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  מבוא
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  מבוא

 שמטרתו לחבר את השכונות 1/29מ "הקו הכחול של הרכבת הקלה הינו קו חדש הכלול בתמ

תלפיות ודרך חברון עם מרכז העיר ויכלול , הקו יחבר את רמות .בדרום ובצפון העיר עם מרכזה

  .פארק מסילה ומלחה, שלוחה אשר תחברו גם לעמק רפאים

 אהיולתחבורה בשיתוף עם עירית ירושלים י צוות תכנית אב "התכנית לקו הכחול מקודמת ע

הוכן על פי ההנחיות שאושרו התסקיר  .מלווה בתסקיר השפעה על הסביבה המוצג במסמך זה

 חוות הדעת לתסקיר . לתסקיר1' מצורפות בנספח מסה ,7/9/15 - בועדה המחוזית בישיבתה מ

  .מצורפות אף הן לנספח

ל פי שישה מקטעים שונים על מנת להקל על תסקיר ההשפעה על הסביבה נערך באופן יחודי ע

 ואת השפעותיה על איכות הקורא המבקש להכיר את מרכיבי התכנית המוצעים במקום מגוריו

 כמו כן כולל התסקיר פרקים כלליים שראוי להציגם ברמה הכלל עירונית וכן מתודולוגיה .חייו

  .ונושאים התקפים לכלל התוואי ולכל המקטעים

ה המפלסית באשר וינר משלימה את תסקיר ההשפעה על הסביבה והיא מוגשת חוות הדעת להפרד

  . במסמך נפרד

  

  :לקח חלק בהכנת התסקיר ועריכתוהצוות אשר 

  מינהלת הפרויקט  תכנית אב לתחבורה, צחי ויטלזון

  תכנון תחבורה  תכנית אב לתחבורה, איתן בלואר, דני גבעון

 מנהל הפרויקט סיסטרא, גולדברג יהונתן
  מנהלת תכנון   מ"בע הנדסה ל.א. ד,הררי יפי' אינג

 מתכנן ראשי מ"ל הנדסה בע.א.ד, אתל קומרן' אינג
ארי כהן אדריכלים , אבי לינדנבאום' אדר, אתי אפרתי' אדר, ארי כהן' אדר
 מ"בע

אדריכלות 
 וסטטוטוריקה

 תנועה מ" בעערכות תחבורה ירושליםחיים פלאי מ' אינג', סילבן רטוביץ' אינג
 אדריכלות נוף שלמה אהרונסון אדריכלים, אור ניב' אדר, ברברה אהרונסון ' אדר
 תשתיות וניקוז מ"דוד אקרשטיין הנדסה בע, דוד אקרשטיין' אינג

 יעודי קרקע יישום יועצים, שמואל צברי
 יועץ מנהור  מ"ארנון רוזן הנדסה בע, ארנון רוזן' אינג
, מיכאל זלבה'  אינגמ"מות ובטיחות בעמשה נצר הנדסת תאי, משה נצר' אינג

  .אתרוג מהנדסים
  ג"אלמ

   לתסקיריעוץ סביבתי   תכנון פיסי לישראל, אפרים שלאין

פ סביבה "תו, דניאל מירסקי' אינג , דוד רוזן, ישראל ערמון,משה הרשקו' אינג
  ואקוסטיקה 

   ורעידותרעש

  זיהום אוויר  פ סביבה ואקוסטיקה" תו,שלם כהן ,ענת שרטר

  , טלי עולמי,אפרת אברהם, שירי פונדמנסקי' אדר, ר אסנת ארנון"ד
  פ סביבה ואקוסטיקה" תו,ישראל ערמון, ענת מזרחי, לנה בוגוסלבסקי

 עריכת תסקיר 

  

  

תודה מיוחדת למר צחי ויטלזון על תרומתו הרבה לקידום הכנת התסקיר בהשגת מידע וסיועו 

  .בעצה טובה בכל שלבי העבודה
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תקציר

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  תקציר

וקר את מאפייני תסקיר ההשפעה על הסביבה שהוכן לקו הכחול של הרכבת הקלה הינו תסקיר עב כרס הס

בשל אורכו והמידע הרב הכלול בו . מ" ק20-את מאפייני הפרויקט והשפעותיו לאורך מצטבר של כ, הסביבה

 6- ועל מנת לאפשר לתושבי העיר להכיר טוב יותר את התכנית המוצעת במקום מגוריהם חולק התסקיר ל

ל מבנהו המיוחד של התסקיר בש. מקטעים באופן שהקורא יוכל להתמקד במקטע בו מצוי מקום מגוריו

  .התאורים והמסקנות,  רק חלק קטן מן הממצאיםתקציר זהוהיקפו הרחב כולל הפירוט המוצג ב

  

  מאפייני הסביבה הקיימת 

  

התסקיר נשען על . מטרת הפרק הינה תעוד תכונות הסביבה הקיימת והערכת רגישותה לקליטת הרכבת הקלה

 בתוספת עידכונים ושינויים 8000ר ההשפעה לתכנית המתודולוגיה הבסיסית שגובשה במסגרת תסקי

" טווחי השפעה סביבתיים של הרכבת הקלה"שהתחייבו מתהליך עידכון וריענון כפי שבאו לידי ביטוי במסמך 

  . 7/2014מתאריך 

בשל מורכבות הסביבה למגוון התכונות המשתנה מקטע לקטע הושם הדגש על סקירת התכונות שלהן השפעות 

  . סביבה השוררת ברחוב העתידה להשתנות לאחר הפעלת הרכבת הקלהשל איכות ה

בחלקו הראשון של הפרק מוצגת מתודולוגיה לבחינת התכונות הסביבתיות השונות ברמת ההכללה 

בחלק זה מוצגים גם נושאים אשר נסקרו באופן רציף לכל אורך . והתמציתיות המתאימה לפרויקט כה גדול

בתסקיר . ' בפרק א1.1-1.6 תאור הסביבה על פי מקטעי הפרויקט מוצג בסעיפים .הפרויקט ולא על פי מקטעים

  . הושם הדגש על סקירת תכונות אלו

 משמש כפרמטרים להערכה עקיפה של איכות הסביבה תנועההעומס  : המערכת התחבורתית הקיימת -

נועה של כלי י נפחי הת"לקטגוריות עפהציר סווגו מקטעי . ושל רמת הזיהום השוררת לאורך הציר

 . הרכב הקלים והאוטובוסים

 .על פיהם נקבעת רגישותה של הסביבה הגובלת:  לאורך הציר ויעודי הקרקעשימושי הקרקע -

תוספת מימד להערכת רמת הרגישות של אזורי המגורים השונים : צפיפות האוכולסיה לאורך הציר -

 .הגובלים בתוואי

ערכים , עים על חזות הרחוב כגון אתרים לשימורתכונה הבוחנת את האלמנטים המשפי: חזות הרחוב -

 .אתרים ארכיאולוגיים ואתרי טבע עירוני, נופיים

 -במונחים של תפקוד עירוני אינטנסיבי את אופי הרחוב מבטאת  תכונה זו :תפישת התפקוד העירוני -

 . בדגש על המשתמשים במפלס הרחובאקסטנסיבי

רכב בכבישים לאורך הציר הקובעים את כיוון  מפלסי הרעש הקיימים כיום מתנועת כלי ה:רעש -

 .ההשפעה של הרכבת הקלה ותרומתה להגברת הרעש או להשקטתו

 רמת איכות האוויר הקיימת ותנאי האקלים המשפיעים עליו :איכות אוויר ותנאים מטאורולוגים -

 . לאורך הקו ובתחנות הנוסעים

עות מדידות של קרינת הרקע בתדר  רמת הקרינה האלקטרומגנטית הקיימת שאופיינה באמצ:ג"אלמ -

  . הרץ שנערכו לאורך ציר הקו הכחול50רדיו ושל רמת שטף השדה המגנטי בתדר 
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. ל יוצר בסיס לניתוח הרגישות הכללית של הסביבה בה מתוכננת הרכבת הקלה"שילובן של התכונות הנ

מעיון בתשריטים עולות מספר . ' בסוף החלק הכללי של פרק א1.0.5.20הממצאים העיקריים מוצגים בתשריט 

  :תובנות

 .פרופיל צר במיוחד של הרחוב מתקיים במרכז העיר ובאזור עמק רפאים -

 . גבוהה כמעט לכל אורכו של הפרויקט-יעודי הקרקע בינונית/רמת הרגישות של שימושי -

המשמעות היא כי הרגישות לרעש . גבוהות כמעט לכל אורכו של הפרויקט-רמות הרעש הן בינוניות -

 .נמוכה כיוון שקיים פוטנציאל גבוה להפחתת הרעש לאחר הפעלת הרכבת הקלה

נפחי התנועה לאורך הציר הינם כבדים ורמת הרגישות לתוספת תנועה עקב הפרויקט היא נמוכה  -

 .כמעט לכל אורך הקו
ל מקטע הן בפרקים הכלליים והן בכ' שבילי האופניים וכו, את ערכי הטבע, הפרק מציג את האתרים החזותיים

  .ומקטע

  

  חלופות לתכנית המוצעת

  :התסקיר מנתח חלופות כלליות וחלופות מיקרו לעיצוב הפרויקט

  :באזור מרכז העיר התמקד נתוח החלופות לחתך האורל של המסילה בין רחוב בר אילן לגן הפעמון .1

  . בה תעבור המסילה במפלס קרקע בקירוב לכל אורך המקטע: 1E –חלופה עילית   .א

בר -ממערב לצומת הרחובות שמואל הנביאבה תעבור המסילה במנהרה : 6E –רה קצרה חלופת המנה  .ב

הפורטל הדרומי . בר אילן' הפורטל הצפוני יוקם בסמוך לרח. ' מ1800 -יפו לאורך של כ '  עד לרחאילן

  ). יפו' הנביאים לבין רח' בין רח(יפו ' יבוצע מצפון לרח

הפורטל הדרומי . מ" ק2.7 -רה ארוכה יותר באורך של כ הכוללת מנה: 7E –חלופת המנהרה הבינונית   .ג

  .בסמוך לבית הכנסת הגדול' ורג'המלך ג' יבוצע ברח

 המנהרה משתרעת מהפורטל .מ" ק3.6 - לת מנהרה שאורכה כהכול: 8E –חלופת המנהרה הארוכה   .ד

  .סמוך לגן הפעמוןהצפוני עד 

  

ובעים בעיקר ממעבר התוואי במקטע יחזקאל הנחלופה העילית חסרונות רבים מסקנת התסקיר הינה כי ל

שינוי ניכר במפלסי הרחוב וביצוע עבודות חפירה ומילוי , יחייבו הריסת מבנים לשימוראשר שטראוס 

מבין חלופות המנהור . עודג ו"השפעות קרינה אלמ, ביטול צמתים לחציית תנועה עוברת, משמעותיות

אך , ג"ר היבטים סביבתיים כגון רעש והשפעות אלמ האחרות במספלחלופה הארוכה יתרון על החלופות

 תחנות תת קרקעיות –רמת השירות לנוסע ,  חזות ותפקוד הרחובכגוןאחרים גלומים בה חסרונות רבים 

  .  עלויות ומורכבות הביצוע, ומספר תחנות  מועט יותר

ון הבעיות הקשות בהן מושג פתר בר אילן לרחוב יפו החלופה שנבחרה הינה חלופת המנהרה הקצרה בין

 שטראוס מחד ומאידך לא מתקיימים בה החסרונות המאפיינים את –ביותר המרוכזות ברחובות יחזקאל 
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עלויות הביצוע אינן , טובהרמת השירות לאורך כל מקטע מרכז העיר הנה . חלופות המנהור הארוכות

את שדרת מרכז ווים מההם העיליים בלתי סבירות והפרויקט תורם למינוף והתחדשות הרחוב בקטעי

  .העיר

  

פארק המסילה בקטע שבין דרך בית לחם לצומת אורנים נבחנו חלופות לתוואי / באזור עמק רפאים .2

 :המסילה

חוצה את דרך בית לחם ועובר ,  בה פונה התוואי ממתחם התחנה הראשונה:חלופת פארק המסילה  .א

 . במרכז פארק המסילה

הנתוח בחן חלופות . עמק רפאים עד צומת אורנים' בה עוברת המסילה ברח: חלופת עמק רפאים  .ב

 .מיקרו שונות ברחוב זה

  

הנבחרת הינה חלופת עמק רפאים בה נמנעת הפגיעה בפארק המסילה המהווה אבן שואבת החלופה 

על פי ממצאי התסקיר עשויה החלופה אף לתרום לשיפור . לפעילות הנופש והפנאי של תושבי ירושלים

החיסרון המובהק שלה גלום בהשפעות הצפויות בשלב .  עמק רפאיםהתנאים הסביבתיים לאורך

  . כעורק עירוני מרכזיבעלויות ההקמה ובהשפעות על תפקוד הרחוב, ההקמה

  

הצוות בחן חלופות שונות להעברת התוואי מרחוב דב יוסף אל . חלופות להעברת המסילה בגן אלמליח .3

ככלל נבחנו מעבר לחלופה הבסיסית העוברת בגן . חהקניון מלחה ושכונת מל, אצטדיון טדי, כיוון הארנה

בנבנישתי או באמצעות מעבר ' אלמליח חלופות נוספות בהן נמנע המעבר במתחם הגן באמצעות מעבר ברח

החלופה שנבחרה היא חלופה בה . החוצה את כביש בגין ומגיע רק בסופו לתחנת הארנה" הפוך"במסלול 

חלטת לשכת התכנון ומהנדס העיר יש לשפרה על מנת לצמצם ככל עובר התוואי בגן אלמליח אך על פי ה

 .הניתן את הפגיעה בגן

   

 :התסקיר מציג גם נתוח של חלופות מיקרו שונות כגון .4

התכנית המוצעת תחייב הרחבה של זכות הדרך לתוך תחום . גן הפעמון/ מעבר המסילה בגן בלומפילד  .א

שיקולי טופוגרפיה ועוד , )תחנת הדלק(באזור בשל שימושי הקרקע . פארק המסילה או גן הפעמון

 .הוחלט להרחיב את זכות הדרך לתוך תחומי גן בלומפילד

 .ברמות" חנה וסע"חלופות למיקום חניוני ה  .ב

 .חלופות למעבר ציר המסילה באזור מתחם התחנה  .ג

 חלופות להתוויית שביל האופניים   .ד
  

חלופות לתחנות . 29/1מ "ול במסגרת תמבפרק זה מוצגים גם השינויים המוצעים במערך המסילות הכל

  .'הנוסעים ולתחנות ההשנאה מוצגות בפרק ג

  

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  עיקרי התכנית המוצעת

 הפרק כולל תאור כללי ותמציתי של כלל .בתכנית מציג בהרחבה את התכנית המוצעת על כל מרכיביה' פרק ג

  .הפרויקט ותאור מפורט יותר על פי מקטעים

  

רה הקלאסית במרכז הרחוב ומוסט אל צדה הצפון מזרחי של רצועת הדרך התוואי עובר בתצו: במקטע רמות

בסמוך לתחנת טרומן , בסמוך לתחנת הקצה בצפון המקטע. ממחלף גולדה מאיר לכיוון דרום, בדרום המקטע

ובמחלף יגאל ידין יהיה צורך לפסק את מסלולי הכביש ולהרחיב את רצועת הדרך על מנת להעביר את 

באזור הר החוצבים ובשכונת סנהדריה עוברת המסילה בצידה המזרחי .  תחנות הנוסעיםהמסילה ולהקים את

בין גשר להולכי רגל יוקם . על חשבון המסלול הצפוני של הכביש, בתחום הדרך הסלולה, של רצועת הדרך

  .ניוןוימשיך מערבה לכיוון הקמרכז רמות החניון במזרח לבין תחנת 

 6, )9/4שניים בקצה הצפוני של התוואי ומתחם נוסף במחלף ( חנה וסע  מתחמים של3במקטע זה מתוכננים 

  . חדרי השנאה6 -תחנות נוסעים ו

  

שטראוס עד לרחוב יפו וממשיך במסילה במפלס -יחזקאל' התוואי עובר במנהרה לאורך רח: מרכז העירמקטע 

מפלס . ורט אינו כלול בההתכנית מסמנת מקום לתחנות התת קרקעיות אך תכנונן המפ. הרחוב עד גן הפעמון

למעט אותם קטעים אשר ישונו עקב הקמת התחנות , הרחוב שמעל מנהרת הרכבת יישאר בדומה למצבו היום

קרן ' ברח, לאורך חלקו הגדול של התוואי העילי). שתכנונן המפורט אינו מוצג במסמך זה(התת קרקעיות 

 .  מסלולי התנועה של הרכבתוך צמצום, יעבור התוואי בצידו המערבי של הרחוב, היסוד
ולאורך גן ,  כיכר צרפת–ל "קק' הרחבות והתאמות של הרחוב תדרשנה בעיקר ממזרח לתוואי בקטע רח

 . בלומפילד
  . בחניון גן הפעמוןםיוקמסוף תפעולי קטן של אוטובוסים  . חדרי השנאה4- תחנות נוסעים ו7במקטע תוקמנה 

  

במתחם התחנה מתוכננת נקודת . המתחם במפלסים משתניםיעבור התוואי בתוך : מתחם התחנהבמקטע 

 במקטע .מלחה אשר תמשיך לכיוון דרום מערב-עמק רפאים' הפיצול של שלוחת חברון ושל שלוחת רח

  .  חדרי השנאה2-מתוכננים תחנת נוסעים ו

  

ר באזו. צ"ברוב המקטע עובר התוואי המסילתי במרכז רצועת הדרך על חשבון המת: דרך חברוןמקטע 

תדרשנה התאמות והרחבות של " קו הירוק"בגין ובאזור החיבור לשלוחת ה/ 60ההפרדה המפלסית עם כביש 

 חניון חנה וסע  יוקם מדרום .חדרי השנאה 5 תחנות נוסעים וכן 10כ יוקמו במקטע זה "בסה. רצועת הדרך

  .שלמה דוגה' לרוזמרין בסמוך לרח

    

בו יתאפשר מעבר , עמק רפאים עד צומת ארנים' מסילה ברח במקטע זה עוברת ה:הפרסה-מקטע עמק רפאים

מסלולי : המסילה תחצה את צומת אורנים באופן הבא:  הצומת ישונה כדלקמן. בין הקו הכחול והקו הירוק

יסלל בתוואי חדש תוך יצירת שטח כלוא בין שני ) תלפיות. ת.לא(פייר קניג יפוצלו והמסלול לכיוון דרום ' רח

מצומת אורנים ימשיך התוואי מערבה בפארק המסילה בחלקו הדרומי של . בן זכאי' בין רחמסלולי הכביש ו

התוואי יחצה את פארק גוננים ויתחבר לקו הירוק בתחנת תלפיות בסמוך . הפארק ברצועה השמורה לדרך
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סף ולאורך דב יו) הפרסה' מרח(יעקב פת ' המקטע המשותף לקו הכחול ולקו הירוק לאורך רח. הפרסה' לרח

 לשנות את מערך הרחובות המקומיים עמק רפאים תחייב' העברת המסילה ברח .נסקר בתסקיר לקו הירוק

מסריק יסגר כליל ' רחל אמנו לבין רח'  רחעמק רפאים בין' רך רחוקטע לא. ואת הסדרי התנועה הקיימים

  . תחנות נוסעים וחדר השנאה אחד3במקטע מתוכננים . לתנועת כלי רכב

  

דב יוסף פונה ' מרח. דב יוסף'  התוואי המסילתי במקטע מלחה מתחבר לקו הירוק העובר ברח:מקטע מלחה

 ובאורך של מעל הקרקע'  מ7-8 -המסילה לכיוון מערב ועוברת בשטח הפתוח של גן אלמליח בגשר בגובה של כ

מנהור לאורך של דוד איילון ותעבור ב' תשוקע המסילה בקטע שממזרח לרח, בגבול המערבי של הגן. ' מ210 -כ

דוד ' תתחבר לרח, בהמשך תעבור המסילה בתחום מגרשי הטניס. שיבוצע בשיטה של חפירה וכיסוי'  מ190 -כ

, מודעי' תעקוף את קניון מלחה ממערב ותסתיים בתחנה סופית אשר תוקם ברח, איילון ותעבור במרכזו

ין תחנת הנוסעים לבין מתחם רכבת באזור תחנת מודעי מתוכנן גשר אשר יקשר ב. מדרום לגן הטכנולוגי

). אשר אינו נכלל בתכנית ואינו נסקר בתסקיר זה( שלוחה לדיפו המתוכנן תוסדרדב יוסף ' מרח. ישראל

בתחום מקטע זה . דוד בנבנישתי ברצועה נפרדת ובגשר מעל פארק המסילה' השלוחה תעבור מדרום לרח

  .הקו הירוק בקטע תלפיות דב יוסף חדרי השנאה משותפים עם 2- תחנות נוסעים ו4יוקמו 

  

אתרים אלו .  אתרים פוטנציאליים אשר עשויים לשמש כאתרי התארגנות22-לאורך התוואי כולו אותרו  כ

פ קריטריונים של קרבה למבני מגורים ומבני ציבור רגישים וקירבה "סווגו בהתאם לרגישותם הסביבתית ע

על פי צרכיו ועל פי יכולתו את התארים המתאימים לו מבין אתרים אלו יבחר הקבלן .  לשטחים פתוחים

  .פ הכללים המפורטים בפרק זה"אתרי ההתארגנות ישוקמו ע. להגיע להסכמים עם בעלי העניין

עקרונות השיקום , שלבי הביצוע, התסקיר מפרט גם נושאים נוספים כמו אופן ההקמה של מנהרת הרכבת

  .הנופי ועוד

  

  ת ההשפעות הסביבתיות של התכני

  :בתחומים הבאיםבתסקיר הושם דגש על בחינת השפעותיה של התכנית ' בפרק ד

ברוב . זה נותחו השינויים הצפויים בתנועה לאורך הציר וברחובות הסמוכים בסעיף: שינויים בתנועה  .א

במספר רחובות סמוכים צפוי גידול בנפח תנועת . הרחובות צפויה ירידה בנפח התנועה הכללית

 .יוסטו אליהם מהרחובות בהן תעבור הרכבת הקלההאוטובוסים אשר 
  

בחינת השינוי . הרכבת הקלה תתרום להקטנת פליטות המזהמים לאורך הציר בו היא עוברת: איכות אוויר  .ב

ברמת איכות האוויר התמקדה ברחובות אליהם תוסט התנועה ברשת וכן  במקומות בהם תורחב רצועת 

ברחוב שמואל הנביא צפויה חריגה .  ברמת זיהום האווירברוב רובם של הרחובות צפוי שיפור. הדרך

צמצום תנועת , פתרונות להקטנת הזיהום כגון איסור כניסת משאיותלפיכך מומלץ לבחון . מהתקנים

  .  בשלב התכנון המפורטהאוטובוסים וכדומה

 

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



פורטים מקורות אלו וכן האמצעים המומלצים מ. פרק הרעש כולל התייחסות למקורות רעש שונים :רעש  .ג

 .בתשריטים שהוכנו לכל המקטעים
  

דרך חברון לא צפויות חריגות מהקריטריון לרעש הנובע , במקטעים רמות: ה"רעש הנובע מהרקל -

עמק רפאים צפויות חריגות מקריטריון הרעש בעיקר ' במספר אזורים במרכז העיר וברח. מהרכבות

ליישם מצע בולע , הירות התנועהמומלץ להפחית את מ, על מנת לצמצם את המטרד. בשעות הלילה

 . רפידות התורמות להפחתת רעש ובמקרה הצורך לבצע מיגון דירתי/ מתחת למסילות
  

השפעת הרחבת רצועת הדרך נבחנה ברמות בצפון המקטע ובסמוך : רעש הנובע מהסטות כבישים -

נת עם המזרחן ובסמוך להפרדה המפלסית המתוכנ' בדרך חברון בסמוך לרח, לתחנת האינטרמודל

מנתוח השפעת ההרחבה הפיזית על מפלסי הרעש עולה כי לא . בגין כן בצומת אורנים/60כביש 

יחד עם זאת באזורים . צפויות חריגות מהקריטריונים שהוגדרו בהנחיות לתסקיר באזורים אלו

בדרך חברון וברחוב הרוזמרין מומלץ , שבהם מתוכננת הרחבה משמעותית של רצועת הדרך ברמות

 . את הכבישים באספלט שקטלצפות
  

השפעת הסטות התנועה נבחנה ברחובות בהם צפוי גידול משמעותי בנפח : רעש הנובע מהסטות תנועה -

תוצאות הניתוח מעלות כי לא צפויה עליה משמעותית במפלסי . התנועה או בנפח תנועת האוטובוסים

 .  הרעש בעקבות הסטות התנועה
  

 קיימים  וברחוב עמק רפאיםבמקטע מרכז העיר: )Ground Borne Noise(מתפשט דרך הקרקע רעש ה -

תוואי  לסמוך של רעש הנגרם עקב התפשטות דרך הקרקע הן במבנים רבים המצויים בטווח ההשפעה

עי וברחוב במקטע התת קרק.  לתוואי העובר במפלס הקרקעסמוך והן בקרקעי של המסילה-התת

קרן היסוד בו ' ברח). Floating Slabs(בסיס צף : עמק רפאים יהיה צורך ליישם פתרונות יעילים כגון

עוברת המסילה במפלס הקרקע מומלץ לבחון את העברתה למרכז הרחוב ולהגביל את מהירות 

חק  בשל המרGBN -דרך חברון ומלחה לא נבחנה השפעת ה, במקטעים רמות. ש" קמ30 -הנסיעה ל

 . הגדול בין המסילה לבין שימושי קרקע רגישים

 

באזורים בהם המסילה המתוכננת היא בעלת רדיוסים קטנים עלול להיווצר רעש כתוצאה : חריקות -

בסמוך , סמוך לרחוב הרב אונטרמןב, בכיכר פלומר, סמוך לתחנת רמות מרכזב. מחריקת הרכבת 

מומלץ , במידת הצורך. ליצירת חריקותנמוך אל פוטנצי קיים לצומת אורנים ומדרום לתחנת גוננים

  .לנקוט באמצעים כגון שימון הפסים להקטנת המטרד

 

  :רעש הנובע ממקורות רעש אחרים -

 התסקיר בחן את המצאותם של מבנים רגישים לרעש בטווח ההשפעה של חדרי –חדרי השנאה   .א

, מאה שערים, פניהצ, ים סוףההשנאה פוטנציאל ליצירת מפגעי רעש נמצא בחדרי . ההשנאה
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בתכנון המפורט מומלץ לבדוק   .יהודה' עין צורים ורח' שד, קדושי סלוניקי' רח, שטראוס

 .אפשרות להרחיק את התחנה ממגורים או לשלב בה אמצעים להפחתת רעש

תנועת האוטובוסים המזינים וצלצול הגונג של הרכבת הם ,  מערכות הכריזה-תחנות נוסעים   .ב

. בסעיף זה הוגדרו האמצעים לצמצום מטרדי הרעש. ם לגרום למטרדיםמקורות הרעש העלולי

ממליץ התסקיר לנקוט באמצעים במספר תחנות הסמוכות מאוד למגורים או למבני ציבור 

 .  עקב קרבתן הרבה למגוריםלהפחתת הרעשמיוחדים 

נטר הסמוכים למגורים ליד תחנת האי,  חניוני חנה וסע2 במקטע רמות מתוכננים -חניונים   .ג

מנתוח השפעות הרעש עולה כי . המור' במקטע דרך חברון מתוכנן חניון נוסף בסמוך לרח. מודל

 . לא צפויה חריגה מהקריטריון החל על מקור זה
  

 רבים הנמצאים בטווח ההשפעה מבנים קיימים עמק רפאים'  ולאורך רחבמקטע מרכז העיר: רעידות  .ד

ש " קמ30-מומלץ להגביל את המהירות ל, ס הקרקעבאזורים בהם עוברת המסילה במפל .רעידותשל ה

במידת הצורך תונח המסילה על בסיס צף . ואף לבחון אפשרות להעביר את המסילה למרכז הרחוב

)Floating Slabs (בקטע בו עוברת המסילה בתת הקרקע לא צפויה חריגה מהקריטריון אך . או רפידות

מומלץ לשקול שימוש באמצעים GBN  -ון הבשל חוסר הוודאות ועקב החריגה הצפויה מקריטרי

  . גם במקטע זה לשיכוך הרעידות

דרך חברון ומלחה ולאורך פארק המסילה אין מבנים המצויים בטווח ההשפעה של , במקטעים רמות

  .הרעידות

  

על פי התקנים המקובלים בארץ ואשר אומצו על ידי המשרד להגנת הסביבה : קרינה אלקטרומגנטית  .ה

, לא צפויה כל סכנה לאנוש לאורך התשתית המסילתית, ג" אלמתרינק כלל הציבור לשללהגבלת החשיפה 

לא נמצאה ברכבת , בחישובים. תחנות הורדה והעלאת נוסעים, תחנות משנה, תשתית המסילה: לרבות

 .רמת חשיפה לשדה מגנטי בזרם ישר העולה על השדה המומלץ לנוסעים המושתלים עם קוצב לב

 

תבנה אשר  המערכת החדשה .ובות המתוכנן מבוסס על מערכת הניקוז העירונית הקיימתניקוז הרח: ניקוז  .ו

הטמעת מערכת  .במסגרת העתקות תשתיות הניקוז מתוואי עבודות הרכבת תשלים את המערכת הקיימת

 מקומות בהם תתבצע הרחבה של הרחובות .אינה משנה את תבנית הניקוזהרכבת הקלה בתווך העירוני 

תתבצע קליטה של נגר עילי מהמקומות הנדרשים אל קולטני ניקוז , ים שיש לנקזויתווספו שטח

התוואי עובר בתחומם של שני אגני . ומהקולטנים יתבצע חיבור אל מערכת הניקוז החדשה המתוכננת

ביצוע הפרויקט לא ישנה את .  אגן הניקוז של נחל שורק ואגן הניקוז של נחל רפאים-ניקוז חשובים

 .ז הקיימות באזורים אלומערכות הניקו
  

 התסקיר מתאר בקצרה את הפוטנציאל ליצירת מפגעים בשלב ההקמה ומפרט מספר  :עבודות ההקמה  .ז

כגון ביצוע המנהרה בכלל , דגשים שיש להעניק להם תשומת לב מיוחדת במסגרת תכנון העבודות
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ליח המגדרים כמקטעים בפארק המסילה ובגן אלמ, ביצוע הפרויקט ברחוב עמק רפאים, והפורטלים בפרט

 .רגישים

  

  

מניעת מפגעי רעש ,  בתכנית כולל המלצות להוראות תכנית בנושאים שונים ובכללם עבודות ההקמה'פרק ה

הפרק מפרט המלצות להגשת מסמכים לתכנון מפורט . צמצום הפגיעה בשטחים הפתוחים ועוד, ורעידות

 מקטעים רגישים בהם יש למקד את תשומת הלב מגדיר, ומסמכי ביצוע לצורך מניעת מפגעים בשלב ההקמה

  .ואמצעים שונים למניעת מפגעים לרבות ניטור ובקרה בשלב ההפעלה הניסיונית ובשלב ההפעלה הקבועה
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  פוטוגרמטרי
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    קווי אוטובוס ומסלולם במצב הקיים  1.0.5.2' תשריט מס
    דרוג מערכת הדרכים לאורך הציר ובקרבתו  1.0.5.3'תשריט מס

    צירי הולכי רגל ואופניים   1.0.5.4' ריט מסתש
    .אגני הניקוז לאורך תוואי הקו הכחול של הרכבת הקלה  1.0.5.5' תשריט מס
    35א "תוואי התכנית על רקע תמ  1.0.5.6' תשריט מס
     ושינויה23א "תוואי התכנית על רקע תמ  1.0.5.7' תשריט מס
    3א "תוואי התכנית על רקע תמ  1.0.5.8' תשריט מס
    4/ב/34א " ותמ3/ב/34א "תוואי התכנית על רקע תמ  1.0.5.9' תשריט מס
     29א " ותמ19א "תמ  1.0.5.10' תשריט מס
    30/1מ "תוואי התכנית על רקע תמ  1.0.5.11' תשריט מס
    29/1מ "תוואי התכנית על רקע תמ  1.0.5.12' תשריט מס
     2000תכנית מתאר מקומית ירושלים ע תוואי התכנית על רק  )ב-א( 1.0.5.13' תשריט מס
     ל מיקום סימבולי של תצפיותכולשטחים פתוחים וגנים ציבוריים   1.0.5.14' תשריט מס
     יה למגוריםצפיפות אוכלוסי  1.0.5.15' תשריט מס
       .2010-2014נרלי לשנים 'שושנת הרוח הרב שנתית של תחנת ג  1.0.5.16' תשריט מס
    . צ" עבור שעות שיא בוקר ושעת שיא אחהנרלי'ת גשושנות הרוחות של תחנ  1.0.5.17' תשריט מס
    .נרלי'שושנת מצבי היציבות הרב שנתית של תחנת ג  1.0.5.18' תשריט מס
    . צ"שושנת מצבי היציבות לשעות שיא בוקר ואחה  1.0.5.19' תשריט מס
    סיכום הרגישות הסביבתית בכל אחד מהמקטעים  1.0.5.20' תשריט מס

      
      רמות: Iמקטע 

    א"תצתוואי הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע רמות על רקע    1.1.1.1' תשריט מס
   תוואי הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע רמות על רקע מיפוי פוטוגרמטרי  1.1.1.2' תשריט מס
    .אגני הניקוז במקטע רמות   1.1.3.1' תשריט מס
    תשתיות  1.1.4.1' תשריט מס
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    תכניות בהכנה במקטע רמות   1.1.4.3' תשריט מס
     ערכים נופיים ועירוניים  1.1.6.1' תשריט מס
     מבטים לנקודות תצפית  1.1.7.1' תשריט מס
     חתכים -פרופיל הרחוב   1.1.9.1' תשריט מס
    ג"רעש ואלמ  1.1.10.1' תשריט מס

      
      מרכז העיר: IIמקטע 

    א"תצ על רקע מרכז העירתוואי הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע   )ב-א( 1.2.1.1' תשריט מס
על רקע מיפוי  מרכז העירתוואי הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע   1.2.1.2' תשריט מס

  פוטוגרמטרי
  

    .יראגני הניקוז במרכז הע   1.2.3.1' תשריט מס
    תשתיות  1.2.4.1' תשריט מס
    מרכז העירייעודי קרקע של תכניות בנין עיר מפורטות במקטע   1.2.4.2' תשריט מס
    תכניות בהכנה במקטע מרכז העיר   1.2.4.3' תשריט מס
    ערכים נופיים ועירוניים  1.2.6.1' תשריט מס
     חתכים-פרופיל הרחוב   1.2.9.1' תשריט מס
    ג"רעש ואלמ  1.2.10.1' תשריט מס
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מתחם התחנה : IIIמקטע 
  הראשונה

    

    א"תצ על רקע מתחם התחנהתוואי הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע   )ב-א (1.3.11' תשריט מס
על רקע מיפוי מתחם התחנה תוואי הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע   1.3.1.2' תשריט מס

  פוטוגרמטרי
  

    שתיותת  1.3.4.1' תשריט מס
    ייעודי קרקע של תכניות בנין עיר מפורטות במקטע מתחם התחנה  1.3.4.2' תשריט מס
     ערכים נופיים ועירוניים  1.3.6.1' תשריט מס
    ג"אלממיקום נקודות מדידת קרינת   1.3.12.1' תשריט מס

      
      דרך חברון: IVמקטע 
    א"תצעל רקע דרך חברון קלה במקטע תוואי הקו הכחול של הרכבת ה  )ב-א (1.4.1.1' מס תשריט

 על רקע מיפוי דרך חברון תוואי הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע  1.4.1.2' תשריט מס
  פוטוגרמטרי

  

    תשתיות  1.4.4.1' תשריט מס
     דרך חברוןייעודי קרקע של תכניות בנין עיר מפורטות במקטע   1.4.4.2' תשריט מס
      דרך חברוןה במקטעתכניות בהכנ  1.4.4.3' תשריט מס
  1.4.6.1' תשריט מס
  1.4.7.1' תשריט מס

  ערכים נופיים ועירוניים
   מבטים לנקודות נצפות

  

     חתכים-פרופיל הרחוב   1.4.9.1' תשריט מס
    ג"רעש ואלמ  1.4.10.1' תשריט מס

      
פארק המסילה : Vמקטע 

  עמק רפאים/ 
    

    א"תצעל רקע  ...ל הרכבת הקלה במקטע תוואי הקו הכחול ש  )ב-א (1.5.1.1' מס תשריט
    על רקע מיפוי פוטוגרמטרי ...תוואי הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע   1.5.1.2' תשריט מס
    תשתיות  1.5.4.1' תשריט מס
    ייעודי קרקע של תכניות בנין עיר מפורטות במקטע   1.5.4.2' תשריט מס
    תכניות בהכנה במקטע  1.5.4.3' תשריט מס

    ערכים נופיים ועירוניים  1.5.6.1' יט מסתשר
     חתכים-פרופיל הרחוב   1.5.9.1' תשריט מס
    ג"רעש ואלמ  1.5.10.1' תשריט מס

      
      

    )דרום מערב(  מלחה : VIמקטע 
    א"תצ על רקע מלחהתוואי הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע    1.6.1.1'  מסטתשרי

 על רקע מיפוי מלחהל של הרכבת הקלה במקטע תוואי הקו הכחו  1.6.1.2' תשריט מס
  פוטוגרמטרי

  

    .אגני הניקוז דרום העיר   1.6.3.1' תשריט מס
    תשתיות  1.6.4.1' תשריט מס
     מלחהייעודי קרקע של תכניות בנין עיר מפורטות במקטע   1.6.4.2' תשריט מס
     מלחהתכניות בהכנה במקטע   1.6.4.3' תשריט מס
  1.6.6.1' תשריט מס
  1.6.7.1' תשריט מס

  ערכים חזותיים ועירוניים
   מבטים לנקודות נצפות

  

     חתכים-פרופיל הרחוב   1.6.9.1' תשריט מס
    ג"רעש ואלמ  1.6.10.1' תשריט מס
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  מת התשריטיםרשי

      
      'בפרק 

  
    פרוזדורים שלאורכם צפוי ביקוש תחבורתי   2.1.1.1' תשריט מס

   .A+החלופה הנבחרת לרשת   2.1.1.2' תשריט מס
 ועל רקע 29/1מ "מ על רקע תמ"אזורים שבהם יש חוסר התאמה עם התמ  2.1.3.1' תשריט מס

30/1.  
  

    קטע בית צפפא על רקע מיפוי פוטוגרמטרי ב29/1מ "חלופה דומה לתמ  2.1.3.2' תשריט מס
      

      חלופות מרכז העיר
    1E - עילית החלופה חתך אורך וחתך טיפוסי של ה, תנוחה  2.3.1.1' תשריט מס
    6E - חתך אורך וחתך טיפוסי של המנהרה הקצרה, תנוחה  2.3.1.2' תשריט מס
    7E - ה הבינונית חתך אורך וחתך טיפוסי של המנהר, תנוחה  2.3.1.3' תשריט מס
    8E - חתך אורך וחתך טיפוסי של המנהרה הארוכה, תנוחה  2.3.1.4' תשריט מס
    נפחי התנועה בחלופות השונות במרכז העיר  2.3.1.5' תשריט מס

      
  

  חלופות פארק המסילה ועמק רפאים 
    א ויעודי קרקע"תצ, תוואי החלופות על רקע מפה עירונית  2.3.2.1' תשריט מס

    מ מפורט יותר"תוואי החלופות על רקע מיפוי פוטוגרמטרי בקנ  2.3.2.2' שריט מסת
    נפחי תנועה קיימים  2.3.2.3' תשריט מס
    5 ולחלופה 1נפחי תנועה חזויים לחלופה   2.3.2.4' תשריט מס

      

  שניותחלופות מ
  גן בלומפילד/ הרחבה גן הפעמון 

    י פוטוגרמטרי וחתכיםהחלופות על רקע מיפו  2.4.1.1' תשריט מס
    סיקרט. של ג" מושבות ירושלים"התכנית הרעיונית   2.4.1.2' תשריט מס

      
  

  גן אלמליח
    'תך האורך וחתכי רוחב של חלופה אח, התנוחה  2.4.2.1' תשריט מס
    .'חתך האורך וחתכי רוחב של חלופה ב, התנוחה  2.4.2.2' תשריט מס
    .' האורך וחתכי רוחב של חלופה גחתך, התנוחה  2.4.2.3' תשריט מס
    חלופות למגרשי הטניס  2.4.2.4' תשריט מס

      

  רמות
    החלופות על רקע מיפוי פוטוגרמטרי וחתכים  2.4.3.1' תשריט מס
    החלופות על רקע ייעודי קרקע  2.4.3.2' תשריט מס

      
      מתחם התחנה הראשונה

    מתחם התחנה הראשונהחלופות עיקריות לתוואי ב  2.4.4.1' תשריט מס
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  ' לפרק גרשימת תשריטים

  כללי  .א

  . התוואי של הקו הכחול וחלוקה למקטעים3.0.1.1' מס טתשרי

  .תכנון כללי של התוואי 3.0.1.2' תשריט מס

  . תחנת נוסעים טיפוסית3.0.4.1' תשריט מס

  . חדר השנאה טיפוסי3.0.6.1' תשריט מס

  

  מקטע רמות  .ב

  .1:2,000מ " תכנון מפורט של מקטע רמות בקנ3.1.1.1' תשריט מס

  .אופייניים הנדסיים םחתכי 3.1.1.2'  מסתשריט

  .תחנות השנאהל חלופות 3.1.6.1 ' מסתשריט

  . תחנות ההשנאה3.1.6.2' תשריט מס

  . רמות אינטרמודל–חניון החנה וסע  3.1.7.1 ' מסתשריט

  . מחלף יגאל ידין–חניון החנה וסע  3.1.7.2 ' מסתשריט

  . גשר יגאל ידין3.1.7.3' תשריט מס

  .במקטע הנופי םהשיקו תכנית 3.1.8.1'  מסתשריט

  .חתכים נופיים 3.1.8.2' תשריט מס

  

  מקטע מרכז העיר  .ג

  .1:2,000מ " תכנון מפורט של מקטע מרכז העיר בקנ3.2.1.1' תשריט מס

  .אופיינייםהנדסיים חתכים  3.2.1.2'  מסתשריט

  .השנאההתחנות  חלופות ל3.2.6.1 ' מסתשריט

  .יתנוחה של הפורטל הצפוני והדרומ 3.2.7.1 ' מסתשריט

  .חתך אופייני של הפורטל 3.1.7.2 ' מסתשריט

  .במקטע הנופי השיקום תכנית 3.2.8.1'  מסתשריט

  .חתכים נופיים 3.2.8.2' תשריט מס

  

  מקטע מתחם התחנה  .ד

  .1:2,000 מ"בקנמתחם התחנה תכנון מפורט של מקטע  3.3.1.1' תשריט מס

  .השנאהתחנות  חלופות ל3.3.6.1' תשריט מס

  .במקטע הנופי השיקום תכנית 3.3.8.1 'תשריט מס

  .חתכים נופיים 3.3.8.2' תשריט מס

  

  מקטע דרך חברון ורחוב רוזמרין  .ה

  1:2,000 מ"בקנדרך חברון ורוזמרין תכנון מפורט של מקטע  3.4.1.1' תשריט מס
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  .אופיינייםהנדסיים חתכים  3.41.2 'תשריט מס

  .השנאהתחנות  חלופות ל3.4.6.1' תשריט מס

  .השנאהה תחנות 3.4.6.2' תשריט מס

  .במקטע הנופי השיקום תכנית 3.4.8.1 'תשריט מס

  .חתכים נופיים 3.4.8.2' תשריט מס

  

  עמק רפאים / מקטע פארק המסילה  .ו

  .1:2,000 מ"מקטע בקנהתכנון מפורט של  3.5.1.1' תשריט מס

  .אופיינייםהנדסיים חתכים  3.5.1.2 'תשריט מס

  .במקטע הנופי השיקום תכנית 3.5.8.1 'תשריט מס

  .חתכים נופיים 3.5.8.2' תשריט מס

  

  מקטע מלחה  .ז

  .1:2,000 מ"התכנון המפורט של המקטע בקנ 3.6.1.1' תשריט מס

  .חתך האורך 3.6.1.2' תשריט מס

  .חתכים הנדסיים אופייניים 3.6.1.3' תשריט מס

  .תחנות ההשנאהחלופות ל 3.6.6.1' תשריט מס

  . תחנות ההשנאה3.6.6.2' תשריט מס

  .הגשרים המתוכננים לאורך התוואי )ד-א( 3.6.7.1' תשריט מס

  .הנופי השיקום תכנית 3.6.8.1 'תשריט מס

  .חתכים נופיים 3.6.8.2' תשריט מס

  

  שלב ההקמה  .ח

  "הרטום" תכנית אתר ההתארגנות 3.7.5.1' תשריט מס

   אתרי התארגנות מוצעים3.7.5.2' תשריט מס
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  ' פרק דרשימת תשריטים

  

    רמות: Iמקטע 

 נפחי התנועה כלליים החזויים בחלופת האפס ולאחר ביצוע הפרויקט  4.1.1.1' תשריט מס

 טנפחי התנועה של האוטובוסים בחלופת האפס ולאחר ביצוע הפרויק  4.1.1.2' תשריט מס

  לחיזוי איכות האוויר על רקע התכנון והמצב הקיים  קולטים  4.1.2.1 'תשריט מס

טווחי ההשפעה של רעש ורעידות מהרכבת , קולטים לחיזוי מפלסי הרעש  4.1.3.1' תשריט מס

 ומקורות הרעש האחרים 

    מרכז העיר: IIמקטע 

  ולאחר ביצוע הפרויקטנפחי התנועה כלליים החזויים בחלופת האפס  4.2.1.1' תשריט מס

  נפחי התנועה של האוטובוסים בחלופת האפס ולאחר ביצוע הפרויקט  4.2.1.2' תשריט מס

טווחי ההשפעה של רעש ורעידות מהרכבת , קולטים לחיזוי מפלסי הרעש  4.2.3.1 ' מסתשריט

 ומקורות הרעש האחרים

    מתחם התחנה: IIIמקטע 

 כלליים החזויים בחלופת האפס ולאחר ביצוע הפרויקטנפחי התנועה   4.3.1.1' תשריט מס

 טווחי ההשפעה של רעש ורעידות מהרכבת ומקורות הרעש האחרים  4.3.3.1' תשריט מס

  

