 1.7- 62.1 63.8 64 1 מגורים
R_OY_11 0.4 1.6- 64.4 66.0 64 2 מגורים 
R_OY_11 1.7 1.5- 65.7 67.2 64 3 מגורים 
R_OY_11 2.6 1.4- 66.6 68.0 64 4 מגורים 
R_OY_11 3.1 1.3- 67.1 68.4 64 5 מגורים 

R_OY-11A 

, אור 88העצמאות  /ד210מאא/
 יהודה

 - 1.6- 56.5 58.1 64 1 מגורים
R_OY-11A 1.5- 59.4 60.9 64 2 מגורים - 
R_OY-11A 1.5- 61.3 62.8 64 3 מגורים - 
R_OY-11A 1.5- 62.4 63.9 64 4 מגורים - 
R_OY-11A 1.4- 63.5 64.9 64 5 מגורים - 
R_OY-11A 1.4- 63.4 64.8 64 6 מגורים - 
R_OY_12 

 /ה210מאא/

 , אור יהודה 9האיריס 

 - 1.6- 54.9 56.5 59 1 בית אבות
R_OY_12 0.2 1.5- 59.2 60.7 59 2 בית אבות 
R_OY_12 3.5 1.6- 62.5 64.1 59 3 בית אבות 
R_OY_12 4.4 1.5- 63.4 64.9 59 4 בית אבות 
R_OY_12 4.9 1.5- 63.9 65.4 59 5 בית אבות 
R_OY_12 5.3 1.4- 64.3 65.7 59 6 בית אבות 
R_OY_12 5.6 1.4- 64.6 66.0 59 7 בית אבות 
R_OY_12 5.7 1.4- 64.7 66.1 59 8 בית אבות 
R_OY_12 

 /ה210מאא/

 5.8 1.3- 64.8 66.1 59 9 בית אבות
R_OY_12 5.8 1.4- 64.8 66.2 59 10 בית אבות 
R_OY_12 5.9 1.3- 64.9 66.2 59 11 בית אבות 
R_OY_12 5.9 1.3- 64.9 66.2 59 12 בית אבות 
R_OY_12 5.9 1.3- 64.9 66.2 59 13 בית אבות 
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שם מקבל 
שימוש  כתובת כניתת הרעש

 קומה קרקע

קריטריון 
רעש 

בהתבסס 
על מחושב 

 קיים

 מפלס רעש חזוי
 Cרמת שירות 

 פרויקט מתוכנן
ללא מיגון אקוסטי 

 נוסף לקיים

 -מצב עתידי 
 Cרמת שרות 

+ אספלט 
 שקט

הפחתת 
 המיגון

חריגה 
 מהקריטריון

R_OY_12 6.0 1.3- 65.0 66.3 59 14 בית אבות 
R_YM_1 

 1170ממ/

  , יהוד א2האלמוג 
 - 1.6- 55.1 56.7 64 1 מגורים

R_YM_1 1.5- 60.8 62.3 64 2 מגורים - 
R_YM_2 

 - 1.5- 59.9 61.4 64 1 מגורים  , יהוד34-36ברקת 
R_YM_2 1.5- 63.7 65.2 64 2 מגורים - 
R_YM_3 

 - 1.6- 60.2 61.8 64 1 מגורים  , יהוד102הרימון 
R_YM_3 0.7 1.5- 64.7 66.2 64 2 מגורים 
R_YM_4 

 - 1.6- 60.2 61.8 64 1 מגורים , יהוד 60הרימון 
R_YM_4 1.6- 63.9 65.5 64 2 מגורים - 
R_YM_5 

 - 1.7- 60.6 62.3 64 1 מגורים , יהוד 6-8הרימון 
R_YM_5 1.5- 63.9 65.4 64 2 מגורים - 
R_YM_6 

 1/2004יד/במ/
 - RS 1 64 54.1 52.4 -1.7 , יהוד15מבוא האלה 

R_YM_6 RS 2 64 56.7 54.9 -1.8 - 
R_YM_7  חטיבת ביניים סביונים

  1דרך משה דיין 
 - 1.8- 58.9 60.7 59 1 בית ספר

R_YM_7 1.4 1.6- 60.4 62.0 59 2 בית ספר 
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הרעש גם לאחר  מקריטריוןבצללית אפורה בטבלה לעיל, מסומנים מקבלי הרעש בהן עדין תהיה חריגה 

 סלילת הכביש באספלט שקט. 

ניתן לראות כי עבור מרבית הבתים צמודי הקרקע, מלבד אלה ברמת פנקס, סלילת הכביש באספלט שקט 

קומות ויותר  3מספיקה  על מנת לתת מענה לחריגות הרעש כתוצאה מהרחבת הכביש. אולם עבור מבנים בני 

 השקט. טאספלוכן עבור בתי הספר והבתים הדו הפרטיים ברמת פנקס, נדרש מיגון אקוסטי נוסף מלבד ה

שקט מפחית את הרעש הכללי מהכביש ומטיב עם האקלים האקוסטי גם עבור מקבלי  טנדגיש גם כי אספל

או כאלה הנמצאים מתחת בית ספר סביונים  רעש שכבר מיגנו את עצמם במיגון דירתי דוגמא בית האבות,

 לקריטריון הרעש.

 מטר ואספלט שקט 3.5קיר אקוסטי של  .2

ואין להם הוראה  מהקריטריון שקט אינו ניתן פיתרון מלא לחריגהורם אספלט לאותם המקבלים, שעב

מטר בקצה גבול הקו הכחול  3.5, נבחנה היעילות של הקמת קיר בגובה למיגון אקוסטי בהוראות התוכנית

 ב. 70של תת"ל 

 . עבור מקבל הרעש ברחוב הרצוג לא ניתן לתכנן קיר בגלל מגרש החניה והכניסות והיציאות ממנו

תיכון המקיף פרקאוף נמצא באזור שבו מתוכנן שצ"פ מגונן גדול והקמת קיר אקוסטי במרכזו תהרוס את 

השימוש והנגישות עליו. בנוסף קיימים באזור עצים לשימור. בחינה של מבנה בית הספר מעלה כי חצר בית 

ביש. על כן באזור זה לא הספר הינה חצר פנימית רחוקה ומוגנת מהכביש ורק חזית אחת נמצאת בקו ישר לכ

 תוכנן קיר אקוסטי, אלא יוצע מיגון דירתי בלבד לכיתות הלימוד הפונות לכביש.

מטר בינם לבין הכביש, נשאר הקיר הקיים  3עבור המקבלים בנווה מונסון, שכיום קיים קיר אקוסטי בגובה 

 לקה במסגרת התוכנית. מטר במקום הסוללה הקיימת, שתיפגע בח 3.5ונבחנה הקמת קיר אקוסטי בגובה 

לא נבחנה יעילות קירות עבור מקבלי רעש המייצגים מבנים הנמצאים באזורים המיועדים לפינוי בינוי, מיגון 

מבנים אלה יהיה במסגרת היתר הבניה של המבנה החדש, במידה ופתיחת הכביש תקדים את פרויקט הפינוי 

 . בינוי, יתוכנן עבור מקבלים אלה מיגון אקוסטי בנפרד

 מציג את מיקום הקירות, שנבחנו.  4.5.6.3 תרשים

מטר  3.5, להלן, מוצגים מפלסי הרעש עבור החלופת המיגון הכוללת קירות אקוסטיים בני 4.5.6.7טבלה ב

ואספלט שקט לכל הכביש. בטבלה מוצגים מפלסי הרעש עבור אותם מקבלים להם האספלט השקט בלבד 

 אינו מספק פתרון. 
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מפלסי רעש שווה ערך  - 4.5.6.7טבלה  Laeq(1h) מטר ואספלט שקט 3.5, עם קירות אקוסטיים של   

שם מקבל 
שימוש  כתובת תכנית הרעש

 קומה קרקע
קריטריון רעש 
בהתבסס על 
 מחושב קיים

 מפלס רעש חזוי
 Cרמת שירות 

ללא מיגון אקוסטי 
 נוסף לקיים

 -מצב עתידי 
+  Cרמת שרות 

קיר אקוסטי של 
מטר ואספלט  3.5

 שקט

הפחתת 
 המיגון

חריגה 
 מהקריטריון

R_OY_1 

 238/5תממ/במ/
 - 7.5 63.0 70.5 64 1 מגורים 7הרמ"א 

R_OY_1 2.7 1.8 69.7 71.5 67 2 מגורים 
R_OY_2  5.2 61.5 66.7 64 1 מגורים 19הרמ"א - 
R_OY_2 1.2 3.6 65.2 68.8 64 2 מגורים 
R_OY_7 

 - 4.6 57.4 62.0 59 1 בית ספר בית ספר יסודי שיזף ב12מאא/במ/
R_OY_7 1.7 4.5 60.7 65.2 59 2 בית ספר 
R_YM_3 

 1170ממ/

 - 1.5 60.3 61.8 64 1 מגורים 102הרימון 
R_YM_3 0.7 1.5 64.7 66.2 64 2 מגורים 
R_YM_4 

 - 2.2 59.6 61.8 64 1 מגורים 60הרימון 
R_YM_4 2.3 63.2 65.5 64 2 מגורים - 
R_YM_5  5.0 57.3 62.3 64 1 מגורים 6-8הרימון - 
R_YM_5 4.6 60.8 65.4 64 2 מגורים - 
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הרעש גם לאחר  מקריטריוןבצללית אפורה בטבלה לעיל, מסומנים מקבלי הרעש בהן עדין תהיה חריגה 

 מטר וסלילת הכביש באספלט שקט.  3.5הקמת קירות של 

 מעיון בטבלה והתכניות ניתן ללמוד כי:

בתים פרטים, צמודי קרקע בני קומה אחת או  15-מייצגים כ R_OY_2 -ו R_OY_1מקבלי הרעש  .1
יים, הנמצאים בסמיכות גדולה לכביש המתוכנן. הקרקע של מבנים אלה מוגבהת מעל הכביש תש

 הקיים ותהיה מוגבהת גם מעל הכביש העתידי, כפי שניתן לראות בחתך העקרוני להלן: 

, בקצה רצועת התכנון, נותן מענה חלקי בלבד לחריגה מקריטריון הקיימת מטר מעל הקרקע 3.5קיר בגובה 

 הרעש.

מטר נותן מענה לחצר ולקומה הראשונה במבנה. בית הספר שזיף  3.5הספר שזיף קיר בגובה  בבתי .2

ממוקם מול רמפת הירידה מגשר הולכי הרגל המתוכנן במקום, במקום ניתן יהיה לשלב את המיגון 

 האקוסטי כחלק מהסוללה של הקיר. 
הכביש העתידי. בתכנון  מעל גובה 3.5בנווה מונסון, במקום הסוללה הקיימת נבחן קיר בגובה  .3

המפורט, יכול שניתן יהיה להמיר את הקיר האקוסטי בסוללה באותו המיקום. החריגה מקריטריון 

ברחוב הרימון בנווה מונסון הינה נקודתי  R_YM_5הרעש בקומה השנייה של מקבל הרעש המייצג 
 ויכולה להיפתר לעת התכנון המפורט. 

 מטר ואספלט שקט 6אקוסטי של  קיר  .3

טבלה ף. בזית הספר שימטר באזור רמת פנקס וב 6תוצאות לעיל נבחנה חלופה של קירות בגובה ל המשךב

 .לאחר בדיקה זו, להלן מוצגים מפלסי הרעש 4.5.6.8
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מפלסי רעש שווה ערך  - 4.5.6.8טבלה  Laeq(1h) מטר ואספלט שקט 6, עם קירות אקוסטיים של   

מקבל שם 
שימוש  כתובת כניתת הרעש

 קומה קרקע
קריטריון רעש 
בהתבסס על 
 מחושב קיים

 מפלס רעש חזוי
 Cרמת שירות 

ללא מיגון אקוסטי 
 נוסף לקיים

 -מצב עתידי 
+  Cרמת שרות 

קיר אקוסטי של 
מטר ואספלט  6

 שקט*

הפחתת 
 המיגון

חריגה 
 מהקריטריון

R_OY_1 

 238/5תממ/במ/
 - 10.4 60.1 70.5 64 1 מגורים 7הרמ"א 

R_OY_1 8.2 63.3 71.5 67 2 מגורים - 
R_OY_2  8.2 58.5 66.7 64 1 מגורים 19הרמ"א - 
R_OY_2 8.1 60.7 68.8 64 2 מגורים - 
R_OY_7 

 - 6.1 55.9 62.0 59 1 בית ספר בית ספר יסודי שיזף ב12מאא/במ/
R_OY_7 6.6 58.6 65.2 59 2 בית ספר - 

דציבל, בהתאם למתודולוגיה 7-נה מתוספת הפחתת רעש בגין אספלט שקט חושבה רק עבור מקבלי רעש שהפחתת הרעש מהקיר, ללא אספלט שקט, היתה קט *
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יתן מענה מלא לחריגות ימטר מעל הקרקע ככל הנראה  6עיל עולה כי קיר אקוסטי בגובה של למעיון בטבלה 

 . הקריטריוןהרעש מעל 

יחד עם זאת, משמעות קירות בגובה הנ"ל הינה יצירת חיץ גבוה ומשמעותי בחתך הרחוב המוצע בפרויקט 

רצועות נוף רחבות,  –בין חלק משכונות המגורים לרחוב המתכונן, שעתיד להיות בעל מאפיינים אורבניים 

הרחוב וכן חזית מסחרית מפותחת. בנוסף להשפעה השלילית של קירות  מדרכות ושבילי אופניים משני צידי

שכאלו בהיבט האורבני, ישנו ההיבט הקונסטרוקטיבי שכן קירות גבוהים כאלו דורשים ביסוס משמעותי 

 אשר תופס גם הוא מקום בתוך הרחוב שממילא מתוכנן בצורה מקסימלית.   

 מיגון דירתי .4

 ניתן לשלב מיגון דירתי בתוספת לקירות או חלק מהם ובכך לצמצם את הקיף הקירות הנדרש. 

 –א קירות בכלל ורק אספלט שקט מחישוב ראשוני שערכנו במידה ויוחלט על מגיון דירתי מלא, כלומר לל

 3-דירות ו 28קומות עליונות),  8-בתים מלאים ו 27-בתים פרטים (מתוכם כ 35 -המיגון הדירתי יהיה כ קףהי

 בתי ספר. 

