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תקציר
פרק א'  -תיאור הסביבה הקיימת
 1.0מבוא
תת"ל  70ב' "הקו הסגול המזרחי" הוגש לאישור הות"ל ללא התייחסות פרטנית למיקום אתר
"דיפו" הקו הסגול במרחב בקעת אונו ,וזאת בשל שיקולי אישור תכנון ותיאום עמדות אל מול
הרשויות הרלוונטיות .כיוון שהקו הסגול אינו יכול להתקיים ללא דיפו ,הוחלט לקדם את
תת"ל  70ג' שתפקידה לאשר את מיקום האתר "דיפו" הקו הסגול.
 1.1מפות רקע
בסעיף זה מוצגת התכנית ע"ג מפה עירונית בקנ"מ  1:25,000וע"ג תצ"א בקנ"מ .1:20,000
 1.2קידוחי הפקת מי שתיה
אתר "דיפו" הקו סגול ממוקם בסמיכות לרדיוסי מגן ב' ו -ג' של מספר קידוחים להפקת מי
שתייה .קידוחים אלו משמעותיים מאוד למשק המים הישראלי ועל כן יש חשיבות רבה
בשמירה על כמויות הפקת המים מהם ועל איכותם.
1.2.1

הידרו-גיאולוגיה וגיאו-מורפולוגיה

אתר "דיפו" הקו הסגול ממוקם במרחק של כ 14 -ק"מ מקו החוף ,בגבולו המזרחי של
אקוויפר החוף .באזור זה השכבות העליונות של אקוויפר החוף ישובות על גבי שכבות עמוקות
יותר של חבורת יהודה .החתך הגיאולוגי בקידוח מורכב מסלעי משקע יבשתיים )חול וחרסית(
לאורך  30-40מ' העליונים של החתך ולאחריהם מעבר לחתך מגיל קרטיקון עליון של סלעי
חבורת יהודה.
באזור העבודה אקוויפר חבורת יהודה נמצא קרוב לפני השטח ומאפשר הפקה בקידוחים
רדודים יחסית ) 50-150מ'( .קידוחי ההפקה למי שתיה באזור זה שואבים את המים
מאקוויפר חבורת יהודה .הקידוחים באזור העבודה נמצאים באזור המעבר בין החלק הכלוא
והחלק הפיראטי של אקוויפר ירקון תנינים .מפלס מי התהום באזור הראה על ירידת מפלסים
מרום של כ 24 -מ' באזור העבודה בשנות החמישים עד לרום של כ 12 -מ' בתחילת שנות
התשעים.
מבחינה גיאומורפולוגית ,אתר העבודה נמצא באגן הניקוז של נחל יהוד המתנקז מערבה אל
נחל איילון .הפרויקט ממוקם בשיפולים המזרחים ביותר של הרי השומרון הנמצאים ממערב
לו ורום פני הקרקע על גבי הרכס ממערב מגיע לכדי  +60מ' ויורד לכ +50 -מ' באזור העבודה.
השיפוע הטופוגרפי הכללי הוא לכיוון מערב  -דרום-מערב.
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1.2.2

מצב טכני של הקידוחים

כלל קידוחי ההפקה הינם קידוחים ישנים יחסית שנקדחו בשנות ה 50-ובתחילת שנות ה.60-
קידוחים אלו נקדחו בשיטה קידוח מיושנת )"שיטת הקשה"( אשר אינה מאפשרת איטום יעיל
של חלקו העליון של חלל הקידוח מפני מזהמים בפני השטח .קדיחה מחודשת והעמקתם של
הקידוחים שאתר הדיפו ממקום בתחום רדיוסי המגן שלהם )בתיאום עם חברת מקורות(
תשפר את איכות ההפקה בקידוחים ,תצמצם את הסיכוי לפגיעה במי התהום כתוצאה מזיהום
בפני הקרקע ותקטין את רדיוסי המגן שלהם.
1.2.3

איכות מי שתיה בקידוחים

ריכוזי הכלוריד בקידוחים הסובבים את אתר העבודה מראים על מגמה כללית של יציבות עד
ירידה קלה בין השנים  1994ו .2013 -לדוגמא בקידוח פ בני עטרות מושב ,ריכוז הכלוריד ירד
מ 237 -מג"ל בשנת  1995ל 168 -מג"ל בשנת .2013
1.2.4

רדיוסי מגן של קידוחי ההפקה

בסביבה הקרובה של אתר "דיפו" קו סגול קיימים  4קידוחים המפיקים מי שתיה :מק שפלת
לוד  ,26מק שפלת לוד  ,2מק שפלת לוד  13/508ופ בני עטרות מושב .בטבלה  1.2.4.1מפורטים
ארבעת הקידוחים ,כולל שנת הקדיחה ,גודל רדיוסי המגן והערות.
קדיחה מחודשת והעמקתם של הקידוחים שאתר הדיפו ממוקם בתחום רדיוסי המגן שלהם
)בתיאום עם חברת מקורות( תשפר את איכות ההפקה בקידוחים ,תצמצם את הסיכוי לפגיעה
במי התהום כתוצאה מזיהום בפני הקרקע ,ותקטין את רדיוסי המגן שלהם.
 1.3שימושי קרקע ,ייעודי קרקע
1.3.1

מפת שימושי קרקע

אתר הדיפו של הקו הסגול מתוכנן לקום ברביע הצפון מזרחי של צומת הטייסים.
השטח מתאפיין כיום בשטחים חקלאיים וכן ממוקמים עליו מספר מבני לולים המשמשים
כיום לאחסון תבואה חקלאית.
אתר הדיפו מרוחק מיישובים כאשר הקרוב מבניהם הינו קיבוץ בארות יצחק הממוקם מרחק
של  400מ' מצפון לאתר המתכונן.
1.3.2

מפת ייעודי קרקע

בסעיף זה מוצגת סריקה של תכניות מאושרות ומגמות תכנוניות לאורך התוואי )במלל
ובתרשימים( ,הן ברמה המקומית והן ברמה הארצית .הסקירה כוללת תכניות מתאר ארציות,
תכניות תשתיות לאומיות ,תכניות מתאר מחוזיות ותכניות מפורטות.

תת"ל  70ג' – תסקיר השפעה על הסביבה

עמוד  11מתוך 167

נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ
 1.4ערכי טבע בסביבת הדיפו
1.4.1

בתי גידול וצומח

נחל יהוד
נחל יהוד הינו בית גידול מופר ופגוע .הערוץ מוסדר כתעלה צרה העוברת בין שטחי חקלאיים
בהם העיבוד נעשה בצמוד לערוץ הזרימה .ערוץ הנחל ממזרח לכביש  40חשוף מצומח הערוץ
ממערב לכביש מתאפיין בצמחיית בור עשבונית ,ריכוזים של מינים פולשים וחורשת
אקליפטוס .הצומח לאורך הנחל מאפיין אזורי בור ושטחים פגועים ומופרים.
טבלה  1.4.1.1מציגה את פירוט מיני הצמחים שנצפו במקום ,ביניהם אקליפטוס המקור שהינו
מין מוגן ושיטה כחלחלה וקיקיון מצוי ,מינים פולשים.
אתר הדיפו נמצא באזור רגישות בתי גידול נמוכה.
1.4.2

בעלי חיים

מתחת לכביש  40קיים מעביר מים של נחל יהוד המשמש גם כמעבר בעלי חיים.
 1.5רעש
פרק זה דן בהערכת מפלסי הרעש השוררים במקבלים הרגישים לרעש והעלולים להיות
מושפעים כתוצאה מהקמת והפעלת אתר הדיפו של הקו הסגול.
מדידות הרעש בוצעו בתאריך  25/02/2018בבארות יצחק ובבני עטרות .בכל יישוב נבחרה
נקודת המדידה בסמיכות לבתים הקיצוניים ביותר לכיוון אתר הדיפו .גובה המדידה היה 3
מטרים מעל הקרקע ,משך המדידה היה כחצי שעה.
מהמדידות עלה כי במושב בני עטרות מפלס רעש שווה ערך לזמן המדידה עמד על כ,57.6 dB-
ובקיבוץ בארות יצחק מפלס רעש שווה ערך לזמן המדידה עמד על כ.66.0 dB-
אזור הדיפו נמצא תחת עקומות הרעש של תשריט מס'  3של תמ"א " 2/4הגבלות בניה בגין
רעש מטוסים".

תת"ל  70ג' – תסקיר השפעה על הסביבה

עמוד  12מתוך 167

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

פרק ב'  -תיאור הסביבה הקיימת
פרק זה דן בבחירת החלופה הנבחרת למיקום אתר הדיפו ,הן ברמת המאקרו ,והן ברמת
המיקרו.
 2.0כללי
מיקום הדיפו נקבע במסגרת תמ"א /23א 4/בצומת סביון .מאחר ובהתאם להוראות התמ"א
ניתן לבטל את הדיפו רק בתכנית מתאר מחוזית ,בתמ"מ  5/5סומן שטח חלופי בדרום אור
יהודה והיא זו שמבטלת את הדיפו בצומת סביון .עם תחילת התכנון של המקטע המזרחי של
הקו הסגול ,נת"ע החלה שוב בבחינת חלופות לאור לחצים של מחוז ת"א ושל הרשויות
המקומיות ,שרצו לפתח את השטח לטובת שימושים אחרים.
איתור מיקום הדיפו קשור גם בחלופות התוואי ובתהליך תכנון דומה לחלופות ההתוויה
שתוארו קודם לכן ,ופיתוח של חלופות מאקרו ומיקרו בשלבים.
 2.1מתודולוגיה לבחינת חלופות מאקרו למיקום הדיפו
בכדי להשוות בין מיקומים אפשריים להקמת הדיפו ,נוצרה טבלת השוואת חלופות הממפה
בצורה גראפית את היתרונות והחסרונות של כל חלופה ומאפשרת הערכה אפקטיבית .בבחינת
הקריטריונים ושקלול המדדים לבחירת החלופה הנבחרת הוחלט כי לא יינתן משקל שונה לכל
קריטריון.
הדיפו מהווה אלמנט משמעותי בתכנון של הקו הסגול ,בדיקה ,איתור והערכת חלופות
המאקרו נערכה בהתבסס על מספר קריטריונים ושיקולי תכנון מערכתיים .השיקולים שנבחנו
היו שיקולי תפעול ,דוגמת ממדי הדיפו; שיקולים אורבניים ,דוגמת התאמת הדיפו למרקם
העירוני; שיקולי תנועה ,דוגמת פתרון נגישות ותפעול; ושיקולים סביבתיים למזעור או מניעת
ההשפעות הסביבתיות.
 2.2בחינת חלופות מאקרו למיקום הדיפו
צוות התכנון בחן חמישה אזורים פוטנציאלים במרחב בקעת אונו למיקום הדיפו לקו הסגול:
2.2.1

צומת סביון

מיקום דיפו במיקום מאושר על ידי תמ"א /23א ,4/ברביע הצפון-מערבי של צומת סביון.
מיקום הדיפו על כביש ) 461על קו שירות( המאפשר ייצור שטח מתאים ורחב לדיפו .עם
זאת ,המיקום מנוגד ליוזמות התכנון האחרות בבקעת אונו ואינו נמצא בקצה הקו ,מה
שמייצר נסיעות סקר של רכבות.
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2.2.2

צומת הטייסים

במרחב הטייסים פותחו  6חלופות מרחביות למיקום הדיפו המפורטות בפרק חלופות
המיקרו .מיקום הדיפו במרחב צומת הטייסים מאפשר גמישות לייצר שטח בממדים
רצויים לדיפו ,מאפשר שילוב עם מתחם "חנה וסע" צמוד ,מאפשר תכנון והתאמת מיקום
מיטבי שאינו צמוד דופן למגורים ,ומאפשר ניצול מגבלות במסלול הנחיתה של נתב"ג היות
והדיפו אינו כולל בנייה לגובה .חיסרון החלופה הינו בכך שרוב מרחב הטייסים ממוקם
בתחום רדיוס מגן ב' של קידוח לוד .26
2.2.3

אור יהודה לפי תמ"מ 5/5

דיפו אור יהודה מוקם בשטחים הכלואים בין ציר דרך  46המתוכננת מדרום ,דרך 4612
ממערב ,אזור תעשייה ממזרח ורחוב אריאל שרון מצפון .מיקום הדיפו במרחב זה מותאם
ליוזמות התכנוניות ולתכנית המתאר של אור יהודה ,וממוקם בשטח כלוא המרוחק מאזורי
מגורים ואינו מהווה מטרד סביבתי .עם זאת ,החיבור ידרוש שלוחה תפעולית נוספת
)בשלוחת אור יהודה ישנה תחזית נמוכה של כמות נוסעים( ,ושטח הדיפו מאולץ וחסום
מכל הכיוונים.
2.2.4

דרום יהוד  -מפגש דרכים 412/461/46

מיקום בשטח כלוא במפגש הדרכים העתידי  .412 \461\46יתרונות המיקום הינם בפן
האורבני – מיקום באזורי תעשייה ודרכים ,תוך ניצול מגבלות הבנייה בקרבת הדרכים ,וכן
מבחינה סביבתית הדיפו מרוחק ממגורים .מנגד ,שטח הדיפו מאולץ ,החלופה מצריכה
חציית דרכים בצומת אוויה ,ומיקום זה מנוגד לתכנית המתאר של יהוד שכוללת שטחי
תעסוקה אינטנסיבית באזור זה.
2.2.5

שטחי פיתוח נתב"ג

מיקום הדיפו בשטחי נתב"ג בשטח המיועד למבנים לוגיסטיים מדרום לנחל יהוד .הגישה
לדיפו תוך ניצול מעבר תחתי מתוכנן מתחת לכביש מס'  .46גשר מעל נחל יהוד .לחלופה זו
יתרון אורבני בשל מיקום באזורי תעשייה/שטחי תפעול של נתב"ג ויתרון סביבתי בשל
מיקום מרוחק ממגורים .חסרונות החלופה הינם הצורך בשלוחה תפעולית ונסיעות סרק
לרבות חציית דרכים ,קרבה לנחל בית עריף אשר מהווה אזור אקולוגי ערכי ובלתי מופר,
וחיסרון מהותי הינו המחסור בהקצאה של שטחים לדיפו בתכנית של רשות שדות התעופה,
המתנגדת להכללת הדיפו כחלק ממרכיבי המרחב הלוגיסטי של שדה התעופה.
2.2.6

השוואת חלופות מאקרו למיקום הדיפו

טבלה  2.2.6.1מציגה את השוואת החלופות בהתייחס לקריטריונים שהוצגו בסעיף  .2.1מן
הטבלה עולה כי דיפו במחלף טייסים מקבל עדיפות על פני שאר החלופות בהיבט תפעולי,
האורבני והתנועתי .החיסרון היחידי של החלופה הינו בהיבט הסביבתי :מיקום הדיפו
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בתחום רדיוס מגן ב' .לאור כך ,צוות התכנון ממליץ על חלופת הדיפו במרחב הטייסים
כחלופה נבחרת.
 2.3מתודולוגיה לבחינת חלופות מיקרו למיקום הדיפו
בדומה למתודולוגיית בחינת חלופות המאקרו ,נוצרה טבלת השוואת חלופות הממפה בצורה
גראפית את היתרונות והחסרונות של כל חלופה ומאפשרת הערכה אפקטיבית .בבחינת
הקריטריונים ושקלול המדדים לבחירת החלופה הנבחרת הוחלט כי לא יינתן משקל שונה לכל
קריטריון.
השיקולים שנבחנו לבחינת חלופות המיקרו למיקום הדיפו חולקו לשישה היבטים :היבטי
תפעול ,דוגמת מינימום הארכת התוואי; היבטים אורבניים ,דוגמת שימור פוטנציאל לפיתוח
מגורים ליהוד; היבטי פיסי ומערכות ,דוגמת מזעור חציית מערכות ראשיות; היבטי תנועה,
דוגמת פתרון נגישות ושירות מיטבי לחניון "חנה וסע"; היבטי ישימות ,דוגמת אפשרות הקמה
למרות אילוצים ומגבלות ממשרד הביטחון; והיבטי סביבה ,דוגמת מעברים ברדיוסי מגן של
קידוחי מים.
 2.4בחינת חלופות מיקרו למיקום הדיפו
במרחב מחלף הטייסים פותחו שש חלופות מפורטות .החלופות ממוקמות מצפון למחלף
הטיסים המאושר  -כך שלא משנים ולא יוצרים מגבלה לישימות המחלף או חצייה לא סבירה
של דרכים בתחום המחלף .החלופות כוללות שתי חלופות מזרחיות לדרך  40וארבע חלופות
מערביות לדרך .40
חשוב לציין כי במרחב מחלף הטייסים ממוקם מתקן ביטחוני המטיל מגבלות על תכנון הדיפו
באזור וכי לחוות דעת משרד הביטחון למיקום החלופות במרחב שיקול רב בבחירת החלופה
המומלצת.
2.4.1

חלופה  - 1מיקום דיפו במזרח מחלף הטייסים

חלופה זו ממקמת את הדיפו ממזרח ובמקביל לכביש מס'  ,40במנח צפון-דרום בשטחי מועצה
אזורית חבל מודיעין ,בעלויות – מדינת ישראל רשות פיתוח ,כאשר הרכבת הקלה חוצה את
כביש  40במעבר תת קרקעי .בנוסף ,סמוך לדיפו ממוקם חניון "חנה וסע".
מיקום הדיפו מזרחית למחלף נותן מענה לצרכי הפיתוח של יהוד ,מאפשר נגישות ישירה
מכביש  ,6מנצל אזור "משפך טיסה" בו לא ניתן למקם מבנים גבוהים ומאפשר הצמדת
תשתיות לכביש  .40מנגד ,מיקום הדיפו באזור זה גורע שטחים פתוחים חקלאיים )בעלי ערך
כלכלי( של מועצה אזורית חבל מודיעין ,מצריך מעבר תת קרקעי מתחת לכביש  ,40ממוקם על
רדיוס מגן ב' והצבתו על שטחים פתוחים בולט ביחס לחלופות בהן הדיפו ממוקם בסמוך
לאזורים בנויים .חסרון נוסף לחלופה זו הינו מיקומו של הדיפו על נחל יהוד.

תת"ל  70ג' – תסקיר השפעה על הסביבה

עמוד  15מתוך 167

נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ
2.4.2

חלופה  - 2מיקום הדיפו מערבית למחלף הטייסים ,צפונית לנחל יהוד

חלופת זו ממקמת את הדיפו ממערב לכביש מס'  .40מיקום הדיפו בשטחים המתוכננים
בתכנית "מגשימים" ,בעלויות – מדינת ישראל רשות פיתוח .פתרון מערך "חנה וסע" ממוקם
ממערב לדרך  .40שטח זה הינו שטח מישורי ביותר ,מה שמהווה יתרון מובהק .בחלופה זו
הוספה תחנה בממשק עם אזורי הפיתוח המתוכננים של יהוד וישנה הימנעות מפגיעה בנחל
יהוד .החלופה ,בניגוד לחלופות האחרות ,ממוקמת על תחום רדיוס מגן ג' ולא רדיוס מגן ב'.
החיסרון העיקרי של החלופה הינו הפגיעה והצמצום המשמעותי של שטחים בתכנית
"מגשימים" שמקודמת על ידי הותמ"ל.
2.4.3

חלופה  - 3חלופה מערבית

חלופת זו ממקמת את הדיפו ממערב לכביש מס'  ,40בשטחים המתוכננים בתכנית
"מגשימים" ,תכנית בהליכי תכנון להקמת כ 4000-יח"ד .בעלויות השטח הן מדינת ישראל
רשות פיתוח .פתרון מערך "חנה וסע" כולל שני אזורים/מתחמים  -אחד ממזרח ,עם חיבור
לרמפה מכביש  ,46ותוספת חניונים ממערב לטובת משתמשי יהוד .יתרון החלופה הינו הפחתת
הפגיעה בשטח של יהוד )ביחס לחלופה  ,(2אך לחלופה חסרונות רבים :פגיעה בנחל יהוד
והצורך בהטייתו ,צמצום שטחי תכנית "מגשימים" ,התנגדות משרד הביטחון עקב הקרבה
למתקן ביטחוני ומיקום הדיפו בתחום רדיוס מגן ב'.
2.4.4

חלופה  - 4חלופה מערבית-דרומית

חלופת מיקרו  4ממקמת את הדיפו ממערב לכביש מס'  ,40בין שטחי משרד הביטחון לכביש 40
והיא הדרומית ביותר מבין החלופות המערביות .בחלופה זאת מוקם הדיפו מדרום לנחל יהוד,
בשטחים המתוכננים בתכנית המתאר של יהוד ובאזור מגבלות בנייה של מתקן בטחוני .פתרון
מערך "חנה וסע" כולל שני אזורים/מתחמים  -אחד ממזרח ,עם חיבור לרמפה מכביש ,46
ותוספת חניונים ממערב לטובת משתמשי יהוד.
בחלופה זו ישנו מזעור של הפגיעה בתכנית המתאר של יהוד והימנעות מפגיעה בנחל יהוד .כמו
גם ,החלופה ממקמת את הדיפו באזור כלוא ומאפשר ניצול שטחים .חסרונות החלופה הם בכך
שהחלופה ממוקמת על רדיוס מגן ב' ,וכי לחלופה זו התנגדות גורפת מצד משרד הביטחון בשל
מיקום הדיפו על שטח עם איסורי בנייה ומגבלות נוספות.
2.4.5

חלופה  5חלופה מזרחית במקביל לכביש 46

חלופת מיקרו  5ממקמת את הדיפו ממזרח לכביש  ,40בתנוחה בציר צפון-מזרח דרום-מערב
ובמקביל לכביש  46העתידי .הנגישות לדיפו בדומה לחלופה  1תוך ניצול רמפה מכביש 46
ממזרח ובנוסף חיבור לכביש  .40מיקום מרכז התחבורה וחנה וסע ב"משולש" הדרכים הנוצר
בין דרך  46ודרך .40
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חלופה זו נותנת מענה לצרכי הפיתוח של יהוד ,מאפשרת נגישות ישירה מכביש  ,6מנצלת אזור
"משפך טיסה" בו לא ניתן למקם מבנים גבוהים ,אינה משפיעה על נחל יהוד ונצמדת לתשתיות
קיימות .מנגד ,החלופה גורעת שטחים פתוחים חקלאיים )בעלי ערך כלכלי( של מועצה אזורית
חבל מודיעין ,מצריכה מעבר תת קרקעי מתחת לכביש  ,40ממוקמת על רדיוס מגן ב' והצבת
של הדיפו על שטחים פתוחים בולט ביחס לחלופות בהן הדיפו ממוקם בסמוך לאזורים בנויים.
2.4.6

חלופה  6חלופה מערבית בציר מזרח-מערב

חלופה  6מתווה את דיפו הטייסים מצפון למתקן הביטחוני ,אך בשונה מחלופות  2,3,4במנח
ציר מזרח מערב כאשר מתחם תחבורה ממוקם בקרבת דרך  .40בחלופה מוקמה תחנה בדופן
הצפוני של הדיפו במטרה לשרת את הבינוי המתוכנן.
חלופה זו מאפשרת הקמת תחנה בתחום הפיתוח העתידי של יהוד ,מרכז התחבורה המתוכנן
יאפשר שירות ליהוד ,ניתן יהיה להסתיר את המרכיבים הטכניים-תשתיתיים מתחום הפיתוח
של יהוד ולבצע פיתוח צמוד דופן .חסרונות המיקום בחלופה זו רבים :צמצום של כ  150דונם
בשטחי הפיתוח של יהוד המוגבלת מכל עבריה ,קרבה לשטחי מגורים של יהוד ,צורך בהסטת
מובל בנחל יהוד ,תא שטח מאולץ ללא גמישות ואפשרויות הרחבה .בנוסף ,לא ניתן למקם את
כל השימושים הנדרשים לדיפו כולל מסילת המבחן וישנן מגבלות מערכת הביטחון ומשפך
הטיסה העלולים למנוע התכנות הקמת חניון חנה וסע דו קומתי ובכך להקטין בצורה
משמעותית את פוטנציאל החניות המתאפשרות בו.
2.4.7

השוואת חלופות מיקרו דיפו טייסים ובחירת חלופה מועדפת

טבלה  2.4.7.1מציגה את השוואת החלופות בהתייחס לקריטריונים שהוצגו בסעיף  .2.3מן
הטבלה עולה כי חלופה  5מקבלת עדיפות על פני שאר החלופות במרבית ההיבטים ,לכן ,צוות
התכנון ממליץ על חלופת הדיפו מזרחית למחלף הטייסים ,מקביל לכביש .46
2.4.8

פסילת חלופות על הסף

במהלך תאום עם גורמי חוץ ,מתכננים של תמ"ל מגשימים ורשויות התכנון ,נתבקשנו לבדוק
חלופות נוספות .חלופות אלו הגיעו לפתחנו כהצעה לבדיקה .החלופות נבחנו ונדחו על הסף.
בסעיף זה נתאר את הרציונל של החלופות ,יתרונות וחסרונות ונימוקים לדחייתה בייחס
לחלופה מיקרו מס'  5שנקבעה כחלופה העדיפה לתת"ל  70ב'.
 2.4.8.1חלופה M1
הארכת תוואי הרק"ל צפונה כך שהתוואי עובר בלב שכונת מגשימים ,מספק תחנה לשירות
במרכז הבינוי המתוכנן ,אח"כ חוצה מזרחה בגשר ופונה דרומה לכיוון דיפו במיקום דומה
לחלופה  1המקורית .חלופה זו מספקת שירות גם לתמ"ל מגשימים אך לחלופה זו חסרונות
רבים ,ביניהם; צורך בגישור עילי מעל דרך  ,40פגיעה בנחל יהוד ,מיקום תחנת "מגשימים"
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בשולי השכונה ,יוצרת פיתול והארכה של התוואי ,פגיעה במהירות הנסיעה וברמת השירות,
תלות במימוש תמ"ל מגשימים ועוד.
 2.4.8.2חלופה M5
הארכת התוואי צפונה כך שהתוואי יגיע למרכז שכונת מגשימים ויספק תחנה לשירות לבינוי
המתוכנן .הפתרון התפעולי בחלופה זאת כולל פיצול התוואי – שלוחה אחת לכיוון דיפו – לפי
מיקום שנקבע בחלופה  5ממזרח לדרך  , 40ושלוחה שנייה לכיוון מרכז שכונת מגשימים.
חלופה זו מספקת שירות גם לתמ"ל מגשימים וממקמת את התחנה במרכז השכונה ,ניתן
לפתח אותה בשני שלבים )בניגוד לחלופה  (M1ולכן לא תלויה במועד מימוש התמ"ל ,והפגיעה
בנחל יהוד בחלופה זו הינה מינימלית ביחס לחלופה  .M1עם זאת ,לחלופה חסרונות רבים,
ביניהם :עבודות עפר משמעותיות ,פיצול התוואי באופן שפוגע ברמת השירות ותדירות הקו )או
לחלופין מייצרת מרחקי הליכה ארוכים מחניון "חנה וסע" לתחנת הרק"ל( ועוד.
 2.4.8.3חלופות N1-N2
שתי החלופות מתרחקות ממפגש הדרכים  461/46/40/ומהאיתור האופטימאלי לממשק
תחבורה אזורי וארצי עם מסוף התחבורה ומתחם "חנה וסע" במחלף הטייסים .במהלך
התכנון הראשוני לא נמצא פתרון ממוקד לשרת באמצעות הקו הסגול את מתקני התעשייה
האווירית ונתב"ג .הארכת הקו הסגול לכיוון שטחי התעשייה אווירית \ נתב"ג לא תביא לכל
תועלת בנושא זה ,בכל מקרה יידרש פתרון של "שאטלים" והסעות.
לחלופות חסרונות נוספים המפורטים בסעיף זה.
 2.5מתודולוגיה לבחינת חלופות למיקום קווי דלק
ממזרח ובמקביל לכביש  40עוברות כיום שתי רצועות קווי דלק תת קרקעיות של קצא"א )קו
צינור אילת אשקלון( ותש"ן )תשתיות נפט ואנרגיה( בעומק של כ 2 -מ' .קווים אלו מהווים
קונפליקט עם התווית הרק"ל בדרכה אל האתר "דיפו" קו סגול הממוקם ממזרח לכביש ,40
בעקבות המעבר התת"ק המתוכנן והצורך בחציית הקווים .משום כך ,ישנו צורך בפתרון
הקונפליקט ע"י העתקת הקווים.
מתן ציון התרשמותי לכל חלופה בסקאלת צבעים של בין אדום לירוק והערכה של מכלול
התבחינים תוך יצירת דיון תכנוני לחידוד סוגיות שצפו מתוך ההליך.
הקריטריונים לניתוח חלופות התכנון השונות כוללות את התחומים הבאים :סביבה ,דוגמת
פוטנציאל השפעה סביבתית במקרים של תקלות; סטטוטוריקה ,דוגמת הרחבת קו כחול
ותפיסת שטחים נוספים; והיבטים פיזיים ,דוגמת מורכבות הקמה.
 2.6בחינת חלופות למיקום קווי הדלק
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צוות התכנון בחן  5חלופות לפתרון קונפליקט המפגש בין הרק"ל לבין קווי הדלק .גם עבור
קצא"א וגם עבור תש"ן נדרשת רצועה ברוחב  10מ' ,אין מניעה ששתי הרצועות יהיו צמודות
אחת לשנייה.
יודגש כי הקווים הקיימים בתרשימי החלופות מייצגים רצועה ברוחב  30מ' שבה נכנסים שני
קווי הדלק.
2.6.1

חלופה 1

חלופה זו מציעה להסיט את רצועת קווי הדלק למרווח שבין מתחם האתר "דיפו" קו סגול
למתחם ה"חנה וסע" בצמוד לדרך .אורך החלופה הינו כ 820 -מ' והיא חוצה את תוואי הרק"ל,
אורך המעקף יחסית קצר.
לא נמצאו יתרונות מובהקים לחלופה זו ,מלבד העובדה כי המעקף קצר יחסית ביחס לחלופות
שיתוארו לעיל ולכן הפגיעה בעתודות הקרקע והפוטנציאל ההשפעות הסביבתיות קטן יותר.
לחלופה מספר חסרונות :מעבר בעתודות קרקע חדשות חקלאיות בתחום רדיוסי מגן ולכן יש
צפי להתנגדות של משרד הבריאות ,ישנה מורכבות תפעול וגישה ,חציית מסילה משוקעת
הגורמת למורכבות הקמה ותחזוקה והדרישה להעמיק את החצייה בשל חציית כביש 46
העתידי.
2.6.2

חלופה 2

חלופה זו מציעה להסיט את רצועת קווי הדלק כך שתקיף את מתחם אתר "דיפו" הקו הסגול
בצמידות אליו .חלופה זו אינה מייצרת חצייה של הרק"ל את קווי הדלק אך יש צורך בחציית
מסילת המבחן הממוקמת בדופן הדרומית של הדיפו.
בחלופה זו ,הרק"ל לא תחצה את קווי הדלק ולכן הקמת החלופה אינה מורכבת יחסית לשאר
החלופות .עם זאת ,החלופה עוברת בעתודות קרקע חדשות חקלאיות בתחום רדיוסי מגן ולכן
יש צפי להתנגדות של משרד הבריאות ,אורך החלופה בעתודות הקרקע החדשות ) 1,360מטר(
מייצר פוטנציאל זיהום נרחב בקרקע ו/או מי תהום במקרה של תקלה וכמו בחלופה  ,1גם
בחלופה זו ישנה דרישה להעמקת החצייה בשל חציית כביש  46העתידי.
2.6.3