  דרך חברון: IVמקטע 

  

 נפחי התנועה כלליים החזויים בחלופת האפס ולאחר ביצוע הפרויקט .4.4.1.1' תשריט מס

 של האוטובוסים בחלופת האפס ולאחר ביצוע הפרויקט נפחי התנועה   4.4.1.2' תשריט מס

  הקולטים לחישוב איכות האווירעל רקע התכנון והמצב הקיים  4.4.2.1 'תשריט מס

טווחי ההשפעה של רעש ורעידות מהרכבת , קולטים לחיזוי מפלסי הרעש  4.4.3.1' תשריט מס

 ומקורות הרעש האחרים

וי מפלסי הרעש בעקבות הרחבת רצועת הדרך באזור מיקום הקולטים לחיז 4.4.3.2 ' מסתשריט

 טנטור 

    עמק רפאים :Vמקטע 

 נפחי התנועה כלליים החזויים בחלופת האפס ולאחר ביצוע הפרויקט .4.5.1.1' תשריט מס

  נפחי התנועה של האוטובוסים בחלופת האפס ולאחר ביצוע הפרויקט .4.5.1.2' תשריט מס

טווחי ההשפעה של רעש ורעידות מהרכבת , לחיזוי מפלסי הרעשקולטים   4.5.3.1' תשריט מס

 ומקורות הרעש האחרים

מציג את מיקום הקולטים לחישוב מפלסי הרעש בעקבות הרחבת רצועת   4.5.3.2' תשריט מס

 .הדרך באזור צומת אורנים 
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  מלחה : VIמקטע 

 לאחר ביצוע הפרויקטנפחי התנועה כלליים החזויים בחלופת האפס ו 4.6.1.1' תשריט מס

  נפחי התנועה של האוטובוסים בחלופת האפס ולאחר ביצוע הפרויקט  4.6.1.2' תשריט מס

טווחי ההשפעה של רעש ורעידות מהרכבת , קולטים לחיזוי מפלסי הרעש  4.6.3.1' תשריט מס

 ומקורות הרעש האחרים
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  רשימת טבלאות 

  ה-פרקים א
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  רשימת הטבלאות

  4................)הכיוונים לשני( רכב כלי עתתנו נפח י"עפ התנועה עומסי קטגוריות :1.0.4.1 'מס טבלה
  4....התנועה נפח כ"סה מתוך האוטובוסים אחוז י"עפ התנועה עומסי קטגוריות :1.0.4.2 'מס טבלה
  5...................."התנועה עומס" י"עפ הסביבתית הרגישות לבחינת הקטגוריות :1.0.4.3 'מס טבלה
  6............................................שונות לקטגוריות הקרקע ויעודי שימושי סווג :1.0.4.4 'מס טבלה
  7...............................................שונות לקטגוריות האוכלוסייה צפיפות סווג :1.0.4.5 'מס טבלה
  11.................................................................הרחוב פרופיל של הקטגוריות :1.0.4.6 'מס טבלה
  12.......................)לילה שיא לשעת יום שיא משעת התנועה נפח המרת פקטור :1.0.4.7 'מס טבלה
  13.....................................................................................הרחובות סיווג :1.0.4.8 'מס טבלה
  14.................................................................)יום( הרעש מפלסי קטגוריות :1.0.4.9 'מס טבלה
  17..................................................................קיים מצב – התנועה מהירות :1.0.5.1 'מס טבלה
  17...............................................המתוכנן בציר העוברים האוטובוסים קווי :1.0.5.2 'מס טבלה
  30............................................. הרוח כיוון לפי הרוח מהירויות התפלגות :'א 1.0.5.3 'מס טבלה
  30.......הרוח כיוון לפי בבוקר התנועה שיא בשעות הרוח מהירויות התפלגות :'ב 1.0.5.3 'מס טבלה
  30......הרוח כיוון לפי צ"אחה התנועה שיא בשעות הרוח מהירויות התפלגות :'ג 1.0.5.3 'מס טבלה
  2010-201431 נתוני ,נרלי'ג באחוזים הרוח כיוון לפי היציבות מצבי התפלגות :'א 1.05.4 'מס טבלה
  32......................הרוח כיוון לפי בוקר שיא בשעות היציבות מצבי התפלגות :'ב 1.0.5.4 'מס טבלה
  32...................,הרוח כיוון לפי צ"אחה אשי בשעות היציבות מצבי התפלגות :'ג 1.0.5.4 'מס טבלה
  33.................מירביים ריכוזים התכנית באזור כלליות תחנות - ניטור נתוני :א-1.0.5.5 'מס טבלה
  33..................... מירביים ריכוזים - אילן בר תחבורתית תחנה - ניטור נתוני :ב-1.0.5.5 'מס טבלה
  35...................................................ברמות קיים במצב כלליים תנועה נפחי – 1.1.2.1 'מס טבלה
  42..............................................................רמות במקטע מפורטות תכניות :1.1.4.1 'מס טבלה
  44.................................................................רמות במקטע בהכנה תכניות – 1.1.4.2 'מס טבלה
  52...................................................................רמות במקטע הרחוב פרופיל -1.1.9.1 'מס טבלה
  dBA....................................................................53, מדודים רעש מפלסי :1.1.10.1 'מס טבלה
  dBA.........53,המחושבים הרעש למפלסי המדודים הרעש מפלסי בין השוואה :1.1.10.2 'מס טבלה
  54.......................................................רמות מקטע קיים מצב תנועה נתוני :1.1.10.3 'מס טבלה
  55.....)ולילה יום שיא שעת (Leq, dBA האפס לחלופת מחושבים רעש מפלסי: 1.1.10.4' מס טבלה
  55..............................................)יום( רגישות ורמת אופייני מפלסים טווח : 1.1.10.5 'מס טבלה
  56........................................................................אלקטרומגנטית קרינה :1.1.12.1 'מס טבלה
  58..................................העיר מרכז במקטע קיים במצב כלליים תנועה נפחי – 1.2.2.1 'מס טבלה
  63......................................................העיר מרכז במקטע מפורטות תכניות – 1.2.4.1 'מס טבלה
  66.........................................................העיר מרכז במקטע בהכנה תכניות – 1.2.4.2 'מס טבלה
  76...........................................................העיר מרכז במקטע הרחוב פרופיל :1.2.9.1 'מס טבלה
  dBA....................................................................77, מדודים רעש מפלסי :1.2.10.1 'מס טבלה
  dBA.....................................................77 ,מההחזרות הנובע הרעש שיעור :1.2.10.2 'מס טבלה
  dBA LEQ...78 ,המחושבים הרעש למפלסי המדודים הרעש מפלסי בין השוואה :1.2.10.3 'מס טבלה
  79..........)ולילה יום שיא שעת( LEQ, dBA , קיים למצב מחושבים רעש מפלסי :1.2.10.5 'מס טבלה
  80...............................................)יום( רגישות ורמת אופייני מפלסים טווח :1.2.10.6 'מס טבלה
  81........................................................................אלקטרומגנטית קרינה :1.2.12.1 'מס טבלה
  87.................................................התחנה תחםמ במקטע מפורטות תכניות – 1.3.4.1 'מס טבלה
  92........................................................................אלקטרומגנטית קרינה :1.3.12.1 'מס טבלה
  94..................................חברון דרך במקטע קיים במצב כלליים תנועה נפחי – 1.4.2.1 'מס טבלה
  99......................................................רוןחב דרך במקטע מפורטות תכניות – 1.4.4.1 'מס טבלה
  101.........................................................חברון דרך במקטע בהכנה תכניות :1.4.4.2 'מס טבלה
  112.........................................................חברון דרך במקטע הרחוב פרופיל :1.4.9.1 'מס טבלה
  dBA..................................................................112, מדודים רעש מפלסי :1.4.10.1 'מס טבלה
  dBA.......113,המחושבים הרעש למפלסי המדודים הרעש מפלסי בין השוואה :1.4.10.2 'מס טבלה
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  113..............................................חברון דרך מקטע קיים מצב תנועה נתוני :1.4.10.3 'מס טבלה
  Leq, dBA.......................................115 קיים למצב מחושבים רעש מפלסי: 1.4.10.4' מס טבלה
  115.............................................)יום( רגישות ורמת אופייני מפלסים טווח :1.4.10.5 'מס טבלה
  116......................................................................אלקטרומגנטית קרינה :1.4.12.1 'מס טבלה
  dBA................................................................124, מדודים רעש מפלסי :'א 1.5.8.1 'מס טבלה
  126..................................................................אלקטרומגנטית קרינה :'א 1.5.10.1 'מס טבלה
  128................................חברון דרך במקטע קיים במצב כלליים תנועה נפחי – 1.5.2.1 'מס טבלה
  134....................המסילה פארק פאיםר עמק 'רח במקטע מפורטות תכניות :'ב 1.5.4.1 'מס טבלה
  135..............................המסילה פארק רפאים עמק במקטע בהכנה תכניות :'ב 1.5.4.2 'מס טבלה
  141.................................................................................הרחוב פרופיל :'ב 1.5.9.1 'מס טבלה
  dBA...............................................................142, מדודים רעש מפלסי :'ב 1.5.10.1 'מס טבלה
  dBA...............................................143 ,מההחזרות הנובע הרעש שיעור :'ב 1.5.10.2 'מס טבלה
  143...........המחושבים הרעש למפלסי המדודים הרעש מפלסי בין השוואה :'ב 1.5.10.3 'מס טבלה
  144............................................רפאים עמק 'רח קיים מצב תנועה ונינת :'ב 1.5.10.4 'מס טבלה
  Leq, dBA...................................144 קיים למצב מחושבים רעש מפלסי: 'ב 1.5.10.5' מס טבלה
  145..........................................)יום(רגישות ורמת אופייני מפלסים טווח :'ב 1.5.10.6 'מס טבלה
  146...................................................................אלקטרומגנטית קרינה :'ב1.5.12.1 'מס הטבל
  148.......................................מלחה במקטע קיים במצב כלליים תנועה נפחי – 1.6.2.1 'מס טבלה
  153..........................................................מלחה במקטע מפורטות תכניות – 1.6.4.1 'מס טבלה
  154..............................................................מלחה במקטע בהכנה תכניות – 1.6.4.2 'מס טבלה
  160....................................................................................הרחוב פרופיל :1.6.9.4 'מס טבלה
  dBA..................................................................161, מדודים רעש מפלסי :1.6.10.1 'מס טבלה
  dBA.......161,המחושבים הרעש סילמפל המדודים הרעש מפלסי בין השוואה :1.6.10.2 'מס טבלה
  162....................................................מלחה מקטע קיים מצב תנועה נתוני :1.6.10.3 'מס טבלה
  Leq, dBA.......................................163 קיים למצב מחושבים רעש מפלסי: 1.6.10.4' מס טבלה
  164......................................................................קטרומגנטיתאל קרינה :1.6.12.1 'מס טבלה
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  רשימת הטבלאות

  5..................................בירושלים הקלה הרכבת תכניות של הסטטוטורי המצב :2.1.2.1 'מס טבלה
  19..........)בוקר שיא שעת( השונות המינהור בחלופות הציר לאורך תנועה תחזיות :2.3.1.1 'מס טבלה

  LEQ, dBA.......................23 – )הפעילות שיא בשעת( מרכבות לרעש קריטריונים :2.3.1.2 'מס טבלה

  LEQ, dBA...................25 ,מהקריטריונים הרכבת רעש חריגת – חלופות השוואת :2.3.1.3 'מס טבלה

  26................הקיים המצב לעומת הרעש הגברת -  הרעש מהיבט חלופות השוואת :2.3.1.4 'מס טבלה

  LEQ, dBA..................................................................27 ,אוטובוסים הסטות :2.3.1.5 'מס טבלה

  29.............................האלקטרומגנטית הקרינה השפעת בתחום המבנים מספר :2.3.1.6 'מס טבלה
  31..............השונות בחלופות הפיתוח במדיניות כתלות הרחוב שיקום פוטנציאל :2.3.1.7 'מס טבלה
  37........................................................חלופה בכל המתוכננות התחנות מספר :2.3.1.8 'מס טבלה
  37...........................................................חלופה בכל ביקוש מוקדי של נגישות :2.3.1.9 'מס טבלה
  42...............הקרקע ובתת קרקע במפלס מסילה הנחת של ההשפעות פוטנציאל :2.3.1.10 'מס טבלה
  48........................................................................החלופות השוואת סיכום :2.3.1.11 'מס טבלה

  Leq dBA...........................72 סילההמ פארק לאורך וחזויים קיימים מפלסים :2.3.2.1' מס טבלה

  Leq dBA............................73,רפאים עמק' ברח וחזויים קיימים רעש מפלסי:  2.3.2.2' מס טבלה

  76....................................ההנדסיים ההבטים מבחינת החלופות בין ההבדלים : 2.3.2.3 'מס טבלה
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  'רשימת טבלאות לפרק ג

 2..................................................................טיפוסיים הנדסיים פרמטרים : 3.0.2.1 'מס טבלה

 12...........................................................................הנוסעים תחנות תאור :3.0.4.1 'מס טבלה

 14..............................................................התוואי לאורך ההשנאה תחנות : 3.0.6.1 'מס טבלה

 115...............................................העילי בקטע לביצוע העיקרי הציוד פירוט :3.7.4.1 'מס טבלה

 118..............................................................וסיווגם העבודה אתרי רשימת :3.7.5.1 'מס טבלה

 120........................................................................ק"מ ,עפר עבודות מאזן :3.7.6.1 'מס טבלה

 125.................................................)הכיוונים 2( הציר לאורך תנועה תחזיות :3.8.2.1 'מס טבלה
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  ' פרק דרשימת טבלאות

 LEQ, DBA.......................7 – )הפעילות שיא בשעת( מרכבות לרעש קריטריונים :4.0.4.1 'מס טבלה

 11........................)לילה שיא לשעת יום שיא משעת התנועה נפח המרת פקטור :4.0.4.2 'מס טבלה

 11.....................................................................................הרחובות סיווג :4.0.4.3 'מס טבלה

 17...................................................מומלץ מירבי תנודה למפלס קריטריונים :4.0.5.1 מס טבלה

 DIN..........................................22 4150-2 תקן לפי מותרים KB רעידות ערכי :4.0.8.1 'מס טבלה

 DIN,.........................................23 4150-2 תקן לפי מותרים KB רעידות ערכי :4.0.8.2 'מס טבלה

 23....................................................................:הלילה ולשעות יום 78 מעל הנמשכות לרעידות

 DIN...............................................23 4150-3 תקן לפי מותרים רעידות ערכי :4.0.8.3 'מס טבלה

 23.........................................................................3 ,1 טבלאות )שניה/מ"מ( מבנים על השפעה

 28.................................)שיא שעת( רמות במקטע האוטובוסים בתנועת גידול :4.1.1.1 'מס טבלה

 ציר ,רמות מקטע כבישים הרחבת – האוויר זיהום חיזוי למודל התנועה נתוני סיכום : 4.1.2.1 'מס טבלה

 30.............................................................................................................................גולדה

 31...הכבישים הרחבת השפעת בחינת לצורך גולדה ציר לאורך רגישים קולטים : 4.1.2.2 'מס טבלה

 32............גולדה בציר כבישים הרחבות – רמות מקטע המודל הרצות תוצאות : 4.1.2.3 'מס טבלה

 33......................רמות מקטע ,ברשת התנוע הסטות – הקופסה מודל תוצאות : 4.1.2.4 'מס טבלה

 34................................)'מ( מסילות מציר מרחק ,הרכבות רעש השפעת טווחי :4.1.3.1 'מס טבלה

 LEQ, DBA...............................................................36 מהרכבת רעש מפלסי :4.1.3.2 'מס טבלה

 37......................................יוםLEQ, DBA  הקיים לרעש וואהבהש רעש מפלסי :4.1.3.3 'מס טבלה

 37..................לילהLEQ, DBA  ולקריטריון הקיים למצב בהשוואה רעש מפלסי :4.1.3.4 'מס טבלה

 LEQ, DBA......................................39  הדרך רצועת הרחבת הכבישים השפעת:4.1.3.5 'מס טבלה

 LEQ, DBA.........................39 )בוקר שיא שעת( תנועה הסטות עקב רעש מפלסי :4.1.3.6 'מס טבלה

 41.........................................................ההשנאה מתחנות המפגע פוטנציאל :4.1.3.7 'מס טבלה

 LEQ, DBA...42 רמות – וסע חנה לחניוני הסמוכים בקולטים חזויים רעש מפלסי :4.1.3.8 'מס טבלה

 43...........................................ההשפעה ופוטנציאל הנוסעים תחנות מאפייני :4.1.3.9 'מס טבלה

 43............................)'מ( קרובה ממסילה מרחק ,הרעידות רעש השפעת טווחי :4.1.4.1 'מס טבלה

 49.........פתוחים ושטחים תנועה ,קרקע יעודי ,קרקע שימושי עם יקטיםקונפל :4.1.10.1 'מס טבלה

 50...............................................................וסיווגם העבודה אתרי רשימת :4.1.13.1 'מס טבלה

 51.........................)שיא שעת( העיר מרכז במקטע האוטובוסים בתנועת גידול :4.2.1.1 'מס טבלה

 52...............העיר מרכז מקטע ,ברשת תנועה הסטות – הקופסה מודל תוצאות : 4.2.2.1 'מס טבלה

 54................................)'מ( מסילות מציר מרחק ,הרכבות רעש השפעת טווחי :4.2.3.1 'מס טבלה

 LEQ, DBA...............................................................54 מהרכבת רעש מפלסי :4.2.3.2 'מס טבלה

 55......................................יוםLEQ, DBA  הקיים לרעש בהשוואה רעש מפלסי :4.2.3.3 'מס טבלה

 LEQ, DBA...................56 )ש"קמ 30 מהירות( היום בשעות חזוים רעש מפלסי :א4.2.3.5 'מס טבלה
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 LEQ, DBA.........................58 )בוקר שיא שעת( תנועה הסטות עקב רעש מפלסי :4.2.3.6 'מס טבלה

 מרחק , קרקע במפלס מסילה –)GBN( הקרקע דרך המתפשט רעש השפעת טווחי :4.2.3.7 'מס טבלה

 59..........................................................................................................)'מ( קרובה ממסילה

 60...........................למסילה הסמוכים םלקולטי בקרקע מתפשט רעש מפלסי :4.2.3.8 'מס טבלה

 LEQ,DBA.......................................................................60 ש"קמ 30 מהירות - הקרקע במפלס

 GBN(..................60( הקרקע בתת מסילה - הקרקע דרך המתפשט רעש מפלסי :4.2.3.9 'מס טבלה

 62.......................................................ההשנאה מתחנות המפגע פוטנציאל :4.2.3.10 'מס טבלה

 63.........................................ההשפעה ופוטנציאל הנוסעים תחנות מאפייני :4.2.3.11 'מס טבלה

 64.....)'מ( קרובה ממסילה מרחק ,הקרקע במפלס מסילה רעידות השפעת טווח :4.2.4.1 'מס טבלה

 64ש"קמ 30 מהירות - הקרקע במפלס למסילה הסמוכים לקולטים רעידות מפלסי :4.2.4.2 'מס טבלה

 65.......................................................הקרקע בתת מסילה - רעידות מפלסי :4.2.4.3 'מס טבלה

 72........פתוחים שטחיםו תנועה ,קרקע ויעודי קרקע שימושי עם קונפליקטים :4.2.10.1 'מס טבלה

 74...............................................................וסיווגם העבודה אתרי רשימת :4.2.13.1 'מס טבלה

 76.........................................................ההשנאה מתחנות המפגע פוטנציאל :4.3.3.1 'מס טבלה

 79..........פתוחים ושטחים תנועה ,קקע ויעודי קרקע שימושי עם קונפליקטים :4.3.10.1 'מס טבלה

 81...........................)שיא שעת( חברון דרך במקטע האוטובסים בתנועת גידול :4.4.1.1 'מס טבלה

 83....מקטע כבישים הרחבת – האוויר זיהום חיזוי למודל התנועה נתוני סיכום : 4.4.2.1 'מס טבלה

 83...................................................................................................רוזמרין רחוב,חברון דרך

 83הכבישים הרחבת השפעת בחינת לצורך רוזמרין רחוב לאורך רגישים קולטים : 4.4.2.2 'מס טבלה

 84רוזמרין ברחוב שיםכבי הרחבות – חברון דרך מקטע המודל הרצות תוצאות : 4.4.2.3 'מס טבלה

 85...............חברון דרך מקטע ,ברשת תנועה הסטות – הקופסה מודל תוצאות : 4.4.2.4 'מס טבלה

 86................................)'מ( מסילות מציר מרחק ,הרכבות רעש השפעת טווחי :4.4.3.1 'מס טבלה

 LEQ, DBA...............................................................87 מהרכבת רעש מפלסי :4.4.3.2 'מס להטב

 88...................................יום -  LEQ, DBA הקיים למצב בהשוואה רעש מפלסי :4.4.3.3 'מס טבלה

 89.................................לילה -  LEQ, DBA הקיים למצב בהשוואה רעש מפלסי :4.4.3.4 'מס טבלה

 LEQ, DBA.........................................................90 הכבישים הסטות השפעת :4.4.3.5 'מס טבלה

 LEQ, DBA.........................91 )בוקר שיא שעת( תנועה הסטות עקב רעש מפלסי :4.4.3.6 'מס טבלה

 92.........................................................ההשנאה מתחנות המפגע פוטנציאל :4.4.3.7 'מס טבלה

 LEQ, DBA....93 גילה – וסע חנה לחניוני הסמוכים בקולטים חזויים רעש מפלסי :4.4.3.8 'מס טבלה

 94...........................................ההשפעה ופוטנציאל הנוסעים תחנות מאפייני :4.4.3.9 'מס טבלה

 95............................)'מ( קרובה ממסילה מרחק ,רעידותה רעש השפעת טווחי :4.4.4.1 'מס טבלה

 98..........פתוחים ושטחים תנועה ,קקע יעודי ,קרקע שימושי עם קונפליקטים : 4.4.10.1 'מס טבלה

 99...............................................................וסיווגם העבודה אתרי רשימת :4.4.13.1 'מס טבלה

 101....................)שיא שעת( רפאים עמק במקטע האוטובוסים בתנועת הגידול :4.5.1.1 'מס הטבל

 102...........רפאים עמק מקטע ,ברשת תנועה הסטות – הקופסה מודל תוצאות : 4.5.2.1 'מס טבלה
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 103..............................)'מ( מסילות ירמצ מרחק ,הרכבות רעש השפעת טווחי :4.5.3.1 'מס טבלה

 LEQ, DBA...............................................................104 מרכבת רעש מפלסי :4.5.3.2 'מס טבלה

 105...............................לילה -  LEQ, DBA הקיים למצב בהשוואה רעש מפלסי :4.5.3.3 'מס טבלה

 LEQ, DBA.................106 )ש"קמ 30 מהירות( הלילה בשעות חזוים רעש מפלסי :4.5.3.4 'מס טבלה

 106............)'מ( מסילה מציר מרחק ,הקרקע דרך המתפשט רעש השפעת טווחי :4.5.3.7 'מס טבלה

 106.....................ש"קמ 30 ובמהירות מתוכננת במהירות חזויים GBN מפלסי :4.5.3.8 'מס טבלה

 108.......................................................ההשנאה מתחנות המפגע פוטנציאל :4.5.3.9 'מס טבלה

 108.......................................ההשפעה ופוטנציאל הנוסעים תחנות מאפייני :4.5.3.10 'מס טבלה

 109..........................)'מ( ובהקר ממסילה מרחק ,הרעידות רעש השפעת טווחי :4.5.4.1 'מס טבלה

 109.........................................................................................בקרקע רעידות של יעיל מעבר*

 109.......................ש"קמ 30 במהירות חזוים ומפלסים חזויים רעידות מפלסי :4.5.4.2 'מס טבלה

 114......פתוחים ושטחים תנועה ,קרקע ודיויע קרקע שימושי עם קונפליקטים : 4.5.10.1 'מס טבלה

 116.............................................................וסיווגם העבודה אתרי רשימת :4.5.13.1 'מס טבלה

 117..............................)שיא שעת( מלחה במקטע האוטובוסים בתנועת גידול :4.6.1.1 'מס טבלה

 118....................מלחה מקטע ,ברשת תנועה הסטות – הקופסה מודל תוצאות : 4.6.2.1 'מס טבלה

 119..............................)'מ( מסילות מציר מרחק ,הרכבות רעש השפעת טווחי :4.6.3.1 'מס טבלה

 LEQ DBA................................................................120 מרכבת רעש מפלסי :4.6.3.2 'מס טבלה

 120.................................לילה - LEQ DBA הקיים למצב בהשוואה רעש מפלסי :4.6.3.3 'מס טבלה

 LEQ, DBA.................121 )ש"קמ 30 מהירות( הלילה בשעות חזוים רעש מפלסי :4.6.3.4 'מס טבלה

 LEQ, DBA.......................121 )בוקר אשי שעת( תנועה הסטות עקב רעש מפלסי :4.6.3.5 'מס טבלה

 122.......................................................ההשנאה מתחנות המפגע פוטנציאל :4.6.3.6 'מס טבלה

 122...........................................ההשפעה ופוטנציאל הנוסעים תחנות מאפייני 4.6.3.7 'מס טבלה

 123..........................)'מ( קרובה ממסילה מרחק ,הרעידות רעש השפעת טווחי :4.6.4.1 'מס טבלה

 128........פתוחים ושטחים תנועה ,קקע ויעודי קרקע שימושי עם קונפליקטים :4.6.10.1 'מס טבלה

 129.............................................................וסיווגם העבודה אתרי רשימת :4.6.13.1 'מס טבלה
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  תיאור הסביבה הקיימת
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  נתוני הסביבה הקיימת: ' פרק א– תוכן עניינים

  1.................................................................................המקטעים לכל כללי מבוא  1.0
  1.......................................................................................................  כללי  1.0.1
  1......................................................................................................למקטעים חלוקה  1.0.2
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  3................................................................................הבסיסיים העקרונות  1.0.4.1
  4..................................................................קיימתה התחבורתית המערכת  1.0.4.2
  5.............................................................................וייעודיה קרקע שימושי  1.0.4.3
  6.......................................................................למגורים אוכלוסיה צפיפות  1.0.4.4
  8.............................................עירוני טבע ואתרי וזהות דימוי – הרחוב חזות  1.0.4.5
  9..............................................")העירונית החיות ("העירוני התפקוד תפישת  1.0.4.6
  9..........................................................................................חובהר פרופיל  1.0.4.7
  11.....................................................................................................רעש  1.0.4.8
  14..........................................................................................אוויר איכות  1.0.4.9

  14..................................................................................................ג"אלמ  1.0.4.10
  16.....................................................................................................  כלליים נושאים  1.0.5

  16....................................................הקיימת התחבורתית המערכת – תנועה  1.0.5.1
  21.....................................................................................תהום ומי ניקוז  1.0.5.2
  22...........................................................................................קרקע יעודי  1.0.5.3
  28......................................................העירוני במרחב חשובים נצפות מוקדי  1.0.5.4
  28...................................................................למגורים האוכלוסיה צפיפות  1.0.5.5
  28..........................................................................................אוויר איכות  1.0.5.6
  34...................................................................................סביבתית רגישות  1.0.5.7

  35..............................................................רמות – 1 מקטע הקיימת הסביבה תאור  1.1
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  35................................................................................................תחבורה  1.1.2.1
  36.......................................................................................אופניים שבילי  1.1.2.2

  36.....................................................................................................  וניקוז קרקע  1.1.3
  36..........................................................................הטבעית הניקוז מערכת  1.1.3.1
  36...................................................................:המלאכותית הניקוז מערכת  1.1.3.2
  37..............................................................9/4 מחלף באזור הניקוז מערכת  1.1.3.3

  38..............................................................קרקע וייעוד קרקע שימושי    1.1.4
  38.....................................................................................................כללי  1.1.4.1
  39.................................................................................................מגורים  1.1.4.2
  39..................................................................מבונים לא / פתוחים שטחים  1.1.4.3
  39..........................................................................ותעסוקה תעשיה אזורי  1.1.4.4
  39................................................................................רגישים ציבור מבני  1.1.4.5
  40.........................................................................אורבני ערך בעלי אתרים  1.1.4.6
  40................................................................................................תשתיות  1.1.4.7
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  42..............................................................ומחוזיות ארציות מתאר תכניות  1.1.4.9

  42.......................................................................מאושרות עיר בנין תכניות  1.1.4.10
  44.......................................................................................בהכנה תכניות  1.1.4.11
  45..................................................הקרקע שימושי של הסביבתית הרגישות  1.1.4.12

  45.......................................................................................למגורים אוכלוסיה צפיפות  1.1.5
  46..........................................................................וזהות דימוי – האורבני הרחוב חזות  1.1.6

  46.................................................................................................... כללי  1.1.6.1
  46.......................................................................אורבני ערך בעלי מוקדים  1.1.6.2
  48...................................................................................... לשימור מבנים  1.1.6.3
  48........................................................................................ וגיהארכיאול  1.1.6.4
  49........................................................................................לשימור עצים  1.1.6.5
  49................................................................................עירוניים טבע אתרי  1.1.6.6
  50..................................................................רגישות סיכום – הרחוב חזות  1.1.6.7
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 רשימת התשריטים
  

     'פרק א
   תוואי הקו הכחול של הרכבת הקלה וחלוקה למקטעים על רקע מיפוי עירוני  1.0.2.1' תשריט מס
תוואי הקו הכחול של הרכבת הקלה וחלוקה למקטעים על רקע מיפוי   1.0.2.2' תשריט מס

  פוטוגרמטרי
  

    א "למקטעים על רקע תצתוואי הקו הכחול של הרכבת הקלה וחלוקה   1.0.2.3' תשריט מס
    .האתרים הארכיאולוגים בסביבת התוואי   1.0.4.1' תשריט מס
    שעת שיא בוקר, נפחי תנועה במצב הקיים לאורך הציר  1.0.5.1' תשריט מס
    קווי אוטובוס ומסלולם במצב הקיים  1.0.5.2' תשריט מס
    דרוג מערכת הדרכים לאורך הציר ובקרבתו  1.0.5.3'תשריט מס

    צירי הולכי רגל ואופניים   1.0.5.4' ריט מסתש
    .אגני הניקוז לאורך תוואי הקו הכחול של הרכבת הקלה  1.0.5.5' תשריט מס
    35א "תוואי התכנית על רקע תמ  1.0.5.6' תשריט מס
     ושינויה23א "תוואי התכנית על רקע תמ  1.0.5.7' תשריט מס
    3א "תוואי התכנית על רקע תמ  1.0.5.8' תשריט מס
    4/ב/34א " ותמ3/ב/34א "תוואי התכנית על רקע תמ  1.0.5.9' תשריט מס
     29א " ותמ19א "תמ  1.0.5.10' תשריט מס
    30/1מ "תוואי התכנית על רקע תמ  1.0.5.11' תשריט מס
    29/1מ "תוואי התכנית על רקע תמ  1.0.5.12' תשריט מס
     2000תכנית מתאר מקומית ירושלים ע תוואי התכנית על רק  )ב-א( 1.0.5.13' תשריט מס
     ל מיקום סימבולי של תצפיותכולשטחים פתוחים וגנים ציבוריים   1.0.5.14' תשריט מס
     יה למגוריםצפיפות אוכלוסי  1.0.5.15' תשריט מס
       .2010-2014נרלי לשנים 'שושנת הרוח הרב שנתית של תחנת ג  1.0.5.16' תשריט מס
    . צ" עבור שעות שיא בוקר ושעת שיא אחהנרלי'ת גשושנות הרוחות של תחנ  1.0.5.17' תשריט מס
    .נרלי'שושנת מצבי היציבות הרב שנתית של תחנת ג  1.0.5.18' תשריט מס
    . צ"שושנת מצבי היציבות לשעות שיא בוקר ואחה  1.0.5.19' תשריט מס
    סיכום הרגישות הסביבתית בכל אחד מהמקטעים  1.0.5.20' תשריט מס

      
      רמות: Iמקטע 

    א"תצתוואי הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע רמות על רקע    1.1.1.1' תשריט מס
   תוואי הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע רמות על רקע מיפוי פוטוגרמטרי  1.1.1.2' תשריט מס
    .אגני הניקוז במקטע רמות   1.1.3.1' תשריט מס
    תשתיות  1.1.4.1' תשריט מס

    ייעודי קרקע של תכניות בנין עיר מפורטות במקטע רמות   1.1.4.2' ריט מסתש
    תכניות בהכנה במקטע רמות   1.1.4.3' תשריט מס
     ערכים נופיים ועירוניים  1.1.6.1' תשריט מס
     מבטים לנקודות תצפית  1.1.7.1' תשריט מס
     חתכים -פרופיל הרחוב   1.1.9.1' תשריט מס
    ג"רעש ואלמ  1.1.10.1' תשריט מס

      
      מרכז העיר: IIמקטע 

    א"תצ על רקע מרכז העירתוואי הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע   )ב-א( 1.2.1.1' תשריט מס
על רקע מיפוי  מרכז העירתוואי הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע   1.2.1.2' תשריט מס

  פוטוגרמטרי
  

    .יראגני הניקוז במרכז הע   1.2.3.1' תשריט מס
    תשתיות  1.2.4.1' תשריט מס
    מרכז העירייעודי קרקע של תכניות בנין עיר מפורטות במקטע   1.2.4.2' תשריט מס
    תכניות בהכנה במקטע מרכז העיר   1.2.4.3' תשריט מס
    ערכים נופיים ועירוניים  1.2.6.1' תשריט מס
     חתכים-פרופיל הרחוב   1.2.9.1' תשריט מס
    ג"רעש ואלמ  1.2.10.1' תשריט מס
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מתחם התחנה : IIIמקטע 
  הראשונה

    

    א"תצ על רקע מתחם התחנהתוואי הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע   )ב-א (1.3.11' תשריט מס
על רקע מיפוי מתחם התחנה תוואי הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע   1.3.1.2' תשריט מס

  פוטוגרמטרי
  

    שתיותת  1.3.4.1' תשריט מס
    ייעודי קרקע של תכניות בנין עיר מפורטות במקטע מתחם התחנה  1.3.4.2' תשריט מס
     ערכים נופיים ועירוניים  1.3.6.1' תשריט מס
    ג"אלממיקום נקודות מדידת קרינת   1.3.12.1' תשריט מס

      
      דרך חברון: IVמקטע 
    א"תצעל רקע דרך חברון קלה במקטע תוואי הקו הכחול של הרכבת ה  )ב-א (1.4.1.1' מס תשריט

 על רקע מיפוי דרך חברון תוואי הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע  1.4.1.2' תשריט מס
  פוטוגרמטרי

  

    תשתיות  1.4.4.1' תשריט מס
     דרך חברוןייעודי קרקע של תכניות בנין עיר מפורטות במקטע   1.4.4.2' תשריט מס
      דרך חברוןה במקטעתכניות בהכנ  1.4.4.3' תשריט מס
  1.4.6.1' תשריט מס
  1.4.7.1' תשריט מס

  ערכים נופיים ועירוניים
   מבטים לנקודות נצפות

  

     חתכים-פרופיל הרחוב   1.4.9.1' תשריט מס
    ג"רעש ואלמ  1.4.10.1' תשריט מס

      
פארק המסילה : Vמקטע 

  עמק רפאים/ 
    

    א"תצעל רקע  ...ל הרכבת הקלה במקטע תוואי הקו הכחול ש  )ב-א (1.5.1.1' מס תשריט
    על רקע מיפוי פוטוגרמטרי ...תוואי הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע   1.5.1.2' תשריט מס
    תשתיות  1.5.4.1' תשריט מס
    ייעודי קרקע של תכניות בנין עיר מפורטות במקטע   1.5.4.2' תשריט מס
    תכניות בהכנה במקטע  1.5.4.3' תשריט מס

    ערכים נופיים ועירוניים  1.5.6.1' יט מסתשר
     חתכים-פרופיל הרחוב   1.5.9.1' תשריט מס
    ג"רעש ואלמ  1.5.10.1' תשריט מס

      
      

    )דרום מערב(  מלחה : VIמקטע 
    א"תצ על רקע מלחהתוואי הקו הכחול של הרכבת הקלה במקטע    1.6.1.1'  מסטתשרי

 על רקע מיפוי מלחהל של הרכבת הקלה במקטע תוואי הקו הכחו  1.6.1.2' תשריט מס
  פוטוגרמטרי

  

    .אגני הניקוז דרום העיר   1.6.3.1' תשריט מס
    תשתיות  1.6.4.1' תשריט מס
     מלחהייעודי קרקע של תכניות בנין עיר מפורטות במקטע   1.6.4.2' תשריט מס
     מלחהתכניות בהכנה במקטע   1.6.4.3' תשריט מס
  1.6.6.1' תשריט מס
  1.6.7.1' תשריט מס

  ערכים חזותיים ועירוניים
   מבטים לנקודות נצפות

  

     חתכים-פרופיל הרחוב   1.6.9.1' תשריט מס
    ג"רעש ואלמ  1.6.10.1' תשריט מס
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  רשימת הטבלאות

  4................)הכיוונים לשני( רכב כלי עתתנו נפח י"עפ התנועה עומסי קטגוריות :1.0.4.1 'מס טבלה
  4....התנועה נפח כ"סה מתוך האוטובוסים אחוז י"עפ התנועה עומסי קטגוריות :1.0.4.2 'מס טבלה
  5...................."התנועה עומס" י"עפ הסביבתית הרגישות לבחינת הקטגוריות :1.0.4.3 'מס טבלה
  6............................................שונות לקטגוריות הקרקע ויעודי שימושי סווג :1.0.4.4 'מס טבלה
  7...............................................שונות לקטגוריות האוכלוסייה צפיפות סווג :1.0.4.5 'מס טבלה
  11.................................................................הרחוב פרופיל של הקטגוריות :1.0.4.6 'מס טבלה
  12.......................)לילה שיא לשעת יום שיא משעת התנועה נפח המרת פקטור :1.0.4.7 'מס טבלה
  13.....................................................................................הרחובות סיווג :1.0.4.8 'מס טבלה
  14.................................................................)יום( הרעש מפלסי קטגוריות :1.0.4.9 'מס טבלה
  17..................................................................קיים מצב – התנועה מהירות :1.0.5.1 'מס טבלה
  17...............................................המתוכנן בציר העוברים האוטובוסים קווי :1.0.5.2 'מס טבלה
  30............................................. הרוח כיוון לפי הרוח מהירויות התפלגות :'א 1.0.5.3 'מס טבלה
  30.......הרוח כיוון לפי בבוקר התנועה שיא בשעות הרוח מהירויות התפלגות :'ב 1.0.5.3 'מס טבלה
  30......הרוח כיוון לפי צ"אחה התנועה שיא בשעות הרוח מהירויות התפלגות :'ג 1.0.5.3 'מס טבלה
  2010-201431 נתוני ,נרלי'ג באחוזים הרוח כיוון לפי היציבות מצבי התפלגות :'א 1.05.4 'מס טבלה
  32......................הרוח כיוון לפי בוקר שיא בשעות היציבות מצבי התפלגות :'ב 1.0.5.4 'מס טבלה
  32...................,הרוח כיוון לפי צ"אחה אשי בשעות היציבות מצבי התפלגות :'ג 1.0.5.4 'מס טבלה
  33.................מירביים ריכוזים התכנית באזור כלליות תחנות - ניטור נתוני :א-1.0.5.5 'מס טבלה
  33..................... מירביים ריכוזים - אילן בר תחבורתית תחנה - ניטור נתוני :ב-1.0.5.5 'מס טבלה
  35...................................................ברמות קיים במצב כלליים תנועה נפחי – 1.1.2.1 'מס טבלה
  42..............................................................רמות במקטע מפורטות תכניות :1.1.4.1 'מס טבלה
  44.................................................................רמות במקטע בהכנה תכניות – 1.1.4.2 'מס טבלה
  52...................................................................רמות במקטע הרחוב פרופיל -1.1.9.1 'מס טבלה
  dBA....................................................................53, מדודים רעש מפלסי :1.1.10.1 'מס טבלה
  dBA.........53,המחושבים הרעש למפלסי המדודים הרעש מפלסי בין השוואה :1.1.10.2 'מס טבלה
  54.......................................................רמות מקטע קיים מצב תנועה נתוני :1.1.10.3 'מס טבלה
  55.....)ולילה יום שיא שעת (Leq, dBA האפס לחלופת מחושבים רעש מפלסי: 1.1.10.4' מס טבלה
  55..............................................)יום( רגישות ורמת אופייני מפלסים טווח : 1.1.10.5 'מס טבלה
  56........................................................................אלקטרומגנטית קרינה :1.1.12.1 'מס טבלה
  58..................................העיר מרכז במקטע קיים במצב כלליים תנועה נפחי – 1.2.2.1 'מס טבלה
  63......................................................העיר מרכז במקטע מפורטות תכניות – 1.2.4.1 'מס טבלה
  66.........................................................העיר מרכז במקטע בהכנה תכניות – 1.2.4.2 'מס טבלה
  76...........................................................העיר מרכז במקטע הרחוב פרופיל :1.2.9.1 'מס טבלה
  dBA....................................................................77, מדודים רעש מפלסי :1.2.10.1 'מס טבלה
  dBA.....................................................77 ,מההחזרות הנובע הרעש שיעור :1.2.10.2 'מס טבלה
  dBA LEQ...78 ,המחושבים הרעש למפלסי המדודים הרעש מפלסי בין השוואה :1.2.10.3 'מס טבלה
  79..........)ולילה יום שיא שעת( LEQ, dBA , קיים למצב מחושבים רעש מפלסי :1.2.10.5 'מס טבלה
  80...............................................)יום( רגישות ורמת אופייני מפלסים טווח :1.2.10.6 'מס טבלה
  81........................................................................אלקטרומגנטית קרינה :1.2.12.1 'מס טבלה
  87.................................................התחנה תחםמ במקטע מפורטות תכניות – 1.3.4.1 'מס טבלה
  92........................................................................אלקטרומגנטית קרינה :1.3.12.1 'מס טבלה
  94..................................חברון דרך במקטע קיים במצב כלליים תנועה נפחי – 1.4.2.1 'מס טבלה
  99......................................................רוןחב דרך במקטע מפורטות תכניות – 1.4.4.1 'מס טבלה
  101.........................................................חברון דרך במקטע בהכנה תכניות :1.4.4.2 'מס טבלה
  112.........................................................חברון דרך במקטע הרחוב פרופיל :1.4.9.1 'מס טבלה
  dBA..................................................................112, מדודים רעש מפלסי :1.4.10.1 'מס טבלה
  dBA.......113,המחושבים הרעש למפלסי המדודים הרעש מפלסי בין השוואה :1.4.10.2 'מס טבלה
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  113..............................................חברון דרך מקטע קיים מצב תנועה נתוני :1.4.10.3 'מס טבלה
  Leq, dBA.......................................115 קיים למצב מחושבים רעש מפלסי: 1.4.10.4' מס טבלה
  115.............................................)יום( רגישות ורמת אופייני מפלסים טווח :1.4.10.5 'מס טבלה
  116......................................................................אלקטרומגנטית קרינה :1.4.12.1 'מס טבלה
  dBA................................................................124, מדודים רעש מפלסי :'א 1.5.8.1 'מס טבלה
  126..................................................................אלקטרומגנטית קרינה :'א 1.5.10.1 'מס טבלה
  128................................חברון דרך במקטע קיים במצב כלליים תנועה נפחי – 1.5.2.1 'מס טבלה
  134....................המסילה פארק פאיםר עמק 'רח במקטע מפורטות תכניות :'ב 1.5.4.1 'מס טבלה
  135..............................המסילה פארק רפאים עמק במקטע בהכנה תכניות :'ב 1.5.4.2 'מס טבלה
  141.................................................................................הרחוב פרופיל :'ב 1.5.9.1 'מס טבלה
  dBA...............................................................142, מדודים רעש מפלסי :'ב 1.5.10.1 'מס טבלה
  dBA...............................................143 ,מההחזרות הנובע הרעש שיעור :'ב 1.5.10.2 'מס טבלה
  143...........המחושבים הרעש למפלסי המדודים הרעש מפלסי בין השוואה :'ב 1.5.10.3 'מס טבלה
  144............................................רפאים עמק 'רח קיים מצב תנועה ונינת :'ב 1.5.10.4 'מס טבלה
  Leq, dBA...................................144 קיים למצב מחושבים רעש מפלסי: 'ב 1.5.10.5' מס טבלה
  145..........................................)יום(רגישות ורמת אופייני מפלסים טווח :'ב 1.5.10.6 'מס טבלה
  146...................................................................אלקטרומגנטית קרינה :'ב1.5.12.1 'מס הטבל
  148.......................................מלחה במקטע קיים במצב כלליים תנועה נפחי – 1.6.2.1 'מס טבלה
  153..........................................................מלחה במקטע מפורטות תכניות – 1.6.4.1 'מס טבלה
  154..............................................................מלחה במקטע בהכנה תכניות – 1.6.4.2 'מס טבלה
  160....................................................................................הרחוב פרופיל :1.6.9.4 'מס טבלה
  dBA..................................................................161, מדודים רעש מפלסי :1.6.10.1 'מס טבלה
  dBA.......161,המחושבים הרעש סילמפל המדודים הרעש מפלסי בין השוואה :1.6.10.2 'מס טבלה
  162....................................................מלחה מקטע קיים מצב תנועה נתוני :1.6.10.3 'מס טבלה
  Leq, dBA.......................................163 קיים למצב מחושבים רעש מפלסי: 1.6.10.4' מס טבלה
  164......................................................................קטרומגנטיתאל קרינה :1.6.12.1 'מס טבלה

  

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



   מתודולוגיה–פרק א 

  

    

1  

   נתוני הסביבה הקיימת -' פרק א

   כללי לכל המקטעיםמבוא  1.0

  כללי 1.0.1

 התחבורה העירוני של ךהקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים מהווה חלק ממער