המיגון יהיה מצומצם יותר ויכלול  ףמטר, היק 3.5במידה ויוחלט על שילוב של מיגון דירתי עם קירות של 

 ות בלבד.נברובו קומות עליו

 סיכום 4.5.6.3

המלצת הצוות לנושא המיגון מסכמת את  4.5.6.9 טבלה, ונים לעיל והניתוח האורבני שנערךלאור הנת

 כדלקמן:
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מיגון אקוסטי מוצע – 4.5.6.9טבלה   

סימון  עיר
 מקבל רעש

מס' 
הגדרת  כתובת תב"ע קומות

 מבנה
שימוש 
 הנחיות אקוסטיות בהוראות התוכנית מיגון אקוסטי מומלץ קרקע

אור 
 יהודה

R_OY_1 2 
 238/5תממ/במ/

אקוסטי אספלט שקט + קיר  מגורים מבנה ב' 7הרמ"א 
מ' + השלמה למיגון   3.5של 

 דירתי

תנאי להיתר בניה במבנים בגזרה הצפונית 
והמערבית יהיה תכנון מפורט של המיגון 

האקוסטי, אישרו ע"י המשרד לאיכות הסביבה 
 והבטחת ביצועו ע"י היזם.

R_OY_2 1  מגורים מבנה ב' 19הרמ"א 

R_OY_3 3-6 

 159/5מאא/במ/

הרב הרצוג 
אספלט שקט + בחינת זכאות  מגורים ב' מבנה 22

 למיגון דירתי
היתרי בניה לבניה חדשה בשטח התוכנית יינתנו 

בכפוף להוראות הנספח האקוסטי המצורף 
לתוכנית וילוו בחוו"ד של אקוסטיקאי מוסמך 
המעידה על התאמת פרטי הבקשה לדרישות 

 הנספח האקוסטי.
R_OY_4 2 צבי  פנקס

 אספלט שקט מגורים מבנה ב' 15

R_OY_6 2 

 ב12מאא/במ/

 אספלט שקט מגורים מבנה ב' 14-16דולב 
עת הדרך) , (מחוץ לשטח רצו461בגבול עם דרך 

ר ע"י המשרד לאיכות נתן פתרון אקוסטי יאושיי
הסביבה, אשר יפחית את מפלס הרעש החזוי 

כתוצאה מהרחבת הכביש והפיכתו לדרך מהירה, 
המשרד לאיכות למפלסים המאושרים על ידי 

הסביבה למגורים ולבית ספר. ביצוע הפתרון 
האקוסטי יהווה תנאי להיתר בניה למגרשים 

. לפני ביצוע הרחבת הדרך 461הגובלים עם דרך 
יוגש למשרד לאיכות הסביבה נספח ביצוע אשר 
יכלול: תשריט מדויק של הכביש, של הפתרון 
האקוסטי הנדרש וחתכים המתייחסים למבנים 

 סמוכים

R_OY_7 2  בית ספר
 בית ספר מבנה א' יסודי שיזף

אספלט שקט + סוללה 
אקוסטית כחלק רמפת הגשר 

מטר+ בחינת זכאות  3.5-כ
 למיגון דירתי

R_OY_8 2 אספלט שקט מגורים מבנה ב' האלה 

R_OY_9 3 3/55/24  מבנה לפינוי בינוי מגורים מבנה ב' 31הערמון - 

R_OY_10 3 /67מאא 

מקיף  תיכון
פרקאוף 
יקותיאל 

 23-25אדם 

אספלט שקט + בחינת זכאות  בית ספר מבנה א'
 - למיגון דירתי

R_OY_11 5 /מבנה לפינוי בינוי מגורים מבנה ב' 21הסביון  1001מאא/מק - 
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סימון  עיר
 מקבל רעש

מס' 
הגדרת  כתובת תב"ע קומות

 מבנה
שימוש 
 הנחיות אקוסטיות בהוראות התוכנית מיגון אקוסטי מומלץ קרקע

R_OY_11a 6 /העצמאות  /ד210מאא
 אספלט שקט מגורים מבנה ב' 88

"היתרי הבניה בתחום  - 38מבנה אחרי תמ"א 
התכנית ילוו במפרט אשר יציג טיפול אקוסטי 
מיוחד להפחתת רעש כלי רכב מהכבישים 

 הסמוכים"

R_OY_12 14 /בית  מבנה א' 9האיריס  /ה210מאא
נדרש לבניה כך שמפלס הרעש בתוך המבנה עם  אספלט שקט אבות

 דציבל 40חלונות סגורים יהיה 

יהוד 
 מונסון

R_YM_1 2 

 1170ממ/

 - לא נדרש מיגון אקוסטי מגורים מבנה ב' א2האלמוג 

R_YM_2 2  34ברקת-
 מגורים מבנה ב' 36

 אספלט שקט + קיר קיים

 461מ' לכיוון כביש 3קיר אקוסטי קיים בגובה 

R_YM_3 2  102הרימון   
R_YM_4 2  מגורים מבנה ב' 60הרימון 

R_YM_5 2  קיימת אספלט שקט + סוללה  מגורים מבנה ב' 6-8הרימון
 או שוות ערך

R_YM_6 2 

 1/2004יד/במ/

מבוא האלה 
 לא נדרש מיגון אקוסטי מגורים מבנה ב' 15

R_YM_7 2 

חטיבת 
ביניים 

סביונים 
דרך משה 

 1דיין 

 461נדרש לבניה עם מיגון אקוסטי לרעש כביש  אספלט שקט  בית ספר מבנה א'
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 רעידות 4.6

בהערכת מפלסי הרעידות כתוצאה מפרויקט הרכבת הקלה, יש להתייחס לשני שלבים של הפרויקט, שלב 

ההקמה ושלב ההפעלה (בדומה להתייחסות לנושא הרעש שנסקרה לעיל). מפגעי הרעידות הצפויים בכל אחד 

 מהשלבים שונים וכך גם הקריטריונים החלים בכל שלב.

 שלב ההקמה 4.6.1

 כללי 4.6.1.1

מרבית עבודות ההקמה יהיו עבודות עיליות. קיימים מספר מצומצם של  המזרחיבמסגרת הקו הסגול 

 מוקדים בהם תהינה גם עבודות בתת הקרקע:

סלילת קו עילי של הרק"ל, כולל העתקת תשתיות, הנחת מצעים, סלילת הקו, הקמת  -קו עילי  .א

 עמודי החישמול, הקמת התחנות.

 המסילה. הקמת חדרים טכניים לצד -הקמת חדרים טכניים  .ב

פוטנציאל היווצרות רעידות כתוצאה מעבודות הקמת הרק"ל נחלק בהתאם לאופי העבודה ומיקומה ביחס 

 לשימושים הרגישים לרעידות בקרבת מקום ביצוע העבודות.

 קריטריון רעידות 4.6.1.2

השפעת רעידות על  -  2חלק מס'  DIN 4150קריטריוני הרעידות לשלב ההקמה נגזרים מהתקן הגרמני 

 השפעת רעידות על מבנים. -  3במבני מגורים, וחלק  דירים

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). 

 מתמקדים בקביעת קריטריונים ושיטות מדידה של הרעידות. DIN חלקים אלו של תקן

של התקן עוסק בחישוב והערכת מפלסי רעידות. הנתונים הנדרשים לביצוע החישובים בהתאם לחלק  2חלק 

נתונים שאינם  -זה של התקן הינם ברמת פרוט גבוהה של סוג הקרקע, סוג המבנה ומקורות הרעידות 

 קט. מצויים בשלב זה של הפרוי

 השפעת רעידות על דיירים במבני מגורים .א

מפלסי הרעידות המרביים המותרים, כך שלא ייגרם מטרד לדירים במבני מגורים הסמוכים לעבודות הקמת 

 II (Level II)בהתאם למשך העבודות. קריטריון העבודות לרמה  DIN 4150-2הרק"ל מוגדרים בתקן 

המוגדרת 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.
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ורשים הממוצעים הריבועיים המשוקללים של המתייחסים לש Arמפלסי הרעידות מבוטאים בתקן בערכי 

 ) במ"מ לשנייה. Fast )0.125 secהרעידות הנמדדים  במצב 

מפלסי רעידות מרביים מותרים מכלי עבודה (בשעות היום) בציר האורתוגונלי בו נמדדים מפלסי הרעידות 

 :Arהמשוקללים המרביים 

  v=0.6-0.8 mm/sימי עבודה  6-עבודות הגורמות לרעידות בין יום אחד ל .1

 v=0.6 mm/sימי עבודה  26-עבודות הגורמות לרעידות בין שישה ל .2

 v=0.4 mm/sימי עבודה  78-ל 26עבודות הגורמות לרעידות בין  .3

מפלסי רעידות מרביים מותרים מכלי עבודה (בשעות לילה) בציר האורתוגונלי בו נמדדים מפלסי הרעידות 

 :Arהמשוקללים המרביים 

 .v=0.05 mm/sלמבני מגורים באזור מגורים ומבנים ציבוריים רגישים כמו בתי חולים:   .1

 .v=0.07 mm/sלמבני מגורים באזור מגורים מעורב:   .2

 השפעת רעידות על מבנים .ב

מפלסי הרעידות המרביים המותרים, כך שלא ייגרם נזק למבנים בסביבת העבודות נקבעים, כאמור, בהתאם 

ועבודות  (Short-term vibration)תקן מגדיר קריטריונים לעבודות קצרות מועד . הDIN 4150-3לתקן 

 . (Long-term vibration)ממושכות 

 עבודות קצרות מועד מוגדרות כעבודות שאינן גורמות לתופעת עייפות המבנה או לרזוננס.  

 .Z-ו X ,Yהקריטריון הינו מפלס הרעידות המרבי מבין שלושת הצירים האורתוגונליים 

מפלס הרעידות המרבי המותר לרעידות קצרות מועד, במבני מגורים נקבע בהתאם לתדר הרעידות כמפורט 

 להלן:

1. 1-10 Hz  -  מפלס הרעידות המרבי לא יעלה עלv=5 mm/s. 

2. 10-50 Hz -  מפלס הרעידות המרבי לא יעלה עלv=5-15 mm/s. 

3. 50-100 Hz -  מפלס הרעידות המרבי לא יעלה עלv=15-20 mm/s. 

 .v=5 mm/sמפלס הרעידות המרבי לעבודות ממושכות במבני מגורים  .4

 At Grade -קטעים קרקעיים  4.6.1.3

קרקעיים דומה במהותו לסלילת דרך, זאת למעט הליך הנחת המסילה עצמה. גם הליך הביצוע הקטעים 

אין צפי הנחת המסילה אינו כולל פעילות חריגה הכוללת רעידות בעוצמה גבוהה ולפיכך, בקטעים אלו 

 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.
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הרעידות בהתבסס על תוצאות החישובים יקבע המרחק המינימלי עבורו אין כל חשש מחריגה מקריטריון 

 ויסומנו מקומות בהם קיים חשש לחריגה מהקריטריון.

מ'  30-ל 5לפני תחילת העבודות יערכו מדידות של רעידות בעת פעולת המכונה במרחקים שונים בין 

מהמכונה. המדידות יערכו במקום הדומה, בהיבט של היווצרות והתפשטות הרעידות, לאזורים שאותרו 

 ש לחריגה מהקריטריון. תוצאות המדידות יושוו לערכי הרעידות שחושבו.בחישובים ככאלו שבהם קיים חש

במידה וימצאו קטעים בהם קיים חשש להיווצרות רעידות החורגות מהקריטריון יציע הקבלן אמצעים 

  להפחתת הרעידות בזמן העבודות באזורים אלו.

 שלב ההפעלה 4.6.2

 קריטריון למפלס רעידות 4.6.2.1

לזמן ההפעלה נקבעו בהתאם למסמך של הרשות האמריקאית מפלסי הרעידות המרביים המותרים 

(להלן:  HMMH) שנערך על ידי חברת FTA (Federal Transit Administration-הפדרלית לתחבורה, ה

 ") הבא:FTA-"מסמך ה

"Transit noise and vibration impact assessment", FTA-VA-90-1003-06, May 2006. 

ות מרכבת הינו המפלס המרבי של מהירות הרעידות הנמדדת ברצפת המבנה בהתאם למסמך זה מפלס רעיד

 במעבר רכבת במסילה. מפלס הרעידות מרכבת נקבע בהתאם לנוסחה הבאה:

Lv = 20*log (V/Vo)     dB(V) 

 כאשר:

Lv    הוא המפלס הכולל של מהירות הרעידות בדציבלdB(V), 

V      הוא השורש הריבועי הממוצע(rms) יה.יבמטרים לשנ רות הרעידות של רצפת בניין,של מהי 

Vo   2יהימטרים לשנ - 10-8*5הוא ערך הייחוס של המהירות השווה ל. 

מטר/שנייה לקווי רכבת בהם עוברים יותר  5x10(-8)-בהתאם למסמך זה מפלסי הרעידות המרביים, בייחס ל

 רכבות ביממה, לזמן הפעלת רכבות יהיו: 70-מ

 .Lv=66 dB(V)מבני מגורים או מבנים המשמשים בד"כ גם לשינה  .3

 .Lv=69 dB(Vמבנים מוסדיים המשמשים בעיקר לשימוש יומי ( .4

 חישוב רעידות 4.6.2.2

רכבות, משמע מפלסי הרעידות המותרים המרביים  70-מספר הרכבות המתוכננות לפעול ביממה הינו גבוה מ

קמ"ש  70 -של הרק"ל לכל אורך התוואי  מרביתנסיעה  נערך חישוב מחמיר למהירות. Lv=66 dB(V)יהיו: 

. נמצא כי המרחק הקריטי, אשר תחתיו מפלסי מהירות הרעידות יחרגו FTA-ובהסתמך על מסמך ה

אשר בה מפורטים מקבלי רעש  4.5.3.1מטרים מציר המסילה. מטבלה  7מהמפלס המרבי המותר הינו 

 15מקבלי הרעש המייצגים לבין ציר המסילה בתוואי הינו  הנבחנים, ניתן לראות כי המרחק המינימאלי בין

מטרים. מרחק זה עולה על המרחק הקריטי בו יתקבלו חריגות ועל כן לא צפויה חריגה מקריטריון הרעידות 
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במבנים הקרובים ביותר למסילה ובהכרח שלא צפויה חריגה מקריטריון הרעידות גם במבנים הרחוקים 

 יותר.

יבחן נושא הרעידות פעם נוספת. במידה ותימצא חריגה מהקריטריון ניתן יהיה לטפל  בשלב התכנון המפורט

 בה באמצעות טיפול במסילה עצמה.
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 שדות אלקטרומגנטיים 4.7

 מבוא 4.7.1

שימושי ויעודי זה מוגש אפיון תיאורטי של בטיחות שדות אלקטרומגנטיים לאדם והשפעות על  סעיףב

 תשתית הרכבת.ל ים הסמוכיםפוטנציאליות באזורצרות הפרעות וכתוצאה מהיוהקרקע 

כוללים ניתוח תאורטי של המרחקים מפרט את טווחי הבטיחות והתאימות האלמ"ג, אשר זה  סעיף

 CENELECתקן האירופאיהדרושים למניעת קונפליקטים עם הנחיות המשרד להגנת הסביבה ובהתאמה ל
EN 50121-2 ת. בנושא פליטה אלמ"ג מתשתית הרכבת ומהרכב 

קטעי מסילת הרכבת הקלה לאורך הקו הסגול נסרקו כדי לאתר מבנים ושימושי קרקע אשר עלולים להיות 

מושפעים מהפליטה האלמ"ג מקווי הכוח העליונים, המזינים את הרכבת ומפעולת הרכבות בקו הסגול. 