חלופה 3

חלופה זו מציעה להסיט את רצועת הרק"ל בדומה לחלופה  2אך במרחק גדול יותר מתחום
האתר "דיפו" קו סגול .בחלופה זו אין חציה של הרק"ל את קווי הדלק .אורך החלופה כ1840 -
מ' והיא החלופה הארוכה ביותר .לחלופה זו מורכבות הקמה ,תפעול וגישה פשוטים יותר ולכן
חברות הדלק מעדיפות אותה .עם זאת ,לחלופה זו אותם החסרונות של חלופה  ,2ובנוסף,
חלופה זו מצריכה תפיסת שטח נרחב .חיסרון מובהק של החלופה הינו חציית קווי הדלק את
נחל יהוד מייצרת פוטנציאל זיהום אזור טבעי המהווה בתי גידול למיני צמחים ובעלי חיים.
2.6.4

חלופה 4
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חלופה זו מציעה להשאיר את רצועת קווי הדלק במקומה תוך העמקתם של הקווים )במפלס
תחתון מהמעבר התת"ק( ,או לחילופין מעבר של קווי הדלק בתוך מנהרת תשתיות בחלק
ממבנה תת"ק לרק"ל.
באזור כביש  46מתבצעת הסטה צפונה של הרצועה וזאת בכדי לפתור את הקונפליקט העתידי
של רצועת קווי הדלק עם מחלף טייסים המתוכנן במסגרת כביש  .46בהקשר זה נציין כי טרם
בוצע תכנון מפורט למחלף טייסים .אורך החלופה הינו כ 1200 -מ' )מתוכה כ 550 -מ' בתוואי
קיים מועמק(.
חלופה זו מצריכה הרחבה מועטה יחסית של הקו הכחול ותפיסת שטח קטנה יחסית לשאר
החלופות )מלבד חלופה  ,(5כלומר החלופה מקטינה את הפגיעה בעתודות קרקע חקלאיות.
לחלופה זו חסרונות בשל מורכבות תפעול הקווים והגישה ומורכבות הקמה בשל מיקום
הקווים מתחת למעבר תת קרקעי .בנוסף ,העדר תכנון מפורט של מחלף הטייסים יוצר חוסר
וודאות שעלול לעכב את הביצוע ,וישנה התנגדות של חברות הדלק בשל קרבה למערכות
חשמל.
2.6.5

חלופה 5

חלופה זו מציעה להעמיק את קווי הדלק במקומם בלבד ללא הסטה או הזזה של הקווים
במרחב או לחילופין מעבר של קווי הדלק בתוך מנהרת תשתיות בחלק ממבנה תת"ק לרק"ל.
החלופה מצמצמת את האורך הדרוש להעתקה ,מונעת מעבר של קווי הדלק לעתודת קרקע
חדשה ומצריכה הרחבה מועטה יחסית של הקו הכחול ותפיסת שטח קטנה ביחס לשאר
החלופות .מנגד ,ישנה מורכבות תפעול הקווים והגישה ומורכבות הקמה בשל מיקום הקווים
מתחת למעבר תת קרקעי.
2.6.6

השוואת חלופות למיקום קווי הדלק

טבלה  2.7.6.1מציגה את השוואת החלופות בהתייחס לקריטריונים שהוצגו בסעיף  .2.6מן
הטבלה עולה כי ככל שיימצא פתרון הנדסי שישביע את שביעות רצונן של חברות הדלק ,ישנה
עדיפות ברורה לביצוע חלופה  .5חלופה זו אינה מייצרת מעבר של תשתית מזהמת באזורים
חדשים ,היא אינה מצריכה תפיסת שטח נוסף ואינה מטילה מגבלות על אזורים רחבים.
ככל שחברות הדלק יתנגדו לחלופה  5ולא ימצא פתרון הנדסי סביר ומקובל לחציית הרכבת
במנהרה מתחת לשיקוע הרכבת או בגשר מעל הרכבת ,יש לשאוף לצמצום אורך המעקף
ותהיינה עדיפות מסוימת לחלופה .2
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פרק ג'  -תכנית התכנית המוצעת
 3.1תיאור תכנית הדיפו
3.1.1

כללי

אתר הדיפו הינו מרכז תפעול ותחזוקה הכולל בתוכו פעולות רבות :תחזוקת קרונות ,שטיפה,
מילוי חול ,צביעה ,דיור ואזורי אחסון .תכנון המתחם יתאים בצורתו לתהליך של "פס ייצור",
בכדי ליצור זרימת תהליכים שוטפת ללא הפרעות או תנועות רכבת מיותרות .תכנון מסוג זה
מאפשר את הטיפול הטוב ביותר במסגרת הזמן הקצרה ביותר.
דיפו הקו הסגול ימוקם מזרחית לכביש  ,40ברביע הצפון מזרחי של צומת הטייסים .מנח
הדיפו בכיוון צפון מזרח – דרום מערב ,כאשר גבולותיו הינם מדרום כביש  46המתוכנן ,ממערב
כביש  40הקיים ,מצפון תעלת נחל יהוד וממזרח שטחים חקלאיים.
דיפו הקו הסגול מתוכנן כדיפו לעבודות תחזוקה כבדות ,הצפוי לתת שירות לקווי הרק"ל הן
הסגול והן הירוק במשך עשרות השנים הבאות .סעיף זה כולל הדמיה של אתר הדיפו.
3.1.2

תנוחה של מבני הדיפו

תרשים  3.1.2.1מציג את תנוחת המבנים בדיפו.
3.1.3

חתכי אורך ורוחב

חתכי אורך ורוחב לאתר הדיפו מוצגים בהרחבה ב"נספח בינוי למרכז תפעול מסילה – דיפו"
המהווה חלק ממסמכי התכנית.
 3.2תנועות הרק"ל לדיפו
טבלה  3.2.1.1מציגה את נתוני הרכבות העתידות להגיע לדיפו משני הכיוונים ומשתי זרועות
הקו הסגול :הזרוע הצפונית ,מתחנת דרך שיבה לתחנת העצמאות ,והזרוע הדרומית ,מתחנת
דרך שיבא לתחנת צומת הטייסים.
3.2.1

צירי הגישה לדיפו ,למסוף התח"צ ולחניון חנה וסע

הכניסה לדיפו ולמתחם "חנה וסע" מתבצעת באמצעות שתי כניסות; כניסה ראשית מדרך 40
וכניסה נוספת מכביש ) 46כניסה ימינה בלבד(.
הכניסה לרכב אל שער הכניסה והבידוק בדיפו תתבצע ע"י דרך גישה שמותווית מצפון לדיפו
ומתחברת לדיפו בפינה הצפון מזרחית שלו ,שם ניתן לאפשר בידוק .בנוסף אותר גם פתרון
נוסף של "יציאת חירום" בדופן המערבי.
להולכי רגל שלא נעים ברכב ,נקבעה כניסה נוספת ,כניסה להולכי רגל בלבד  -בדופן המערבית.
הנגישות להולך רגל תהיה קצרה ובמרחק הליכה לחניוני "חנה וסע" ומתחם התחבורה .נציין
תת"ל  70ג' – תסקיר השפעה על הסביבה

עמוד  21מתוך 167

נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ
שבתוך הדיפו לא ניתן לאפשר חניונים נרחבים לרכב פרטי ולכן נקבעה נגישות קרובה דרך
מתחם התחבורה שדרכו יגיעו מרבית העובדים של אתר הדיפו.
 3.3מבנים ומתקנים
הנתונים המובאים בפרק זה נלקחו מהפרוגרמה שהוכנה לאתר הדיפו של הקו הסגול .פרוגרמה
זו עוברת עדכונים מעת לעת לאור שינויים ואילוצים תכנוניים ,ולכן ייתכנו שינויים נקודתיים
שחלו בתכנון ביחס למוצג בטבלה  - 3.3.1.1צרכי הדיפו.
בתוכו את כל המבנים המשמשים לתחזוקת הקו על מרכיביו הניידים והנייחים ,וכן את כל
המבנים המרכזים את פעילות האגפים המשויכים למפעיל הקו .אתר הדיפו כולל מספר מבני
תחזוקה ומשרדים ,בהם מבנה תחזוקה ראשי שמטרתו לתת שירות לצי הרכבות של הקו
הסגול .מבני הדיפו ,ככל שיאושר על ידי הרשויות ובהתאם לאילוצי התכנון ,ייבנו בהתאם לתו
תקן  – 5281בניה בת קיימא )בניה ירוקה(.
גודל ושטחי המבנים נגזר ממספר הקרונות המשמשים את צי הקו ,מכמות כוח האדם
התפעולי הדרושה בפעילויות התחזוקה ,ומפרוט המחלקות והאגפים השונים אשר יאכלסו את
המבנים השונים במתחם .אתר הדיפו מרכז פעילות של כ 200 -עובדים הפועלים במשמרות
שונות בהתאם לתפקידם ולזמני פעילות הרכבת .האתר יתוחם ברצועה נופית מגוונת אשר
תחצוץ בין המתחם לשימושי הקרקע הגובלים עמו.
3.3.1

תיאור כללי של המבנים

פרק זה מתאר באופן כללי את המבנים העתידים להיבנות באתר הדיפו :חניית"/דיור" רכבות;
מסילות הדיור; מבנה התחזוקה הקלה; מבנה תחזוקה כבדה ,חריטת גלגלים ,הכנה לצביעה
וצביעה; מבני תחזוקת תשתיות ) ;Maintenance of Way (MOWמחסנים; מסילת מבחן;
מתקן אחסון חול – סילו; מתקן לשטיפת קרונות; מבנה משרדים והנהלה.
 3.4מאפייני התכנית המוצעת
3.4.1

תשתיות משלימות

במסגרת תכנון הקו הסגול ,כחלק ממסמכי התכנית ,בתחום הקו הכחול נכלל פתרון אחד
מוגדר לחניוני רכב במתחם הטייסים שכולל מתחם חנה וסע בהיקף של  1,870מקומות חנייה
ואפשרות לפיתוח עתידי נוסף .מתחם זה משולב עם מתחם תחבורה ויהווה פתרון נגישות
לבאים מכיוון מזרח מכיוון כביש  ,6כפי שמורחב בסעיף  3.5לתסקיר זה.
3.4.2

מבני דרך ,גשרים ומעברים

במסגרת ביצוע הדיפו לקו הסגול מתוכננים מספר מבני דרך .פרק זה מציג את כל האזורים
בהם מתוכננים מבני דרך ,חתכים טיפוסים וכן הדמיות של מבני הדרך.
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מבני הדרך המתוכננים במסגרת ביצוע הדיפו לקו הסגול הינם :מעבר תת קרקעי לכלי רכב
בכביש  ,40מעבר תת קרקעי להולכי רגל בכביש  40והפרדה מפלסית לרק"ל דרך מרכז
התחבורה.
3.4.3

מערך הנגישות באזור צומת הטייסים והדיפו

תרשימים  3.4.3.1-3.4.3.2מציגים חתכי רוחב של מעבר תת"ק לרק"ל ולהולכי רגל את כביש
 ,40בהתאמה ,לצורך הגעה לאתר הדיפו ומסוף התח"צ המתוכננים.
פירוט נוסף של מערך הנגישות באזור צומת הטייסים מוצג בהרחבה ב"נספח מבני דרך"
המוגש כחלק ממסמכי התכנית .תיאור מילולי של אופן הנגישות מפורט בסעיף .3.2.1
3.4.4

פעולות תחזוקה ותפעול

תכנון המתחם הפנימי אמור לאפשר תהליך של "פס ייצור" ,כך שכל התנועה במתחם תתבצע
בצורה ישירה ומהירה מאזור לאזור ,ללא תנועת רכבות מיותרות .תכנון מסוג זה יאפשר את
השירות הטוב ביותר ובזמן הקצר ביותר עבור קרונות הרק"ל.
סכימת הזרימה של הרכבות במתחם מתבססת על תנועה היקפית ) ,(LOOPאשר מתחילה
בדרך כלל בכניסה הראשית ומסתיימת בדרך כלל ביציאה הראשית .גם תנועת כלי הרכב
התפעוליים במתחם תהיה היקפית על מנת לאפשר גישה לכל מתקן ומבנה תוך צמצום
למינימום האפשרי של מפגשים עם מסילת הרכבת .המסלול ההיקפי מקטין את ההסתברות
ליצירת "צווארי בקבוק" במקרה של תקלות או תאונות העלולות לגרום לעצירת התנועה
במסילות .סכימת פריסת המסילות במתחם מתוארת בתרשים מס' .3.4.1.1
3.4.5

השפעות סביבתיות עיקריות בשלב ההקמה

ההשפעות העיקריות בשלב ההקמה הינן מטרדי רעש ואבק כתוצאה מהפעלת כלים כבדים
לצורך יישור השטח ,חפירת יסודות ומרתפים למבנים ולעמודי החשמול.
סעיף זה מפרט אודות מפגעי אבק בסביבת התכנית ,מפגעים אקוסטיים ,פינוי פסולת ומניעת
זיהום קרקע ומים.
הפתרונות התכנוניים הספציפיים להשפעות סביבתיות מהפעלת הדיפו יוצגו וישולבו במסגרת
המסמכים הסביבתיים שיאושרו ע"י מוסד התכנון או מי מטעמו לצורך קבלת היתרי בניה
למתחם.
3.4.6

השפעות סביבתיות כתוצאה מתפעול הדיפו

תפעול הדיפו לא צפוי לגרום למפגעים סביבתיים משמעותיים .עבודות תחזוקה וטיפול
ברכבות יתבצעו במבנים סגורים .מערכת התשתיות תהיה סגורה למניעת זליגת מזהמים
לשטחים הפתוחים מחוץ לדיפו ולתעלת /נחל יהוד המותווה מצפון למתחם.
סעיף זה כולל תיאור השפעות סביבתיות כתוצאה מתפעול הדיפו בהיבטים של פסולת ,מטרדי
רעש ,זיהום אוויר ,חומרים מסוכנים וקרינה ,והנחיות סביבתיות להתמודדות עם ההשפעות.
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3.4.7

פתרונות תכנון של ההשפעות הסביבתיות

שטח הדיפו מרוחק משימושי קרקע רגישים ,כאשר שכונת המגורים הקרובה ביותר אליו
נמצאת ביישוב בארות יצחק במרחק של כ 450-מ' ,בכיוון צפון .ממזרח גובל השטח בשטחים
חקלאיים ,מדרום גובל השטח עם היישוב בני עטרות המרוחק כ 500 -מ' ,ממערב עם כביש .40
לפיכך ,הן בשלב ההקמה והן בשלב התפעול לא צפויות השפעות סביבתיות מחוץ למתחם
עצמו.
 3.5מסוף תחבורה ציבורית וחניון חנה וסע
3.5.1

תיאור הפעילות המוצעת באתרים וקיבולת האתרים

 3.5.1.1תיאור הפעילות והקיבולת במסוף התחבורה הציבורית
במסגרת תכנית זו נשמרה האופציה להקמת מסוף תח"צ זמני עד לביצוע תמ"ל מגשימים.
המסוף ישרת קווים מטרופוליניים ,מרחביים ועירוניים מתחילים של בקעת אונו .תפקוד
המסוף הוא תפעולי ולנוסעים ,ויכלול  80עמדות ,מתוכן  66עמדות תפעוליות ומנהלתיות ,ו14-
עמדות קליטה והורדה לנוסעים.
 3.5.1.2תיאור הפעילות והקיבולת בחניון חנה וסע
חניון ה"חנה וסע" יכלול כ 1,300-חניות במפלס הקרקע בשלב הראשון ,ועוד  540חניות במפלס
 -1בשלב השני .המעבר להולכי רגל בין המפלסים השונים שבחניון יתבצע ע"י מדרגות .חניות
נגישות יתוכננו במפלס העליון .לאורך החניון ישנם שני צירי הליכה ראשיים להולכי רגל,
המובילים אל כיוון תחנת הטייסים ומסוף התח"צ .נספח מבני דרך שהינו חלק ממסמכי
התכנית -גיליונות  - 3+4מציג פירוט נוסף של החניון ומסוף התח"צ.
בין החניון למסוף התח"צ המעבר עבור הולכי רגל הוא באותו מפלס ,בגשרונים הממוקמים
מעל רצועת הרק"ל המשוקעת העוברת ביניהם .מגשרונים אלו יש ירידה אל התחנה באמצעות
מעליות ,דרגנועים ומדרגות סטטיות.
שלביות הקמת חניון "חנה וסע"
בשלב הראשון יוקמו כ 1,330 -חניות במפלס הקרקע .בשלב השני ,על כמחצית משטח החניון
מתוכננת להתווסף קומה נוספת במפלס  ,-1כאשר אופן הביצוע של הוספת קומה זו גם כן
יתבצע בשתי פעימות – בכל פעימה יושבת רק חצי מהשטח של הקומה התחתונה ,כך שבכל
שלב תישמר פעילות של לפחות  70%מהחניון .קומה  -1אמורה להוסיף כ 540 -חניות לחניון.
סה"כ בקומת הקרקע  +קומת  -1יהיו כ 1,870-חניות .מס' החניות הנדרש נבדק בהתאם
לתחזיות תנועה.
בנוסף ,בהוראות התכנית תינתן אפשרות לבינוי עתידי עבור קומה נוספת מעל החניון הקיים
במידת הצורך ,דבר שיכול להוסיף עוד כ 1,000-1,200-חניות.
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סעיף זה כולל תרשימים של שלושת שלבי הקמת החניון ,תרשים מיקום החניון והמסוף
והדמיה.
3.5.2

תיאור החיבורים למערכת התנועתית המתוכננת

לאורך כביש  40ישנו ציר תח"צ עתידי ,ולכן ממוקמות תחנות תח"צ משני עברי כביש .40
הגישה אל התחנות בצד המערבי של כביש  40מתבצעת באמצעות מעבר תת"ק ,אשר בסופו
ישנה רמפה לחיבור )אופציונלי בנוסף :מדרגות ,מעלית ודרגנוע(.
מעברים להולכי רגל בתוך האתר מפורטים בסעיף זה .ע"מ לראות פירוט נוסף של אתר הדיפו,
יש לראות את "נספח מרכז תפעול מסילה -דפו" המוגש כחלק ממסמכי התכנית.
באופן כללי הושם דגש על רב על נגישות וקישוריות טובה עבור הולכי רגל בין כל חלקי מתחם
התחבורה ,תוך הקפדה על נוחיות השימוש עבור המשתמשים במתחם התחבורה על כל
אפשרויותיו.
 3.6טיפול נופי בדיפו
האזור בו מתוכנן להיבנות אתר הדיפו מוגדר ברגישות שטחים פתוחים :לנושא פיסיוגרפיה
ומסלע :נמוכה עד בינונית ,לנושא חקלאות :גבוהה קיצונית ולנושא חזות :גבוהה.
3.6.1

עקרונות הטיפול הנופי

סעיף זה מפרט עקרונות לטיפול נופי באמצעות שילוב הדרך בסביבה ,צמצום מופע הדרך,
קישוריות ורצף במרחב ,התארגנות לביצוע וסימון עצים בוגרים.
3.6.2

טיפול נופי למסילות ולדרכי הגישה

עקרונות הטיפול בדרכי הגישה לאתר הדיפו ובדפנות המתחם נגזרים מעקרונות הטיפול הנופי
המוצע ,וכוללים התייחסות בדרכי הגישה לעקרונות רצף תנועת הולכי הרגל ולשקט ויזואלי
בעיצוב הנופי .בדפנות המתחם מתייחסים הפתרונות לעקרון המשכיות הטופוגרפיה הקיימת
ככל הניתן ולעקרון השיקום הנופי בהתאם ליחידות הנוף.
סעיף זה מפרט את הפתרונות המוצעים לטיפול ,דוגמת שבילי הליכה רציפים בין המוקדים
השונים ונטיעות עצים.
 3.7שימוש בנוזלים באתר הדיפו
המידע המופיע בפרק זה נכון לזמן תכנון הדיפו ובהתאם לרמת התכנון )מוקדם( .כחלק
מהתהליך הסטטוטורי וקידום התכנית לשלב התכנון המפורט ,יוגשו מסמכים סביבתיים לכל
בקשה להיתר בניה ובהם יפורט כל המידע הרלוונטי בהתאם לבקשה.
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3.7.1

מערך השטיפה המתוכנן

מערך השטיפה בדיפו מתואר בהרחבה בסעיף  - 3.3מבנים ומתקנים בדיפו.
3.7.2

מערך הסולר במתחם

נכון לשלב התכנון הנוכחי טרם תוכנן מערך הסולר במתחם .יחד עם זאת ,בפרוגרמה שהוכנה
לדיפו ובמהלך תכנונו ,נקבע כי בפינה הצפון מזרחית של המתחם ימוקם בצמוד לתחנת
ההשנאה של הדיפו גנרטור חירום.
מערכות הניטור לגילוי דליפות דלק וסולר לקרקע גם הן טרם נקבעו בשלב זה ,אך במסגרת
הוצאת ההיתרים לדיפו יורחב נושא מערך הדלק והסולר במתחם תוך מתן פתרונות ואמצעים
לצמצום ומניעת מפגעים.
3.7.3

מערך השמנים במתחם

נכון לשלב התכנון הנוכחי אין מידע רב על מערך השמנים במתחם .הנושא יורחב במסמכים
הסביבתיים שיידרשו לעת הוצאת היתרים להקמת המתחם .במסמכים אלו גם יוצגו
האמצעים לצמצום מפגעי זיהום שמנים ומניעתם.
3.7.4

שפכים

סעיף זה מתאר את השפכים העתידים להיווצר מהדיפו :שפכים ביתיים ,שפכים ממכונות
שטיפת הקרונות ושפכים משטיפת תושבות וניקוי עמדות הטיפול.
3.7.5

טיפול קדם מתוכננים

הפעילות בדיפו יוצרת תשטיפים מזוהמים ,שמקורם בפעילות המתחם כגון שטיפות או נזילות.
יש לטפל בתשטיפים בעזרת מפריד דלק/שמן ,או כל טיפול אחר המותאם לסוגי המזהמים
שנמצאים בשימוש באתר .בהתאם להנחיות רשות המים ,חל איסור להפנות את התשטיפים
המטופלים להשקיה או לסביבה ,אלא יש להפנותם למט"ש הקרוב .מאידך ,נגר עילי נקי
שמקורו בגשם )מהגגות לדוגמא( ,ניתן להזרים למערכת הניקוז העירונית.
3.7.6

אופן פינוי מתוכנן של שפכים תעשייתיים

סעיף זה מתאר את תהליך הפרדת השמנים שיעברו השפכים התעשייתיים במסגרת הטיפול
המקדים .בנספח למניעת מפגעים סביבתיים שיוגש לאישור הרשות המקומית טרם קבלת
אישור הפעלה ,תהיה התייחסות לנושא זה לרבות מיקום ,מפרט טכני של מפרידני השמנים
לניקוז משטחי העבודה ,אמצעי ומנגנון הבקרה שיידרש כחלק ממערך פיקוח .הנספח ואישורו
יהווה תנאי לקבלת היתר הפעלה.
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 3.8הצגת מערכת הניקוז המתוכננת
פתרון הניקוז לדיפו כולל מערכת תיעול – קווי ניקוז תת קרקעיים וצינור מאסף שיתחבר אל
נחל יהוד  .בכל האזורים בהם יתקיימו פעילויות תחזוקה שטיפה תוך שימוש בחומרים
"מלוכלכים" יבוצעו מעצרות והניקוז לא יופנה אל מערכת הניקוז -אלא רק לאחר סינון וטיפול
בתשטיפים.
יש להדגיש כי ברוב שטח הדיפו ,לרבות שטחי חניית רכבות ,הדרכים הפנימיות וגגות הבניינים
מהווים אזורים לתיעול מי גשם שיתועל למערכת הניקוז ,כמו בכל שטח פיתוח עירוני.
3.8.1

תיאור מערכות ומתקנים להגנה על מי נגר ומי תהום

הפעילות בדיפו יוצרת תשטיפים מזוהמים ,שמקורם בפעילות המתחם כגון שטיפות או נזילות.
יש לטפל בתשטיפים בעזרת מפריד דלק/שמן ,או כל טיפול אחר המותאם לסוגי המזהמים
שנמצאים בשימוש באתר.
אחסון מיכלים המכילים חומרים העלולים לגרום לזיהום מי תהום יתבצע במאצרות תקניות,
פעולות העלולות לזהם קרקע ומי תהום כגון תדלוק ,שימון וכיו"ב יערכו מעל מגשי טפטוף או
על פני משטח בלתי חדירים המספקים הגנה מפני זיהום קרקע ומים.
בהתאם להנחיות רשות המים ,חל איסור להפנות את התשטיפים המטופלים להשקיה או
לסביבה ,אלא יש להפנותם למט"ש הקרוב .מאידך ,נגר עילי נקי שמקורו בגשם )מהגגות
לדוגמא( ,ניתן להזרים למערכת הניקוז העירונית.
המערכות הספציפיות והמתקנים להגנה על מי נגר ומי תהום ייבחרו בשלב התכנון המפורט,
ובכל אופן הנושא ישולב במסגרת המסמכים הסביבתיים שיאושרו ע"י מוסד התכנון או מי
מטעמו לצורך קבלת היתרי בניה.
 3.9שלבי ביצוע להקמת הדיפו
3.9.1

עבודות להקמת מנהור ומעברים תת קרקעיים

מתוכננים שני מעברים תת קרקעיים מתחת לכביש  :40מעבר לרק"ל ומעבר להולכי רגל .שני
המעברים יבוצעו בשיטות  ,top-downלפי שלבי ביצוע עקרוניים המפורטים בסעיף זה.
התחנה המשוקעת המתוכננת באתר הדיפו תתבצע בשיטות סטנדרטיות של ביצוע קירות דיפון
וחפירה של הרצועה הנדרשת.
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פרק ד'  -פירוט והערכה של ההשפעות הסביבתיות
 4.1שינויים בשימושי קרקע ובייעודי קרקע
4.1.1

קונפליקטים עם שימושים קיימים

מזרחית לכביש ) 40גוש  ,7287חלקה  (12קיימים לולים ומבנים .במסגרת התכנית יידרש פינוי
מבני הלול )הלולים מוגדרים להריסה כבר במסגרת תת"ל  (3/3ושטחים נוספים להריסה.
 4.2ניקוז
ניקוז הדיפו יהיה ברובו ע"ב מובל ניקוז סגור המתחבר לתעלה פתוחה מוצאה למתקן הכניסה
של מעביר המים של נחל יהוד מתחת לכביש  .40הניקוז באזור מעבר הרק"ל בתת"ק מתחת
לכביש  40מתוכנן ע"ב משאבות -מוצא הנגר מתחבר למובל הניקוז של הדיפו .ניקוז כביש 40
יישאר ע"ב תעלות פתוחות  -כפי שנהוג בחתך כביש בינעירוני .מעביר מים נחל יהוד בחצייה
מתחת לכביש  -40יוארך ומתקני הכניסה והיציאה שלו יוסדרו בהתאמה ללא שינוי של חתך
הידראולי -וללא פגיעה בכושר ההולכה שלו.
 4.3רעש
בהערכת מפלסי הרעש כתוצאה מפרויקט הרכבת הקלה ,יש להתייחס לשני שלבים של
הפרויקט ,שלב ההקמה ושלב ההפעלה .מפגעי הרעש הצפויים בכל אחד מהשלבים שונים וכך
גם הקריטריונים החלים בכל שלב .בעוד הרעש בשלב ההקמה הוא רעש מציוד בניה ,הרעש
בשלב ההפעלה הוא רעש תחבורה הדומה לרעש כבישים או רעש רכבות .הבדל מהותי נוסף בין
שני שלבי הפרויקט הוא משך הזמן שבו הם חלים ,בעוד רעש העבודות הוא רעש קצר מועד
יחסית )עד שנים בודדות( ,הרעש מהפעלת הפרויקט הוא לטווח הארוך ,בעצם לכל אורך שנות
קיום הפרויקט.
4.3.2

שלב ההקמה

קריטריון הרעש לעניין עבודות ההקמה נשען על הוראות החוק למניעת מפגעים ,תקנות
שהותקנו מכוחו ,הנחיות ומדיניות המשרד להגנת הסביבה ומקורות נוספים.
אתר הדיפו והמעברים התת קרקעיים מרוחקים משימושי קרקע רגישים לרעש .השימושים
הקרובים ביותר נמצאים במרחק של כ 650-מ' מאזור העבודות של המעברים התת קרקעיים
וכ 470 -מ' מאזור העבודות של מתחם הדיפו.
בשלב התכנון הנוכחי לא נקבעו שלבי הביצוע להקמת הדיפו אולם במרחקים אלה לא צפויה
חריגה מקריטריון הרעש לשעות היום.
בשלב התכנון המפורט יוכן נספח אקוסטי שילווה את ההקמה ויבחן צמצום מפגעים
סביבתיים בשלב ההקמה.
4.3.3

שלב ההפעלה
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בהתאם להנחית הות"ל ,הקריטריונים חלים על מבנים רגישים לרעש המוגדרים כמבנה א'
ו/או מבנה ב' כפי שמפורט להלן .מבנים שאינם נכללים בהגדרות אלו אינם זכאים למיגון
אקוסטי והקריטריונים אינם חלים עליהם.
מבנה א'  -מבנה ציבור המשמש כבית חולים ,בית הבראה ,בית אבות עם מחלקה סיעודית,
מוסד חינוך.
מבנה ב'  -מבנה או יחידת דיור שהוקמה כחוק ,המשמש למגורים באזור המותר למגורים על
פי תכנית מפורטת תקפה.
מפלס הרעש המחושב בהתאם לגרפים המתייחסים לרעש הרקע כמוצג בתרשים  4.3.3.1המוצג
בגוף התסקיר .רעש הרקע ייקבע באמצעות חישוב בהתבסס על המצב הקיים.
מפלס הקריטריון יחושב ויימדד במרחק  1מ' מחוץ למבנה מקבל.
4.3.3.2

רעש מפעילות הרק"ל

כיוון שאתר הדיפו מרוחק מבתי מגורים מרחק מינימלי של כ 400-מ' ,רעש מהגעה ויציאה של
הרכבות מהדיפו יעמוד בקריטריון רעש הרכבות ואף צפוי להיות נמוך מהסף המותר בצורה
ניכרת.
רעש הפעילות בדיפו לא צפוי לגרום למפגעי רעש החורגים המתקנות.
בשלב התכנון המפורט יוכן נספח אקוסטי לבחינת צמצום מפגעים סביבתיים בשלב ההפעלה.
4.3.3.3

רעש מטוסים במתחם

כאמור ,אזור הדיפו נמצא תחת עקומות הרעש של תשריט מס'  3של תמ"א " 2/4הגבלות בניה
בגין רעש מטוסים".
שימושי הקרקע באתר הדיפו מתחלקים ל 2-קבוצות :מתקני הדיפו ומסופי התחבורה ומשרדי
העובדים.
בהתאם ל"מדריך לתכנון אקוסטי במתחמי רעש מטוסים" של תמ"א  2/4שימוש קרקע מסוג
"מתקני תחבורה יבשתית" נמצא בקבוצה ג' – שימושי קרקע בלתי רגישים לרעש .כל אתר
הדיפו מתוכנן מחוץ לעקומת הרעש של  Ldn75ועל כן לא נדרשות הנחיות מיוחדות בהתאם
לתמ"א .2/4
בהתאם למדריך ,משרדים ושירותי משרד נמצאים בקבוצה ב' – שימושי קרקע בעלי רגישות
בינונית לרעש .עבור שימוש זה נדרש לתכנן ולבנות בבניה אקוסטית ,כפי שהיא מוגדרת
במדריך ,כבר עבור שימושי קרקע הנמצאים בתחום חשיפה לרעש של מעל  .Ldn65משרדי
הדיפו מתוכננים להיות בחלק המזרחי של המתחם בתחום חשיפה לרעש של ,Ldn60-65
כלומר לא נדרשות הנחיות מיוחדות בהתאם לתמ"א .2/4
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עם זאת ,לעת התכנון המפורט יוכן נספח אקוסטי מפורט לדיפו ובו יבחנו השימושים השונים
בדיפו ובמידת הצורך יתוכננו המבנים בבניה אקוסטית.
 4.4רעידות
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.
בשל המרחק הרב בין עבודות ההקמה לשימושים רגישים ,מרחק העולה על  450מטר ,מפלסי
הרעידות כתוצאה מהעבודות הקמת האתר והן מהפעלתו לא יהיו מורגשים במבני המגורים
הקרובים אליהם.
 4.5ערכי טבע
התכנית עוברת בתחומי שטחים חקלאיים .מימוש התכנית אינו צפוי לפגוע בבתי גידול
ייחודיים ,מערכות אקולוגיות טבעיות ומיני צמחים נדירים וכן אינו צפוי להשפיע על שני אתרי
הטבע העירוניים באזור התכנית.
התכנית ממוקמת בקרבת נחל יהוד .בהווה תפקודו האקולוגי של הנחל נמוך והוא משמש
בעיקר כציר תנועה מקומי לבעלי חיים .סעיף זה מפרט המלצות בהיבט האקולוגי.
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פרק א'  -נתוני הסביבה הקיימת
1.0

מבוא

תת"ל  70ב' "הקו הסגול המזרחי" הוגש לאישור הות"ל ללא התייחסות פרטנית למיקום אתר
"דיפו" הקו הסגול במרחב בקעת אונו ,וזאת בשל שיקולי אישור תכנון ותיאום עמדות אל מול
הרשויות הרלוונטיות .כיוון שהקו הסגול אינו יכול להתקיים ללא דיפו ,הוחלט לקדם את
תת"ל  70ג' שתפקידה לאשר את מיקום האתר "דיפו" הקו הסגול.
אתר הדיפו לקו הסגול ממוקם ברביע הצפון מזרחי של צומת הטייסים ,במנח צפון מזרח –
דרום מערב .הדיפו מתוכנן כדיפו לעבודות תחזוקה כבדות ,הצפוי לתת שירות לקווי הרק"ל הן
הסגול והן הירוק במשך עשרות השנים הבאות .לדיפו חיבורים תנועתיים לכביש  46העתידי
וכביש  40הקיים.
תסקיר השפעה על הסביבה זה מפרט את סביבת אתר הדיפו במצב הקיים וכן את השפעותיו
הסביבתיות על אותם היבטים קיימים .בנוסף ,התסקיר מציג את כלל השיקולים שהביאו את
צוות התכנון להמליץ על מיקומו ,הן ברמת המאקרו והן ברמת המיקרו.
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1.1

מפות רקע

 1.1.1מפה עירונית
בתרשים  1.1.1.1מוצגת תכנית הדיפו ע"ג מפה עירונית בקנ"מ .1:25,000

 1.1.2תצ"א של אזור התכנית
בתרשים  1.1.2.1מוצגת תכנית הדיפו על רקע תצ"א בקנ"מ .1:20,000
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תרשים  - 1.1.1.1תכנית הדיפו ע"ג מפה עירונית
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תרשים  - 1.1.2.1תכנית הדיפו על רקע תצ"א
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1.2

קידוחי הפקת מי שתיה

אתר "דיפו" קו סגול במרחב צומת הטייסים ממוקם בסמיכות לרדיוסי מגן ב' ו -ג' של מספר
קידוחים להפקת מי שתייה .קידוחים אלו משמעותיים מאוד למשק המים הישראלי ועל כן יש
חשיבות רבה בשמירה על כמויות הפקת המים מהם ועל איכותם.
סקר הידרולוגי– הנדסי– סביבתי לבחינת פעילות קידוחי הפקה באזור אתר "דיפו" הקו הסגול
נערך ע"י חברת "אתגר הנדסה" ,להלן ריכוז עיקריי ממצאיו.