הקו . 29/1מ "העיר ירושלים ושל מערך הרכבת הקלה אשר אושר במסגרת תמ

.  מרכז העירעם, הממוקמת בצפון העיר, שכונת רמות אתהמתוכנן נועד לחבר 

 בשתי שלוחות המחברות בין מרכז העיר לבין השכונות ממרכז העיר ממשיך הקו

שלוחות בין רמות לנקודת הפיצול בין שתי השאורך המקטע  .גילה ומלחה

ן באורך של  ה,גילה ומלחה, שתוארו לעילשלוחות שתי ה. מ" ק9 -נו כההמסילתיות 

  . אחתמ כל " ק5 -כ

  

תוואי זה .  את הסביבה בה מתוכנן לעבור תוואי הרכבתנימאפייסוקר את פרק זה 

סביבה ושם דגש על סקירת הה ולפיכךצפוף אזור אורבני רובו בעתיד לעבור ב

   . העלולה להיות מושפעת ממנו באופן ישירהקרובה ביותר לתוואי

  חלוקה למקטעים 1.0.2

 בחלקו הוא עובר בסמוך . אינו אחידתוכנןתוואי המהבה יעבור אופי הסביבה 

ניתוח  על מנת לאפשר .זורי מסחר ותעשיהלאזורי מגורים ובחלקו בסמוך לא

  :ראשייםמקטעים  6 -חולק התוואי המוצע ל ,מעמיק של תכונות הסביבה

 .מרכז העיררמות ל הזרוע המחברת את – רמות  .א

 . קטע המסילה המתוכנן במרכז העיר– מרכז העיר  .ב

עמק ו קטע הפיצול לשתי שלוחות דרך חברון –חנה הראשונה מתחם הת  .ג

 .רפאים

 . הזרוע המחברת את מרכז העיר לגילה– דרך חברון  .ד

 עמק רפאיםרחוב  הזרוע המחברת את מרכז העיר עם מלחה דרך – עמק רפאים  .ה

 .ופארק המסילה
כולל גם תאור מאפיני המצב הקיים של פארק המסילה בין דרך ' פרק א: הערה

 .'רקע לבחינת החלופות שתוצג בפרק בכם לבין צומת אורנים בית לח

 וממשיך עד לתחנת פת למלחהעובר בין ה קטע המסילה המתוכנן –מלחה   .ו

 .הדפו של הרכבת הקלה אינו נכלל בתסקיר זה. הרכבת לרבות השלוחה לדפו
  

תוואי הקו הכחול וחלוקה למקטעים על רקע מפה  מציג את 1.0.2.1' תשריט מס

  .עירונית
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מיפוי על גבי תוואי הקו הכחול וחלוקה למקטעים  מציג את 1.0.2.2' תשריט מס

  . פוטוגרמטרי

על גבי תצלום וחלוקה למקטעים  תוואי הקו הכחול את  מציג1.0.2.3' תשריט מס

  .וירוא

   המסמךמבנה 1.0.3

 'איו הוכן פרק בגלל היקפו הרחב של המרחב הנסקר והמגוון הרחב של תכונות

  : להלןהמפורטתבמתכונת 

המתודולוגיה לבחינת בתמציתיות מוצגת ) 1.0.4סעיף  (בחלק הראשון -

 המתודולוגיה שהוצגה  מבוסס עלהחלק התכונות הסביבתיות השונות

  . ) לקו הראשון של הרכבת הקלה8000בתכנית 

ללא (לכל אורך הקו אשר נסקרו מוצגים נושאים ) 1.0.5סעיף  (השניבחלק  -

 נדרשת תמונה כללית של הנושא הנסקרבמקרים בהם  )חלוקה למקטעים

 .מהיבט עירוני כללי
 של הפרק הכללי מוצגות מפות הרגישות של המקטעים השונים לפי סופוב -

הבחירה לכלול תשריטים אלו בפרק הכללי נובעת גם מהרצון . נושאים

מ לסייע למקבלי ההחלטות למקד את "לאפשר השוואה בין המקטעים ע

 .קטעים הרגישים ביותרהבחינה במקטעים או בתת המ

 
מתוארות התכונות הסביבתיות של כל אחד ) 1.1-1.6 פיםסעי(ים הבאים בחלק

 .1.0.4בסעיף המוצגת התאם למתודולוגיה בהמקטעים מ
 תכונה ותכונה כלפי - מקטע מוצגת מפה מסכמת של הרגישות עלכלבסיומו של 

 .שנבדקה
  

  

על פי החלטת צוות . וקכד הקו הכחול עם הקו הירלבמספר קטעים מת: הערה

הסקירה של קטעים משותפים אלו הוטלה על עורכי התסקיר , תכנית אב לתחבורה

 .של הקו הירוק
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  מתודולוגיה 1.0.4

  העקרונות הבסיסיים 1.0.4.1

ניתן לחלק את .  תכונות רבות ומגוונותהלכלסקירת הסביבה הקיימת 

  :התכונות לשלוש קבוצות עיקריות

ות הסביבה באזור נתון  על איכישירתכונות המשפיעות באופן   .א

 ).זיהום אוויר והיבטים נופיים, רעש(

 על איכות הסביבה כגון עומס עקיףתכונות המשפיעות באופן   .ב

 . 'פרופיל הרחוב וכו, התנועה

התפיסה הסובייקטיבית של האוכלוסייה את העומס הסביבתי   .ג

  .והרגישות הסביבתית
  

ל יוצר בסיס "הנ תוהסובייקטיביו תהאובייקטיביושילובן של התכונות 

  .לניתוח הרגישות הכללית לפגיעה של הסביבה בה מתוכננת הרכבת הקלה

  

" רמת הזיהום: "המתודולוגיה עושה שימוש בשני מושגים בסיסיים

התפיסה הנה שככל שרמת הזיהום הקיימת ברחוב ". רמת הרגישות"ו

כך רמת הרגישות של הרחוב לקליטת הרכבת ,  יותרגדולה") מצב קיים("

לה קטנה יותר ופוטנציאל ההשפעה השלילית של התכנית מצומצם הק

קיים פוטנציאל ליצירת  ,גדולה ברחוב שבו דרגת הזיהום ,להפךו. יותר

 לאחר הסביבתיים התנאים שיפור דהיינו –השפעה סביבתית חיובית 

: כן דרוג הקטגוריות נקבע בדרך כלל על פי תפיסה זו-על. ביצוע הפרויקט

אלא אם צוין , זאת. ה משמעותה דרגת רגישות קטנהרמת זיהום גדול

  .שונה" רגישות-זיהום" שבהם הקשר םאחרת לגבי פרמטרים ייחודיי

  

המתודולוגיה בה נעשה שימוש לבחינת התכונות את  מציגפרק זה 

על המתודולוגיה שהוצגה חלקה מבוסס .  הסביבה הקיימת אתהמאפיינות

 וחלקה הנו ניתוח חדש של ה לקו הראשון של הרכבת הקל8000בתכנית 

 לפרויקט הרכבת הקלה תייחודיוחלק מהתכונות הן  .התכונות שנבדקו

במטרה להעריך את הרגישות הסביבתית ) 8000במסגרת תכנית (והן גובשו 

, חלקן הן תכונות מוכרות וידועות כמו סוג שימושי הקרקע. של המקטע

 סווגו התכונות 8000מבוססת על תכנית פי המתודולוגיה ה-על.  ועודרעש

הפרק מתאר את בסיס . קטגוריות שונות של רמת רגישות 4-השונות ל

  .הנתונים ואת אופן האמידה של כל תכונה

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



   מתודולוגיה–פרק א 

  

    

4  

  המערכת התחבורתית הקיימת 1.0.4.2

 שיש לקחתן בחשבון מובהקותלמערכת התחבורתית הקיימת השפעות 

 פותחה שיטה 29/1מ "במסגרת התסקיר לתמ. ת הסביבה הקיימתבסקיר

כלי זה . "תנועה עומס"ור המערכת התחבורתית לפי קטגוריות של אילת

מהווה אחד מהפרמטרים להערכה עקיפה של איכות הסביבה ושל רמת 

הציר של על פי שיטה זו סווגו מקטעי  .הזיהום השוררת במקטע הנבחן

י נפחי התנועה של כלי הרכב הקלים " לקטגוריות עפהרכבת הקלה

עה הקטגוריה הכללית של עומס התנועה לאחר מכן נקב. והאוטובוסים

פי החלוקה - החלוקה לקטגוריות נקבעה על.ל"י שילוב הקטגוריות הנ"ע

הקו  (8000ידי עורכי תסקיר ההשפעה על הסביבה לתכנית -שאומצה על

  .1) הראשון

  
 נפחי התנועה  .א

  
,  קטגוריות4 -להלן מציגה את אופן חלוקת עומסי התנועה לשטבלה ה

  :התנועה של כלי רכבבהתבסס על נפחי 

  

  )הכיוונים לשני( רכב כלי תנועת נפח י"עפ התנועה עומסי קטגוריות :1.0.4.1 'מס טבלה
  נפח תנועה קיים

  )כלי רכב לשעת שיא' מס(
  רמת זיהום  קטגוריות

  גבוהה מאוד  1   <4500

  גבוהה  2  3000-4500

  בינונית  3  1500-3000

  נמוכה  4  >1500

  
  תדירות אוטובוסים  .ב

  
ת קטגוריות הרגישות בהתבסס על תדירות האוטובוסים מוצגת הגדר

  :להלןש בטבלה

  

  התנועה נפח כ"סה מתוך האוטובוסים אחוז י"עפ התנועה עומסי קטגוריות :1.0.4.2 'מס טבלה
   אוטובוסים%
  )בשעת שיא(

  רמת זיהום  קטגוריות

  גבוהה מאוד  1   <5

  גבוהה  2  3-5

  בינונית  3  1.5-3

  נמוכה  4  0-1.5

  

                                                           
י עמוס "נכתב ע, פ אקוסטיקה" תו,2000דצמבר , תסקיר השפעה על הסביבה לרכבת הקלה בירושלים הקו הראשון 1

 . יובלים, ישראלי
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י אחוז "י נפח התנועה ועפ"נקבע לכל מקטע עפ" עומס התנועה"דרוג 

י הקטגוריה "הדרוג הכללי נקבע עפ. האוטובוסים מכלל נפח התנועה

 במצב בו, כך למשל. מבחינת הזיהום הסביבתי, הגבוהה מבין השתיים

והוא ) 2רמת זיהום גבוהה שדרגתה ( כלי רכב 4330נפח התנועה הינו 

רמת זיהום סביבתית נמוכה (סים מכלל התנועה  אוטובו1.2% לכל

  .2 יהיה של המקטע ילכלהדרוג ה, )4שדרגתה 

 מציגה את הדרוג הכללי של עומסי התנועה בהתאם הטבלה הבאה

  : לשקלול הנתונים של נפחי התנועה ותדירות האוטובוסים

  

  "התנועה עומס" י"עפ הסביבתית הרגישות לבחינת הקטגוריות :1.0.4.3 'מס טבלה
  רגישות סביבתית  רמת זיהום  קטגוריה  עומס תנועה

  נמוכה  גבוהה מאוד  1  גבוה מאוד 

  בינונית  גבוהה  2  גבוה

  גבוהה  בינונית  3  בינוני

  גבוהה מאד  נמוכה  4  נמוך

  
  . בהמשך1.1-1.6 פים עומסי התנועה לפי מקטעים מוצג בסעידירוג

  

  ???במסגרת נושא זה הוצגו גם שבילי האופניים בכל מקטע

  

  שימושי קרקע וייעודיה 1.0.4.3

בצפונה ובדרומה ( עובר בחלקו באזורים חדשים יחסית התוואי המתוכנן

צפיפות , כך. ים מסורתיים יותר במרכז העירו באזורובחלק, )של העיר

באופן שלאורך , קווי הבניה ואופי הבניה משתנים בהתאם, הבניה

  .יםשימושים וטיפוסי מבנהתוואי ניתן למצוא מגוון רחב של 

   עודיהיבסיס הנתונים לסקירת שימושי הקרקע וי  .א

 תוואי הקו הכחוליעודי הקרקע לאורך יסקירת שימושי הקרקע ו

  :מתבססת על המקורות הבאים

  

  .סיורים רגליים וממונעים שנערכו לאורך ציר הרכבת הקלה  *

  .א"בחינת תצ  *

  2. עודי קרקע סטטוטורייםי של יקומפילציה  *

  

                                                           
 .מ" מדידות והנדסה בעהמדידה מדבא' חב בשיתוף עם מ" בע2001משרד ארי כהן אדריכלות בינוי ערים  2
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הסמוך ותוכניות בניין עיר מתייחס לתחום תאור שימושי הקרקע 

ל בחינה של אזורי כל רהתיאו. משני עברי צירלציר הקו הכחול ו

, מסחר(פ ואזורי תעסוקה "שפ, פ"שצ, מסחר, מבני ציבור, מגורים

  ).ותעשיה, משרדים

נערך , קיימים ומתוכננים, תאור מפורט ונרחב של שימושים רגישים

מרכזי תרבות ושימושים , בתי אבות, םבתי חולי, עבור מוסדות חינוך

  .אחרים בעלי ערך עירוני גבוה

  יעודי הקרקע על פי מידת רגישותם/סיווג ומיפוי שימושי  .ב

יעודיה יסווגו שימושי הקרקע ו, יהיה ברור ויעילהמוצג בכדי שהמידע 

על פי מידת רגישותם לפגיעה ,  קבוצות4 -העיקריים לאורך התוואי ל

רגישותם של אפשר להציג הערכה כללית של מסיווג זה . הסביבתית

  :להלן תאור הקטגוריות.  בכל מקטעשימושי הקרקע

  
   שונות לקטגוריות הקרקע ויעודי שימושי סווג :1.0.4.4 'מס טבלה

  
הרגישות לפגיעה   הקטגוריה  ייעודי קרקע/שימושי

  סביבתית
  וכהנמ  1  מסחר/תעשיה

  תבינוני  2  פ"שפ/פ"שצ

  הגבוה  3 מלונאות, מעורב במסחרמגורים ומבני ציבור 

   מאודהגבוה  4  )מובהק(מבני ציבור /מגורים

     
  

ניתוח שימושי הקרקע ויעודי הקרקע לפי מקטעים וקטגוריות אלו 

  . בהמשך1.1-1.6 פיםמוצג בסעי

  

  צפיפות אוכלוסיה למגורים 1.0.4.4

 היתאור השיטה להערכת צפיפות האוכלוסי  .א
  :נעשה בהליך דו שלבימוצע יה לאורך הציר היניתוח צפיפות האוכלוס

  

החישוב מבוסס על . צפיפות האוכלוסיה מוצגת ברמה הכלל עירונית

הנתונים המופיעים בשנתון הסטטיסטי של מכון ירושלים לחקר 

   :20133ישראל לשנת 

  

  .פ אזור סטטיסטי"גודל אוכלוסיה ע  -

  .פ אזור סטטיסטי"יחידות דיור ע' מס  -

                                                           
  2011הנתונים מעודכנים לשנת  3
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 נערך חישוב 4ירות לאורך הציר עצמוהד' בהתבסס על מס, בשלב השני

 -של כל אחד מעברי הציר '  מ100 - ברצועה של כדונם/הנפשות' של מס

יה המתגוררת צפויה להיות מושפעת מהפרויקט ימרחק שבו האוכלוס

  .המתוכנן

  . בהמשך1.0.5.15' י תשריט מס/ראה

    

  ההאוכלוסייהגדרת קטגוריות של צפיפות   .ב

הווה למעשה מימד נוסף לבחינת צפיפות אוכלוסיה למגורים מ

יעוד הרגיש ביותר בסביבה /הרגישות לפגיעה סביבתית של השימוש

בעזרת פרמטר זה ניתן , במילים אחרות). מגורים: קרי(האורבנית 

לעשות אבחנה נוספת ומדויקת יותר מזו שבאה לידי ביטוי בתכונה 

  . למגורים" סקלת הרגישות"י הרחבת "ע, "יעודי קרקע/שימושי"

  

הרגישות הסביבתית ,  גבוההההאוכלוסייבאזור בו צפיפות , לפיכך

מספר רב של ישפיע על הינה גבוהה היות ושינוי בתנאי הסביבה 

ההשפעה היא על בעוד שבאזור בעל צפיפות אוכלוסיה נמוכה , תושבים

  . מספר מועט יחסית של אנשים

  

טבלה להלן מציגה את הקטגוריות השונות להגדרת הרגישות ה

  :ההאוכלוסייהסביבתית מבחינת צפיפות 

  
  שונות לקטגוריות ההאוכלוסיי צפיפות סווג :1.0.4.5 'מס טבלה

  צפיפות אוכלוסיה למגורים

  )נפש לדונם (

  רגישות סביבתית  הקטגוריה

  נמוכה  1   > 10

  בינונית  2  10 - 25

  גבוהה  3  25 - 40

  גבוהה מאוד  4   <40

  .בהמשך 1.0.5.15'  מסשריטבתמוצג לאורך הציר תאור הצפיפות 

  .1.1-1.6בסעיפים בכל מקטע מוצג גם סיווג רמת הרגישות 

  

  

  

  

                                                           
 .2011דצמבר , עיריית ירושלים, למדיניות תכנוןהמחלקה , ארלס קון' צ4
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   ואתרי טבע עירוני דימוי וזהות–חזות הרחוב  1.0.4.5

  רקע  .א

אחד הפרמטרים המשפיעים על רגישותו של הרחוב להכנסת הרכבת 

והאיכויות " המטען", הדימוי שלו, הינו חזות הרחוב, הקלה

התורמים לעיצובה ההיסטורי , שהוא נושאההיסטוריות והחזותיות 

פרק זה מגדיר . מסורתי של הסביבה הקרובה ושל העיר בכללותה-

אשר , את אופן בחינת האיכויות החזותיות של המקטעים השונים

או " מבנים לשימור"נעשתה תוך מתן דגש מיוחד למבנים שהוגדרו כ

  .העיר שלה משקל חשוב בעיצוב דמותה ומורשתה של תייחודיחזות 

 פועל יוצא של מספר פרמטרים אפואהרגישות החזותית הנה 

וחשיבותו של  עצים מיוחדים לשימור, ובכללם אתרים לשימור

  .המקטע בקונטקסט העירוני בכללותו

בהתאם למוצע בדוח אשר דן במתודולוגיה לקביעת טווחי ההשפעה 
  . מוצג נושא זה ללא סיווג לקטגוריות5

    

  אתרים לשימור   .ב

עתיד לעבור  של הרכבת הקלה המתוכנןהתוואי , לעילכאמור 

אזור מרכז העיר הנו ". מסורתיים"ובאזורים " חדשים"באזורים 

תיאור  . שנה100 -למעלה מה בת יל בנילוכה, "מסורתי"אזור 

 1.1-1.6פים האתרים לשימור מפורט עבור כל מקטע בנפרד בסעי

  .בהמשך

  

  חזות הרחוב ורגישות נופית  .ג

על , משפיע על דימוי וזהות הרחוב הנו חזות הרחובפרמטר נוסף ה

מיפוי המבנים והחללים אשר זוהו . המבנים והחללים המצויים בו

  .צוות התכנוןי הערכת "נערך עפ, כבעלי ערך חזותי גבוה

עצים לשימור לאורך התוואי ובסביבתו גם  נסקרובסעיף זה 

   .הקרובה

  

  אתרים ארכיאולוגיים  .ד

קו הכחול עובר לכל אורכו באתרים תוואי הרכבת הקלה של ה

מרבית שטחה של העיר ירושלים מוכרז כאתר . ארכיאולוגיים

 2,100 – כ בעיר מצויים .1978ה "עתיקות על פי חוק העתיקות תשכ

   6. מוכרזים אתרים

                                                           
 .2014יולי , טווחי השפעה סביבתיים של הרכבת הקלה, פ סביבה ואקוסטיקה" אפרים שלאין ותו5
 .רשות העתיקות. 2004פברואר , מתוך סקר אתרים ארכיאולוגיים נבחרים בעיר החדשה 6
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ארכיאולוגיים שאופיינו פורטו אתרים ,  בהמשך1.1-1.6בסעיפים 

תקבל מרשות פ מידע שה" עכאתרים אותם יש לאזכר בתסקיר

  .העתיקות

  

 את האתרים הארכיאולוגים בסביבת מציג 1.0.4.1' תשריט מס

  .התוואי

  

  אתרי טבע עירוני  .ה

המידע נלקח . אתרי הטבע העירוניים נסקרו בכל אחד מהקטעים

  .מאתר עירית ירושלים

  ")החיות העירונית ("עירוניהתפקוד תפישת ה 1.0.4.6

יבתית במרחב סבהפגיעה מידת הערכת איכות הסביבה והרגישות ל

  .תפקוד העירוני של הסביבהב העירוני צריכה להתחשב

במונחים את אופי הרחוב ונבחנת נו תכונה המבטאת ה" תפקוד הרחוב"

מפלס  בדגש על המשתמשים ב אקסטנסיבי-של תפקוד עירוני אינטנסיבי 

ההנחה היא כי . יושבי בתי הקפה וכדומה, הולך הרגל: כגון, רחובה

,  של קטע הנתפש כרחוב שוקק חיים והומה אדםרגישותו הסביבתית

 יותר מאשר של קטע גבוההתהיה , )כמו למשל מקטע התחנה הראשונה(

הפעילות העירונית נתפשת .  ושאינו מושך קהל רבהנתפש כשקט ושלו

את אופי מבטאות  העירונית) Vitality(וחיות ) ריתמוס(במונחים של מקצב 

 והתלויה במגוון פרמטרים הרחוב הנגזר מהפעילות המתרחשת בו

  .7שיפורטו בהמשך

  פרופיל הרחוב 1.0.4.7

  רקע  .ו

נה אחת מהתכונות הפיזיות של המרחב העירוני ה" פרופיל הרחוב"

  .המשפיעות על איכות הסביבה ורווחת החיים השוררת בו

חזיתות המבנים המרחק בין (פרופיל הרחוב מתייחס לרוחב הרחוב 

 ולאלמנטים ים לאורכולגובה המבנים הנמצא, )משני צידי הרחוב

, נתיבים' מס, רחבות, שטחים פתוחים(המרכיבים את חתך הרחוב 

תכונות אלה מייצגות את . )גדרות וכדומה, מפרדה, שדרות

  . העירונית בה מתוכננת לעבור הרכבת הקלה" הקופסא"

                                                           
  ,פ אקוסטיקה"תו, ם מסילתית בירושלים ראה הרחבה בתסקיר השפעה על הסביבה למערכת הסעת המוני7

  .לוי. א,   סביבותכנון
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 תכונה חשובה במערך העירוני המשפיעה הן על הפרופיל הרחוב הנ

 של תהסובייקטיביעל התחושה הקטנת המטרדים והן /הגברת

  .התושב המתגורר באותו רחוב

או , תכונותיה של הסביבה המבונה משפיעות על אופן דעיכת הרעש

על , על אופן ההתפשטות של מזהמי אויר, הגברתו עקב החזרות

כיוון שלא ניתן היה לחשב במדויק . הרגישות לפגיעה חזותית ועוד

, עבור כל מבנה ומבנהויר ואו רמת זיהום הא, את מפלס הרעש

השפעה הכמדד המבטא את " פרופיל הרחוב"נעשה שימוש ב

העקיפה של הבינוי הפיזי על רמת המטרדים ודרגות החופש של 

     .הטיפול בהם

של האדם " תהסובייקטיביתחושתו "פרופיל הרחוב משפיע גם על 

המתגורר בו לגבי מידת הרגישות לפגיעה סביבתית ולהגדלת העומס 

הערכה היא כי תפיסת מקטע כמרחב צפוף תכביד על . הסביבתי

בהשוואה למצב , וחדש" זר"ההסכמה החברתית להכנסת אלמנט 

בין ישיר אנו משערים כי קיים קשר . בו המרחב נתפש כפתוח יותר

  .פרופיל הרחוב לבין תחושת הצפיפות הסובייקטיבית של הפרט

  

טריים שבין פרופיל הרחוב מוגדר על פי היחסים הגיאומ, כאמור

 גובה המבנים לבין המרחק שבין ציר הרחוב לבין קווי הבניה

ככל שהמבנים יהיו גבוהים יותר והמרחב , לפיכך. ולמרכיבי הרחוב

תחושת הצפיפות   כך,בין ציר הרחוב לבין קו הבניה יהיה קטן יותר

ככל שהמבנים נמוכים והמרחב גדול , ולהיפך. תהיה גבוהה יותר

  .פיפות נמוכה יותר תחושת הצכך יותר

  
  תאור השיטה לקביעת פרופיל הרחוב  .ז

  
  בסיס הנתונים  .א

  :בהתבסס עלפרופיל הרחוב הוגדר 

  ניתוח חתכי רחוב טיפוסיים  −

בהתבסס על המיפוי הפוטוגרמטרי הרחוב חישוב פרופיל  −

  ).בחתכי רחוב טיפוסיים(

  

  סיווג פרופיל הרחוב לקטגוריות  .ב

התבססה על ההגדרה  ובהגדרת הקטגוריות של פרופיל הרח

   :כדלקמןוהיא ) הקו הראשון (8000שאומצה בתסקיר לתכנית 
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   הרחוב פרופיל של הקטגוריות :1.0.4.6 'מס טבלה
  רגישות סביבתית  קטגוריות  פרופיל הרחוב

  נמוכה  L/H > 10   1  רחב מאוד

  בינונית  L/H < 4.5 2 > 10  בינוני-רחב

 > L/H > 4.5  צר-בינוני

2.5  

  הגבוה  3

  גבוהה מאוד  L/H  4 > 2.5  צר

  :כאשר

L = מ(י המרחק בין חזיתות המבנים "רוחב הרחוב אשר נמדד עפ'.(  
H = מ( גובה המבנים משני צידי הרחוב ממוצע'.(    

  

רחוב שבו אין מבנים או מבנים בצד אחד של הרחוב הנו : הערה

  .חוב רחב מאודר

 1.1-1.6 פיםבסעישל כל מקטע מוצג הרחוב  פרופילתאור

  .בהמשך

   רעש 1.0.4.8

  מתודולוגיה  .א

  :תיעוד הרעש הקיים נערך בשיטה הבאה

. מפלסי הרעש הקיימים נמדדו במספר נקודות לאורך התוואי -

מיקום נקודות המדידה ושיטת המדידה תואמו עם האגף 

  . ס" ועם המשרד להגלאיכות הסביבה בעיריית ירושלים

ל בסיס בשלב השני נערך חישוב של מפלסי הרעש בנקודות אלו ע -

ספירות תנועה שנערכו , המדידה' גובה נק(בפועל נתוני המדידה 

 ). 'מיפוי פוטוגרמטרי וכו(ונתונים כלליים ) 'בזמן המדידה וכו

השוואה בין מפלסי הרעש שנמדדו בפועל לבין מפלסי הרעש  -

המחושבים תאפשר להעריך את מהימנות המודל ואת מידת 

מ להתאימו לתנאים "ההטיה הגלומה בו וכן תאפשר לשפרו ע

  .בשטח

 .באמצעות המודל המשופר חושבו מפלסי הרעש במצב הקיים -

 

  מדידות הרעש  .ב
.  בשעות היום2015 מרץ – פברוארמדידות הרעש בוצעו בחודשם 

המדידות בוצעו  2015 נובמברבחודש מדידות משלימות נערכו 

המכשירים כוילו לפני ואחרי ביצוע . Svantek 957באמצעות מכשירי 

  .מדידותה
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 המדידה בכל מקטע מוצגים ותוצאותמיקום נקודות המדידה 

  . בכל מקטע בהמשך1.1-1.6 בסעיפים

  

 בדיקת המודל החישובי  .ג
על מנת להעריך את מהימנות מודל החישוב נערכה השוואה בין 

לתנאי בהתיחס  ,מפלסי הרעש שנמדדו לבין מפלסי הרעש המחושבים

  .  שנערכו בזמן המדידותבהתבסס על ספירות התנועהו ,המדידה

  

  . בהמשך1.1-1.6 בפרקים מופיעיםתוצאות בדיקת המודל 

  

   חישוב מפלסי הרעש במצב הקייםהנחות ל  .ד

  :החישוב נערך בהסתמך על ההנחות הבאות

    נפחי תנועה    •

ידי תכנית האב -נפחי התנועה במצב הקיים הועברו אלינו על

ס על ספירות נפח האוטובוסים מתבס. 3.9.13לתחבורה בתאריך 

 ,6.2.12 כיםבתאריי תכנית אב לחבורה "תנועה שהועברו ע

 עבור כל 1.1-1.6הנפחים מוצגים בסעיף . 23.6.15- ו30.6.13

   .מקטע בנפרד

 השיטה להערכת נפחי התנועה בשעות הלילה  •
י סיווג הרחובות "חישוב הרעש עבור שעת שיא לילה נעשה ע

 עורק משני או מאסף ,עורק ראשי(לארבע סוגי רחובות שונים 

לכל אחד מסוגי הרחובות ). מאסף משני ורחוב מקומי, ראשי

נקבע פקטור המרה מנפח התנועה בשעת שיא יום לנפח התנועה 

סיווג הרחובות ופקטורי ההמרה התקבלו . בשעת שיא לילה

 .18.3.2015בתאריך , מערכות תחבורה ירושלים, מיועץ התנועה

  :באהפקטורי ההמרה מוצגים בטבלה ה

  

 שיא לשעת יום שיא משעת התנועה נפח המרת פקטור :1.0.4.7 'מס טבלה

  )לילה
 ש"קמ, שעת שיא לילהמהירות  המרהמקדם  הסבר עקרוני הרחובסוג 

 70 0.4 עורקי ראשי 1
  עורקי משני או  2

 50 0.35 מאסף ראשי
 50 0.3 מאסף משני 3
 40 0.25 מקומי 4
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  :הבאהסיווג הרחובות מופיע בטבלה 

  

  הרחובות סיווג :1.0.4.8 'מס טבלה
 הסבר עקרוני סוג הרחוב שם הרחוב מקטע

 שכונת רמות, גולדה מאיר
 גשר בגין-גשר יגאל ידין, גולדה מאיר
 רמות מקטע הר חוצבים, גולדה מאיר
  גבעת משה-הרטום, גולדה מאיר

 עורקי ראשי 1

 או מאסף ראשיעורקי משני  2 שמואל הנביא
 יחזקאל
 מאסף משני 3 שטראוס
 'ורג'המלך ג

 קרן היסוד
 מרכז העיר

 דוד המלך
 עורקי משני או מאסף ראשי 2

 צפונית לרחוב האומן. דרך חברון
 דרך חברון דרומית לרחוב האומן. דרך חברון
 הרוזמרין

 עורקי ראשי 1

  מאסף משני  3  עמק רפאים  עמק רפאים
 מקומי 4 תהרכב

 מאסף משני 3 "הברך"כביש .  קטע מערבי34כביש 
 פת

 עורקי משני או מאסף ראשי 2  בנבנישתי-פת, דב יוסף
 מקומי 4 דוד איילון

 מאסף משני 3 אגודת ספורט הפועל

 מלחה

 עורקי ראשי 1 מודעי
  

    התפלגות התנועה  •

י "התפלגויות התנועה מבוססת על ספירות התנועה שהועברו ע

 והן 30.6.13 ובתאריך 6.2.12תכנית האב לתחבורה בתאריך 

   . עבור כל מקטע בנפרד1.1-1.6 מוצגות בסעיפים

  מודל החיזוי  •

  .2.5 גרסה TNMמודל החיזוי הינו תכנת 

  Hard soil -סוג הקרקע

   Average -סוג אספלט

  מהירות התנועה  •

ה י יועץ התנועה והיא מפורטת בטבל"מהירות התנועה נקבעה ע

  .בהמשך 1.0.4.9

 החזרות גלי הקול •
על פונקצית החישוב של שיעור ההחזרות נקבע בהתבסס 

ס "ההחזרות המוטמעת בתכנת החישוב של המשרד להג

ההנחה היא כי ניתן לעשות . המשמשת לחיזוי הרעש מהרכבת
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החישוב נערך . שימוש בפונקציה זו גם עבור רעש כלי הרכב

  .המשךראו פירוט גם ב. לחתכים נבחרים

  הקולטים •

בהתאמה לקו הבנייה '  מ8מפלס הרעש חושב בגובה אחיד של 

  .  או לגובה אחר אם המבנה נמוך יותרהרחובשל 

  

  סיווג מפלסי הרעש לקטגוריות של רגישות  .ה

 1.0.4.9 קבוצות כפי שמתואר בטבלה 4 -טווח מפלסי הרעש חולק ל

  :להלן

  
  )יום( הרעש מפלסי קטגוריות :1.0.4.9 'מס טבלה

  

  רגישות סביבתית  הקטגוריה  זיהום/רמת חשיפה  )dBA(מפלסי רעש 

  נמוכה  1  גבוהה מאוד  <70

  בינונית  2   גבוהה-בינונית  65-70

  גבוהה   3   נמוכה-בינונית  65>

  

על פי מפלסי הרעש , המקטעים השונים סומנו בהתאם לחלוקה זו

  . בשעות היום, ו לאורכםחושבש

 בכל  בהמשך1.1-1.6'  מספיםעיניתוח הרעש לפי מקטעים מוצג בס

  .אחד מהמקטעים

  

   איכות אוויר 1.0.4.9

  . בהמשך1.0.5.6י סעיף /ראה

   8ג"אלמ 1.0.4.10

  כללי  .א

 -במסגרת בחינת נושא הקרינה האלקטרומגנטית נערכו מדידות ב

של קרינת הרקע בתדר  נבחרות לאורך ציר הקו הכחול נקודות 143

   . הרץ50רדיו ושל רמת שטף השדה המגנטי בתדר 

ה לאורך הציר הכחול "ועד לבדוק אם בעת הפעלת הרקלהסקר נ

הקרינה  קונפליקט עם הנחיות המשרד להגנת הסביבה עקב רייווצ

הפעלת תשתיות הרכבת כמו מערכת לאחר המצרפית שתתקיים 

  . תחנות ההשנאה והיישור ותשתית התקשורת הרכבתית, הקטנרי

 

                                                           
  .מ" הנדסת תאימות ובטיחות בע–משה נצר י "סעיף זה נכתב ע 8
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  ניםקריטריו  .ב

 קרינה בתדר רדיו •
סף החשיפה המומלץ על ידי  מציג את הגרף המופיע באיור הבא

 מצוי הערך 10-400MHzבתדרים בין . המשרד להגנת הסביבה

כאשר לא ידוע תדר המקור הגורם . 20μW/cm2הנמוך ביותר שהנו 

  .לקרינה מתחשבים בסף זה בלבד
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ICNIRP and Israel Environmental Office Radiation Safety Guidelines for Personnel

  

  סף החשיפה המומלץ לקרינה אלקטרומגנטית: 1' איור מס

  

  50-600Hzשטף שדה מגנטי בתדר  •

ומבני ציבור לאזורי מגורים מושכת הסף המומלץ לחשיפה מ

  .  בממוצע ליממה4mG הנו 1-2000Hzין תדרים שבברגישים 

 שעות ניתן 8-10במקומות עבודה בהן השהייה הממוצעת הנה בין 

 המסתכם בממוצע ביממה 10.4mGלהיחשף לשטף שדה מגנטי של 

  .4mGשל 

  

אולם . 62.5mG -שטף השדה המגנטי המשוקלל לאזורי מעבר הנו 

 צת רמת שטף השדה המגנטי המומל,חשיפה קצרה מאודכאשר ה

  .2000mG היא ICNIRPעל ידי 
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  נושאים כלליים 1.0.5

נושאים בכלל המרחב / פרק זה סוקר באופן כללי את הפרישה של מספר תכונות 

. בכל מקטע ומקטע  בהמשך1.1-1.6תאור תכונות אלו מוצג גם בסעיפים . העירוני

לת ורציפה של הפרישה המרחבית של כל כי ישנה חשיבות בהצגה עם זאת סברנו

נה רציפה חשובה להבנת ו הן משום שהצגת תמ,וכלחלק מהתכנות לאורך התוואי 

והן משום שהיא תורמת להדגשת מיקום התכונה ) צ למשל"קווי תח(אור יהת

  : הן בפרק זההתכונות הנסקרות). נצפות למשל(לאורך הקו 

 לנושאים אלו משמעות . וכן שבילי האופנייםצ"התנועה והתח' מע -

  .בעיקר במרחב העירוני הרציף

 שורק טבעיות רגישות כגון אזור נחל רפאים ונחל'  מע.קרקע וניקוז -

  .נסקרו במקטעים השונים
. תוכניות מתאר ארציות ומחוזיות ותוכניות המתאר של ירושלים -

 .מ של תוכניות אלו"החלקוה למקטעים אינה רלבנטית לקנ
 .מוקדי נצפות -
הצגת התשריטים בפרק הכללי נובעת . צפיפות האוכלוסיה למגורים -

 . מ הכללי לפיו נערכו תשריטים אלו"מהקנ
מ לאפשר גם בחינה "רגישות סביבתית כוללת של המקטעים ע -

  .השוואתית ביניהם

   המערכת התחבורתית הקיימת– תנועה 1.0.5.1

  בסיס הנתונים  .א

ם של רכבים ואוטובוסים כללייתנועה נפחי  בסיס הנתונים כולל

 הנתונים. בשעת שיא בוקר 2015בשנת  המייצגים את המצב הקיים

 .3.9.2013י תכנית אב לתחבורה ביום " עהועברו

 
' בתשריט מסיים מוצגים מצב קב נפחי תנועה כלליים ואוטובוסים

1.0.5.1.  

מציג את מפת מסלולי האוטובוסים העוברים  1.0.5.2תשריט מס 

  .ן ובסביבתובתוואי המתוכנ

  

  .פירוט נוסף מוצג בתאור מאפייני כל מקטע ומקטע בהמשך

  מהירות התנועה בעיר  .ב

 1.0.5.1השונים מוצגת בטבלה המהירות המותרת לאורך הרחובות 

  9 .להלן

                                                           
 .11.8.13בתאריך , )י"מת(מ "מערכות תחבורה ירושלים בעמשרד , י יועצי התנועה בפרויקט"הנתונים הועברו ע 9

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



   כלליים נושאים כלליים–פרק א 

  

    

17  

  קיים מצב – התנועה מהירות :1.0.5.1 'מס טבלה
 מהירות מותרת רחוב/קטע

 70 שכונת רמות
 70 ן גשר כביש בגי-גשר יגאל ידין 

 70 הר חוצבים
 70  גבעת משה-הרטום, גולדה מאיר

 50 יחזקאל
 50 שטראוס

 50 קרן היסוד', ורג'המלך ג
 50 דוד המלך

 50 האומן' צפונית לרח. דרך חברון
 70 האומן' דרומית לרח. דרך חברון

 60 הרוזמרין
  50  עמק רפאים
 30 הרכבת

 - "הברך" קטע מערבי 34כביש 
 50 דוד איילון

 50 מודעי ,הפועל. ס.א
  

  
  .)אוטובוסים (מערכת התחבורה הציבורית  .ג

טבלה ב ים מפורטפ מפת מערך התחבורה"עקווי האוטובוסים 

  10.שלהלן

  
  המתוכנן בציר העוברים האוטובוסים קווי :1.0.5.2 'מס טבלה

 מסלול  דיע מוצא קו' מס
 עירמרכז ה, דרך חברון, תלפיות. ת.א הר הצופים גילה 'א30/30
  הר הצופים  א34/34

. ג/ חניון תלפיות
  המטוס

  עמק רפאים, מרכז העיר, כיכר השבת, שמואל הנביא

  בר אילן. צ, כיכר השבת, מרכז העיר, דרך חברון  רמות   גילה  71
  בר אילן. צ, כיכר השבת, מרכז העיר, דרך חברון  רמות   גילה  72
  גבעת שאול. ת.א, ודהמחנה יה, מרכז העיר, דרך חברון  הר נוף  הר חומה  74
  גבעת שאול. ת.א, מחנה יהודה, מרכז העיר, דרך חברון  הר נוף  הר חומה  75
  שערי צדק, גבעת מרדכי, פת. צ, תלפיות. ת.א  רמת בית הכרם  הר חומה  5

  רמות. צ, בר אילן. צ  נבי סמואל  שמואל הנביא  136
  קרית מנחם, אהגבעת משו, מלחה, תלפיות. ת.א  הדסה עין כרם  תלפיות מזרח  12

  מוזיאון ישראל, בצלאל, מרכז העיר, בקעה, ארנונה  גבעת רם  רמת רחל  'א7/ 7

  מעגלי  הרובע היהודי  8/38
 העיר - ממילא -מרכז העיר  -קרן היסוד  - החאן -העיר העתיקה 

  העתיקה
  הר חומה, גילה, דב יוסף, מלחה, תחנה מרכזית  הר חומה  תחנה מרכזית  א4/4
  אגריפס, מרכז העיר, דרך חברון  בנייני האומה  חתלפיות מזר  78
  גוננים, המושבה הגרמנית, מרכז העיר , שמואל הנביא, רמות אשכל  רכבת מלחה  הגבעה הצרפתית  77
  מרכז העיר, דוד המלך, טלביה, קטמון, גוננים  שטראוס  תלפיות. ת.א  13
  קניון מלחה,הרצוג , אוסישקין, מרכז העיר, ראח'ג' שייח  מנחת  הר הצופים  17
  קרית היובל, פת,רחביה , אוסישקין, מרכז העיר, המטה הארצי  הדסה עין כרם  הר הצופים  19

  )דרך בר אילן'  א25(פסגת זאב , אשכל' מעלות דפנה שד, הדוידקה  נוה יעקב  תחנה מרכזית  'א25/ 25
  פת, רחביה, מרכז העיר, פסגת זאב  חניון תלפיות  נוה יעקב  22

  סנהדריה, רמת אשכל, גאולה, בניני האומה  הר חוצבים  בית וגן  א39/39

                                                           
  .2015, רץמעודכן למ, צוות אב לתחבורה, מפת כל הקווים 10
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 מסלול  דיע מוצא קו' מס
  שמואל הנביא, גאולה, ירמיהו' רח, גבעת שאול  כיכר זקס  הר נוף  55
  רמות. צ, בר אילן. צ  רמת שלמה  מחנה יהודה/גאולה  56
  שמואל הנביא, בר אילן, עזרת התורה, רוממה  הכותל  מרכזית. ת  3
  כיכר השבת, בר אילן. צ  גאולה  רמות  36
  גבעת שאול, מרכזית. ת, בר אילן. צ, הר חוצבים  הר נוף  רמת שלמה  67
  גבעת שאול, ירמיהו' רח, בר אילן, הר חוצבים  הר נוף  רמות  64
  סנהדריה, רוממה, גבעת שאול, קרית משה  הר חוצבים  בית וגן  16
  גולדה מאיר' שד, בר אילן. צ  הר החוצבים  גבעת התחמושת  40
  הכניסה לעיר, רמות. צ, רמת שלמה  רוממה  גבעת המבתר  57
  מרכזית. ת, מחנה יהודה, מרכז העיר, פת  רמות  גילה  32
  פת, ניות, רמות. צ, הגבעה הצרפתית  הדסה עין כרם  הר הצופים  42
  גבעת המבתר, רמת שלמה  קמיניץ  רמות  37
  גבעת מרדכי, מרכזית. ת  קניון מלחה  גבעת שאול. ת.א  6
  תחנה מרכזית, קרית הממשלה, קניון מלחה  רמות  גילה  31
  קניון מלחה, רמת שרת, בית וגן ,גבעת שאול. ת.א  גילה  הר נוף  33
  עמק רפאים, קטמון, גבעת רם  מלחה  תחנה מרכזית  14
  עטרות- צומת רמות - גבעת התחמושת - צומת בר אילן -מרכזית . ת  עטרות  תחנה מרכזית  41

  הר נוף  סנהדריה  52
. ג, )ים מליינר עד צומת בר אילןמורהאד' מרח(גולדה ' שד

  הר נוף- גבעת שאול - רוממה -יה  סנהדר- מעלות דפנה -התחמושת 
    הנביאים' רח  כיכר השבת  51

  קניון מלחה  תחנה מרכזית  א18/18
 - עמק רפאים -' ורג' המלך ג- מרכז העיר - אגריפס -מרכזית . ת

  קניון מלחה
   תלפיות- עמק רפאים - דוד המלך - 1 כביש -נוה יעקב   תלפיות  נווה יעקב  49

  

את קווי מזרח ירושלים העוברים בדרך חברון רשימה זו אינה כוללת 

קווי  ואת חטיבת ירושלים למסוף הנביאים' אשר ממשיכים דרך רח

  .הלילה בעירונים והפרבריים של ירושלים

  
 הכבישים בסביבת התכנית מערך  דרגמ  .ד

רך הכבישים בסביבת התוואי  את מדרג מעמציג 1.0.5.3תשריט מס 

   .של הקו הכחול

  

 11צירי הולכי רגל ושבילי אופניים   .ה

  תנועת הולכי רגל •

צירי התנועה של הולכי הרגל מרובים ומסועפים ומהווים חלק 

להלן . מרחב הסקירהמרשת עירונית נרחבת המתפרשת מעבר ל

חוצה של הרכבת הקלה אזורים בהם התוואי של קצרה סקירה 

מהווים ה, ים שאינם חלק מרשת הרחובות העירוניתאזורים פתוח

קיים הולכי הרגל בעיר וכן אזורים בהם של מוקדי פעילות ופנאי 

  .מיוחד שונה או חיבור

 במחלף יגאל ידין משיק התוואי לפארק :עמק הארזים -

 מגוון םבהם מתקיי, ירושלים בעמק הארזים ובנחל צופים

                                                           
 .משרד שלמה אהרונסון אדריכלים, ידי יועצי הנוף בפרויקט-סעיף זה נכתב על 11
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נה דלילה ה זו התנועת הולכי הרגל בנקוד. פעילויות פנאי