ירה, כטווח לאורך התוואי לא אותרו מבנים שהמרחק שלהם מהמסילה נכלל בתחום שהוגדר, בגישה מחמ

(הסף המומלץ על ידי המשרד  4mG-) אשר ממנו ואילך רמת שטף השדה המגנטי תהיה נמוכה מ'מ 6.2בטוח (

בנוסף, מאחר והוראות התכנית מאפשרות שינוי במיקום  ).ילהגנת הסביבה בתנאי עומס אופייני מקסימאל

שריים בהם ניתן לעשות המסילה במקטעים שונים בשלבים מאוחרים יותר, תוארו בהמשך אמצעים אפ

 שימוש, במידת הצורך, לשם צמצום טווח ההשפעה על מבני מגורים מהקטנרי.

המומלץ על ידי המשרד להגנת הסביבה מתייחס לממוצע יומי בתנאי עומס  4mGיצוין כי סף החשיפה של 

 .מיצוע יומי עםמתייחס לתנועה במסילה  'מ 6.2אופייני מקסימלי, טווח הבטיחות המחושב במסמך זה של 

נציין כי הוראות התכנית קובעות כי תנאי למתן היתר בניה הינו הגשת מסמכי ביצוע לצמצום מפגעים יכללו 

הגשה של תכנית למערך החשמול הכוללת תאימות אלמ"ג, לרבות תכנית לביצוע כל האמצעים הנדרשים, 

 מאושרת על ידי הממונה על הקרינה, להבטחת עמידה בשטף קרינה. 

 מילון מונחים 4.7.1.1

, כולל: מנועי ההינע, הרק"להקו המזין את כל צרכני  :Catenary-ו Messengerקו מתח עילי  )1(

  1500V ;תאורה, מיזוג אוויר, מערכות שונות אחרות. מאפייני הקו העילי הם: מתח זרם ישר של 

. זרם 1500kWאמפר, בהתאמה להספק האופייני של  1000 -שני קרונות  ע"יזרם אופייני הנצרך 

 .4049A; זרם קצר 3160A -מרבי בעומס לזמן קצר 

המסילה מחוברת למוליכים המחברים אותה לצד השלילי של מוצא הספקת המתח  קו זרם חוזר: )2(

 .קו עילי המחזיר חלק מהזרם ונועד להקטנת הקרינה המגנטיתהישר, היינו 

ל חברת חשמל. חלק ש 22kVתחנת המשנה להספקת המתח מוזנת ממתח ז"ח  תחנת משנה: )3(

ז"ח תלת פאזי. להזנת  400Vמהאנרגיה נמסר לצרכנים (תחנות וציוד עזר לאורך המסילה) כמתח 

מערכות ההינע בקרונות הרכבת מיושר המתח במוצא השנאים לקבלת המאפיינים הנדרשים לקו 

 המתח העילי. 
ת המחבר בין קרון התקן המחליק לאורך קווי המתח העילי והעשוי כאלקטרודה בודד פנטוגרף: )4(

הרכבת למערכת החשמל העילית ומאפשר הזנת מערכות החשמל של הרכבת תוך כדי תנועה או 

 עמידה.

 זרם אשר אינו עובר במוליך ובתוואי אשר יועד עבורו. :(Stray Current)זרם תועה  )5(

 של החומר. חמצון מתכת ולהרס התכונותכימי, אשר גורם ל-תהליך אלקטרו קורוזיה: )6(

יחידת הזמן המשמשת למיצוע צפיפות הספק הקרינה, לצורך  :של קרינה בתדר רדיו בזמןמיצוע  )7(

 דקות. ICNIRP (– 6התקן בארץ ( עפ"יהשוואה עם תקני בטיחות קרינה. יחידת הזמן המקובלת 
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החשיפה עולה על משך יחידת הזמן המשמשת למיצוע המצטבר של משך הזמן  :מצטברתחשיפה  )8(

 ה.רמת צפיפות הספק הקרינ

רכיב השדה החשמלי ורכיב השדה המגנטי שני  -הגל האלמ"ג מורכב משני רכיבים  גל אלמ"ג: )9(

הרכיבים ניצבים זה לזה וניצבים לכוון התפשטות הגל. עוצמת הגל האלמ"ג נתונה ביחידות של 

 צפיפות הספק שדה הקרינה (ראה להלן). 

. עוצמת (V/m)וולט למטר  צפיפות השדה החשמלי מבוטאת ביחידות ):E( עוצמת שדה חשמלי )10(

השדה החשמלי קטנה ביחס ישר להתרחקות הגל החשמלי מהמקור (האנטנה או המעגל הפולט את 

 השדה).

. עוצמת (A/m)צפיפות השדה המגנטי מבוטאת ביחידות אמפר למטר  ):Hעוצמת שדה מגנטי ( )11(

 ).מגנטי את שדההפולט  קו בודדהשדה המגנטי קטנה ביחס ישר להתרחקות הגל המגנטי מהמקור (

עוצמת השדה המגנטי יורדת ביחס הפוך למרחק בריבוע מלולאות כמו זו שבין קו ההזנה העילי 

 והפסים המחזירים את הזרם בתשתית הרכבת הקלה.

כאשר בגופו פוגע גל אלקטרומגנטי. חלק בתדר רדיו אדם נחשף לקרינה  חשיפה לשדה קרינה: )12(

כמראה), חלק נספג ברקמות הגוף וחלק מהקרינה עובר את מהקרינה הפוגעת מוחזר (הגוף משמש 

הגוף בלא שיבלע ברקמות. כמות ההחזרה, הבליעה והמעבר של הקרינה תלויה בתדר הגל הפוגע 

 ובזווית הפגיעה של הגל בגוף.

חשיפת אדם לקרינת תדר רדיו באופן שאינו קשור באופן ישיר לתעסוקתו,  חשיפת כלל הציבור: )13(

אינו מודע לקיומה של הקרינה או אינו שולט על מקור השידור ואינו יכול  כאשר האדם הנחשף

לפיכך למנוע היחשפות לקרינה זו. במונח כלל הציבור כלולים תושבים, עובדים, מבקרים, 

 המתגוררים או שוהים במסגרת פעילותם בסמוך לתשתית הרכבת הקלה.

במטרים בו רמת שדה הקרינה שווה  המרחק המזערי מהמסילה טווח בטיחות (בין המסילה לאדם): )14(

 או נמוכה מגבולות החשיפה המוגדרים בתקן בטיחות קרינה. 

המרחק המזערי מהמסילה במטרים בו רמת שטף השדה המגנטי  טווח השפעה על ציוד אלקטרוני: )15(

 וציוד אלקטרוני בכלל.נמוכה מרמת הפגיעות הידועה של התקני קרן אלקטרונים חופשיים 

 התוכנותבסיס הנתונים ו 4.7.2

 נתוני הקלט 4.7.2.1

 תמקורות בנושא קרינומ תכניתהמאפיינים החשמליים והאלקטרומגנטיים נלקחו מתוך מסמכי ה

במסמכים אלו ניתן למצוא נתונים מדודים אשר הורדו בסקרים בארה"ב ובאירופה, באזורים . 3.,1,2אלמ"ג

משות בתסקיר זה לצורך ייחוס, שתיות דומות לזו המתוכננת בקו הסגול. גם תקני הפרעות אלמ"ג המשתשל 

, מבססים את רמות התקינה על תוצאות רבות של סקרי CENELEC EN 50121-2לדוגמא תקן אירופה 

 לפיכך, הרכבת תסתמך על התקן האירופי.הפרעות בתשתיות תחבורה חשמלית. 
  

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

2 

JTMTמסמך  - : 4, פרק  Electromagnetic and Stray Current Effects. .(מתוך רכבת קלה בירושלים)  

- Enertech Consultants : Magnetic Field Interference Assessment for Vasona Corridor Extension .1999יוני ,   

 .CENELEC EN 50121התקן האירופאי לתשתית ולרכבות חשמליות  -
3 דוח פסופומטרי   NTA-280574-1.0-Psophometry Report Revision A, Date 20080521. 
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 כלים לביצוע אנליזה של שדות אלמ"ג  4.7.2.2

משמשת לניתוח אווירה אלמ"ג, סיכוני קרינה לאדם, תחמושת, דלק  TRIGO 3.3תוכנת מחשב 

 ואלקטרוניקה.

משמשת לניתוח שפיית שטף השדה המגנטי מקווי כוח עיליים, שנאים, קווי צבירה  MMIתוכנת מחשב 

 חשמליים וארונות חשמל למקורות הספק חשמלי זרם ישר, זרם חילופין, חד פאזי ותלת פאזי.

ועל ידי מהנדס אורן  זה סעיףהנן תוכנות בדוקות, אשר פותחו על ידי משה נצר, כותב  שתי חבילות התוכנה

 .הרטל אשר ביצעו תסקיר סביבה אלמ"ג לרכבת הקלה בירושלים ובנצרת ולחישמול רכבת ישראל

 מאפיינים טכניים -מערכת הרכבת הקלה  4.7.3

 מאפייני הספקת הכוח לרכבת ולתשתית המסילה 4.7.3.1

 :לרק'"לים העיקריים של אספקת הכוח המאפיינלהלן פירוט 

 . V 1500אספקת זרם ישר במתח של  –רשת קו מתח עילי  )1(
 מ'. 5.5-ל 4.5גובה הקו מעל למסילה בין  )2(
 :4זרמי הרכבת )3(

i. Messenger:36.4% 
ii. Catenary: 63.6% 
iii. :Right Rail  43%  

iv. Left Rail 43%: 
v. Earth  : 14% 
vi. :Aerial Return 0%  
vii. Underground HV Cable: 260A 

מידע נוסף, המבוסס על תחנות המיישרים בחדרים הטכניים המתוכננים בקו האדום, שהינם בעלי מאפיינים 

 תרשים, מוצג בסגולוכוללים נתונים סטטיסטיים המספקים מידע גם לגבי הקו ה ,דומים לתכנית הנוכחית

4.7.3.1.  
  

                                                 
 Tel Aviv Red Line Electrification System, Traction Power System Study, LTK Engineeringנתונים מתוך מסמך  6

Services, dated October 9, 2013. 
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 האדום מיישרים לאורך הקומאפייני זרם השיא והממוצע לכל תחנת  - 3.17.4.תרשים 
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 כי :ניתן לראות  4.8.3.1בתרשים 

שמהווה זרם ממוצע של  1700kWבתחנת ביאליק (בקו האדום) ערך הספק הזינה הממוצע הנו  .א

עם זרם ישר  1500kW -ביקוש החשמל הממוצע נמוך מ ,בכל שאר תחנות היישור אמפר. 1133

 .1000Aממוצע אופייני של 

מתחנת בילינסון (גם היא מהקו האדום).  4300kWמתחנת המיישרים הנו הספק השיא המבוקש  .ב

 3160Aאמפר. בפועל נלקח באומדן זרם ישר מרבי של  2870משמעות הספק זה זרם ביקוש של 

 .4740kWהמתאים להספק ביקוש מרבי של 

חלוקת הזרם בין המוליכים, בצורה פשוטה, כאשר המסילה מבודדת מהקרקע, היא שהמוליכים  .ג

עיליים נושאים את הזרם בכיוון מהתחמ"ש לרכבת והפסים מחזירים את הזרם לתחמ"ש בחלוקה ה

 שווה בין פס ימין ושמאל. 

של מוצא אספקת המתח הישר  (return)קו הזרם החוזר מתבסס על חיבור המסילה לקו החזרה  .ד

התנגדות בתחנת המשנה. במקביל לקו המסילה יש לעיתים עיבוי בצורת כבלי נחושת להקטנת ה

 החשמלית של מסלול הזרם החוזר והקטנת הזרמים התועים.

וולט ז"ח תלת פזי לתשתית המסילה, כולל תחנות לאיסוף והורדת  400תחנת המשנה מספקת כוח  .ה

 .260Aנוסעים. הזרם המרבי במעגל זה יכול להגיע ל

 בכל תחמ"ש מצויים שני שנאים בערך של - (RS)מיקום ומאפייני אספקת הכוח של תחנות המשנה  .ו
2MVA  אמפר זרם מרבי לפאזה במתח הנמוך.  2900-היינו, כ 

 מאפיינים גיאומטריים  4.7.3.2

 מאפיינים רלוונטיים לניתוח השפעות סביבה אלמ"ג מפורטים להלן:

 מ'. 5.5עד  4.5 -גובה קווי רשת אספקת הכוח מעל למסילה )1(
 ס"מ. 143 –מרחק בין קווי המסילה  )2(

 מ', בהתאמה. 10-מ' ו 4ק מזערי ומרבי בין המרכזים של שתי מסילות מקבילות: מרח )3(

 מ'. 3 -מרחק מזערי של גדר (במקומות בהן גדר כזו נדרשת) ביחס לקצה המסילה הקרוב  )4(

 מציגים חתכים מייצגים לצורך החישובים. 4.7.3.3-ו 4.7.3.2תרשימים 
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 חתך סכמטי – 2.3.7.4רשים ת
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 חתך מפורט – 3.3.7.4תרשים 
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 אומדן שטף השדה המגנטי 4.7.4

קוצבי רגישות של הסף של שדה מגנטי סטטי כאשר החישוב נעשה בזרם ישר, לבחינת השפעה על קוצבי לב, 

של אדוות  חילופיןהבזרם האומדן לשטף שדה מגנטי שמקורו  ;5000mGaussהוא   ACGIHלב המקובל לפי

(המתייחס לזרם  4mGהמלצות המשרד להגנת הסביבה לסף של ל היישור על גבי הזרם הישר הושווה

  .ליממה ) בממוצעןלופייח

התחשיב של שטף השדה המגנטי מהמסילה נעשה לשתי רכבות, אחת בכל כיוון, על שתי המסילות המוצגות 

 לעיל.  4.7.3.3 -ו 4.7.3.2 תרשימיםג בכפי שמוצ

האומדן של שטף השדה המגנטי נעשה ביחס לדרישות הגבלת חשיפת אדם לשטף זה, כרשום בחוק הקרינה 

 4mG. בחוק הקרינה אין, כיום, סף מחייב. סף החשיפה המומלץ בזרם מרבי ממוצע הנו 2006הבלתי מייננת 

 ביממה. 