 1.2.1הידרו-גיאולוגיה וגיאו-מורפולוגיה
אתר "דיפו" הקו הסגול ממוקם במרחק של כ 14 -ק"מ מקו החוף ,בגבולו המזרחי של
אקוויפר החוף .באזור זה השכבות העליונות של אקוויפר החוף ישובות על גבי שכבות עמוקות
יותר של חבורת יהודה .החתך הגיאולוגי בקידוח מורכב מסלעי משקע יבשתיים )חול וחרסית(
לאורך  30-40מ' העליונים של החתך ולאחריהם מעבר לחתך מגיל קרטיקון עליון של סלעי
חבורת יהודה ,כפי שמוצג בתרשים .1.2.1.1
תרשים  - 1.2.1.1חתך רוחב גיאולוגי אקוויפר ירקון תנינים באזור העבודה
)דפני(2012 ,

באזור העבודה אקוויפר חבורת יהודה נמצא קרוב לפני השטח ומאפשר הפקה בקידוחים
רדודים יחסית )  50-150מ'( .קידוחי ההפקה למי שתיה באזור זה שואבים את המים
מאקוויפר חבורת יהודה.
מבחינה גיאומורפולוגית ,אתר העבודה נמצא באגן הניקוז של נחל יהוד המתנקז מערבה אל
נחל איילון .הפרויקט ממוקם בשיפולים המזרחים ביותר של הרי השומרון הנמצאים ממערב
לו ורום פני הקרקע על גבי הרכס ממערב מגיע לכדי  +60מ' ויורד לכ +50 -מ' באזור העבודה.
השיפוע הטופוגרפי הכללי הוא לכיוון מערב  -דרום-מערב.
הקידוחים באזור העבודה נמצאים באזור המעבר בין החלק הכלוא והחלק הפיראטי של
אקוויפר ירקון תנינים .מפלס מי התהום באזור הראה על ירידת מפלסים מרום של כ 24 -מ'
באזור העבודה בשנות החמישים עד לרום של כ 12 -מ' בתחילת שנות התשעים ,כמוצג
בתרשים .1.2.1.2
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נתוני ההפקה של הקידוחים בסביבת אזור העבודה מצביעים על עלייה בהיקף הפקה בשנים
 ,1995-1999לאחר מכן ירידה בהפקה במהלך  ,2000-2005זינוק בהפקה בשנת  2006ולאחריה
חזרה למגמת ירידה עד שנת  2013כמוצג בתרשים  .1.2.1.3ככלל ,היקפי ההפקה באזור
נמצאים במגמת ירידה בעשור האחרון ,במקביל ליציאה מכלל שימוש של חלק מהקידוחים.
לפי תרשים  1114ניתן לראות שהחל משנת  2013קידוחים  26ו 22אינם פעילים .קידוח 508/13
אינו פעיל משנת ) 1998וגם אז היה מאוד מינורי( קידוח  2לא פעיל משנת  .2004מק בארות
יצחק ומושב בני עטרות היו פעילים עד .2012
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תרשים  - 1.2.1.3נתוני הפקה שנתיים בקידוחים סמוכים לאזור העבודה

 1.2.2מצב טכני של הקידוחים
כלל קידוחי ההפקה הנמצאים בקרבת מיקום האתר "דיפו" הקו הסגול הינם קידוחים ישנים
יחסית שנקדחו בשנות ה 50-ובתחילת שנות ה .60-קידוחים אלו נקדחו בשיטה קידוח מיושנת
)"שיטת הקשה"( אשר אינה מאפשרת איטום יעיל של חלקו העליון של חלל הקידוח מפני
מזהמים בפני השטח.
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 1.2.3איכות מי שתיה בקידוחים
ריכוזי הכלוריד בקידוחים הסובבים את אתר העבודה מראים על מגמה כללית של יציבות עד
ירידה קלה בין השנים  1994ו .2013 -לדוגמא בקידוח פ בני עטרות מושב ,ריכוז הכלוריד ירד
מ 237 -מג"ל בשנת  1995ל 168 -מג"ל בשנת  .2013תרשים  1.2.3.1מציג את נתוני הכלורידים
בקידוחים בסביבת אתר הדיפו.
תרשים  - 1.2.3.1נתוני כלורידים בקידוחים באתר הדיפו
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 1.2.4רדיוסי מגן של קידוחי ההפקה
רדיוס מגן הינו תחום סביב באר מי שתייה בו אסורה בניה מסוימת בכדי למנוע פגיעה באיכות
המים .רדיוס המגן תלוי ביחס בין ספיקת השאיבה ואורך החתך הטבול בקידוח וסוג
האקוויפר ממנו מופקים המים.
עפ"י תקנות בריאות העם )תנאים תברואיים לקידוח מי שתיה( ,התשנ"ה ,1995 ,קיימות
הגבלות באזורי מגן בהם אסורה פעילות כמפורט להלן:
) (1באזור מגן א'  -כל בניה ,למעט למבנים המשמשים להפעלת הקידוח ולשיפור מימיו.
) (2באזור מגן ב'  -כל בניה ,התקנה או פעילות העלולים לזהם את הקידוח ,כגון מבני
מגורים ,מבני מסחר או מבני ציבור.
) (3באזור מגן ג'  -כל בניה ,התקנה ,או פעילות העלולים לגרום לזיהום חמור בקידוח,
כגון מיתקן ביוב ,קו ביוב ראשי ,אתר אשפה ,אזור תעשייה או אזור השקיה בקולחים.
בסביבה הקרובה של האתר "דיפו" קו סגול ישנם  4קידוחים המפיקים מי שתיה כפי שניתן
להתרשם בטבלה .1.2.4.1
טבלה  - 1.2.4.1קידוחים ורדיוסי מגן באזור האתר "דיפו" קו סגול
שם קידוח

שנת קדיחה

הערות

רדיוס ב'

רדיוס ג'

מק שפלת לוד 26

1953

1,080

2,160

האתר "דיפו" קו סגול ממוקם בתחום רדיוס מגן ב'.
רדיוס מגן ג' צומצם לכיוון מערב ל 1,080 -מ'.

מק שפלת לוד 2

1950

733

1,466

הועמק בשנת  .1963כיום אינו פעיל ,מתוכנן להפעלה
בעתיד ,כאשר רדיוסי המגן שלו ייקבעו רק לאחר קבלת
הנתונים ממקורות לגבי תכנון הקידוח החדש.

מק שפלת לוד 508/13

1951

742

1,484

האתר "דיפו" קו סגול ממוקם בתחום רדיוס מגן ג'.

פ בני עטרות מושב

1962

436

872

האתר "דיפו" קו סגול ממוקם בתחום רדיוס מגן ג'.

תרשים  1.2.4.1מציג את מתחם האתר "דיפו" קו סגול על רקע קידוחי המים ורדיוסי המגן
שלהם.
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תרשים  - 1.2.4.1אתר "דיפו" קו סגול טייסים ע"ר רדיוסי מגן

תת"ל  70ג' – תסקיר השפעה על הסביבה

עמוד  40מתוך 167

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

 1.2.5סיכום והמלצות
אתר "דיפו" לקו הסגול ממוקם בתחום רדיוס מגן ב' של קידוח לוד  26ושל קידוח ) 2שכאמור
אינו פעיל נכון להיום אך מתוכנן לפעול בעתיד( וכן בתחום רדיוס מגן ג' של הקידוחים :לוד 13
ו – פ' בני עטרות מושב.
קדיחה מחודשת והעמקתם של הקידוחים שאתר הדיפו ממוקם בתחום רדיוסי המגן שלהם
)בתיאום עם חברת מקורות( תשפר את איכות ההפקה בקידוחים ,תצמצם את הסיכוי לפגיעה
במי התהום כתוצאה מזיהום בפני הקרקע ותקטין את רדיוסי המגן שלהם.
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1.3

שימושי קרקע ,ייעודי קרקע

 1.3.1מפת שימושי קרקע
אתר הדיפו של הקו הסגול מתוכנן לקום ברביע הצפון מזרחי של צומת הטייסים .שימושי
הקרקע בוצעו בתחום האתר ובשטחים הסובבים אותו.
השטח מתאפיין כיום בשטחים חקלאיים וכן ממוקמים עליו מספר מבני לולים )צילום
 (1.3.1.1המשמשים כיום לאחסון תבואה חקלאית.
צילום  - 1.3.1.1לולים באזור אתר הדיפו

אתר הדיפו מרוחק מיישובים קיימים ,על פי המרחקים המוצגים בטבלה  1.3.1.1להלן.
טבלה  – 1.3.1.1מרחק אתר הדיפו מיישובים קיימים באזור
יישוב
בני עטרות
בארות יצחק
יהוד
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 1.3.2מפת ייעודי קרקע
1.3.2.1

תכניות מתאר ארציות

א .תמ"א  -35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה ,פיתוח ושימור ,המאושרת מיום
27/11/2005
מטרת תכנית מתאר זו לתת מענה לצורכי הבנייה והפיתוח של המדינה תוך שמירה על
השטחים הפתוחים ועל עתודות הקרקע לדורות הבאים .על פי מטרות העל ועקרונות התכנון
העומדים בבסיסה ,מבחינה התכנית בין סוגי מרקמים )אזורים מאפשרי פיתוח ואזורים מוטי
שימור( בהם ניתן ביטוי ומענה תכנוני לצרכי הפיתוח של ישראל תוך הדגשת עקרון הרצף של
השטחים הפתוחים ,לרבות החיצים לאורך הנחלים ושמירה על ערכי טבע ,חקלאות ,נוף
ומורשת.
א 1.הנחיות סביבתיות )תרשים  1.3.2.1א'(
על פי תשריט זה ,אתר הדיפו ממוקם בתחום רעש מטוסים וממזרח לדרך פרברית היא דרך
.40
הוראות התמ"א קובעות כי מוסד התכנון הדן בתכנית באזור הכלול בתחום רעש מטוסים
יחליט על הפקדתה רק לאחר שבחן את השפעות הרעש האפשריות משדה התעופה הסמוך.
בהתאם להוראה זו ובהתאם לפרק  4.3לתסקיר הדן בהיבטי רעש לתכנית ,לא נמצאה חריגה
מהוראות התמ"א.
ב .תמ"א  1/35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה ,פיתוח ושימור ,שינוי מס' 1
המאושרת מיום ) 09/06/2016תרשים  1.3.2.1ב'(
על פי תשריט זה ,אתר הדיפו מתוכנן לקום על מרקם שימור משולב.
מטרת מרקם שימור משולב לאחד ברצף ערכי טבע ,חקלאות ,נוף ,התיישבות ומורשת ,תוך
יצירת שדרה ירוקה מצפון דרום וחיצים פתוחים לאורך ערוצי נחלים ראשיים במרכז .המרקם
מיועד להשיג שילוב מרבי של הערכים המאפיינים עם פיתוח מוגבל במרכז הארץ ופיתוח זהיר
באזורי פריפריה.
הוראות התכנית קובעות כי תוספת שטח לפיתוח במרקם שימור משולב מחייב את מוסד
התכנון הדן בתכנית לשקול את הפיתוח המוצע בהתחשב בצורך בשימור ערכי טבע ,חקלאות,
נוף וכד' ,תוך השתכנעות של מוסד התכנון בהצדקת תכנית הפיתוח.
ג .תמ"א /34ב 3/תכנית מתאר ארצית חלקית לניקוז ולנחלים ,המאושרת מיום 16/11/2006
)תרשים  1.3.2.1ג'(
אתר הדיפו מתוכנן חלקו בתחום עורק ניקוז ראשי של נחל יהוד.
ד .תמ"א /34ב 4/תכנית מתאר ארצית חלקית לאיגום והחדרה ,המאושרת מיום 12/7/2007
)תרשים  1.4.2.1ד'(
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תרשים  1.3.2.1ב'  -אתר הדיפו על רקע תמ"א  ,35שינוי 1
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1.3.2.2

תכניות תשתיות לאומיות

א .תת"ל  70ב'  -הקו הסגול המזרחי )תרשים  1.3.2.2א'(
תת"ל  70ב' עוסקת בתכנון ואישור מעבר הקו הסגול המזרחי בחלוקה לשתי שלוחות :שלוחה
צפונית העוברת בתחום העיר גבעת שמואל החל מרח' ז'בוטינסקי ועד דרך רבין המהווה גבול
מוניציפלי בין הערים גבעת שמואל ופ"ת ,ושלוחה דרומית המתחילה באזור ביה"ח תל השומר
ונמשכת עד לצומת הטייסים.
תת"ל  70ב' בתחילת דרכה כללה גם את נשוא תכנית זו ,הדיפו לקו הסגול .עם קידום התכנית
בות"ל הוחלט ע"י וועדה זו על פיצול אתר הדיפו מהתת"ל המקורית וקידום הדיפו בתת"ל
נפרדת .גבול תת"ל  70ג' מתממשק וחופף לגבול תת"ל  70ב' ובכך מתאפשר החיבור הרציף של
תוואי הרק"ל עם אתר הדיפו ומרכיביו.
ב .תת"ל  - 3/3כביש  461ממחלף טייסים עד מחלף גבעת כ"ח המאושרת מיום
) 27/06/2004תרשים  1.3.2.2ב'(
תכנית זו מתווה את תכנונו של כביש  461המהווה חלק ממערכת כבישי הרוחב של ישראל,
בקטע שבין דרך מס'  - 40מחלף טייסים ,לדרך מס'  -6מחלף גבעת כ"ח .התוואי עובר מצפון
ובסמוך ליישובים בני עטרות וגבעת כ"ח.
מטרות תכנית זו הינן:
) (1קביעת הוראות לצורך התווית דרך דו מסלולית מס'  ,461בין מחלף כח המתוכנן על
כביש מס'  6במזרח ,לבין מחלף טייסים המוצע על כביש מס'  40במערב.
) (2ביטול דרך מס'  46ומחלף שנקבעו בתמ"א .3
) (3ייעוד שטחים לדרך ולמתקני דרך ,לרצועת תשתיות ,לשטח לתכנון בעתיד וביטול
דרכים.
הדיפו לקו הסגול מתוכנן לקום בסמוך לתת"ל  ,3/3כאשר מתוכנן חיבור מכביש  461אל חניון
חנה וסע המתוכנן במסגרת הדיפו.
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1.3.2.3

תכניות מתאר מחוזיות

א .תמ"מ  5/5תכנית מתאר מחוזית לבקעת אונו מחוז תל אביב ,אושרה במועצה הארצית
לתכנון ובניה בתאריך ) 18/08/2007תרשים  1.3.2.3 -א'(
בהוראות נכתב כי תכנית מקומית לאתר תחזוקה ותפעול לרכבת הקלה בתחום אור יהודה
תכלול נספח פיתוח ועיצוב נופי אשר יגדיר את אופן שילובו של האתר עם פארק נחל איילון
והנחיות למניעת מפגעים סביבתיים כתוצאה מפעילותו.
נציין כי הדיפו בצומת סביון נקבע בתמ"א /23א 4/שאושרה בשנת  .2010כבר בעת אישור
התמ"א ,הועלו השגות למיקום זה ובהתאם ,חברת נת"ע בחנה מספר רב של מיקומים
חלופיים .יחד עם זאת ,מאחר ולא הוסכם על מיקום אחר ,נקבע מיקום הדיפו לקו הסגול,
בצומת סביון ,כמסומן בתמ"א.
עם תחילת התכנון של המקטע המזרחי ,נת"ע החלה שוב בבחינת חלופות לאור לחצים של
מחוז ת"א ושל הרשויות המקומיות ,שרצו לפתח את השטח לטובת שימושים אחרים.
מאחר ובהתאם להוראות תמ"א /23א 4/את הדיפו ניתן לבטל רק בתכנית מתאר מחוזית,
בתמ"מ  5/5סומן שטח חלופי בדרום אור יהודה והיא זו שמבטלת את הדיפו בצומת סביון.
במקביל נת"ע החלה בבחינת חלופות ותיאומים לגבי איתור חלופה בצומת הטייסים )ראה
סעיף  2.6לתסקיר זה – בחינת חלופות למיקום הדיפו(.
1.3.2.4

תכניות מפורטות

תרשים  1.3.2.4מציג קומפילציה של תכניות מפורטות .רשימת התכניות המאושרות לאורך
תוואי הקו הסגול המזרחי מפורטות בטבלה .1.3.2.1
טבלה  - 1.3.2.1תכניות מפורטות באזור אתר הדיפו
מספר התכנית

שם התכנית

1

ממ9/865/

תכנית
מפורטת
ממ9/865/

26.06.75

2

משמ/37/גז

תכנית
מפורטת
משמ/37/גז
לצרכי
הסדרת
רישום

23.7.87

3

משמ/54/גז

תכנית
מפורטת
משמ/54/גז
לצרכי
הסדרת

27.9.87

מס"ד
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תאריך
אישור
התכנית

מטרות התכנית

ביטול כביש טבעת פנימי בתוך שטחי המפעל ,הרחבת
קצה דרך ללא מוצא.
רישום אדמות הקיבוץ בארות יצחק בספרי
המקרקעין.

 .1הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום מושב בני
עטרות בספרי המקרקעין לפי התשריט
 .2ביטול ואיחוד של חלקות וגושים קיימים
וחלוקתם מחדש בהתאם למצב הקיים ופיתוח
השטח בעתיד

עמוד  51מתוך 167

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

.3
.4
.5
.6

קביעת יעדים ואזורים
ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות
ביטול מקרקעי יעוד והמרתם למקרקעי ציבור
קביעת מס' נחלות מגרשים לבעלי מקצוע ומשקי
עזר
ביטול הוראות תכניות קודמות בכל הנוגע
לחלוקת השטח לצרכי רישום

.1

הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום מושב
מגשימים בספרי המקרקעין לפי התשריט
ביטול ואיחוד של חלקות וגושים קיימים
וחלוקתם מחדש בהתאם למצב הקיים ופיתוח
השטח בעתיד
קביעת יעדים ואזורים
ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות
ביטול מקרקעי יעוד והמרתם למקרקעי ציבור
קביעת מס' נחלות מגרשים לבעלי מקצוע ומשקי
עזר
ביטול הוראות תכניות קודמות בכל הנוגע
לחלוקת השטח לצרכי רישום

.7
4

משמ/99/שד

תכנית
מפורטת
משמ/99/שד
לצרכי הסדרי
רישום

9.11.88

.2
.3
.4
.5
.6
.7
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1.3.2.5
א.

מגמות תכנוניות

תמ"ל  1072מתחם מגשימים  -בהליכי תכנון

התכנית גובלת במזרח בכביש  ,40במערב ברחוב בן גוריון )יהוד( ,בצפון בשטחים חקלאיים,
ובדרום במתקן ביטחוני של התעשייה האווירית.
התכנית מתפרשת על שטח של כ 890 -דונם ובמסגרתה מתוכננים להיבנות נכון לשלב התכנון
הנוכחי כ 4000 -יח"ד ,כ 250 -אלף מ"ר שטחי תעסוקה ,עוגן ירוק מרכזי בזיקה לנחל יהוד
וכניסה נוספת לעיר יהוד ממזרח.
ב.

תמ"א /47ב 1/דרך מס'  - 46התכנית הופקדה

במסגרת ההיערכות לפיתוחו העתידי של מתחם תל השומר כמתחם מגורים ותעסוקה גדול,
מקודם במסגרת תמ"א  47תכנון של כביש  46המיועד להסיט חלק מהתנועה העוברת בכביש
 .461תוואי הכביש המתוכנן מיועד לעבור מצפון לנתב"ג ,מדרום לרשויות המוניציפאליות
יהוד -מונסון ,אור יהודה ומושב חמד ,ובין הצמתים הטייסים ושפירים.
מטרות תמ"א זו הינן:
 .1חיבור מרכז מטרופולין גוש דן לכביש . 6
 .2התאמת הכביש לסטנדרטים של דרך פרברית מהירה עם נגישות ממוחלפת לאורך
התוואי.
 .3מתן שירות לבקעת אונו ובכלל זה לערים אור-יהודה ,קריית אונו ויהוד וחיבורן
למערכת הדרכים הארצית ,והפרדת התנועה העוברת בתוואי הכביש מהתנועה
המקומית המגיעה לבקעת אונו.
 .4מתן פתרון לתחבורה ציבורית בנגישות למרכז המטרופולין.
 .5הגברת רמת הבטיחות של משתמשי הדרך.
 .6מתן פתרון סביבתי לישובים הגובלים באמצעות הסטת תוואי הדרך.
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1.4

ערכי טבע בסביבת הדיפו

 1.4.1בתי גידול וצומח
נחל יהוד
נחל יהוד הינו בית גידול מופר ופגוע .הערוץ מוסדר כתעלה צרה העוברת בין שטחי חקלאיים
בהם העיבוד נעשה בצמוד לערוץ הזרימה .ערוץ הנחל ממזרח לכביש  40חשוף מצומח הערוץ
ממערב לכביש מתאפיין בצמחיית בור עשבונית ,ריכוזים של מינים פולשים וחורשת
אקליפטוס .הצומח לאורך הנחל מאפיין אזורי בור ושטחים פגועים ומופרים.
טבלה  1.4.1.1מציגה פירוט מיני הצמחים שנצפו במקום.
טבלה  - 1.4.1.1פירוט מיני צמחים שנצפו בנחל יהוד
שם המין
חלמית
מצויה

סטאטוס שם המין
צבר
אקליפטוס
המקור

סביון אביבי
כוכבית
חיוורת
חרדל השדה

שיטה כחלחלה
קיקיון מצוי

חמציץ נטוי

סטאטוס

מוגן
פולש
פולש
גדילן
מצוי

צילום  1.4.1.1מציג את נחל יהוד לכביש .40
צילום  - 1.4.1.1נחל יהוד
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 1.4.1.1רגישות בתי גידול
אתר הדיפו נמצא באזור רגישות נמוכה.
תרשים  1.4.1.1מציג את רגישות אתר הדיפו.
תרשים  - 1.4.1.1רגישות אתר הדיפו
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 1.4.2בעלי חיים
שטח הדיפו ממוקם על גבי שטחים מופרים בהם מתקיים עיבוד חקלאי ועל כן אינם תומכים
במגוון גבוה של בעלי חיים .יוצא דופן הוא נחל יהוד בו מגוון מיני הצמחים מושך פעילות של
חסרי חוליות רבים והסבך מאפשר מסתור לזוחלים .נדגיש כי תחום התכנית כולל בתוכו
מקטע מצומצם ביותר של נחל יהוד המשתרע רק במעבר החל את כביש .40
תרשים  1.4.2.1מציג מעביר מים בנחל יהוד המשמש גם כמעבר בעלי חיים.
צילום  1.4.2.1מציג מעביר מים בנחל יהוד המשמש גם כמעבר בעלי חיים.
תרשים  - 1.4.2.1מעביר מים ובעלי חיים
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צילום  - 1.4.2.1מעביר מים ובעלי חיים
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1.5

רעש

פרק זה בא לתאר את האקלים האקוסטי ,במצב הקיים ,בסביבת התוכנית.
הדיפו מתוכנן ,במרחב צומת טייסים )והמחלף העתידי( בשטח החקלאי שבין היישובים בני
עטרות לבארות יצחק .בתי המגורים הקרובים ביותר נמצאים במרחק של כ 450-מטר בבארות
יצחק וכ 500-מטר בבני עטרות.
אזור הדיפו נמצא תחת עקומות הרעש של תשריט מס'  3של תמ"א " 2/4הגבלות בניה בגין
רעש מטוסים" כפי שניתן לראות בתרשים  1.5.1.1להלן.
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תרשים  - 1.5.1.1מיקום הדיפו ביחס לעקומות הרעש של תשריט  3בתמ"א
2/4
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 1.5.1מדידות רעש
מדידות הרעש בוצעו בתאריך  25/02/2018בבארות יצחק ובבני עטרות .בכל יישוב נבחרה
נקודת המדידה בסמיכות לבתים הקיצוניים ביותר לכיוון אתר הדיפו .גובה המדידה היה 3
מטרים מעל הקרקע ,משך המדידה היה כחצי שעה.
בתרשים  1.5.1.2מוצג מיקום נקודות מדידות הרעש.
תרשים  - 1.5.1.2מיקום נקודות מדידות הרעש
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 1.5.2מכשור
מדידות הרעש המתוארות בפרק זה בוצעו בעזרת המכשור הבא:
.1
.2
.3
.4
.5

מנתח ספקטרום בזמן אמיתי ,דגם  831תוצרת  Larson Davisארה"ב.
קדם מגבר ,דגם  PRM831תוצרת  Larson Davisארה"ב.
מיקרופון קבלי A02377 ,תוצרת  PCBארה"ב.
מכשיר כיול למפלסי רעש ,דגם  CAL200תוצרת  Larson Davisארה"ב.
מגן רוח וחצובה.

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

 1.5.3תוצאות מדידות הרעש
טבלה  1.5.3.1מציגה סיכום תוצאות מדידת הרעש באזור הדיפו.
טבלה  - 1.5.3.1סיכום תוצאות מדידות הרעש
סימון נקודת מדידת רעש

יישוב

BA-1

בני עטרות
בארות יצחק

BI-1

מפלס רעש שווה
ערך לזמן המדידה
][dB
57.6
66.0

מקורות הרעש העיקריים שנמדדו הם הפעילות השוטפת במושבים ונחיתת מטוסים מעל
לקיבוץ בארות יצחק.
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פרק ב'  -פירוט הסיבות לעדיפות התכנית המוצעת
פרק זה דן בבחירת החלופה הנבחרת למיקום אתר הדיפו ,הן ברמת המאקרו ,והן ברמת
המיקרו .בנוסף ,בעקבות הצורך בחציית הרק"ל את קווי הדלק הקיימים ממזרח לכביש ,40
הפרק כולל את בחינת החלופות למיקום רצועת קווי הדלק במרחב התכנית.
פרק ב' לתסקיר זה בנוי מתתי הפרקים הבאים:
•
•
•
•
•
•
•

בסעיף  2.0מוצג רקע כללי על בחינת החלופות בתסקיר.
בסעיף  2.1תוצג מתודולוגיה לבחינת חלופות מאקרו למיקום הדיפו.
בסעיף  2.2תוצג בחינת חלופות מאקרו למיקום הדיפו במרחב.
בסעיף  2.3תוצג מתודולוגיה לבחינת חלופות מיקרו לדיפו.
בסעיף  2.4תוצג בחינת חלופות מיקרו למיקום הדיפו.
בסעיף  2.5תוצג מתודולוגיה לבחינת חלופות למיקומי קווי דלק באזור התכנית.
בסעיף  2.6תוצג בחינת חלופות למיקומי קווי דלק באזור התכנית.
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2.0

כללי

מיקום הדיפו של הקו הסגול נקבע במסגרת תמ"א /23א 4/בצומת סביון .מדובר על מרחב
מצומצם בו מקודמות כיום יוזמות תכנוניות רבות ,הן ברמה הלאומית והן המקומית ולכן כבר
בעת אישור התמ"א הועלו השגות למיקום הדיפו במיקומו המקורי בצומת סביון ,ובהתאם,
חברת נת"ע בחנה מספר רב של מיקומים חלופיים.
מאחר ובהתאם להוראות תמ"א /23א 4/את הדיפו ניתן לבטל רק בתכנית מתאר מחוזית,
בתמ"מ  5/5סומן שטח חלופי בדרום אור יהודה והיא זו שמבטלת את הדיפו בצומת סביון .עם
תחילת התכנון של המקטע המזרחי של הקו הסגול ,נת"ע החלה שוב בבחינת חלופות לאור
לחצים של מחוז ת"א ושל הרשויות המקומיות ,שרצו לפתח את השטח לטובת שימושים
אחרים.
איתור מיקום הדיפו קשור גם בחלופות התוואי ובתהליך תכנון דומה לחלופות ההתוויה
שתוארו כחלק מתסקיר השפעה על הסביבה בתת"ל  70ב' ,ופיתוח של חלופות מאקרו ומיקרו
בשלבים.
בשלב ראשון :נערכה בדיקה של חלופות "מאקרו" לגבי אזורים אפשריים למיקום הדיפו,
לדוגמא :האם הדיפו ימוקם באזור צומת סביון או באור יהודה או במרחב צומת הטיסים.
בשלב שני כאשר זיהינו את מרחב צומת הטיסים כמיקום עדיף ,נבדקו במרחב הטיסים מספר
חלופות "מיקרו" על מנת לגבש את החלופה המיטבית למיקום הדיפו.
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2.1

מתודולוגיה לבחינת חלופות מאקרו למיקום דיפו

בכדי להשוות בין מיקומים אפשריים להקמת הדיפו ,יוצרה טבלת השוואת חלופות הממפה
בצורה גראפית את היתרונות והחסרונות של כל חלופה ומאפשרת הערכה אפקטיבית .בבחינת
הקריטריונים ושקלול המדדים לבחירת החלופה הנבחרת הוחלט כי לא יינתן משקל שונה לכל
קריטריון.
טבלה  2.1.1.1מציגה את השוואת חלופות מאקרו ,בהתייחס לקריטריונים בתחום התפעול,
אורבני ,תנועה וסביבה .לשם פישוט הדיון לשלב זה ,החלופות נותחו לפי סולם של שלוש רמות.
טבלה  - 2.1.1.1רמות ניתוח השוואת חלופות מאקרו לדיפו
התאמה לקריטריון

צבע

לא עומדים בקריטריון )דגל אדום(
התאמה בינונית
התאמה סבירה או מלאה

 2.1.1פירוט הקריטריונים
הדיפו מהווה אלמנט משמעותי בתכנון של הקו הסגול ,בדיקה ,איתור והערכת חלופות
המאקרו נערכה בהתבסס על מספר קריטריונים ושיקולי תכנון מערכתיים ,כדלקמן:
2.1.1.1

שיקולי תפעול

א /מיקום על קו שירות
הדיפו ימוקם על קו שירות או בקרבת קו שירות כך שלא תידרש זרוע תפעולית נוספת,
שתדרוש הארכת הקו ונסיעות סרק.