לשטחים אלו בשל הממשק שאינו מאפשר קישוריות גבוהה 

 .ובשל שלבי הפיתוח הראשוניים בהם נמצא הפארק

עובר לאורך הדופן התוואי ' ורג'ברחוב קינג ג: גן העצמאות -

פ הגדול ביותר והמשמעותי "המערבית של הגן שהנו השצ

מצאות תכניות שונות לפיתוח הגן נ. ביותר באזור מרכז העיר

פעילות הולכי הרגל בגן רבה . בשלבי תכנון וביצוע

 .ומשמעותית בשל הקישוריות לאזורי מרכז העיר וממילא

רחוב דוד המלך התוואי עובר בין ב: גן הפעמון וגן בלומפילד -

בין ,  הללו המקשרים שכונות שונות בירושליםגניםשני ה

, גיא בן הינום, המושבה הגרמנית וטלביה לאזור ימין משה

פארק טדי שנפתח לאחרונה ומשם לעיר , בריכת הסולטן

. בזיקה למתחם התחנה הראשונההגנים מצויים . העתיקה

הגנים מהווים מרכזי פעילות פנאי במיוחד בסופי השבוע 

בשל כמות השבילים .  מגוון קהילות רחביםובחגים ומשמש

מעט הולכי הרגל משתמשים במדרכות אשר , בתחומי הגנים

 חציית הולכי הרגל מגן אחד לשני מתבצעת .שלאורך הכבי

דרך הצמתים המרומזרים בשל התנועה הרבה העוברת 

 .ברחוב ובשל הגידור הקיים לאורך גן הפעמון

לאחר פיתוחו כשביל אופנים ופארק : פארק המסילה -

ליניארי הפך תוואי הרכבת הישן לפארק פופולארי המהווה 

כמות . שליםחלק חשוב מאזורי הפנאי והספורט של ירו

 ערב ובסופי -צ"במיוחד בשעות אחה, המשתמשים רבה

 .השבוע

חוצה את דרך חברון הגשר הולכי רגל : שדרות עין צורים -

ומחבר את הגן העולה לאורך שדרות עין צורים עם בתי 

מחייב עלייה בגרם מדרגות ועל כן הגשר . המגורים ממערב

ם בו ומספר המשתמשינגישותו לכלל האוכלוסייה מוגבלת 

 .מועט

הגן מקשר בין אזורי ספורט ובתי ספר בשכונות : גן אלמליח -

. מרכז הטניס והארנה במלחה, עם אצטדיון טדי, גוננים

 .המשתמשים העיקריים בגן הם ילדי השכונות הסמוכות
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  יםי אופנשבילי •

 מהחשיבה מרכזיתנועת האופנים בירושלים לא היוותה חלק 

בעקבות מתן דגש , אך לאחרונה, המרחבית והעירונית, התנועתית

נפתחו כמה צירי אופנים , בריאות ותרבות פנאי, קיימותל

ציר הרכבת . פופולאריים ובעקבותיהם מתוכננים צירים נוספים

: עובר בשני אזורים בהם קיימים שבילי אופניים כיום המתוכנן

  .דוד המלך ועליהם יורחב בהמשך'  ורחפארק המסילה

בתשריט  ת של שבילי האופנים מוצגהרשת הקיימת והמתוכננת

   .1.0.5.4' מס

  

  :תוואי הרכבת חוצה את הרשת הזו במספר מקומות משמעותיים

בביצוע בימים אלו הוחל  במחלף יגאל ידין :פארק ירושלים -

חיבור שבילי האופניים הקיימים בנחל צופים לפרויקט 

אשר מהווים חלק מהשביל העוטף את , ובעמק הארזים

כמות . לכשיושלם, מ" ק42 -ו ואורכו יגיע ללכהמטרופולין 

המשתמשים בשבילי האופניים הקיימים רבה במיוחד בסופי 

השבוע ובחגים והיא צפויה לגדול משמעותית עם השלמת כל 

חלקי השביל ועם התקדמות פיתוח המוקדים השונים 

 .בפארק

. תוואי הרכבת הקלה ברחוב יפו הוגדר כשביל אופנים עירוני -

אין . אופנים ולרכבת,  משותף להולכי רגל תוואיהרחוב הנו

הפרדה ממשית בחתך הרחוב בין האזורים המיועדים 

לאופניים ולהולכי רגל והדבר גורם לחיכוכים בין 

 .המשתמשים השונים

פוגש את התוואי , בוטינסקי'ז' רחבמתוכנן השביל אופניים  -

בכיכר פלומר ומתחבר לשבילים מתוכננים בימין משה 

 .דוד המלךרחוב בו

כאמור לאורך פארק המסילה קיים כיום : פארק המסילה -

שביל אופנים המתחיל במתחם התחנה הראשונה ומתחבר 

פארק המסילה משלב אזורים . עם פארק נחל רפאים במלחה

להליכה ושביל אופנים עם אזורים מגוננים לאורך תוואי 

נה רבה כמות הרוכבים ה. יםהרכבת המנדטורי לירושל

,  הרוכביםבין.  ערב ובסופי השבוע- צ"שעות אחהבמיוחד ב

תושבי השכונות הסמוכות ותיירים השוכרים אופניים 

 .במתחם התחנה הראשונה
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מתוכנן ,  פארק המסילה עם מרכז העירעל מנת לחבר את

רך גן לאו(לאורך הדופן המזרחית של הרחוב שביל אופנים 

ב עם השביל המתוכנן ברחושביל זה יתחבר ). בלומפילד

בוטינסקי ובעתיד צפוי להמשיך ברחוב דוד המלך לכיוון 'ז

  . א ומלון המלך דוד"ימק

  12ניקוז ומי תהום 1.0.5.2

 מי נגר ומי תהום וכפי שיוצג זיהוםגורמת להרכבת הקלה איננה : הערה

   .אינה משנה באופן משמעותי מערכות ניקוז קיימות' בפרק ג

  

ם שכונתיים רוויי תוואי הרכבת הקלה מתוכנן ברובו בכבישים עירוניי

שאין בהם קידוחי מים והם רחוקים מרדיוסי המגן של קידוחי , תשתיות

  .מים

 נחלים ראשיים מגדירים את אגני היקוות הראשיים המנקזים את תוואי 4

  : הקו הכחול של הרכבת הקלה

  .נחל שורק -
  .נחל רפאים -
 . נחל קדרון -
  ).דרגות(נחל דרגה  -

  

י הניקוז לאורך כל תוואי הקו הכחול מתאר את אגנ 1.0.5.5' תשריט מס

  .של הרכבת הקלה

  

בשל מעבר תוואי הרכבת המתוכנן באזור עירוני לא צפויים קונפליקטים 

  : שבהן יתכנו קונפליקטים מהבטים של ניקוז הםהנקודות. משמעותיים 

 . הקיימים באזורעקב השיפועיםמאיר לדה וג' השינויים בניקוז בשד  .א

 .במקטע רמות באזור מחלף גולדהל צופים ונח מעבר מעל נחל שורק  .ב

סמוך לרחובות שפע חיים ( המנהרה המתוכננת במרכז העיר פורטלי  .ג

 ).ושטראוס

 .פארק המסילה  .ד

תלפיות ובית , קרבה לערוץ נחל רפאים באזור מקור חיים/ חציה  .ה

 .צפפא

 .  המהווה שטח ציבורי פתוחגן אלמליח  .ו

 ).מית לארנהדרו (השלוחה לדפואזור   .ז

                                                           
 .מ"דוד אקרשטיין חברה להנדסה בע, דוד אקרשטיין' י אינג"סעיף זה נערך ע 12
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  עקרקיעודי  1.0.5.3

להלן תיאור תמציתי של תכניות מתאר ארציות ומחוזיות אשר להן 

תיאור . ייעודים בעלי חשיבות לאורך תוואי הרכבת הקלה המתוכנן

 1.1-1.6מוצג בסעיפים מאושרות ובהכנה מפורטות בנין עיר תכניות 

  . עבור כל מקטע בנפרדבהמשך 

  
  תכניות מתאר ארציות •

 אין מרכיבים 37א " ותמ5/ב/34א "תמ, 22א "תמ, 8א "תמ, לתכניות

  .בקרבת התכנית

  
  35א "תמ

מאושרת מיום  (בניה לפיתוח ותכנית המתאר הארצית המשולבת

לגבש מסגרת תכנון ו לקבוע מדיניות  הנהמטרת התכנית). 27/11/2005

חברתיים וכלכליים , ובניה של מגורים ותעסוקה בהיבטים פיזיים

  .31'  המתאר הארצית מסתכנית זו מחליפה את תכנית. 2020לשנת 

    

חוצה התוואי . פ תשריט המרקמים התכנית עוברת במרקם עירוני"ע

 את נחל שורק המסומן במפת ייעודי הקרקע של מחלף גולדה מאירב

בקצה שלוחת מלחה קרוב התוואי לנחל רפאים המסומן אף . א"התמ

מקטע מרכז העיר מצוי במתחם עירוני לשימור ובקרבה . א"הוא בתמ

 .א" כשמורות וגנים בתמלאומי סובב חומות ירושלים המסומןגן ל

. בתחום המיועד למסילת רכבתברובו  עובר פארק המסילהמקטע 

א כגון כביש " או עובר במספר דרכים המסומנות בתמהתוואי חוצה

  .דרך חברון ושדרות גולדה מאיר, 50

 פ תשריט ההנחיות הסביבתיות התוואי עובר בשטח לשימור משאבי"ע

במקטע   אותו חוצה התוואי)רקובהמשך נחל שו(צופים נחל . יםמ

  . ישות נופית סביבתית גבוההגמוגדר כאזור בעל ררמות 

  

   .35א "מציג את התכנית על רקע תמ 1.0.5.6' תשריט מס

  
   16 ושינוי 23א "תמ

 1986התכנית מאושרת מיוני . תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל

   ).25.01.01 -אושרה ב 16/23א "תמ(

התווית רשת מסילות הברזל ואבטחת עתודות הנה מטרת התכנית 

  .קרקע לפתוח רשת מסילות הברזל בעתיד

  

מתחם בו) בחלק המערבי( פארק המסילהבמקטע הציר המתוכנן 

א " התמפי-עלברצועה המיועדת ברובו  עובר התחנה הראשונה

  . למסילת הברזל בין ירושלים לבית שמש
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לתוך ירושלים והגיעה עד לתחנה הראשונה בעבר נכנסה הרכבת 

כיום התחנה הסופית של קו זה הנה תחנת מלחה . במתחם החאן

ייעודה של הרצועה נשאר כמסילת . סמוך לקניון מלחה ואצטדיון טדי

 שתוכננה ברוח תרכבת למרות שהיא משמשת כטיילת ליניארי

  . המסילה שעברה שם

  

  . ושינוייה23א "רקע תמ את התכנית על מציג 1.0.5.7' תשריט מס

  

  3א "תמ

מטרת  ).1.9.76 -מאושרת מיום ה(תכנית מתאר ארצית לדרכים 

התכנית הנה להתוות את רשת הדרכים הארצית ולקבוע את דירוגן 

  .ותפקודן של דרכים אלו

  

גולדה מאיר המוגדרת '  עובר בשדרמותתוואי המסילה במקטע 

רומי כדרך אזורית הד הובחלק הצפוני כדרך אזורית מוצעת הבחלק

המהווה חלק , התוואי חוצה בהמשך את דרך יגאל ידין. קיימת

א "בתשריט התמ. ומוגדר כדרך פרברית מהירה קיימת, 1' מכביש מס

כביש מתוכנן את שדרות גולדה מאיר עם מסומן מחלף המחבר 

כביש זה נועד לעקוף את שכונת רמות . המוגדר כדרך אזורית מוצעת

התוואי עובר , בסוף המקטע.  גישה לגבעת זאבממערב ולשמש כדרך

המוגדר כדרך אזורית בתוואי  בר אילן 'הרטום לרח' קטע שבין רחב

  . קיימת

התוואי המוצע חוצה את דרך מנחם בגין המוגדר , מלחהבמקטע 

  .כדרך פרברית מהירה מוצעת

בין כביש הגישה להר (בדרך חברון  התוואי עוברמקטע דרך חברון ב

. בקטע המוגדר כדרך ראשית מוצעת) הרוזמרין' רחחומה לבין 

 ואת כביש בגין 60  התוואי חוצה את כביששכונת גילהבהמשך ב

  .המוגדרים כדרך פרברית מהירה מוצעת, המתוכננים

  

   .3א " את התכנית על רקע תמ מציג1.0.5.8' תשריט מס

  

  34א "תמ

התכנית מאושרת מיום . תכנית מתאר ארצית למשק המים

 מטרת התכנית היא התוויית פתרון לנושא השפכים 15.07.2003

, איכות הסביבה, תוך שמירה על בריאות הציבור, במדינת ישראל

, שטחים פתוחים, מי תהום, איכות מים עיליים לרבות מי נחלים

  . ומתן משקל לשיקולים של יעילות כלכלית, חקלאות וערכי טבע ונוף
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 חוצה התוואי המתוכנן תואוש שורק/ צופיםנחלמסמנת את התכנית 

לאורך החלק . קיים כנחל ולצידו מסומן מובל שופכין רמותבמקטע 

  .קייםהמזרחי של התוואי בשלוחת מלחה מסומן מובל שופכין 

  

  3/ב/34א "תמ

 נועדה להבטיח את המשך קיומם ותפקודם של נחלים 3/ב/34א "תמ

,  ותרבותאקולוגיה, פיתוח ערכי נוף, שימור, לצורך שיקום, וסביבתם

עם הבטחת תפקודם כעורקי ניקוז ופשטי , ומוקדי פעילות נופש ופנאי

. הצפה להולכת מים ולצמצום נזקי סחף והצפות הנגרמות מנגר עילי

  .18.12.2006התכנית מאושרת מיום 

  

) ובהמשך נחל שורק (צופיםנחל  חוצה את רמותתוואי הכביש במקטע 

הוראות התכנית פ "ע. כנוןהמוגדר כעורק ניקוז משני בתחום נחל לת

י דרכים ומסילות ברזל "עניקוז לת חצית עורק כל תכנית ה)8.7ק "ס(

 קובע 12.8ק "ס. תאושר רק לאחר קבלת חוות דעת של רשות הניקוז

העובר ניקוז גשרים ותשתיות מעל ומתחת לעורק , כי תכנון מעברים

ביבה יבטיח שילובם בס"בתחום שהוגדר כאזור לפיתוח נחל וסביבתו 

תוך הימנעות מפגיעה סביבתית ופגיעה ברצף האקולוגי של הנחל 

ח במסדרון הנחל "ותוך מתן אפשרות למעבר אדם ובע, וסביבתו

   ."וגדותיו

  

   .3/ב/34א " את התכנית על רקע תממציג 1.0.5.9' תשריט מס

  

  4/ב/34א "תמ

, איגום מים עליים, תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים

  ). 12/07/07מאושרת מיום (רה והגנה על מי תהום העש, החדרה

, החדרה,  ליצור מסגרת תכנונית לאיגום מים הנהמטרת התכנית

המשולבת עם שימור וניצול מיטביים של , העשרה והגנה על מי תהום

  . מי הנגר העילי תוך הקטנת נזקי הצפות

  

ש באזור זה י. 1'תוואי המסילה עובר באזור המוגדר כאזור רגישות א

הוראות התכנית קובעת כי . החדרת מי הנגרולשים דגש על שימור 

בתכנון דרכים וחניות ישולבו רצועות של שטחים " 1'רגישות אבאזור 

מגוננים סופגי מים וחדירים ויעשה שימוש בחומרים נקבוביים 

  . "וחדירים

  

 ובסמוך לפארק ותלפיותהר החוצבים לאזורי התעשיה בסמוך 

אי באזור המוגדר כאזור רגיש להחדרת נגר עילי עובר התוו ,המסילה
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מי נגר למי  באזור זה יש להימנע ככל הניתן מהחדרת. למי תהום

הוראות תכנית החלה באזורים הרגישים  "26.1ק "על פי ס. התהום

לת הנחיות בדבר החדרת מי הנגר העילי כללהחדרת מי נגר עילי וה

  ". למי תהום טעונות אישור מנהל רשות המים

  

   .4/ב/34א "מציג את התכנית על רקע תמ לעיל 1.0.5.9' תשריט מס

  

  19א "תמ

תכנית זו נועדה לקבוע את הקריטריונים לייעוד שטחים לצרכי בתי 

את הנהלים להקמתם ולאתר שטחים לבתי עלמין באזורים , עלמין

התכנית מאושרת . מטרופוליניים המיועדים לשרת מספר ישובים

  .11.2.1988מיום 

  

  ."סנהדריה"עלמין המסומן בית וך לצומת בר אילן בסמ

  

  .19א "מציג את התכנית על רקע תמ 1.0.5.10' תשריט מס

  

  29א "תמ

אתרי הנצחה ע ולהעניק מעמד סטטוטורי לולקבתכנית זו נועדה 

  .25.5.1997 התכנית מאושרת מיום. במחוז ירושלים ובמחוז חיפה

  

הממוקמת בכניסה לגבעת נת אנדרטת זיכרון לדן גבעון בתכנית מסומ

ל כ בהוראות התכנית נכתב כי 10בסעיף . המטוס מול מנזר מר אליאס

התייעצות א טעונים היתר ו"באתרי ההנצחה שבתמתוספת או שינוי 

  .מוקדמת עם המועצה לאתרי הנצחה

  

  . לעיל1.0.5.10' תשריט מסבסימון האתר מופיע 

  
  תכניות מתאר מחוזיות •

  
-אושרה ב . המחוזית החדשה לירושליםתכנית המתאר -130/מ "תמ

13/05/2013.  

רצועה לתכנון של רכבת קלה לאורך מ מסומנת "פי תשריט התמ-על

לאורך כל מקטע מרכז העיר והמקטע של דרך  ורובו של מקטע רמות

למעט קטע קטן , מסילת ברזל מסומנת לאורך השלוחה למלחה. חברון

, עם זאת. ת הקלהברחוב פת שבו מסומנת רצועה לתכנון של הרכב

 שהנועוברת בתוואי הקו הכחול המוצע בתכנית הנדונה בדוח זה 

מלבד הקצה של ( אורך הציר המוצע כלל מוטה תחבורה ציבורית
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י /ראה, ל שינוי התוואי בקצה השלוחה למלחהכל אבל שכונת רמות

 תחבורה הממוקם באזור בתשריט מסומן מרכז). 'הרחבה בפרק ב

האחד במחלף גולדה והשני בקצה , ני חנה וסעתחנת מלחה ושני חניו

  .דרך חברון

מקטע מרכז העיר של הקו הכחול חוצה את המרכז המטרופוליני 

אזור גן הפעמון . ועובר בסמוך לגן העצמאות המסומן כפארק עירוני

  .גם הוא מסומן כפארק עירוני

. כעמק עירונינפגשים מספר צירים המסומנים מחלף גולדה באזור 

פי -על. לו משמשים כשטח פתוח ולצורכי פנאי ונופשעמקים א

  .ההוראות יש לשמור על רציפותם ותפקודם כשטחים פתוחים

  

   .30/1 מ" את התכנית על רקע תמ מציג1.0.5.11' תשריט מס

  

 ,29שינוי מספר ,  תכנית מתאר מחוזית למחוז ירושלים– 129/מ "תמ

. 27/3/2003יך  אושרה בתארו,מערכת הסעה המונית לירושליםרכבת 

מטרתה לאפשר פיתוח של מערכת הסעת המונים ברכבת קלה על מנת 

היוצרות , לתת מענה לבעיות הצפיפות התחבורתית בירושלים רבתי

סביבתיות וכלכליות באמצעות שיפור הנגישות בין , בעיות אורבניות

  .חלקי העיר השונים

  

תחנות מיקומן של , התכנית מתווה את מסלולי קווי הרכבת הקלה

, מוצג בתכנית קו הרכבת המוצע, בין היתר. ושל אזורי אחזקה ותפעול

 חוסר התאמה לקו המוצע קיים .בין שכונת רמות למלחה ולגילה

  : מקומותבשלושה

מ "פי התמ-בקצה הצפוני בשכונת רמות שבה מסתיים הקו על −

  . קצה השכונהב לפני הצומת דצומת אח(ברחוב מירסקי 

ת אורנים מועתק התוואי מפארק בין מתחם התחנה לצומ −

 .עמק רפאים' המסילה לרח

מ דרך רחוב "באזור קניון מלחה שבו עובר התוואי המסומן בתמ −

מב וממזרח לקניון מלחה בעוד שהתוואי המוצע עובר מדרום וגול

  .וסובב את הקניון' לשכנן גונן ט
  

.  משמרת גמישות רבה לתכנון קווי הרכבת הקלה29/1מ "עם זאת תמ

בתכנית מתאר מקומית או מפורטת ניתן להוסיף  "נכתב 1.2.8 יףבסע

ולקבוע רצועות לתכנון לסוגיהן בנוסף על אלו שסומנו בתשריט תכנית 

   ."זו ולא יהיה בכך שינוי לתכנית זו
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בדרך חברון  ,במחלף גולדה: מספר חניוני חנה וסע מסומנים בתשריט

  .חנת רכבת מלחהבקצה דרך חברון ובאזור ת, במפגש עם רחוב ברעם

  

  .29/1מ " מציג את תמ1.0.5.12 ' מסתשריט

  

  תכניות מתאר מקומיות •

   2000תכנית מתאר מקומית ירושלים 

י הוועדה " ע2009אושרה להפקדה במאי (טרם אושרה התכנית 

הנה תכנית ה של  העיקריתמטרתה. )י שר הפנים"המחוזית אך לא ע

 כבירת  ירושליםיר של העפיתוחהיצירת מסגרת סטטוטורית להמשך 

, ישראל וכמרכז מטרופוליני תוך שמירה על ערכיה המיוחדים

   .והבטחת איכות חיים עירונית לכלל תושביה

  

 מןוסדרכים והסעת המונים מ, תכנית העוסק בנושא תחבורהלנספח ב

תוואי התאמה להעובר במערכת הסעת המונים מסילתית לתוואי 

קו המוצע קיים בהארכה חוסר התאמה ל.  כמעט לכל אורכוהמוצע

  .'ובמעבר ליד שכונת גונן ט שלו לקצה השכונה של רמות

פי נספח השטחים הפתוחים אזור מחלף גולדה מצוי בשטח ערכי -על

מתחם טבע : כגון, שבו נפגשים מספר סוגים של שטחים פתוחים

  .שטחי ייעור ושטחי נוף פתוח, רובעי/עירוניפארק , עירוני

שטחי נוף פתוח ושטחי חקלאות מצוי בקצה אזור נוסף המאופיין ב

  .קו של השלוחה העוברת בדרך חברון ומסומן כמתחם טבע עירוניה

נוספים הנושקים לקו מצויים לאורך נחל רפאים  טבע עירוני יאתר

 ובגן בלומפילד ומתחם קצה הקו בשלוחת מלחהב) פארק מטרופוליני(

פ " ע).הסובב חומות העיר העתיקגן לאומי (התחנה הראשונה 

 בין המקשר יחידי אקולוגי משמש כמסדרוןפארק המסילה , התכנית
 .העיר במערב המים לשטחים פרשת קו

בין הר : אורך התוואילמקומות מספר רובעי מסומן ב/עירוניפארק 

גן בלומפילד וגן הפעמון וגן , גן העצמאות, החוצבים לשכונת סנהדריה

   .אלמליח

 התחנה הראשונה שבו חםמת מקטע ,רובו של מקטע מרכז העיר

 ומקטע עמק רפאים מפגש של שתי השלוחות הדרומיותהמתקיים 

  .עוברים במתחם לשימור

טיילת נוף מסומנת לאורך התוואי של הקו הכחול בחלק הדרומי שלו 

טיילות נוף  .מרמת רחל לשכונת גילה וכן לאורך כל פארק המסילה

במחלף ,  ברמותבקצה הקו: פר מקומותסנוספות חוצות את הקו במ

  .ומצפון למתחם התחנה הראשונה, מצפון להר החוצבים, יגאל ידין
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'  מסיםבתשריטמוצגת  2000תכנית מתאר מקומית ירושלים 

  .'ב-ו'  א1.0.5.13

  

  מוקדי נצפות חשובים במרחב העירוני 1.0.5.4

ירושלים בנויה על גבי טופוגרפיה תלולה ועל כן נפרשות ממנה נקודות 

הרכבת רובו של הקו הכחול של  אולם .נות השונותתצפית רבות בין השכו

 הסקירה בסעיףלפיכך .  הבנוי בצפיפות עובר במרקם עירוני קייםהקלה

הנפתחים לנוסעי הרכבת בגבעות רחוקים  בנופים תתמקדמזה 

. והוואדיות של העיר ומבטים אל הרכבת מאזורים גבוהים בשולי התוואי

באופן משנה במקומות בהם הוא תוואי הרכבת של נצפות כמו כן נבחנה ה

משמעותי את הייעוד במצב הקיים וכאשר יש נצפות ברורה של האזור 

 .מנקודות תצפית חשובות
.  בסעיפים שבהמשך בנפרדנקודות הנצפות מוצגות בכל מקטע ומקטע

 כאמור .שלהלןהמיקומים שזוהו כמשמעותיים סומנו במפת המפתח 

ויים שבהם עובר הקו ואלה אזורים אלה מצויים במקומות הפחות בנ

בצפון הקו באזור מחלף גולדה מאיר ובדרום הקו באזור רחוב : הם

נצפות מקומית יותר קיימת גם בחלק הדרומי של . רוזמרין ודרך חברון

   . בגן אלמליחמלחהשלוחת 

  .מציג את נקודות התצפית החשובות 1.0.5.14 'מס תשריט

  צפיפות האוכלוסיה למגורים 1.0.5.5

 .ציג את צפיפות האוכלוסייה למגורים לאורך הקו מ1.0.5.15' תשריט מס

  .מ בו נערך"התשריט שולב בקטע הכללי בשל הקנ, כאמור

  איכות אוויר  1.0.5.6

  רקע  .א

פרק זה סוקר את המאפיינים הכללים של משטר הרוחות ומשטר 

מצבי היציבות במרחב התכנון ואת איכות האוויר הקיימת במרחב 

  ).  ההנחיות לתסקיר של1.8מענה לסעיף (ולאורך הציר 

  

של העיר במרחב האורבני הקו הכחול של הרכבת הקלה עובר 

משטר הרוחות ומשטר , באופן כללי. מרמות ועד גילה, ירושלים

אולם ישנם , היציבות במרחב העיר אינם משתנים באופן ניכר

הבדלים מקומיים אשר משפיעים על משטר הרוחות ועל יכולת פיזור 

רוחבו (צפיפות הבניה ומבנה הרחוב , ופוגרפירום ט: הזיהום כגון 

  ). וגובה המבנים משני צידיו
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) ספרא ואפרתה(במרחב העיר קיימות שתי תחנות ניטור כלליות 

וגם השוואה של (האוספות מידע על ריכוזי המזהמים במרחב העיר 

כפי שהם , הריכוזים בעיר למול הריכוזים הכללים במרחב

   ).ס"י המשרד להג"מפורסמים ע

) ברחוב שמואל הנביא(לאורך הציר המתוכנן של הרכבת הקלה 

תחנה זו .  תחנת בר אילן–א "קיימת תחנת ניטור תחבורתית של מנ

  . מאפשרת קבלת מידע של איכות האוויר במפלס התכנון המוצע

  

  

של התסקיר יתואר המצב הקיים ' בפרק ד, בהתאם להנחיות: הערה

 צפויה הסטת תנועה באותם אזורים בהם כתוצאה מהתכנון

באמצעות , כמו כן יוצגו. באמצעות מודל חישובי, 13משמעותית

באזורים , חישובים של רמות הזיהום, מודלים לחיזוי זיהום אוויר

  . לאורך ציר הרכבת בהם התכנון גורם לשינוי פיזי משמעותי

  

 אקלים ומטאורולוגיה   .ב
 בנתונים לעשות שימושבחרנו לצורך תיאור התנאים המטאורולוגיים 

ירושלים  (נרלי'שנמדדו בתחנה המטאורולוגית גשנתיים -הרב

נתוני התחנה שימשו גם להכנת . 2010-2014 בין השנים 14)מרכז

 חיזוי זיהום האוויר קבצים מטאורולוגיים רב שנתיים להרצות מודל

  . התכנון גורם לשינוי פיזי משמעותי, כאמור, באזורים בהם

  

וצגים בהמשך עובדו באמצעות תכנת הנתונים המטאורולוגיים המ

WRPLOT ,שעות שיא התנועה ב לצורך חישוב נתונים רב שנתיים

  .15צ"בבוקר ואחה

  

  משטר הרוחות .1

                                                           
  . 3/2/13, הקו הירוק, ס מחוז ירושלים"סיכום ישיבת תיאום עם המשרד להג, ESDחברת . א 13

ס ומול המחלקה לאיכות הסביבה " אוויר כפי שנערך מול מחוז ירושלים של המשרד להגפ תיאום נושא איכות"ע. ב

  . 2015מרץ , חלופת מיילים. בעירית ירושלים במסגרת הכנת תסקיר הקו הירוק של הרכבת הקלה

צב גם לא עבור מצב קיים וגם עבור מ(פ תיאומים אלו אין צורך להציג חישובי מודל עבור תוואי הציר המתוכנן "ע

אלא להציג את השינויים הצפויים מההשפעות העקיפות של התכנית הבאות לידי ביטוי בהסטות תנועה ) מתוכנן

 . לצירים סמוכים לציר הרכבת
 מטר מעל פני 815בגובה ) 221080,631980. צ.נ(במרכז העיר " נרלי'ג" התחנה המטאורולוגית ממוקמת על בניין 14

  . הים

  . השרות המטאורולוגיי"התחנה מופעלת ומתוחזקת ע

 .16:00-19:00צ "שעות שיא אחה, 07:00-09:00: שעות שיא בוקר  15
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 מציג את שושנת הרוח הרב שנתית של 1.0.5.16' תשריט מס

     .2010-2014נרלי לשנים 'תחנת ג

 נרלי'ת גשל תחנ הרוחות  מציג את שושנות1.0.5.17' תשריט מס

  . צ" ושעת שיא אחהת שיא בוקרושעעבור 

  

,  הכללית- מהירויות הרוח  מוצגת התפלגותלהלן אותבטבל

  .צ"לשעות שיא בוקר ולשעות שיא אחה

  

  2014-2010 נתוני ,נרלי'ג אחוזיםב הרוח כיוון לפי הרוח מהירויות התפלגות :'א 0.5.31. 'מס טבלה
   רוחכיוון

  מהירות הרוח
 'ש/'מ

 צפון
צפון 
 מזרח מזרח

דרום 
 דרום מזרח

דרום 
 מערב מערב

צפון 
 מערב

 כ"סה

0.5 - 2.1 3.1 3.5 6.3 4.3 1.8 2.8 4.7 4.4 30.9 
2.1 - 3.6 1.3 0.9 3.3 1.6 0.5 1.9 7.7 8.3 25.5 
3.6 - 5.7 0.5 0.2 1.9 0.7 0.3 2.6 17.8 14.6 38.8 
5.7 - 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.8 0.5 4.1 
8.8 - 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.3 
>= 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

כ"סה  4.9 4.7 11.5 6.6 2.7 8.2 33.3 27.7 *99.7 
   מצבי שקט0.3* 

  

   הרוח כיוון לפי בבוקר התנועה שיא בשעות הרוח מהירויות התפלגות :'ב 1.0.5.3 'מס טבלה
  2014-2010 נרלי'ג באחוזים

   רוחכיוון
  רוחמהירות ה

 'ש/'מ
 צפון

צפון 
 מזרח מזרח

דרום 
 דרום מזרח

דרום 
 מערב מערב

צפון 
 מערב

 כ"סה

0.5 - 2.1 5.8 5.1 8.5 7.1 3.3 4.6 7.6 6.2 48.1 
2.1 - 3.6 2.0 1.2 4.1 1.6 0.6 2.3 8.8 6.6 27.3 
3.6 - 5.7 0.6 0.2 2.4 0.7 0.4 3.4 9.6 3.6 20.9 
5.7 - 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.6 0.0 2.9 
8.8 - 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 
>= 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 

כ"סה  8.4 6.6 15.0 9.5 4.3 11.8 27.6 16.4 99.5* 
   מצבי שקט0.5* 

  

   הרוח כיוון לפי צ"אחה התנועה שיא בשעות הרוח מהירויות התפלגות :'ג 1.0.5.3 'מס טבלה
  2014-2010 נתוני נרלי'ג באחוזים

   רוחכיוון
  מהירות הרוח

 'ש/'מ
 צפון

צפון 
 מזרח מזרח

דרום 
 דרום מזרח

דרום 
 מערב מערב

צפון 
 מערב

 כ"סה

0.5 - 2.1 1.8 3.1 4.2 2.7 0.9 1.3 1.5 2.3 17.9 
2.1 - 3.6 0.8 0.8 1.6 0.8 0.4 0.8 3.9 6.2 15.3 
3.6 - 5.7 0.3 0.3 1.4 0.2 0.2 1.6 22.0 33.2 59.3 
5.7 - 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 5.0 1.7 7.0 
8.8 - 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 
>= 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 

כ"סה  3.0 4.2 7.2 3.8 1.5 4.3 32.6 43.4 99.9* 
   מצבי שקט0.1* 

  

והחזקות ( השכיחות עולה כי הרוחותאות מנתוני הטבל

השכיחות הגבוהה . הן הרוחות מהגזרה המערבית) בעוצמתן

וצפון מערביות )  מהזמן33.3%(ביותר היא של רוחות מערביות 
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הרוחות המשניות בשכיחותן הן מהגזרה ).  מהזמן27.7%(

 מהזמן ושכיחות 11.5%שכיחות רוח מזרחית היא . המזרחית

וחות אלו חלשות יחסית ר.  מהזמן6.6%מזרחית היא -רוח דרום

   ).מרכיב גבוה של רוחות שעוצמתן נמוכה(

 המערביתבשעות שיא בוקר כיוון הרוח השכיח הינו מהגזרה 

היא בבוקר הרוח השכיחה ביותר ). מערב- עד צפוןמערב-דרום(

עוצמת הרוח .  מהזמן28% -המתקיימת במשך של כ מערביתרוח 

 אולם נרשמות גם ש/ מ5.7 - הינה לרוב נמוכה מהבוקרבשעות 

  . מערב-רוחות שעוצמתן גבוהה מאלו מכיוון מערב ודרום

צ כיוון הרוח השכיח הינו מהגזרה הצפון "בשעות שיא אחה

הרוח השכיחה ביותר היא רוח צפון ). מערב עד צפון(מערבית 

עוצמת הרוח .  מהזמן44% -מערבית המתקיימת במשך של כ

רוחות שעוצמתן . ש/ מ5.7 - הינה לרוב נמוכה מצ"אחהבשעות 

-מכיוון דרום, גדולה מזו מתקיימות בשכיחות נמוכה מאוד

   .מערב

  מצבי היציבות .2

שושנת מצבי היציבות הרב מציג את  1.0.5.18' תשריט מס

  .נרלי'תחנת גשנתית של 

שושנת מצבי היציבות לשעות מציג את  1.0.5.19' תשריט מס

  . צ"שיא בוקר ואחה

  

,  הכללית- מצבי היציבות ות מוצגת התפלגלהלן אותבטבל

  .צ"לשעות שיא בוקר ולשעות שיא אחה

  

  2014-2010 נתוני ,נרלי'ג באחוזים הרוח כיוון לפי היציבות מצבי התפלגות :'א 05.41. 'מס טבלה
   רוחכיוון

דרגת 
 יציבות

 צפון
צפון 
 מזרח מזרח

דרום 
 דרום מזרח

דרום 
 מערב מערב

צפון 
 מערב

 כ"סה

A 0.4 0.2 0.4 0.5 0.1 0.3 0.8 0.8 3.4 
B 1.1 0.6 2.1 1.7 0.4 0.8 3.0 3.3 13.0 
C 0.6 0.6 2.1 1.5 0.4 1.1 3.9 3.5 13.7 
D 0.5 0.5 1.9 1.0 0.5 3.3 13.2 5.9 27.0 
E 0.6 0.6 1.6 0.6 0.3 1.1 8.5 9.2 22.6 
F 1.1 1.4 2.3 0.7 0.5 1.1 3.3 4.2 14.7 
G 0.6 0.8 1.0 0.6 0.4 0.5 0.6 0.7 5.2 
כ"סה  4.9 4.7 11.5 6.6 2.7 8.2 33.3 27.7 99.7 
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   נרלי'ג ,באחוזים הרוח כיוון לפי בוקר שיא בשעות היציבות מצבי התפלגות :'ב 1.0.5.4 'מס טבלה
  2014-2010 נתוני

   רוחכיוון
דרגת 
 יציבות

 צפון
צפון 
 מזרח מזרח

דרום 
 דרום מזרח

דרום 
 מערב מערב

צפון 
 מערב

 כ"סה

A 1.7 0.8 1.2 1.8 0.6 1 3.3 3.1 13.3 
B 4.3 2.6 5.6 4 1.6 2.9 8.5 8.6 38.1 
C 1.6 2.3 5 2.3 1.4 3.1 6.4 2.7 24.9 
D 0.8 0.9 3.1 1.5 0.7 4.8 9.4 2 23.2 
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
כ"סה  8.4 6.6 15 9.5 4.3 11.8 27.6 16.4 99.5 

  

  
   ,באחוזים הרוח כיוון לפי צ"אחה שיא בשעות היציבות מצבי התפלגות :'ג 1.0.5.4 'מס טבלה

  2014-2010 נתוני ,נרלי'ג
   רוחכיוון

דרגת 
 יציבות

 צפון
צפון 
 מזרח מזרח

דרום 
 דרום מזרח

דרום 
 מערב מערב

צפון 
 מערב

 כ"סה

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 
D 0.3 0.3 0.6 0.3 0.2 1.8 17.1 13.2 33.8 
E 0.8 0.9 2.4 1.1 0.4 1.2 13 25 44.9 
F 1.3 1.6 3 1.6 0.7 0.9 2.3 4.6 15.9 
G 0.6 1.3 1.2 0.7 0.2 0.3 0.2 0.6 5.2 

ס
כ"ה  3 4.2 7.2 3.8 1.5 4.3 32.6 43.4 99.9 

  

שלים היא  שכיחות מצבים יציבים באזור ירוהנתונים עולה כימ

. צ"ומתקייימת בעיקר בשעות אחה)  מהזמן42.5%(גבוהה 

המצבים השכיחים הם הנייטרלים והבלתי , בשעות הבוקר

  . יציבים

  

 מידע עדכני של רמות זיהום האוויר במרחב התכנית  .ג
ספרא (במרחב העיר קיימות שתי תחנות ניטור כלליות , כאמור לעיל

מוכה לציר המתוכנן של הס, ותחנת ניטור תחבורתית אחת) ואפרתה

מרכז ניטור אווויר ארצי של (א "כל התחנות שייכות למנ. הקו הכחול

  ). ס"המשרד להג

  

הטבלאות להלן מציגות את ריכוזי המזהמים הנמדדים בתחנות 

  ). 2015(בהשוואה לתקנות חוק אוויר נקי 
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 ג"מקר( מירביים םריכוזי התכנית באזור כלליות תחנות - ניטור נתוני :א-1.0.5.5 'מס טבלה
  )ק"למ

 תחנת אפרתה  תחנת ספרא
 שנה  PM2.5חלקיקים נשימים   NO2 חנקן דו חמצני NO2 חנקן דו חמצני

  שנתי  )(1(יממתי שנתי שעתי שנתי שעתי

2010 158.7 29 160.6 29 - - 

2011 123.3 24 150.2 25 - - 

2012 139.3 23  114.3 22 - - 

2013)2(  126.0 22 160.7 23 - - 

2014 150.6 25 162.2 27 29.4 17 
 25 37.5 40 200 40 200 הסביבהתקן 

אין חריגות   הערות
 מהתקן

אין חריגות 
 מהתקן

אין חריגות 
 מהתקן

אין חריגות 
 מהתקן

אין חריגות 
 מהתקן

אין חריגות 
 מהתקן

  .פ התקנות" ע19 -הריכוזים המוצגים הינם הערך ה) 1 (

  .43% –ים נמוך אחוז זמינות נתוני חלקיק) 2(

  

  

  )ק"למ ג"מקר( מירביים ריכוזים - אילן בר תחבורתית תחנה - ניטור נתוני :ב-1.0.5.5 'מס טבלה

 PM2.5חלקיקים נשימים  NO2 חנקן דו חמצני
 שנה

יממתי שנתי שעתי
)1)(2(

 שנתי  
2010)3(  218.3(2) 49 - - 

2011)4(  - - - - 

2012 198.5 56 34.6 20.0 

2013 215.4(4) 60 41.1(11) 22.9 

2014 223.7(6) 62 39.3(5) 22.7 
 25 37.5 40 200 הסביבהתקן 

  הערות
אין חריגה שכן 

 חריגות 8מותרות 
 פ התקנות"בשנה ע

ריכוזים 
חורגים 
 מהתקן

ריכוזים חורגים 
 מהתקן

אין חריגות 
 מהתקן

  . אות הגבוהות ביותר הקרי18מספר החריגות אינו כולל את . בסוגריים מספר החריגות מהתקן) 1(
  . פ התקנות" ע19 -הריכוזים המוצגים הינם הערך ה) 2(
  . 33% -אחוז זמינות מדידת חלקיקים נמוך ) 3(
  . 53% – נמוך NO2 ואחוז זמינות מדידת 66% –אחוז זמינות מדידת חלקיקים נמוך ) 4(
  

  

על פי מימצאי המדידות עולה כי רמות זיהום האוויר הכלליות אינן 

 מהתקן 80% - במיצוע שעתי הינם כNO2ריכוזי . ות מהתקניםחורג

ריכוזי חלקיקים מגיעים .  מהתקן70% -ובמיצוע שנתי הם מהווים כ

  .  במיצוע שנתי70%- במיצוע יממתי ולכ80% -לכ

  

לאורך כל ציר הרכבת (צ "בעיקר עתירי תח, בסמוך לצירים עירוניים

כפי שנמדד , תקןצפויים ריכוזים העולים על ה, )למעשה, הקלה

 NO2 ריכוזי ).רחוב שמואל הנביא(בתחנה התחבורתית בר אילן 

 במיצוע PM2.5ריכוזי ו,  מהתקן150% - לכיםבמיצוע שנתי מגיע
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 מהתקן ומספר 110% - לכיםמגיע)  הגבוה ביותר19 -ערך ה(יממתי 

  . החריגות מעל התקן הינו גבוה

  

ה הפחתה לאורך הציר של הרכבת הקלה צפוי, 16כפי שמוערך

בשיעורי המזהמים עקב ירידה בנפחי התנועה ככלל והאוטובוסים 

  .בהמשך' ד-'י פרקים ג/ ראה–בפרט 

  

יוצג ניתוח של השפעות הסטות התנועה ' בפרק ד, כאמור לעיל

בניתוח זה יוצג חישוב של . החזויות בצירים סמוכים לציר הרכבת

 ההשוואה ערכי המצב הקיים בצירים אליהם מוסטת התנועה לצורך

  . למצב החזוי עם הפעלת הרכבת הקלה

  רגישות סביבתית 1.0.5.7

 פירוט .מציג את הרגישות של כל המקטעים 1.0.5.20' תשריט מס

  .השיקולים לקביעת הרגישות מוצג בכל מקטע

  . בהמשך1.1-1.6ל מצוי בסעיפים "פירוט של כל אחד מהנושאים הנ

                                                           
  ראה סיכו . הפחתות זיהום אוויר נרשמו בקו האדום של הרכבת הקלה בירושלים לאורך רחוב יפו 16
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   רמות– 1תאור הסביבה הקיימת מקטע  1.1

  

  כללי 1.1.1

 שכונת דרום, חוצבים הרשכונת , רמותשכונת : שכונותעובר במספר  מותר מקטע

 עד רמות שכונת מצפון הם גבולותיו. עזרת תורהצפון שכונת תל ארזה ו, היסנהדר

  .מ" ק5 – ואורכו כ משה גבעת רחוב

 דרך רחבה עירונית בדרך עובר התוואי. עיר הלש הצפונית ככניסה משמש זה מקטע

 ודרך חוצבים הר התעסוקה לאזור בסמוך, רמות ונתשכ של המסחרי המרכז

  . צופים ונחל הארזים עמק מטרופוליני פארק: פתוחים שטחים

 לכביש 1'  יגאל ידין המחבר בין כביש ארצי מסדרךהתוואי המתוכנן עובר מעל 

שדרות בגין המשמשות כעורק תחבורה המחבר בין ומתחת ל,  ים המלח–ירושלים 

  . צפון העיר לדרומה

   .א"על רקע תצמקטע רמות מציג את  1.1.1.1' תשריט מס

  .רקע מיפוי פוטוגרמטרי עלמקטע רמות   אתמציג 1.1.1.2' מסתשריט 

    

  תנועה 1.1.2

  תחבורה 1.1.2.1

הציר מוצגים בתשריט לאורך קיים המצב בלשעת שיא בוקר  נפחי התנועה

   . לעיל1.0.5.1

ים המוצגים הנפח. במצב קייםבמקטע רמות להלן הצגה כללית של הנפחים 

  :הינם לכל כיוון בציר התנועה

  

  ברמות קיים במצב כלליים תנועה נפחי – 1.1.2.1 'מס טבלה
  מצב קיים  תת מקטע

הקונגרס '  מינץ ועד רח-ג"אצ

  הציוני

500-1000  

  1000-2300  קונגרס ציוני ועד יגאל אלון

  1600-3200  יגאל אלון ועד מחלף גולדה' רח

  400-2000  הר חוצבים

  

.  לאורך רב המקטע2-6%בפרק הרעש ונע בין האוטובוסים מוצג וז אח

 מכלל 10% -מדרום למחלף גולדה מספר האוטובוסים לכיוון מערב מגיע לכ

   .נפח התנועה
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-2000 -לכבקטעים העמוסים נפח התנועה לאורך הציר במצב קיים מגיע 

  . גבוההכלומר רמת זיהום ,  לכיוון כלי רכב3200

כפי ) נפחי תנועה ואחוז האוטובוסים מכלל הנפח(ים שקלול שני הגורמ

מעלה כי רמת הזיהום במקטע היא גבוהה ,  לעיל1.0.4.2שפורט בסעיף 

והרגישות הסביבתית ) בגלל נפחי התנועה ואחוז תנועת האוטובוסים(

   .בינונית

  שבילי אופניים 1.1.2.2

במקטע זה עוברים שבילי .  לעיל1.0.5 בסעיף מוצגיםשבילי האופניים 

המשורר ' בין רח(מתוכננים ברמות ממערב לכביש בקטע הצפוני פניים או

 .ה"הרא' מירסקי לרח' וממזרח לכביש בקטע שבין רח) מירסקי' ג לרח"אצ

בין רחוב שיבת (בחלקו הדרומי של המקטע עובר הכביש ממערב לכביש 

  ).ציון לרחוב גבעת משה

  17קרקע וניקוז 1.1.3

  מערכת הניקוז הטבעית  1.1.3.1

מתנקז אל אגן נחל שורק  המקטע לבין עמק הארזיםשבין צפון הקטע 

שבין עמק קטע  ה.שערוצו חוצה את התוואי במפגש עם עמק הארזים

דריה מתנקז אל הנחלים נחל צופים ונחל חיל שהם יובלים הארזים לסנה

 ועד - בואכה רחוב יחזקאל–צומת בר אילן שבין קטע  ב.של נחל שורק

לאגן  הניקוז הטבעי מתנקז מזרחה ,)כולל אזור הפורטל (פורטל שטראוס

  .נחל הקדרון דרך יובל גיא בן הינום

  