ממוצע  חושבמשרד להגנת הסביבה, מתייחס לממוצע החשיפה ביממה, המוכוון להמלצות ה ,היות והתחשיב

לתסקיר זה ומפורטת  3.1.1.1המפורטת בטבלה  2030בשנת  זה מתוך תכנית ההיסעים הצפויה של הרכבת

 להלן. 4.7.4.1 תרשיםב

 2030נתוני רכבות בשני הכיוונים לשנת  – 4.17.4.תרשים 
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לדרישות הגבלת חשיפת אדם לשטף זה, כרשום בחוק הקרינה האומדן של שטף השדה המגנטי נעשה ביחס 

 . בחוק הקרינה אין, כיום, סף מחייב. סף החשיפה המומלץ בזרם מרבי ממוצע הנו2006הבלתי מייננת 

 .ביממה 4mG כאמור

היות והתחשיב, המוכוון להמלצות המשרד להגנת הסביבה, מתייחס לממוצע החשיפה ביממה, חושב ממוצע 

  בסכמה לעיל.נית ההיסעים הצפויה של הרכבת המפורטת זה מתוך תכ

מתבסס על נתוני התכנית הניתן לחשב את ממוצע החשיפה ואת מרחקי הבטיחות שייקבעו לפי פקטור מיצוע 

 :להלןוזמני הנסיעה של הרכבת הקלה 

 .3km –מרחק מרבי בין תחנות מיישרים סמוכות  .1

 .20km/hרכבת: המהירות ממוצעת של  .2
 דקות. 9ממוצע של רכבת בקטע שבין שני מיישרים:  זמן שהייה .3
 122 –על מסילה אחת  רכבות: 1מקטע  מספר רכבות כולל ליממה על כל מסילה .4

 שעות. 122x9/60 =18.3זמן הנסיעה הכולל ליממה בקטע אחד בין שני מיישרים סמוכים: 

 . 0.76=18.3/24 :1ממוצע יומי של מקטע 
 118 –: רכות על מסילה אחת 2מקטע  מסילהמספר רכבות כולל ליממה על כל  .5

 שעות. 118x9/60 =17.7זמן הנסיעה הכולל ליממה בקטע אחד בין שני מיישרים סמוכים: 

 0.74=17.7/24 :2ממוצע יומי של מקטע 

 . 0.76שני הממוצעים מאוד דומים לכן ניתן לחשב את הממוצע היומי לפי פקטור מיצוע של 

  השדה המגנטי בזרם ישר 4.7.4.1

 .3160Aשיא של בזרם ישר  הנוצר כאשר מגיע לרק"ל השדה המגנטישטף את מציג  4.7.4.2ים תרש

 לרכבת 3160Aהשדה המגנטי בזרם ישר שיא של  - 47.4..2תרשים 
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, 5000mGauss5הינו גבולי עם הסף לקוצבי לב,  הקרונותהשדה המגנטי בכל מקום סביב המסילה ובתוך 

 .3160Aבזרם שיא של 

גרף של הפצת . מעיון ב1000mGמקובל הסף של  ACGIHעפ"י רגישות קוצבי לב לשדה מגנטי ז"ח,  מבחינת

 ניתן לראות שאין חשש לקוצב לב בהקשר לשדה מגנטי משתנה בזמן. )4.8.4.2תרשים שטף שדה מגנטי ז"ח (

 השדה המגנטי בזרם חילופין 4.7.4.2

על פי תעבורת הרכבות המוצגת  0.76מציג את שפיית שטף השדה המגנטי לממוצע יומי של  4.7.4.3תרשים 

, כולל נסיעות בלילה בשעות בהן השירות מופסק. הטווח המתאים לממוצע הסגול המזרחילעיל לקטעי הקו 

 בזרם המניע שתי רכבות 4mGשטף השדה המגנטי היומי לאורך המסילה כפי שנמדד מציר המסילה לגבול 

 .' מציר הסימטריה בין שתי המסילותמ 6.2על מסילות מקבילות הנו 

 ברכבת 9.2Aהשדה המגנטי ממוצע יומי, בזרם אדוות של  - 47.4..3 תרשים

 אומדן שטף השדה המגנטי בחדרים טכניים (שנאים ומיישרים) 4.7.4.3

חשמל הלוחות את כוללים מוקדי הפליטה לשטף השדה המגנטי . דוגמא של חדר טכנימציג  4.7.4.4תרשים 

 ושנאים.

 . אומדן שטף השדה המגנטי במפלס הרחוב לתחנה בעומק תת"ק מתוכנןמציג  4.7.4.5תרשים 

 . מ') 4.3מציג את שטף השדה המגנט במפלס הרחוב (עומק חדר האנרגיה בתת"ק  4.7.4.6תרשים 

הרחוב לתחנת יישור שפיית שטף השדה המגנטי על גבי שרטוט אדריכלי במפלס מציג את  4.7.4.7תרשים 

 . בעומק מתוכנן

                                                 
 American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACIGH)תקן ולפי  ICNIRP לפי   5
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רח'  -מבנה אופייני של חדר טכני במפלס מתקני האנרגיה (מודל מייצג  - 47.4..4תרשים 
 שדה) אלוף
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 אומדן שטף השדה המגנטי במפלס הרחוב לתחנה בעומק תת"ק מתוכנן - 47.4..5תרשים 
 (שרטוט אדריכלי)

 מ') 4.3(עומק חדר האנרגיה בתת"ק שטף השדה המגנט במפלס הרחוב  - 47.4..6תרשים 
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שפיית שטף השדה המגנטי על גבי שרטוט אדריכלי במפלס הרחוב  - 47.4..7תרשים 
 לתחנת יישור בעומק מתוכנן

 סיכום ביניים

רמת שטף השדה המגנטי במפלס הרחוב נמוך מאוד ומאפשר שימוש חופשי במפלס הקרקע למעט מעל לשטח 

 . 8mG -התחנה היכן ששטף השדה המגנטי גבוה מ

שאכן שטף השדה המגנטי המגיע לבניין  4.7.4.7תרשים על מבנים סמוכים ניתן לראות בבבחינת השפעות 

 .2mG -הסמוך ביותר נמוך מ
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ת הפצ –שפיית השדה המגנטי על גבי שרטוט אדריכלי במפלס הרחוב  - 47.4..8תרשים 
 *שטף השדה המגנטי למבנים סמוכים

 א'.  70נלקח מחו"ד לאומדן שטף מגנטי לחדר טכני אלוף שדה במסגרת תת"ל  •
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 המזרחי משמעויות לרק"ל הקו הסגול 4.7.4.4

 צפיפות שטף שדה מגנטי בזרם ישר

ממליץ כי חשיפת קוצבי לב  ICNIRPארגון הבריאות העולמי העוסק בהגבלת חשיפה לקרינה בלתי מייננת, 

 . 4000Gaussאו  400mT. חשיפת הציבור מוגבלת ל 5000mGaussאו  5Gauss-תהא מתחת ל

 צפיפות שטף שדה מגנטי מחדר טכני

. 4mG-יינו השטף המגנטי נמוך ממעבר לקירות/גבולות החדר הטכני אין שטף שדה מגנטי משמעותי, ה

מ' מעל הקרקע, בחדר טכני טמון,  1באזורים מעל לתקרת החדר בהם שטף השדה המגנטי עשוי להגיע בגובה 

גאוס אין להציב ספסלי ישיבה או לאפשר שימושים לשהיית אנשים במקום אם כי אין מניעה -לעשרות מילי

סף, ניתן לצמצם את רמות השטף המגנטי מעל החדרים לתנועה ומעבר חופשי של אנשים באזורים אלו. בנו

הטכניים על ידי 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 הקו הסגול

(תנועה  מטר 6.2-בנה מאוכלס הקרוב יותר מנתיב המסילה מופה לאיתור קונפליקטים, שמשמעותם מ

 4.7.6בתחום טווח זה (ראו פירוט בסעיף אותרו מבנים לאורך הציר הממוקמים לא מיצוע יומי). בבמסילה 

 . בהמשך)

 מדד החשיפה המזיקה והחשיפה הבטוחה

. הווה אומר עוצמת קרינה בתדר רדיו תשתית הרכבת הקלה אינה משדרת גלים אלקטרומגנטיים מכוונים

הנה חלשה  ICNIRP6 הנחיותהרדיו הנפלטת מהתשתית ומהרכבת ביחס לשדה הקרינה הבטיחותי על פי 

מאוד ואינה מסכנת אדם. עקב הזרם הגבוה המניע את הרכבת ייווצר שטף שדה מגנטי גבוה יחסית בזרם 

ם מרכיבי שדה מגנטי בתדרים מאוד ימצאו ג Hz 50ישר (תדר אפס) והואיל וזרם זה מיושר מז"ח בתדר 

על קווי הכח העיליים  300Hzולאדוות של  Hz 50 –. פרט לתדר הבסיס Hz 3000עד  50Hz –נמוכים 

 מגנטי.שדה כל שאר התדרים ייצרו עוצמה זניחה של שטף לרק"ל, 

, הקרוב לתדר אפס של השדה 1Hzלחשיפה לשטף שדה מגנטי עד לתדר  ותמתייחס ICNIRPהנחיות 

 גאוס. 400 -החשיפה המותרת לכלל הציבור לשדה בתדר זה  אלוהמגנטי. על פי הנחיות 

גאוס ללא כל מגבלת  2הנה  ICNIRPעל פי  Hz 50 –החשיפה המרבית המומלצת לכלל הציבור בתדר הרשת 

גאוס  10טף שדה מגנטי של שעות ביממה) ולציבור מקצועי ההמלצה להגבלת החשיפה מתייחסת לש 24זמן (

 במהלך יום עבודה.

לספי החשיפה לכלל הציבור, הקטין את סף החשיפה לז"ח בתדר  2013, בהמלצה מספטמבר 7המשרד להג"ס

50Hz  מסף החשיפה לפי  0.2%לכדיICNIRP 4, היינו לכדיmG .בממוצע ליממה 

                                                 

6  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. 
רשת החשמל, דף המשרד לאיה"ס באתר האינטרנט של המשרד,  חשיפת האוכלוסייה לקרינה אלקטרומגנטית בתדר  7

 .24.7.02מתאריך 
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כל הגוף לשדות מגנטיים  ממליץ על חשיפה מרבית של ACGIH8תקן משרד העבודה לציבור מקצועי 

 גאוס.  600הנוצרים בסביבת מקורות זרם ישר שלא תעלה על 

אדם הנושא קוצב לב או כל ציוד תומך חיים אחר, הנישא  (ACGIH)משרד העבודה  נותעל פי הנדרש בתק

גאוס. החשיפה המותרת לקוצבי לב לשדה  5-על ידי החולה, מומלץ שלא ייחשף לשטף שדה מגנטי גבוה מ

 גאוס. 10 -) הנו גבוה פי שתיים  EN50061( בזרם ישר על פי התקן המקביל באירופה

 פגיעות מערכות אלקטרוניות לשטף שדה מגנטי 4.7.5

השפעה הידועה ביותר הייתה בעבר לצגי מחשב, טלוויזיה ומצלמות וידאו בטכנולוגיה של שפופרת קרן ה

(קצת  600mGלשטף שדה מגנטי זרם ישר הינה   CRT ). הרגישות המזערית של צד מחשבCRTקטודית (

 מגנטי).-יותר מהשדה הגיאו

ו בטכנולוגיה בלתי רגישה בעליל לשטף כיום רוב הטכנולוגיות של התקני קרן אלקטרונים חופשיים הוחלפ

("צגים שטוחים"). טכנולוגיה זו לא רגישה לשדות מגנטיים ואין  LEDומסכי  LCD-TFTשדה מגנטי מסוג 

 נתונים מהו בכל זאת השדה המגנטי המרבי שיכול לגרום לשיבוש של צגים שטוחים.

) 6000-10000mGהיא כה גבוהה ( הפגיעות של מדיה מגנטית להפרעות מגנטיות בזרם ישר ובתדר הרשת

 שאין סכנה לאבדן נתונים המאוחסנים במדיה המגנטית עקב שדות חיצוניים.

ציוד המכיל טכנולוגיה של "קרן Hz 50 ,באשר לשטף שדה מגנטי המשתנה בזמן, כלומר בתדר הרשת

וחסת אלקטרונים חופשיים" עלול להיות רגיש ביותר להפרעות אלה. הרגישות הגבוהה ביותר מי

. מיקרוסקופ סורק אלקטרוני mG 0.2-) אשר רגיש לשדה נמוך עד כSEMלמיקרוסקופ סורק אלקטרוני (

-מוליכים ובתעשייה העוסקת בביו -מצוי בסקטורים מסוימים של התעשייה המתוחכמת, כגון תעשיית חצאי

 ).Hi-Techהנדסה. זהו מכשיר יקר ולכן אינו נפוץ באזורים שאינם מכילים תעשיות מתוחכמות (

במקרה של הופעת זרם  SEM-בין השאר נבחן בעבודה זו פוטנציאל ההפרעה למערכות אלקטרוניות כמו ה

מ' מציר הסימטריה בין  8ובו ניתן לראות שעד לטווח של  4.7.4.4קצר לזמן קצר. הפרעה זו מוצגת באיור 

כות כה רגישות עד לטווח זה . במקרה וימצאו מער2mG-המסילות יתכן פולס של שטף שדה מגנטי הגבוה מ

תיתכן הפרעה רגעית שתימשך עד לניתוק זרם הקצר. עמידות ציוד בפולס של שדה מגנטי מוגדרת בתקן 

EN61000-4-9 (Electromagnetic compatibility (EMC). Testing and measurement techniques. 
(magnetic pulse field immunity test. 