ב /ממדי הדיפו
ממדי הדיפו הדרושים בהתייחס למכלול השימושים לתחזוקה ,אחסנה ,חניית קרונות ומנהלה
הנם בשטח של כ 125-דונם ,כאשר השטח האופטימאלי הדרוש הוא מלבן במידות של כ – 500
 250 xמטר )לערך( .בשלבי תכנון הראשוני הונח מלבן במידות  500 x 200מטר )לערך( כ100 -
דונם .המימדים המדויקים יכולים להתברר רק כאשר מתכננים את הדיפו באופן פרטני
ביחידת השטח הנתונה תוך פתרון נגישות -כניסה ויציאה ,תמרון רכב ורכבת ועוד .מימדי
השטח צרכים לאפשר את הגמישות למיקום הדיפו וכן גמישות למרכיבים נוספים כגון
פתרונות נגישות ומסילת מבחן .בנוסף ,על התכנית לכלול חניון "חנה וסע" ומסוף תח"צ כולל
דרכי גישה אליהם וכן ,שטח הדיפו מתוכנן לטובת שימוש לתחזוקה כבדה הן של הקו הסגול
והן של הקו הירוק ולכן השירות שייתן בו יצריך שטח נוסף מאשר אם היה משרת את הקו
הסגול בלבד .לשטח הדיפו ולמתחם ה"חנה וסע" יחדיו נדרשים כ 170-דונם )לא כולל שבילי
הגישה(.
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2.1.1.2

שיקולים אורבניים

א /התאמת הדי פו למרקם העירוני
היכולת למקם את הדיפו באזורים הגובלים בשימושים של תעסוקה\ תעשייה \ מרכזי תחבורה
או במקביל לצירי דרכים הינו עדיף ומתואם מבחינת אופי הדיפו .פתרון צמוד דופן למגורים
יוצר חסימה של הרצף העירוני ,של רצף הדרכים ויוצר מפגע נופי ויזואלי שאינו רצוי ,במיוחד
עקב גודל הדיפו והיותו שטח מגודר בו לא ניתן לעבור.
2.1.1.3

שיקולי תנועה

א /פתרון נגישות ותפעול
אפשרות ליצור נגישות טובה לדיפו ,הן נגישות מסילתית והן נגישות לרכב תפעולי ,רכב חירום,
נגישות לעובדים באמצעות פתרונות שלא כוללים קונפליקט תנועתי עם כבישים או מחלפים
קיימים\ מתוכננים.

ב /שילוב עם פתרונות תחבורה עתירת נוסעים
מיקום צומת הטייסים – במפגש עם צירי תחבורה ראשיים דרכים  461 \ 40 \ 46והקו סגול
נקבע למיקום מרכז תחבורה משולב וחניון "חנה וסע" .למיקום הדיפו בצמידות למתחם יתרון
בכך שמשלבים פתרונות נגישות לתחבורה .הן הדיפו והן מתחם התחבורה דורשים פתרונות
נגישות לרכב :לרכב תפעול ולעובדים בדיפו.
2.1.1.4

שיקולים סביבתיים

שיקולי הסביבה מתייחסים למזעור או מניעת השפעות סביבתיות כתוצאה ממיקום הדיפו
באזורים רגישים ,במידה ובחלופה מסוימת מזהים קונפליקט עם אזור רגיש כגון אזור נחל,
שמורת טבע ,גן לאומי וכד'.
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2.2

בחינת חלופות מאקרו למיקום הדיפו

צוות התכנון בחן חמישה אזורים פוטנציאלים במרחב בקעת אונו למיקום הדיפו לקו הסגול:
.1
.2
.3
.4
.5

צומת סביון )מיקום מקורי לפי תמ"א /23א,(4/
צומת הטייסים,
אור יהודה לפי תמ"מ ,5/5
דרום יהוד  -מפגש דרכים ,412/461/46
שטחי פיתוח נתב"ג.

תרשים  2.2.1.1מציג את מיקום האזורים הנ"ל על גבי תצ"א.

תת"ל  70ג' – תסקיר השפעה על הסביבה

עמוד  67מתוך 167

נ.ת.ע  -נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ
תרשים  - 2.2.1.1חלופות מאקרו למקום הדיפו במרחב בקעת אונו
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 2.2.1דיפו צומת סביון
מיקום דיפו לפי תמ"א /23א ,4/ברביע הצפון-מערבי של צומת סביון.
יתרונות המיקום:
) (1מיקום מאושר בתכנית מתאר ארצית ,תמ"א /23א.4/
) (2ממוקם לאורך ציר ) 461על קו השירות(.
) (3ניתן לייצר שטח מתאים ורחב לדיפו )במבט מנותק מהתכניות המתהוות על השטח(.
חסרונות המיקום:
) (1המיקום מנוגד ליוזמות התכנון לבקעת אונו  -תמ"מ  5/5המאושרת ,לתכניות מתאר
בהכנה ולהחלטות רשויות התכנון.
) (2מיקום הדיפו לא בקצה קו ובכך מייצר נסיעות סרק של רכבות.
תרשים  2.2.1.2מציג את מיקום דיפו סביון על גבי תצ"א.
תרשים  - 2.2.1.2מיקום דיפו סביון על גבי תצ"א
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 2.2.2דיפו במרחב מחלף הטייסים
במרחב מחלף/צומת הטייסים פותחו שש חלופות מרחביות למיקום הדיפו ,כולן בגודל של כ-
 100דונם לפחות .החלופות ממוקמות מצפון לדרך  461ומצפון למחלף הטייסים המאושר – כך
שלא משנים ולא יוצרים מגבלה לישימות המחלף או חצייה לא סבירה של דרכים בתחום
המחלף 6 .החלופות כוללות  2חלופות מזרחיות לדרך  40ו 4-חלופות מערביות לדרך .40
כלל החלופות יתוארו בהמשך פרק "חלופות מיקרו".
יתרונות המיקום:
)(1
)(2
)(3
)(4

גמישות לייצר שטח בממדים הרצויים לדיפו.
ניתן לשלב את הדיפו בצמוד למתחם תחבורה "חנה וסע" במפגש הדרכים .46/40/461
ניתן לתכנן ולהתאים מיקום מיטבי כך שלא ימוקם צמוד דופן לאזורי מגורים ותוך ניצול
מגבלות הבנייה של כבישים ומחלפים.
ניצול מגבלות במסלול הנחיתה של נתב"ג היות והדיפו אינו כולל בנייה לגובה.

חסרונות המיקום:
) (1רוב מרחב טייסים ממוקם בתחום רדיוס מגן ב' של קידוח לוד .26
תרשים  2.2.2.1מציג את מיקום הדיפו במרחב הטייסים על רקע תצ"א
תרשים  - 2.2.2.1מיקום דיפו במרחב הטייסים על רקע תצ"א

תת"ל  70ג' – תסקיר השפעה על הסביבה

עמוד  70מתוך 167

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

 2.2.3דיפו אור יהודה
דיפו אור יהודה מוקם בשטחים הכלואים בין ציר דרך  46המתוכננת מדרום ,דרך 4612
ממערב ,אזור תעשייה ממזרח ורחוב אריאל שרון מצפון .במשבצת הנ"ל ניתן למקם דיפו של
יותר מ  100דונם ,שטח הדיפו אינו מלבן מיטבי במידות של כ 500 x 250-מטר כפי שנדרש על-
ידי יועצי התפעול ,אך בכל זאת מתקבלת העמדה סבירה במידות של כ 470 x 270-מטר.
יתרונות המיקום:
) (1מותאם ליוזמות תכנון ולתכנית מתאר אור יהודה.
) (2הדיפו ממוקם בשטח כלוא ,רחוק מאזורי מגורים ולא מהווה מטרד סביבתי.
חסרונות המיקום:
) (1החיבור ידרוש שלוחה תפעולית נוספת .שלוחת אור יהודה הינה שלוחה נחותה מבחינת
שרות עקב תחזית נמוכה של כמות נוסעים ,ביחס לדרך .461
) (2שטח הדיפו מאולץ – צורתו הגיאומטרית של האתר המוצע יוצרת אילוצים שאינם
מתאימים לתכנון הדיפו ,הדיפו חסום מכל הכיוונים ,ויכול להיות מיושם רק אם תוסט
דרך  412למיקום הסופי במסגרת תכנית לפיתוח כביש  ,46תכנית אשר מועד אישורה
וביצוע הכביש בפועל לוט בערפל ולכן מעמידה בספק רב את היתכנות הפעלת הקו הסגול
בשנת .2024
תרשים  2.2.3.1מציג את מיקום דיפו אור יהודה.
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תרשים  - 2.2.3.1מיקום דיפו אור יהודה על רקע תצ"א

 2.2.4דיפו דרום יהוד
מיקום בשטח כלוא במפגש הדרכים העתידי .412 \461\46
יתרונות המיקום הינם בפן האורבני – מיקום באזורי תעשייה ודרכים ,תוך ניצול מגבלות
הבנייה בקרבת הדרכים ,וכן מבחינה סביבתית הדיפו מרוחק ממגורים.
חסרונות המיקום:
 .1שטח הדיפו מאולץ -מלבן צר חסום מכל הכיוונים ,שאינו עונה על צרכי התפעול של
הדיפו.
 .2חלופה זאת מצריכה חציית דרכים בצומת אווייה .תוואי הרכבת מצפון לדרך 461
ובכדי להגיע לדיפו בדרום-מזרח יש לחצות את מפגש הדרכים  .461/412לפי נפחי
התנועה ופאזות ברמזור ,לא ניתן לבצע חצייה זאת במפלס הקרקע.
 .3מיקום זה מנוגד לתכנית המתאר של יהוד שכוללת שטחי תעסוקה אינטנסיבית באזור
זה.
תרשים  2.2.4.1מציג את מיקום דיפו אור דרום יהוד.
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 2.2.5דיפו נתב"ג
מיקום הדיפו בשטחי נתב"ג בשטח המיועד למבנים לוגיסטיים מדרום לנחל יהוד .הגישה
לדיפו תוך ניצול מעבר תחתי מתוכנן מתחת לכביש מס'  .46גשר מעל נחל יהוד.
יתרונות המיקום:
) (1יתרון אורבני בשל מיקום באזורי תעשייה/שטחי תפעול של נתב"ג.
) (2יתרון סביבתי בשל מיקום מרוחק ממגורים.
חסרונות המיקום:
) (1צורך בשלוחה תפעולית ונסיעות סרק לרבות חציית דרכים .צומת לשלוחה התפעולית עם
דרך  461וחציית דרך  46במעבר תחתי.
) (2קרבה לנחל בית עריף אשר מהווה אזור אקולוגי ערכי ובלתי מופר והצורך בחצייתו בגשר.
) (3בתכנית רש"ת )רשות שדות התעופה( לא הוכנה הקצאה של שטחים לדיפו והיא מתנגדת
להכליל את הדיפו כחלק ממרכיבי המתחם הלוגיסטי של שדה התעופה )עם כל הכרוך
במגבלות בטיחות\ בטחון וכד'(.
תרשים  2.2.5.1מציג את מיקום דיפו נתב"ג.
תרשים  - 2.2.5.1מיקום דיפו נתב"ג על רקע תצ"א
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 2.2.6השוואת חלופות מאקרו למיקום דיפו
טבלה  2.2.6.1מציגה את השוואת חלופות מאקרו ,בהתייחס לקריטריונים שהוצגו בסעיף .2.1
טבלה  - 2.2.6.1השוואת חלופות מאקרו למיקום הדיפו
נושא

קריטריון

תפעול

מיקום על קו שרות

אורבני
תנועה
סביבה

צומת
סביון

מחלף
הטיסים

אור
יהודה

דרום
יהוד

ממדי הדיפו  -שטח לפחות  100דונם ,צורת מלבן,
גמישות תכנונית
התאמה של מיקום הדיפו בייחס למרקם העירוני -
לדוגמא מיקום הדיפו במרחק ממרכז עיר ואזורי
מגורים ,ניצול מגבלות בנייה וכד'
פתרון סביר גישת רכבות ותפעול )ללא חציית צמתים
כבישים ראשיים(
שילוב פתרונות "חנה וסע" בצומת הטיסים
מזעור השפעות סביבתיות  -כגון פגיעה בערכי טבע
באזורי נחלים

ניתן לראות לפי הטבלה את היתרון המובהק בעדיפות למיקום הדיפו במרחב מחלף הטייסים.
דיפו במחלף טייסים מקבל עדיפות על פני שאר החלופות בהיבט תפעולי בקריטריון "מיקום על
קו שירות" )ביחד עם דיפו סביון( ,כאשר בקריטריון זה חלופת דיפו אור יהודה מקבלת את
הציון הנמוך ביותר כיוון שביחס לחלופת התוואי הנבחר מיקום זה ידרוש שלוחה תפעולית
ארוכה .יתרון נוסף לחלופת דיפו במחלף טייסים מתייחס לממדי הדיפו שכן בחלופה זו קיימת
גמישות לתכנון ופיתוח חלופות מיקרו ,ואילו בשאר החלופות השטח לתכנון הינו פחות מ100-
דונם או שהוא מוגבל בתכניות והגבלות .חלופת דיפו דרום יהוד מקבלת את הציון הנמוך
ביותר מבין החלופות בשל שטח תכנון מאולץ בתצורה צרה הכולל מגבלות ומחלפים מסביב.
בהיבט האורבני ,בקריטריון של "התאמת הדיפו למרקם העירוני" ,חלופות מרחב הטייסים
ודיפו אור יהודה מקבלות התאמה מלאה כיוון ששתיהן ממוקמות מחוץ לשטחי מגורים
בקרבת אזורי תעשייה תוך ניצול מגבלות בנייה בשטח .חלופת דיפו סביון מקבלת ציון של
חוסר התאמה בגלל בינוי בלב עירוני מתוכנן צפוף.
בהיבט התנועתי חלופות דיפו סביון ,מחלף הטייסים ודיפו אור יהודה מקבלות התאמה מלאה
לקריטריון "פתרון סביר גישת רכבות ותפעול )ללא חציית צמתים כבישים ראשיים(" כיוון
ששלושתן ממוקמות בצמוד לתוואי הרק"ל .חלופות דיפו דרום יהוד ודיפו נתב"ג מחייבות
חציה של כביש  461בקרבת מחלף ואת נחל בית עריף ,בהתאמה ולכן מקבלות ציון התאמה
בינונית .בקריטריון של "שילוב עם פתרונות תחבורה עתירת נוסעים" חלופת דיפו טייסים
הינה החלופה היחידה המקבלת התאמה מלאה לעומת שאר החלופות המקבלות התאמה
בינונית.
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בהיבט הסביבתי חלופות מחלף הטייסים ודיפו נתב"ג מקבלות ציון של התאמה בינונית בגלל
מיקום ברדיוס ב' והקרבה לנחל בית עריף והצורך בחצייתו ,בהתאמה .שאר החלופות מקבלות
התאמה מלאה.
מתוך כל האמור לעיל צוות התכנון ממליץ על חלופת דיפו במרחב טייסים כחלופה נבחרת.
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2.3

מתודולוגיה לבחינת חלופות מיקרו למיקום הדיפו

בדומה למתודולוגיית בחינת חלופות המאקרו ,ייצרנו טבלת השוואת חלופות הממפה בצורה
גראפית את היתרונות והחסרונות של כל חלופה ומאפשרת הערכה אפקטיבית .בבחינת
הקריטריונים ושקלול המדדים לבחירת החלופה הנבחרת הוחלט כי לא יינתן משקל שונה לכל
קריטריון.

 2.3.1פירוט הקריטריונים
2.3.1.1

היבטי תפעול

א .מינימום הארכת התוואי.
ב .ניתן להכניס את מרכיבי הדיפו ומתחם תחבורה לרבות דרכי גישה.
ג .אפשרות למסילת מבחן מקבילה באורך  850מטר )בהעדר תכנון מפורט ,אורך המסילה
נלקח מנתוני הקו האדום(.
2.3.1.2
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

היבטים אורבניים

ניצול שטחים בהם מגבלות בניה לשימושים אחרים.
שימור פוטנציאל לפיתוח מגורים ליהוד )תכנית "מגשימים"(.
שירות ליהוד.
התרחקות מאזורי מגורים קיימים.
שמירה על פרוזדור ואפשרות לפיתוח נחל יהוד.
2.3.1.3

היבט פיסי ומערכות

א .שטח מישורי ,מזעור אלמנטים הנדסיים.
ב .מזעור חציית מערכות ראשיות.
ג .מזעור צורך במובלים ואלמנטים ניקוזיים )נחל יהוד(.
2.3.1.4

היבטי תנועה

א .פתרון נגישות ,שירות מיטבי ל"חנה וסע".
2.3.1.5

היבטי ישימות

א .חלופה ישימה עפ"י אילוצים ומגבלות משרד הביטחון.
ב .חלופה ישימה ללא התניית ביצוע מחלף הטייסים וחיבור לכביש .6
2.3.1.6
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

היבטי סביבה

מעבר ברדיוס מגן של קידוחי מים.
מזעור פגיעה נופית חזותית.
פגיעה אקולוגית.
ניתוח אקוסטי.
ניתוח קרינת אלמ"ג.
קרבה/חצייה של נחל.
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2.4

בחינת חלופות מיקרו למיקום הדיפו

במרחב מחלף הטייסים פותחו שש חלופות מפורטות )מיקרו( כמתואר להלן .החלופות
ממוקמות מצפון למחלף הטיסים המאושר – כך שלא משנים ולא יוצרים מגבלה לישימות
המחלף או חצייה לא סבירה של דרכים בתחום המחלף .החלופות כוללות שתי חלופות
מזרחיות לדרך  40וארבע חלופות מערביות לדרך .40
נציין שהקונפליקטים העיקריים של החלופות המזרחיות נובעים מפגיעה בשטחים חקלאיים
של מ.א .חבל מודיעין ,וצורך בחציית דרך  40ורצועת מערכות .מאידך הקונפליקטים
העיקריים של החלופות המערביות נובעות מפגיעה ונגיסה מתחום תכנית "מגשימים"
שמקודמת ע"י הותמ"ל .גבול הכרזת תכנית "מגשימים" מסומן בצבע תכלת בתרשים 2.4.1.1
שלהלן המציג את כל החלופות במרחב הטייסים .נוסיף שבמהלך התכנון לא נפסלו על הסף
חלופות מערביות .ככל שמוקמו חלופות בקרבת או בתחום תכנית "מגשימים" )לדוגמא חלופה
 ,(2ניסינו למקם תחנה בקרבה על מנת לשרת גם את "תכנית מגשימים".
יש לציין כי במרחב מחלף הטייסים ממוקם מתקן ביטחוני המטיל מגבלות על תכנון הדיפו
באזור וכי לחוות דעת משרד הביטחון למיקום החלופות במרחב שיקול רב בבחירת החלופה
המומלצת.
פרק החלופות כולל תיאור סכמטי של כבישי הגישה ומתחם חנה וסע בשטח נוסף של כ – 40
דונם ותאור היתרונות והחסרונות של כל חלופה.
תרשים  - 2.4.1.1מיקום חלופות מיקרו במרחב הטייסים
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 2.4.1חלופה  - 1מיקום דיפו במזרח מחלף הטייסים
חלופה  1ממקמת את הדיפו ממזרח ובמקביל לכביש מס'  ,40במנח צפון-דרום בשטחי מועצה
אזורית חבל מודיעין ,בעלויות – מדינת ישראל רשות פיתוח ,כאשר הרכבת הקלה חוצה את
כביש  40במעבר תת קרקעי.
חניון "חנה וסע" מרכזי ממוקם סמוך לדיפו ,מוצג פתרון מצפון לדיפו על מנת לספק גם קשר
לשכונת מגשימים המתוכננת ממערב לכביש ) 40החניון מוצג בצבע כתום בתרשימים( .פתרון
הנגישות אל החניון מתוכנן באמצעות הארכת הרמפה של מחלף הטייסים ויצירת פיצול נוסף
מהרמפה כנגישות ישירה מכביש  46ממזרח .רכב שמגיע מכביש  6ולאחר מכן בכביש  ,46מגיע
אל החניון באופן ישיר .היציאה מתוכננת באמצעות דרך שרות וצומת נוסף עם כביש  40מצפון
לדיפו ולחניון.
יתרונות המיקום:
)(1
)(2
)(3
)(4

מענה לצרכי הפיתוח של יהוד שמתכננים התרחבות עד כביש .40
נגישות ישירה מכביש מס' .6
מיקום זה מנצל אזור "משפך טיסה" בו לא ניתן למקם מבנים גבוהים.
הצמדת תשתיות לכביש .40

חסרונות המיקום:
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

גריעת שטחים פתוחים חקלאיים )בעלי ערך כלכלי( של מועצה אזורית חבל מודיעין.
צורך במעבר תת קרקעי מתחת כביש .40
ממוקמת על רדיוס מגן ב'.
מופע הדיפו על רקע שטחים פתוחים מהווה חסרון ,ביחס לחלופות בהן הדיפו ממוקם
בסמוך לאזורים בנויים.
ממוקמת על נחל יהוד.

תרשים  2.4.1.1מציג את מיקום חלופה .1
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תרשים  - 2.4.1.1מיקום חלופה  1על גבי תצ"א
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 2.4.2חלופה  - 2מיקום דיפו מערבית למחלף טייסים ,מצפון לנחל יהוד
חלופת מיקרו  2ממקמת את הדיפו ממערב לכביש מס'  .40מיקום הדיפו בשטחים המתוכננים
בתכנית "מגשימים" ,בעלויות – מדינת ישראל רשות פיתוח.
בחלופה זאת המשכנו את תוואי הרכבת כ 600 -מטר צפונה ,מצפון לנחל יהוד ,כך שנוכל למקם
תחנה נוספת לשרות אזורי הפיתוח המתוכננים של יהוד ממערב לכביש  .40חלופה זאת כוללת
גם הצעה לרשת דרכים בתוך יהוד ) (ׂ◌GRIDעם חיבור נוסף לכביש  .40חלופה זאת מותאמת
לתכנית מתאר יהוד ולכן משמרת את ציר נחל יהוד כשטח אפשרי לפיתוח נופי.
פתרון מערך "חנה וסע" ממוקם ממערב לדרך  40וכולל גם הוא יציאה מרמפה של כביש 46
ממזרח.
יתרונות המיקום:
)(1
)(2
)(3
)(4

שטח מישורי ביותר.
הוספת תחנה בממשק עם אזורי הפיתוח המתוכננים של יהוד.
הימנעות מפגיעה בנחל יהוד שמתוכנן כשדרה ירוקה בתכנית המתאר.
ממוקמת על רדיוס מגן ג' ,לעומת רדיוס מגן ב' בשאר החלופות.

חסרונות המיקום:
) (1פגיעה וצמצום משמעותי של שטחים בתכנית "מגשימים".
תרשים  2.4.2.1מציג את מיקום חלופה .2
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תרשים  - 2.4.2.1מיקום חלופה  2על גבי תצ"א
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 2.4.3חלופה  - 3חלופה מערבית
חלופת מיקרו  3ממקמת את הדיפו ממערב לכביש מס'  ,40בשטחים המתוכננים בתכנית
"מגשימים" ,תכנית בהליכי תכנון להקמת כ 4000-יח"ד .בעלויות השטח הן מדינת ישראל
רשות פיתוח.
בחלופה זאת מיקמנו את הדיפו דרומה לחלופה  .2תוואי הדיפו ממוקם על נחל יהוד ,נדרש
למובל או פתרון הטיית תעלה של הנחל .חלופה זאת כוללת גם הצעה לרשת דרכים בתוך יהוד
).(ׂ◌GRID
פתרון מערך "חנה וסע" כולל שני אזורים/מתחמים  -אחד ממזרח ,עם חיבור לרמפה מכביש
 ,46ותוספת חניונים ממערב לטובת משתמשי יהוד.
יתרונות המיקום:
) (1הפחתת הפגיעה בשטח של יהוד בשל התרחקות דרומה ,ביחס לחלופה .2
חסרונות המיקום:
) (1פגיעה בערוץ נחל יהוד והצורך בהטיותו )עלות גבוה ומורכבות הנדסית(.
) (2צמצום שטחים בתכנית המתאר "מגשימים".
) (3ממוקמת על רדיוס מגן ב'.
) (4התנגדות משרד הביטחון לחלופה עקב קרבה למתקן הביטחוני.
תרשים  2.4.3.1מציג את מיקום חלופה .3
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 2.4.4חלופה  - 4חלופה מערבית-דרומית
חלופת מיקרו  4ממקמת את הדיפו ממערב לכביש מס'  ,40בין שטחי משרד הביטחון לכביש 40
והיא הדרומית ביותר מבין החלופות המערביות .בחלופה זאת מוקם הדיפו מדרום לנחל יהוד,
בשטחים המתוכננים בתכנית המתאר של יהוד ובאזור מגבלות בנייה של מתקן בטחוני.
פתרון מערך "חנה וסע" דומה לפתרון שהוצע בחלופה  3שתוארה בסעיף  2.6.3לעיל.
יתרונות המיקום:
) (1מזעור הפגיעה בתכנית המתאר של יהוד בשל התרחקות דרומה והימנעות מפגיעה בנחל
יהוד שמתוכנן כשדרה ירוקה בתכנית המתאר.
) (2מיקום החלופה באזור כלוא ובכך יתרונה בהיבט האורבני כיוון שהיא מנצלת שטחים
בהם מגבלות בניה לשימושים אחרים.
חסרונות המיקום:
) (1לחלופה זו התנגדות גורפת מצד משרד הביטחון בשל מיקום הדיפו על שטח עם איסורי
בנייה ומגבלות נוספות.
) (2החלופה ממוקמת על רדיוס מגן ב'.
תרשים  2.4.4.1מציג את חלופה .4
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 2.4.5חלופה  - 5חלופה מזרחית במקביל לכביש  46העתידי
חלופת מיקרו  5ממקמת את הדיפו ממזרח לכביש  ,40בתנוחה בציר צפון-מזרח דרום-מערב
ובמקביל לכביש  46העתידי .הנגישות לדיפו בדומה לחלופה  1תוך ניצול רמפה מכביש 46
ממזרח ובנוסף חיבור לכביש  .40מיקום מרכז התחבורה וחנה וסע ב"משולש" הדרכים הנוצר
בין דרך  46ודרך .40
יתרונות המיקום:
) (1מענה לצרכי הפיתוח של יהוד שמתכננים התרחבות ממערב עד כביש .40
) (2נגישות ישירה מכביש מס' .6
) (3מיקום זה מנצל אזור "משפך טיסה" בו לא ניתן למקם מבנים גבוהים.
) (4אינה משפיעה על נחל יהוד הממוקם מצפון אליה.
) (5היצמדות לתשתית מחלף טייסים העתידי וכביש  46העתידי.
חסרונות המיקום:
)(1
)(2
)(3
)(4

צורך במעבר תת קרקעי מתחת כביש  ,40מורכבות עבודות הקמה.
גריעת שטחים חקלאיים )בעלי ערך כלכלי( של מועצה אזורית חבל מודיעין.
ממוקמת על רדיוס מגן ב'.
מופע הדיפו על רקע שטחים פתוחים מהווה חסרון ,ביחס לחלופות בהן הדיפו ממוקם
בסמוך לאזורים בנויים )נדגיש כי לאחר הקמת מחלף טייסים ,עתיד רקע השטחים
הפתוחים באזור להשתנות(.

תרשים  2.4.5.1מציג את מיקום חלופה .5
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 2.4.6חלופה  - 6חלופה מערבית בציר מזרח מערב
חלופה  6מתווה את דיפו הטייסים מצפון למתקן הביטחוני ,אך בשונה מחלופות  2,3,4החלופה
הינה במנח ציר מזרח מערב כאשר מתחם תחבורה "חנה וסע" ממוקם בקרבת דרך .40
בחלופה מוקמה תחנה בדופן הצפוני של הדיפו במטרה לשרת את הבינוי המתוכנן.
יתרונות המיקום:
.1
.2
.3
.4

אפשרות למיקום תחנה בתחום הפיתוח העתידי של יהוד.
מרכז התחבורה המתוכנן יאפשר שירות ליהוד.
ניתן להסתיר את המרכיבים הטכניים תשתיתיים מתחום הפיתוח של יהוד.
פיתוח צמוד דופן.

חסרונות המיקום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

צמצום של כ  150דונם בשטחי הפיתוח של יהוד המוגבלת מכל עבריה.
קרבה לשטחי מגורים של יהוד.
צורך בהסטת מובל בנחל יהוד.
לא ניתן למקם את כל השימושים הנדרשים לדיפו כולל מסילת המבחן.
תא שטח מאולץ ללא גמישות ואפשרויות הרחבה.
מגבלות מערכת הביטחון ומשפך הטיסה עלולים למנוע התכנות הקמת חניון חנה וסע
דו קומתי ובכך להקטין בצורה משמעותית את פוטנציאל החניות המתאפשרות בו.