  . מתאר את אגני הניקוז במקטע רמות1.1.3.1' תשריט מס

  :מערכת הניקוז המלאכותית 1.1.3.2

   מובלי הניקוז הראשיים  .א

אלו חוצים את התוואי באזור מפגש הנחלים נחל צופים ונחל מובילים 

 .באזור עמק הארזים) עטרות נחל יהאוסף לפני כן את יובל(שורק 

  .בנוסף בכבישים קיימת ומתוכננת מערכת ניקוז עירונית

  

 מעבירי מים   .ב

את התוואי מעבירי מים דריה חוצים שבין עמק הארזים לסנהקטע ב

ובנוסף בכבישים קיימת ומתוכננת מערכת ניקוז  .של נחל חייל

 לבין - בואכה רחוב יחזקאל–צומת בר אילן שביןקטע ב .עירונית

                                                           
 .מ"דוד אקרשטיין חברה להנדסה בע, דוד אקרשטיין' י אינג"סעיף זה נערך ע 17

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  )1מקטע ( רמות –פרק א 

  

    

37  

מערכת הניקוז היא עירונית רגילה , )כולל הפורטל (ורטל שטראוספ

  .ואין מעבירי מים החוצים את התוואי

   9/418 ףבאזור מחלמערכת הניקוז  1.1.3.3

 מערך הניקוז הקיים  .א
רום פני הקרקע נע . בחיבור הנחלים שורק וצופיםאזור המחלף מצוי 

בחלק זה הנחלים נמצאים .  מטר מעל פני הים650 - ל630בין 

עמק , מוצא המובלים הוא לנחל שורק .במובלים תת קרקעיים סגורים

  .הארזים

מתחיל באזור (נחל שורק מהווה עורק הניקוז הראשי באזור 

  .3\ב\34א "לפי תמ, 2מדרג : מדרג הנחל ).רמאללה

ק ותעלות בטון ומנקזת את " מובלים תתמתבססת עלמערכת ניקוז 

  .כל המובלים הקיימים

היוצרים מפלים , ל סכרים ומדרגים"י הקק" נבנו ע,במעלה נחל צופים

 התחתרות של מונעיםוכן , וממתנים את הזרמים למורד נחל צופים

קיים תכנון להמשך ביצוע מתקני שימור מים וקרקע . ערוץ הזרימה

  .ל"י הקק"ע, בנחל צופים

י הסכר של מאגר בית זית המצוי במורד "נסכר כולו ע, נחל שורק

נגר העוזבים את תחום התוכנית מגיעים לבסוף כל מי ה. התוכנית

המאגר בעל קיבולת . לנחל שורק וממנו אל המאגר הקיים בבית זית

המאגר גולש . ר" קמ78-ומתנקז אליו שטח של כ, ק" מליון מ2-של כ

  ). על פי נתוני השירות ההידרולוגי( שנים 5-בממוצע אחת ל

 סוג הקרקע  .ב
קרקע ). טרה רוסה ( 4A, 3A,A1 הקרקע באגני ההיקוות היא מסוג

המסלע מתאפיין . היא קרקע שנוצרת על מסלע גיר קשה, רוסה-הטרה

וכן חריצים , היוצרת כיסי אדמה בין שכבות המסלע, בהמסה

  .קרסטיים המוליכים מים לתת הקרקע

מרבית מי הגשם , בסופות גשם בעוצמות מתונות עד בינוניות

בהסתברות (ות רק בעוצמות גשם גבוה. מחלחלים לתת הקרקע

ואף ספיקות גבוהות , נוצר נגר עילי, ובעת שהקרקע כבר רוויה, )נמוכה

  .עקב השיפוע התלול של ההר, יחסית

 אגני היקוות  .ג
   אגנים גדולים 2נקווים  לתוכנית

  

                                                           
 . מ"בע) 2014(לביא נטיף אלגביש ' י חב"נערך ע. 101-0324616נגר שנערך לתכנית מתוך נספח ניהול מי  18
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אגן המנקז שטחים עירוניים . ר" קמ37.25,  נחל שורק– 1אגן  •

 9.38אגן זה מורכב מ, רבים ואזורים חורש הרריים טבעיים

 .ר קרקע גרומוסולית וכל השאר טרה רוסה"קמ
אגן המנקז בעיקר שטחים . ר" קמ3.75,  נחל צופים– 2אגן  •

 .כל האגן הוא על קרקע טרה רוסה, עירוניים
 . דונם42,  מערבית לשדרות גולדה בצפון התכנית– 3אגן  •

  . חושבו בשיטה הגרפואנליטית1,2ספיקות התכן עבור אגנים 

 ועבור מערכת הניקוז המתוכננת מחושבות 3 אגן ספיקות התכן עבור

  .בעזרת השיטה הרציונלית אשר מתאימה לאגנים קטנים

  
 49/ באזור מחלף  תכן לאגניםספיקות - 3.11.1.' טבלה מס

אגני 
 ספיקות שיא צפויות בהסתברויות נתונות  תחום ההיקוות

 שניה/ק"מהתנקזותהמתרכזים 
 20% 10% 5% 2% 1%   אל

           ר"קמ הנקודה
1 37.23 71.6 59.3 44.0 33.3 23.1 
2 3.96 5.9 4.5 2.8 1.8 0.9 
3 0.04 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 

  
  
  

על פי  תתוכנן 101-0324616מערכת הניקוז המתוכננת במסגרת תכנית 

יתוכננו למערכת הניקוז ספיקות התכן  .3/ב/34א "הוראות תמ

במעבירי /ין הצפות במובלויבדקו שא)  שנה1:50 (2%להסתברות 

  ). שנה1:100 (1%המים גם בהסתברות 

  שימושי קרקע וייעוד קרקע 1.1.4

 שימושי קרקע  .א

  . לעיל1.1.1.1מוצגים בתשריט שימושי הקרקע 

  כללי 1.1.4.1

שכונה בעלת אופי ,  במקטע זה עובר בשכונת רמותהרכבתתוואי 

בשכונה מצויים . מובהק של מגורים המאופיינת ברובה בבניה רוויה

, )ס לבנות רמות פולין ועוד"ביה, ד"ת חב"ת(נוך רבים יות חמוסד

ותחנת דלק הממוקמת בסמוך לרחוב ) קניון רמות(מרכזי מסחר 

   .ה"הרא

 וחוצה את מחלף 1' התוואי ממשיך לכיוון דרום ועובר מעל לכביש מס

לאחר מכן עובר התוואי בסמיכות לאזור התעשיה הר . גולדה מאיר
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, לתוואי ולשכונות המגורים קרית בעלזאהחוצבים המצויה מצפון 

  . שמואל הנביא והבוכרים, סנהדריה, עזרת תורה

  מגורים 1.1.4.2

 תתי שכונות הממקומות על ארבעה רכסים 11 -השכונה מורכבת מ

מבני המגורים בשכונה בחלקם . גולדה מאיר' משני צידי שד, מרכזיים

בני אך ברובם מ) יותר בשכונות המערביות ובשוליים(צמודי קרקע 

  .קומות

   לא מבונים/ שטחים פתוחים  1.1.4.3

שמורה נוספת נמצאת בשטח . בהר חוצבים מצויות שתי שמורות טבע

 . שמורות אלו נושקות לצירי התנועה הקיימים.של רוממה מזרח

הקצוות הדרומיים של שמורת נחל צופים בשכונת סנהדריה סמוכות 

 מוצגות  השמורות.מהציר'  מ40-אף הן לציר ונמצאות במרחק של כ

 1.1.6 בסעיף יםמוצגאתרי הטבע העירוני  .לעיל 1.0.5.14בתשריט 

 .בהמשך

  אזורי תעשיה ותעסוקה 1.1.4.4

התוואי המתוכנן במקטע זה עובר בסמוך למרכז המסחרי רמות 

  .ובסמוך להר החוצבים המשמש כאזור תעשיה

בסמוך לצומת בר אילן ניתן למצוא אזור מסחר שוקק משני עברי 

  .הצומת

  ור רגישיםמבני ציב 1.1.4.5

בחלקו הצפוני של המקטע ברחוב מינץ ממוקמים מספר בתי ספר  -

 . וגני ילדים מעברו המזרחי של התוואי

 .מצוי בית הספר תפארת ישראל, מזרחית לתוואי, ברחוב מירסקי -

בית הספר לבנות רמות פולין צפונית לרחוב הרואה ממזרח  -

 .מדרום מזרח" נחלת התלמוד"וישיבה , לתוואי

 אורט רמות צפונית לרחוב אסיר ציון מערבית לתוואי בית הספר -

 .ובית גיל הזהב ומוסדות החינוך של אור תורה מזרחית לו

מדרום , עליית הנוער' מדרום לרח, ס ממלכתי רמת אלון"ביה -

 ).' מ100 -במרחק של כ(לתוואי 

 .גן ילדים ובית ספר בשכונת קרית בעלזא מול רחוב שלמה הלוי -

, גולדה מאיר' שפע חיים פינת שד' ברח" ררמת תמי"דיור מוגן  -

 .מדרום לתוואי

 .בית ספר בית יעקב בשכונת עזרת התורה  -
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 .מזרחית לרחוב שמואל הנביא" לסלי גלק"בית אבות  -

, עזרת התורה' מוסדות תלמוד תורה של אוהל שמעון ערלוי ברח -

 .גבעת משה' מצפון לשד, שמואל הנביא' מדרום לרח

רומית לרחוב בר אילן מעברו המערבי בית הספר משכן שמשון ד -

  .של התוואי

  

  אתרים בעלי ערך אורבני 1.1.4.6

 . רמות אין מבנים לשימורבמקטע: מבנים לשימור  .א

 בתחום גן הסנהדרין, המקטע בקצהו הדרומי של :אתרי תיירות  .ב

 . ממוקמים קברי הסנהדרין

  19תשתיות 1.1.4.7

מובילות (קיימות תשתיות עירוניות ראשיות התוואי לאורך 

  : מערכות התשתית הבאות ורשתות חלוקה משניות של)ומאספות

  .)52"-4"טווח קטרים (קווי מים  

קבוצות בתים היורדים הן /קווי מאספים מרחובות(קווי ביוב  

לכוון צומת יגאל ידין שם הם -והן מכוון סנהדריה  מרמות מצפון

מתחברים למובל ביוב החוצה את הצומת ממזרח מערב לכוון עמק 

  .הארזים

האוספים מי נגר עילי מרמות ומסנהדריה , ל"יקוז כנקווי נ 

ומתחברים למובל ניקוז החוצה את צומת יגאל ידין ממזרח למערב 

  .לכוון עמק הארזים

   . מונחות לכל אורך הקטע ובחציות-תשתיות בזק 

תשתיות חשמל תת קרקעיות מונחות לכל אורך הקטע ובחציות  

תי ביותר של חציות כשבצומת גשר גולדה מאיר קיים ריכוז משמעו

ש גולדה מאיר במערב "והתוויות אורכיות של כבלי חשמל מתחמ

 .לכוון הר חוצבים
גולדה ' בקטע שבין מחלף גולדה מאיר ושערי העיר חוצה את שד 

  . מאיר קו חשמל מתח עליון עילי

מונחות במקומות שונים ) סלקום, פרטנר, הוט (תקשורתתשתיות  

  .לאורך קטע רמות

ה קיימות לכל אורך הקטע כשבצמתים ישנה תשתיות תאור 

  .תשתית תאורה אינטנסיבית

 הצמתים מרומזרים ותשתיות הרמזורים -תשתיות רמזורים 

 .והבקרה מותוות בצמתים ובין הצמתים הרבים

                                                           
  .מ"י דוד אקרשטיין חברה להנדסה בע"סעיף זה נכתב ע 19
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 קווי ומערכות השקיה 
גולדה ' בקטע שבין מחלף גולדה מאיר ושערי העיר חוצה את שד 

  . מאיר קו חשמל מתח עליון עילי

  

  .מציג את התשתיות במקטע רמות 1.1.4.1' שריט מסת

  

  אחר 1.1.4.8

  . בר אילןבית הקברות סנהדריה נמצא ברביע הצפון מזרחי של צומת
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 ייעודי קרקע  .ב

  תכניות מתאר ארציות ומחוזיות 1.1.4.9

במקטע . לעיל 1.0.5הסקירה המפורטת של תכניות אלו מוצגת בסעיף 

  :זה מצויים המרכיבים הבאים

 משניעורק ניקוז המסומן כ שורק/פיםחוצה את נחל צוהתוואי  −

  ).35א "תמ, 3/ב/34א "תמ(בתחום נחל לתכנון 

ומכלול נופי של פארק לשימור בקרבה לשטחי יער התוואי עובר  −

תכנית מתאר מקומית , 30/1מ "תמ, 35א "תמ (עמק הארזים

  ).2000ירושלים 

א "תמ(רגישות נופית סביבתית גבוהה המקטע מצוי באזור בעל  −

35.( 
 ).35א "תמ, 3/ב/34א "תמ(לשימור משאבי מים הנו שטח ח שטה −
א "תמ(אזור רגיש להחדרת מי נגר עילי באזור הר החוצבים ה −

 ).4/ב/34
תכנית , 29/1, 30/1מ "תמ(במחלף גולדה מסומן חניון חנה וסע  −

 ).2000מתאר מקומית ירושלים 
מחלף גולדה מצוי באזור " עמק עירוני"מפגש של מספר ואדיות  −

 ).30/1 מ"תמ(

   מאושרותבנין עיר תכניות  1.1.4.10

 תכניות מפורטות מאושרות לאורך מציג 1.1.4.2' תשריט מס

  .המקטע

הטבלה הבאה מסכמת את התכניות המפורטות החלות במקטע 

  זה

  
  

  רמות במקטע מפורטות תכניות :1.1.4.1 'מס טבלה
  

פרסום תוקף   תכנית' מס

  ברשומות

  מטרות התכנית

   קריות חרדיות–י רמות מתחם צפונ  23/2/84  3136

  תכנית מתאר לשכונת רמות  2/12/76  1861

שינוי בתוואי שטח עם זיקת הנאה ובקווי . קרית חינוך רמות  18/8/11  13486/ מק

  בניין

  ד" יח200 –ילל   23/12/93  ' א4192

  קביעת בינוי להרחבות דיור  4/4/97  5363

  הוראות בינוי,  יעודים– 03מתחם   23/10/81  2789

  קביעת בינוי למתחם מגורים  10/0/08  5330
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פרסום תוקף   תכנית' מס

  ברשומות

  מטרות התכנית

  03קביעת בינוי להרחבות דיור רמות   16/11/01  5503

  שינוי לתוספות בניה להרחבת דיור  26/1/188  4989

  ד" יח320תכנית למרת שטחים תוספת   15/9/11  ' ב4820

  תכנון המרכז המסחרי רמות  17/6/04  4820

   רמות-הקביעת בינוי והוראות בני  11/5/92  4312

  רוזנבלט' הרחבות דיור סטנדרטית רח  29/12/04  5716

  שינוי יעוד וקביעת בינוי לדיור מוגן   12/6/96  2716

  )גולדה מאיר' שד, אסירי ציון' רח(מרכז רפואי   30/7/89  ' א2745

  ז" תרש1289/65שכון ציבורי   5/11/87  5/27/02

  חלוקה שינוי בינויף יעוד ו– 03מתחם   28/8/88  ' ב2262

  ולבית ספר) קופח(קביעת בינוי למוסד   1/6/01  6094

  שינוי יעוד וקביעת בינוי לדיור מוגן  12/6/96  4952

  שינוי יעוד משטח בשל עירוני לשטח לבית ספר  9/10/97  ' ד2745

  מרכז רפואי וביח גריאטרי, מגורים  2/4/81  2745

  חבות דיורקביעת בינוי לתוספות בניה לצורך הר  25/12/2000  5237

  )צונדק, גולדה מאיר (5שינוי ממלונאות למגורים   20/8/89  ' א3096

  ) צונדק' רח(בינוי וחלוקה חדשים במרכז המסחרי   21/11/91  ' א2716

  בינוי, יעודים) 07, 08מתחמים (רמות פולין   1/8/85  ' ב2716

  צ ודרך" שפ5קביעת יעודי קרקע מגורים   5/8/96  ' ג2262

  'תכנית בינוי על מרכז ספורט וכו  18/7/09  6576

  הר חוצבים,  יגאל ידין–הקמת חניון אוטובוסים   23/5/13  13260

  4/9מחלף   13/8/99  4573

 - שינויים במערך יעודי הקרקע אזור תעשיה הר חוצבים  11/7/12  11616

  דרומי

  קביעת בינוי לתוספת קומה  22/10/10  17851

  זור תעשיההר חוצבים הרחבת א  31/2/97  4778

  4' כביש מס  23/10/84  3132

  הגהת מפלס פני הקרקע הסופים ואיחוד מגרשים   15/5/03  8025

  )סרוצקין' רח(קרית אונסדורף וקרית בנות   2/2/82  ' ב1761

  גבעת קומונה אזור תעשיה  23/01/75  1144

  תכנית הרחבה למלון תמיר ותכנון קולט לואדי  6/7/10  5919

  ת דלק הר חוצביםתחנ  28/1/82  2582

  תכנית מתאר לשכונה  22/5/97  1138

  הרחבת אזור תעשיה עתירת מדע  29/10/92  ' א3760

  ד" יח200מגורים סנהדריה מרוחבת   16/3/99  4520

  תיקון גבולות ושטחים לצרכי רישום תל ארזה  16/9/04  ' ד4162

  2' פ למג"החלפת שטחים בין שצ  21/10/92  2386

  ד וחלוקה מחדש של מרבית השכונהאחו  28/07/83  2748
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פרסום תוקף   תכנית' מס

  ברשומות

  מטרות התכנית

  ועודשירותים נלווים , קביעת שימושים עבור מרפאות  08/11/07  ב/4287

, הסדרת אתרי טבע, חלק מסובב ירושלים, שביל אופניים  1/4/2014       12000

  .פיקניק ועוד, פינות משחק

 שינוי ייעוד לאזור,  צפוני–אזור התעשייה הר חוצבים   4/9/2012  'א11616

מוסדות ציבור ,  מסחר,פ"דרכים ושצ, תעשייה עתירת ידע

  . ועודוחינוך

186346  26/8/2015  
ביטול הצומת המרומזר ,  הסדרת המחלף-מחלף רמת שלמה 

  .והסדרת התנועות אל שכונת רמת שלמה) ארצי (1 על כביש

 -שינוי יעודי קרקע למגורים ותכנון שכונת שומרי החומות  16/06/2003  5105

  04מות ר' שכ

שינוי במערך יעודי הקרקע וקביעת בינוי להקמת בנייני   07/09/2004  8186

  רמות'  שכ-מגורים 

  
  

  20תכניות בהכנה 1.1.4.11

  . בהכנה לאורך המקטעמציג תכניות 1.1.4.3' תשריט מס

  :הטבלה הבאה מציגה תכניות בהכנה

  

  רמות במקטע בהכנה תכניות – 1.1.4.2 'מס טבלה
  סטטוס  התכניתתאור   מיקום מספר התכנית

192815  
למרגלות רחוב 

  טרומן

) ד" יח200 -כ(מתחם מגורים 

  ושטחי ציבור 
   11/08/2015 הפקדהדיון ל

  59קדימה ' רח  198762
 בניינים חדשים 3בניית 

   ישנים3והריסת 
  21/12/2014 ע"נפתח תיק תב

 250מרכז מסחרי ותוספת   רמות  'ב 4820

   ד"יח

המרכז המסחרי בסיום . בבניה

  .יהבנ

        

חלק מסובב , שביל אופניים  נחל צופים  _

פינות , שיקום הנחל ,ירושלים

  .משחק ופיקניק

  סוף ביצוע: 'שלב א
  שלבי תכנון מתקדמים: 'שלב ב

113795  
  מצפה נפתוח

  

 ,)ד" יח2170(מתחם מגורים 
, מבנים ומוסדות ציבור, מסחר

  פ "דרכים ושצ

  1/1/2014ע "נפתח תיק תב

124834  
  וחמצפה נפת

  
 2,000(שכונת מגורים חדשה 

, פ"שצ, ציבור ימבנ ,)ד"יח
החלטה בדיון בהפקדה 

                                                           
  .2015באוקטובר " יישום יועצים", המידע התקבל מהיועצים הסטטוטורים לפרויקט 20
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  סטטוס  התכניתתאור   מיקום מספר התכנית

 הנדסיים מתקנים, שבילים
  ועוד

8/4/2014  

191569  
 -שכונת רמות 
 ג "אצ' מצפון לרח

  

  תחנת קצה רמות
 מסוף - הקמת מרכז תחבורה

  אוטובוסים 

  ע"אושרה פתיחת תיק תב
31/3/2015  

138263  
שדרות גולדה 

  מאיר
  

. מ "ד תקשורת מחשבים בער
, תעשיה עתירת ידע ומשרדים

  . קומות19הקמת מגדל בן 

החלטה בדיון בהפקדה 

29/5/2014  

51854  
  הרטום' פינת רח

  גולדה מאיר' ושד
  

שינוי ייעוד לאזור  -גן חוצבים 
דרכים  ,תעשייה עתירת ידע

 8 מבנים עד 3הקמת  .פ"ושצ
  .קומות

החלטה בדיון בהפקדה 

18/12/2013  

53314  
   1המרפא ' רח
  

 3  תוספת-קניון הר חוצבים 
  קומות בקניון הר חוצבים

  24/12/2012ע "נפתח תיק תב
-דיון בוועדה מחוזית להפקדה 

30/6/2013  

  

   הקרקע שימושיהסביבתית שלהרגישות   1.1.4.12

עודי הקרקע חלקו הצפוני של מקטע רמות עד למחלף יפ תשריט י"ע

מבני ציבור המשמשים בעיקר  עובר בשטח המיועד למגורים ולרמות

פ בקטעים "ה ברצועת שצורצועת הדרך בחלק זה מלו. כמוסדות חינוך

. חלקו הצפוני של המקטע הוא בעל רגישות סביבתית גבוההרבים על כן 

בהמשך לכיוון דרום עובר המקטע בסמוך להר החוצבים בשטח המשמש 

כונות ומעברו השני של התוואי מצויות ש) רגישות נמוכה(לתעשיה 

 .רגישותו של קטע זה הנה בינונית על כן )רגישות גבוהה מאד(מגורים 

בחלקו הדרומי של המקטע בסמוך לצומת בר אילן עובר המקטע באזור 

   .סביבתית גבוההה ורגישותועל כן מבני ציבור ומסחר , מעורב של מגורים

  

  צפיפות אוכלוסיה למגורים 1.1.5

 למגורים לאורך הקו  האוכלוסייהת מציג את צפיפולעיל 1.0.5.15' תשריט מס

  .הכחול

הסביבתית הרגישות לפיכך  ודונם/ נפש27-כבשכונת רמות היא צפיפות האוכלוסין 

 צפיפותוהר החוצבים , באזור שכונת עזרת התורה.  גבוההנהישל תכונה זו ה

 והרגישות הסביבתית היא דונם/ נפש5- בקרבת הציר יורדת לרמה של כההאוכלוסיי

 57-ד צפיפות האוכלוסין גדלה לרמה של כ"זור סנהדריה ושיכון חב בא.נמוכה

  . והרגישות היא גבוהה מאדדונם/נפש
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  וזהות דימוי –האורבני חזות הרחוב  1.1.6

   .מציג את אוסף הערכים במקטע זה 1.1.6.1תשריט 

  

  21 כללי 1.1.6.1

 תנועה וכעורק לעיר הצפונית ככניסה תמתפקדהתוואי המוצע עובר בדרך ה

 הנשען בינוי ואין כמעט. העיר למרכז התוא המחבר רמות ונתשכ של ראשי

 של גרפיוהטופהמבנה  .רמות שכונת של המסחרי המרכז למעט הרחוב על

מהם  ואין הדרך מן  ורחוקיםגבוהים המבנים בורהשכונה יוצר מצב שבו 

 משני צידי הדרך. פנימיים רחובות דרך אלא הראשי לרחוב ישירה גישה

מתקבלת לאורך הציר לפיכך .  בצמחייההמכוסותה בגבעישנן חציבות 

בטיפול אקסטנסיבי  או דרך מהירה) ' מ30מינימום (רחב תחושה של כביש 

  .ופחות תחושה של חלל אורבני

   מוקדים בעלי ערך אורבני 1.1.6.2

להלן .  מוקדים בעלי ערך חזותי קיימים לאורך הציר במקטע זהשני

  :הפירוט

 ממערב לתוואי מצוי שטח מותבעיבורי שכונות ר כיפת רמת פולין -

ריכוז ומגוון של צמחים נדירים , מערות, חורבותפתוח על גבעה ובו 

בתה חברת , חורשת אורן ירושלים וברוש מצוי: כגון, ועצים בוגרים

בין היתר צומחים . ריכוז גיאופיטים ופרחי בר, וגריגה ים תיכונית

, ב מצויאזו, נורית אסיה, כלנית מצויה ,המרווה הכחולהבשדה 

 שוליו הצפוניים של השטח הנו שטח .קורנית מקורקפת וסחלב פרפרני

 .אשפה ביתית וכיוצא בזאת, פסולת בניןידי שפוכת של -מופר על

ם לוכ – שורק עליון ונחל עמק הארזים, נחל צופים: פארק ירושלים -

והם מהווים חלק מהפארק המטרופוליני של ירושלים שטחים ה

באזורים פתוחים אלו  . משלושה כיווניםמקיפים את מחלף גולדה

לצד מבחר עשיר משתלבים שבילי הליכה ואופניים ואזורי פנאי ונופש 

  .בפרט אוכלוסייה משמעותית של צבאים ושל צומח וחי

מספק העמק מבטים , לנוסעים במחלף ובכבישים המובילים אליו

  .מרהיבים אל הנוף

                                                           
 .מ" בע2001 ארי כהן אדריכלות בינוי ערים משרד, ידי אדריכלי הפרויקט-סעיף זה מבוסס על חומר שנכתב על 21
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   קצה צפוני–רמות צפון 
 
 
  
  
  

 
  מרכזרמות 
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  רמות יגאל ידין
  
  
  
  
  

  הר חוצבים
  

22  לשימורםנימב 1.1.6.3
  

  .מבנים לשימורלאורך המקטע של רמות לא מצויים 

  23 ארכיאולוגיה 1.1.6.4

 .מערת קבורה חצובה בסלע מדרום למחלף גולדה מאיר נמצאה  -

                                                           
  ומידע מעיריית ירושליםמשרד יישום, ידי היועצים הסטטוטוריים בפרויקט-סעיף זה מבוסס על חומר שהועבר על 22
 .רשות העתיקות, פקח נפת מערב ירושליםמ, אלכס ויגמןפ מידע שהתקבל מ"ע 23
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'  לבין רח-גולדה מאיר' שפע חיים ושד' בכל האזור בין צומת רח -

 צפי גבוה מאוד עתיקה ויש יחזקאל נמצאים שרידי מחצבה

  .למערות קבורה מימי הבית השני על התוואי המתוכנן של הרכבת

   1.0.4.1מיקום אתרי הקבורה מופיע בתשריט 

  עצים לשימור 1.1.6.5

  .ראה סקר עצים בנספח נפרד

   24אתרי טבע עירוניים 1.1.6.6

 מוצגים  של עיריית ירושליםGIS -י אתר ה"עפ אתרי הטבע העירוניים

  : וכולליםלעיל 1.1.1.1בתשריט 

  

שתי גבעות נישאות  – 55: דירוג, 95: אתר' מס: כיפת רמת פולין •

 . 1.1.6.2השטח מתואר בסעיף . וחשופות בלב שכונת רמת פולין
אתר קטן המורכב משטח  - 120: דירוג, 96:אתר' מס: דרך גולדה •

' מדרום וממערב לרח, צר וארוך שנותר לאורך דרך גולדה מאיר, טבעי

ריכוזי גיאופיטים , בתה ים תיכונית, רהבשטח חורשה צעי. מירסקי

 .ומחשופי סלע
אזור מיוער  – 8:דירוג, 98: אתר' מס: מצפה נפתוח ויער רמות מערב •

 בחלקו התחתון של נחל שמואל בקרבת חיבורו ועשיר בבתי גידול

כיפת מצפה נפתוח היא אחת . ממערב למחלף יגאל ידין, לנחל שורק

. וי בתחום הבנוי של ירושליםהכיפות הצפוניות היחידות ללא בינ

בטבע לתושבי רמות הכיפה וסביבתה משמשים כאתר נופש ופנאי 

 . והסביבה
מכלול טבעי פתוח גדול  – 10:דירוג, 32:אתר' מס: נחל שורק עליון •

 .תיכונית-טרשים ובתה ים,  הכולל יער נטע אדם מזרח רמותבצפון

 השטח גובל במחלף יגאל ידין מצפון מזרח
, חלק ממערכת נחל שורק - 2:דירוג, 100:אתר' מס: עמק הארזים •

אזור נרחב עם מאפיינים . גובל במחלף יגאל ידין מדרום מערב

שרידי בוסתנים , מעיינות, טיפוסיים לנוף הצומח והחי המקומי

 .ומטעים ומגוון גדול של מערכות חי וצומח
ל גוב,  וגדולמכלול טבעי פתוח - 33:דירוג, 34:אתר' מס: נחל צופים •

אך קיימים , עיקר שטח הנחל מיוער. במחלף יגאל ידין מדרום מזרח

 .מצוקים ומערות, מקווי מים עונתיים, בו גם מדרונות עם צמחי בתה

                                                           
   קו כחול-ל" רק18.1.15 הערות עיריית ירושלים מיום, המחלקה לאיכות סביבה 24
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הרטום ובן ' השטח כולל גם את נחל הסנהדרין והאזור הכלוא בין רח

המיועד לשטח התארגנות המתוכנן לשרת את הפורטל , ציון אטון

 .הצפוני
, גיא רחב ומופר - 100:דירוג, 39:אתר' מס:  הסגורהגיא, רוממה •

בשוליו חורשת אורנים . ממזרח לתוואי, מדרום למחלף גולדה מאיר

 . נטועה ואזורים בהם ניתן עדיין לראות צומח ים תיכוני טיפוסי
שטח קטן ומופר ובו מספר  - אין:דירוג, 38:אתר' מס: רוממה מזרח •

בך במספר נקודות המשמש ס ו צומח ים תיכוני טבעישלריכוזים 

גולדה '  השטח מצוי מדרום לשד.מקום מחסה ומסתור לבעלי כנף

  .ממערב לדיור מוגן רמות תמיר, מאיר
 28- חורשה נטועה בשטח של כ-131:דירוג, 37אתר ' מס: גן הסנהדרין •

במקום גדלים בעיקר ברושים ואורנים לצד . דונם בשכונת סנהדריה

גן הוא בעל תצורת נוף ייחודית בשל ה .כליל החורש ואלון התבור

הטרשים המרשימים ומחשופי הסלע המשובצים בו שעליהם צמחיית 

חצובות עשרות מערכות קבורה מרשימות בגן . כתלים אופיינית

 .מהתקופה הרומית

   סיכום רגישות– חזות הרחוב 1.1.6.7

לאור נמוכה של המקטע הנה האורבנית ניתן לומר שהאיכות החזותית 

 המקטע מתאפיין . או היסטוריחזותיערך אתרים בעלי ל מועט שה םמספר

)  בנושא הנצפותואליהם התייחסנ(בעיקר במבטים פתוחים לנוף רחוק 

 הרחוב במקטע זה .ובמעבר בסמוך למספר שטחים פתוחים בעלי ערך נופי

פתוחים / עירונית העוברת בשטחים פתוחים -דרך ביןדומה באופיו ל

   .למחצה

  25 נצפות 1.1.7

  . מבטים לנוף הפתוח הקיימים במקטע זה מציג1.1.7.1' תשריט מס

מחלף יגאל ידין ממוקם בעמק רחב ובמפגש נחלים המוקפים גבעות ובראשיהן 

-מזרח רמת שלמה ומדרום-מצפון, מערב שכונת רמות-מצפון: שכונות ירושלים

נחל שורק הזורם מצפון אל עמק הארזים . מזרח אזור התעשייה של הר חוצבים

  .ב נפגש במחלף עם נחל צופים הזורם ממזרחמער-בדרום

מרחוב טרומן , מזרחיים של שכונת רמות-המחלף נצפה בברור מהמדרונות הדרום

כמו כן נצפה ). 2 י תמונה/ראה(וממשעול הדקלים ודרך החורש ) 1 תמונה י/ראה(

                                                           
 .משרד שלמה אהרונסון אדריכלים, ידי יועצי הנוף בפרויקט-סעיף זה נכתב על 25

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  )1מקטע ( רמות –פרק א 

  

    

51  

המחלף נראה למרחוק מעבר .  שלמהומרמת) 3 י תמונה/ראה(המחלף מהר חוצבים 

  .משדרות בן גוריון בכניסה לירושלים ומגבעת שאול במעלה המדרון, םלעמק הארזי

ומעליו גבעת ) 6 י תמונה/ראה(הארזים מהמחלף נפתח הנוף מערבה לאורך עמק 

 1כביש , מבטים נוספים נפרשים מזרחה לאורך נחל צופים. שאול והכניסה לעיר

צפון לנחל שורק ול) 5 י תמונה/ראה(לגבעה הצרפתית ומעלה אדומים ) יגאל ידין(

  ).4 י תמונה/ראה(יער רמות ושכונת רמות לאורך שדרות גולדה , עליון

  

   העירוניהתפקודתפישת  1.1.8

. 26עירונית-התחושה החזקה ביותר המתקבלת ברחוב במקטע זה הנה של דרך בין

בראשי הגבעות , השימושים המצויים רחוק משולי הרחוב, מיסעת הכביש הרחבה

הכניסות לשימושים אלו המתבצעות מדרכים , וצביםברמות או בוואדי בהר הח

 ואינן כלפי הרחוב והשטחים האקסטנסיביים הפתוחים המצויים לאורך פנימיות

דרך העוברת מחוץ לעיר המשרתת את פרבריה צרים תחושה של  אלו יוכל, הכביש

תנועת הולכי הרגל ). הן את אזור התעסוקה של הר החוצבים והן את שכונת רמות(

והיא מודגשת אולי ) כמעט שלא קיימות חציות של הרחוב( הציר הנה מועטה לאורך

 רגישותו של מקטע זה לפיכך. יותר בשבתות בהן ניתן לראות תכונה ערה יותר

  .בהיבט התפקוד העירוני הנה נמוכה

  

  27  הרחובפרופיל 1.1.9

  .מציג חתכי רוחב טיפוסיים למקטע רמות 1.1.9.1' תשריט מס

 35-40רוחב זכות הדרך נע בין ( רחבה עירונית דרך הנות לאורך מקטע רמו הרחוב

 מגוננת ברובה, )' מ4מעל  (ביניהםרחבה  ומפרדה כיוון לכל נתיבים 3-4 לתכלה) 'מ

 משני .הרחוב כל לאורך חנייה אפשרות קיימת לא . ספוריםעצים נטועים ובחלקה

החוצבים אף  באזור הר ' מ2-ברוחב של כ(יחסית צידי הרחוב קיימת מדרכה צרה 

 לעיתים בחלק הצפוני של המקטע מופרדת המדרכה מרצועת הכביש .)צר יותר

 .ברצועה מגוננת
המרחק בין המבנים המצויים  ,ומות לא מצוי בינוי על קו הרחובלמעט מספר מק

והשטחים הפתוחים הם אלה שמגדירים את שולי '  מ100משני צידי הדרך עולה על 

שטחים עם טיפול המאפיין חציבות ומדרונות בשטחים אלו מאופיינים . הדרך

  .אקסטנסיביים

                                                           
 .להוציא קניון רמות ואזור צומת בר אילן 26
משרד ארי כהן אדריכלות בינוי ערים , ידי אדריכלי הפרויקט-תאור חתך הרחוב מבוסס ברובו על חומר שנכתב על 27

 .מ" בע2001
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 הרחוב חתך אילן בררחוב ל הרטום מרחובבקצה המקטע בחלק הדרומי שלו 

' חתך מסי /ראה (הכביש במרכז צ"תנו כיוון לכל נתיבים 2-3 לכלהוא ו משתנה

B1.1.2(.  

 בין םהמפרידי גבוהים תמך קירותלאורך הרחוב העובר בשכונת רמות קיימים 

על הגבעות שמשני  ממוקמיםה הציבור ומוסדות המגורים מבניבין ל הכביש מפלס

-A2.1 אופייניים חתכיםי /ראה( הכביש מפלס מעל' מ 5-30צידי הכביש בגובה של 

A3.1(.  
  

עד מאד הנו רחב עולה כי פרופיל הרחוב פרופיל הרחוב לאורך מקטע רמות מחישוב 

  :1.1.9.1' מוצג בטבלה מסקה פירוט תוצאות הבדי. בינוני-רחב

  
  רמות במקטע הרחוב פרופיל -1.1.9.1 'מס טבלה

  

 גובה מבנים - H כתובת 'חתך מס
 )מטר(ממוצע 

L - רוחב רחוב 
  פרופיל הרחוב L/H )טרמ(ממוצע 

P1 צר-בינוני 17.13633.68 גולדה מאיר' שד 
P2 בינוני-רחב 11.251049.24 גולדה מאיר' שד 
P3 רחב מאוד 2.258839.11  מאירגולדה' שד 
P4 בינוני-רחב 151157.67 גולדה מאיר' שד 
P5 רחב מאוד 8.1958210.01 גולדה מאיר' שד 
P6 רחב מאוד 11.512110.52 גולדה מאיר' שד 
P7 בינוני-רחב 34.262507.30 גולדה מאיר' שד 
P8 רחב מאוד 10.6520018.78 גולדה מאיר' שד 

  
  : הערות

לפיכך . במקטע זה ישנם קטעים רבים בהם אין בינוי בצד הרחוב אך קיימים מדרונות −

  .נלקחו נקודות גובה של הטופוגרפיה

  

 , במקטע זה הנה תחושה של רחוב רחב התחושה המתקבלת לאורך הרחוב,לסיכום

 זאת בשל דפנות הרחוב .בינוני-רחבהרחוב הוא בעל חתך גם במקומות שבהם 

משתפלים כלפי מעלה במתינות יחסית תים אלא במדרונות השאינן תחומות בב

  . אלו יוצרים פרופיל רחוב בעל רגישות נמוכהכל .מבטרחב של ומפתח 

   רעש 1.1.10

  מדידות רעש 1.1.10.1

נערכו  מפלסי הרעש ובדיקת המודל החישובי דתיעולצורך מדידות הרעש 

   .4.2.2015ך בתארי

' ריט מסבתשמוצגות  מיפוי פוטוגרמטרי רקענקודות המדידה על 

1.1.10.1.  
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מציגה את מפלסי הרעש שנמדדו בנקודות המדידה  1.1.10.1' טבלה מס

  .השונות

 
  

  dBA, מדודים רעש מפלסי :10.1.1.1 'מס טבלה
גובה   מיקום  שעה נקודה

המדידה 
מעל 
 הקרקע

  )'מ(

Leq Lmax
*  

Lmin 

MA-1 9:30-9:45  
בית ספר תפארת 

  מינץ' רח, יעקב
1.5  66.3  79.0  39.0  

MA-2 10:00-10:15   43.1  --  70.6  .1.5  8סיון שלום  

MA-3 10:45-11:00   46.5  78  61.8  1.5  1פרופס  

MA-5 9:00-9:15   52.1  85.0  71.2  1.5  69גולדה מאיר  

MA-6 11:30-11:45   50  67  58.3  1.5  37עזרת תורה  

 אשר )'צפירה חד פעמית סירנה וכו( הייתה הפרעה חריגה Lmaxבנקודות בהן לא מופיע * 

  .  אך לא על תוצאות כלל המדידההשפיעה על תוצאות מדד זה

  בדיקת המודל החישובי 1.1.10.2

מציגה השוואה בין מדידות רעש לבין הערכים  1.1.10.2' טבלה מס

י פירוט ההנחות שהוטמעו / ראה.י המודל בנקודות המדידה"שחושבו ע

  . בהמשך–במודל החישובי בתהליך הבדיקה 

  

 הרעש למפלסי המדודים הרעש מפלסי בין ואההשו :10.2.1.1 'מס טבלה

  dBA,מחושביםה
  Leq  מיקום  שעה  נקודה

 )מדוד(
Leq  

 )מחושב(
  הפרש

MA-1 9:30  
בית ספר תפארת 

  מינץ' רח, יעקב
66.3  66.8  0.5  

MA-2  10:00   0.3  70.3  70.6  8סיון שלום-  

MA-3  10:45   4.5  66.3  61.8  1פרופס  

MA-5  9:00   0.1  71.1  71.2  69גולדה מאיר-  

MA-6  11:30   3.6  61.9  58.3  37עזרת תורה  

  

. מצביעות על התאמה טובה בין המודל לבין המדידותתוצאות הבדיקה 

ההפרשים בין החישובים לבין המדידות נובעות מסטיה של המודל כלפי 

  .המוכרת בספרות המקצועית, מעלה
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  נפחי התנועה 1.1.10.3

  :צב הקייםבטבלה הבאה מוצגים נתוני התנועה לחישוב הרעש במ

  רמות מקטע קיים מצב תנועה נתוני :1.1.10.3 'מס טבלה

  

  מפלסי הרעש המחושבים במצב קיים 1.1.10.4

לאור .  לעיל1.1.8ה בסעיף ההנחות לחישוב מפלסי הרעש פורטו בהרחב

  :בדיקות הכיול עודכנו ההנחות כדלקמן

 .נעשה שימוש בתנועת עצור וסע -

 .Hard Soilנעשה שימוש בקרקע מסוג  -

 .תרומת ההחזרות במקטע זה זניחה -

 .average -סוג המסעה -

 1.0.4מפלסי הרעש בשעות הלילה חושבו בהתאם לאמור בסעיף  -

 .לעיל

בהתאם למהירות התנועה בזמן  (ש" קמ50-90 –מהירות התנועה  -

 ). המדידות
  .לעיל 1.1.10.1הרעש מוצג בתשריט מיקום קולטי 

מהירות   אופנוע אוטובוס  כבד  בינוני  קל  כיוון  קטע כביש
 )ש"קמ(

מצפון לכיכר הרב   70  4  33  6  13  477  צפון
  70  19  48  6  14  1060  דרום  יהודה אלעזר

 -ככר יהודה אלעזר  70  4  9  6  13  477  צפון
  70  18  60  6  13  964  דרום הקונגרס הציוני

 -הקונגרס הציוני   70  8  20  11  26  955  צפון
  70  34  67  11  25  1831  דרום אסירי ציון

 יגאל -אסירי ציון   70  6  37  12  28  1155  צפון
  70  26  81  7  16  2252  דרום אלון

  70  26  109  15  36  1523  צפון
 יגאל ידין-יגאל אלון 

  70  46  53  20  46  3088  דרום

 דרך בגין -ן יגאל ידי  70  31  75  31  72  1467  צפון
  70  46  117  20  46  3088  דרום )מחלף גולדה(

מחלף (דרך בגין   70  8  44  8  18  367  מערב
  70  36  54  15  36  2413  מזרח  מומו הלוי-) גולדה

 -שלמה מומו הלוי   70  8  42  8  18  367  מערב
  70  21  46  13  31  1936  מזרח  קריית מדע

  70  6  50  4  9  581  מערב
 ום הרט-קריית מדע 

  70  11  16  11  26  1952  מזרח

  70  12  35  7  16  666  מערב
  גבעת משה-הרטום 

  70  29  26  19  45  1707  מזרח

 בר –  גבעת משה  70  19  89  4  10  567  מערב
  70  37  78  5  12  946  מזרח  אילן
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תיאור הקולטים ותוצאות חישוב הרעש במצב הקיים מוצגים בטבלה 

  :הבאה

  
שעת שיא יום  (dBA, Leqופת האפס למפלסי רעש מחושבים לח: 10.4.1.1 'מסטבלה 

  )ולילה
  

  לילה  יום סטטוס  יעוד  קולט
 SA-1 68.0 63.9  
 SA-1a 

  ציבור
66.7  62.6  

 SA-2 65.9 61.9  
 SA-3 

 מגורים
67.0 63.0  

 SA-4 58.7 62.7 ציבור  
 SA-5 63.7 67.7 מגורים  
 SA-7 68.0 64.0  
 SA-8 

 ציבור
65.1 61.2  

 SA-9 69.7 65.7  
 SA-9a  68.3  64.3  
 SA-10 67.1 63.2  
 SA-10a  66.9  62.9  

 SA-11 70.4 66.4  
 SA-11a  68.7  64.7  
 SA-11b  68.2  64.2  
 SA-11c  67.5  63.6  

 SA-12 72.6 68.6  
 SA-13 71.2 67.2  
 SA-14 61.6 57.6  
 SA-15 68.7 64.7  
 SA-16 

 מגורים

69.0 65.1  
 SA-17 66.9 63.0  
 SA-18 

  קיים

69.4 65.5  
 SA-P-1 65.9 61.9  
 SA-P-2 68.3 64.4  
 SA-P-3 69.8 65.8  

SA-P-4 

 ציבור
 מתוכנן

69.9  65.9  

  

 1.1.10.5טווח מפלסי הרעש האופייניים ורמת הרגישות מוצגות בטבלה 

  :להלן

  
  )יום( רגישות ורמת אופייני מפלסים טווח : 1.1.10.5 'מס טבלה

  
  רמת רגישות טווח אופיני  מקטע
 ינוניתב  65-68  טרומן-יהודה אלעזר
 נמוכה 71-73 ידין-טרומן
 בינונית 66-70 בר אילן-ידין

  
 70- ל65תוצאות החישובים מעלות כי מפלסי הרעש ברוב המקטע נעים בין 

  . נמוכה-ורמת הרגישות הסביבתית ברוב המקטע היא בינונית  דציבל
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  אוויראיכות 1.1.11
  .  בפרק הכללי לעיל1.0.5.6י סעיף /ראה

מצב הקיים ושל המצב החזוי באזורים בהם צפויה הרחבה חישובים כמותיים של ה

' פיזית ניכרת של הכבישים או הסטות תנועה לצירים סמוכים מוצגים בפרק ד

  .בהמשך

  28 ג"אלמ 1.1.12

  שיטת המדידה 1.1.12.1

את מיקום נקודות מדידת הקרינה מציג   לעיל1.1.10.1' תשריט מס

  .האלקטרומגנטית

המדידות בוצעו . 2013גוסט מדידות הקרינה בוצעו בסוף יולי ובראשית או

  : באמצעות המכשירים הבאים

- Tenmars TM-196 בתחום תדרים MHz0.1- GHz8. 
- Tenmars TM-192D 30 בתחום תדריםHz-2000Hz. 