  

                                                 
 , רמות חשיפה מומלצות לציבור מקצועי.American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACIGH)תקן  8
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 רומגנטי (למעט מקלטי רדיו)פגיעות לשדה אלקט 4.7.5.1

-ENמ' מתשתית הרכבת ומהרכבת מוגדרת בתקן  10פליטת הרעשים האלמ"ג בתדרי רדיו במרחק של 
 . EN61000-4-3רגישות מערכות אלקטרוניות להפרעות בתדר רדיו מוגדרת בתקן  .50121-2

להלן מציגה את רמות הפליטה לשדה מגנטי ולשדה חשמלי עבור מערכת של מתח עילי  4.7.5.1 טבלה

1500V. 
רמות הפליטה לשדה מגנטי וחשמלי - 4.7.5.1טבלה   

 MHz 1000-30  -פליטת שדה חשמלי 

)dBµV/m( 

 MHz30-kHz150–פליטת שדה מגנטי 

)dBµA/m( 

מתח הקו 

 העילי

80-65 65-15 1500V 

למערכת אלקטרונית המכילה חצאי מוליכים, כרטיסים מודפסים ותילים חשמליים חסינות מוגבלת לקרינה 

לציוד  V/m 1אלמ"ג בתדר רדיו. מרבית התקנים האזרחיים מציגים דרישה לחסינות מזערית לקרינה של 

תקן ספציפי  לאלקטרוניקה תעשייתית ולאלקטרוניקה רפואית. לקוצבי לב אין V/m 3-אלקטרוני כללי ו

. חסינות דומה דרושה לעגלת נכים עם מערכת V/m 100אבל בספרות קיימת דרישה לחסינות מזערית של 

 אשר אימץ תקן אירופאי מקביל:  961היגוי אלקטרונית. להלן מספר תקנים מייצגים, כולל תקן ישראלי 

 ).95ממרץ  EN 50082-2(מודיפיקציה של תקן אירופאי  98, אוגוסט 8.2חלק  961תקן ישראלי  .א

 V/m 10תהיה  AMאפנון  MHz 80-1000,חסינות ציוד אלקטרוני תעשייתי לגל רציף, בתחום תדר 

  V/m : 87-108 MHz; 174-230 MHz; 470-790 MHz 3פרט לתדרים הבאים בהם החסינות תהיה 
תהיה  MHz 26-1000: חסינות ציוד אלקטרוני רפואי בתחום תדרים 93משנת IEC 601-1-2 תקן  .ב

3V/m. 

בנושא חסינות ציוד  ETS 300 386-1, (ETSI)תקן אגוד התקנים לטלקומוניקציה האירופאי  .ג

להם מוגדרת חסינות של  Class 1-3טלקומוניקציה לקרינה בתדרי רדיו: שלושה סיווגים של ציוד, 

1V/m ,3 V/m 10 -ו V/m 150, בהתאמה בתחום תדרים kHz - 1000 MHz . 
 :RS103, בחינה MIL-STD-461Eתקן צבאי (ארה"ב) של חסינות לקרינת רדיו ברמת התיבה,  .ד

  

 תחום תדר חסינות

20 V/m 10 kHz - 2 MHz 

50 V/m 2 MHz - 40 GHz 

בהשוואה בין החסינות הנדרשת של מערכות אלקטרוניות לבין הדרישה של פליטה מרבית אלקטרומגנטית 

הקלה, ניתן לראות פער גדול מאוד בין רמת הפליטה האלקטרומגנטית הצפויה, בה תעמוד תשתית הרכבת 

, V/m 1-, לבין חסינות מזערית של ציוד אלקטרוני, שבמקרה הגרוע ביותר לא תקטן מmV/m 60-הקטנה מ

 מ'. 10טוב יותר מרמת הפליטה התקנית לתשתית במרחק של  16היינו פי 
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 של מקלטי רדיו פגיעות לשדה אלקטרומגנטי בתדר רדיו 4.7.5.2

הפרעות בתדר רדיו תיתכנה למקלטי רדיו שרגישותם גבוהה בהרבה מזה של ציוד אלקטרוני "רגיל" שאינו 

 20-30פועל בתדרי רדיו. למקלטי רדיו רגישות גבוהה המאפשרת קליטה של אותות בעוצמה שאינה עולה על 
µV/m רגישות 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 

אין הפרעות למקלטי רדיו. על פי העבודה שבוצעה באוניברסיטת יורק יש לצפות שטווח  40dBµV/mשעד 

. עקב אופי פליטת 4.7.5.29מ', ראו להלן טבלה  1500-מ' ל 560יהיה בין  AMההפרעות שייגרם למקלטי רדיו 

נה הפרעות בטווח . אם תהייFMל לא סביר שייגרמו הפרעות למקלטי רדיו "ההפרעות מהתשתית של הרק

קצר מהמסילות הן תהיינה רגעיות בזמן. על פי נתוני המסמך הנ"ל לגבי מקלטי רדיו וטלוויזיה בבתי מגורים 

מ'. במקרים  10-ומשרדים, נרשמו הפרעות נדירות בתשתיות של רכבת קלה באירופה ורק בטווח קצר מ

ים להקטנת הצימוד של הפליטה נדירים של הפרעות קבועות למקלטי רדיו, קיימים פתרונות טכני

האלקטרומגנטית בתדר רדיו מתשתית הרכבת אל המקלט הרגיש. פתרונות אלה כרוכים במניעת ניצוצות 

בין הפנטוגרף לבין הקטנרי על ידי שיפור ההחלקה ביניהם ושיפור ניחות הפליטה המוקרנת ממערכות הספק 

), כאן עדיין קיימים HF-צרים (תחום תדרי האלקטרוניות הפועלות ברכבת עצמה. לגבי שידור בגלים ק

הוא ממילא עמוס ברמות הפרעה בהרבה מעל  HF-שירותים אלחוטיים רבים, אולם ספקטרום התדרים ב

40dBµV/m  כך שתוספת הרעש האלמ"ג מהרק"ל לא תורגש, כפי הנראה, במיוחד בהתחשב בקליטה צרת

 ).5kHz -(כ HFהסרט של מקלטי 

קילו וולט זרם ישר  1.5. כפי הנראה ב 15kV ac-עבור הזנה ב AMת למקלטי מתייחס 4.7.5.2טבלה 

 הטווחים יהיו קצרים יותר.
 AM, 15 kv a/c Catenary מרחק הגנה למקלטי – 4.7.5.2טבלה 

 

מ' מתשתיות הרק"ל. בשלב  10מפרט את רמת ההפרעות המוקרנות המרביות בטווח של  EN-50121-2תקן 

הרכש של מערכות הרכבת הקלה והקמת התשתית, יידרש להבטיח עמידה בתקן זה כדי להביא להקטנת 

 המקרים שבהם תיגרמנה הפרעות אלקטרומגנטיות למערכות אלקטרוניות ולמקלטי רדיו.
  

                                                 
9 York University UK - Potential EMI to Radio Services from Railways Final Report (AY4110) for Radio 

Communication Agency   
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מערכות אלקטרוניות לשדה אלקטרומגנטי בסביבת אזור סיכום תאימות אלמ"ג בין  4.7.5.3
 המסילה

בשלב זה אין מדידות של שדה הקרינה האלקטרומגנטי בתדר רדיו מחוץ לאזור המסילה. רמות הרקע 

מ' מהמסילה נמוכות מרמות הפליטה המותרת. יש לציין כי  22שנמדדו ברכבת הקלה בירושלים במרחק של 

פויים להיות קטנים מהמרחקים שנמדדו עבור הרק"ל בירושלים מאחר מרחקים אלו בתכנית הנוכחית צ

ל בירושלים, כאשר שטף "בערך מזה של הרק 50% -ל בתל אביב תפעל במתח כפול אך בזרם הנמוך ב"והרק

סמך דרישות התקן האירופאי, יש להבטיח  על להפרעות. יהשדה המגנטי הנוצר מהזרם הוא הגורם העיקר

ילה, שדה אלקטרומגנטי העומד בתקן. בהנחה שדרישות אלו תמולאנה, לא יגרם מ' מהמס 10בטווח של 

שיבוש של מערכות אלקטרוניות מהשדה האלמ"ג בתדר רדיו אולם ייתכן שיבוש של מקלטי רדיו באפנון 

AM  לעיל).  4.7.5.1ק"מ (על פי טבלה  1.5עד לטווח של 

אות נחשב לקריטי ביותר. חסינות ציוד זה לשדה הפרעות לציוד אלקטרוני רפואי תומך חיים במוסדות ברי

מ' השדה החשמלי נמוך מזה. יש להתחשב בציוד  10-). במרחק גדול מIEC 601-1-2 (לפי 3V/mחשמלי הנה 

. במקרה זה מומלץ טווח 2mGאלקטרוני רפואי בעל צגי שק"ק העלול להיות רגיש לשטף שדה מגנטי של 

 לעיל).  4.7.4.3 תרשים(על פי  מוסדות בריאותה לבין מ' בין תשתית הרכבת הקל 12מזערי של 

 השפעות על שימושי קרקע לאורך התוואי 4.7.6

על פי תוצאות החיזוי, עוצמת השדות האלקטרומגנטיים לא תחרוג מערכי הסף המומלצים על ידי המשרד 

. מבני מגוריםר הסימטריה בין שני קווי הקטנרי, בטווח זה לא אותרו מצי 'מ 6.2בטווח של  הסביבהלהגנת 

השפעות על תשתיות טמונות כמו כבילת טלפון, אינטרנט, טל"כ, צנרת מים, צנרת דלק, צנרת גז וכיו"ב 

לא נאמדו בדוח זה כיוון שאין עדיין מידע מדויק ומפורט על מיקום הכוללות קורוזיה ו/או השראת מתחים 

 קבילות) של תשתיות אלה מהציר.תשתיות אלו ביחס לציר הרק"ל ועל היחסים הגיאומטריים (מרחק ומ

כל התשתיות האורכיות (במקביל לציר הכביש) עוברות מחוץ לרצועת הרק"ל. תשתיות חוצות, תהיינה 

ל בירושלים, שאין השפעה על תשתיות "קודמת בתשתיות הרק מפעילות. ידוע מ' לפחות 1.40בעומק של 

 החוצות את המסילה ואין להן קטע מקביל איתה.

קיימות תכניות של המצב הקיים וכן תכניות מוצעות למיקום התשתיות השונות (הן שלב זה יצוין כי ב

תכנון התשתיות נעשה  בימים אלותכניות אלו נעשו בשלב התכנון המוקדם.  ).Zוהן בעומק  X-Yבמישור 

 לשלב התכנון הסופי.

הלן מתווה את הפתרונות סיום שלב התכנון הסופי ימצאו תשתיות שיש לטפל בהן הרשימה ל ולאחרבמידה 

 האפשריים: 

מתכת מכל הסוגים (מים, ביוב, דלק, גז): הוספת הארקות לקטעי צנרת כדי לקצר את האורך  תצנרו )א

של הצינור בין שתי נקודות הארקה; לחילופין, ביצוע חיוץ, היינו חיתוך צינור המתכת והוספת קטע 

 פלסטי בלתי מוליך.
 הכיבול לתוך צינור מתכת.תשתיות טלוויזיה בכבלים: הכנסת  )ב
תשתיות טלפוניה של בזק: הכנסת הכבילה לתוך צינור מתכת, או הוספת סיכוך חיצוני, או החלפת  )ג

 קטעי טלפוניה מנחשות בסיבים אופטיים.
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כאמור, לאורך התוואי לא אותרו מבנים שהמרחק שלהם מהמסילה כלול בתחום שהוגדר, בגישה מחמירה, 

(הסף המומלץ על ידי  4mG-ר ממנו ואילך רמת שטף השדה המגנטי תהיה נמוכה ממ') אש 6.2כטווח סיכון (

 המשרד להגנת הסביבה בתנאי עומס אופייני מקסימאלי).

   אפשרויות פעולה לצמצום טווח ההשפעה 4.7.6.1

 ווט הקטנרייפתרון המחייב שינויים בח

ביחס לקו "ל המזין את הרקצמצום לולאת הזרם על ידי טווח ההשפעה  במידת הצורך ניתן לצמצם את

החזרת  החזרה של הזרם דרך המסילה. לשם כך נדרש להעביר במקביל לקטנרי קו אחד או אפילו שני קווי

מהזרם החוזר  30%-להלן מציג את הפתרון המתבקש כדי להעביר כ 4.7.6.1זרם לתחנת המיישרים. תרשים 

ה של סידור זה תהיה צמצום שטף השדה דרך הפסים לקוי חזרת זרם עיליים הצמודים לקטנרי. ההשפע

 בזרם ממוצע אופייני.  ציר הסימטריה בין המסילותמ 'מ 4-בטווח של כ 4mG-המגנטי ל

 קו החזרת הזרם העילי יתלה על עמוד התמיכה של הקטנרי בין קצה העמוד לבין הקו החם.

 מציג את החזרת הזרם.  4.7.6.1תרשים 

 החזרת זרם – 6.17.4.תרשים 
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 סיכום ומסקנות  4.7.7

 )Catenaryחישמול עילי ( 4.7.7.1

אשר נקבע על פי החישוב השמרני לזרם ביקוש אופייני (ממוצע יומי) מתשתית טווח הבטיחות לבתי מגורים 

וקיום קו מתח גבוה תת קרקעי מתחת לציר האמצע  9.2Aהרכבת הקלה בהנחה של אדוות ז"ח בשיעור של 

מקצה הקטנרי לבניין הסמוך. לאורך התוואי לא אותרו מבנים שהמרחק שלהם  'מ 6.2בין המסילות, הנו 

מהמסילה נכלל בטווח שהוגדר. מאחר והוראות התכנית מאפשרות שינוי במיקום המסילה יצוין כי במידת 

הצורך ניתן לצמצם את טווח הבטיחות למניעת קונפליקט עם הנחיות המשרד להגנת הסביבה למשל על ידי 

 לי החזרת זרם עיליים בצמוד לקטנרי שיחזירו חלק מהזרם החוזר לתחנת המיישרים. הוספת מעג

 חדרים טכניים 4.7.7.2

. באזורים מעל לתקרת התחנה שטף השדה המגנטי 4mG-מחוץ לקירות החדר שטף השדה המגנטי נמוך מ

ועה אין מניעה לתנ. ברמות שטף כאלו 8mGלמעל מ' מעל הקרקע של החדר הטכני עשוי להגיע  1בגובה 

אין לאפשר שימושים המאפשרים שהיית הציבור במקום כגון ומעבר חופשי של אנשים מעל החדרים אולם 

במיוחד  ,הצבת ספסלי ישיבה מעל לתקרת התחנה או שהייה של אנשים בשטחים הציבוריים שמעל התחנה

מצעים בממוצע יומי. א 4mGלאור המלצת המשרד להגנת הסביבה להגבלת חשיפה לסף שלא יעלה על 

 אפשריים לצמצום ההשפעה כוללים:

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 

PVC .או קלקר 
הבעייתיים מבחינת שטף השדה המגנטי תכנון פנימי ומיקום החדרים הטכניים כך שהאלמנטים  •

 .ימוקמו באזורים פחות רגישים לשהיית אנשים (למשל תחת כבישים קיימים)

 תשתיות 4.7.7.3

השפעות על תשתיות טמונות כמו כבילת טלפון, אינטרנט, טל"כ, צנרת מים, צנרת דלק, צנרת גז וכיו"ב 

ן עדיין מידע מדויק ומפורט על מיקום הכוללות קורוזיה ו/או השראת מתחים לא נאמדו בדוח זה כיוון שאי

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 הרשימה להלן מתווה את הפתרונות 

 האפשריים: 