תרשים  2.4.6.1מציג את מיקום חלופה .6
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 2.4.7השוואת חלופות מיקרו דיפו טייסים ובחירת חלופה מועדפת
טבלה  2.4.7.1מציגה את השוואת חלופות מיקרו לדיפו טייסים.
טבלה  - 2.4.7.1השוואת חלופות תכנון למיקום דיפו במחלף הטייסים
קריטריון

נושא

חלופה
1

חלופה
2

חלופה
3

חלופה
4

חלופה
5

מינימום הארכת התוואי
תפעול

ניתן להכניס את מרכיבי הדיפו
ומתחם תחבורה לרבות דרכי גישה
אפשרות למסילת מבחן מקבילה
באורך  850מטר
ניצול שטחים בהם מגבלות בניה
לשימושים אחרים

אורבני

שימור פוטנציאל לפיתוח מגורים
ליהוד )תכנית "מגשימים"(
שירות ליהוד
התרחקות מאזורי מגורים קיימים

פיסי
ומערכות

תנועה
ישימות

שמירה על פרוזדור ואפשרות
לפיתוח נחל יהוד
שטח מישורי ,מזעור אלמנטים
הנדסיים
מזעור חציית מערכות ראשיות
מזעור צורך במובלים ואלמנטי ניקוז
)נחל יהוד(
פתרון נגישות ,שירות מיטבי ל"חנה
וסע"
חלופה ישימה עפ"י אילוצים ומגבלות
משרד הביטחון
חלופה ישימה ללא התניית ביצוע
מחלף הטייסים וחיבור לכביש 6
מעבר ברדיוס מגן של קידוחי מים
מזעור פגיעה נופית חזותית

סביבה
ונוף

פגיעה אקולוגית
ניתוח אקוסטי
ניתוח קרינת אלמ"ג
קרבה/חצייה של נחל
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מן הטבלה ניתן לראות כי:
לחלופה  6חסרונות בולטים בהיבט האורבני בקריטריונים העוסקים ב"התרחקות מאזורי
מגורים קיימים"" ,פוטנציאל לפיתוח מגורים ליהוד" ו"בניצול שטחים עליהם קיימות
מגבלות בניה" משום מיקומה הקרוב לשכונה המזרחית של העיר יהוד ומשום תכנונה בשטח
תכנית "מגשימים" .בהיבט זה ,לחלופה  2יתרון בקריטריון "שירות ליהוד" ביחד עם חלופה 6
כיוון ששתיהן מאפשרות מיקום תחנת נוסעים בסמיכות לאזורי המגורים שיקומו בעתיד
במסגרת תכנית "מגשימים" .לחלופה  6קיימים חסרונות גם בהיבט סביבה ונוף בעיקר
בקריטריון "ניתוח אקוסטי" בגלל הקרבה הרבה למגורים ,מרחק של כ 50-מ' ובקריטריון
"קרבה/חצייה של נחל" אותו היא חולקת ביחד עם חלופות  1ו 3-בגלל הצורך בהסטת מובל
בנחל יהוד.
חלופה  5בולטת ביתרונה בהיבט תפעול בקריטריון "אפשרות למסילת מבחן מקבילה באורך
 850מטר" כיוון שבחלופה זו בלבד ניתן להכניס מסילת מבחן שדורשת קטע ארוך לצד הדרך.
יתרון נוסף אותו חלופה  5חולקת עם חלופה  6הינו בהיבט האורבני בקריטריון "שירות
ליהוד" כיוון ששתיהן מאפשרות שירות ליהוד ומיקום תחנה בקרבת הדיפו .לעומת זאת,
חסרונות חלופה  5באים לידי ביטוי בעיקר בהיבט פיסי ומערכות בקריטריון "מזעור חציית
מערכות ראשיות" כיוון שהיא מצריכה חציית מערכות של קווי דלק הממוקמים בצמוד
וממזרח לכביש  ,40חסרון זה קיים גם לחלופה .1
לחלופה  2יתרונות במגוון היבטים וקריטריונים אך חסרונה המרכזי הינו בקריטריון "שימור
פוטנציאל לפיתוח מגורים ליהוד )תכנית "מגשימים"(" כיוון שהיא פוגעת באופן משמעותי
ביותר בשטח הנותר למגורים .בקריטריון זה חלופות  3ו 4-מעט דרומיות ולכן הפגיעה קיימת
אך קטנה יותר.
חלופות  3ו 4-בולטות בחסרונן המשמעותי בהיבט ישימות בגלל התנגדות נחרצת של משרד
הביטחון למיקומן .חסרון זה משמעותי ובעצם סותם את הגולל על חלופות אלו.
מתוך כל אלו ,צוות התכנון ממליץ על חלופה  5כחלופה המועדפת למיקום דיפו במחלף
טייסים.
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 2.4.8פסילת חלופות על הסף
במהלך תאום עם גורמי חוץ ,מתכננים של תמ"ל מגשימים ורשויות התכנון ,נתבקשנו לבדוק
חלופות נוספות .חלופות אלו הגיעו לפתחנו כהצעה לבדיקה .החלופות נבחנו ונדחו על הסף.
בסעיף זה נתאר את הרציונל של החלופות ,יתרונות וחסרונות ונימוקים לדחייתה בייחס
לחלופה מיקרו מס'  5שנקבעה כחלופה העדיפה לתת"ל  70ב'.
2.4.8.1

חלופה M1

חלופה זו מבוססת על חלופה  .1בחלופה זו ישנה הארכה של התוואי הרק"ל צפונה ,כך
שהתוואי עובר בלב שכונת מגשימים ,מספק תחנה לשירות במרכז הבינוי המתוכנן ,אח"כ
חוצה מזרחה בגשר ופונה דרומה לכיוון דיפו במיקום דומה לחלופה  1המקורית.
יתרונות ביחס לחלופה :5
) (1מתן שירות גם לתמ"ל מגשימים.
חסרונות ביחס לחלופה 5
) (1צורך בגישור עילי מעל דרך ) 40סמוך לנחל יהוד( יביא למפגע נופי שיפגע גם בפיתוח
השכונה )סוללות גשר( ויציב מגבלות פיתוח לשכונה.
) (2פגיעה בנחל יהוד -נותרת הפגיעה ממזרח לכביש  ,40ונוספת פגיעה גם ממערב לכביש.
) (3מיקום תחנת "מגשימים" לא במרכז השכונה ,השירות אינו מיטבי.
) (4פיתול התוואי והארכה משמעותית עד להגעה לדיפו )סיבוב של  360מעלות – כניסה מצפון
במקום מדרום( ,פיתול לא טבעי ויצירת מרחק שיאפשר התרוממות מעל הכביש .תצורת
התוואי יוצרת פגיעה במערך הדרכים של השכונה ובאפשרויות הפיתוח של הבינוי.
) (5חוסר אוריינטציה  -הקו יעבור ברחובות מקבילים בשכונה ובמספר צמתים /תפניות דרך.
) (6התוואי המפותל פוגע במהירות הנסיעה וברמת השירות.
) (7תלות בפיתוח השכונה במצב של מימוש קו סגול טרם ביצוע השכונה.
) (8התוואי חוצה שטחים חקלאיים באופן לא טבעי רק כדי להגיע לדיפו.
) (9תפעול  -בנוסף לפיתול והארכת התוואי ,קיימת בעיה בפתרון מיקום אלמנט הקצה אשר
נדרש אחרי התחנה האחרונה – "תחנת מגשימים".
) (10מרחק גדול יותר בין חניון החנה וסע לתחנת הרק"ל.
תרשים  2.4.8.1מציג את מיקום חלופה .M1
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2.4.8.2

חלופה M5

חלופה זו מבוססת על חלופה  .5בחלופה זו ישנה הארכה של התוואי צפונה כך שהתוואי יגיע
למרכז שכונת מגשימים ויספק תחנה לשירות לבינוי המתוכנן .הפתרון התפעולי בחלופה זאת
כולל פיצול התוואי – שלוחה אחת לכיוון דיפו – לפי מיקום שנקבע בחלופה  5ממזרח לדרך ,40
ושלוחה שנייה לכיוון מרכז שכונת מגשימים.
סומן מעגל ברדיוס  500מטר שמבטא את כיסוי מרחקי ההליכה )כמקובל בתחנות רק"ל עד
 500מטר מדובר מרחק הליכה סביר(.
יתרונות ביחס לחלופה :5
) (1מתן שירות גם לתמ"ל מגשימים .מיקום תחנה במרכז שכונה.
) (2בייחס לחלופה  - M1ניתן לפתח בשני שלבים ללא תלות במועד מימוש תמ"ל מגשימים:
בשלב א' חיבור לדיפו ובשלב ב'  -מקטע מסילה בתוך השכונה.
) (3פגיעה מינימאלית בנחל יהוד ביחס לחלופת .M1
חסרונות ביחס לחלופה : 5
) (1עבודות עפר משמעותיות )חפירה( באזור פורטל הכניסה ,היות ששני המפלגים חייבים
להיות מפולסים .אלמנט הפיצול במפלס נמוך.
) (2פיצול התוואי לשלוחת ה"חנה וסע" ושלוחת מגשימים באופן שפוגע ברמת השירות
ותדירות הקו כתוצאה מהפיצול.
) (3לחילופין ,אם השלוחה התפעולית תהיה על התוואי צפונה בלבד למגשימים ,אזי תחנת
הרק"ל תמוקם מערבה לכביש  , 40ואז יתקבלו מרחקי הליכה ארוכים מתחנת הרק"ל
לחנה וסע 300~) -מ'( דבר הפוגע באטרקטיביות החנה וסע.
) (4הארכת התוואי בכ 800 -מ'.
) (5אלמנט קצה בלב השכונה.
) (6צורך בהעתקה ארוכה של קו המתח לאורך דרך .40
תרשים  2.4.8.2מציג את מיקום חלופה זו.
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תרשים  - 2.4.8.2מיקום חלופה  M5על גבי תצ"א
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2.4.8.3

חלופות N1-N2

על פי בקשת הוועדה המחוזית נבדקו משמעויות לשתי חלופות נוספות דרומיות למחלף
הטייסים .מטרת המיקום לקרב את הדיפו ותחנת הקצה דרומה לשטחי התעשייה האווירית
ונתב"ג .איתורי המיקום של חלופות אלו מוקמו על גבי התצ"א תוך התייחסות לתכניות
שקיימות בשטח ולמכלול השיקולים בבחירת מיקומי הדיפו.
חלופה  N1ממוקמת מדרום-מערב למחלף הטייסים ,ומצפון לשטחי נתב"ג ונחל יהוד .חלופה
 N2ממוקמת מדרום לדרך  4613הקיימת ,וממזרח לכביש  , 40נחל יהוד וכביש עוקף תעשייה
אווירית המתוכנן במסגרת תכנית מח/41/ב.1/
נציין כי שתי החלופות N1 ,ו ,N2-מתרחקות ממפגש הדרכים  461/46/40/ומהאיתור
האופטימאלי לממשק תחבורה אזורי וארצי עם מסוף התחבורה ומתחם "חנה וסע" במחלף
הטייסים.
במהלך התכנון הראשוני לא נמצא פתרון ממוקד לשרת באמצעות הקו הסגול את מתקני
התעשייה האווירית ונתב"ג .מתקנים אלו פרוסים על שטחים גדולים ובדרך כלל פתרונות
התחבורה לעובדים כוללים מערכת הסעות ייעודיות לעבודה בשעות שיא בלבד .הארכת הקו
הסגול לכיוון שטחי התעשייה אווירית \ נתב"ג לא תביא לכל תועלת בנושא זה ,בכל מקרה
יידרש פתרון של "שאטלים" והסעות.
חסרונות נוספים לחלופה :N1
)(1

)(2
)(3

)(4

החלופה ממוקמת ממש על מסלול הטיסה  -על פי מידע ותיאום עם רת"א )רשות תעופה
אזרחית( הדבר אינו אפשרי בגלל מגבלות גובה ומגבלות של סמני אור שלא ניתנים להזזה,
אלקטרוניקה וכד'.
החלופה תחייב חצייה של דרך  ,46בהפרדה מפלסית.
השטח אינו מספיק לצרכי התפעול של הדיפו )נמדד מרחק צלע  120מטר עד נחל בית עריף(
ואינו רגולרי כדוגמת ריבוע או מלבן .על פי בדיקות תפעוליות ותכנון נדרש שטח מלבני
בסדר גודל של כ –  500 / 250דונם כ 125 -דונם.
הדיפו בקרבת נחל בית עריף ,ללא "רצועה נופית" משמעותית .הנ"ל מייצר בעיות
סביבתיות.

חסרונות נוספים לחלופה :N2
) (1החלופה ממוקמת במרחק רב מצומת הטייסים ותחייב קטע מסילה שאינו שירותי באורך
של כ  1.3 -ק"מ .הארכה של קו תפעול אל הדיפו תיצור נסיעות סרק והארכת הקו ללא
תועלת.
) (2החלופה תחייב חצייה של מספר דרכים ,רובן בהפרדות מפלסיות ובתחומי צמתים 40 ,46
 ,4613,כאשר פתרונות של חציית כבישים בין עירוניים רבי נתיבים אינה אפשרית אלא
בהפרדה מפלסית מטעמי קיבולת ובטיחות.
) (3החלופה תחייב הרחבה נוספת של פרוזדור דרך  ,40באזור הממשק של בתי מושב בני
עטרות סמוך לכביש  ,40בנוסף להרחבה של נתיב שלישי ע"פ תכנית עוקף תעשייה אווירית
– מעיין צוואר בקבוק הנוצר במפגש הדרכים צומת .40/4613
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) (4נציין כחיסרון נוסף את הצורך לתכנן מראש תוך התאמה לכבישים ומחלפים שאינם
קיימים ומכאן שהתוואי של הרכבת הקלה יצטרך להתרחק אל מעבר לזכות הדרך בכדי
לאפשר הקמה של אותם מערכות תוך ביצוע גשרים ומעברים בהתאמה לתכנון עתידי.
תרשים  2.4.8.3מציג את חלופות .N1-N2
תרשים  - 2.4.8.3חלופות  N1- N2על גבי תצ"א
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2.5

מתודולוגיה לבחינת חלופות למיקום קווי דלק

ממזרח ובמקביל לכביש  40עוברות כיום שתי רצועות קווי דלק תת קרקעיות של קצא"א )קו
צינור אילת אשקלון( ותש"ן )תשתיות נפט ואנרגיה( בעומק של כ 2 -מ' .קווים אלו מהווים
קונפליקט עם התווית הרק"ל בדרכה אל האתר "דיפו" קו סגול הממוקם ממזרח לכביש ,40
בעקבות המעבר התת"ק המתוכנן והצורך בחציית הקווים .משום כך ,ישנו צורך בפתרון
הקונפליקט ע"י העתקת הקווים.
נדגיש כי נכון לשלב זה ,טרם הושלם התיאום עם חברות הדלק לגבי החלופה המועדפת למעבר
ו/או הסטה של קווי הדלק במרחב .חברות הדלק מבקשות לבצע מעקף של הדיפו ומתנגדות
למעבר קווי הדלק עומקים גדולים מתחת למסילה או באופן של צינורות תלויים באזורים בהם
קיימות חציות של מסילות ברזל ו/או כבישים בגלל קושי בתפעול המערכות ובטיחות )הסבר
מפורט מוצג במתודולוגיה להשוואת חלופות תחת קריטריונים של "תפעול וגישה לקווים" ו-
"מורכבות הקמה" המוצגים בסעיף  2.6להלן.
תרשים  2.5.1.1מציג את מיקום רצועת קווי הדלק בחתך.
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תרשים  - 2.5.1.1מיקום קווי דלק קיימים באזור אתר הדיפו
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בכדי לבחון את החלופות למיקום קווי הדלק ,ניתן ציון התרשמותי לכל חלופה בסקאלת
צבעים של בין אדום לירוק והערכה של מכלול התבחינים תוך יצירת דיון תכנוני לחידוד
סוגיות שצפו מתוך ההליך.
הקריטריונים לניתוח חלופות התכנון השונות כוללות את התחומים הבאים:
 .1סביבה,
 .2סטטוטורי,
 .3פיזי.
התמונה הכוללת הנוצרת ממפה בצורה גראפית את היתרונות והחסרונות של כל חלופה
ומאפשרת הערכה אפקטיבית .בבחינת הקריטריונים ושקלול המדדים לבחירת החלופה
הנבחרת הוחלט כי לא יינתן משקל שונה לכל קריטריון וזאת כיוון שבכדי ליצור ניתוח חלופות
אפקטיבי ,ההערכה אינה מסתמכת על משקולות לכל קריטריון וחישובים מתמטיים אשר
מסתכמים לציון מספרי אחד ,אלא פורסת את מכלול 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.
טבלה  2.5.1.1מציגה את הדירוג האפשרי ,בסקאלת צבעים.
טבלה  - 2.5.1.1חלוקת ניקוד להתאמה לקריטריונים
התאמה לקריטריון

צבע

לא רלוונטי
חוסר התאמה
התאמה מינימאלית
התאמה חלקית
התאמה טובה
התאמה מלאה

 2.5.1פירוט הקריטריונים
2.5.1.1

סביבה

אתר "דיפו" הקו הסגול ממוקם במרחב של שטחים חקלאיים ובמרחק של כ 140 -מ' מנחל
יהוד .על רקע זה נבחנו החלופות ופוטנציאל השפעתן על קרקעות האזור ,מי תהום ועל נחל
יהוד .בנוסף נבחנה השפעתן על מעבר ברדיוסי מגן של קידוחי הפקת מי שתייה הפרוסים
באזור וכן נעשתה השוואה לנושא השראות מתחי יתר על תשתיות מתכת מבודדות מהקרקע,
כולל צנרת דלק.

א /פוטנציאל השפעה סביבתית במקרים של תקלות
פרמטר זה בא לבחון את השפעת קווי הדלק על היבטים סביבתיים כגון זיהום קרקעות ,מי
תהום ,פגיעה בערכים אקולוגיים ובע"ח בנחל יהוד במקרים של תקלות בקווים .דירוג
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הפרמטר נע בין "אין השפעה על היבטים סביבתיים במקרה של תקלה" המקבל את הציון
הגבוה ביותר ,לבין "השפעה רבה ביותר על היבטים סביבתיים במקרה של תקלה" המקבל את
הציון הנמוך ביותר.

ב /מעבר קווי הדלק ברדיוסי מגן
פרמטר זה בא לבחון את מעבר קווי הדלק בתחום של רדיוסי מגן ,ביחס למעברם היום.
הפרמטר בוחן האם החלופות השונות עוברות בתחומי רדיוסי מגן שונים מכפי שהן כיום או
לחילופין האם הסטתם מצריכה מעבר בעתודות קרקע חדשות בתחום אותם רדיוסי מגן .דירוג
הפרמטר נע בין "החלופה אינה עוברת ברדיוסי מגן חדשים ו/או אינה משנה את התוויתם
לעתודות קרקע חדשות ,ביחס למעברם היום" המקבל את הציון הגבוה ביותר ,לבין "החלופה
עוברת בתחום רדיוסי מגן של קידוחים אחרים ו/או משנה את התוויתם לעתודות קרקע
חדשות ,ביחס למעברם היום" המקבל את הציון הנמוך ביותר.

ג /השראת יתר  -זרמים תועים
הזרם החוזר ממקור החשמל דרך פסי המסילה עלול למצוא את דרכו גם לאדמה בגלל בידוד
שאינו מושלם ,וגורם לזרמים תועים העלולים להאיץ פעולת קורוזיה של מתקני מתכת
הטמונים בקרקע כגון מיכלי דלק ,צנרת ,עמודי חשמל וכיו"ב .מחישוב שנעשה ע"י יועץ
הקרינה לתת"ל נמצא כי כאשר המרחק הניצב הממוצע בין הצינור התת קרקעי לבין תשתית
המסילה גדול מ 4 -מ' אין למעשה מגבלה שכן במרחק זה ניתן להניח כי לא תהיה כל השפעה
על הצנרת בכל אורך חפיפה שהוא.
מדרג הציונים בפרמטר זה נע בין "המרחק הניצב בין קווי הדלק למסילה בין  1-3מ'" המקבל
את הציון הנמוך ביותר ,לבין "המרחק הניצב בין קווי הדלק למסילה גדול מ 4 -מ'" המקבל
את הציון הגבוה היותר.
2.5.1.2

סטטוטוריקה

א /הרחבת קו כחול ותפיסת שטחים נוספים
רצועת קווי הדלק תופסת שטח ברוחב של כ –  30מ' .לכל חלופה תפיסת שטח שונה המשפיעה
על רוחב גבולות התכנית וכן על כל פעילות ותכנון עתידי במרחב .ככל שהחלופה ארוכה יותר
היא תופסת שטח נרחב יותר ומצריכה הרחבת גבולות התכנית וכך השפעתה על השטח נרחבת
יותר.
פרמטר זה נע בין "אין שינוי בתפיסת השטח ביחס לקיים היום" המקבל את הציון הגבוה לבין
"תפיסת שטח נרחבת מאוד ביחס לקיים היום" המקבל את הציון הנמוך ביותר.
2.5.1.3

פיזי

א /תפעול וגישה לקווים
קווי הדלק הקיימים היום עוברים לצד כביש  ,40בעומק של כ 2-מ' מהקרקע כך שבמקרה של
תקלה בקו ,ניתן לגשת אליו ע"י חפירה פתוחה .על פי תיאום עם חברות הדלק יש לאפשר
נגישות לצורך חפירה וטיפול בקו בכל נקודה לאורך הקו.
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במקרים בהם הקו נמצא עמוק ,גישה לקו באירוע של תקלה הופך למסובך עקב חפירה גדולה
יותר התופסת שטח רב ובמקרים מסוימים גם דרישה למיגון ודרישות נוספות לצורך
הבטיחות .בחלופות בהן מוצעת בנוסף להעמקה ,מנהרת תשתיות ,מדובר בסיבוך נוסף הכולל
גם פינוי וניקוי הנזילה מתוך מנהרת התשתיות וכן דרישות בטיחותיות נוספות לעבודה
במנהרה.
פרמטר זה נע בין "תפעול וגישה סטנדרטית בקווי דלק רדודים" המקבל את הציון הגבוה
ביותר ,לבין "תפעול וגישה ברמת מורכבות גבוהה עקב עומק הקווים" המקבל את הציון
הנמוך ביותר עבור החלופה בעלת האורך הארוך ביותר בו קיימת גישה מורכבת לקו.

ב /מורכבות הקמה
כאשר קו הדלק המתוכנן הינו רדוד ,ניתן להקים את הקו החדש ע"י חפירה פתוחה ,הנחשבת
לפשוטה יחסית לביצוע .ככל שהעומק הנדרש עבור הקו החדש הינו עמוק יותר ,נדרש יותר
שטח ,וכאשר אין לרשותנו מספיק שטח יידרש לבצע גם דיפון ו/או קירות .בנוסף ,בעומקים
בהם במקרה של תקלה ,לא ניתן יהיה לגשת אל הקו בחפירה ,תידרש הקמת מנהרת תשתיות
לטובת הנגישות ,אשר הקמתה נחשבת למורכבת יותר .בכל מקום בו ישנה חציה של כבישים
ו/או מסילות רק"ל ,תידרש העמקת קווי הדלק החדשים כך שיעברו מתחתיהם .לחילופין,
באם יוחלט כי קווי הדלק יעברו מעל הרק"ל ,פתרון ההקמה של הקו יצריך מבנה של גשר
מיוחד מעל הרק"ל ,עם מיגונים להבטחת מניעת נזילות מקו הדלק אל הרק"ל .היות ומדובר
בפתרון שאינו סטנדרטי ,הנ"ל נחשב לפתרון מורכב.
פרמטר זה נע בין "העתקה סטנדרטית של קו דלק ,לעומק זהה למצב הקיים ,ללא חציות של
כבישים ו/או מסילות רכבת קלה ,וללא מנהרת תשתית" המקבל את הציון הגבוה ביותר ,לבין
"העתקה של קו הדלק אל תוואי עמוק יותר ,כולל הקמה של מנהרת תשתיות/פתרונות מיגון
לא סטנדרטיים" המקבל את הציון הנמוך ביותר ,ככל שאורך התוואי המורכב להעמקה הינו
ארוך יותר ,או ככל שכמות החציות הינה גדולה יותר.
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2.6

בחינת חלופות למיקום קווי הדלק

צוות התכנון בחן  5חלופות לפתרון קונפליקט המפגש בין הרק"ל לבין קווי הדלק .גם עבור
קצא"א וגם עבור תש"ן נדרשת רצועה ברוחב  10מ' ,אין מניעה ששתי הרצועות יהיו צמודות
אחת לשנייה.
יודגש כי הקווים הקיימים בתרשימי החלופות מייצגים רצועה ברוחב  30מ' שבה נכנסים שני
קווי הדלק.

 2.6.1חלופה 1
חלופה זו מציעה להסיט את רצועת קווי הדלק למרווח שבין מתחם האתר "דיפו" קו סגול
למתחם ה"חנה וסע" בצמוד לדרך .אורך החלופה הינו כ 820 -מ' והיא חוצה את תוואי הרק"ל,
אורך המעקף יחסית קצר.
חסרונות החלופה:
) (1מעבר החלופה בעתודות קרקע חדשות חקלאיות בתחום רדיוסי מגן וצפי להתנגדות משרד
הבריאות.
) (2מורכבות תפעול הקווים וגישה אליהם בגלל מיקומם בקרבת הכביש החוצה את אתר
הדיפו.
) (3חציית המסילה המשוקעת – מורכבות הקמה ומורכבות תחזוקה.
) (4המעקף כולל גם חציית כביש  46העתידי -ולכן יידרש לרדת לעומק בחצייה.
לא נמצאו יתרונות מובהקים לחלופה.
ניתן לציין כי ביחס לחלופות  2,3שיתוארו להלן ,המעקף קצר יחסית ולכן הפגיעה בעתודות
קרקע ופוטנציאל ההשפעות הסביבתיות קטן ביחס לחלופות אלו.
תרשים  2.6.1.1מציג את תוואי חלופה .1
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תרשים  - 2.6.1.1תוואי חלופה 1
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 2.6.2חלופה 2
חלופה זו מציעה להסיט את רצועת קווי הדלק כך שתקיף את מתחם אתר "דיפו" הקו הסגול
בצמידות אליו .חלופה זו אינה מייצרת חצייה של הרק"ל את קווי הדלק אך יש צורך בחציית
מסילת המבחן הממוקמת בדופן הדרומית של הדיפו.
יתרונות החלופה:
) (1הימנעות מחציית הרק"ל את קווי הדלק ,ובכך מתאפשרת הקמה שאינה מורכבת יחסית
לשאר החלופות ,וכן גישה נוחה לתחזוקה שוטפת של הקווים ובזמן תקלות.
חסרונות החלופה:
) (1מעבר החלופה בעתודות קרקע חדשות חקלאיות לאורך של כ 1360 -מ' המצויות בתחום
רדיוסי מגן וצפי להתנגדות משרד הבריאות,
) (2אורך החלופה בעתודות קרקע חקלאיות חדשות מייצר פוטנציאל של זיהום נרחב בקרקע
ו/או מי תהום במקרה של תקלה.
) (3המעקף כולל גם חציית כביש  46העתידי -ולכן יידרש לרדת לעומק בחצייה.
תרשים  2.6.2.1מציג את תוואי חלופה .2
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 2.6.3חלופה 3
חלופה זו מציעה להסיט את רצועת הרק"ל בדומה לחלופה  2אך במרחק גדול יותר מתחום
האתר "דיפו" קו סגול .בחלופה זו אין חציה של הרק"ל את קווי הדלק .אורך החלופה כ1840 -
מ' והיא החלופה הארוכה ביותר.
יתרונות החלופה:
) (1מורכבות הקמה פשוטה יותר של רצועת קווי הדלק.
) (2תפעול וגישה אל קווי הדלק פשוטים יותר כיוון שהם רחוקים מאתר הדיפו.
) (3ההעדפה של חברות הדלק לחלופה זו ,בשל הרשום לעיל.
חסרונות החלופה:
) (1אורך החלופה בעתודות קרקע חקלאיות חדשות מייצר פוטנציאל של זיהום נרחב בקרקע
ו/או מי תהום במקרה של תקלה .חציית קווי הדלק את נחל יהוד מייצרת פוטנציאל נוסף
לזיהום אזור טבעי המהווה במתי גידול למיני צמחים ובעלי חיים.
) (2מעבר החלופה בעתודות קרקע חדשות חקלאיות לאורך של כ 1840 -מ' המצויות בתחום
רדיוסי מגן וצפי להתנגדות משרד הבריאות.
) (3החלופה מצריכה תפיסת שטח נרחב בגלל הצורך בהרחבה רבה של גבולות התכנית ,דבר
המייצר הגבלות על שטחים שאינם בהכרח לשימוש הפרויקט.
) (4המעקף כולל גם חציית כביש  46העתידי -ולכן יידרש לרדת לעומק בחצייה.
תרשים  2.6.3.1מציג את תוואי חלופה .3
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 2.6.4חלופה 4
חלופה זו מציעה להשאיר את רצועת קווי הדלק במקומה תוך העמקתם של הקווים )במפלס
תחתון מהמעבר התת"ק( ,או לחילופין מעבר של קווי הדלק בתוך מנהרת תשתיות בחלק
ממבנה תת"ק לרק"ל.
באזור כביש  46מתבצעת הסטה צפונה של הרצועה וזאת בכדי לפתור את הקונפליקט העתידי
של רצועת קווי הדלק עם מחלף טייסים המתוכנן במסגרת כביש  .46בהקשר זה נציין כי טרם
בוצע תכנון מפורט למחלף טייסים .אורך החלופה הינו כ 1200 -מ' )מתוכה כ 550 -מ' בתוואי
קיים מועמק(.
יתרונות החלופה:
) (1הרחבה מועטה יחסית של הקו הכחול ותפיסת שטח קטנה יחסית לשאר החלופות )מלבד
חלופה  ,(5כלומר החלופה מקטינה את הפגיעה בעתודות קרקע חקלאיות.
חסרונות החלופה:
) (1התנגדות חברות הדלק לחלופה בגלל קרבה למערכות חשמל )כבלי הקטאנרי( העלולות
לדבריהם לגרום לנזקים פיזיים לקווים.
) (2מורכבות תפעול הקווים וגישה אליהם בגלל מיקומם מתחת למעבר התת"ק של הרכבת
את כביש  40ואת רצועת קווי הדלק.
) (3מורכבות הקמת רצועת קווי הדלק בגלל מיקומם מתחת למעבר התת"ק.
) (4העדר תכנון מפורט של מחלף הטייסים כחלק מפרויקט כביש  46יוצר חוסר וודאות בנוגע
למיקום המדויק להסטת הרצועה ביחס למחלף ,דבר העלול לעכב את ביצוע החלופה
בלוחות הזמנים שנקבעו לתת"ל זו.
תרשים  2.6.4.1מציג את תוואי חלופה .4
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 2.6.5חלופה 5
חלופה זו מציעה להעמיק את קווי הדלק במקומם בלבד ללא הסטה או הזזה של הקווים
במרחב או לחילופין מעבר של קווי הדלק בתוך מנהרת תשתיות בחלק ממבנה תת"ק לרק"ל.
יתרונות החלופה:
) (1צמצום האורך הדרוש להעתקה במסגרת תת"ל  70ג'.
) (2נמנעת העברתם של קווי הדלק לעתודת קרקע חדשה.
) (3הרחבה מועטה יחסית של הקו הכחול ותפיסת שטח קטנה ביחס לשאר החלופות.
חסרונות החלופה:
) (1מורכבות תפעול הקווים וגישה אליהם בגלל מיקומם מתחת או מעל למעבר התת"ק של
הרכבת את כביש  40ואת רצועת קווי הדלק.
) (2מורכבות הקמת רצועת קווי הדלק בגלל מיקומם מתחת למעבר התת"ק.
תרשים  2.6.5.1מציג את תוואי חלופה .5
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 2.6.6השוואת חלופות למיקום קווי הדלק
תרשים  2.6.6.1מציג את כלל החלופות המוצעות לפתרון הקונפליקט של המעבר התת"ק של
הרק"ל עם קווי הדלק באזור כביש  40והאתר "דיפו" קו סגול  ,ע"ר מדידה.
טבלה  2.6.6.1מציגה את השוואת החלופות שנערכה.
תרשים  - 2.6.6.1כלל החלופות למיקום קווי הדלק במרחב אתר "דיפו" קו
סגול
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טבלה  - 2.6.6.1השוואת חלופות למיקום קווי דלק במרחב הדיפו
קריטריון

נושא

חלופה 1

חלופה 2

חלופה 3

חלופה 4

פוטנציאל השפעה סביבתית במקרים של תקלות
היבטים
סביבתיים

מעבר קווי הדלק ברדיוסי מגן
השראת יתר – זרמים תועים

היבטים
פיסיים

תפעול וגישה לקווים
מורכבות הקמה

סטטוטוריקה

הרחבת קו כחול ותפיסת שטחים נוספים

מתוך פירוט החלופות המוצג לעיל וכן מתוך טבלת השוואת החלופות המוצגת להלן ניתן
להסיק כי:
בהיבט הסביבתי ,לחלופה  3החסרונות הרבים ביותר בגלל אורכה הרב ביותר ומכאן גם
הפוטנציאל הגבוה לזיהום סביבתי נרחב של קרקע ו/או מי תהום במקרה של תקלה .מאידך
לחלופה  5היתרונות הרבים ביותר בהיבט זה בגלל הימנעות ממעבר קווי הדלק באזורים
חדשים נקיים מתשתיות מזהמות.
בהיבטים הפיסיים עולה כי ,חלופות  4ו ,5 -הינן החלופות המקבלות את הציונים הנמוכים
ביותר וזאת בגלל מורכבות הקמת רצועת הדלק מתחת או מעל למעבר התת קרקעי של הרכבת
את כביש  40ואת קווי הדלק במיקומם הנוכחי .בנוסף ,תפעול הקווים והגישה אליהם
מורכבים גם הם מאותן סיבות חלופה  1גם היא מקבלת את הציון הנמוך ביותר בקריטריון של
תפעול וגישה לקווים בגלל מעברה מתחת לכביש החוצה את אתר הדיפו .מאידך ,חלופה 3
הינה החלופה הטובה ביותר בהיבט זה וזאת כיוון שהיא עוברת רחוק מהדיפו ומכל מערכותיו
ועל כן היא איננה מצריכה חצייה של מסילות ברזל ו/או כביש.
בהיבט הסטטוטורי עולה כי ,חלופה  3הינה החלופה המקבלת את הציון הנמוך ביותר בגלל
היותה ארוכה ומרוחקת מהדיפו ,דבר המצריך תפיסת שטח נרחבת והגדלת גבולות התכנית
באופן משמעותי .בהיבט זה לחלופה  5היתרון הרב ביותר כיוון שאין ורך בהגדלת גבולות
התכנית והיא איננה תופסת שטח נוסף.
נכון לזמן כתיבת שורות אלו ,טרם הושלם תיאום מלא עם חברות הדלק לנושא החלופה
המועדפת .חברות הדלק מתנגדות לכל חלופה אשר מתווה את קווי הדלק באזורים המייצרים
חצייה של מסילות ברזל ו/או כביש ,אם בגלל הקושי בתפעול ובנגישות לקווים ,ואם בגלל
החשש מהשראות של זרמים תועים על המערכות שעלולים לגרום לנזקים פיסיים בקווים
ולתקלות ודליפות של חומרים מזהמים.
מתוך הכתוב לעיל עולה כי ככל שיימצא פתרון הנדסי שישביע את שביעות רצונן של חברות
הדלק ,ישנה עדיפות ברורה לביצוע חלופה  .5חלופה זו אינה מייצרת מעבר של תשתית
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מזהמת באזורים חדשים ,היא אינה מצריכה תפיסת שטח נוסף ואינה מטילה מגבלות על
אזורים רחבים.
ככל שחברות הדלק יתנגדו לחלופה  5ולא ימצא פתרון הנדסי סביר ומקובל לחציית הרכבת
במנהרה מתחת לשיקוע הרכבת או בגשר מעל הרכבת ,יש לשאוף לצמצום אורך המעקף
ותהיינה עדיפות מסוימת לחלופה .2
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פרק ג' – תיאור התכנית המוצעת
3.1

תיאור תכנית הדיפו

 3.1.1כללי
אתר הדיפו הינו מרכז תפעול ותחזוקה הכולל בתוכו פעולות רבות :תחזוקת קרונות ,שטיפה,
מילוי חול ,צביעה ,דיור ואזורי אחסון .תכנון המתחם יתאים בצורתו לתהליך של "פס ייצור",
בכדי ליצור זרימת תהליכים שוטפת ללא הפרעות או תנועות רכבת מיותרות .תכנון מסוג זה
מאפשר את הטיפול הטוב ביותר במסגרת הזמן הקצרה ביותר.
דיפו הקו הסגול ימוקם בקצה הזרוע הדרומית של הקו הסגול המזרחי ,מזרחית לכביש ,40
ברביע הצפון מזרחי של צומת הטייסים .מנח הדיפו בכיוון צפון מזרח – דרום מערב ,כאשר
גבולותיו הינם מדרום כביש  46המתוכנן ,ממערב כביש  40הקיים ,מצפון תעלת נחל יהוד
וממזרח שטחים חקלאיים.
דיפו הקו הסגול מתוכנן כדיפו לעבודות תחזוקה כבדות ,הצפוי לתת שירות לקווי הרק"ל הן
הסגול והן הירוק במשך עשרות השנים הבאות.
הדמיה  3.1.1.1מציגה מבט על אתר הדיפו מכיוון מזרח.
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הדמיה  - 3.3.1.1מבט לאתר הדיפו ממזרח
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 3.1.2תנוחה של מבני הדיפו
תרשים  3.1.2.1מציג את תנוחת המבנים בדיפו.