  
ק יובמרחק מספ'  מ1מגנטי נמדדו בגובה השדה הג ו"ערכי קרינה אלמ

 .ממקורות שידור שאינם מאפיינים את ערכי הרקע
  

   תוצאות המדידה 1.1.12.2

  :שלהלןבטבלה צגים תוצאות מוהפירוט ר נקודות המדידה ותיאו

  
  

  אלקטרומגנטית קרינה :1.1.12.1 'מס טבלה

' מס
 מיקום המדידה נקודה

ערך נמדד 
שדה מגנטי 
ELF mG 

ערך נמדד 
 RFקרינה 
 ג"אלמ

µW/cm2 

 הערות

מול בניין שמואל הנביא בלוק  93
 מציר רכבת'  מ11בתי מגורים כ  0.13 2.5 1

 למרכז מסחרי פניה סמוך 94
 מציר רכבת'  מ10בתי מגורים כ  0.19 3.3 עץ הדר' לרח

מדרכה מול בית מדרש  95
 מציר הרכבת'  מ18בית מדרש כ  0.19 0.9 סדיגורא

 מציר הרכבת'  מ60ישיבה  0.18 0.5 מדרכה מול ישיבת חורב 97

, תורן סלולרי מעל תחנת הדלק 0.35 0.8 תחנת דלק 98
 מציר הרכבת' מ 30תחנת דלק כ 

מדרכה מול גני ילדים בית  99
 מהמסילה'  מ50גני ילדים כ  >0.1 2.1 יעקב

'  מ50מסילה כ , מחלפים ותשתיות >0.1 0.6 אי תנועה מול בניין רפא 103
 מבניין סמוך

 ,מחלפים ותשתיות >0.1 2.3 443פניה לכיוון כביש  104

                                                           
 .מ" הנדסת תאימות ובטיחות בע–משה נצר י "כתב עסעיף זה נ 28
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' מס
 מיקום המדידה נקודה

ערך נמדד 
שדה מגנטי 
ELF mG 

ערך נמדד 
 RFקרינה 
 ג"אלמ

µW/cm2 

 הערות

מתחת לגשר כניסה פארק  105
 פארק טבע, לפים ותשתיותמח >0.1 1.9 הארזים

 מהמסילה'  מ80ס כ "ביה >0.1 0.7 שביל כורכר מול בית יעקב 106

אולם , תורן סלולרי מעל תחנת דלק 2.6 1.8 מדרכה מול אולמי תמיר 107
 מהמסילה'  מ30אירועים כ 

מדרון שטח מיוער סמוך  108
 קווי מתח על מעל המתחם >0.1 3.4 למחלף

 טרמפיאדה, יער רמות >0.1 0.5 רמותטרמפיאדה כניסה ל 109

קוו מתח תת , פ"תט, גינון עירוני >0.1 4.3 טרומן ביער עירוני' פניה לרח 110
 קרקעי

מדרכה סמוך לקיר תמך בית  111
 קוו מתח תת קרקעי >0.1 4.3 קיצוני

 מחלפים >0.1 5.1 1טרמפיאדה על מחלף כביש  112
 פ קיימת"תטבמתחם  >0.1 0.6 פ קיימת"במתחם תט 113

מדרכה מול בתי מגורים אחרי  114
 קוו מתח תת קרקעי, גינון עירוני >0.1 3.2 הפניה לרחק הארי טרומן

 קוו מתח תת קרקעי, גינון עירוני >0.1 0.7  ברחוב59קדימה ' מול רח 115

' מדרכה סמוך לבית פינתי רח 116
לפחות ממהלך '  מ40בתי מגורים כ  >0.1 7.2 פרופס. צ.א

 סילההמ
עלית הנוער סמוך ' תחילת רח 117

ממהלך '  מ50בתי מגורים כ  0.16 0.8 למדרכה
 המסילה

מעגל תנועה סמוך לבית כנסת  118
 מהמסילה' בית כנסת עשרות מ 0.11 0.7 שמש ומגן

יגאל אלון סמוך ' מדרכה רח 119
 ממהלך המסילה'  מ70מגורים כ  >0.1 1.4 לבית מגורים

 סמוך לתחנת דלקגינון עירוני  120
 גינון עירוני >0.1 0.5 הרואה' פניה לרח

 ממהלך המסילה'  מ40אתר בניה כ  0.12 0.5 מדרכה מול אתר בניה 123
 ,הבוחן' מנק'  מ50תורן סלולרי כ  0.8 0.6 ת ידיד השם"מול ת 124
 תורן סלולרי 0.1 0.5 6מדרכה מול שלום סימון  125

  

 המקרים רמת הקרינה הקיימת היא תוצאות המדידות מעלות כי ברוב

   .נמוכה

   סיכום-הערכת הרגישות הסביבתית  1.1.13

 הרגישות שלהתכונות שנבדקו ואת רמת  מציג סיכום של לעיל 1.0.5.20' תשריט מס

 . בהתיחס לתכונות שונותמקטעה
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   מרכז העיר– 2תאור הסביבה הקיימת מקטע  1.2

  כללי 1.2.1

  גאולה, אברהם כרם, וכריםהב, סנהדריה שכונות את ללוכ העיר מרכז מקטע

 מרחוב הם גבולותיו. וטלביה רחביה ,העיר מרכז אזור, זכרון משה, )החרדי ר"המע(

  . מ" ק4 - אורך המקטע הנו כ .דוד המלך רחוב עד הנביא שמואל

 המרחב של השלד את המהווים ראשיים עירוניים ברחובות מאופיין זה מקטע

, עסקים, מסחר של שימושים עירוב יש איהתוו אורך לכל. העיר מרכז של הציבורי

  .ומלונאות ציבור מבני, מגורים

  .א"מקטע מרכז העיר על רקע תצ מציג את 'ב+'א 1.2.1.1' תשריט מס

  .רקע מיפוי פוטוגרמטרי מקטע מרכז העיר על מציג את 1.2.1.2תשריט 

  

  תנועה 1.2.2

  חבורהת 1.2.2.1

התנועה נפח .  לעיל1.0.5.1נפחי התנועה לאורך הציר מוצגים בתשריט 

רמת (לכל כיוון  כלי רכב 400-1000נע בין לאורך רוב המקטע בשעת שיא 

  ). בינונית-זיהום נמוכה

 בשעת שיא  במצב קייםמרכז העירלהלן הצגה כללית של הנפחים במקטע 

  :המוצגים הינם לכל כיוון בציר התנועההנפחים . בוקר

  

  העיר מרכז עבמקט קיים במצב כלליים תנועה נפחי – 1.2.2.1 'מס טבלה
  

  מצב קיים  תת מקטע

גבעת משה ' שמואל הנביא משד

  י'ועד כיכר מתתיהו גרג

600-1000  

  0  יחזקאל ושטראוס' רח

  400  'ורג'המלך ג' רח

  400  קרן היסוד' רח

  

רוב המקטע (אחוז האוטובוסים מתוך נפח התנועה הכללי הוא גבוה ביותר 

. )מצפון להלל(' ורג'וקינג ג ברחוב יחזקאל 100% - ומגיע לכ)צ"עובר בנת

י /ראה .התנועה מכלל נפח 4-15% -בשאר המקטע האוטובוסים מהווים כ

  . בהמשך1.2.10פירוט נוסף בסעיף 
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מעלה כי רמת הזיהום במקטע )  לעיל1.2.1סעיף ראה (שקלול שני הגורמים 

   .היא גבוהה מאד והרגישות הסביבתית נמוכה

  שבילי אופניים 1.2.2.2

  .  לעיל1.0.5 בסעיףצגים שבילי האופניים מו

 .בר אילן' שביל אופניים מתוכנן מסומן בין תחילת המקטע לבין רח -
   .אגרון לסוף המקטע' שביל אופניים מתוכנן מסומן בין רח -

29ניקוז 1.2.3
  

  : מערכת הניקוז הטבעית 1.2.3.1

לאגן נחל   מתנקז מזרחה, מפורטל שטראוס עד ככר צרפת,הניקוז הטבעי

  .הקדרון דרך יובל גיא בן הינום

מערכת הניקוז הטבעית מתנקזת ) החאן(מככר צרפת ועד ככר מנדס פרנס 

  .קטע קטן מתנקז מערבה לנחל רפאים. ברובה מזרחה לכוון אגן הקדרון 

  

  . מתאר את אגני הניקוז במרכז העיר1.2.3.1' תשריט מס

  :מערכת הניקוז המלאכותית 1.2.3.2

ערכת מהיא  )החאן(מנדס פרנס  שטראוס עד ככר 'מרחמערכת הניקוז 

   .עירונית רגילה ואין מעבירי מים החוצים את התוואי

קטע . מערכת הניקוז העירונית מתנקזת ברובה מזרחה לכוון אגן הקדרון

  .קטן מתנקז מערבה לנחל רפאים

  

  שימושי קרקע וייעוד קרקע 1.2.4

 שימושי קרקע  .א

  .לעיל' א 1.2.1.1מוצגים בתשריט שימושי הקרקע 

  כללי 1.2.4.1

התוואי המתוכנן . ב של מסחר ומגוריםמעורמקטע זה הוא בעל אופי 

, במקטע זה מתחיל במזרח ברחוב יחזקאל העובר בלב שכונת הבוכרים

ברחובות הסמוכים . ר החרדי בואכה כיכר השבת"וממשיך לעבר המע

לתוואי באזור זה ממוקמים בתי מגורים רבים וכן בתי מסחר ששיעורם גדל 

שם ,  נתן שטראוסחובברהתוואי ממשיך . ר החרדי"ככל שמתקרבים למע

                                                           
 .מ"דוד אקרשטיין חברה להנדסה בע, דוד אקרשטיין' י אינג"סעיף זה נערך ע 29
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. הוא עובר בסמוך למרכז הרפואי שטראוס ולבית החולים ביקור חולים

בדרכו . ר העירוני"במע' ורג'רחוב המלך גמשם ממשיך התוואי ועובר ב

התוואי . של הרכבת הקלה ברחוב יפו" קו האדום"חוצה התוואי את ה

תחנה ההמתוכנן ממשיך לעבר רחוב קרן היסוד ומסתיים בסמוך למתחם 

  ). הרכבת הישנה בדרוםהראשונה של 

  מגורים 1.2.4.2

עובר ברובו באזור בעל שימושים מעורבים של מגורים מקטע מרכז העיר 

עובר בין שכונת ,  שמואל הנביאחלקו הצפוני העובר ברחוב. ומסחר

 3-5המאופיינת במבני , רוויהבשכונה ,  וסנהדריהשמואל הנביא, הבוכרים

הבניה ', ורג' של המלך גהצפוני וחלקו שטראוס, יחזקאל' ברח. קומות

עובר התוואי בקטע זה . צפופה מאד ומאופיינת במבני מגורים מעל חנויות

'  ברח. שעריםמאהכרם אברהם ו, גאולה, שכונות הבוכריםבסמוך ל

 3-7 - ובשטראוס וביפו מגיעים לכ קומות1-3 -כ, יחזקאל המבנים נמוכים

אין מבני מגורים סמוכים ,  היסודהמעלות ועד לקרן' מדרום לרח. קומות

 קומות ובסמוך להם 3-5בני   מגוריםמצויים מבני, היסודקרן ' ברח. לתוואי

  .מוסדות ציבור ומלונות

  לא מבונים / שטחים פתוחים  1.2.4.3

 ידוע גם בשמות גן המנורה :גן הסוסלצידי התוואי בחלקו הדרומי ממוקם 

רי ומשמש כמקום כינוס ובא' ורג'נמצא בפינת הרחובות קינג ג. וגן שיבר

  . לעצרות והפגנות

  . לעיל 1.0.5.14בתשריט  מוצגיםהשטחים הפתוחים 

  .1.2.6.6 סעיף מוצגים בעירוניהטבע אתרי ה

  אזורי תעשיה ותעסוקה  1.2.4.4

בין רחוב בני ברית לרחוב הנביאים מסומן אזור למגורים מסחר ותעסוקה 

  .שטראוס' ממזרח לרח

  מבני ציבור רגישים 1.2.4.5

 .בר אילן וממערב לתוואי'  מדרום לרח– שמשוןן בית ספר משכ -

בצד הדרום מערבי של ,  ממערב לתוואי בבניין לחמןס סדיגורה"ביה -

 .י'כיכר מתתיהו גרג

 גרשום מעברו המזרחי של התוואי לרחובצפונית בית הספר הדר ציון  -

 .לוממערב וישיבה 

 .לתוואיממזרח ,  ישא ברכהלרחובמדרום ישיבת קמניץ  -

 .לתוואי מערבמ,  עבודת ישראלובלרחמדרום גן ילדים  -

 . הנביאיםובבית החולים ביקור חולים ובית הספר חורב דרומית לרח -
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  אתרים בעלי ערך אורבני 1.2.4.6

 : מבנים לשימור  .א
  .לעיל' ב 1.2.1.1מסומנים בתשריט מבנים לשימור לאורך המקטע 

  . בהמשך1.2.6.3 ובסעיף רשימת המבנים מופיעה על גבי התשריט

 

 : יירותאתרי ת  .ב
 כמוקדי משיכה לאורך המקטע פזורים אתרים רבים המשמשים

בעלי אופי רבים שונים ניתן למנות אתרים לאורך הציר בלבד . לתיירים

 מוזיאון לאומנות יהודית,  חי-בית אבי, ב"מרכז תרבות ארה(תרבותי 

 לבית הכנסת הגדו(אתרים בעלי אופי דתי , )המצוי במתחם היכל שלמה

משכנה ( אתרים בעלי אופי היסטורי ,)וכנסית סנט אנדרוזהיכל שלמה ו

גן (וגנים ציבוריים  )טחנת הרוח בימין משה, הראשון של הכנסת

 ). גן הפעמון וגן בלומפילד, גן הסוס, העצמאות
רחובות וכיכרות לאורך הציר משרתים הולכי רגל ולעיתים נסגרים 

, חוב בן יהודהציר בצלאל מדר, כיכר השבת המוניים כגון םלאירועי

  .צרפתרחבת המשביר וכיכר 

  30 תשתיות 1.2.4.7

קיימות תשתיות עירוניות ראשיות התוואי ובנקודות חציה שונות לאורך 

  : מערכות התשתית הבאותורשתות חלוקה משניות של) מובילות ומאספות(

  .)20"-2"טווח קטרים (קווי מים  -

  ).קבוצות בתים/קווי מאספים שכונתיים מרחובות(קווי ביוב  -

מ חיבורים " ס40קוטר (קווי ניקוז רחובות בקטרים קטנים יחסית  -

במקומות ). מ" ס50-60כ בקוטר "מקולטנים וקוים אורכיים בדר

  . מ" ס80-100הנמוכים קווי ניקוז בקוטר 

   .מונחות לכל אורך הקטע ובחציות תשתיות בזק -

  .תשתיות חשמל תת קרקעיות מונחות לכל אורך הקטע ובחציות -

מונח לאורך דרך ( בית לחם מונח מובל חשמל תת קרקעי בצומת דרך -

  ) גן הפעמון-עמק רפאים-צומת דרך בית לחם, בית לחם

מונחות במקומות שונים ) סלקום, פרטנר, הוט (תקשורתתשתיות  -

  .לאורך הקטע

 בצמתים ישנה תשתית .תשתיות תאורה קיימות לכל אורך הקטע -

  .תאורה אינטנסיבית

                                                           
 .מ"י דוד אקרשטיין חברה להנדסה בע"סעיף זה נכתב ע 30
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והבקרה ם מרומזרים ותשתיות הרמזורים  הצמתי-תשתיות רמזורים -

 .מותוות בצמתים וביניהם
  .מרכז העיר במקטע התשתיותמציג את  1.2.4.1' תשריט מס

  

  אחר 1.2.4.8

, דוגמת בית אביחי ציבור שונים כמוסדותלאורך התוואי מרוכזים 

  .בית הדין הארצי לעבודה ועוד, בית הכנסת הגדול, הסוכנות היהודית
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 ייעודי קרקע  .ב

  תאר ארציות ומחוזיותתכניות מ 1.2.4.9

במקטע זה .  לעיל1.0.5.3הסקירה המפורטת של תכניות אלו מוצגת בסעיף 

  :מצויים המרכיבים הבאים

תכנית מתאר מקומית , 35א "תמ(מתחם לשימור התוואי חוצה  −

 ).2000ירושלים 
 ).30/1מ "תמ(מרכז מטרופוליני התוואי חוצה  −
ולגן הלאומי סובב אזור החאן גן בלומפילד בקרבה לליבה השמורה  −

תכנית מתאר מקומית , 30/1מ "תמ, 35א "תמ(חומות ירושלים 

 ).2000ירושלים 
תכנית מתאר (שדרות של המבנה הרדיאלי ' חוצה מסהתוואי  −

 ).2000מקומית ירושלים 
גן , גן הפעמון,  גן העצמאות:מספר פארקים עירונייםבמקטע מצויים  −

  ).2000ת ירושלים תכנית מתאר מקומי, 30/1מ "תמ(בלומפילד 

   תכניות בנין עיר מאושרות 1.2.4.10

  .מציג תכניות מפורטות מאושרות לאורך המקטע 1.2.4.2' תשריט מס

  הטבלה הבאה מסכמת את התכניות המפורטות החלות במקטע זה

  
  העיר מרכז במקטע מפורטות תכניות – 1.2.4.1 'מס טבלה

  
פרסום תוקף   תכנית' מס

  ברשומות

  מטרות התכנית

  ) אוהל יוסף–שמואל הנביא (צ "צ וב"שפ, שטח למגורים  30/6/85  3372

  גולדה מאיר' הרחבת דיור ברח  22/9/04  ' א5112

   שמואל הנביא 3מגורים   3/2/66  1072

  )שמואל הנביא(בתים בקיר משותף   28/9/67  1353

  ?אחוד חלקות ושינוי בקוי הבנין בגלל מעקה  9/9/76  2957

  6ניסן בק ' רח,  בכרם אברהםבנין חדש  16/5/12  ' א11822

   קומות מעל מחסנים4קביעת בנוי לבנין חדש   30/1/04  7733

  קביעת הוראות להקמת קיוסק  13/7/95  ' א2467

  תוספת בניה לבית המרקחת  5/6/02  6057

   ונספח91%י "קביעת בינוי עפ  25/2/90  3486

  הטבעת משמואל הנביא' שינוי בתוואי רח  14/6/73  1232

  ) שמואל הנביא פינת בר אילן(חנות  הוספת  7/3/91  3864

  )בוכרים(תכנית מתאר לשכונה   4/3/91  1358

   קומות2ד קיימות תוספת "הרחבת יח. 96שמואל הנביא ' רח  9/2/12  ' א9786
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פרסום תוקף   תכנית' מס

  ברשומות

  מטרות התכנית

  מוסך העיריה  9/1/89  3659

  תוספת בניה סטנדרטית שמואל הנביא  6/8/89  3809

  1289/9שכון ציבורי   12/2/76  5/04/5

  הפיכת חלקה לדרך  1/9/77  2327

  בינוי וקווי בנין, דרכים ,  מיוחד3' מג  25/3/90  3276

  42.5%פ "תוספות סטנדרטיות ע  21/1/93  4158

  מתאר לשכונת הבוכרים  9/1/89  1358

   לשניים61 חלקה חלקה  14/7/77  2324

  שמואל הנביא, בנוי וזכויות בניה אבינדב  2/2/84  3146

  אחוד וחלוקה מחדש  28/8/80  ' א2139

  הרחבת דרך ושביל ציבורי  4/8/77  2323

  הפיכת חלקה לדרך  1/9/77  2325

  86הרחבת דיור שמואל הנביא   26/1/12  ' א10599

  3ג "פ למ"שינוי משצ  12/4/96  4012

  איחוד וחלוקה מחדש  5/11/89  3138

  איחוד וחלוקה מחדש  16/5/97  4560

  ממגורים למוסדשינוי יעוד   23/11/10  ' א9951

  קביעת בינוי ופיתוח לבניני מגורים  14/2/97  4584

  תכנית שיקום לחלק המזרחי של שכונת הבוכרים  15/3/04  ' א3276

  הבוכרים' שכ, 12אברהם תלמודי ' ד רח"הרחבת יח  8/11/10  ' א11141

   הרחבת דיור.הבוכרים' שכ, 39שא ברכה י' רח  31/8/11  8110

  מיניץ הבוכריםישיבת ק  4/1/06  6988

   קומות5  11/10/11  12548

  תוספת קומות יחד  21/4/2000  6319

  )יחזקאל' רח(בית היתומים בלומנטל   3/8/78  2404

  3אחוד וחלוקה למגורים   18/6/89  ' א2431

  8הגדלת אחוזי בניה הושע   27/2/98  4443

  תוספת אגף לישיבת חיי עולים  25/12/94  ' א2049

  ת חלל אטום והוספת חנותפתיח  4/4/08  11699

  )5יחזקאל (השלמת קומה שלישית ושטח לחנויות   17/12/89  3895

  34בנוי לתוספת בניה ושמוש בגג רעפים שטראוס   14/3/94  4389

  תוספת קומה ושמוש בחלל גג רעפים  13/6/97  5183

  י בית ההסתדרות"בית מגורים ע  27/6/67  873

  ן חיי אדםקרן הבטוח לפועל בני  4/10/68  1334

  י בית ההסתדרות ואוהל בנימין"בית מגורים ע  23/7/70  ' א996

  הרחבת דירת גג  16/4/04  6763

  בית ההסתדרות ומסגד נבי   24/3/60  869

   קומות מעל קומה מסחרית7תכנית לבנין בן   1/1/09  11724
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פרסום תוקף   תכנית' מס

  ברשומות

  מטרות התכנית

  ד" יח8תוספת קומות ותוספת   22/2/06  10971

  בית הרופא  17/2/77  2213

  בית ולרי  8/6/09  9113

  הרחבת רחוב יפו  14/12/72  1680

  אבן ישראל פינת יפו, הקמת בניין משולב שימושים  7/3/10  7346

  )'ורג'יפו קינג ג (280% -הגדלה ל  23/7/92  ' א3799

 26 בניה לגובה .'ורג'פינת אליעש וקינג ג, אגריפס, מתחם עדן  1/11/12  13005

  קומות

  משרדים/ קומות למלון8לבנין בן קביעת בנוי   14/4/97  4916

  קביעת בינוי לתוספת בניה למסחר ומשרד  1/5/01  5848

  7ההסתדרות , תוספת קומה לבניין קיים  24/2/12  13864

  טליתא קומי  24/10/75  ' ב36

  בור שיבר  6/1/77  ' ג36

   קרן היסוד–ורג ' המלך ג–צור עליאש   21/6/81  2155

  'ורג'המלך ג' ומה רחתוספת להשלמת ק  26/2/76  2190

  דרכים, פ"שצ, צ"ב, מסחר, מגורים  3/6/60  856

  תוספת קומה קפה רונדו  13/6/97  ' ב1917

  מלון טירת בת שבע  27/11/75  2092

  התווית רחוב אביעד  13/2/75  1944

  )'ורג'המלך ג' רח(בית העיריה   13/5/65  ' א942

  'טורו קולג  19/11/97  5296

  י" מלון אמתחם  15/5/90  ' ד942

  בית מאיר  15/9/11  10368

  כ מרכזי"היכל שלמה ובי  9/6/77  ' א1481

  מלון פלאזה  12/2/70  1519

  שופרסל אגרון  16/2/67  923

  התווית דרים  29/10/59  882

  מלון המלכים  8/3/73  1779

  אכסנית אגרון  14/3/03  ' א3896

  אחוד חלקות וכניסה לחניה  10/11/66  1323

   שמור טפוח השכונה–קוממיות   15/10/89  3137

  )ושינגטון קרן היסוד(אחוד חלקות ושינוי למגורים   31/7/69  1179

  קרן היסוד סוקולולב  8/7/05  6632

  בנק ירושלים תוספת שש קומות  12/7/04  5787

  ס"אחוד חלקות ובנוי בין אחד העם למדלי מו  28/8/64  1167

  בוטינסקי' בין הרחובות קרן היסוד ז2' מג  9/8/62  1034

  א"מתחם ימק  12/4/96  4715

  מלון מוריה  10/1/73  ' א1081
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פרסום תוקף   תכנית' מס

  ברשומות

  מטרות התכנית

  מלון מוריה  20/9/79  ' ב1081

   ולמלון שינוי תואי דרך2' אחוד וחלוקה למג  11/1/73  1639

  תכנית למתחם עומריה  4/1/02  ' א3599

  )קרן היסוד, המלךחלוקה ופתוח השטח ודוד , אחוד  15/12/66  ' א1184

  בנין דוד  29/8/63  ' א1011

  מלון המלך שלמה  21/2/91  ' ג1567

  גבולות גן הפעמון   6/8/01  ' א4360

  24/05/01  ' ג2709

14339  7/1/2014  
  מלונאות ןמסחר בין יפו שטראוס ונביאים

  )מגדלי היכל שלמה (47' ורג'המלך ג  28/8/2014  14253

  בניין הפעמון - 'ורג'יפו והמלך ג' פינת רח  5/5/2015  65870

  ל"קק בית מוסדות - 'ורג'פינת המלך ג  14/4/2015  13911

  

   31תכניות בהכנה 1.2.4.11

  .מציג תכניות בהכנה לאורך המקטע 1.2.4.3' תשריט מס

  :הטבלה הבאה מציגה תכניות בהכנה

  
  העיר מרכז במקטע בהכנה תכניות – 1.2.4.2 'מס טבלה

  סטטוס  ניתתאור התכ  מיקום מספר התכנית

  ר ושוליו"מעה  

  . מעורביםשימושים 
 1300 (.בניה לגובהלפוטנציאל 

  )ד"יח

תכניות מתחמיות , תכניות אב

מאושרות . ונקודתיות רבות

מלונאות , ובהליכים למגורים

  .מסחר ותעסוקה

123109  
 פינת שטראוס
  אביגדורי

  

שטחים , מסחר, מגורים

הריסת מבנה . למוסדות עירייה

 . קומות8עד של  תוספת, מרכזי

  6/5/2013ע "נפתח תיק תב

173013  
- בניין הפעמון

  'ורג' גהמלך

,  קומות לטובת מלון6תוספת 

 'ורג'המלך ג' סגירת חזית לרח

  .ועוד

  19/12/2013ע "נפתח תיק תב
 דיון בוועדה מחוזית להפקדה

11/1/2015  

  17' ורג'המלך ג  68015

, תעסוקה, שינוי ייעוד למגורים

תוספת קומה , ת ותיירומסחר

   ).שמינית(נוספת 

ע למתכנן "נפתח תיק תב

2/10/2014  

   28' ורג'המלך ג  127209

כ "סה( קומות לבניין 4תוספת 

שינוי ייעוד , )ד" יח22,  קומות8

למגורים ומסחר במבנה הקיים 

  . ועודלשימור

דיון בוועדה מחוזית להפקדה 

11/1/2015  

                                                           
 .2015באוקטובר " יישום יועצים", המידע התקבל מהיועצים הסטטוטורים לפרויקט 31
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  סטטוס  ניתתאור התכ  מיקום מספר התכנית

184523  
, דרום נחלאות

  בצלאל

שכונות דרום  - תכנית מתאר

שימור  - בצלאל, נחלאות

פיתוח , בנייה חדשה, חופיתו

  .המרחב הציבורי

החלטה בדיון בוועדה מחוזית 

  9/2/2015 -בהפקדה 

86652  
 – פלאזה מלון

  הרודס

, )ד" יח300 (תוספת אגף למלון

חנייה , שינוי ייעודי קרקע

  .ועודציבורית תת קרקעית 

  21/2/2013ע "נפתח תיק תב
דיון בהפקדה החלטה ב

27/11/2014  

, בוטינסקי'ז' רח  193193
  המוגרבים/טלביה

  

 קביעת תוספות - מלון ענבל

 קביעת ,בניה במפלסים שונים

 3- קומות ו11מספר מירבי של 

  . הקרקעבתתקומות 

  5/5/2013ע "נפתח תיק תב

  2ק "ניסן ב  276188
הריסת בניין קיים ובנייה 

   קומות4חדשה של בניין בן 
  23/8/2015ע "ק תבנפתח תי

  98שמואל הנביא   218024
תכנית להרחבות דיור ותוספת 

  ד"יח
  21/7/2015 ע"נפתח תיק תב

  22רבנו גרשום   277145

  

  תוספת שטחים על מבנה קיים
  והכשרת עבירות בניה

ע למתכנן "נפתח תיק תב

31/12/2014  

,  יפו'מתחם בין רח  135004
  וולנברג והנביאים

חדשה בנייה  , מבניםשימור
 תעסוקה, מסחר, למגורים

  תיירותו
  

   28/8/2014 ע"נפתח תיק תב
  

דיון בוועדת משנה מקומית 

  29/4/2015 להפקדה

 -מתחם עדן   263723
  אגריפס

 28קביעת בינוי למגדל בן 

קומות למגורים מסחר 

ומלונאות מעל קומת מסחר 

  ק"תת

   26/8/2015הופקדה ברשומות 

  11/5/2015ע "נפתח תיק תב  מגורים ומבני ציבור, ותמלונא מתחם מלון הנשיא  237073

  הקרקעשימושי  של הרגישות הסביבתית 1.2.4.12

מגורים עם מסחר : במקטע מרכז העיר מגוון מעורב של ייעודי קרקע

מלונאות וכדומה על כן רגישותו , מבני ציבור ומוסדות, בקומות התחתונות

הפעמון למעט הקצה של המקטע באזור גן , של מקטע זה הנה גבוהה

  .שרגישותו הנה בינונית

  צפיפות אוכלוסיה למגורים 1.2.5

  . למגורים לאורך הקו הכחולהצפיפות מציג את  לעיל1.0.5.15' תשריט מס

 והרגישות הסביבתית דונם/  נפש75-כבשכונת הבוכרים היא צפיפות האוכלוסין 

 האוכלוסיה בקרבת הציר יורדת לרמה של צפיפותמרכז העיר באזור . גבוהה מאד

מתחם התחנה  באזור . והרגישות הסביבתית היא בינוניתדונם/ נפש10-23 -כ

  .הרגישות היא נמוכה
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   דימוי וזהות–האורבני חזות הרחוב  1.2.6

  .מציג את אוסף האלמנטים הערכיים לאורך המקטע 1.2.6.1 'תשריט מס

  32 כללי 1.2.6.1

 של השלד את המהווים ראשיים עירוניים ברחובות מאופיין זה מקטע

 עירוב קיים התוואי אורך לכל. העיר מרכזהקיים ב ריהציבו המרחב

הבנייה הנה  .ומלונאות ציבור מבני, מגורים, עסקים, מסחר של שימושים

 למעט רחוב שטראוס ורחוב קרן היסוד שבהם בנייה צפופה על קו הרחוב

 והחצר (הבניין ביןלמרות הקרבה של המבנים לרחוב יש הפרדה של גדר 

 פעילויותהרחובות לאורך המקטע מתאפיינים ב .הרחוב למפלס) הפרטית

  . מאד אינטנסיבית הרגל הולכי תנועתו מרובות דופן

  מוקדים בעלי ערך אורבני 1.2.6.2

חלקם משמשים , המוקדים בעלי הערך האורבני לאורך המקטע מגוונים

חלקם גנים עירוניים מגוננים ברמות וגדלים שונים , כרחבות להתכנסות

ורך הרחובות בתים היסטוריים שחלקם לא .המשמשים לפנאי ונופש

  .תהמשמשים גם כאטרקציות תיירותיו) המשךנפרד במפורטים ב(לשימור 

  : המוקדים בעלי ערך אורבני לאורך המקטעלהלן פירוט

לכיכר השבת ישנו ערך סימבולי בעיקר בשל היותה  – השבת כיכר •

הכיכר משמשת כמוקד להתקהלויות של . מוקד לפעילות ציבורית

יום -ביום. קבלות פנים וכדומה, חגיגות, הפגנות: כגון, ר החרדיהמגז

  .ת מסחר ותנועה אינטנסיביוממשמשת הכיכר כצ
כיכר  - )פינת בן יהודה' ורג'קינג ג) (גן מנורה/ בור שיבר (גן הסוס •

בכיכר  .עירונית קטנה בהצטלבות של כמה רחובות במרכז העיר

,  ברונזה בדמות סוספסל, מזרקה דמוית מפל, אמפיתיאטרון קטן

המקום משמש לפנאי  .עצים ושיחים, מדשאות, שירותים ציבוריים

לא מעט הפגנות יוצאות מגן (לעריכת ירידים ולהתקהלות , ונופש

 ).הסוס
שני גנים  - )'ורג'לאורך רחוב קינג ג(גן העצמאות / גן מאיר שרמן •

במרכזה של ירושלים המחוברים זה לזה ומשמשים כפארק מרכזי 

 יפופולארהגנים בעלי גישה נוחה להולכי רגל ומהווים מוקד . דאח

  .לפנאי ונופש

, דתי, בית הכנסת הגדול משמש כמרכז רוחני –בית הכנסת הגדול  •

לבית הכנסת חזן ומקהלה . תרבותי וחברתי ליהדות ירושלים והעולם

והוא משמש אחד ממקומות השימור , בעלי שם עולמי

                                                           
 .מ" בע2001משרד ארי כהן אדריכלות בינוי ערים , ידי אדריכלי הפרויקט- חומר שנכתב עלסעיף זה מבוסס על 32
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 ישנו יחוד 1982 -ת הכנסת שנבנה ב לבי.לחזנות בעולם המרכזיים

אקוסטי מרשים והוא מושך אליו מבקרים -הנדסי-עיצובי-אדריכלי

רחבת הכניסה משמשת להתכנסויות וחגיגות .  השנהכלרבים לאורך 

 . שוניםםאירועי
יש ערך בעיקר  בדומה לכיכר השבת תלכיכר צרפ –כיכר צרפת  •

על ציר ראשי בשל מיקומה הקרוב לבית ראש הממשלה ו. סימבולי

  . רבותפוליטיות נערכות במקום הפגנות 

גן גדול המשתרע לאורך רחוב  - )לאורך רחוב קינג דויד (גן פעמון הדרור •

בגן שבילי . המלך דויד מקרן היסוד ועד מתחם תחנת הרכבת הראשונה

, ספורטמתקני , מגרשי משחקים, פסלים של אומנים שונים, הליכה

מתחם הגן מצוי משכנם של תאטרון . ואזורי פיקניקאמפיתיאטרון 

הגן מארח תכופות . בית הספר לאמנויות ומרכז נורית קציר, הקרון

  .אירועי תרבות וספורט

מעברו השני של , מול גן הפעמון - )לאורך רחוב קינג דויד (גן בלומפילד •

עצים , מדשאות, בגן שבילי הליכה. נמצא גן בלומפילד, רחוב קינג דויד

 .דות תצפית פנורמיות לכיוון העיר העתיקהושיחים ובו נקו
סמוך חוצה את התוואי המתוכנן   בצלאל–ציר מדרחוב בן יהודה  •

 רכביםלמשביר ומשמש כציר אינטנסיבי להולכי רגל הנסגר גם לתנועת 

 ).'הפגנות וכו, צעדות, מרתונים, יום ירושלים(באירועים שונים 

 

  סנהדריה
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  צפניה
  

  רחוב שטראוס
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   מיקום פורטל צפוני מוצע- רחוב שטראוס
  

   שמואל הנגיד- 'ורג'קינג ג
  
  
  
  
  

  קרן היסוד' רח
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   33מבנים לשימור 1.2.6.3

 המבנים. לעיל 'ב1.2.1.1 על גבי תשריטרשימת המבנים לשימור מופיעה 

  :כולליםהיחודיים בניהם 

מלון סן רמו , בית נבי עראשה, בית הבריאות: שטראוס' ברח •

 ח ביקור חולים"ביה, ח זיו"ביה, פאבית הרו, לשעבר
הכנסת , חזית טליתא קומי, שיבר' ורג'בית ג: 'ורג'המלך ג' ברח •

המוסדות , ס ישורון"ביכנ, בית המעלות, בניין עלית, הישנה

 .היכל שלמה, הלאומיים
בנק , טרה סנטה, ש ברנשטיין"אכסניית הנוער ע: קרן היסוד' ברח •

, תחנת הכח המנדטורית, ת דודבי, הבנק הכללי, IBMבית , ירושלים

                                                                                  .ארלס'מנזר סנט צ

  34 ארכיאולוגיה 1.2.6.4

האחד . שני אזורים בהם קיימים שרידים של מערות קבורה במקטע זה

 שם הנביאים' ובאזור רח מערות קבורה נמצאובאזור צומת בר אילן שם 

 . נמצאו מערות קבורה נוספות
  .לעיל 1.0.4.1 בתשריטהאתרים הארכיאולוגיים מוצגים 

  עצים לשימור 1.2.6.5

  .ראה סקר עצים בנספח נפרד
  

  35טבע עירוניאתרי  1.2.6.6

 מוצגים  של עיריית ירושליםGIS -י אתר ה"אתרי הטבע העירוניים עפ

  : וכולליםלעיל 'א 1.2.1.1בתשריט 

המלך '  מצוי ממזרח לרח– 40:וגדיר, 46:אתר' מס:גן מאיר שרמן •

הגן מהווה שלוחה לגן העצמאות שהינו . שמואל הנגיד' מול רח', ורג'ג

מכלול טבעי פתוח ומפותח הכולל מערכות קבורה ואת בריכת ממילא 

 . המהווה בית גידול לדו חיים בעונת החורף
 - נכלל בגן משכנות שאננים – 109:דירוג, 47:אתר' מס: גן בלומפילד •

אתר ציד של עטלפי ומשמש  עשיר בצמחייה,  עירוני מפותחפארק

 .עצים בוגרים ועתיקיםגדלים במקום . חרקים

                                                           
יועצי הסטטוטוריקה של ידע משכבת השימור של עיריית ירושלים ומהכולל את סעיף זה מבוסס על מידע משולב  33

 ).משרד יישום(הפרויקט 
 .ת העתיקותרשו, פקח נפת מערב ירושליםמ, אלכס ויגמןפ מידע שהתקבל מ"ע 34
  קו כחול-ל" רק18.1.15הערות עיריית ירושלים מיום , המחלקה לאיכות סביבה 35
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קרן '  מצדו המערבי של רח– 136:דירוג, 49:אתר' מס: גן הפעמון •

הכולל עצים בוגרים , פארק עירוני מפותחמשמש גם כן . היסוד

 . אתר ציד של עטלפי חרקיםועתיקים ו

   רגישות סיכום– חזות הרחוב 1.2.6.7

רצף וכמות  לאור גבוהה מאוד –גבוהה האיכות החזותית של המקטע הנה 

 המצויים לאורך התוואי ארכיטקטוני והיסטורי, בעלי ערך חזותיהאתרים 

  . המוצע

  נצפות 1.2.7

התוואי במקטע זה עובר במרכז העיר ברחובות בנויים וצפופים ואין לאורכו נקודות 

  .בה לסביים שנפתחיםפתוחים תצפית או מבט

  תפישת התפקוד העירוני 1.2.8

החלק : במקטע זה ניתן לחלק את תפישת התפקוד העירוני לשני חלקים עיקריים

 והחלק הדרומי בין המעלותהצפוני של המקטע בין רחוב שמואל הנביא לבין רחוב 

המקטע העובר בין גן קצה ). קצה רחוב קרן היסוד(רחוב הילל לבין כיכר פלומר 

 להלן הפירוט.  מעט מהחלקים העיקריים של המקטעהונהפעמון לגן בלומפילד ש

  :מצפון לדרום

  

: מעלות לבין רחוב הביאשמואל הנ בין רחוב החלק הצפוני של המקטע −

עם זאת . ככלל חלק זה של המקטע מאופיין בפעילות רחוב גבוהה מאוד

חלקו הצפוני של מקטע העובר לאורך רחוב שמואל הנביא ורחוב יחזקאל עד 

מידת השימוש של הולך הרגל ברחובות אלו גבוהה .  מעט שונהכיכר השבת

והיא מושפעת בעיקר הן מהרכב האוכלוסייה הגר בה שהנה אוכלוסייה 

מרובת ילדים המרבה ללכת ברגל וכן אופי הרחוב הצר של יחזקאל , חרדית

 המשך המקטע מכיכר השבת ועד רחוב .המאפשר חצייה נוחה של הרחוב

שימושי הקרקע הנם מגוונים  . פעילות גבוהה מאודהמעלות מאופיין ברמת

 מבני מגורים, מבני משרדים, לים מסחר אינטנסיבי בקומות התחתונותכלו

, כמו כן קיימים לאורך המקטע מבני ציבור שונים כגון בתי ספר. ואכסניות

בית , בית החולים ביקור חולים, קופות חולים מרכזיות, בתי כנסת, ישיבות

, קוניםומושך אליו הן הרחוב פעיל ברוב שעות היממה . דומההדין הרבני וכ

הציר של רחוב שטראוס ורחוב . הן מתפללים והן אנשים עובדים, הן בליינים

ר של מרכז העיר ומשמש הן את "הנו ציר מרכזי ביותר במע' ורג'קינג ג

למרות תנועת האוטובוסים . ר החרדי"ר העירוני והן את המע"המע

אורך הציר רוחבו הצר יחסית של הרחוב מאשר חצייה והמוניות הערה ל

לפיכך . נוחה שלו ושימוש אינטנסיבי בשתי הדפנות של הרחוב לסירוגין
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ברוב שעות היממה אינטנסיבי ביותר התפקוד העירוני של מקטע זה הנו 

 . מאודגבוההסביבתית שות יוניתן לסווגו כבעל רג

 

קטע זה  :ין כיכר פלומר לבהמעלות בין רחוב החלק הדרומי של המקטע −

תנועת כלי . מאופיין ברחובות רחבים יותר מהקטע הצפוני שהוזכר לעיל

והסדרי התנועה של נתיבי כלי מקטע הצפוני יותר מההרכב אינטנסיבית 

צ העובר במרכז הרחוב מקשה על החצייה שלו "הרכב הפרטי בנוסף לנת

בהבדל , מאוד אךשימושי הקרקע גם במקטע זה מגוונים . עבור הולך הרגל

לאורך המקטע .  יחסיתעם רמת מסחר נמוכה, ניכר מהמקטע הצפוני

בית הדין , ל"קק, הסוכנות(מבני מגורים לצד מבני ציבור מוסדיים מצויים 

המוזיאון , בית הכנסת הגדול, בית אבי חי( ומוסדות תרבות )הארצי לעבודה

ימים גם מספר לאורך מקטע זה קי) ב"מרכז תרבות ארה, לאומנות יהודית

כגון ,  שוניםםבאירועי ציבור רחבורחבות שבהם מתקהל , מלונות גדולים

בעיקר בחגים (והרחבה של בית הכנסת הגדול ) בעיקר בהפגנות(כיכר פריז 

גן העצמאות גם הוא מקום ייחודי המצוי לאורך המקטע עם ). ושמחות

 . מספר גישות וקשרים אל הרחוב
 העירוני של חלק זה של הרחוב הנו בדגש על התפקודר כי ניתן לסכם ולומ

מהווה את המשכו של הציר הוא . תיירותי והקהילתי, ההיבט התרבותי

בעיקר בהשוואה אליו המרכזי במקטע הצפוני אך הנו פחות אינטנסיבי 

קטע רחוב זה לפיכך הרגישות הסביבתית של . מהיבט תנועת הולכי הרגל

  .גבוהההנה 

  

חלק זה של  :העובר בין גן הפעמון לגן בלומפילד הקצה הדרומי של המקטע −

 יחסית בהשוואה לכל המקטע עובר בין שני גנים קצרהמקטע שהנו 

 משמעותית בין הגנים קיימת חציצה. ציבוריים מטופחים ובעלי שימוש רב

החיץ הנוצר זאת בשל . ומערכת הקשרים ביניהם מתבצעת דרך הצמתים

גן : עיצוב הגניםמו, עוברת ברחובהתנועת כלי הרכב האינטנסיבית עקב 

יוצר חיץ אל הרחוב הפעמון מגודר בדופן הפונה לרחוב וגן בלומפילד 

 כך שלמעשה למרות הפוטנציאל לתפקוד עירוני .באמצעות גינון הצמחייה

.  צד של הרחוב מתפקד בנפרדכלועל אינטנסיבי בין שני חלקי הרחוב בפ

לכי  צידי הרחוב ותנועת הולמעשה אין קשר בין השטחים הפתוחים שבין

הרגל לאורך הרחוב הנה דלילה ונעשית בעיקר דרך הגנים או חצייה של 

לפיכך רגישותו של חלק זה בהיבט התפקוד העירוני הנה . הרחוב בצמתים

  . נמוכה
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  36 פרופיל הרחוב 1.2.9

  .מרכז העיר חתכי רוחב טיפוסיים למקטע מציג 1.2.9.1' תשריט מס

 כלקטע אך הוא מאופיין בנתיבי תחבורה ציבורית לחתך הרחוב משתנה לאורך המ

מתרחב מצפון לדרום ) למעט רחוב שמואל הנביא(באופן כללי חתך הרחוב . אורכו

פי ייעודי הקרקע ומגמות התכנון יתכן ציפוף -על. והבינוי נעשה גבוה יותר בכיוון זה

רום מצפון לד, להלן הפירוט של חתך הרחוב לאורך המקטע. של הרקמה הבנויה

  :ולפי רחובות

  

והמבנים שלצידיו '  מ30 -ל זכות דרך של ככל ההנו רחוב רחב רחוב שמואל הנביא

 4המבנים לאורך הרחוב הנם עד . לים חצרות ואינם צמודים לקו זכות הדרךכל

לולי הכביש קיימת מפרדה רחבה סבין מ.  נתיבים4לת כלקומות ומיסעת הרחוב 

 ובשונה רית ייעודיים בשונה משאר המקטעומגודרת ואין נתיבי תחבורה ציבו

'  מ2רוחב המדרכות משתנה ונע בין  .מהמשך הרחוב בחלק שמצפון לרחוב בר אילן

 קטע הרחוב שמצפון לרחוב בר אילן מאופיין במסעה רחבה שבמרכזה .' מ4 -ל

  .נתיבי חנייה בחלק ומדרכות צרות, שני נתיבי תחבורה לכלי רכב פרטיים, צ"נת

  

זכות הדרך רחוב .  הנו הרחוב בעל החתך הצר ביותר לאורך המקטעאלרחוב יחזק

המבנים ). ' מ11-18(מהמרחק בפועל בין הבניינים ) ' מ32(לאורך הרחוב גדול יותר 

ל כלחתך הרחוב ). ' מ7-15( קומות 5 – 2לאורך דפנות הרחוב אינם גבוהים והם בני 

  ). ' מ2.5( כיוון ומדרכות צרות כלצ אחד ל"נת

  

רוחב זכות . רחב מעט יותר מרחוב יחזקאל והמבנים בו יותר גבוהים וב שטראוסרח

צ " נתיבי תח2( נתיבים 3דבר המאפשר במקומות מסוימים ',  מ14-20הדרך נע בין 

גובה המבנים משתנה . ומדרכות רחבות יותר)  במרכז המסעהונתיב אחד לרכב פרטי

  ).' מ8-33( קומות 11 - ל3בין 

  

וגובה '  מ20 -רחוב זכות הדרך הנו כ. דומה ברובו לרחוב שטראוס 'רגו'רחוב קינג ג

בין רחוב יפו לרחוב בין יהודה קיימים שני ).  קומות2-12('  מ7-37המבנים הנו בין 

 ובין רחוב בן יהודה לרחוב שמואל הנגיד הדרך, נתיבי תחבורה ציבורית לכל כיוון

מרחוב שמואל הנגיד עד . )המיסעהצ צמוד לחלק המערבי של "הנת ( נתיבים3לת כל

 ללא ההמיסעצ במרכז "נת (בים לכל כיווןי נת2לת כלכיכר פריז הדרך מתרחבת ו

) ' מ4.5מעל (במדרכות רחבות ברובו  ןמאופיי' ורג'רחוב קינג ג. )הפרדה של גדר

  .משני צידי הדרך

  

                                                           
משרד ארי כהן אדריכלות בינוי ערים , ידי אדריכלי הפרויקט-תאור חתך הרחוב מבוסס ברובו על חומר שנכתב על 36

 .מ" בע2001
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  נתיביסעה של הכביש מצוייםיבמרכז המ.  ארבעה נתיביםלכל רחוב קרן היסוד

-3.5רוחב המדרכות הנו בין  .המופרדים בגדר משאר הנתיביםהתחבורה הציבורית 

  ). ' מ14-50( קומות 4-16רוב המבנים מופרדים בגדר מהרחוב והם בני . ' מ2.5

  

ממזרח גן בלומפילד וממערב גן , עובר בין שני גנים ציבוריים רחוב דויד המלך

  . כיוון ומדרכות יחסית רחבותכלל נתיבים 2לת כלבקטע זה מיסעת הכביש . הפעמון

  

צר -ובינונימרכז העיר הנו ברובו צר כי הרחוב לאורך  מחישוב פרופיל הרחוב עולה

פירוט תוצאות הבדיקה מוצג . ל הנה גבוהה מאוד"לפיכך רגישותו של המקטע הנ

   :1.2.9.1' בטבלה מס

  

  העיר מרכז במקטע הרחוב פרופיל :1.2.9.1 'מס טבלה

 גובה מבנים ממוצע - H כתובת 'חתך מס
 )מטר(

L - רוחב רחוב 
 L/H )טרמ(ממוצע 

פרופיל 
  הרחוב

P9 צר-בינוני 2.52 13.534 שמואל הנביא ממערב לבר אילן 
P10 צר-בינוני 2.67 1540 שמואל הנביא 
P11 צר 1.65 10.317 יחזקאל 
P12 צר 0.88 22.7520 שטראוס 
P13 צר 0.68 29.3520 'ורג'המלך ג 
P14  המלך גורג באזור גן

 בינוני-רחב5.88 100 17 הסוכנות/העצמאות

P15 צר-בינוני 3.45 2276 קרן היסוד 

P16 1.62 2134 קרן היסוד 
 צר
  

P17 רחב מאוד - 042 דוד המלך  

  
  

   רעש 1.2.10

  מדידות רעש 1.2.10.1

מדידות הרעש לצורך תעוד מפלסי הרעש ובדיקת המודל החישובי נערכו 

  .24.2.15 בתאריך

' בתשריט מס מוצגות פוטוגרמטרי מיפוי רקעדות המדידה על נקו

1.2.10.1.  