מתכת מכל הסוגים (מים, ביוב, דלק, גז): הוספת הארקות לקטעי צנרת כדי לקצר את האורך  תצנרו •

של הצינור בין שתי נקודות הארקה; לחילופין, ביצוע חיוץ, היינו חיתוך צינור המתכת והוספת קטע 

 פלסטי בלתי מוליך.
 תשתיות טלוויזיה בכבלים: הכנסת הכיבול לתוך צינור מתכת. •
של בזק: הכנסת הכבילה לתוך צינור מתכת, או הוספת סיכוך חיצוני, או החלפת  תשתיות טלפוניה •

 קטעי טלפוניה מנחשות בסיבים אופטיים.
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 פרופיל הרחוב ותפקודו העירוני 4.8

ההשפעות על אופיו ותפקודו של הרחוב מוצגות במסמך "שילוב עירוני" שנערך לתכנית ע"י משרד 

ם למניעת מטרדים ומפגעים כתוצאה מהשינויים המוצעים בחתך האדריכלים "יעל אדריכלים". האמצעי

 הרחוב מוצגים לאורך פרק ד' לתסקיר זה, בהתאם לדיסציפלינה של כל פרק:

 שינויים בשימושי קרקע ובייעודי קרקע -4.2 )1(
 מי תהום ומקורות מים עיליים -4.3 )2(

 ניקוז -4.4 )3(

 רעש -4.5 )4(

 רעידות -4.6 )5(
 שדות אלקטרומגנטיים - 4.7 )6(
 ינויים בתנועהש -4.10 )7(

צפויים מטרדים ומפגעים. להפך, התכנית תוכננה כך שהיא תתאים את  היש להדגיש כי לא בכל דיסציפלינ

 עצמה בצורה מיטבית למצב הקיים ובחלק מהנושאים אף תפחית את ההשפעות השליליות.
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 ערכי טבע 4.9

, תחנות לאורך ובצמוד לתשתיות תחבורה 461והרחבת כביש  התכנית המוצעת כוללת הכשרת מסילה

אף  4612(במקטעים מסוימים כגון דרך עתידית  שטחים חקלאייםבסמיכות לקיימות. התכנית ממוקמת 

שטחי בור ושטחים מופרים אשר ערכיותם האקולוגית נמוכה. מימוש התכנית אינו צפוי עוברת בתחומם) 

וכן אינו צפוי להשפיע על שני  בעיות ומיני צמחים נדיריםלפגוע בבתי גידול ייחודיים, מערכות אקולוגיות ט

 . אתרי הטבע העירוניים באזור התכנית

נזכיר כי לאורך תוואי הרק"ל מאושרות ומתוכננות מספר תמ"לים אשר עתידות לשנות בצורה מהותית את 

 מערך השטחים הפתוחים, גודלם וערכיותם. 

קרבת נחל יהוד. בהווה תפקודו האקולוגי של הנחל נמוך ב המזרחי של התת"ל עובר תוואי הרק"ל בחלקה

 והוא משמש בעיקר כציר תנועה מקומי לבעלי חיים. להלן פירוט המלצות בהיבט האקולוגי:

לאורך התוואי קיימים ריכוזים גדולים של מיני צמחים פולשים. צמחים אלו יטופלו על פי השיטות  .1

 המקובלות טרם תחילת העבודה כמפורט להלן:

 .קירה או טיפול באמצעות חומרי הדברה של העצים הפולשיםע •

 .מ' לפחות) או פינוי לאתר מוסדר 1הטמנת החומר הצמחי בעומק הקרקע ( •

איסוף שכבת הקרקע העליונה סביב ריכוזי המינים הפולשים והטמנת בעומק, קרקע זו לא תשתמש  •
 לחיפוי כקרקע גננית. 

 מינים פולשים יכולה לשמש כקרקע חיפוי עליונה.קרקע עליונה משטחי בור שאינם נגועים ב •

, כפי שמציג תרשים תחת הכבישים הקיימים ישנם תשתיות ניקוז המשמשות למעבר בעלי חיים .2

 מעברים אלו חיוניים להמשך מעבר חופשי של בע"ח באזור.  .1.6.2.6
ם הרציף התכנון הפיסי אינו משנה את חתכי מעברי בע"ח ולכן התכנית אינה מונעת את מעבר

במרחב. מאידך יש להדגיש כי התמ"לים המאושרות והמתוכננות באזור בקעת אונו בכלל ולאורך 

 בפרט, מצמצמות את השטחים הפתוחים ומכאן שגם את אזורי המחיה של בע"ח באזור. 461ציר 

 באזור וצמצום אזורי המחיה, ישנהעל אף עובדות הפיתוח האורבני המואץ שיחול בעתיד הקרוב 

 בעלי החיים הנ"ל: בות על שמירת מעבריחשי

אל  461ישמש בעתיד מעבר של בע"ח מהאזור הצפוני של דרך  –מעבר בע"ח באזור מסובים  .א

 בתוכו מתוכנן פארק פתוח לאורך נחל איילון, וההפך.  1046אזור תמ"ל 
ישמש בעתיד מעבר של בע"ח אל השטחים  –מעבר בע"ח בצומת יהוד מערב (צומת אווייה)  .ב

לכיוון נחל בית עריף ומשם בקישוריות אל אזור נחל  412 -ו 461הפתוחים מדרום לכביש 

 ., וההפךאיילון
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 שינויים בתנועה 4.9

 שלב ההקמה 4.10.1

 כללי 4.10.1.1

כולל הבינוי קעת אונו ככלל, רקע תכנון הדרכים שמוצג בנספח המסילה, מתייחס לתכניות העתידיות בב

 1023 -, ו1046, 1041, 1005, 1001: תמ"לים: , לדוגמאכניות מפורטות מאושרות ובהכנההחדש ע"פ ת

(דרך רפאל איתן) העתידית, תכניות של צומת סביון וכן תכניות של דרכים עתידיות  4612הכוללת את דרך 

 . ומחלף הטיסים שמתוכננים על ידי חב' נתיבי ישראל 46במרחב כגון דרך 

במידה ובשלב הקמת הרק"ל חלק מהתכניות במרחב עדיין לא יתממשו, ניתן להסדיר פתרונות זמניים עד 

 למימוש התכניות. 

לדוגמא: בסיס תל השומר במידה ולא יתפנה עד להקמת הרק"ל, ניתן יהיה לשמר צומת למחנה הקיים 

ולהחיל באזור המחנה חתך טיפוסי מצומצם על מנת שלא להיכנס לפינויים במקרקעין צבאי, עד גבול גדר 

 המחנה וכן פתרון ניקוז זמני. 

הרכבת הקלה, ניתן יהיה להתחבר לצומת ש עד שלב הקמת מומחלף הטייסים במידה ולא יתמ 46כביש 

עד  -יה לצומת הטייסיםינתיבים בסיסיים בקטע שבין צומת אוו 3הטייסים הקיים, וניתן יהיה להקים 

 . 46להקמת כביש 

יסלל עם הקמת הרק"ל. במידה והתכניות ממזרח וממערב לדרך זו יאשר אינו קיים כיום,  4612בנוסף, כביש 

), אזי ניתן יהיה להקים את רצועת הרק"ל בלבד, יחד עם 6, ומתחם 5מתחם  -1023לא יהיו יתממשו (תמ"ל 

או דרך שירות ולהתחבר למפלס הקרקע הקיימת ללא הסדרת הכביש.  \מדרכות מילוט בטיחות מינימליות ו

 סלילת הכביש ופיתוח השטח תוכל להתבצע עם פיתוח השכונות.

 מקסימלית הפחתה תוך, התשתיות פינוי לצרכי גם חסותבהתיי להיעשות אמור סגול המזרחיה הקו ביצוע

 יש כך לצורך. הקו הקמת פעולות מתבצעות בהם השונים באזורים התנועה למהלך הפרעות של, האפשר ככל

 :היבטים בשני התנועתי בנושא להתחשב

 .האפשר ככל קטנות בהפרעות הקטע באזור התנועה זרימת את המאפשרים בשלבים קטע כל ביצוע .1

 ביצוע מספר קטעים במקביל תוך כדי צמצום ההפרעה לתנועה ככל האפשר. .2

 צורך יהיה אלו במקרים. רכב לתנועת מסוימים קטעים בסגירת צורך יהיה לביצוע המפורט ובתכנון יתכן

 .באזור התנועה על הסגירה השפעת את ולבדוק חלופיים מעקפים לתכנן

 : ביצוע לשלבי כלליות הערות

תחנות , לבתים גישה ולאפשר לפחות' מ 1.5 ברוחב רגל להולכי מעבר לאפשר יש העבודות שלבי בכל .1
 .והצלה וטעינה פריקה לרכב גישה, אוטובוסים

 .לשימור העצים על לשמור יש העבודות שלבי בכל .2

 .עבורם חלופיים נסיעה מסלולי לספק או אוטובוסים קווי מעבר לאפשר יש העבודות שלבי בכל .3

 .בצמתים חצייה מעברי לאפשר יש העבודות שלבי בכל .4
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 .צומת לכל בהתאמה פרטניים, נוספים ביצוע שלבי יתוכננו בצמתים המפורט בתכנון .5

התוואי לפי מיקום הרק"ל בחתך הדרך בעת הפעלת הרכבת הקלה, בהתאם  חולק ,מבחינת שלביות הביצוע

 לשתי האפשרויות כדלהלן:

 במרכז הכביש, נמצא התוואי .1

 למדרכה.  סמוך הכביש בצד אנמצ התוואי .2

 שלבי ביצוע עקרוניים לכבישים בהם התוואי נמצא במרכז הכביש 4.10.1.2

פירוקי אי תנועה, אבני שפה, סלילה במקומות הנדרשים עבור  –עבודות מקדימות  -1שלב ביצוע  .א

 שלבי ביצוע הבאים. 

הכביש. בשלב זה הסטת התנועה לצד אחד של הדרך, ביצוע עבודות בצד השני של  -2שלב ביצוע  .ב

 מבצעים מדרכה מינימלית ומיסעה לאורך כל הכביש בצד השני של הדרך.

הסטת התנועה לצד השני של הדרך, ביצוע עבודות בצד הראשון של הכביש. בשלב זה  -3שלב ביצוע  .ג

 מבצעים  מדרכה מינימלית ומיסעה לאורך כל הכביש בצד הראשון.

 מנת לבצע עבודות ביצוע המסילה במרכז הכביש.העברת התנועה לצדדים על  - 4שלב ביצוע  .ד

 המתוכנן.שלב השלמת עבודות צביעה, מדרכות סופיות ומעבר לנתיבים מלאים ברוחב  .ה

 הכביש צדשלבי ביצוע עקרוניים לכבישים בהם התוואי נמצא ב 4.10.1.3

הסטת התנועה לצד אחד של הדרך, ביצוע עבודות בצד השני של הכביש. בשלב זה  - 1שלב ביצוע  .א

 ים מדרכה מינימליים ומיסעה לאורך כל הכביש בצד השני של הדרך.מבצע

הסטת התנועה לצד השני של הדרך, ביצוע עבודות בצד הראשון של הכביש. בשלב זה  - 2שלב ביצוע  .ב

 מבצעים מדרכות ומיסעה, חלקן זמניות, לאורך כל הכביש בצד הראשון.

מ' על מנת לבצע  2.75-3נתיבים מוקטן של העברת התנועה למיקום הסופי אך ברוחב  - 3שלב ביצוע  .ג

 את המסילה.

 מ'.המתוכנן  שלב השלמת עבודות צביעה, מדרכות סופיות ומעבר לנתיבים מלאים ברוחב .ד

 שלב ההפעלה 4.10.1.4

יר ישפיע בדרכים שונות על אופי התחבורה במטרופולין דן בכלל, ובע סגולשל הקו ה המזרחיפרויקט המקטע 

  לא מתוכננים ביטולי חניות, פרט לאזורי חנייה מוסדרים. 461ש לאורך כביבפרט.  שמואלגבעת 

ההשפעה התחבורתית באה לידי ביטוי הן לאורך התוואי של הרק"ל והן לאורך דרכים ראשיות בסביבת 

התכנית. בעת תכנון מפורט יעשה כל מאמץ לשמר או לעדכן לטובה את הסדרי התנועה בתיאום עם הרשויות 

 הרלוונטיות.

 מציגה את השינויים בהסדרי התנועה הנגרמים כתוצאה מהפעלת הקו. 4.10.1.1טבלה 
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שינויים בהסדרי תנועה - 4.10.1.1טבלה   

 רחוב
 הסדרי תנועה חדשים הסדרי תנועה כיום

 זרוע דרומית

 4612דרך 
אינה קיימת (דרך 

 מתוכננת)
 שני נתיבים לכל כיוון

 שני נתיבים לכל כיוון  461דרך 

לכל כיוון עם  שלושה נתיבים
אופציה שהנתיב הימני יוסדר 

כנת"צ. בצומת סביון 
) יבטלו פניות 4612/461(

שמאליות לדרום ולצפון. 
בצמתי "צלב" חדשים  יבוטלו 

תנועות מסוימות על מנת 
לאפשר תפקודם בשלושה 

 שלבים.

 זרוע צפונית 

 שני נתיבים לכל כיוון שני נתיבים לכל כיוון ז'בוטינסקי

 גרינברג אורי צבי
נתיב אחד לכיוון 

 בתוספת נתיב חניה
 נתיב אחד לכיוון

 זבולון המר
נתיב אחד לכיוון 

 בתוספת נתיב חניה
 נתיב אחד לכיוון
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 ממצאים והצעות להוראות התכנית –פרק ה'  .5

 שלב ההקמה –זיהום קרקע  5.1.1

בכפוף ( סקר היסטורי ותכנית דיגום" -שמוצג ב"נספח ד'כפי הוצאת קרקע במקטעים  5.1.1.1

 קבלת אישור הג"ס לסקר ההיסטורי) תעשה לאחר שיתקיימו כל התנאים הבאיםל

 :ב'-המפורטים בסעיפים א'
ביצוע ולמשרד  לאישור מוסד התכנון או מי מטעמובוצע דיגום קרקע, ותוצאותיו הוגשו  .א

 להגנת הסביבה.

, בהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה, נוהל או מי מטעמומוסד התכנון אושר על ידי  .ב

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. 

 יהוד ואונו.  יםלנחלנוזלים או כל חומר אחר  לא יוזרמו 5.1.1.2

 גזי קרקע ומי תהום (עבור החדרים הטכניים) 5.1.2

והוצאת קרקע או מי  5.1.1ביצוע עבודות להקמת חדרים טכניים, במקטעים כאמור בסעיף  5.1.2.1

 תקיימו התנאים הבאים: יתהום משטחים כאמור תעשה לאחר ש

יקה נערכה בדיקה בנוגע לקיומם של גזי קרקע, ואם קיימים בשטח מי תהום נערכה בד .א

 של מי התהום.

, בהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה ועם מוסד התכנון או מי מטעמואושר על ידי  .ב

 רשות המים, נוהל לטיפול בגזי הקרקע ובמי התהום, לפי העניין.

ממצאי הבדיקה והנוהל לטיפול יהיו פתוחים לעיון של כל גורם האחראי למיגון העובדים בתת  5.1.2.2

 הקרקע.

(כגון סבכות וכדומה) לא יהיו מחויבים באמצעי מיגון  ראמצעי אוורו חדרים טכניים שיכללו 5.1.2.3

 למניעת הצטברות גזי קרקע.

 רעש 5.1.3

 שלב ההקמה 5.1.3.1

 שעות העבודה

ותיקון  1992ג, "עבודות הבניה יבוצעו בשעות יום, המוגדרות בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) תשנ

 .2011משנת 

אחרות יוכן ויוגש לאישורו של הות"ל תכנון אקוסטי לעבודות במידה ויהיה צורך בביצוע עבודות בשעות 

אלה, כאשר מפלס הרעש בבתים לא יעלה על מפלס רעש מרבי מותר בהתאם לתקנות הרלוונטיות לאותה 

 העת.
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 רעש מכונות

ט, "רעש כלים ומכונות לבניה יעמוד בהוראות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה) התשל

1979. 

 רעש מכלי עבודה

מפלסי רעש, הנוצרים בחזיתות בתים ממכונות לבניה, עליהם חלות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי 

" 1990 -, ייקבעו לפי "התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן1979ט, "סביר מציוד בניה) התשל

 דציבל.  20בתוספת 

 רעידות 5.1.4

 שלב ההקמה 5.1.4.1

בנייה יעמדו בקריטריונים, המגורים ומבנים אחרים בסביבת התכנית בשלב הרעידות, הנוצרות במבני 

להשפעת רעידות  - 3חלק  DIN 4150 -להשפעת רעידות על אדם, ו 2חלק  DIN 4150המוגדרים בתקן גרמני 

 על מבנים.

 שלב תכנון והפעלה 5.1.4.2

האקוסטי ייבדק ע"י  בשלב התכנון המפורט יערך נספח אקוסטי לתכנית על ידי יועץ אקוסטי מוכר. הנספח

 הות"ל. 

הנספח האקוסטי המפורט יבחן את מפלסי הרעש והרעידות הנוצרים מתנועת הרק"ל, את מפלסי הרעש 

 הצפויים מחדרים הטכניים ומפלסי הרעש הצפויים ממערכת הכריזה בתחנות.

 כננו אמצעים להפחתת הרעש.ובמידה וימצאו חריגות מהתקנות הרלוונטיות, ית

 קרינה 5.1.5

 פגיעות לשדה אלקטרומגנטי בתדר רדיו של מקלטי רדיו

 הפרעות אלקטרומגנטיות.  למניעת  EN-50121-2עמידה בתקן  תובטח 5.1.5.1

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

השדה , מ' מגדר/גבול החדר הטכני 3-מציר הסימטריה בין המסילות ומ'  10בטווח של יובטח ש 5.1.5.2

 . CENELEC EN 50121 האלקטרומגנטי עומד בתקן
לא תותר שהיית ציבור ממושכת מעל חדר טכני אלא אם רמת השטף האלקטרומגנטי אינה עולה  5.1.5.3

 מיליגאוס או על הרמה הנדרשת על ידי המשרד להגנת הסביבה באותה עת.    4על 
מצויים לאורך תוואי תימסר הודעה לבעלי התשתיות הסמוכות למסילה, למוסדות רפואיים ה 5.1.5.4

מטר מציר הסימטריה בין המסילות  12המסילה ומפעלי הייטק המצויים במרחק שאינו עולה על 

 בנוגע להשפעה האפשרית של שטף השדה המגנטי הנוצר עקב הקמת הרכבת והפעלתה.      

בהוראות התקן תבוצע הרצה של רמות השטף המגנטי בתקופת הרצת הרכבת על מנת לוודא עמדה  5.1.5.5

 כאמור.
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 גמישות 5.1.6

מוסד התכנון או מי בחן י בנספחי התכנית,או תחנה כפי שהופיעו  שה בקשה לשינוי מיקומה של מסילה,הוג

לפני ביצוע את הצורך בבחינה מחודשת של ההיבטים הסביבתיים הנוגעים לעניין בהתייחס לשינוי  מטעמו

  המבוקש ומידת השפעתו על ההיבטים הסביבתיים כאמור.

 עפר עודפי סילוק 5.1.7

הטיפול בעודפי העפר ייעשה בהתאם למסמך המדיניות לחומרי חפירה ומילוי ולנוהל הטיפול בעודפי עפר 

 , כפי שישונה מעת לעת. 2011 -אשר פורסמו ע"י משרד הפנים ב

 יידוע התושבים וטיפול בתלונות בעת ההקמה  5.1.8

רסם הודעה לציבור ברחובות טרם תחילת העבודות ובתיאום עם הרשות המקומית הנוגעת לדבר, תפו

 הסמוכים על שינויים ומגבלות הצפויים להיגרם עקב העבודות. 

 ואיכות אוויר בעת ההקמה אבק מפגעי ניעתמ 5.1.9

בי שטחים שאינם סלולים, ג, שטחי התארגנות ומשטחי עבודה, על העבודההגישה לאזורי  דרכי 5.1.9.1

 יורטבו כך שתמנע התרוממות אבק ופיזורו בסביבה. 

והמשאיות המשנעות  "ה ישטפו טרם צאתם מאתר העבודותוהצמהמשאיות, הטרקטורים  צמיגי 5.1.9.2

 .פסולת בנין או עפר יכוסו
אתר העבודה יגודר בגדר אטומה לחלקיקים לפני תחילת עבודה העלולה לגרום למפגעי אבק  5.1.9.3

 ולפגיעה באיכות האוויר. 
  ריח. ימטרד תעילמנו ם לטיפולאמצעיו נקטי 5.1.9.4

 ם מי תהוםשפכים ומניעת זיהו 5.1.10

 ינקטו אמצעים למניעת זיהום מי תהום מאתרי העבודה ובכלל זה:

לעפר המסולק או  מציוד החפירהבמהלך הכרייה יתבצע ניטור זליגת שמנים, דלקים ופולימרים  5.1.10.1

 למי התהום.

לאחסון מיכלים המכילים חומרים העלולים לגרום לזיהום מי תהום , תקניות במאצרות שימוש 5.1.10.2

 וטיפול במאצרות שניזוקו, לפי כל דין.  
 .ושמנים דלקים של שפיכה למקרה ספיחה חומרי יאוחסנו ההתארגנות באתר 5.1.10.3
 מעל מגשי טפטוף או על וכיו"ב יערכו תדלוק, שימוןפעולות העלולות לזהם קרקע ומי תהום כגון  5.1.10.4

 מפני זיהום קרקע ומים. הגנה יםבלתי חדירים המספקשטח מפני 
קרקע מזוהמת, יינקטו אמצעים למניעת פגיעה במי התהום כגון הנחת זמניים של  עירום באזורי 5.1.10.5

מתחת לערימות הקרקע, למניעת חלחול תשטיפי דלקים ומתכות כבדות אל הקרקע  HDPEיריעת 

 וממנה אל מי התהום.

 סביבתי  מסמך 5.1.11

כים (ד) לחוק יהיה הגשת מסמ 261בניה/ הרשאה או לתחילת עבודות לפי סעיף תנאי למתן היתר  5.1.11.1

סביבתיים, לכל אחד מקטעי רצועת המתע"ן בתחום תכנית זו, המתקנים ההנדסיים ושטחי 

 ההתארגנות. המסמכים הסביבתיים יתייחסו לנושאים המפורטים להלן: 
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המפגעים בשלבי ההקמה  המסמכים הסביבתיים יכללו הנחיות ביצוע ואמצעים לצמצום .1

הצפות וזיהום נגר עילי, רעידות וקרינה והנחיות לבדיקות ת ובכלל זה מפגעי אבק, רעש, מניע

סביבתיות למניעת מפגעים בשלב ההפעלה. כחלק מהמסמכים הסביבתיים יוכן נספח ביצוע 

 אקוסטי שיתייחס לכל גורמי הרעש עקב התכניות בשלב ההקמה והתפעול, ביחד או בנפרד

 . 5.1.3כאמור בסעיף 
ם המסמך הסביבתי ילווה בחוות דעת הידרולוגית ביחס להשפעת התכנית והאמצעים הנדרשי .2

 למניעת הצפות וזיהום נגר עילי. 
המסמך הסביבתי יפרט במידת האפשר את יעדי הסילוק של עודפי העפר ואת שטחי העירום  .3

 הזמניים, ככל שנדרש. 
 לתכנון מפורט לפני ביצוע.  מוסד התכנון או מי מטעמוי המסמכים הסביבתיים יאושרו על יד .4
 ביצוע העבודות יעשה בהתאם לקבוע במסמכים הסביבתיים המאושרים. .5
 תנאי להפעלה הוא אישור מסמך סביבתי בעניין עמידה בתנאים הסביבתיים לעת הפעלה.    .6

 נספח ביצוע אקוסטי לשלב ההפעלה 5.1.11.2

מתנועת הרכבות של הרעש במצב הקיים וכן יכלול חישוב מפלסי רעש ורעידות מעודכנים  המסמך

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 

 לעמידה בקריטריונים. האמצעים להפחתתם עד 

 אדריכלי ועיצוב נופי לשיקום הנחיות 5.1.11.3

לאחר ביצוע העבודות על פי תכנית זו, השטח ישוקם ככל הניתן ברמת פיתוח שוות ערך למצב  .1

 הקיים ערב ביצוען של העבודות לפי תכנית זו.

השיקום יעשה על פי תכנית פיתוח שיגיש הגורם המוסמך לאישור מהנדס הועדה המקומית  .2

יאוחר ממועד תחילת העבודות לביצוע התכנית. לא נתן מהנדס הועדה המקומית את  לא

ועדת  על החלטת המהנדס, תכריע בענייןימים או חלק מהגורם המוסמך  21החלטתו בתוך 

המשנה לתכנון מפורט לפני ביצוע. תכנית הפיתוח תתייחס בין השאר לעקירה, שימור, או 

 חדשים לאורך התוואי. העתקה של עצים וכן לנטיעת עצים 

 

 


	צוות
	תקציר
	1. פרק א' – נתוני הסביבה הקיימת
	1.0 מבוא
	2.0
	1.1 מפות רקע
	1.1.1 מפה עירונית
	1.1.2 תצ"א של אזור התכנית

	1.2 תחבורה
	1.
	1.2.1 מערכת הדרכים הקיימת
	1.2.1.1 בקעת אונו
	1.2.1.2 גבעת שמואל – שלוחה צפונית

	1.2.2 קווי תחבורה ציבורית
	1.2.2.1 פירוט קווי תחבורה ציבורית קיימת
	1.2.2.2 מערכת הדרכים המתוכננת במרחב
	1.2.2.3 מערך שבילי אופניים קיים ומתוכנן
	1.2.2.4 מערכות מתע"ן מתוכננות

	1.2.3 נפחי תנועה הקיימים

	1.3 קרקע, מי תהום ומים עיליים לאורך הקו
	2.
	1.3.1 מערכת ניקוז וקידוחים
	1.3.1.1 מערכת הניקוז הקיימת
	1.3.1.2 קידוחי מים ורדיוסי מגן

	1.3.2 סקר היסטורי ותכנית דיגום קרקע
	1.3.2.1 מתודולוגיה
	1.3.2.2 עיקרי ממצאים
	1.3.2.3 סיכום

	1.3.3 הידרולוגיה ומי תהום
	1.
	1.3.3.1 אגן החוף
	1.3.3.2 אגן ירקון – תנינים


	1.4 שימושי קרקע, ייעודי קרקע, צפיפות אוכלוסייה
	3.
	1.
	1.0
	1.1
	1.2
	1.3
	1.4.1 מפת שימושי קרקע
	1.4.2 מפת ייעודי קרקע
	4.
	1.4.1
	1.4.2
	1.4.2.1 תכניות מתאר ארציות
	1.4.2.2 תכניות תשתיות לאומיות
	1.4.2.3 תכניות מועדפות לדיור (תמ"לים)
	1.4.2.4 תכניות מתאר מחוזיות
	1.4.2.5 תכניות מפורטות
	1.4.2.6 מגמות תכנוניות

	1.4.3 תיאור שימושים
	1.4.3
	1.4.3.1 כללי
	1.4.3.2 מבנים לשימור ואתרים היסטוריים
	1.4.3.3 אתרים ארכיאולוגים
	1.4.3.4 אפיון אורבני ותיאור שימושי קרקע

	1.4.4 צפיפות אוכלוסייה

	1.5 חזות ותפקוד הרחוב
	5.
	1.5.1 תפיסת התפקוד העירוני
	1.5.1.1 תוואי פרוזדור 461
	1.5.1.2 שלוחה צפונית לגבעת שמואל

	1.5.2 פרופיל הרחוב
	1.5.3 דימוי וזהות
	6.
	1.6.1
	1.6.2
	1.6.3
	1.5.3.1 אתרים לשימור
	1.5.3.2 אתרים/מתחמים/מכלולים בעלי ערך חזותי ועירוני
	1.5.3.3 מרקמים נופיים ושטחים פתוחים


	1.6 עצים וערכי טבע
	1.6.1 סקר עצים בוגרים
	1.6.2 ערכי טבע לאורך התוואי
	1.6.2.1 כללי
	1.6.2.2 רגישות שטחים פתוחים
	1.6.1.1
	1.6.1.1
	1.6.2.3 בתי גידול וצומח
	1.6.2.4 רגישות בתי גידול
	1.6.2.5 בעלי חיים
	1.6.2.6 מסדרונות אקולוגים

	1.6.3 סקרי טבע עירוני לאורך התוואי

	1.7 רעש
	1.8
	1.7.1 תיאור מדידות הרעש
	1.
	1.5
	1.7.2 מכשור
	1.7.3 עיבוד נתוני מדידת הרעש
	1.7.3.1 עיבוד נתוני מדידות הרעש הממושכות
	1.7.3.2 עיבוד נתוני מדידות הרעש בנקודות הארוכות והקצרות

	1.7.4 תוצאות מדידות הרעש
	1.7.4.1 תוצאות מדידות רעש ממושכות
	1.7.4.2 תוצאות מדידות רעש קצרות