 3.1.3חתכי אורך ורוחב
חתכי אורך ורוחב לאתר הדיפו מוצגים בהרחבה ב"נספח בינוי למרכז תפעול מסילה – דיפו"
המהווה חלק ממסמכי התכנית.
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תרשים  - 3.1.3.1תנוחת המבנים בדיפו
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3.2

תנועות הרק"ל לדיפו

טבלה  3.2.1.1מציגה את נתוני הרכבות העתידות להגיע לדיפו משני הכיוונים ומשתי זרועות
הקו הסגול :הזרוע הצפונית ,מתחנת דרך שיבה לתחנת העצמאות ,והזרוע הדרומית ,מתחנת
דרך שיבא לתחנת צומת הטייסים.
טבלה  - 3.2.1.1נתוני רכבות לדיפו לאורך היממה בחלוקה ל 2-מקטע הנסיעה
שעות

רכבות ריקות אל הדיפו וממנו  +שיעורי נהיגה +
תפעול שוטף

מקטע  - 1זרוע צפונית מתחנת דרך שיבא לתחנת העצמאות
06:00 – 07:00

-

07:00 – 09:00

-

09:00 – 15:00

-

15:00 – 19:00

-

19:00 – 22:00

-

22:00-23:00

-

23:00-00:00

-

00:00-00:30

-

00:30-01:30

5

01:30-04:30

6

04:30-05:30

5

05:30-06:00

-

סה"כ

16

סה"כ שעות היום

0

סה"כ שעות הלילה

16

מקטע  - 2זרוע דרומית מתחנת דרך שיבא לתחנת צומת הטייסים
06:00 – 07:00

-

07:00 – 09:00

-

09:00 – 15:00

-

15:00 – 19:00

-

19:00 – 22:00

-

22:00-23:00

-

23:00-00:00

-

00:00-00:30

-

00:30-01:30

5

01:30-04:30

6

04:30-05:30

5

05:30-06:00

-

סה"כ

16

סה"כ שעות היום

0

סה"כ שעות הלילה

16
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 3.2.1צירי גישה לדיפו ,ולחניון חנה וסע
הכניסה לדיפו ולמתחם "חנה וסע" מתבצעת באמצעות שתי כניסות:
כניסה ויציאה ראשית מדרך  – 40באמצעות צומת " "Tמכביש  40כ –  400מטר צפונה למחלף
הטיסים .כניסה זאת תאפשר נגישות לכל הכיוונים :צפונה ודרומה מ -ואל – כביש  .40כניסה
זאת יכולה להתבצע בשלב המידי על בסיס מערך הדרכים הקיים ,ללא תלות בשלביות ביצוע
הקמת מחלף הטייסים.
כניסה נוספת – כניסה ימינה בלבד מכביש  , 46תהווה פתרון נגישות עיקרי לנכנסים לחניון
חנה וסע בשעות הבוקר מכיוון מזרח  ,או לעובדים באתר הדיפו שבאים מכיוון מזרח .גישה
זאת רלוונטית רק לשלב הסופי כאשר כביש  46יבוצע במלואו כך שיחבר את דרך  6אל מחלף
הטייסים.
הכניסה לרכב אל שער הכניסה והבידוק בדיפו תתבצע ע"י דרך גישה שמותווית מצפון לדיפו
ומתחברת לדיפו בפינה הצפון מזרחית שלו ,שם ניתן לאפשר בידוק .בנוסף אותר גם פתרון
נוסף של "יציאת חירום" בדופן המערבית של הדיפו.
להולכי רגל שלא נעים ברכב ,נקבעה כניסה נוספת ,כניסה להולכי רגל בלבד  -בדופן המערבית
של הדיפו .הנגישות להולך רגל תהיה קצרה ובמרחק הליכה לחניון "חנה וסע" ,תחנת הרק"ל
ותחנות האוטובוס בצידי כביש  .40נציין שבתוך הדיפו לא ניתן לאפשר חניונים נרחבים לרכב
פרטי ולכן נקבעה נגישות קרובה דרך מרכז התחבורה שדרכו יגיעו מרבית העובדים של אתר
הדיפו.
צירי הגישה לדיפו מוצגים בתרשים  3.1.3.1לעיל.
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3.3

מבנים ומתקנים

הנתונים המובאים בפרק זה נלקחו מהפרוגרמה שהוכנה לאתר הדיפו של הקו הסגול .פרוגרמה
זו עוברת עדכונים מעת לעת לאור שינויים ואילוצים תכנוניים ,ולכן ייתכנו שינויים נקודתיים
שחלו בתכנון ביחס למוצג בטבלה  - 3.3.1.1צרכי הדיפו.
אתר הדיפו הינו מרכז לתחזוקה ,תפעול וחנייה של הרכבת הקלה של הקו הסגול .הוא מרכז
בתוכו את כל המבנים המשמשים לתחזוקת הקו על מרכיביו הניידים והנייחים ,וכן את כל
המבנים המרכזים את פעילות האגפים המשויכים למפעיל הקו .אתר הדיפו כולל מספר מבני
תחזוקה ומשרדים ,בהם מבנה תחזוקה ראשי שמטרתו לתת שירות לצי הרכבות של הקו
הסגול .מבני הדיפו ,ככל שיאושר על ידי הרשויות ובהתאם לאילוצי התכנון ,ייבנו בהתאם לתו
תקן  – 5281בניה בת קיימא )בניה ירוקה(.
גודל ושטחי המבנים נגזר ממספר הקרונות המשמשים את צי הקו ,מכמות כוח האדם
התפעולי הדרושה בפעילויות התחזוקה ,ומפרוט המחלקות והאגפים השונים אשר יאכלסו את
המבנים השונים במתחם .אתר הדיפו מרכז פעילות של כ 200 -עובדים הפועלים במשמרות
שונות בהתאם לתפקידם ולזמני פעילות הרכבת .האתר יתוחם ברצועה נופית מגוונת אשר
תחצוץ בין המתחם לשימושי הקרקע הגובלים עמו.
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טבלה  - 3.3.1.1צרכי אתר הדיפו
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 3.3.1תיאור כללי של המבנים
חניית"/דיור" רכבות
המתחם בנוי בצורה שמאפשרת להכיל את הצי הרכבתי המתוכנן .אתר הדיפו יוכל להכיל 136
)) 96עד שנת יעד  ,2040ועוד  40קרונות ברזרבה עתידית( קרונות רק"ל באורך  37.5מ' ,או
לחילופין  (48+20) 68רכבות באורך  75מ' .המתקן יכלול מסילות דיור שיאפשרו ניקיון פנימי
ובדיקה של הקרונות ,עם זמינות מים וחשמל למקום .בכל המתחם התאורה תהייה אחידה
ותיבנה בצורה שתמקד אותה בתוך גבולות המתחם בלבד בכדי שלא תהווה מטרד מחוץ
למתחם.
ניקוי פנימי של הקרונות יבוצע באופן קבוע לפני הפעלת הקרון בשימוש מסחרי ויכול להתבצע
במסילות הדיור .אמצעי הניקוי יאפשרו ניקוי שגרתי וכן ניקוי יסודי של פנים הקרון.
מסילות הדיור
האורך השימושי של כל מסילת דיור הוא  325מ' .סה"כ  12מסילות 8 ,סטים של קרונות בכל
מסילה ) 4רכבות( ועוד רזרבה עתידית לדיור של  5מסילות ,עם  8סטים של קרונות בכל מסילה
) 4רכבות(.
מבנה התחזוקה קלה
המבנה מאפשר ביצוע של תחזוקה קלה של הרכבות במתחם .מתוכנן להתפרס על פני שטח של
כ 3100 -מ"ר .המבנה יאכלס בתי מלאכה ,שטחי אחסנה וסדנאות ,חדרי משרדים ופונקציות
שירות ורווחה של העובדים.
תחזוקה קלה כוללת בדיקות תקופתיות ,תחזוקה שוטפת ,פירוק והרכבה של חלקי חילוף
שונים ,עבודות חשמל ותיקונים מכניים קלים .במסלולי התחזוקה הקלה יינתנו טיפולים
לרכבת שלמה ) 2קרונות מחוברים ביניהם(.
מבנה תחזוקה כבדה ,חריטת גלגלים ,הכנה לצביעה וצביעה
המבנה מכיל  12מסילות לשימושים שונים ,כל מסילה באורך  40מ':
•

 9מסילות לתחזוקה כבדה,

•

 1מסילה להכנה לצביעה ותיקון לאחר תאונות,

•

 1מסילה לצביעה,

•

 1מסילה לחריטת גלגלים.

שטח המבנה יתפרס על כ 6,600 -מ"ר .המבנה יאוכלס ע"י מסילות ואזור לתחזוקה כבדה,
סדנאות עבודה קטנות ,אזורי אחסון ,משרדים ואזור לשירותי רווחת העובדים.
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מבני תחזוקת תשתיות )Maintenance of Way (MOW
מבני תחזוקת התשתיות יכללו ציוד ומערכות אלקטרו-מכאניות .מבנים אלו ימוקמו ככל
האפשר בנקודות ההתחלה והקצה של המתחם .הם יכללו משרדים וסדנאות עבודה על
תשתיות המסילה ,איתות וציוד בקרה ,סימנורים ,מערכות חשמל ותקשורת ,מערכת לבדיקת
דלתות הרציף  ,PSDציוד אלקטרו-מכאני ומערכות כרטוס .מבני תחזוקת התשתיות יכללו גם
שטחי אחסון פנימיים וחיצוניים )מגודרים(.
גודל האזור של מבני תחזוקת התשתיות יהיה  750מ"ר כאשר כל השטח במפלס אחד ,בגובה
 10מ' ,לפי החלוקה הבאה:
•

 650מ"ר סדנאות עבודה ובתי מלאכה.

•

 2מסילות –  30מ' אורך .אחת המסילות בתוך בית המלאכה ,מסילה שנייה מחוץ
למבנה.

•

 100מ"ר משרדים ואזורי רווחה לעובדים.

בנוסף נדרשת חנייה חיצונית לרכבי  MOWבשטח  200מ"ר.
מחסנים
מחסן מקורה ומחסן בשטח פתוח עם רצפת בטון :המחסן המקורה ישמש לאחסון רכיבים
הפגיעים לפגעי טבע כגון רכיבים חשמליים בשטח של כ 2,500 -מ"ר .המחסן הפתוח בעל רצפת
הבטון ישמש לאחסון כבלים ,עמודים ,מסילות ,מפלגים ועוד בשטח של כ 4,500 -מ"ר .סה"כ
שטח שני המחסנים כ 7,000 -מ"ר.
מסילת מבחן
אורך מסילת המבחן יהיה כ 850-מ' לאורך קטע ישר ללא תפניות .מטרת מסילה זו היא לבחון
את תפקוד התפעול של קרונות הרק"ל ,כולל מערכת הבלימה ושאר המערכות .המסילה
תתוכנן כך שתתאפשר נסיעה של עד  80קמ"ש.
מתקן אחסון חול – סילו
קרונות הרכבת הקלה כוללים מערכת פניאומטית המפזרת חול על גלגלי הרכבת בעת הצורך.
החול מגדיל את יכולת ההצמדות עם תחילת התנועה של הקרון ועם עצירתו .למטרה זו יש
צורך במילוי שוטף של מיכל החול הממוקם בקרון .על המבנה לכלול חדרים טכניים שבהם
ימוקמו בין השאר המדחס ומתקן מילוי למכלי החול הנמצאים במתלים של הקרונות,
שירותים ומטבחון לעובדים .כמו-כן ,המבנה יכלול חדר שירות עבור עובדי הניקיון של חניון
הקרונות .סילו לאחסון חול ימוקם בסמוך למתקן מילוי החול.
דרישות כלליות:
) (1אחסון החול יכלול שני מכלים סמוכים כאשר כל אחד מהם מכיל  20קוב חול.
) (2שיעור השינוע למכלי החול בקרון הוא  4.8טון לשעה ,עם מקסימום מרחק של כ 50 -מ'.
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) (3שיעור פריקת החול צריך להתאים למפרט הקרונות.
) (4קיימת העדפה שמתקן אחסון החול ימוקם לפני מתקן השטיפה.
מכלים לאחסון חול – סילו:
)(1
)(2
)(3
)(4

כאשר כלל הפיות מוקמו בתוך כל עמדות החול ,פעולת המילוי למערך הרכבת ) 2קרונות(
תימשך  2דק' לכל היותר ,עבור מילוי תיבות החול בו זמנית.
המתקן נדרש להזרים חול לסט הקרונות ברציפות עם מרוחי זמן של דקה בין קרון לקרון,
ללא המתנה לטעינה חוזרת של משפכי החול.
נהג הרק"ל יקבל חיווי על השלמת התהליך.
כל מתקני האוויר והחשמל יימצאו בתוך המתקן ולא תהיה כל הסתמכות על מתקני אוויר
חיצוניים הזמינים באזור המתקן.

מתקן לשטיפת קרונות
אורכו הפיסי של המתקן הינו  40מ' ,כאשר נלקחים בחשבון  80מ' לפני ואחרי מכונת
השטיפה ,כך שהוארך הכללי של אזור שטיפת הקרונות יהיה  200מ' משוער .מתקן השטיפה
הינו מבנה נפרד פתוח לשמיים או מקורה ,בעל דפנות למניעת התזת מים ,שמטרתו לבצע
ניקיון חיצוני תקופתי לרכבת .המתקן יכלול חדר לשליטה ובקרה על מיכלי המים ,משאבות
המים ומתקני המחזור של המים.
ככלל ,כל קרון השב לדיפו לאחר נסיעה בקו יישטף .אורך אזור השטיפה מיועד להתאים לסט
קרונות רק"ל ) 2קרונות( .המתקן יכלול חדר בקרה ושליטה על מכלי המים ,משאבות המים
ומתקני מחזור המים .כל פתרונות המים והכימיקלים המשמשים במתחם יהיו נתונים למחזור
וזמינים דרך ספקים ישראליים .המתקן יכלול מקום לשטיפה וייבוש הקרונות לפני העברתם
לדיור .הוראות מיוחדות להפעלה וניקוז יהיו זמינות תמיד .מחזור שטיפת סט קרונות יימשך
עד  2דקות עם רווח זמן של דקה בין קרון לקרון .במידת הצורך תהיה גישה נפרדת לניקוי
שמשות וחלונות באופן ידני.
מבנה משרדים והנהלה
בעל  3קומות מעל לפני הקרקע ,כל קומה תתפרס על שטח של כ 800-900 -מ"ר משוער ,בסה"כ
שטח המבנה המשוער יהיה  2,500מ"ר.
מבנה המשרדים מיועד להנהלה לאנשי והתפעול .המבנה ממוקם בסמוך לחנייה וכניסת רכבים
על מנת לאפשר גישה נוחה לעובדי ההנהלה שיגיעו ברכבים פרטיים ואורחי הדיפו.
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מאפייני התכנית המוצעת

3.4

 3.4.1תשתיות משלימות
חניונים לרכב
במסגרת תכנון הקו הסגול ,כחלק ממסמכי התכנית ,בתחום הקו הכחול נכלל פתרון אחד
מוגדר לחניוני רכב במתחם הטייסים שכולל מתחם חנה וסע בהיקף של  1,870מקומות חנייה
ואפשרות לפיתוח עתידי נוסף .מתחם זה משולב עם מתחם תחבורה ויהווה פתרון נגישות
לבאים מכיוון מזרח מכיוון כביש  ,6כפי שמורחב בסעיף  3.5לתסקיר זה.

 3.4.2מבני דרך ,גשרים ומעברים
במסגרת ביצוע הדיפו לקו הסגול מתוכננים מספר מבני דרך .פרק זה מציג את כל האזורים
בהם מתוכננים מבני דרך ,חתכים טיפוסים וכן הדמיות של מבני הדרך.
3.4.2.1

מעבר תת"ק לרק"ל בכביש 40

•

מטרת התכנון  -המעבר התחתי נועד לאפשר מעבר הרק"ל לכיוון מרכז התחבורה והדיפו.

•

תיאור המבנה  -מבנה ברוחב המינימלי הנדרש למעבר הרק"ל.

•

השילוב הנופי של המבנה  -המבנה כולו משוקע במרחב הפתוח בו הוא עובר.

הדמיה  3.4.2.1מציגה את המעבר התת קרקעי לרק"ל.
הדמיה  - 3.4.2.1מבט מהמעבר התת קרקעי לרק"ל
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3.4.2.2

מעבר תת"ק להולכי רגל בכביש 40

•

מטרת התכנון  -המעבר התחתי נועד לחבר את תחנות ההסעה שלאורך כביש מס'  40עם
מרכז התחבורה הפרוס ממזרחו ,בנוסף נועד המעבר להמשיך צירי הולכי רגל ורוכבי
אופניים מיהוד לתחנת הרק"ל.

•

תיאור המבנה  -המעבר הינו רחב יחסית ,לפחות  5מ' ,במטרה לספק נוחות מרבית
למשתמש.

•

השילוב הנופי של המבנה  -המבנה משוקע ביחס למרחב הסובב אותו למעט הכנה למעלית
המשוריינת סטטוטורית כיוון שבראייה ארוכת טווח ישרת המעבר נפח נוסעים גדול בין
צירי התח"צ לאורך כביש מס'  40ואף משבילים ושבילי אופניים אשר יחברו בין אזור
התעשייה של יהוד ,לבין מרכז התחבורה .רמפת הירידה יוצרת חצר מונמכת המספקת
תאורה טבעית לכניסה למעבר ומעשירה את חוויית השימוש בו.

הדמיה  3.4.2.2מציגה את גשר מעבר הולכי הרגל מתחת לכביש .40
הדמיה  - 3.4.2.2מבט למעבר התחתי להולכי הרגל מתחת לכביש 40
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3.4.2.3

הפרדה מפלסית רק"ל דרך מרכז התחבורה

•

מטרת התכנון  -ההפרדה נועדה לאפשר המשכיות של תנועת הרכב והתח"צ במרכז
התחבורה בצורה שלא תפריע למעבר הרק"ל לדיפו.

•

תיאור המבנה  -גשר רכב במימדים הנדרשים לתנועת הרכבים והולכי הרגל בצידיו.

•

השילוב הנופי של המבנה  -המבנה משוקע כולו ביחס לסביבתו.

 3.4.3מערך הנגישות באזור צומת הטייסים והדיפו
תרשימים  3.4.3.1-3.4.3.2מציגים חתכי רוחב של מעבר תת"ק לרק"ל ולהולכי רגל את כביש
 ,40בהתאמה ,לצורך הגעה לאתר הדיפו ומסוף התח"צ המתוכננים.
פירוט נוסף של מערך הנגישות באזור צומת הטייסים מוצג בהרחבה ב"נספח מבני דרך"
המוגש כחלק ממסמכי התכנית .תיאור מילולי של אופן הנגישות מפורט בסעיף  3.2.1לעיל.
תרשים  - 3.4.3.1חתך לרוחב מעבר תת"ק לרק"ל מתחת לכביש 40
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תרשים  - 3.4.3.2חתך לרוחב מעבר תת"ק להולכי רגל מתחת לכביש 40
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 3.4.4פעולות תחזוקה ותפעול
תכנון המתחם הפנימי אמור לאפשר תהליך של "פס ייצור" ,כך שכל התנועה במתחם תתבצע
בצורה ישירה ומהירה מאזור לאזור ,ללא תנועת רכבות מיותרות .תכנון מסוג זה יאפשר את
השירות הטוב ביותר ובזמן הקצר ביותר עבור קרונות הרק"ל.
סכימת הזרימה של הרכבות במתחם מתבססת על תנועה היקפית ) ,(LOOPאשר מתחילה
בדרך כלל בכניסה הראשית ומסתיימת בדרך כלל ביציאה הראשית .תכנון המסילות חותר
למקסימום תנועה חד כיוונית מטעמי בטיחות ומאפשר התפצלויות מהמסלול ההיקפי
למתקנים השונים וחזרה למסלול הנ"ל .גם תנועת כלי הרכב התפעוליים במתחם תהיה
היקפית על מנת לאפשר גישה לכל מתקן ומבנה תוך צמצום למינימום האפשרי של מפגשים עם
מסילת הרכבת .המסלול ההיקפי כולל מסילה היקפית ) ,(LEAD TRACKהמהווה את
המסלול הראשי של תנועת הרכבות במתחם ממנה מתפצלות הגישות למתקנים השונים.
המסלול ההיקפי גם מקטין את ההסתברות ליצירת "צווארי בקבוק" במקרה של תקלות או
תאונות העלולות לגרום לעצירת התנועה במסילות .סכימת פריסת המסילות במתחם מתוארת
בתרשים מס'  3.4.1.1לעיל.
תנועה בין המסילות השונות מתבצעת באמצעות מפלגים .תנועת הרכבות באתר מוגבלת ל15-
קמ"ש מטעמי בטיחות .העובדים במבני התחזוקה השונים צפויים לעבוד בשתי משמרות –
משמרת מוקדמת ) 60%מכוח האדם( ומשמרת מאוחרת ) 40%מכוח האדם( וזאת בהתאם
לשעות העומס שבהן חוזרות הרכבות מהשירות בקו .העובדים במדורים המבצעיים יעבדו
במשמרות מסביב לשעון ,בהתאם לצורך .מתקני מילוי החול והשטיפה מהווים את החוליה
הראשונה בשרשרת תנועת הרכבות הנכנסות .בהתאם לבדיקה הראשונית יקבע אם לשלוח את
הרכבת לתיקון במבנה התחזוקה או לחנייה ברחבת חניית הרכבות.

 3.4.5השפעות סביבתיות עיקריות בשלב ההקמה
ההשפעות העיקריות בשלב ההקמה הינן מטרדי רעש ואבק כתוצאה מהפעלת כלים כבדים
לצורך יישור השטח ,חפירת יסודות ומרתפים למבנים ולעמודי החשמול.
עבודות ההקמה ,בעיקר עבודות החפירה ,שינוע העפר והדיפון ,עשויות ליצור מפגעי אבק
בסביבת התכנית .למרות שמדובר בתקופת ההקמה בלבד ,יש להתייחס לאספקט זה של זיהום
אוויר ,מכיוון שמדובר בתקופה לא מבוטלת .עם זאת ,חשוב לציין שהעבודות מתבצעות הרחק
משימושי קרקע רגישים כאשר כאמור ,המגורים הקרובים ביותר נמצאים במרחק של כ450 -
מ'.
האבק הצפוי להיפלט באתר מורכב מאבק מרחף ומאבק שוקע .האבק המרחף ,שחלקיקיו
בעלי קוטר אקוויוולנטי קטן מ 30 -מיקרומטר הינו האבק המגיע למרחקים .התקן הישראלי
התלת שעתי לאבק זה הוא  300מיקרוגרם למ"ק .התקן הישראלי היממתי לאבק עדין,
לחלקיקים אשר קוטרם קטן מ 10 -מיקרון ,הוא  150מיקרוגרם למ"ק .כמו כן ,ערך היעד
לחלקיקים אשר קוטרם קטן מ 2.5 -מיקרון הינו  25מיקרוגרם למ"ק ביממה .אבק שוקע הוא
אבק בעל קוטר אקוויוולנטי גדול יותר של חלקיקים ,בתחום שמעל  30מיקרומטר .התקן
הישראלי לאבק זה הוא  20מיליגרם במ"ק לתקופת זמן מדידה של חודש ימים.
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התקן הרלוונטי לעבודות ההקמה הינו התקן לאבק מרחף .לשם צמצום כמות האבק הנפלטת
בעת ביצוע העבודות ,יש חשיבות רבה לשימוש באמצעי הרטבה ואמצעים אחרים ,כמפורט
בהמשך כגון כיסוי המשאיות ,הרטבת דרכי גישה בלתי סלולות .במידה ודרכים אלה נשארות
בלתי סלולות לזמן רב ניתן לפזר עליהן חומר מייצב המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.
מההיבט האקוסטי ,בשל אופי הקרקע שאינו מחייב פיצוצים ושבירת סלע ,לא צפויות רעידות
בשלב העבודות.
נושאים נוספים אליהם יש לתת את הדעת בשלב ההקמה הם פינוי פסולת ומניעת זיהום קרקע
ומים .בשלב ההקמה מוצע חיבור זמני למערכת החשמל הכללית של חברת החשמל .עם זאת,
יתאפשר גם שימוש בגנרטור במידה והקבלן המבצע יבחר לעשות כן .במקרה זה יינקטו כל
אמצעי הזהירות למניעת זיהום קרקע ומים שמקורם בהפעלתו ותחזוקתו של הגנרטור.
הפתרונות התכנוניים הספציפיים להשפעות סביבתיות מהפעלת הדיפו יוצגו וישולבו במסגרת
המסמכים הסביבתיים שיאושרו ע"י מוסד התכנון או מי מטעמו לצורך קבלת היתרי בניה
למתחם.

 3.4.6השפעות סביבתיות כתוצאה מתפעול הדיפו
תפעול הדיפו לא צפוי לגרום למפגעים סביבתיים משמעותיים .עבודות תחזוקה וטיפול
ברכבות יתבצעו במבנים סגורים .מערכת התשתיות תהיה סגורה למניעת זליגת מזהמים
לשטחים הפתוחים מחוץ לדיפו ולתעלת /נחל יהוד המותווה מצפון למתחם.
פסולת
בתחום הדיפו צפויה פסולת מוצקה משני סוגים :אשפה ביתית/משרדית ממבני המשרדים
ופסולת שמקורה באזור התפעול והתחזוקה כדוגמת אריזות וחלקי חילוף שונים .הפסולת
תיאצר במתקני אצירה ייעודיים שיוצבו בשטח המתחם .לעת ההפעלה יגיש היזם/מפעיל
האתר נספח ביצוע למניעת מפגעים סביבתיים לאישור הרשות המקומית הכולל את פריסת
מתקני האצירה והתאמתם לסוגי ונפח הפסולת הצפויה לרבות הסדרי פינוי הפסולת.
מטרדי רעש
נספח הביצוע למניעת מפגעים בעת ההפעלה יציג חישוב של מפלסי רעש חזויים בשימושי
קרקע רגישים סמוכים ובמידת הצורך ,אמצעים לצמצום מטרדי רעש.
זיהום אוויר
המקורות העיקריים לפליטת מזהמים לאוויר מהדיפו הינם מערכות האיקלום שיותקנו
במבנים השונים ,ומתקן מילוי החול .נספח הביצוע למניעת מפגעים בעת ההפעלה יציג
אמצעים לצמצום הפליטות לאוויר כתוצאה מהפעילות המוצעת.
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חומרים מסוכנים
חומרים מסוכנים שיאוחסנו וישמשו בדיפו כוללים :סולר עבור גנרטור חירום ושמנים לטיפול
בקרונות )שמן הידראולי; שמן לסיכה( .מסמך הביצוע למניעת מפגעים בעת ההפעלה יציג
אמצעים לצמצום סיכונים כתוצאה מאחסון ושימוש בחומרים אילו כגון שימוש במאצרה
תקנית ,טיפול בשפך ,פינויו וכדומה.
מעבר הרק"ל מתחת לכביש  40וכן מעבר הולכי הרגל להגעה לאתר הדיפו ומסוף התח"צ וחניון
"חנה וסע" חוצים שני קווי דלק הממוקמים במקביל וממזרח לכביש  .40בכדי לאפשר את
החצייה ,קווי הדלק יועמקו אל מתחת למעברים אלו .פעולת ההעמקה כוללת ניתוק ואיטום
של קווי הדלק במקטע המדובר תוך דיגום הקרקע שתיחפר לבדיקת מזהמים ובהתאם
לממצאים ,הקרקע תשלח לאתרי סילוק פסולת מאושרים.
המקטע החדש של קווי הדלק יוטמן בעומק הקרקע תוך עמידה בתקנות המים )מניעת זיהום
מים( )קווי דלק( התשס"ו –  .2006נספח הביצוע למניעת מפגעים בעת ההקמה יציג את
האמצעים שיבוצעו בכדי לעמוד בתקנות אלו.
קרינה
מקורות הקרינה האלקטרומגנטית בתחום הדיפו כוללים את החדר הטכני ואת עמודי
החישמול )קטאנרי( לאורך המסילות ובאזור חניית הרכבות .מדידות קרינה אלקטרומגנטיות
יבוצעו לאחר ההקמה .בנספח הביצוע למניעת מפגעים בעת ההפעלה יידרש היזם להוכיח
עמידה בערך המומלץ לקרינה מרכבת קלה שנקבע ע"י המשרד להגנת הסביבה.