  

 בנקודות המדידה מציגה את מפלסי הרעש שנמדדו 1.2.10.1' טבלה מס

  .השונות
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  dBA, מדודים רעש מפלסי :10.1.2.1 'מס טבלה
גובה   מיקום  שעה  נקודה

המדידה 
מעל 
 הקרקע

  )'מ(

Leq Lmax Lmin 

MB-1* 10:30-10:45  89.9  54.7  72.1  1.5  28חזקאל י  

MB-2  11:00-11:15   93.0  58.0  67.8  1.5  26שטראוס  

MB-3 11:40-11:55   86.0  52.9  69.2  1.5  29שמואל הנגיד  

MB-4 12:15-12:30   84.4  51.5  71.1  1.5  8קרן היסוד  

  . facadeמדידה בתנאי * 

  בדיקת המודל החישובי 1.2.10.2

הם נמצאים מבני מגורים מקטע זה עובר ברחובות צרים שמשני צידי

אופי המקטע גורם לכך שרעש התנועה .  קומות2-5המתנשאים לגובה של 

הפוגע בבניינים מעברו האחד של הרחוב מוחזר אל עבר צידו השני של 

תכנת החישוב בה נעשה שימוש אינה . הרחוב ומעלה את מפלסי הרעש

ת חישוב רעש ההחזרו. מחשבת את מפלסי הרעש הנובעים מההחזרות

מודל זה משולב במודל . SCHALL03נעשה באמצעות שימוש במודל הגרמני 

חישוב ההחזרות נעשה . לחישוב רעש מרכבות של המשרד להגנת הסביבה

  .עבור חתכים אופייניים במקטע

  

  . מציגה את שעור הרעש הנובע מההחזרות 1.2.10.2' טבלה מס

  

 טבלה

 'מס
1.2.10.2

 שיעור :

 הרעש

 הנובע

מההחז
 ,רות
AdB.  

  
  
  
  
  

ט

 השוואה בין מדידות רעש לבין הערכים שחושבו מציגה 1.2.10.3' בלה מס

  .י המודל בנקודות המדידה"ע

מרחק אופייני   מקטע
 )'מ(בין הבתים 

גובה אופייני של 
  )'מ(הבתים 

העליה במפלס הרעש 
  הנובעת מהחזרות

  2.1  7.5  14 הבוכרים -שמואל הנביא 

  3.0  9  12  צפניה-הבוכרים 

  2.8  12  17  מאה שערים-צפניה 

  3.0  15  20  נביאים-מאה שערים 

  2.6  15  23  יפו-הנביאים 

  2.5  12  19   הלל-יפו

  2.9  15  21  ל" קק-הלל 

  --  --  --   ככר צרפת-ל "קק

  2.0  15  30   ככר פלומר-ככר צרפת 
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 dBA EQL ,המחושבים הרעש למפלסי המדודים הרעש מפלסי בין השוואה :10.3.2.1 'מס טבלה
רעש   מיקום  שעה  נקודה  רעש מחושב

  מדוד
ללא 

 החזרות 
עם 

  החזרות

  הפרש

MB-1* 12:15-12:30   4.8  76.9  74.8  72.1  28יחזקאל  

MB-2  11:40-11:55   3.0  70.8  67.8  67.8  26שטראוס  

MB-3  11:00-11:15   1.1  70.3  68.5  69.2  29שמואל הנגיד  

MB-4  10:30-10:45   1.7  72.8  70.8  71.1  8קרן היסוד  

  . facadeמדידה בתנאי * 

  

קיימת התאמה סבירה בין מפלסי הרעש וצאות הבדיקה מראות כי ת

 פירוט ההנחות .המדודים לבין מפלסי הרעש המתקבלים מהמודל החישובי

  .שהוטמעו במודל מוצג בהמשך

  

 נפחי התנועה 1.2.10.3

  
  נתוני תנועה מצב קיים מקטע מרכז העיר: 1.2.10.4' טבלה מס

מהירות   אופנוע אוטובוס  כבד  בינוני  קל  כיוון  שקטע כבי
 )ש"קמ(

  70  19  89  4  10  567  מערב
  אילן- בר-גבעת משה 

  70  37  78  5  12  946  מזרח

  70  24  25  0  10  565  מערב
  יחזקאל -אילן -בר

  70  21  58  3  8  768  מזרח

 -שמואל הנביא   50  0  57  0  0  0  צפון
  50  0  57  0  0  0  דרום הבוכרים

  50  0  57  0  0  0  צפון
  צפניה- הבוכרים

  50  0  58  0  0  0  דרום

  50  0  102  0  0  0  צפון
  מאה שערים-צפניה 

  50  0  85  0  0  0  דרום

 -מאה שערים   50  0  33  0  0  0  צפון
  50  0  47  0  0  0  דרום נביאים

  50  0  70  0  0  0  צפון
  יפו-הנביאים 

  50  0  37  0  0  0  דרום

  50  0  74  0  0  0  צפון
   הלל-יפו

  50  0  50  0  0  0  רוםד

  50  35  68  0  7  358  צפון
  שמואל הנגיד -הלל 

  50  0  49  0  0  0  דרום

  50  35  68  0  7  358  צפון
  ל" קק-שמואל הנגיד

  50  13  49  0  7  381  דרום

  50  41  84  0  9  850  צפון
   ככר צרפת-ל "קק

  50  13  55  0  7  381  דרום

 ככר -ככר צרפת   50  41  74  0  9  850  צפון
  50  13  43  0  7  381  וםדר  פלומר
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מהירות   אופנוע אוטובוס  כבד  בינוני  קל  כיוון  שקטע כבי
 )ש"קמ(

 ככר -ככר פלומר   50  47  54  0  12  742  צפון
  50  24  52  0  3  673  דרום  מנדס

 מתחם -ככר מנדס   50  47  96  0  12  742  צפון
  50  10  27  0  1  289  דרום  התחנה

  

 12מעל (בהתיעצות עם יועצי התנועה נקבע במרכז העיר תנועת הרכב הכבד 

  . זניחה)טון

  ם במצב קייםמפלסי הרעש המחושבי 1.2.10.4

  

  :ההנחות לחישוב מפלסי הרעש הקיימים הם כדלקמן

 .נעשה שימוש בתנועת עצור וסע -

 .Hard Soilנעשה שימוש בקרקע מסוג  -

 ). לעיל1.2.10.2ראה טבלה (נלקח בחשבון תיקון להחזרות  -

 .average -סוג המסעה -

בהתאם למהירות התנועה בזמן (ש " קמ30-60 –מהירות התנועה  -

 ). המדידות
  

חישוב מפלסי הרעש בשעות הללה נערך בהתבסס על המתודולוגיה שפורטה 

  . לעיל1.0.4בסעיף 

  

  . לעיל1.2.10.1הרעש מוצג בתשריט מיקום קולטי 

  

תיאור הקולטים ותוצאות חישוב הרעש במצב הקיים מוצגים בטבלה 

  :הבאה

 )ולילה יום שיא שעת( dBA ,EQL , קיים למצב מחושבים רעש מפלסי :510.2.1. 'מס טבלה

  יום סטטוס  יעוד  קולט
יום כולל   החזרות

  החזרות
לילה כולל   לילה

  החזרות
 SB-1 69.9 -- 69.9 64.0  64.0  

SB1a 70.3 -- 70.3 64.0  64.0  
SB2a 73.2 -- 73.2 67.0  67.0  

 SB-3 70.4 -- 70.4 64.3  64.3  
SB3a 69.5 -- 69.5 62.5  62.5  

 SB-4 

  מגורים

68.6 -- 68.6 61.7  61.7  
 SB-5 67.7 2.1 69.8 61.9  64.0  
 SB-6 64.6 2.1 66.7 60.0  62.1  
 SB-7 68.0 2.1 70.1 63.5  65.6  
 SB-8 70.4 3 73.4 65.9  68.9  
 SB-9 

  ציבור

69.8 2.8 72.6 65.3  68.1  
 SB-10 68.7  65.9 73.2 2.8 70.4 מגורים  
 SB-11 ציבור  

  קיים

70.5 2.8 73.3 66.0  68.8  

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  )4מקטע (דרך חברון –פרק א 

  

    

80  

  יום סטטוס  יעוד  קולט
יום כולל   החזרות

  החזרות
לילה כולל   לילה

  החזרות
 SB-12 64.1  61.1 68.7 3 65.7 מגורים  
 SB-13 66.3 3 69.3 61.7  64.7  
 SB-14 

 ציבור
66.7 2.6 69.3 62.2  64.8  

SB15a 66.5  63.9 71.0 2.6 68.4 ציבור  
 SB-16 66.8 2.5 69.3 62.3  64.8  
 SB-17 69.4 2.9 72.3 64.8  67.7  
 SB-18 69.1 2.9 72.0 64.5  67.4  
 SB-19 61.2 2.9 64.1 56.7  59.6  
 SB-20 69.4 -- 69.4 64.8  64.8  

SB20a 66.3 -- 66.3 61.7  61.7  
 SB-21 68.6 2 70.6 64.1  66.1  
 SB-22 66.7 2 68.7 62.2  64.2  
 SB-23 68.2 2 70.2 63.6  65.6  

SB23a 67.7 2 69.7 63.1  65.1  
 SB-24 

 מגורים

69.1 2 71.1 64.6  66.6  

  

 1.2.10.6טווח מפלסי הרעש האופייניים ורמת הרגישות מוצגות בטבלה 

  :להלן

  
  )יום( רגישות ורמת אופייני מפלסים טווח :1.2.10.6 'מס טבלה

  רמת רגישות טווח אופיני  מקטע
 בינונית -נמוכה  67-73  יחזקאל-בר אילן
 נמוכה 70-74 מאה שערים-יחזקאל

 נמוכה 69-72 ל"קק-מאה שערים
 נמוכה  69-71 מתחם התחנה-ל"קק

  

ורמת   דציבל73- ל66תוצאות החישובים מעלות כי מפלסי הרעש נעים בין 

 .נמוכה -הרגישות הסביבתית ברוב המקטע היא בינונית

 איכות אוויר 1.2.11
  .  בפרק הכללי לעיל1.0.5.6י סעיף /ראה

צפויה הרחבה חישובים כמותיים של המצב הקיים ושל המצב החזוי באזורים בהם 

' פיזית ניכרת של הכבישים או הסטות תנועה לצירים סמוכים מוצגים בפרק ד

  .בהמשך

  37 ג"אלמ 1.2.12

  שיטת המדידה 1.2.12.1

את מיקום נקודות מדידת הקרינה מציג   לעיל1.2.10.1' תשריט מס

  .האלקטרומגנטית

                                                           
 .מ" הנדסת תאימות ובטיחות בע–משה נצר י "סעיף זה נכתב ע 37
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המדידות בוצעו . 2013מדידות הקרינה בוצעו בסוף יולי ובראשית אוגוסט 

  : ירים הבאיםבאמצעות המכש

- Tenmars TM-196 בתחום תדרים MHz0.1- GHz8. 
- Tenmars TM-192D 30 בתחום תדריםHz-2000Hz. 

  
ובמרחק מספק '  מ1מגנטי נמדדו בגובה השדה הג ו"ערכי קרינה אלמ

 .ממקורות שידור שאינם מאפיינים את ערכי הרקע
  

   תוצאות המדידה 1.2.12.2

  :שלהלןבטבלה צגים תוצאות מוהפירוט תיאור נקודות המדידה ו

  
  

  אלקטרומגנטית קרינה :1.2.12.1 'מס טבלה

' מס
 מיקום המדידה נקודה

ערך נמדד 
שדה מגנטי 
ELF mG 

ערך נמדד 
 RFקרינה 
 ג"אלמ

µW/cm2 

 הערות

מדרכה צמודה לגינה ציבורית  57
 25מסילה כ . קוו מתח תת קרקעי 0.11 3.2 לאחר כניסה לקרן היסוד

 תרחבה עירוני. מחזית בית מלון
/ בוטינסקי'ז' מדרכה פינת רח 58

 קוו מתח תת קרקעי, גן ציבורי 0.22 6.3 דוד המלך

גן ציבורי בסמוך , מדרכה 59
 גן ציבורי 0.16 0.7 לשירותים ציבורים

אזור מגורים , קוו מתח תת קרקעי 0.25 6.4 מדרכה מול כניסה למלון 61
 מציר מסילה'  מ25כ 

מדרכה סמוך למרכז  62
אזור מגורים , קוו מתח תת קרקעי 0.18 5.8 האמריקאי

 מציר מסילה'  מ10כ 
מדרכה מול בניין ארגון בני  63

אזור מגורים , קוו מתח תת קרקעי 0.1< 7.3 ברית
 מציר מסילה'  מ10כ 

אזור מגורים , קוו מתח תת קרקעי 0.12 9.3 6מדרכה מול בנין קרן היסוד  64
 מציר מסילה'  מ10-15כ 

 בניין בנק מדרכה מול 65
אזור מגורים , קוו מתח תת קרקעי 0.2 4.6 ירושלים

 מציר מסילה'  מ10-15כ 
' גינה ציבורית אי תנועה רח 66

 גינה ציבורית על אי תנועה 1.1 1.4 שלום עליכם

 גינה ציבורית, תורן סלולרי סמוך 2.8 1.8 גינה ציבורית מלון ליאונרדו 67

מדרכה מול משרדי הסוכנות  68
משרדים , קוו מתח תת קרקעי 0.19 3.5 יתהיהוד

 מציר רכבת'  מ10ומגורים כ 
מאיר סמוך ' מדרכה פניה לרח 69

משרדים , קוו מתח תת קרקעי >0.1 6.9 לדוכן פיס
 מציר רכבת'  מ7ומגורים כ 

 0.12 7.9 26' גורג' מדרכה רח 70
, פילר סמוך, קוו מתח תת קרקעי
מציר '  מ7משרדים ומגורים כ 

 רכבת
מדרכה מול בניין הסוכנות  71

משרדים , , קוו מתח תת קרקעי 0.12 9.1 עליה וקליטה
 מציר רכבת'  מ7ומגורים כ 

משרדים , , קוו מתח תת קרקעי 0.16 3.1 60' מדרכה סמוך לבנין גורג 72
 מציר רכבת'  מ10ומגורים כ 

מדרכה מול פרנקל החייט  74
 משרדים ,קוו מתח תת קרקעי 0.3 10.1 והסוס השחור

 מציר הרכבת'  מ8ומגורים כ 
משרדים , קוו מתח תת קרקעי 0.6 2.3 מדרכה מול חנות גולדן 75

 מציר הרכבת'  מ8ומגורים כ 
רבי ' מדרכה ממול לפינת רח 76

' מ 5חנויות כ , קוו מתח תת קרקעי 0.3 2.4 הילל
 מציר הרכבת
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' מס
 מיקום המדידה נקודה

ערך נמדד 
שדה מגנטי 
ELF mG 

ערך נמדד 
 RFקרינה 
 ג"אלמ

µW/cm2 

 הערות

ח ביקור "מדרכה סמוך לביה 77
 1.3 3.1 חולים

תורן סלולרי , קרקעיקוו מתח תת 
מציר '  מ7בית חולים כ  ,סמוך
 הרכבת

ה ציר "רקל, קוו מתח תת קרקעי  0.6 9.5 מדרכה מול חנויות 78
 אזור בילוי, יפו' רח, יפו

 רחבת בילוי וקניות 0.5 1.2 רחבת המשביר 79

מציר '  מ10-20חנויות ומגורים  0.25 3.3 12מדרכה מול שטראוס  80
 הרכבת

החיי ' פניה לרח, שטראוס 81
מציר '  מ10-7חנויות ומגורים  0.17 2.1 אדם סמוך ללוח מודעות

 הרכבת
צומת מאשערים סמוך לבנק  82

 צומת רחבה 0.7 7.3 לאומי

 3.1 10.7 מדרכה סמוך לבנק פועלים 83
מציר '  מ6-7, שטח עירוני צפוף

תורן , קוו מתח תת קרקעי, הרכבת
 אנטנות על גג בניין סמוך

דרכה מול בית כנסת אוהל מ 84
 עירוני צפוף 0.28 1.6 בנימין

 מגרש חניה, קוו מתח תת קרקעי 0.19 9.7 13מול שטראוס  85

חגי מול סנדלר ' פינת רח 86
. עירוני צפוף, קוו מתח תת קרקעי 0.19 7.6 מומחה

 מציר רכבת' מ3-5מגורים 
' כניסה לשכונת הבוכרים רח 87

. עירוני צפוף,  מתח תת קרקעיקוו 0.18 8.1 אבינועם ילין
 מציר רכבת' מ3-5מגורים 

מציר '  מ7מגורים . עירוני צפוף >0.1 6.4 כניסה חשיבת בית יצחק 88
 רכבת

מציר '  מ7מגורים . עירוני צפוף >0.1 1.1 ת סדיגורא"מדרכה מול ת 89
 רכבת

 ממגורים'  מ15ציר רכבת כ  >0.1 3.1 מדרכה צומת רבינו גרשום 90

חנת אוטובוס כיכר ת 91
 קוו מתח תת קרקעי 0.2 33 הרבלומנטל

' כיכר הרבלומנטל סמוך לרח 92
כבל מתח תת , חניה מדרכות רחבות 0.2 33 חגי הנביא

 קרקעי
תורן אנטנה , רחבת אוטובוסים 2 1.7 רחבת אוטובוסים 96

 סלולרית סמוך
מדרכה סמוך לסופרמרקט  100

תורן ,  מהמסילה' מ12חנויות כ  2.1 0.9 פיופ. א.א
 סלולרי מעל בית החיים ממול

 מהמסילה'  מ8ס כ "ביה 0.26;; 1.5 ס למען אחי"מדרכה מול ביה 101
    

קיימים . לאורך המקטע משתנהתוצאות המדידות מעלות כי רמת הקרינה 

 גבוהה מאד –גבוהה הקיימת היא ינה תתי מקטעים בהם רמת הקר

קרן ' רחולאורך ,  שמואל הנביא'כיכר מלכי ישראל עד רחלדוגמא בין (

 לעומת זאת קיימים מקטעים .)כיכר צרפתלבוטינסקי 'ז' בין רחהיסוד 

   ).כיכר רמז( בינונית –אחרים בהם רמת הקרינה הקיימת נמוכה 

  

   סיכום-הערכת הרגישות הסביבתית  1.2.13

הרגישות של ות שנבדקו ואת רמת תכונה מציג סיכום של  לעיל1.0.5.20' תשריט מס

  . בהתיחס לתכונות אלועהמקט
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   מתחם התחנה הראשונה– 3תאור הסביבה הקיימת מקטע  1.3

  כללי 1.3.1

 זה חוצה את מתחם התחנה הראשונה של הרכבת מצומת מקטעתוואי הקו הכחול ב

 אורכו של .ועד לחיבור עם דרך חברון) סמוך לתחנת הדלק( דוד רמז –דרך בית לחם 

  .מ" ק1 -התוואי במקטע זה הנו כ

  עד גילה דרך חברון:של הקו לשתי שלוחותווה את נקודת הפיצול מקטע זה מה

  .מלחהעמק רפאים ופארק המסילה עד ' דרך רחו

  .א"מקטע מתחם התחנה על רקע תצמציג את ) 'ב+'א( 1.3.1.1' מסים תשריט

  .מקטע מתחם התחנה על רקע מיפוי פוטוגרמטרימציג את  1.3.1.2 ' מסתשריט

  תנועה  1.3.2

  תחבורה 1.3.2.1

במקטע זה היבט . לעיל .1.0.5.1 לאורך הציר מוצגים בתשריט נפחי התנועה

 שכן התוואי חוצה מתחם הסגור למעבר תנועת נפחי התנועה אינו רלוונטי

  . כלי רכב

נפח ) דוד רמז ודרך בית לחם, קרן היסוד(ברחובות התוחמים את המתחם 

ך אחוז האוטובוסים מתו. בשעת שיאלכל כיוון  700 - ל500בין התנועה נע 

  . בשעת שיא 6-8%-נפח התנועה הכללי הוא כ

בקרן לכל כיוון  800 - ל600נפחי התנועה דומים ונעים בין , בחלופת האפס

  . בדרך בית לחם לכל כיוון700 - בדוד רמז וכ300-700, היסוד

  

  .לעיל 1.0.5.1נפחי התנועה מוצגים בתשריט 

  שבילי האופניים 1.3.2.2

מסומן שביל אופניים במקטע . יללע 1.0.5שבילי האופניים מוצגים בסעיף 

.  הישנה עד לקצה הצפוני של המתחםהמסילהקיים העובר לאורך ציר 

. שביל אופניים מתוכנן מחבר בין דרך חברון לבין שביל האופניים הקיים

   .נקודת המפגש בין השבילים היא במתחם התחנה
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  38קרקע וניקוז 1.3.3

  :מערכת הניקוז הטבעית 1.3.3.1

התוואי מתנקז מערבה אל נחל חומה מתחנת הרכבת הראשונה ועד הר 

  .רפאים

  שימושי קרקע וייעוד קרקע 1.3.4

  שימושי קרקע  .א
לאורך התוואי עצמו במתחם  .לעיל' א 1.3.1.1מוצגים בתשריט שימושי הקרקע 

  .  רגישיםםזה לא קיימים מבני

  כללי 1.3.4.1

המשמש לפנאי המשופץ   חוצה את מתחם תחנת הרכבתתוואי במקטע זהה

: כגון, בילוי וחניה, תעסוקה, משמים למסחר הנוספיםושטחים ונופש 

מוצרי , שרותי רכב ומכירה, מחסני רהיטים, סופר,  חנויות שונות-מסחר 

, מועדון זאפה, מגוון מסעדות שונות -פנאי  ;שרותי הסעות ועוד, חשמל

 מרכז - תעסוקה; של מתחם התחנה המשופץמשתנות וקבועות פעילויות 

תחנת ; המדפיס הממשלתי, רה של הדוארמרכז התחבו, המדיה הדיגיטלית

  . וכן שטחי חניה נרחבים דלק

דרך בית לחם ומרים , דרך חברון:  את המתחםהמקיפיםלאורך הרחובות 

  .החשמונאית מצויים מבני מגורים

  מגורים 1.3.4.2

  .  מגוריםמבני קיימיםבמקטע זה זה לא 

  

  לא מבונים / שטחים פתוחים  1.3.4.3

 לא קיימים שטחים פתוחים מתחם התחנה בתוךלאורך התוואי עצמו 

קצה המתחם הצפון מערבי גובל בגן הפעמון ובמגרשי משחק . ירוקים

שני הגנים נסקרים בסעיף . קיימים ובצפון מזרח בגן בלומפילדהוספורט 

  . לעיל1.2.4.3

  

 אזורי תעשיה ותעסוקה 1.3.4.4

 . לרחוב החשמונאיתמזרחיתהמדפיס הממשלתי נמצא באזור תעשיה  -

                                                           
 .מ"דוד אקרשטיין חברה להנדסה בע, דוד אקרשטיין' י אינג"זה נערך עסעיף  38
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נה של חברת החשמל המצוי בשטח תחנת הכח במתחם התחנה קיים מב -

  .המנדטורית של ירושלים המשמש כתחנת מיתוג

   מבני ציבור רגישים 1.3.4.5

  .  במתחם זה לא קיימים מבני ציבור רגישיםעצמולאורך התוואי 

 

  אתרים בעלי ערך אורבני 1.3.4.6

 : מבנים לשימור  .א
  .לעיל' ב 1.3.1.1מסומנים בתשריט מבנים לשימור לאורך המקטע 

   .בהמשך 1.3.6.3בנים מופיעה על גבי התשריט ובסעיף רשימת המ

 

 : אתרי תיירות  .ב
המתחם .  משמש כאתר תיירות לנופש פעיל ולבילוימתחם התחנה כולו

גן בלומפילד , גובל באתרים נוספים המשמשים לתיירות כגון גן הפעמון

 .הכנסייה הסקוטית ותיאטרון החאן, ומשכנות שאננים

  39 תשתיות 1.3.4.7

העוברות בהיקף המתחם לאורך  זה מספר תשתיות מקטעבלאורך התוואי 

  :כגון, הדרכים הראשיות

, מתח גבוה, כמות גדולה של תשתיות חשמל תת קרקעיות מתח עליון 

או במובל /ו, בצנרות, בהנחה ישירה בקרקע בתעלות(מתח נמוך 

תשתית . מונחות לכל אורך הקטע ובחציות)תשתיות חשמל תת קרקעי

קרקעית היא התשתית המשמעותית ביותר חשמל מתח עליון תת 

 .והנדרשת להתייחסות מיוחדת
 .)24"-2"טווח קטרים (קווי מים  
 ).קבוצות בתים/קווי מאספים שכונתיים מרחובות(קווי ביוב  
מ חיבורים " ס40קוטר (קווי ניקוז רחובות בקטרים קטנים יחסית  

קוז וקווי ני) מ" ס50-60כ בקוטר "מקולטנים וקוים אורכיים בדר

 .מ" ס80-100מאספים בקוטר 
 .קתשתיות בז 
 .מונחות במקומות שונים) סלקום, פרטנר, הוט(תשתיות כבלים  
 .תשתיות תאורה 
 .תשתיות רמזורים 

  

  .במתחם התחנה התשתיותמציג את  1.3.4.1' תשריט מס

                                                           
  .מ"י דוד אקרשטיין חברה להנדסה בע"סעיף זה נכתב ע 39
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  אחר 1.3.4.8

במתחם התחנה מצויים מוקדי בילוי ומבני ציבור שאינם רגישים לרעש 

  . החאן ועודתיאטרון, הדיגיטליתדיה מובהם מרכז ה
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 ייעודי קרקע  .ב

  תכניות מתאר ארציות ומחוזיות 1.3.4.9

במקטע זה .  לעיל1.0.5.3 אלו מוצגת בסעיף תכניותהסקירה המפורטת של 

  :מצויים המרכיבים הבאים

, 30/1מ "תמ, 35א "תמ, 23א "תמ( ברזל החוצה את המקטע מסילת −

 ). 29/1מ "תמ
 ).2000מית ירושלים תכנית מתאר מקו(מתחם לשימור  −

  

  תכניות בנין עיר מאושרות  1.3.4.10

  . מאושרות לאורך המקטעמפורטותמציג תכניות  1.3.4.2' תשריט מס

  : המפורטות החלות במקטע זההתכניותהטבלה הבאה מסכמת את 

  
  

   התחנה מתחם במקטע מפורטות תכניות – 1.3.4.1 'מס טבלה
  

פרסום תוקף   תכנית' מס

  ברשומות

  מטרות התכנית

  ימין משה ומשכנות שאננים  24/9/71   9

  גבעת החאן  24/4/75  1598

  )מושבה גרמנית(תכנית מתאר לשימוש השכונה   18/9/80  2154

  עמק רפאים' מלון מגורים לשימור רח  21/10/11  13262

  ש דרך בית לחם"תחמ  14/12/95  4379

  המדפיס הממשלתי, אזור מתקני נפט  7/7/60  940

   מתאר גאולים בקעהתכנית  30/6/99  3770

4099  

  

, שינוי יעוד לשטח פתוח ציבורי לחניה ציבורית  25/10/91

   ועודמסחרי מיוחד ולדרךלאזור 

  מנזר האחיות דורתיא  03/11/05  7835

  40תכניות בהכנה 1.3.4.11

  .במקטע זה אין תכניות בהכנה

  

  הקרקעשימושי הרגישות הסביבתית של  1.3.4.12

שאינם ייעודי קרקע בהמתחם עצמו המושפע מתוואי הרכבת מאופיין 

גם שימושי הקרקע . מתקנים הנדסייםלרגישים כגון שטח למסילת רכבת ו

                                                           
  .2015באוקטובר " יישום יועצים", המידע התקבל מהיועצים הסטטוטורים לפרויקט 40
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הרגישות במקום שהנם מסחר ופנאי אינם נחשבים כרגישים על כן 

 כאתר האתראו בינונית אם מעניקים חשיבות לשימור  (נמוכההסביבתית 

חי  המתחם גובל בשט, עם זאת.)לפנאי ולפעילות תיירותית ללא הפרעה

פ ומלונאות ואלו עלולים להיות משופעים "שצ, מגורים מעורבים במסחר

  . ממערכות תומכות של הרכבת

  צפיפות אוכלוסיה למגורים 1.3.5

 .פרמטר זה אינו רלוונטי למקטע

   דימוי וזהות–חזות הרחוב האורבני  1.3.6

  . מציגיאת אוסף האלמנטים הערכיים לאורך המקטע1.3.6.1' תשריט מס

  כללי 1.3.6.1

של הרכבת הישנה לירושלים במתחם התחנה  עובר ה"להרק של התוואי

פנאי ומסחר , המשמש כיום לבילוי, המתחם. שהומה בתקופת התורכים

קטע , הסטופר, משמר את מבנה התחנה ואלמנטים שונים ובהם בית הכוון

  ). ראה הרחבה בהמשך(מן המסילה ועוד 

הולכי במתחם התחנה אין תנועה של כלי רכב אך קיימת תנועה ערה של 

רגל ורוכבי אופניים המשתמשים בשבילי הולכי הרגל והאופניים 

  . הייעודיים

בקצה הדרומי של המתחם יש מתחם חניה המשמש את באי המתחם 

עיר , נקבת השילוח, ומהווה נקודת יציאה להסעות היוצאות אל עבר הכותל

  .דוד ועוד

  מוקדים בעלי ערך אורבני 1.3.6.2

תחנה הראשונה של ה. רבותי ותיירותית, אורבני מוקד כולו מהווההמקטע 

משתרע  מתחםה. 19-ירושלים הוקמה בסוף המאה ה-קו הרכבת הישן יפו

דוד , חברון דרך, רפאים עמק: הרחובות מפגשב דונם 100 -כעל שטח של 

המתחם משמש מוקד מרכזי חדש לפעילות קהילתית . לחם בית ודרך רמז

מסעדות , קים שוניםבמתחם פועלים שוו. תרבות והעשרה, של בילוי

ופעילות של העשרה ורבים אף שוכרים אופניים ויוצאים ממוקד זה לרכיבה 

  .לאורך הטיילת של פארק המסילה

המתחם הנו מוקד נגיש המצוי בסמיכות לצירי תיירות שוקקים המגיעים 

עמק רפאים ופארק , רחביה,  העירמרכז, משכנות שאננים, מהעיר העתיקה

  .המסילה
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שהינה אתר טבע עירוני שמור המושך " ך"גבעת התנ" מצויה ממזרח למתחם

  .הפריחהקהל רב בעונת אליו 

  

  

  מתחם התחנה

  

  41מבנים לשימור 1.3.6.3

 : כולליםהעיקרייםהמבנים 
  . הראשונהמתחם תחנת הרכבת •

 .)כיום משמש את חברת החשמל (תחנת הכח המנדטורית •
  .מאחורי תחנת הכח, מכלי דלק •

  .מול מבני חברת החשמל, םארלס בדרך בית לח'מנזר סנט צ •

 .נעמי'  מצפון לרח– דאוד ואל במלואוי יתב •
 .נעמי'  מדרום לדרך חברון פינת רח–מנזר סנט קלר  •
 .הסטופר ומגדל השמירה של מסילת הרכבת הישנה  •

  

                                                                      .לעיל 'ב1.3.1.1' מופיעה בתשריט מס המבניםרשימת 

                                                           
יועצי הסטטוטוריקה של ידע ממשכבת השימור של עיריית ירושלים והכולל את סעיף זה מבוסס על מידע משולב  41

 ).משרד יישום(הפרויקט 
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  42ארכיאולוגיה 1.3.6.4

מזרחית לתוואי באזור מתחם , שהתקבל מרשות העתיקותפי המידע -על

  .יםהתחנה קיימים שרידים של קבר מקמר

  

  עצים לשימור  1.3.6.5

  .ראה סקר עצים בנספח נפרד

  43טבע עירוני 1.3.6.6

רת פרצועה מו. האתר היחידי הסמוך לתוואי הינו רצועת מסילת הרכבת

משולבת בשרידי בוסתנים וקטעי גינון ציבורי לאורך התוואי הישן של 

  .מסילת הרכבת

, 50:אתר' מס (ך"אתר נוסף המצוי מדרום לתאטרון החאן הינו גבעת התנ

דוד ' בין דרך חברון לרח, גבעה קטנה מדרום לתאטרון החאן - )91:רוגדי

בשל מיקומה היחודי על קו פרשת , הגבעה הוכרזה כאתר טבע עירוני. רמז

בשטח הגבעה הוסדרו . בעיקר בעונות המעבר, המים והפריחה השופעת בה

 .שבילי גישה למטיילים

   סיכום רגישות–חזות הרחוב  1.3.6.7

מגוון ועושר אורבני ועל כן , הנה בעלת ייחוד רבחזות הרחוב במקטע זה 

  .היא רגישה מאוד להכנסת הרכבת הקלה

  נצפות 1.3.7

משמשת התחנה כנקודת , בשל היותה נקודה גבוהה במרחב :מתחם התחנה -

ותחילת , לאיזור גן הפעמון ומשכנות שאננים, תצפית בעיקר לכיוון דרום

ין בתחילתו של פארק בהמשך ניתן להבח. רחובות עמק רפאים ודרך בית לחם

החוסמת את הנצפות , ך"מצידה הצפוני תחומה התחנה בגבעת התנ. המסילה

ובבינוי החוסם את המבט כלפי שכונת אבו טור , כלפי העיר העתיקה והר ציון

הכולל חניון גדול ואת [המקטע הדרומי של מתחם התחנה . ודרך חברון

  .נצפה מכיוון דרך חברון"] מתחם המעבדה"

 ואין לאורכו ,התוואי במקטע זה עובר ברחובות בנויים וצפופים: יםעמק רפא -

 .ים לסביבה שנפתחיםפתוחים נקודות תצפית או מבט
  

                                                           
 .רשות העתיקות, פקח נפת מערב ירושליםמ, אלכס ויגמןפ מידע שהתקבל מ"ע 42
   קו כחול-ל" רק18.1.15הערות עיריית ירושלים מיום , המחלקה לאיכות סביבה 43
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  תפישת התפקוד העירוני 1.3.8

מתחם התחנה נפתח לא מזמן לקהל הרחב ומשמש מוקד  :התחנה הראשונה -

. קהילתית ומסחרית בעל חשיבות אורבנית רבה, של פעילות תרבותית

ר לכניסת כלי רכב והוא שוקק חיים ביום ובלילה ומשמש למגוון המקום סגו

שווקים קבועים , הופעות וכנסים, כגון ירידים, פעילויות של הולכי רגל

הפעילות מתקיימת לאורך כל ימות השבוע וביתר .מסעדות ועוד, וזמניים

מקיימות , שכן מרבית ממבני המסחר במתחם פתוחים ביום זה, שאת בשבת

  .עמק רפאים הסגור בשבת' תרבות ובכך ניתן מענה חלופי לרחפעילויות 

התחנה מתחברת אל קצהו של פארק המסילה וממשיכה בשוליה את מסלול 

בשל כך ישנו מעבר . דוד רמז' רוכבי האופניים והריצה שבו עד לתחילת של רח

  . תכוף של רוכבי אופניים ועוסקים בספורט בסמוך לתחנה

 .זה הנה גבוהה מאודרגישותו של קטע , על כן
סיטרית של כלי רכב -המקטע הינו רחוב בעל תנועה ערה דו : עמק רפאים -

-בנוסף להיותו ציר תחבורתי ראשי צפון. פרטיים ותחבורה ציבורית

שמואל מוהליבר ורחל [הוא מזין תחבורתית גם את הרחובות הניצבים ,דרום

חציה לא הדרך נחצית במספר מעברי ]. הרכבת ממזרח, אימנו ממערב

  ]. צומת רחל אימנו[מרומזרים לאורכה פרט לאחד 

והרחוב שוקק , תנועת הולכי הרגל ברחוב רבה ומתקיימת משני צידי הרחוב

; תרבותית וקהילתית ערה, מתקיימת בו פעילות מסחרית. חיים ביום ובלילה

מצללות , מסעדות רבות פולשות לשטח הציבורי ומוציאות החוצה שולחנות

הפעילות . חנויות מוציאות את מתקני תצוגתן וכן הלאה, רףוסגירות חו

מספר . לרחוב עוזיה' ורג'אינטנסיבית במיוחד בעיקר בקטע שבין רחוב לויד ג

במהלכו נסגר הרחוב לתנועה רכבית והופך , פעמים בשנה נערך ברחוב יריד

  .בו מוקמים דוכנים שונים ומתקיימים מופעים, למדרחוב

) ימי חמישי ומוצאי שבת (מתקיימת בסופי שבועוב ברחהפעילות שיאה של 

  . ומושך הן תושבים מקומיים והן תיירים,אך גם במהלך השבוע הומה הרחוב

תנועת , מבני המסחר והתרבות סגורים בימי שבת רובם המכריע של

תנועת כלי הרכב הפרטיים מעטה והרחוב הופך , התחבורה הציבורית נפסקת

  . להיות שקט

  .י רגישותו של חלק זה במקטע הנה גבוההניתן לקבוע כ

  פרופיל הרחוב  1.3.9

 . התחנה הראשונהפרמטר זה אינו רלוונטי למקטע

  רעש  1.3.10

   .במקטע זה אין מבני מגורים או מבני ציבור רגישים לרעש
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  איכות אוויר 1.3.11

  .  בפרק הכללי לעיל1.0.5.6י סעיף /ראה

ם צפויה הרחבה חישובים כמותיים של המצב הקיים ושל המצב החזוי באזורים בה

' פיזית ניכרת של הכבישים או הסטות תנועה לצירים סמוכים מוצגים בפרק ד

  .בהמשך

  

  44 ג"אלמ 1.3.12

  שיטת המדידה 1.3.12.1

 נקודות מדידת הקרינה מיקוםמציג את  1.3.12.1' תשריט מס

  .האלקטרומגנטית

המדידות . 2013 יולי ובראשית אוגוסט בסוףמדידות הקרינה בוצעו 

  : ים הבאיםבוצעו באמצעות המכשיר

- Tenmars TM-196 בתחום תדרים MHz0.1- GHz8. 
- Tenmars TM-192D 30 בתחום תדריםHz-2000Hz. 