	1.6
	1.8 קרינה
	1.9
	1.10
	1.8.1 ציוד המדידה
	1.8.2 תוצאות המדידה


	2. פרק ב' – פירוט הסיבות לעדיפות התכנית המוצעת
	3.
	4.
	2
	3.0
	2.0 חלופות מאקרו להפעלת מערכת המתע"ן של הקו הסגול המזרחי
	2.1  מתודולוגיה לבחינת חלופות מאקרו להתוויית המסילה
	3
	3.6
	3.7
	2.1.1 שירות ותועלת
	2.1.2 היבטים תנועתיים
	2.1.3 היבטי תפעול
	2.1.4 היבטים פיסיים – תכנון המסילה
	2.1.5 היבטים סטטוטוריים נכסיים
	1.1.1
	2.1.6 היבטי סביבה

	2.2 בחינת חלופות מאקרו להתוויית המסילה
	2.3
	2.2.1 חלופות הזרוע הדרומית
	2.2.1.1 משפחת חלופות 461 דיפו טייסים
	2
	2.1
	2.1.1
	2.2.2
	2.2.1.2 משפחת חלופות דיפו אור יהודה
	2.2.1.3 חלופת דיפו איירפורט סיטי
	2.2.2

	2.2.2 חלופות הזרוע הצפונית
	2.2.2.1 משפחת חלופות גבעת שמואל
	2.2.3
	2.2.2.2 הארכת הקו לפתח תקווה וחיבור לקו האדום

	2.2.3 השוואת חלופות מאקרו

	2
	2.2
	2.3 מתודולוגיה לבחינת חלופות מיקרו להתוויית המסילה
	2.4
	4.2
	2.3
	2.3.1 פירוט הקריטריונים
	2.3.1.1 שירות ותועלת
	2.3.1.2 היבטים אורבניים
	2.3.1.3 תנועה
	2.3.1.4 היבטים פיסיים ותכנון המסילה
	2.3.1.5 סטטוטורי/נכסי
	2.3.1.6 סביבה


	2.4  בחינת חלופות בתוואי דרך 461
	2.4
	2.4.1 חלופה H1 – התוויה מרכזית
	2.4.2 חלופה H1A – התוויה מרכזית בהתאמה לתת"ל 70 א'
	2.4.3 חלופה H2 – התוויה צידית צפונית
	2.4.4 חלופהH3  - חלופה משולבת
	2.4.5 השוואת חלופות ובחירת חלופת תכנון מועדפת

	2.5 מתודולוגיה לבחינת חלופות מאקרו למיקום דיפו
	2.6 בחינת חלופות מאקרו למיקום דיפו
	2.7 בחינת חלופות מיקרו למיקום דיפו
	2.8 בחינת חלופות למיקום אתרי התארגנות
	2
	2.5
	2.6
	2.7
	2.8.1 שלוחה צפונית
	2.8.2 שלוחה דרומית


	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3 פרק ג' – תיאור התכנית המוצעת
	3.
	3.0 כללי
	3.0.1 זרוע דרומית
	3.0.2 זרוע צפונית

	3.1 נתוני תפעול ותנועה לשלב התפעול
	3.2
	1.
	2.
	3.
	3.1
	3.1.1 תכנון מס' הרכבות ותדירותן
	3.1.2 עקרונות לתיאום בין מערכת הרק"ל למערכת התחבורה הציבורית הקיימת והמתוכננת
	3.1.3 מהירות נסיעה מרבית לפי חלוקה למקטעים
	3.1.4 הערכת השינויים בנפחי התנועה לאורך התוואי
	3.1.5 מיקום תחנות ראשיות
	3.1.6 צירי גישה לדיפו, למסוף התח"צ לחניון חנה וסע
	3.1.7 תנועות הרק"ל לדיפו
	3.1.8 מערך תנועות ופריסת מבנים בדיפו
	3.1.9

	3.2 מאפייני התכנית המוצעת
	4.
	4.1
	3.2.1 מבנה פיזי של הרכבת הקלה
	3.2.2 נתונים הנדסיים
	3.2.3 נתונים פיזיים של המסילות
	3.2.4 נגישות אל התחנות
	3.2.5 תשתיות משלימות
	3.2.6 קרבה למבני ציבור ומגורים
	3.2.7 מבני דרך, גשרים ומעברים
	3.2.8 מערך הנגישות באזור צומת הטייסים והדיפו

	3.3 תיאור תכנית הדיפו
	3.3.1 תיאור המבנים והמתקנים
	3.3.2 תנוחה של מבני הדיפו
	3.3.3 חתכי אורך ורוחב
	1.1.1
	3.3.4 חיבורים למערכת הרכבתית המתוכננת
	3.3.5 פעולות תחזוקה ותפעול
	3.3.6 השפעות סביבתיות כתוצאה מתפעול הדיפו
	3.3.7 מערכת החשמל המתוכננת

	3.4 מסוף תחבורה ציבורית וחניון חנה וסע
	3.4.1 תיאור הפעילות המוצעת באתרים וקיבולת האתרים
	3.4.2 תיאור החיבורים למערכת התנועתית המתוכננת
	1.3
	1.3.1


	3.5 מפרט תחנות
	3.5.1 תיאור תחנות הרכבת
	3.5.1.1 שלוחה צפונית – גבעת שמואל ופתח תקווה
	3.5.1.2 מעבר התוואי בדרך 461

	3.5.2 מתקנים הנדסיים כחלק מהתחנה
	1.5.1
	1.5.1
	1.5.1
	3.5.3 רוחב מדרכות ורציפים

	3.6 הרכיבים הקבועים מערכות אנרגיה, תשתיות נלוות, תשתיות ומערכות חירום
	4.
	5.
	5.5
	5.6
	5.7
	1.
	2.
	3.
	3.6
	3.6.1 תאורה
	3.6.1.1 תאורה פנימית
	3.6.1.2 תאורה חיצונית
	3.6.1.3 תאורת חירום

	3.6.2 מערכת מתח גבוה
	3.6.3 חדרים טכניים
	3.6.3.1 קו מתח גבוה וחדרי טרפו

	3.6.4 חשמול תחתי או עילי
	3.
	3.0
	3.1
	3.2
	3.2.1
	3.2.2
	3.2.3
	3.2.4
	3.3
	3.4
	3.5
	3.5.1
	3.5.2
	3.5.3
	3.5.4
	3.6.4.1 חלופות לחשמול עילי
	3.6.4.2 חלופות ללא חשמול עילי

	3.6.5 אמצעי לשיכוך רעידות
	3.6.6 ריתוך המסילה
	3.6.7 מערכות כריזה בתחנות

	4.
	5.
	6.
	3.6
	3.7 פרמטרים טכניים בעלי השפעות סביבתיות
	6.6
	6.7
	1.
	2.
	3.
	3.7
	3.7.1  סוגי גלגלים
	3.7.2  מערכת הבלמים
	3.7.3  מהירויות
	3.7.4  מפלס רעש מציוד נייד

	3.8 עבודות להנחת המסילה
	3.8.1  תיאור העבודות
	3.8.1.1 הסטת תשתיות קיימות והנחת התשתיות נדרשות
	3.8.1.2 עקרונות להעתקה וטיפול בתשתיות קיימות בתחום רצועת הרק"ל
	3.8.1.3 הנחת התשתיות הנדרשות להפעלת הרק"ל
	3.8.1.4 טיפול בקרקע מזוהמת

	4.
	5.
	5.7
	5.8
	5.9
	5.10
	5.11
	5.12


	1.
	2.
	3.
	3.1.
	3.2.
	3.3.
	3.4.
	3.5.
	3.6.
	3.6.1.
	3.6.2.
	1.6.2
	5.13
	5.14
	5.14.1
	5.14.2
	3.8.1.5 מיקום אתרי עבודה והתארגנות
	3.8.1.6 תכנית ניהול אתר התארגנות
	3.8.1.7 שיקום חזותי ארעי וקבוע
	1.8.1.5
	1.8.1.5
	1.8.1.5
	1.8.1.5
	3.8.1.8 הצעות להסדרים נדרשים נוספים
	3.8.1.9 תובנות מביצוע עבודות להקמת הקו האדום

	3.8.2 אתרי התארגנות
	3.8.3 עבודות עפר ותשתית
	3.8.3.1 מקורות למצעים/אדמת מילוי והגבהה
	3.8.3.2 ציוד העבודה שיופעל באתר
	1.8.3.1
	3.8.3.3 דרך הטיפול בעודפי העפר על פי סוגיהם
	3.8.3.4 מיקום העירומים הזמניים
	3.8.3.5 פתרונות ויעדים לסילוק עודפי החומר החפור, על פי איכותו


	3.9 טיפול נופי
	3.9.1 טיפול נופי מוצע לאורך תוואי הרק"ל
	3.9.2 פירוט השתלבות נופית של תוואי המסילה
	3.9.3 תיאור פתרונות חזותיים מוצעים
	3
	3.9.1
	3.9.2
	3.9.3
	3.9.3.1 פיתוח: עקרונות הטיפול הנופי
	3.9.3.2 צמחיה: עקרונות הטיפול הנופי
	3.9.3.3 תיאור הפתרונות

	5.9
	5.9.1
	5.9.2
	5.9.3
	3.9.4 טיפול נופי בדיפו
	3.9.1.1
	3.9.1.1
	3.9.1.1
	3.9.1.1
	3.9.1.1
	3.9.1.1
	3.9.1.1
	3.9.4.1 מיקום אפשרי לערמות אדמת הסינון


	3.10 שימוש בנוזלים באתר הדיפו
	3.11 ניקוז וניטור באזור הדיפו
	3.9
	3.12 שלבי ביצוע להקמת הקו המוצע
	3.13
	3.12.1 עבודות כלליות להקמת התוואי
	3.12.2 עבודות להקמת מנהור, מעברים תת קרקעיים
	3.12.3 תיאור שלבי הביצוע לעבודות לטיפול ולשיקום נופי בזמן ובסיום הביצוע

	4

	4. פרק ד' – פירוט והערכה של ההשפעות הסביבתיות
	1.
	2.
	3.
	4.
	4.2 שינויים בשימושי קרקע ובייעודי קרקע
	4.2.1 קונפליקטים עם שימושים קיימים
	4.2.2 מגבלות על ייעודי קרקע
	3.
	4.
	4.2
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.2.1 ממשקים לתכניות סטטוטוריות מאושרות ובהליכים
	4.2.2.2 מגבלות לשלב ההקמה
	4.2.2.3 מגבלות לשלב ההפעלה

	4.2.3 שינויים ומגבלות בדרכים וחניות
	4.2.4 אמצעים להפחתת ההשפעות והמגבלות

	1.
	2.
	3.
	4.
	4.3 מי תהום
	4.4 ניקוז
	4.4.1 השפעת התכנית

	4.5 רעש
	4.5.1 כללי
	4.5.2   שלב ההקמה
	4
	4.5.1
	4.5.2
	4.5.2.1 קריטריון הרעש
	4.5.2.2 סקירת שיטות העבודה ומאפייניהן העיקריים
	4.5.2.3 הערכת פוטנציאל מפגעי הרעש ופתרונות אפשריים

	4.5.3 שלב ההפעלה
	4.5.3.1 מתודולוגיה
	4.5.3.2 קריטריון לרעש – שלב ההפעלה
	4.5.3.3 סקירת שיטות חישוב הרעש
	4.5.3.4 מפלס רעש כבישים במצב קיים
	4.5.3.5 מפלס רעש כבישים במצב עתידי
	4.5.3.6 קביעת מפלס רעש רק"ל במצב עתידי
	4.5.3.7 מיגון אקוסטי מוצע מהרק"ל
	4.5.3.8 סיכום רעש מעבר הרק"ל

	4.5.4 רעש מחדרים טכניים
	4.5.5 רעש בדיפו
	4.5.6 בחינה אקוסטית לכביש 461
	4.5.6.1 רעש מכבישים – אפיון וקריטריונים
	4.5.6.2 חישוב הרעש
	4.5.6.3 סיכום


	4.6 רעידות
	4.6.1 שלב ההקמה
	4.6.1.1 כללי
	4.6.1.2 קריטריון רעידות
	4.6.1.3 קטעים קרקעיים - At Grade

	4.6.2 שלב ההפעלה
	4.6.2.1 קריטריון למפלס רעידות
	4.6.2.2 חישוב רעידות


	4.7 שדות אלקטרומגנטיים
	1
	2
	4.7.1 מבוא
	5.
	5.3.1
	4.7.1.1 מילון מונחים

	4.7.2 בסיס הנתונים והתוכנות
	1.8.1
	4.7.2.1 נתוני הקלט
	4.7.2.2 כלים לביצוע אנליזה של שדות אלמ"ג

	4.7.3 מערכת הרכבת הקלה - מאפיינים טכניים
	4.7.4
	4.7.5
	4.7.6
	4.7.7
	4.7.3.1 מאפייני הספקת הכוח לרכבת ולתשתית המסילה
	4.7.3.2 מאפיינים גיאומטריים

	4.7.4 אומדן שטף השדה המגנטי
	4.7.5
	4.7.4.1 השדה המגנטי בזרם ישר
	4.7.4.2 השדה המגנטי בזרם חילופין
	4.7.4.3 אומדן שטף השדה המגנטי בחדרים טכניים (שנאים ומיישרים)
	4.7.4.4 משמעויות לרק"ל הקו הסגול המזרחי

	4.7.5 פגיעות מערכות אלקטרוניות לשטף שדה מגנטי
	4.7.6
	4.7.5.1 פגיעות לשדה אלקטרומגנטי (למעט מקלטי רדיו)
	4.7.5.2 פגיעות לשדה אלקטרומגנטי בתדר רדיו של מקלטי רדיו
	4.7.5.3 סיכום תאימות אלמ"ג בין מערכות אלקטרוניות לשדה אלקטרומגנטי בסביבת אזור המסילה

	4.7.6 השפעות על שימושי קרקע לאורך התוואי
	4.7.7
	4.7.6.1 אפשרויות פעולה לצמצום טווח ההשפעה

	4.7.7 סיכום ומסקנות
	4.7.7.1 חישמול עילי (Catenary)
	4.7.7.2 חדרים טכניים
	4.7.7.3 תשתיות


	4.8 פרופיל הרחוב ותפקודו העירוני
	4.9 ערכי טבע
	4.3
	4.4
	4.5
	4.6
	4.7
	4.8
	4.9 שינויים בתנועה
	5.
	5.2
	5.3
	2.
	3.
	4.
	5.
	5.3
	4.10.1 שלב ההקמה
	4.10.1.1 כללי
	4.10.1.2 שלבי ביצוע עקרוניים לכבישים בהם התוואי נמצא במרכז הכביש
	4.10.1.3 שלבי ביצוע עקרוניים לכבישים בהם התוואי נמצא בצד הכביש
	4.10.1.4 שלב ההפעלה



	5. פרק ה' – ממצאים והצעות להוראות התכנית