 3.4.7פתרונות תכנון של השפעות סביבתיות
שטח הדיפו מרוחק משימושי קרקע רגישים ,כאשר שכונת המגורים הקרובה ביותר אליו
נמצאת ביישוב בארות יצחק במרחק של כ 450-מ' ,בכיוון צפון .ממזרח גובל השטח בשטחים
חקלאיים ,מדרום גובל השטח עם היישוב בני עטרות המרוחק כ 500 -מ' ,ממערב עם כביש .40
לפיכך ,הן בשלב ההקמה והן בשלב התפעול לא צפויות השפעות סביבתיות מחוץ למתחם
עצמו.
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3.5

מסוף תחבורה ציבורית וחניון חנה וסע

 3.5.1תיאור הפעילות המוצעת באתרים וקיבולת האתרים
3.5.1.1

תיאור הפעילות והקיבולת במסוף התחבורה הציבורית

מסוף התח"צ שיוקם במחלף הטייסים במסגרת תכנית זו ,הינו זמני עד לביצוע תמ"ל
מגשימים.
המסוף ישרת קווים מטרופוליניים ,מרחביים ועירוניים מתחילים של בקעת אונו .תפקוד
המסוף הוא תפעולי ולנוסעים ,ויכלול  80עמדות ,מתוכן  66עמדות תפעוליות ומנהלתיות ,ו14-
עמדות קליטה והורדה לנוסעים.
המסוף מוקף במבני שירות/מסחר אשר ייעודן ייקבע בתכניות עתידיות .במסגרת תת"ל  70ב'
נשמר המיקום עבור מבנים אלו בלבד .ההמתנה לאוטובוסים עבור הנוסעים תתבצע בתוך
המבנים הנ"ל .בנוסף ,כל קומפלקס המבנים הנ"ל כולל עמדות ההמתנה ,תחום בקיר זכוכית,
ע"מ למזער השפעות רעש המטוסים שבאזור על הממתינים.
•

מטרת התכנון  -המסוף נועד לשפר את תפקוד קווי האוטובוס המקומיים ולקשר בינם
לבין מערך המתע"ן.

•

תיאור המבנה  -המבנה פרוס לאורך תחנת הרק"ל ומקושר אליה באמצעות מדרגות
מעליות ודרגנועים .המבנה מקיף את "חצר" האוטובוסים ומספק הגנה אקלימית
ואקוסטי לממתינים.

•

השילוב הנופי של המבנה  -המבנה נמוך ללא אלמנטים בולטים ,המבנה מפנה כיכר
עירונית כלפי תחנות האוטובוס הפרוסות לאורך כביש מס' .40

3.5.1.2

תיאור הפעילות והקיבולת בחניון חנה וסע

חניון ה"חנה וסע" יכלול כ 1,300-חניות במפלס הקרקע בשלב הראשון ,ועוד  540חניות במפלס
 -1בשלב השני .המעבר להולכי רגל בין המפלסים השונים שבחניון יתבצע ע"י מדרגות .חניות
נגישות יתוכננו במפלס העליון .לאורך החניון ישנם שני צירי הליכה ראשיים להולכי רגל,
המובילים אל כיוון תחנת הטייסים ומסוף התח"צ .נספח מבני דרך שהינו חלק ממסמכי
התכנית -גיליונות  - 3+4מציג פירוט נוסף של החניון ומסוף התח"צ.
בין החניון למסוף התח"צ המעבר עבור הולכי רגל הוא באותו מפלס ,בגשרונים הממוקמים
מעל רצועת הרק"ל המשוקעת העוברת ביניהם .מגשרונים אלו יש ירידה אל התחנה באמצעות
מעליות ,דרגנועים ומדרגות סטטיות.
•

מטרת התכנון  -חניון החנה וסע נועד לאפשר מעבר בין יוממים הנוסעים ברכבם
והבאים בעיקר מכביש מס'  ,6לבין מערכת המתע"ן ,וכן משתמשים פוטנציאליים
ברק"ל מהאזור הנשען על כביש .40
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•

תיאור המבנה  -המבנה כולל קומת קרקע ,קומת מרתף עם אופציה לתוספת קומה
עילית ,בחניון מתוכננים צירים ראשיים להולכי רגל המכוונים את החונים ישירות
לתחנת המתע"ן ולמסוף התחבורה הציבורית.

•

השילוב הנופי של המבנה  -כאמור המבנה מתוכנן במפלס הקרקע ,התכנון הנופי כולל
רצועת נטיעות בכדי להטמיעו בנוף הסובב והנצפה מכביש  46העתידי ומכביש מס' .40

שלביות הקמת חניון "חנה וסע"
כאמור לעיל ,בשלב הראשון יוקמו כ 1,330 -חניות במפלס הקרקע .בשלב השני ,על כמחצית
משטח החניון מתוכננת להתווסף קומה נוספת במפלס  ,-1כאשר אופן הביצוע של הוספת
קומה זו גם כן יתבצע בשתי פעימות – בכל פעימה יושבת רק חצי מהשטח של הקומה
התחתונה ,כך שבכל שלב תישמר פעילות של לפחות  70%מהחניון .קומה  -1אמורה להוסיף
כ 540 -חניות לחניון .סה"כ בקומת הקרקע  +קומת  -1יהיו כ 1,870-חניות .מס' החניות
הנדרש נבדק בהתאם לתחזיות תנועה.
בנוסף ,בהוראות התכנית תינתן אפשרות לבינוי עתידי עבור קומה נוספת מעל החניון הקיים
במידת הצורך ,דבר שיכול להוסיף עוד כ 1,000-1,200-חניות.
תרשימים  3.5.1.1-3.5.1.3מציגים את שלושת שלבי הקמת חניון "חנה וסע".
תרשים  3.5.1.4מציג את מיקום חניון "חנה וסע" וכן את מסוף תח"צ וצירי הליכה ראשיים.
הדמיה  3.5.1.1מציגה את מסוף התח"צ וחניון החנה וסע.
תרשים  - 3.5.1.1שלב א'  -חניון במפלס הקרקע ,כ 1,300-חניות
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תרשים  - 3.5.1.2שלב ב'  -הוספת קומת מרתף במפלס  ,-1תוספת של 540
חניות
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תרשים  - 3.5.1.3שלב ג' )שלב סופי(  -חניון דו קומתי
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תרשים  - 3.5.1.4מיקום חניון "חנה וסע" ,מסוף תח"צ וצירי הליכה בדיפו
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הדמיה  - 3.5.1.1מבט למסוף התחבורה הציבורית וחניון "חנה וסע"
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 3.5.2תיאור החיבורים למערכת התנועתית המתוכננת
לאורך כביש  40ישנו ציר תח"צ עתידי ,ולכן ממוקמות תחנות תח"צ משני עברי כביש .40
המעבר להולכי רגל אל התחנות שבצד המזרחי של כביש  40מתבצעת באותו מישור של מסוף
התח"צ ,חניון החנה וסע והגשרונים שמחברים ביניהם .עבור המעבר אל התחנות שבצד
המערבי של כביש  ,40ישנו מעבר תת"ק להולכי רגל מתחת לכביש  ,40אשר בסופו ישנה רמפה
המחברת למפלס הקרקע ,וישנן מדרגות ,מעלית ודרגנוע אופציונליים בנוסף.
עבור העובדים והמבקרים בדיפו ישנן מספר חניות מצומצם בתוך תחום הדיפו ,אך עיקר
החניות יהיו בחניון החנה וסע הסמוך .המעבר להולכי רגל מתוך החנה וסע אל הדיפו הוא
במפלס הקרקע ,חצייה במעבר חצייה בכביש הגישה שבין הדיפו וחניון החנה וסע ,אל כניסת
הולכי רגל בדופן המזרחית של הדיפו .כניסה זו תוכל להיות כקרוסלה עם כניסה אוטומטית
בהעברת כרטיס ,או תוכל לכלול גם עמדת בידוק אופציונלית אשר נשמר עבורה מקום .בתוך
הדיפו ישנם צירי הליכה ראשיים המובילים אל מבנה ההנהלה הראשי ,ואל האזורים המבונים
האחרים.
גישת רכבים לחניון ה"חנה וסע" תתאפשר מכיוון כביש  40בשלב ראשון ,ולאחר השלמת
סלילת כביש  46העתידי תוכל להתבצע גישת רכבים גם מכיוון כביש  6הממוקם מזרחית
לדיפו.
ע"מ לראות פירוט נוסף של אתר הדיפו ,יש לראות את "נספח מרכז תפעול מסילה -דיפו"
המוגש כחלק ממסמכי התכנית.
כניסת רכבים אל הדיפו תתבצע מהכניסה הראשית לדיפו ,בה מתבצעת גם כניסת הרכבות,
הנמצאת בדופן הצפונית של הדיפו -בפינה הצפון מזרחית .בסמיכות לכניסה זו תוצב עמדת
בידוק ,ומספר חניות אורחים .כמו כן ,אזור רווחה לנהגים ממוקם גם כן בסמוך לכניסה זו,
היות ולפני הכניסה לדיפו ישנה גם תחנת קצה לרכבות.
באופן כללי הושם דגש על רב על נגישות וקישוריות טובה עבור הולכי רגל בין כל חלקי מתחם
התחבורה ,תוך הקפדה על נוחיות השימוש עבור המשתמשים במתחם התחבורה על כל
אפשרויותיו.
החיבורים למערכת התנועתית המתוכננת מוצגים בתרשים  3.1.3.1לעיל.

תת"ל  70ג' – תסקיר השפעה על הסביבה

עמוד  141מתוך 167

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

3.6

טיפול נופי בדיפו

הדיפו ממוקם בקצה המזרחי של קו הרק"ל הסגול המתוכנן ,מזרחית לכביש .40
מיקומו של הדיפו בחטיבת הנוף 'שרון דרומי' ,יחידת נוף 'אגן איילון'.
האזור מוגדר ברגישות שטחים פתוחים:
•
•
•

לנושא פיסיוגרפיה ומסלע :נמוכה עד בינונית,
לנושא חקלאות :גבוהה קיצונית,
לנושא חזות :גבוהה.

 3.6.1עקרונות הטיפול הנופי
שילוב הדרך בסביבה:
) (1שימור מרבי של ערכי טבע בסביבה ,בעיקר שטחי חקלאות.
) (2המשכיות הטופוגרפיה הקיימת ככל הניתן :מפלס דיפו נמוך ,מיתון מדרונות.
) (3שיקום נופי בהתאם ליחידות הנוף וע"י צמחיה מקומית אופיינית.
) (4שאיפה לאיזון בין מילוי וחפירה.
צמצום מופע הדרך:
) (1צמצום תפיסת שטח בשטחים הפתוחים :תכנון הנדסי מצומצם ,מינימום שטחים כלואים.
) (2צמצום מופע קירות.
) (3קיימות ,פשטות ושקט ויזואלי בעיצוב האדריכלי של מבני הדיפו.
קישוריות ורצף במרחב:
) (1שמירת רצף צירי תנועת הולכי רגל :צירים מ/אל היישוב הסמוך.
) (2שמירת מעברים ורצף תנועה בין שטחים חקלאיים מעובדים.
התארגנות לביצוע:
) (1מניעת הפרה של שטחים לא מופרים בזמן הביצוע ככל הניתן.
) (2מניעת כלל המטרדים הסביבתיים העלולים להיווצר בזמן הביצוע.
) (3שימוש בדרכי גישה קיימות והצבת אתרי התארגנות באזורים מופרים.
סימון עצים בוגרים:
תחום הדיפו מתוכנן על שטחים חקלאיים ולכן קיימים מעט עצים בוגרים בתחומו .המדובר
בכ 20 -עצי ברוש מצוי המהווים שדרה לתיחום המתחם החקלאי .עצו אלו מוצעים לכריתה.
מיקום העצים ,סוגם וסיווגם מופיע בפירוט בסקר העצים.
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 3.6.2טיפול נופי למסילות ולדרכי הגישה
עקרונות הטיפול בדרכי הגישה לאתר הדיפו ובדפנות המתחם נגזרים מעקרונות הטיפול הנופי
המוצע ,וכוללים התייחסות בדרכי הגישה לעקרונות רצף תנועת הולכי הרגל ולשקט ויזואלי
בעיצוב הנופי .בדפנות המתחם מתייחסים הפתרונות לעקרון המשכיות הטופוגרפיה הקיימת
ככל הניתן ולעקרון השיקום הנופי בהתאם ליחידות הנוף.
הפתרונות כוללים בין השאר:
שבילי הליכה רציפים בין המוקדים השונים  -החל מתחנות האוטובוס לאורך דרך מס'  ,40דרך
שבילי הליכה למגרשי החניה ולתחנת 'הטייסים' ועד למדרכות המובילות למבני המשרדים
וההנהלה .לאורך צירי הליכה אלו נטיעות של עצים בוגרים בקוטר  8-10מ' מינימום ,ובמרחק
שלא יעלה על  8מ'.
השטחים הפתוחים הסמוכים לדרך מס'  40ומפרידים בין הדרך לדיפו ,מהווים גם שטחי חייץ
פיזי וגם ויזואלי למשתמשים השונים ובו בזמן בעלי פוטנציאל לשהייה יומיומית .נטיעות
העצים באזורים אלו יבוצעו ב'רשת' במרווחים של כ 8/8-מ' ,המדמים מופע חקלאי באמצעות
עצי צל גדולים .לעצים אלו מספר תפקידים :לייצר חייץ ויזואלי המדמה יחידת נוף חקלאית,
מספק צל למשתמשים ,בעיצוב מינימאלי המייצר שקט ויזואלי ותחזוקה פשוטה .בין העצים
ובמקומות מסוימים כדוגמת האזור המקורה לצד התחנה יש לשלב שתילת עשבוניים ,חד
שנתיים וגיאופיטים אשר יותאמו למופע נופי זה.
השטחים בדפנות המתחם ,בעיקר בחלקו הדרומי והצפוני מפרידים בין הדיפו לבין שטחים
חקלאיים .בגבול הדרומי עובר תוואי כביש  46המתוכנן .אזורים אלו מהווים חייץ פיזי
וויזואלי בלבד ואינם מהווים אזורים לשהייה .נטיעות העצים באזורים אלו יבוצעו בתפזורת
במרווחים משתנים לייצר מופע של יער פארק ,היינו עצים בודדים במרווחים גדולים או
קבוצות קטנות של עצים ותכסית עשבונית .מרווחי השתילה המינימאליים יהיו כ 15-מ'.
ייעשה שימוש בשיחים ועשבוניים ובני שיח )פלאגים( ,חד שנתיים וגיאופיטים .במדרונות
הפונים לצפון מתוכנן שיפוע של  .1:3בתכנון מפורט מומלץ לנסות ולמתן שיפועים אלו ככל
הניתן לכיוון השטחים החקלאיים.
בשטחי החניות העל קרקעיות יש לשלב נטיעות עצים כל כ 4-חניות לפחות ,במידה ושטחים
אלו אינם מיועדים לקירוי עתידי או דומה לכך.
נטיעות העצים באזורים המרוצפים יתבצעו בעצים בריאים בגודל  8לפחות ,על פי סטנדרט
משרד החקלאות .מתחת לעצים יישמרו רצועות לבתי גידול ולא ימוקמו תשתיות תת
קרקעיות .בית הגידול התת קרקעי לשורשי העץ יבטיח נפח מינימלי אפקטיבי של  7מ"ק
ובעומק של  1.20מ'.
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3.7

שימוש בנוזלים באתר הדיפו

כל המידע המופיע בפרק זה נכון לזמן תכנון הדיפו ובהתאם לרמת התכנון )מוקדם( .כחלק
מהתהליך הסטטוטורי וקידום התכנית לשלב התכנון המפורט ,יוגשו מסמכים סביבתיים לכל
בקשה להיתר בניה ובהם יפורט כל המידע הרלוונטי בהתאם לבקשה.

 3.7.1מערך השטיפה המתוכנן
מערך השטיפה בדיפו מתואר בהרחבה בסעיף  - 3.3מבנים ומתקנים בדיפו.

 3.7.2מערך הסולר במתחם
נכון לשלב התכנון הנוכחי טרם תוכנן מערך הסולר במתחם .יחד עם זאת ,בפרוגרמה שהוכנה
לדיפו ובמהלך תכנונו ,נקבע כי בפינה הצפון מזרחית של המתחם ימוקם בצמוד לתחנת
ההשנאה של הדיפו גנרטור חירום.
מיקום גנרטור החירום בדיפו מוצג בתרשים  3.1.2.1לעיל.
מערכות הניטור לגילוי דליפות דלק וסולר לקרקע גם הן טרם נקבעו בשלב זה ,אך במסגרת
הוצאת ההיתרים לדיפו יורחב נושא מערך הדלק והסולר במתחם תוך מתן פתרונות ואמצעים
לצמצום ומניעת מפגעים.

 3.7.3מערך השמנים במתחם
נכון לשלב התכנון הנוכחי אין מידע רב על מערך השמנים במתחם .הנושא יורחב במסמכים
הסביבתיים שיידרשו לעת הוצאת היתרים להקמת המתחם .במסמכים אלו גם יוצגו
האמצעים לצמצום מפגעי זיהום שמנים ומניעתם.

 3.7.4שפכים
שפכים ביתיים  -מקורם במבנה המשרדים ובמבנה התחזוקה .השפכים הביתיים יוזרמו
ישירות למערכת השפכים העירונית ללא טיפול מוקדם.
שפכים ממכונות שטיפת הקרונות  -כאמור ,כל קרון השב מהקו לדיפו יישטף .שפכי מתקן
השטיפה יכילו סבון וחומרי ניקוי בהם נעשה שימוש בתהליך השטיפה וכן חלקיקים מרחפים
ושוקעים ושמנים הנשטפים מהקרונות .לא תותר הזרמת מי השטיפה לניקוז .על פי הערכה
המתבססת על מכונות השטיפה של הרכבת הקלה בירושלים ,כמות השפכים החזויה לשטיפה
של  25קרונות הינה כ 51 -מ"ק ביום .מכונת השטיפה תיבנה במתכונת המקובלת לתחנת
שטיפת רכבים אשר כוללת מערכת מחזור מים שבה מכלי שיקוע המיועדים להפרדת המוצקים
המרחפים ומפריד שומנים.
שפכים משטיפת תושבות וניקוי עמדות הטיפול  -התושבות יישטפו במתקן שטיפה במים
חמים בלחץ גבוה .השפכים יכילו שמנים הנשטפים מהתושבת ומעמדות הטיפול .על פי הערכת
המתכנן ,כ 80% -מכמות המים החודשית לצורכי ניקוי ושטיפות של עמדות הטיפול ימוחזרו.
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 3.7.5טיפולי קדם מתוכננים
כאמור ,הפעילות בדיפו יוצרת תשטיפים מזוהמים ,שמקורם בפעילות המתחם כגון שטיפות או
נזילות .יש לטפל בתשטיפים בעזרת מפריד דלק/שמן ,או כל טיפול אחר המותאם לסוגי
המזהמים שנמצאים בשימוש באתר .בהתאם להנחיות רשות המים ,חל איסור להפנות את
התשטיפים המטופלים להשקיה או לסביבה ,אלא יש להפנותם למט"ש הקרוב .מאידך ,נגר
עילי נקי שמקורו בגשם )מהגגות לדוגמא( ,ניתן להזרים למערכת הניקוז העירונית.

 3.7.6אופן פינוי מתוכנן של שפכים תעשייתיים
השפכים התעשייתיים יעברו טיפול מקדים עד לאיכות הנדרשת להזרמת השפכים למערכת
הביוב העירונית .הטיפול המוקדם יתבסס על מתקנים להפרדת שמנים ,בהתאם לתקן
האירופאי בנדון שיאפשרו קבלת שפכים בתכולת שמן מינראלי נמוכה מ 10 -מג"ל .מתקני
הפרדת השמנים מאפשרים גם שיקוע והפרדה של מוצקים מרחפים ושוקעים ומבטיחים
עמידה בתקן להזרמת שפכים תעשייתיים למערכת ביוב עירוני .מפרידני השמנים יצוידו
במערכת בקרה לכמות השמנים המצטברת כך שניתן יהיה בתחזוקה שוטפת לנקות ולרוקן את
השמן המצטבר במפרידים .בנספח למניעת מפגעים סביבתיים שיוגש לאישור הרשות
המקומית טרם קבלת אישור הפעלה ,תהיה התייחסות גם לנושא זה לרבות מיקום ,מפרט
טכני של מפרידני השמנים לניקוז משטחי העבודה ,אמצעי ומנגנון הבקרה שיידרש כחלק
ממערך פיקוח .הנספח ואישורו יהווה תנאי לקבלת היתר הפעלה.
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3.8

הצגת מערכת הניקוז המתוכננת

מיקום הדיפו ומרכז תחבורה נמצא מדרום לציר נחל יהוד ,כאשר ציר הזרימה הטבעי ,שיפועי
הקרקע הטבעיים הינם לכיוון מערב – כביש  40ולכיוון צפון – נחל יהוד.
הדיפו ברובו מהווה שטח בנוי וסלול ומפולס שאינו כולל פתרונות משמעותיים שמאפשרים
איגום והחדרה .פתרון הניקוז כולל מערכת תיעול – קווי ניקוז תת קרקעיים וצינור מאסף
שיתחבר אל נחל יהוד  .בדיקת המפלסים מאפשרת מיקום הדיפו במפלס  ~ 48.00מעל פני
הים ,כאשר רום מעביר מים בכביש  40בחציית נחל יהוד במפלס  ~ 41.50מעל פני הים באופן
שתתקיים זרימה ולא יוצפו שטחים.
בכל האזורים בהם יתקיימו פעילויות תחזוקה שטיפה תוך שימוש בחומרים "מלוכלכים"
יבוצעו מעצרות והניקוז לא יופנה אל מערכת הניקוז -אלא רק לאחר סינון וטיפול בתשטיפים.
יש להדגיש כי ברוב שטח הדיפו ,לרבות שטחי חניית רכבות ,הדרכים הפנימיות וגגות הבניינים
מהווים אזורים לתיעול מי גשם שיתועל למערכת הניקוז ,כמו בכל שטח פיתוח עירוני.

 3.8.1תיאור מערכות ומתקנים להגנה על מי נגר ומי תהום
הפעילות בדיפו יוצרת תשטיפים מזוהמים ,שמקורם בפעילות המתחם כגון שטיפות או נזילות.
יש לטפל בתשטיפים בעזרת מפריד דלק/שמן ,או כל טיפול אחר המותאם לסוגי המזהמים
שנמצאים בשימוש באתר.
אחסון מיכלים המכילים חומרים העלולים לגרום לזיהום מי תהום יתבצע במאצרות תקניות,
פעולות העלולות לזהם קרקע ומי תהום כגון תדלוק ,שימון וכיו"ב יערכו מעל מגשי טפטוף או
על פני משטח בלתי חדירים המספקים הגנה מפני זיהום קרקע ומים.
בהתאם להנחיות רשות המים ,חל איסור להפנות את התשטיפים המטופלים להשקיה או
לסביבה ,אלא יש להפנותם למט"ש הקרוב .מאידך ,נגר עילי נקי שמקורו בגשם )מהגגות
לדוגמא( ,ניתן להזרים למערכת הניקוז העירונית.
המערכות הספציפיות והמתקנים להגנה על מי נגר ומי תהום ייבחרו בשלב התכנון המפורט,
ובכל אופן הנושא ישולב במסגרת המסמכים הסביבתיים שיאושרו ע"י מוסד התכנון או מי
מטעמו לצורך קבלת היתרי בניה.
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3.9

שלבי ביצוע להקמת הדיפו

 3.9.1עבודות להקמת מנהור ומעברים תת קרקעיים
מתוכננים  2מעברים תת קרקעיים בסביבת דיפו הטייסים -מעבר תת"ק של הרק"ל מתחת
לכביש  ,40ומעבר הולכי רגל תת"ק מתחת לכביש  .40פירוט והדמיות המעברים בסעיף - 3.4.2
מבני דרך ,גשרים ומעברים.
מעבר תחתי לרק"ל יבוצע בשיטות  ,top-downלפי שלבי ביצוע עקרוניים ,כאשר חצי מהכביש
יבוצע בשלב א' -והחצי השני של הכביש יבוצע בשלב ב':
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

הסטת תנועה מחוץ לשלב א' של המבנה,
קידוח ויציקת כלונסאות דיפון צפופים שישמשו גם לקירות המעבר התת-קרקעי,
חפירה רדודה ליציקת תקרת המעבר התת"ק,
ביצוע שלב ב' -החצי השני של המעבר התת"ק באופן זהה,
בגמר ביצוע המעבר תבוצע חפירה מתחת לתקרת המעבר ,ותתבצע השלמת יציקת
ציפוי לקירות ולרצפה.

מעבר תחתי להולכי רגל יתבצע גם כן באותה שיטה ,עם חלוקת הכביש לשני שלבים -לפי שלבי
הביצוע העקרוניים הבאים -ביצוע כלונסאות ונציבים ,לאחר מכן הרכבת קורות טרומיות/
קירות פלדה באמצעות עגורנים על גבי הנציבים ,והשלמת מבנה עליון של הגשר לרבות מעקות.
התחנה המשוקעת תתבצע בשיטות סטנדרטיות של ביצוע קירות דיפון וחפירה של הרצועה
הנדרשת.
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פרק ד'
פירוט והערכה של ההשפעות הסביבתיות
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פרק ד' – פירוט והערכה של ההשפעות הסביבתיות
4.1

שינויים בשימושי קרקע ובייעודי קרקע

 4.1.1קונפליקטים עם שימושים קיימים
במסגרת הקמת הפרויקט בקרבת דיפו הטייסים נמצא קונפליקט אחד.
כפי שהוצג בסעיף  ,1.3.1מזרחית לכביש ) 40גוש  ,7287חלקה  (12קיימים לולים ומבנים.
במסגרת התכנית יידרש פינוי מבני הלולים )הלולים מוגדרים להריסה כבר במסגרת תת"ל (3/3
ושטחים נוספים להריסה.
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4.2

ניקוז

ניקוז הדיפו יהיה ברובו ע"ב מובל ניקוז סגור המתחבר לתעלה פתוחה מוצאה למתקן הכניסה
של מעביר המים של נחל יהוד מתחת לכביש .40
הניקוז באזור מעבר הרק"ל בתת"ק מתחת לכביש  40מתוכנן ע"ב משאבות -מוצא הנגר
מתחבר למובל הניקוז של הדיפו .נבחנה גם אפשרות לניקוז גרביטציוני של מעבר התת"ק
בצנרת תת-קרקעית ותעלות בטון עד למוצא והתחברות למערך הניקוז בכביש  ,461אך חלופה
זו נפסלה לאור מורכבות הנדסית ועלויות גבוהות ביחס לתועלת.
לאור הסדרת צומת גישה למסוף החנה -וסע ולדיפו מתוכננת הרחבה של כביש  .40ניקוז כביש
 40יישאר ע"ב תעלות פתוחות -כפי שנהוג בחתך כביש בינעירוני .מעביר מים נחל יהוד בחצייה
מתחת לכביש  -40יוארך ומתקני הכניסה והיציאה שלו יוסדרו בהתאמה ללא שינוי של חתך
הידראולי -וללא פגיעה בכושר ההולכה שלו.
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4.3

רעש

 4.3.1כללי
בהערכת מפלסי הרעש כתוצאה מפרויקט הרכבת הקלה ,יש להתייחס לשני שלבים של
הפרויקט ,שלב ההקמה ושלב ההפעלה .מפגעי הרעש הצפויים בכל אחד מהשלבים שונים וכך
גם הקריטריונים החלים בכל שלב .בעוד הרעש בשלב ההקמה הוא רעש מציוד בניה ,הרעש
בשלב ההפעלה הוא רעש תחבורה הדומה לרעש כבישים או רעש רכבות .הבדל מהותי נוסף בין
שני שלבי הפרויקט הוא משך הזמן שבו הם חלים ,בעוד רעש העבודות הוא רעש קצר מועד
יחסית )עד שנים בודדות( ,הרעש מהפעלת הפרויקט הוא לטווח הארוך ,בעצם לכל אורך שנות
קיום הפרויקט.

 4.3.2שלב ההקמה
פוטנציאל היווצרות רעש כתוצאה מעבודות הקמת מתחם הדיפו נחלק בהתאם לאופי העבודה
ומיקומו ביחס לשימושים הרגישים לרעש בקרבת מקום ביצוע העבודות .עבודות ההקמה הינן
הקמת שני מעברים תת קרקעיים צמודים )תחת כביש  (40והקמת המתחם.
מהלך העבודות בשלב ההקמה אינו ידוע באופן סופי ומדויק בשלב התכנוני הנוכחי והינו חלק
מהתכנון המפורט .המעקב על רעש העבודות יערך בשלבים הבאים:
) (1חישובים עקרוניים בשלב התכנון הנוכחי,
) (2חישובים מעודכנים בשלב הכנת נספחי הביצוע,
) (3חישובים לפני התחלת הביצוע  -על ידי הקבלן,
) (4מדידות עם תחילת העבודות  -על ידי הקבלן,
) (5במידת הצורך ,קביעת מיגון אקוסטי.
לכל אחד משלבים  ,2-5יוכן מסמך המתאר את החישובים ו/או המדידות שנערכו לאותו
השלב .תוצאות העבודות יועברו לאישור הגורם המוסמך.
4.3.2.1

קריטריון הרעש

קריטריון הרעש לעניין עבודות ההקמה נשען על הוראות החוק למניעת מפגעים ,תקנות
שהותקנו מכוחו ,הנחיות ומדיניות המשרד להגנת הסביבה ומקורות נוספים.
)א( החוק למניעת מפגעים
בסעיף מס'  2ב"חוק למניעת מפגעים ,תשכ"א) "1961-להלן :החוק( נקבע:

"לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי סביר ,מכל מקור שהוא ,אם הוא מפריע ,או עשוי להפריע,
לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים".
כפי שניתן לראות ,החוק מבדיל בין שני סוגים של רעש האסורים מכוחו :רעש חזק ורעש בלתי
סביר וזאת באם רעש זה מפריע או עשוי להפריע.
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מכוחו של חוק זה הותקנו מספר תקנות .התקנות ,כפי שיפורט בהמשך ,מגדירות איסורים על
גרימת רעש בשעות שונות וממקורות שונים וכן הן מגדירות רעש בלתי סביר מהו .אין התקנות
מגדירות ,כמותית ,רעש חזק מהו.
המשרד להגנת הסביבה קבע כי רעש שמפלסו אינו עולה ב 5 dB(A)-או יותר מעל רעש הרקע
לא יחשב כרעש חזק.
)ב( תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר( ,התש"ן1990-
נושא מפלסי הרעש שווי הערך המרביים ,המותרים בתוך מבנים ,מוסדר באמצעות התקנות
למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר( ,התש"ן) 1990-להלן :תקנות רעש בלתי סביר( .התקנות
קובעות את מפלסי הרעש המרביים ,המותרים בתוך בתי המגורים ,או הבניינים האחרים
נשואי התקנות ,כאשר חלונותיהם פתוחים ,בהתאם למספר שעות פעילות של מקור הרעש
בחלוקה ליום )בין השעות  (06:00-22:00וללילה )בין השעה  22:01עד  05:59למחרת(.
תקנות אלו הן תקנות קליטה ,כלומר ,הן מתייחסות לרעש אצל הקולט בתוך המבנים ,כאשר
הוא נמדד בהתאם לנהלים הקבועים בתקנות.
התקנות מבחינות בין סוגי בניינים שונים:

"מבנה א'" " -בנין המשמש כבית חולים ,בית החלמה ,בית הבראה ,בית אבות או בית ספר";
"מבנה ב'" " -בנין באזור מגורים בהתאם לתכנית לפי חוק התכנון והבניה";
"מבנה ג" " -בנין באזור שהמקרקעין בו משמשים למטרות מגורים ולאחד או יותר
מהשימושים הבאים :מסחר ,מלאכה ,בידור";
"מבנה ד"  -דירת מגורים באזור שהמקרקעין בו משמשים למטרות תעשיה ,מסחר או
מלאכה;
"מבנה ה" " -בנין המשמש למטרות תעשיה מסחר או מלאכה באזור שהמקרקעין בו
משמשים למטרות תעשיה ,מסחר או מלאכה".
טבלה  4.3.2.1להלן מציגה את מפלסי הרעש המרביים המותרים בהתאם לתקנות.
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טבלה  - 4.3.2.1מפלסי רעש שווי ערך מרביים מותרים ב) dB(Aבתוך המבנים ,עפ"י תקנות
למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר( ,התש"ן1990 -
מבנה א'

משך הרעש

מבנה ב'

מבנה ג'  /ד'
לילה

מבנה ה'
יום

יום

לילה

יום

לילה

יום

עולה על  9שעות

45

-

50

-

55

70

עולה על  3שעות אך אינו עולה על  9שעות

50

-

55

-

60

75

עולה על  1שעה אך אינו עולה על  3שעות

55

-

60

-

65

80

עולה על  30דקות

-

35

-

40

עולה על  15דקות אך אינו עולה על שעה

60

65

-

עולה על  10דקות אך אינו עולה על  30דקות

-

40

-

45

40
70

70
85
75

45

עולה על  5דקות אך אינו עולה על  15דקות

65

-

70

-

75

90

עולה על  2דקות אך אינו עולה על  5דקות

70

-

75

-

80

95

אינו עולה על  10דקות

-

45

-

50

אינו עולה על  2דקות

75

-

80

-

50
85

80
100

מפלסי הרעש המרבים הם בתוך המבנה כאשר חלונותיו ודלתותיו פתוחים.
רעש ,בעוברו מן החוץ אל תוך המבנה דרך חלון פתוח ,מאבד מעוצמתו .הפחתת הרעש נעה
בתחום של ) 5-12 dB(Aכתלות בגודל הפתח ,כיוונו ביחס למקורות הרעש ומקדם בליעת
הקול של החלל הנבדק.
לצורך החישובים תעשה ההנחה השמרנית כי הרעש מופחת בשיעור של  5 dBבמעבר מחוץ
למבנה אל תוכו .עבור מקרים פרטניים יש להעריך את ההפחתה לכל פתח בהתאם לפרמטרים
המפורטים לעיל.

בסעיף  9בתקנות נקבע" :הוראות תקנה  2לא יחולו על רעש שמקורו באלה:
א .מטוס,
ב.

רכבת,

ג.

כלי רכב,

ד.

ציוד בניה כמפורט בתקנות מניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה( ,התשל"ט-
"...1979

כפי שניתן לראות ,סעיף  9מחריג רעשים שמקורם בציוד בניה וכלי רכב בהוראות תקנות
אלו .והתקנות אינן חלות על רעש העבודות ולפיכך נושא רעש בלתי סביר ,כהגדרתו בחוק,
אינו חל על רעש עבודות הקמת הפרויקט.
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קריטריון הרעש למקורות רעש קבועים כמו מפוחים ,משאבות ,גנרטורים וכו' שיופעלו
במקומות קבועים למשכי זמן העולים על  6חודשים או יותר ,יהיה מפלס הרעש המרבי הקבוע
בתקנות רעש בלתי סביר.
)ג( הוראות בדבר מניעת רעש בזמן ביצוע עבודות בניה של המשרד להגנת הסביבה ,יולי 2015
אגף מניעת רעש במשרד להגנת הסביבה מפרט במסמך מדיניות בנושא עבודות מתאריך 8/7/15
ובמכתב הבהרות מתאריך  ,10/6/15את התנאים בהם תותר עבודה בין השעות  19:00עד
 .07:00להלן תקציר המגבלות והתנאים:
) (1עבודה בין השעות  19:00ל 07:00-למחרת תותר רק אם יוכח שהעבודות אינן גורמות
הפרעה או מטרד.
) (2הפרעה או מטרד קיימים במצב בו מפלס הרעש שווה הערך השעתי הרץ בזמן העבודות
גבוה ביותר מ 5-דציבל מרעש הרקע שנמדד לפני תחילת העבודות.
) (3במבנים בהם הותקן מיגון דירתי ניתן קריטריון נוסף ,חליפי ,של מפלס רעש בתוך המבנה
בחלונות סגורים בהתאם להוראות התקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר( ,התש"ן-
 .1990וכן ניתן להתיר עבודות נקודתיות גם אם נגרם רעש העולה על המפלס המרבי
במידה ויוצע לדיירים דיור חליפי לזמן העבודות החריגות.
) (4לצורך הוכחה כי לא נגרמת הפרעה או מטרד יינקטו הפעולות הבאות:
א.

תבוצע מדידת רעש רקע לפני תחילת העבודות.

ב.

יבוצעו מדידות למשך מספר ימים עם תחילת העבודות.

ג.

תקבע תרומת רעש העבודות לרעש הכולל.

ד.

יוגש דו"ח ליחידה הסביבתית המקומית.

ה.

אם רעש העבודות זהה או גבוה מרעש הרקע יבוצע ניטור במערכת ניטור הכוללת
גישה בזמן אמת לנתוני המדידה והתרעה על חריגות.

) (5מכונות שיפעלו באתר דרך קבע )כמו מפוחי אוורור ,גנרטורים וכד'( באופן רציף למשך של
יותר מ 6-חודשים או יותר יהיו מחויבים בעמידה בהוראות התקנות רעש בלתי סביר.
תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( ,התשנ"ג) 1992-תיקון (2011
נושא הרעש בעת עבודות ההקמה מוסדר באמצעות התקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(,
התשנ"ג .1992 -התקנות למניעת רעש קובעות את רשימה של פעולות שעבירה עליהן מהווה
חריגה מהמותר בתקנות .בסעיף מס'  5בתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( מוגדרות שעות
הפעילות המותרות להפעלת ציוד בניה:

"לא יפעיל אדם ולא יורשה להפעיל מכונה כמשמעותה בתקנות מניעת מפגעים )רעש בלתי
סביר מציוד בניה( ,התשל"ט  ,1979לצרכי חפירה ,בניה או כיוצא באלה ,באזור מגורים ,בין
השעות  19:00ל 07:00-למחרת ובימי המנוחה ובין השעות  17:00בערבי ימי מנוחה ל7:00-
למחרת יום המנוחה ,זולת אם הפעלת המכונה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה או

תת"ל  70ג' – תסקיר השפעה על הסביבה

עמוד  154מתוך 167

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

הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור ,בריאותו או בטיחותו ,או להסרת סכנה או הפרעה
כאמור".
סעיף מס'  15בתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( מתייחס לרעש הנשמע באזור מגורים:

"האיסורים המוטלים על פי תקנות אלה על גרימת רעש באזור מגורים ,יחולו גם על גרימת
רעש מחוץ לאזור מגורים ,אם אותו רעש גורם הפרעה או מטרד באזור מגורים".
כפי שניתן לראות ,הוראות תקנות אלו אינן כמותיות והן אוסרות כל פעילות בניה בין השעות
 19:00ל 07:00-למחרת אם הרעש גורם הפרעה או מטרד .זאת ,כמובן ,למעט מצבים הקשורים
במניעת סכנה או הפרעה לשלום הציבור.
בהתאם לכך העבודה בתחום התכנית תותר בכל שעות היממה כל עוד רעש העבודות לא יהווה
הפרעה או מטרד באזור מגורים.
)ד( התקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה( ,התשל"ט1979-
התקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בניה( ,התשל"ט  ,1979מגדירות את מפלסי
רעש הפליטה )בקרבת המכונות( המרבים המותרים לכל ציוד הבניה .בתוספת ראשונה לתקנות
אלה מוצגת רשימה המפרטת את סוגי הציוד עליהם חלות התקנות .כמו כן ,בהערה לתוספת
הראשונה ,מצוין במפורש כי התקנות אינן חלות על מתקן הכלונסים ) - (Pile Driverפטיש
להחדרת שיגומים.
לעת העבודות ,הקבלן יידרש להמציא אישורים כי הכלים בהם הוא עתיד לעשות שימוש
בפרויקט עומדים בדרישות תקנות אלו.
4.3.2.2

סקירת שיטות העבודה ומאפייניהן העיקריים

שיטות העבודה המצוינות לעיל הינן עקרוניות.
א .הנחת המסילה במפלס קרקע
ביצוע הקטעים הקרקעיים דומה במהותו לסלילת דרך ,זאת למעט הליך הנחת המסילה עצמה.
העבודות שתידרשנה הן עבודות עפר פשוטות :ברייקרים ,מחפר ,יציקת שכבת בטון תחתונה,
הנחת המסילה ,הקמת מבנים בשטח המתחם וכו' .בהליך הבניה אין צפי לפעילות חריגה
הכוללת רעש בעוצמה גבוהה.
ב .ביצוע המעברים התת"ק תחת כביש 40
הקמת המעברים התת קרקעיים תחת כביש  40תעשה ככל הנראה בשיטת .Top Down
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4.3.2.3

הערכת פוטנציאל מפגעי הרעש ופתרונות אפשריים

אתר הדיפו והמעברים התת קרקעיים מרוחקים משימושי קרקע רגישים לרעש .השימושים
הקרובים ביותר נמצאים במרחק של כ 650-מ' מאזור העבודות של המעברים התת קרקעיים
וכ 470 -מ' מאזור העבודות של מתחם הדיפו.
בשלב התכנון הנוכחי לא נקבעו שלבי הביצוע להקמת הדיפו אולם במרחקים אלה לא צפויה
חריגה מקריטריון הרעש לשעות היום.
בשלב התכנון המפורט יוכן נספח אקוסטי שילווה את ההקמה ויבחן צמצום מפגעים
סביבתיים בשלב ההקמה.

 4.3.3שלב ההפעלה
 4.3.3.1קריטריון לרעש – שלב ההפעלה
בהתאם להנחית הות"ל ,להלן הקריטריון האקוסטי שיחול על הרעש כתוצאה מהפעלת
הרק"ל:
הקריטריונים חלים על מבנים רגישים לרעש המוגדרים כמבנה א' ו/או מבנה ב' כפי שמפורט
להלן .מבנים שאינם נכללים בהגדרות אלו אינם זכאים למיגון אקוסטי והקריטריונים אינם
חלים עליהם.
מבנה א'  -מבנה ציבור המשמש כבית חולים ,בית הבראה ,בית אבות עם מחלקה סיעודית,
מוסד חינוך.
מבנה ב'  -מבנה או יחידת דיור שהוקמה כחוק ,המשמש למגורים באזור המותר למגורים על
פי תכנית מפורטת תקפה.
יש לנקוט באמצעים להפחתת רעש במידה שמפלס רעש מתנועת הרק"ל עולה על הערך הגבוה
מבין:
) (1עבור מבנה ב':
מפלס רעש שווה ערך לשעות יום ) (06:00-22:00מחוץ למבנה,Lday=65 dB(A) ,
מפלס רעש שווה ערך לשעות לילה ) (22:00-06:00מחוץ למבנה,Lnight=55 dB(A) ,
) (2עבור מבנה א' –  5דציבל פחות מהמותר למבנה ב'.
מפלס הרעש המחושב בהתאם לגרפים המתייחסים לרעש הרקע כמוצג בתרשים  4.3.3.1להלן.
רעש הרקע ייקבע באמצעות חישוב בהתבסס על המצב הקיים.
מפלס הקריטריון יחושב ויימדד במרחק  1מ' מחוץ למבנה מקבל.
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תרשים  - 4.3.3.1גרף לקביעת מפלס הרעש מתנועת רק"ל כתלות במפלס הרעש הקיים
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4.3.3.2

רעש מפעילות הרק"ל

כאמור ,הדיפו מרוחק כ 450-500-מטר מבתי מגורים .רעש מהגעה ויציאה של הרכבות מהדיפו
יעמוד בקריטריון רעש הרכבות ואף צפוי להיות נמוך מהסף המותר בצורה ניכרת .רעש
הפעילות בדיפו לא צפוי לגרום למפגעי רעש החורגים המתקנות .בשלב התכנון המפורט יוכן
נספח אקוסטי לבחינת צמצום מפגעים סביבתיים בשלב ההפעלה.
4.3.3.3

רעש מטוסים במתחם

כפי שפורט בסעיף  1.5אזור הדיפו נמצא תחת עקומות הרעש של תשריט מס'  3של תמ"א 2/4
"הגבלות בניה בגין רעש מטוסים".
שימושי הקרקע באתר הדיפו מתחלקים ל 2-קבוצות :מתקני הדיפו ומסופי התחבורה ומשרדי
העובדים.
בהתאם ל"מדריך לתכנון אקוסטי במתחמי רעש מטוסים" של תמ"א  2/4שימוש קרקע מסוג
"מתקני תחבורה יבשתית" נמצא בקבוצה ג' – שימושי קרקע בלתי רגישים לרעש .עבור
שימושים אלה נדרש לתכנן ולבנות בבניה אקוסטית ,כפי שהיא מוגדרת במדריך ,רק עבור
שימושי קרקע הנמצאים בתחום חשיפה לרעש של מעל  .Ldn75כל אתר הדיפו מתוכנן מחוץ
לעקומת הרעש של  Ldn75ועל כן לא נדרשות הנחיות מיוחדות בהתאם לתמ"א .2/4
בהתאם למדריך ,משרדים ושירותי משרד נמצאים בקבוצה ב' – שימושי קרקע בעלי רגישות
בינונית לרעש .עבור שימוש זה נדרש לתכנן ולבנות בבניה אקוסטית ,כפי שהיא מוגדרת
במדריך ,כבר עבור שימושי קרקע הנמצאים בתחום חשיפה לרעש של מעל  .Ldn65משרדי
הדיפו מתוכננים להיות בחלק המזרחי של המתחם בתחום חשיפה לרעש של ,Ldn60-65
כלומר לא נדרשות הנחיות מיוחדות בהתאם לתמ"א .2/4
עם זאת ,לעת התכנון המפורט יוכן נספח אקוסטי מפורט לדיפו ובו יבחנו השימושים השונים
בדיפו ובמידת הצורך יתוכננו המבנים בבניה אקוסטית.
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4.4

רעידות

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.

 4.4.1שלב ההקמה
פוטנציאל היווצרות רעידות כתוצאה מעבודות הקמת הרק"ל נחלק בהתאם לאופי העבודה
ומיקומה ביחס לשימושים הרגישים לרעידות בקרבת מקום ביצוע העבודות.
4.4.1.1

קריטריון רעידות

קריטריוני הרעידות לשלב ההקמה נגזרים מהתקן הגרמני  DIN 4150חלק מס'  - 2השפעת
רעידות על דירים במבני מגורים ,וחלק  - 3השפעת רעידות על מבנים.
1. DIN 4150-2 - Structural vibration Part 2: Human exposure to vibration in
;)buildings (June 1999
2. DIN 4150-3 - Structural vibration - Part 3: Effects of vibration on structures
(February 1999).
חלקים אלו של תקן  DINמתמקדים בקביעת קריטריונים ושיטות מדידה של הרעידות.
חלק  2של התקן עוסק בחישוב והערכת מפלסי רעידות .הנתונים הנדרשים לביצוע החישובים
בהתאם לחלק זה של התקן הינם ברמת פרוט גבוהה של סוג הקרקע ,סוג המבנה ומקורות
הרעידות  -נתונים שאינם מצויים בשלב זה של הפרויקט.
א .השפעת רעידות על דיירים במבני מגורים
מפלסי הרעידות המרביים המותרים ,כך שלא ייגרם מטרד לדירים במבני מגורים הסמוכים
לעבודות הקמת הרק"ל מוגדרים בתקן  DIN 4150-2בהתאם למשך העבודות .קריטריון
העבודות לרמה  (Level II) IIהמוגדרת כרמה שמתחתיה אין סבירות כי תיגרם אי נוחות כל
עוד נוהגים במספר אמצעים מנהליים הנוגעים לידוע התושבים .מעל רמה זו יש לנקוט
באמצעים פיזיים להפחתת הרעידות או בביצוע העבודות בכלים הגורמים לרעידות מופחתות.
מפלסי הרעידות מבוטאים בתקן בערכי  Arהמתייחסים לשורשים הממוצעים הריבועיים
המשוקללים של הרעידות הנמדדים במצב  (0.125 sec) Fastבמ"מ לשנייה.
מפלסי רעידות מרביים מותרים מכלי עבודה )בשעות היום( בציר האורתוגונלי בו נמדדים
מפלסי הרעידות המשוקללים המרביים :Ar
 .1עבודות הגורמות לרעידות בין יום אחד ל 6-ימי עבודה v=0.6-0.8 mm/s
 .2עבודות הגורמות לרעידות בין שישה ל 26-ימי עבודה v=0.6 mm/s
 .3עבודות הגורמות לרעידות בין  26ל 78-ימי עבודה v=0.4 mm/s
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מפלסי רעידות מרביים מותרים מכלי עבודה )בשעות לילה( בציר האורתוגונלי בו נמדדים
מפלסי הרעידות המשוקללים המרביים :Ar
 .1למבני מגורים באזור מגורים ומבנים ציבוריים רגישים כמו בתי חולים:
.mm/s

v=0.05

 .2למבני מגורים באזור מגורים מעורב.v=0.07 mm/s :
ב .השפעת רעידות על מבנים
מפלסי הרעידות המרביים המותרים ,כך שלא ייגרם נזק למבנים בסביבת העבודות נקבעים,
כאמור ,בהתאם לתקן  .DIN 4150-3התקן מגדיר קריטריונים לעבודות קצרות מועד
) (Short-term vibrationועבודות ממושכות ).(Long-term vibration
עבודות קצרות מועד מוגדרות כעבודות שאינן גורמות לתופעת עייפות המבנה או לרזוננס.
הקריטריון הינו מפלס הרעידות המרבי מבין שלושת הצירים האורתוגונליים  Y ,Xו.Z-
מפלס הרעידות המרבי המותר לרעידות קצרות מועד ,במבני מגורים נקבע בהתאם לתדר
הרעידות כמפורט להלן:
 - 1-10 Hz .1מפלס הרעידות המרבי לא יעלה על .v=5 mm/s
 - 10-50 Hz .2מפלס הרעידות המרבי לא יעלה על .v=5-15 mm/s
 - 50-100 Hz .3מפלס הרעידות המרבי לא יעלה על .v=15-20 mm/s
 .4מפלס הרעידות המרבי לעבודות ממושכות במבני מגורים .v=5 mm/s
סיכום
בשל המרחק הרב בין עבודות ההקמה לשימושים רגישים ,מרחק העולה על  450מטר ,מפלסי
הרעידות כתוצאה מהעבודות לא יהיו מורגשים במבני המגורים הקרובים אליהם.

 4.4.2שלב ההפעלה
4.4.2.1

קריטריון למפלס רעידות

מפלסי הרעידות המרביים המותרים לזמן ההפעלה נקבעו בהתאם למסמך של הרשות
האמריקאית הפדרלית לתחבורה ,ה (FTA (Federal Transit Administration-שנערך על
ידי חברת ) HMMHלהלן" :מסמך ה ("FTA-הבא:
"Transit noise and vibration impact assessment", FTA-VA-90-1003-06, May
2006.
בהתאם למסמך זה מפלס רעידות מרכבת הינו המפלס המרבי של מהירות הרעידות הנמדדת
ברצפת המבנה במעבר רכבת במסילה .מפלס הרעידות מרכבת נקבע בהתאם לנוסחה הבאה:
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)dB(V

) L v = 20*log (V/V o

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

Lv

הוא השורש הריבועי הממוצע ) (rmsשל מהירות הרעידות של רצפת בניין ,במטרים
V
לשנייה.
הוא ערך הייחוס של המהירות השווה ל 5*10-8 -מטרים לשנייה.2

Vo

בהתאם למסמך זה מפלסי הרעידות המרביים ,בייחס ל 5x10(-8)-מטר/שנייה לקווי רכבת בהם
עוברים יותר מ 70-רכבות ביממה ,לזמן הפעלת רכבות יהיו:
 .1מבני מגורים או מבנים המשמשים בד"כ גם לשינה ).Lv=66 dB(V
 .2מבנים מוסדיים המשמשים בעיקר לשימוש יומי ).Lv=69 dB(V
סיכום
בשל המרחק הרב בין תוואי מעבר הרק"ל לשימושים רגישים ,מרחק העולה על  400מטר,
מפלסי הרעידות כתוצאה ממעבר הרכבת לא יהיו מורגשים במבני המגורים הקרובים אליהם.
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4.5

ערכי טבע

התכנית עוברת בתחומי שטחים חקלאיים .מימוש התכנית אינו צפוי לפגוע בבתי גידול
ייחודיים ,מערכות אקולוגיות טבעיות ומיני צמחים נדירים וכן אינו צפוי להשפיע על שני אתרי
הטבע העירוניים באזור התכנית.
התכנית ממוקמת בקרבת נחל יהוד .בהווה תפקודו האקולוגי של הנחל נמוך והוא משמש
בעיקר כציר תנועה מקומי לבעלי חיים .להלן פירוט המלצות בהיבט האקולוגי:
) (1לאורך התוואי קיימים ריכוזים גדולים של מיני צמחים פולשים .צמחים אלו יטופלו על פי
השיטות המקובלות טרם תחילת העבודה כמפורט להלן:
•

עקירה או טיפול באמצעות חומרי הדברה של העצים הפולשים.

•

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

•

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

•

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

) (2תחת הכבישים הקיימים ישנם תשתיות ניקוז המשמשות למעבר בעלי חיים ,כפי שמציג
תרשים .1.4.2.1
מעברים אלו חיוניים להמשך מעבר חופשי של בע"ח באזור .התכנון הפיסי אינו משנה את
חתכי מעברי בע"ח ולכן התכנית אינה מונעת את מעברם הרציף במרחב.
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פרק ה'
ממצאים והצעות להוראות התכנית
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פרק ה' – ממצאים והצעות להוראות התכנית
5.1

זיהום קרקע – שלב ההקמה

) (1הוצאת קרקע במקטעים כפי שמוצג ב"נספח ד' -סקר היסטורי ותכנית דיגום" )בכפוף
לקבלת אישור הג"ס לסקר ההיסטורי( תעשה לאחר שיתקיימו כל התנאים הבאים
המפורטים בסעיפים א'-ב':
א.

בוצע דיגום קרקע ,ותוצאותיו הוגשו לאישור מוסד התכנון או מי מטעמו ביצוע
ולמשרד להגנת הסביבה.

ב.

אושר על ידי מוסד התכנון או מי מטעמו ,בהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה,
נוהל לניהול הקרקע ,לרבות לעניין עירום מוקדם של הקרקע המזוהמת באזורי עירום
זמניים ,לפני העברתה לאתרי הקצה ,ככל הנדרש; כלל הנוהל התייחסות למי תהום,
תערך התייעצות עם רשות המים.

) (2לא יוזרמו נוזלים או כל חומר אחר לנחלים יהוד ואונו.

 5.1.1שפכים ומניעת זיהום מי תהום
ינקטו אמצעים למניעת זיהום מי תהום מאתרי העבודה ובכלל זה:
) (1במהלך הכרייה יתבצע ניטור זליגת שמנים ,דלקים ופולימרים מציוד החפירה לעפר
המסולק או למי התהום.
) (2שימוש במאצרות תקניות ,לאחסון מיכלים המכילים חומרים העלולים לגרום לזיהום מי
תהום וטיפול במאצרות שניזוקו ,לפי כל דין.
) (3באתר ההתארגנות יאוחסנו חומרי ספיחה למקרה שפיכה של דלקים ושמנים.

) (4פעולות העלולות לזהם קרקע ומי תהום כגון תדלוק ,שימון וכיו"ב יערכו מעל מגשי טפטוף
או על פני משטח בלתי חדירים המספקים הגנה מפני זיהום קרקע ומים.
) (5באזורי עירום זמניים של קרקע מזוהמת ,יינקטו אמצעים למניעת פגיעה במי התהום כגון
הנחת יריעת  HDPEמתחת לערימות הקרקע ,למניעת חלחול תשטיפי דלקים ומתכות
כבדות אל הקרקע וממנה אל מי התהום.
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5.2

רעש

 5.2.1שלב ההקמה
שעות העבודה
עבודות הבניה יבוצעו בשעות יום ,המוגדרות בתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( תשנ"ג,
 1992ותיקון משנת .2011
במידה ויהיה צורך בביצוע עבודות בשעות אחרות יוכן ויוגש לאישורו של הות"ל תכנון
אקוסטי לעבודות אלה ,כאשר מפלס הרעש בבתים לא יעלה על מפלס רעש מרבי מותר בהתאם
לתקנות הרלוונטיות לאותה העת.
רעש מכונות
רעש כלים ומכונות לבניה יעמוד בהוראות התקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד
בניה( התשל"ט.1979 ,
רעש מכלי עבודה
מפלסי רעש ,הנוצרים בחזיתות בתים ממכונות לבניה ,עליהם חלות התקנות למניעת מפגעים
)רעש בלתי סביר מציוד בניה( התשל"ט ,1979 ,ייקבעו לפי "התקנות למניעת מפגעים )רעש
בלתי סביר( ,התש"ן "1990 -בתוספת  20דציבל.

5.3

רעידות

 5.3.1שלב ההקמה
הרעידות ,הנוצרות במבני מגורים ומבנים אחרים בסביבת התכנית בשלב הבנייה יעמדו
בקריטריונים ,המוגדרים בתקן גרמני  DIN 4150חלק  2להשפעת רעידות על אדם ,וDIN -
 4150חלק  - 3להשפעת רעידות על מבנים.

 5.3.2שלב תכנון והפעלה
בשלב התכנון המפורט יערך נספח אקוסטי לתכנית על ידי יועץ אקוסטי מוכר .הנספח
האקוסטי ייבדק ע"י 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.
במידה וימצאו חריגות מהתקנות הרלוונטיות ,יתוכננו אמצעים להפחתת הרעש.
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5.4

קרינה

 5.4.1פגיעות לשדה אלקטרומגנטי בתדר רדיו של מקלטי רדיו
תובטח עמידה בתקן  EN-50121-2למניעת הפרעות אלקטרומגנטיות.

 5.4.2תאימות אלמ"ג בין מערכות אלקטרוניות לשדה אלקטרומגנטי
בסביבת אזור המסילה
) (1יובטח שבטווח של  10מ' מציר הסימטריה בין המסילות ו 3-מ' מגדר/גבול החדר
הטכני ,השדה האלקטרומגנטי עומד בתקן .CENELEC EN 50121
) (2לא תותר שהיית ציבור ממושכת מעל חדר טכני אלא אם רמת השטף האלקטרומגנטי
אינה עולה על  4מיליגאוס או על הרמה הנדרשת על ידי המשרד להגנת הסביבה באותה
עת.
) (3תבוצע הרצה של רמות השטף המגנטי בתקופת הרצת הרכבת על מנת לוודא עמדה
בהוראות התקן כאמור.

5.5

סילוק עודפי עפר

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

5.6

יידוע התושבים וטיפול בתלונות בעת ההקמה

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

5.7
)(1
)(2
)(3
)(4

מניעת מפגעי אבק ואיכות אוויר בעת ההקמה

דרכי הגישה לאזורי העבודה ,שטחי התארגנות ומשטחי עבודה ,על גבי שטחים שאינם
סלולים ,יורטבו כך שתמנע התרוממות אבק ופיזורו בסביבה.
צמיגי המשאיות ,הטרקטורים והצמ"ה ישטפו טרם צאתם מאתר העבודות והמשאיות
המשנעות פסולת בנין או עפר יכוסו.
אתר העבודה יגודר בגדר אטומה לחלקיקים לפני תחילת עבודה העלולה לגרום למפגעי
אבק ולפגיעה באיכות האוויר.
ינקטו אמצעים לטיפול ולמניעת מטרדי ריח.
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5.8

מסמך סביבתי

) (1תנאי למתן היתר בניה /הרשאה או לתחילת עבודות לפי סעיף ) 261ד( לחוק יהיה
הגשת מסמכים סביבתיים ,לכל אחד מקטעי רצועת המתע"ן בתחום תכנית זו,
המתקנים ההנדסיים ושטחי ההתארגנות .המסמכים הסביבתיים יתייחסו לנושאים
המפורטים להלן:
• המסמכים הסביבתיים יכללו הנחיות ביצוע ואמצעים לצמצום המפגעים בשלבי
ההקמה ובכלל זה מפגעי אבק ,רעש ,מניעת הצפות וזיהום נגר עילי ,רעידות וקרינה
והנחיות לבדיקות סביבתיות למניעת מפגעים בשלב ההפעלה .כחלק מהמסמכים
הסביבתיים יוכן נספח ביצוע אקוסטי שיתייחס לכל גורמי הרעש עקב התכניות בשלב
ההקמה והתפעול ,ביחד או בנפרד.
•

המסמך הסביבתי ילווה בחוות דעת הידרולוגית ביחס להשפעת התכנית והאמצעים
הנדרשים למניעת הצפות וזיהום נגר עילי.

•

המסמך הסביבתי יפרט במידת האפשר את יעדי הסילוק של עודפי העפר ואת שטחי
העירום הזמניים ,ככל שנדרש.

•

המסמכים הסביבתיים יאושרו על ידי מוסד התכנון או מי מטעמו לתכנון מפורט לפני
ביצוע.

•

ביצוע העבודות יעשה בהתאם לקבוע במסמכים הסביבתיים המאושרים.

•

תנאי להפעלה הוא אישור מסמך סביבתי בעניין עמידה בתנאים הסביבתיים לעת
הפעלה.

 5.8.1נספח ביצוע אקוסטי לשלב ההפעלה
המסמך יכלול חישוב מפלסי רעש ורעידות מעודכנים של הרעש במצב הקיים וכן מתנועת
הרכבות בהתבסס על נתונים מעודכנים של משטר התנועה ,מהירות הנסיעה בקטעים השונים
בקו ומאפיינים אקוסטיים של הניידים .במידה ומפלסי הרעש ו/או הרעידות יחרגו
מהקריטריון ,יוצגו האמצעים להפחתתם עד לעמידה בקריטריונים.

 5.8.2הנחיות לשיקום נופי ועיצוב אדריכלי
•

לאחר ביצוע העבודות על פי תכנית זו ,השטח ישוקם ככל הניתן ברמת פיתוח שוות ערך
למצב הקיים ערב ביצוען של העבודות לפי תכנית זו.

•

השיקום יעשה על פי תכנית פיתוח שיגיש הגורם המוסמך לאישור מהנדס הועדה
המקומית לא יאוחר ממועד תחילת העבודות לביצוע התכנית .לא נתן מהנדס הועדה
המקומית את החלטתו בתוך  21ימים או חלק מהגורם המוסמך על החלטת המהנדס,
תכריע בעניין ועדת המשנה לתכנון מפורט לפני ביצוע .תכנית הפיתוח תתייחס בין השאר
לעקירה ,שימור ,או העתקה של עצים וכן לנטיעת עצים חדשים לאורך התוואי.
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