  
ובמרחק מספק '  מ1מגנטי נמדדו בגובה השדה הג ו"ערכי קרינה אלמ

 .ממקורות שידור שאינם מאפיינים את ערכי הרקע

  מדידה ;תוצאות ה 1.3.12.2

  :שלהלןבלה בטצגים תוצאות מוהפירוט תיאור נקודות המדידה ו

  אלקטרומגנטית קרינה :1.3.12.1 'מס טבלה

' מס
 מיקום המדידה נקודה

ערך נמדד 
שדה מגנטי 
ELF mG 

ערך נמדד 
 RFקרינה 
 ג"אלמ

µW/cm2 

 הערות

 אזור בילוי, חניון  0.14 0.5 מגרש חניה מול בנין הרכבת 48
 מתחם בילוי עירוני 0.18 0.6 ציר הרכבת מול שמשיות 49

וך לבניין הרכבת מדרכה סמ 50
 אזור בילוי 0.1< 0.4  הישן

גינה ציבורית סמוך לחניון  54
 חניון/ גינה עירונית 0.2 0.5 ותחנת דלק

יציאה משביל אופניים לדרך  55
 כבישים/ גינה עירונית 0.1< 1.4 בית לחם

 גינה ציבורית 0.16 0.7 מדרכה מול תחנת הדלק 56
  

הקיימת היא רים רמת הקרינה תוצאות המדידות מעלות כי ברוב המק

   .נמוכה

  

                                                           
 .מ" הנדסת תאימות ובטיחות בע–משה נצר י "סעיף זה נכתב ע 44
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   סיכום-הערכת הרגישות הסביבתית  1.3.13

את סיכום התכונות שנבדקו ואת רמת הרגישות   מציג לעיל1.0.5.20' תשריט מס

  .של המקטע

הפעילות , עם זאת. במקטע התחנה הראשונה לא מצויים שימושים רגישים

ל הציבור הרחב אוסף מוקדי המשיכה ש, המרחב הציבורי, המגוונת במקטע

מקנים לו אופי מיוחד ורגישות יחודית המחייבים , והתיירים לבילוי בשעות הפנאי

  .על מנת שלא לפגוע בתפקודו, לבחון בזהירות את אופן העברת התוואי במתחם
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   דרך חברון– 4תאור הסביבה הקיימת מקטע  1.4

  כללי 1.4.1

, תלפיות, קעהב, טור אבו שכונותעובר ב חברון דרך מקטעתוואי הקו הכחול ב

  .מ" ק5 - אורכו של התוואי במקטע זה הנו כ.וגילה המטוס גבעת, רחל רמת, ארנונה

 חברון דרךעובר לאורך  הרכבתהתחנה הראשונה של  מתחםחוצה את  התוואי

   . שבגילההרוזמרין ברחוב ומסתיים

  .א"מקטע דרך חברון על רקע תצ את יםמציג )'ב-'א( 1.4.1.1'  מסיםתשריט

  .רקע מיפוי פוטוגרמטרי מקטע דרך חברון על  אתמציג 1.4.1.2תשריט 

   תנועה 1.4.2

  בורהתח 1.4.2.1

  . לעיל' א1.0.5.1עה לאורך הציר מוצגים בתשריט נפחי התנו

  

בדרך לכל כיוון  1700 -ל 500לאורך המקטע נע בין במצב קיים נפח התנועה 

   .)בינוניתרמת זיהום  (בשעת שיא ,רוזמרין' ברח 1300 - ל100חברון ובין 

  

הנפחים המוצגים הינם . להלן הצגה כללית של הנפחים במקטע במצב קיים

  :לכל כיוון בציר התנועה

  

  חברון דרך מקטעב קיים במצב כלליים תנועה נפחי – 1.4.2.1 'מס טבלה
  מצב קיים  תת מקטע

דרך חברון מתחילת המקטע 

  ברעם/ אשר וינר' בצפון ועד רח

 1100-1700,  לדרום1000 -כ

  לצפון

   לצפון1100,  לדרום500  ברעם עד רוזמרין/ אשר וינר' רח

 500-1300,  למערב100-900  רחוב רוזמרין עד קצה המקטע

  למזרח

  

  

 . בשעת שיא5-10%-אחוז האוטובוסים מתוך נפח התנועה הכללי הוא כ

 .בלבדמערב  לכיוון 20-70% -רוזמרין נפח האוטובוסים מגיע לכ' ברח

מעלה כי רמת הזיהום במקטע )  לעיל1.2.1 סעיף ראה(שקלול שני הגורמים 

גבוהה מאד בגלל נפח תנועת האוטובוסים ולכן הרגישות הסביבתית היא 

   .נמוכה

  .1.4.10ראו פירוט נוסף בסעיף 
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  שבילי אופניים 1.4.2.2

מסומן שביל במקטע זה .  לעיל1.0.5שבילי האופניים מוצגים בסעיף 

  .אופניים מתוכנן לאורך כל התוואי

  45יקוזקרקע ונ 1.4.3

  מערכת הניקוז הטבעית 1.4.3.1

התוואי מתנקז מערבה אל מתחנת הרכבת הראשונה ועד הר חומה  -

  .נחל רפאים

  .חומה עד דיר טנטור מתנקז מזרחה אל אגן נחל דרגה מצומת הר -

דיר טנטור מתנקז אל / רוזמרין ' מגילה צומת דב יוסף עד צומת רח -

  .אגן נחל רפאים

  :מערכת הניקוז המלאכותית 1.4.3.2

 במחלף 50 וממנו אל כביש 60ם גילה מתנקז אל כביש אזור דרו -

   .דיר טנטור/ בצומת רחוב רוזמרין

 .בכבישים קיימת ומתוכננת מערכת ניקוז עירונית -

 
  . בהמשך1.6.3.1 מופיעים בתשריט אגני הניקוז במקטע דרך חברון

  

   שימושי קרקע וייעוד קרקע 1.4.4

 שימושי קרקע  .א

  .לעיל' א 1.4.1.1מוצגים בתשריט שימושי הקרקע 

  כללי 1.4.4.1

סמוך לשכונת , מצפון לשכונת בקעה בדרך חברון עובר תוואי במקטע זהה

מדרום לתוואי ממוקם אזור התעשיה תלפיות בו . תלפיות צפון וארנונה

משם ממשיך התוואי ועובר . ניתן למצוא מתחמי מסחר ותעשיה רבים

בחלקו . במקביל לשכונת גבעת המטוס ולדרך הגישה לחומת שמואל

מי התוואי חוצה את שכונת גילה ברחוב הרוזמרין שם ממוקמת תחנת הדרו

                                                           
 .מ"דוד אקרשטיין חברה להנדסה בע, דוד אקרשטיין' י אינג"רך עסעיף זה נע 45
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לאורך התוואי מצויים בעיקר מבני מגורים המאופיינים . הקצה של הקו

   . בעיקר לאורך דרך חברון,בבניה רוויה וכן מסחר בכמות מועטה

  מגורים 1.4.4.2

,  במערב ובהמשך תלפיות התוואי בין שכונת בקעהעוברלאורך דרך חברון 

.  קומות3-4 -לרב כ, הבניה נמוכה. תלפיות וארנונה במזרח, ראבו תו

כוללים , דניאל ינובסקי' כמו למשל מצפון לרח, מתחמי בניה חדשים יותר

אין ,  ברעם לרוזמרין-אשר וינר' בין רח.  קומות7 -מבנים בגובה של כ

  . לתוואיות מגורים סמוכשכונות

בגובה , של בית צפאפאע צמודי הקרקרוזמרין מצויים בתי המגורים ' ברח

בהמשך מערבה מבני קומות של שכונת . לתוואי קומות מצפון 1-3 -של כ

  .בעיקר מצפון לתוואי,  קומות4-5 -כ, גילה

  

  לא מבונים / שטחים פתוחים  1.4.4.3

במפגש עם רחוב ינובסקי מצוי שטח פתוח לא מבונה ובו , בחלק הצפוני

חברון וחנוך אלבק צמוד אליו ובמפגש הרחובות דרך . חורשת אורנים

  .ספסלי ישיבה ומדשאות, מצויות גינות ציבוריות עם מתקני משחק

הנכללים , בחלק הדרומי של המקטע התוואי עובר בסמוך לשטחים פתוחים

  .באזור גבעת המטוס ומנזר טנטור

  אזורי תעשיה ותעסוקה 1.4.4.4

שטח למסחר ולמוסד ושטח למסחר ולמבני ציבור מערבית לרחוב  -

 .ינובסקי
 .מסחר ולמשרדים בסמוך לצומת הבנקיםאזור ל -
 .התנופה' אזור מגורים ומסחר מזרחית לרח -
 .אזור מסחר מערבית לדרך ברעם -
 .אזורי מגורים ומסחר שונים פזורים לאורך דרך חברון -
 .הרוזמרין בין רחוב המור לרחוב הלבונה 'רות ברחיבית הפ -

  מבני ציבור רגישים 1.4.4.5

 . מערבית לתוואיאסתר המלכה' בית אבות רעות צפונית לרח -
 .רבקה פינת דרך חברון' ס לחינוך מיוחד ברח"ביה -
 .התנופה' גן ילדים מדרום לרח -
הקצין ' בית הספר זלמן ארן ובית הספר אהבת ישראל צפונית לרח -

 .זה מערבית לתוואי' סילבר וגן ילדים דרומית לרח
 .60צפונית לצומת כביש " יד אשר"בית הספר לבנות  -
 .ח לצומת דב יוסף ורוזמריןגן ילדים מצפון מזר -
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  אתרים בעלי ערך אורבני 1.4.4.6

 : מבנים לשימור  .א
ועיקריה בסעיף  ' ב1.4.1.1 תשריטרשימת המבנים מופיעה על גבי 

  . בהמשך1.4.6.3

בחלק הדרומי של המקטע מצויים מספר אתרי תיירות : אתרי תיירות  .ב

 .אליאס ומנזר טנטורמנזר מר : כגון

  : 46תשתיות 1.4.4.7

  
  תשתיות קיימות  .א

   

ואי הרכבת הקלה בקטע דרך חברון עובר בתחום הכביש העירוני תו

, בין המושבה הגרמנית עד לגילה) רובו בחלק המרכזי שלוב(הקיים 

 50 ברחוב רוזמרין קיימת הצטלבות עם כביש 13400כאשר באזור חתך 

 ).כביש בגין דרום(
  : בתחום הפרויקט קיימות התשתיות הבאות 

העוברים ) 14000 בחתך 32"וקו  (24" עד 2"-קווי מים בקטרים מ -

  . קיימות לאורך התוואי בשני צידי הכביש הקיים כולל חציות

 העובר בצד המזרחי של דרך 16" עד 8"-בקטרים מ קו מי קולחין -

   .חברון בין המושבה הגרמנית לגבעת המטוס
מ העוברים בשני צידי הכביש " מ315 עד 160-קווי ביוב בקטרים מ -

כאשר הקווים אינם רציפים לכול ,  קיימותהקיים כולל חציות

בצד המערבי , בקטע בין רחוב משה ברעם להר חומה. אורך התוואי

  . מ" מ250של דרך חברון קיים קו סניקה בקוטר 

  .מ העוברים לאורך התוואי" ס80-40קווי ניקוז בקוטר  -

  .קווי תאורה העוברים לאורך התוואי -

  .קווי רמזור העוברים לאורך התוואי -

פרטנר והוט העוברים לאורך , סלקום, י תקשורת עירוניתקוו -

  .התוואי

  .קווי בזק העוברים לאורך התוואי -

   .נ העוברים לאורך התוואי"ג ומ"קווי חשמל מ -

ע העובר בצד המערבי של דרך חברון בין רחוב "מובל חשמל מ -

  .מרים החשמונאית לגבעת המטוס

  

                                                           
 .מ"ל מהנדסים יועצים בע.ה.ת' מרינה סלבין מחב' י אינג"סעיף זה נערך ע 46
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ימתי ומבוסס על סימון התשתיות הקיימות בתכניות הינו סכ: הערה

ללא מיקום ועומק (התשתית  האינפורמציה שהתקבלה מחברות

רמת מידה זו לא מאפשרת בדיקה הנדסית ולכן חייבים ). מדויקים

  . לבצע סקר תשתיות לאיתור ומיפוי המדויקים

  

   .דרך חברון במקטעמציג את התשתיות  1.4.4.1' שריט מסת 

  : אחר 1.4.4.8

  
 .ינובסקי' תחנת דלק פז בסמוך לרח -

 .חוב האומןרל דרומיתשטח לתחנת דלק  -

 .תחנת דלק שער העיר דרומית לדרך ברעם -

 . מול הירידה לבית צפאפא–תחנת דלק רמת רחל  -

 .  נמצא בית קברות מוסלמי60לכביש  מערבית -
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 ייעודי קרקע  .ב

  תכניות מתאר ארציות ומחוזיות 1.4.4.9

 במקטע זה.  לעיל1.0.5ורטת של תכניות אלו מוצגת בסעיף הסקירה המפ

  :מצויים המרכיבים הבאים

תכנית (בקצה הדרומי של דרך חברון משתרעים שטחים פתוחים  −

  ).2000מתאר מקומית ירושלים 

באזור התעשייה תלפיות מצוי אזור רגיש להחדרת מי נגר עילי   −

 ).4/ב/34א "תמ(
 על דרך חברון באזור גבעת  מצוי של מלחמת העצמאותןאתר זיכרו −

 ).29א "תמ(המטוס 
, 29/1, 30/1מ "תמ(חנה וסע בחלק הדרומי של דרך חברון  ניחניו −

 ).2000תכנית מתאר מקומית ירושלים 
תכנית מתאר מקומית ירושלים (מתחם לשימור באזור שכונת בקעה  −

2000 .( 
 3א "תממסומנים ב, ומחלף טנטור) כביש בגין (50דרך , 60' דרך מס −

 .א" לתמ70' ובשינוי מס

  תכניות בנין עיר מאושרות 1.4.4.10

  . תכניות מפורטות מאושרות לאורך המקטעמציג 1.4.4.2' ריט מסתש

  הטבלה הבאה מסכמת את התכניות המפורטות החלות במקטע זה

  
  

   חברון דרך במקטע מפורטות תכניות – 1.4.4.1 'מס טבלה
  

פרסום תוקף   תכנית' מס

  ברשומות

  מטרות התכנית

  )מחנה אלנבי(הוספת שימוש   22/1/10  ' ו2954

  )דרך חברון(הרחבת דירה קומה עליונה   1/6/01  6466

  יעוד שטחים וחלוקה מחדש  27/9/96  ' א3553

  תוספות סטנדרטיות לשכונים ציבוריים  20/5/76  2147

  עין צום , דרך חברון, אחוד וחלוקה שלמה יהודה  30/3/77  2012

  רשת דרכים בשכונה  12/1/86  ' א1721

התנופה בסמוך לדרך בית . ד"תוספת יח, מגורים ומסחר  4/1/11  12629

  לחם

  שינוי גבולות ייעודי  1/11/79  2491
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  סגירת פרגולה והפיכתה למגורים  2/9/08  9231

  כ" לגן ילדים ולבי1ג "אחוד וחלוקה למ  27/11/95  ' א1516

  )לייב יפה דרך חברון(שינוי הוראות בינוי   15/9/85  3449

   וגן ילדים מרכז קהילתי, מועדון נוער, ס"בת  6/6/76  2182

  ת דרך חברון"מקב  13/10/07  5303

   פינוי בינוי,תלפיות דרך חברון דרום  19/5/13  11401

  שער דרום  1/5/85  3485

  דרך חברון פינת משה ברעם , שינוי יעוד למגורים  19/5/13  12266

  תחנת דלק בכניסה הדרומית לעיר  3/11/94  ' א3485

  סתכנית מתאר גבעת המטו  27/12/90  2317

   גבעת המטוס–שינוי במערך יעודי הקרקע   3/11/11  ' א5834

  קאטיסמה גן ארכיאולוגי  –דרך חברון   9/2/12  ' א9142

  מערב כביש נחל דרגה  11/10/11  12626

  ציר טנטור  6/4/78  2258

  תכנית מתאר לשכונת גילה  17/4/77  1905

  1289/46שכון ציבורי   12/7/84  5/28/01

  101-111שינוי גבולות יעודים במתחמים   25/7/90  ' א2952

  פרי וירק גילה  9/2/06  7265

  קביעת בינוי להרחבת דיור  9/11/99  5690

  )רחוב רוזמרין(חלופי שטח ובנוי למוסד לילדים   16/01/94  ' ג2545

  ר לתוספת סטנדרטית " מ42  21/2/91  4092

   איחוד וחלוקה–גבעת המטוס   1/12/14  14295

   דרום-מורדות גילה   16/9/13  13261

   מערב-מורדות גילה   1/11/12  13157

   פינוי בינוי– הקצין סילבר -דרך חברון  19/5/13  11401

  ארנונה,  מגדלי ציון     26/8/2015  257592

  47תכניות בהכנה 1.4.4.11

  .מציג תכניות בהכנה לאורך המקטע 1.4.4.3' תשריט מס

  .הטבלה הבאה מציגה תכניות בהכנה

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .2015באוקטובר " יישום יועצים", המידע התקבל מהיועצים הסטטוטורים לפרויקט 47
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   חברון דרך במקטע בהכנה תכניות :1.4.4.2 'סמ טבלה
  סטטוס  תאור התכנית  מיקום מספר התכנית

, 133דרך חברון   59832

  ארנונה

שינוי , ד מעל הבניין הקיים" יח5תוספת 

  .קווי בניין ועוד

אושרה פתיחת 
  ע"תיק תב

27/7/2014  
החלטה בדיון 

בהפקדה 

30/10/2014  

מנזר האחיות   218677

דוריתא חנוך 

  אבו טור, 1בק אל

שיפוץ , תוספת קומת כניסה בקומת קרקע

הוראות שימור ועיצוב , ושחזור

שינוי ייעוד למגורים מיוחד , ארכיטקטוני

  . ועוד

אושרה פתיחת 
  ע"תיק תב

17/11/2014  

אזור -תוכנית אב  

  תעשיה תלפיות

ר שטחי " מ660,000 -תוספת מוצעת של כ

  )ד" יח1255(מסחר ותעסוקה 

תכנית אב 

שרת מיום מאו

1/1/2013  

  בהליכים  )ד" יח1600(מגורים   רמת רחל  

תוכנית אב לדרום   

  מזרח ירושלים

תכנית אב   תכנית אב לשכונות שונות

  בהליכים

  ' ב5834
  ' ד5834

  )ד" יח3700 -כ כ"סה(מגורים   גבעת המטוס
  בנייני ציבור+מלונאות

  בהפקדה

  )ד" יח2400(מגורים   תכנית אב לגילה  תכנית אב
  

  ליכיםבה

    )ד" יח800(תכנית אב בהתהוות   הר חומה מערב  

 תוך, מוגבלת אוכלוסיה עבור מתחם הקמת  ם "קמפוס אקי  110775

  . שינוייםוביצוע קיימים במבנים שימוש

ע "נפתח תיק תב

23/1/2014  

בינוי בדרך -פינוי  98251

,  התנופה–חברון 

  דרך בית לחם

אושרה פתיחת  רית כולל חזית מסח, )ד " יח400 -כ( מגורים 
  ע"תיק תב

23/2/2015  

פרסום להפקדה   מרכז מסחרי  159דרך חברון   160119

ברשומות 

19/2/2015  

המשך רחוב פייר   71951

  קניג

, מסחר, דרכים: שינוי מערך ייעודי קרקע

  תחנת דלק, תעסוקה ומסחר

ע "נפתח תיק תב
10/4/2013  

דיון בועדה מחוזית 
  לקיום תנאי סף 

16/4/2014  

החלטה בדיון    הרוזמרין-השלמת קטע צומת טנטור   דרום4כביש   13333
  בהפקדה

2/6/2014  

 -דרך בית לחם  142034

  האומן

ע "נפתח תיק תב  )ד" יח1100-כ( מגורים 

17/2/2014  

קביעת עקרונות , שינויי ייעוד, תכנית מתאר  דרום גילה  125195
מגורים דרכים , והוראות למבני ציבור

 .פ"ושצ
 ותכנית 2000על תכנית מתאר מתבססת (

ע "נפתח תיק תב

1/4/2014  
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  סטטוס  תאור התכנית  מיקום מספר התכנית

הרוזמרין ולאורך ' האב לגילה מדרום לרח

  ).60שלמה דוגה וכביש ' רח

דניאל   13443

חנוך /ינובסקי

  אלבק

מוסדות , מסחר, )ד" יח280-כ(מגורים 
  פ"ציבור ושצ

פרסום הפקדה 
ברשומות 

16/9/2014  
  

החלטה בדיון 
  בהתנגדויות 

8/2/2015  

מזרחית לצומת   285411

מבואות , רוזמרין

מערביים של חומת 

  שמואל 

  הקמת יחידה שכונתית-' ה חומת שמואל
  ד" יח306-בהיקף של כ

 ע"נפתח תיק תב

28/7/2015   

הרחבת זכות דרך   285270

  60בכביש 

ע "נפתח תיק תב  רוזמרין' הרחבת זכות דרך מדרום לרח

29/3/2015  

דיון בוועדת משנה 

לדיון להפקדה 

22/7/2015  

  
  

   הקרקע שימושי שלהרגישות הסביבתית 1.4.4.12

החלק הצפוני של דרך חברון וכן רחוב הרוזמרין בגילה מאופיינים בעיקר 

 הסביבתית פ על כן רגישותם"בייעודי קרקע של מגורים ומספר רצועות שצ

מרחוב ברעם (החלק הדרומי של דרך חברון . גבוהה עד גבוהה מאוד

פתוחים על כן רגישותו הסביבתית הנה מאופיין בשטחים ) ודרומה

  .בינונית

  צפיפות אוכלוסיה למגורים 1.4.5

למגורים לאורך הקו האוכלוסייה  את צפיפות  מציג לעיל1.0.5.15' תשריט מס

  .הכחול

 דונם/  נפש6-כינובסקי היא ' בחלק הצפוני של דרך חברון עד רחצפיפות האוכלוסין 

צפיפות האוכלוסין היא האומן ' י לרחינובסק' בין רח. כהונמוהרגישות הסביבתית 

בשכונת גילה הצפיפות נעה בשיעור . בינונית והרגישות הסביבתית דונם/ נפש20-כ

 . גבוהה-דונם והרגישות הסביבתית בינונית/ נפש14-38שבין 
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   דימוי וזהות–האורבני חזות הרחוב  1.4.6

   .מקטעמציגים את אוסף האלמנטים הערכיים לאורך ה 1.4.6.1' תשריט מס

  48 כללי 1.4.6.1

נו ציר ראשי המבוסס על חברון שה דרך ברחוב עובר ה"הרקל של התוואי

רחוב הקיים ה. העתיקה עירה עם לחם בית את קישרהש היסטורית דרך

לת נתיבי כלרחבה הדרך הזכות ו עבור תנועת כלי רכב משמעותית ןתוכנ

 התנוע עורק שהנו הרוזמרין ברחובמסתיים  התוואי .תחבורה ציבורית

 50ל גם חיבור עם כבישים מהירים כמו כביש כל הגילה שכונת של ראשי

  ).המנהרות כביש (60וכביש )  בביצוע- דרך מנחם בגין(

חלקו הצפוני של התוואי מאופיין במבני מגורים הפונים לרחוב עם מעט 

המבנים מופרדים ממפלס הרחוב רוב  .מסחר ומשרדיםשימושים של 

לא לק המערבי של הרחוב בקטע זה מצויים לאורך הח. באמצעות גדרות

החלק הדרומי של הציר מאופיין ברמת פיתוח . לשימורוגדרות מבנים מעט 

, )המטוס גבעת , מתחם קתיסימה:כגון(חדשות מגורים גבוהה של שכונות 

בקטע זה .  וכן שולי אזור התעשיה של תלפיותוכדומה מתחמים לפינוי בינוי

מבני מגורים .  מנזר מר אליאס ומנזר טנטורמצויים גם שטחים פתוחים של

מצויים לארוך הדופן הצפונית של רחוב רוזמרין בעוד הדופן הדרומית שלו 

  . מתאפיינת בשטחים פתוחים

ישן , דרך חברון עוברת לאורך שולי שכונות בעלות אופי שונה של בינוי

 הבינוי החדש אינו יושב על שפת. חתך הכביש של הדרך הנו רחב. וחדש

הרחוב ושיכונים המצויים בחלקו הדרומי יותר של הרחוב אינם פונים 

י הדפנות של ת לעיתים בש,ך הציר מצויים שטחים פתוחיםרלאו. אליו

אופי הבינוי ותפיסת התכנון של השכונות . הרחוב ולעיתים בצד אחד

שלאורך הציר שונות לכל אורכו ומתקבלת תחושה של רעש חזותי הנובע 

של רציפה אורבנית -ותפיסה תכנוניתשל הרחוב חידה אמחוסר הגדרה 

  . אורכוכללמהות הרחוב 

  מוקדים בעלי ערך אורבני 1.4.6.2

, לאורך המקטע מצויים מספר שטחים פתוחים המהווים מוקד לעניין נופי

  :להלן הפירוט. תרבותי ותיירותי

גינות ציבוריות מגוננות עם מתקני משחקים תוחמות את מתחם הבינוי 

הגינות ברמת תחזוקה גבוהה ומשמשות בעיקר . ר בולגריהשמדרום לכיכ

  .את דרי המתחם

  

                                                           
 .מ" בע2001רד ארי כהן אדריכלות בינוי ערים מש, ידי אדריכלי הפרויקט-סעיף זה מבוסס על חומר שנכתב על 48
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 דניאל ינובסקימצויה במפגש הרחובות חורשת אקליפטוס ואורן ותיקה 

 ונצפו מקננים בה ציפורי שירהחורשה מהווה מוקם שהייה ל. דרך חברוןו

  .פרושים ובזים

  
מטעי לים לוכבחלק הדרומי של המקטע ישנו אזור של שטחים פתוחים ה

טרסות , דובדבנים ותפוחים נטושים המוקפים בשדרת אורנים וברושים

   :תרבותיים ותיירותיים,  נופייםערכיםמספר באזור . וכרמי זיתים

בגבעה .  גבעה חשופה המצויה על קו פרשת המים– 49גבעת המטוס •

המשולבת , מערכת חי וצומח האופיינית לאזור ספר המדבר ובתה

באתר מספר . גיאופיטים וצמחים נדירים, תיםמטעי זי, בבוסתנים

אנדרטה לטייס שנפל מערות המושכות מכרסמים ודורבנים ו

  .במלחמת ששת הימים

עצר אליהו לנוח בבורחו , לפי המסורת, בוהמקום ש(מנזר מר אליאס  

המקום ) ט"י', מלכים אב כפי שמסופרמפני נקמתה של איזבל 

חגיגות במנזר   נערכותקיץב. אתר עלייה לרגל לתושבי האזורמשמש 

  .עורכים פיקניקים תחת עצי הזית שמסביב למנזרורבים 
במקום פעל בעבר בית חולים והיום . ןמתחם השייך לוותיק, טנטור 

. ומנזר קתולי ימכון למחקר תיאולוג,  אוניברסיטה,'קולגלמשמש 

 .)IPCRI(פלסטין למחקר ומידע -מרכז ישראלל גם העובמתחם זה פ
  

ברמות פיתוח שונות אך מבונים  בסמוך לשטחים יםל מצוי"נ היםהשטח

רמת  מדרום וממזרח לשטחי בתות ספר המדבר בהם מתקיימת יםנושקהם 

  . גם לשטחים אלוחודרתה בעלי החיים  גבוהה שלפעילות

  :בנוסף לשטחים אלו ניתן למנות שני אזורים בעלי ערך אורבני

הר העצה  ל רכסממוקמת בין קצה טיילת האז עה טיילת שרובר 

במרכז  .אבו תור לבין רחוב נעמי בשכונת ציבנארמון ה בקרבת הרעה

 .הטיילת נבנתה רחבה למופעים
. נעמי בסמוך למתחם התחנה'  הנמצא ברחyes planetמתחם הקולנוע  

  .מהווה מוקד בילוי עירוני

                                                           
 .של ירושלים" מפה ירוקה"המידע נלקח מתוך אתר  49
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  דרך חברון
  
  
  
  

  צומת הפילבוקס
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  חומת שמואל
  
  
  

 צומת טנטור
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  וזמריןר' רח
  
  
  
 

 

  צומת דב יוסף
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  50מבנים לשימור 1.4.6.3

בתשריט מופיעה רשימה עם . לעיל' ב1.4.1.1המבנים מופיעים בתשריט 

  .פירוט המבנים

  :מבין הרשימה נכללים

 ח בדרך חברון"מבנה קופ •
 אשר וינר' הפילבוקס בפינת רח •
 מנזר מר אליאס •
  )בסמוך לפניה לרוזמרין (בית השופט ולה סקה •

  51 ארכיאולוגיה 1.4.6.4

 אמת מים שהובילה מים מהר חברון –מת המים העליונה א •

 קטע קטן שלה השתמר ממזרח לדרך חברון ברביע .לירושלים

 .הדרום מזרחי של הצומת הפונה לרמת רחל
 שרידי מנזר וכנסייה מתומנת מרוצפת פסיפס המצויים –קתיסמה  •

 .מצפון לכביש הגישה לשכונת הר חומה, לצד וממזרח לדרך חברון
   לעיל1.0.4.1הארכיאולוגיים מוצגים בתשריט האתרים 

  עצים לשימור  1.4.6.5

  .ראה סקר עצים בנספח נפרד

  52טבע עירוני 1.4.6.6

מוצגים   של עיריית ירושליםGIS -י אתר ה"אתרי הטבע העירוניים עפ

   :אתרי הטבע כוללים לעיל' א 1.4.1.1בתשריט 

חורשת אורנים גדולה  - 129: דירוג, 75:אתר' מס: מתחם אלנבי -

 מיקומה בסמוך לטיילת .משולבת בטיילת וכרמי זיתים, וותיקה

 . מצפון לרחוב דניאל ינובסקי, ממזרח לתוואי, ארמון הנציב

, שטח חקלאי -134:דירוג, 80:אתר' מס :)מערב(מטעי רמת רחל  -

השטח היה מאופיין . מול דרך משה ברעם, ממזרח לדרך חברון

רנים מטעי דובדבנים ותפוחים נטושים מוקפים שדרת אוב

חלקן ,  כיום ישנה תנופת בניה באזור ותכניות נוספות.וברושים

 .בשלבי הכנה

                                                           
יועצי הסטטוטוריקה של ידע משכבת השימור של עיריית ירושלים ומהכולל את סעיף זה מבוסס על מידע משולב  50

 ).משרד יישום(הפרויקט 
 .רשות העתיקות, ליםפקח נפת מערב ירושמ, אלכס ויגמןפ מידע שהתקבל מ"ע 51
  קו כחול-ל" רק18.1.15הערות עיריית ירושלים מיום , המחלקה לאיכות סביבה 52

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  )4מקטע (דרך חברון –פרק א 

  

    

109  

אזור טבעי נרחב סביב  - 53:דירוג, 81:אתר' מס: מתחם רמת רחל -

, מכלול טבעי פתוח הכולל יער. ממזרח לתוואי, רמת רחל

 .בתה ואתרים ארכיאולוגיים, בוסתנים

שטח  - 92:דירוג, 88:אתר' מס: )צפון(מתחם גבעת המטוס  -

ממערב לדרך , על קו פרשת המים, המורכב ברובו מבתה צפופה

, גידולי בעל, בשטח האתר טרשים. מול קיבוץ רמת רחל, חברון

 .כרם זיתים קטן ומספר מיני צמחים נדירים

גבעה חשופה  - 64:דירוג, 89:אתר'  מס:מתחם גבעת המטוס -

ת צומח מערכבשטח .  על קו פרשת המים, ממערב לתוואי,וטרשית

מיני חי וצומח ספר , ית לשטחי מרעה משולבים בבוסתניםאופיינ

 .מדבריים

גבעה נישאת  - 7:דירוג, 93:אתר' מס: גבעת הארבעה ומנזר אליאס -

הגבעה מוקפת בכרמי הזיתים של . ממזרח לתוואי, בשולי העיר

מוצב ירדני נטוש ובו  על הגבעה. מנזר מר אליאס ובחקלאות בעל

הגבעה עשירה מאוד בצומח ספר . רים נטושיםתעלות קשר ובונק

 .מדברי ומהווה בית גידול יחודי

מכלול טבעי פתוח בעל  - 43:דירוג, 94:אתר' מס: )מערב(הר חומה  -

רחב ידיים , שטח בעל אופי ספר מדברי. ממזרח לתוואי, אופי כפרי

כרמי , בשטח עדר צבאים. ועשיר מאוד במיני בעלי חיים וצמחים

 . מערות ואתרי עתיקות,זיתים נרחבים

' מדרום לרחאת גבעה ניש - 60:דירוג, 91:אתר' מס: טנטור -

 כרמים,הגבעה מוקפת חורשות.  על קו פרשת המים,רוזמרין

זהו שטח יפה ויחודי בעל . שפע מיני צומח ועצים עתיקים, וטרסות

 . מדבראופי כפרי וטבע אופייני לספר

   סיכום רגישות–חזות הרחוב  1.4.6.7

אורך הרחוב משתנה בין רגישות גבוהה לרגישות נמוכה רמת הרגישות ל

ניתן לומר כי . גם הדפנות של הרחוב שונות זו מזו ברגישותן. ואינה רציפה

באופן מובהק הקצוות הצפוניים והדרומיים של הרחוב הנם בעלי רגישות 

הדופן המערבית של החלק הצפוני . אך בעלי דימוי וזהות שונים, גבוהה

רב של מבנים וגדרות לשימור והחלק הדרומי של הציר מתאפיין במספר 

היסטורי , מתאפיין בשטחים פתוחים ומספר אתרים בעלי הקשר דתי

  .תיירותי
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  53 נצפות 1.4.7

  .מציג מבטים לנוף הפתוח הקיימים במקטע זה 1.4.7.1' תשריט מס

לאורך המקטע של דרך חברון זוהו שתי נקודות תצפית לנוף הרחוק מצומת טנטור 

  .סמוך למנזר מר אליאס, דרומי של דרך חברוןובקצה ה

צומת טנטור מחבר בין דרך חברון במזרח ושכונת גילה במערב וגובל מצפון בשכונת 

מגיעה לנקודה הנמוכה באזור , הטופוגרפיה יורדת מאזור דרך חברון. בית צפאפא

, ין לכיוון בית לחם וגוש עציון ועולה שוב בחלקו המערבי של רחוב הרוזמר60כביש 

רחוב  נצפה מקצותיו של 60בשל כך אזור כביש . לכיוון רחוב דב יוסף ושכונת גילה

הגבעה שעליה ממוקם מנזר טנטור מדרום לקצהו , כמו כן. רוזמרין ממערב וממזרח

  ).3י תמונה /ראה(הרחוב מהווה נקודת תצפית טובה אל , המזרחי של הרחוב

צות את שכונת בית צפאפא ולהתחבר  מתוכנן לח- כביש מנחם בגין דרום - 50כביש 

נשמר מפלסו של רחוב , לפי התכנון.  במחלף טנטור ברחוב הרוזמרין60עם כביש 

הפרדה (המונמך בגין גשר מעל כביש באך הוא יעבור , הרוזמרין כפי שהוא היום

נקודת התצפית מהצומת נפתחת לנוף הרחוק וניתן לראות ממנה . )מפלסית טנטור

עם שדרוג ). 2תמונה  י/ראה(וגשר המיתרים , מרכז העיר, את קרית הממשלה

  .הצומת למחלף תורחב נקודת התצפית בצורה משמעותית

בנקודה בה , תצפית נוספת מתוואי הקו הכחול מצויה בקצה הדרומי של דרך חברון

באזור , הכביש יוצא מרצף השכונות של ירושלים וחוצה את האזורים הפתוחים

 הנוף נפתח למזרח בצורה , הכבישמתוואי). 1תמונה י /ראה(מנזר מר אליאס 

את אום טיבה המשתפלת על הגבעה , משמעותית וניתן לראות את ספר מדבר יהודה

גבעת הארבעה . את קיבוץ רמת רחל ואת שכונת הר חומה המצויה בוואדי, ממול

  . מסתירה חלק מהשכונה, הניצבת בין הכביש להר חומה

  תפישת התפקוד העירוני 1.4.8

ידי - עלצ המופרד"חברון הנה דרך עמוסה בתנועת כלי רכב ובמרכזה קיים נתדרך 

בעיקר הרחוב מצויים לאורך . משאר נתיבי הכביש, כמעט לכל אורך הדרך, גדר

  . מבני מגורים ושטחים פתוחים בחלק הדרומי של המקטע

חלל הרחוב ושימושי הקרקע שלאורכו אינם מזמינים פעילות של הציבור הרחב 

רך בית לחם שהנו רחוב יה של תלפיות ודיהדרך עוברת בעורף אזור התעש. ולאורכ

אך השפעתם אינה ניכרת בדרך חברון מבחינת משיכתו לקהל הולכי , מסחרי שוקק

, מהווים נקודות קישור לחצייה וגישה מתחבורה ציבוריתלמעט בצמתים ה, הרגל

  .ברחובות המקבילים לדרך חברוןהקהל נטמע שדרכם 

   .ה נמוכההיבט התפקוד העירוני הנמגישותו של הרחוב לפיכך ר

                                                           
 .משרד שלמה אהרונסון אדריכלים, ידי יועצי הנוף בפרויקט-סעיף זה נכתב על 53
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  54 פרופיל הרחוב 1.4.9

  .דרך חברוןמציג חתכי רוחב טיפוסיים למקטע  1.4.9.1' תשריט מס

  

  . עד רחב מאודמקטע זה של הרחוב הנו באופן כללי בעל חתך רחוב רחב

  :לשניים משתנהמיסעת הרחוב לאורך מקטע זה 

 נתיבים 6לת המיסעה לוכ, לרחוב ברעםלאורך דרך חברון מרחוב נעמי עד  •

רוחב זכות הדרך הנו . שבמרכזה מופרדים נתיבי התחבורה הציבורית בגדר

  .' מ30 -כ

 מרחוב נעמי עד :חתך הרחוב לאורך קטע זה מתחלק לשני חלקים עיקריים

למרות שהרחוב אינו מתאפיין . רחוב עין גדי ומרחוב עין גדי עד רחוב ברעם

 הטופוגרפיה לאורך הרחוב ואופן העמדת המבנים) ' מ8-25(במבנים גבוהים 

בחלק הצפוני מצויים המבנים לרוב במפלס הרחוב .  בשני החלקיםשונים

יש הפרש מפלסים בין דרומי בחלק ה.  אורכית המקבילה לרחובובהפניה

חלק המערבי של הרחוב לבין ה,  יותרהחלק המזרחי של הרחוב הגבוה

פניה של ההוע זה מאופיין בקירות תמך קט. המצוי במפלס נמוך ממנו

  .בניצב לרחובהמבנים הנה 

אך הוא אינו , )' מ55-74(מרחוב ברעם ודרומה רחוב זכות הדרך גדול יותר  •

הדרך בקטע זה עוברת באזור . ממומש בפועל ואין נתיבי תחבורה ציבורית

 נתיבים לכל כיוון עם מפרדה מגוננת או 3לת כלשל שטחים פתוחים והיא 

 .רגד
  .' מ3 - 2רוחב המדרכות לאורך המקטע הנו בין 

  

 החלק הצפוני :מתחלק באופן גס לשנייםלאורך מקטע דרך חברון פרופיל הרחוב 

 ואילו גבוהה-בינונית ועל כן רגישותו בינוני-רחב / צר-שלו מאופיין בפרופיל בינוני

  . מוכה ועל כן רגישותו נ מאודהחלק הדרומי של המקטע מתאפיין בפרופיל רחב

מספר קטעים יוצאי דופן הנם לאורך רחוב רוזמרין שבו פרופיל הרחוב משתנה ונע 

שטחים פתוחים בו מצויים בחלק הצפוני , צר- פרופיל רחב עד פרופיל בינוניבין

בצידו האחד של הרחוב שבו הפרופיל רחב ובמעבר במתחם התחנה שבו פרופיל 

  . הרחוב רחב

  .1.4.9.1' לה מסבטבפירוט תוצאות הבדיקה מוצג 

  

  

  

  

                                                           
וי משרד ארי כהן אדריכלות בינ, ידי אדריכלי הפרויקט-תאור פרופיל הרחוב מבוסס ברובו על חומר שנכתב על 54

 .מ" בע2001ערים 
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  חברון דרך במקטע הרחוב פרופיל :1.4.9.1 'מס טבלה

 גובה מבנים - H כתובת 'חתך מס
 )מטר(ממוצע 

L - רוחב רחוב 
 פרופיל הרחוב L/H )טרמ(ממוצע 

P18 צר-בינוני 20.45572.79 דרך חברון 
P19 בינוני-רחב 8.4769.05 דרך חברון 
P20 בינוני-רחב 8405.00 דרך חברון 
P21 צר-בינוני 10.5444.19 דרך חברון 
P22 רחב מאוד 3.58524.29 דרך חברון 
P23 רחב מאוד 6.757611.26 דרך חברון 
P24 רחב מאוד -081 דרך חברון 
P25 רחב מאוד -078 דרך חברון 
P26 רחב מאוד 1.88044.44 רוזמרין 
P27  בינוני-רחב 7.6557.24 18רוזמרין 
P28  צר-בינוני 13.3503.76 10רוזמרין 

  : הערות

 . נמדד מהחתך האדריכלי בשל מחסור בנתונים במיפוי הפוטוגרמטרי בקטע זה21Pחתך  −

צפוי פרופיל הרחוב להשתנות בעקבות ) 21P-20Pחתכים ( רחוב עין גדי לבין רחוב ברעםבין  −

יהפוך להיות יל הרחוב בקטע זה ופרופיתכן . תכניות פיתוח מאושרות ותכניות בינוי בהכנה

 . מזה הקיים כיוםבשל הבינוי המתוכנן הגבוהיותר צר 

כיום בחתכים אלו תחושת הרחוב בפועל הנה רחבה יחסית וזאת בשל העמדת המבנים עם  −

החזית הצרה שלהם כלפי הרחוב ולפיכך נוצרת תחושה אוורירית בשל המרווחים שנוצרים 

  . להטעות בקטע זהכלה בין חזית לחזית ייתכן והחישוב שנעש, בין הבתים

   רעש 1.4.10

  מדידות רעש 1.4.10.1

נערכו  מפלסי הרעש ובדיקת המודל החישובי תעודלצורך מדידות הרעש 

  .26.5.15 - ו24.2.15בתאריכים 

' בתשריט מס מיפוי פוטוגרמטרי מוצגות רקענקודות המדידה על 

1.4.10.1.  

קודות המדידה מציגה את מפלסי הרעש שנמדדו בנ 1.4.10.1' טבלה מס

  .השונות

  

  dBA, מדודים רעש מפלסי :10.1.4.1 'מס טבלה
גובה המדידה   מיקום  שעה  נקודה

 מעל הקרקע
  )'מ(

Leq Lmax  Lmin 

MC-2  10:30-10:45   49.2  80.2  65.6  1.5  129דרך חברון  

MC-4 8:00-8:15   49.9  78.0  66.1  1.5  83דרך חברון  

MC-5* 11:15-11:30   47.7  77.1  64.7  4.5  12הרוזמרין  

  . facadeמדידה בתנאי * 
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  בדיקת התאמת המודל 1.4.10.2

  :לאור בדיקות ההתאמה של המודל החישובי עודכנו ההנחות כדלקמן

 .נעשה שימוש בתנועת עצור וסע -

 .Hard Soilנעשה שימוש בקרקע מסוג  -

 ). לעיל1.2.10.2ראה טבלה (נלקח בחשבון תיקון להחזרות  -

 .average -סוג המסעה -

 1.0.4 בשעות הלילה חושבו בהתאם לאמור בסעיף מפלסי הרעש -

 .לעיל

בהתאם למהירות התנועה בזמן (ש " קמ30-60 –מהירות התנועה  -

 ). המדידות
  

חישוב מפלסי הרעש בשעות הללה נערך בהתבסס על המתודולוגיה שפורטה 

  . לעיל1.0.4בסעיף 

  

  

 השוואה בין מדידות רעש לבין הערכים מציגה 1.4.10.2' טבלה מס

  .י המודל בנקודות המדידה"חושבו עש

  

  dBA,המחושבים הרעש למפלסי המדודים הרעש מפלסי בין השוואה :10.2.4.1 'מס טבלה
  Leq  מיקום  שעה  נקודה

 )מדוד(
Leq  

 )מחושב(
  הפרש

MC-2   10:30-10:45   2.5  68.1  65.6  129דרך חברון  

MC-4  8:00-8:15   2.2  68.3  66.1  83דרך חברון  

MC-5 11:15-11:30   2.9  67.6  64.7  12הרוזמרין  

קיימת התאמה טובה בין מפלסי הרעש  כי מראותתוצאות הבדיקה 

ההפרשים בין החישובים לבין . המדודים למפלסי הרעש המחושבים

פירוט ההנחות שהוטמעו  .המדידות נובעות מהטיית המודל כלפי מעלה

  .במודל בעקבות הבדיקה מוצג בהמשך

  נפחי התנועה  1.4.10.3

  .אה מוצגים נתוני התנועה לחישוב הרעש במצב הקייםבטבלה הב

  

  ןחברו דרך מקטע קיים מצב תנועה נתוני :1.4.10.3 'מס טבלה
מהירות   אופנוע אוטובוס  כבד  בינוני  קל  כיוון  קטע כביש

 )ש"קמ(
 מרים -נעמי   50  28  76  11  25  1137  צפון

  50  16  79  9  20  856  דרום  החשמונאית

 -מרים החשמונאית   50  27  76  7  16  1150  צפון
  50  16  79  6  14  863  דרום  המלכהאסתר
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מהירות   אופנוע אוטובוס  כבד  בינוני  קל  כיוון  קטע כביש
 )ש"קמ(

 –אסתר המלכה   50  52  88  8  18  1521  צפון
  50  35  83  6  13  846  דרום יהודה

  50  25  94  4  8  1063  צפון
  רבקה-יהודה 

  50  34  86  5  11  1450  דרום

  50  27  81  9  22  1042  צפון
  התנופה-רבקה 

  50  15  96  12  27  847  דרום

  50  22  84  5  11  1262  צפון
  האומן-נופה הת

  50  16  95  15  34  836  דרום

שמואל '  שד-האומן   70  30  107  8  20  1641  צפון
  70  9  73  14  32  945  דרום מאיר

 -שמואל מאיר ' שד  70  20  50  5  13  1062  צפון
להר ' הדרך הדר
  70  4  46  7  16  473  דרום  חומה

להר ' הדרך הדר  70  13  38  6  13  1268  צפון
  70  3  46  8  18  871  דרום   רוזמרין-חומה 

 כביש -רוזמרין   70  4  37  7  16  878  מערב
  70  5  43  8  18  1274  מזרח  בגין/60

  60  6  88  3  7  384  מערב
  המור-בגין /60כביש 

  60  15  65  7  16  1063  מזרח

  60  1  72  1  1  97  מערב
   הלבונה-המור 

  60  11  48  8  19  662  מזרח

  60  1  55  זניח  1  98  מערב
  יוסף דב -הלבונה 

  60  2  51  4  9  487  מזרח

  :לאור בדיקות התאמת המודל עודכנו ההנחות כדלקמן

 .נעשה שימוש בתנועת עצור וסע -

 .Hard Soilנעשה שימוש בקרקע מסוג  -

 תרומת ההחזרות זניחה -
מפלסי הרעש בשעות הלילה חושבו בהתבסס על המתודולוגיה 

  . לעיל1.2.4שפורטה בסעיף 

  .לעיל 1.4.10.1מוצג בתשריט יקום קולטי הרעש מ

  מפלסי הרעש המחושבים במצב קיים   1.4.10.4

  :ההנחות לחישוב מפלסי הרעש הקיימים הם כדלקמן

 .נעשה שימוש בתנועת עצור וסע -

 .Hard Soilנעשה שימוש בקרקע מסוג  -

 .ההחזרות במקטע זה הן זניחות -

 .average -סוג המסעה -

בהתאם למהירות התנועה בזמן (ש " קמ40-70 –מהירות התנועה  -

 ). המדידות
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חישוב מפלסי הרעש בשעות הללה נערך בהתבסס על המתודולוגיה 

  . לעיל1.0.4שפורטה בסעיף 

  

תיאור הקולטים ותוצאות חישוב הרעש במצב הקיים מוצגים בטבלה 

  :הבאה

  

   dBA, Leqמפלסי רעש מחושבים למצב קיים : 10.4.1.4' טבלה מס
  )להולי יום שיא שעת(

  לילה  יום סטטוס  ייעוד  קולט
SC-1 73.6 70.7  

SC-2 73.7 70.7  

SC-3 73.4 70.3  

SC-4 69.5 68.1  

SC-5 70.2 68.4  

SC-5a 

  מגורים

69.8 67.8  

SC-6 68.4 71.0  ציבור  

SC-6a 71.3 68.8  

SC-6b 
  מגורים

71.3 69.2  

SC-7 64.8 67.4  ציבור  

SC-8 68.2 70.9  מגורים  

SC-9 66.2 67.8  ציבור  

SC9a 69.6 68.2  

SC-10 68.3 66.1  

SC-11 70.0 66.4  

SC-12 71.0 67.0  

SC-12a  66.2 62.3  

SC-13 69.2 66.1  

SC-13a 67.9 64.4  

SC-14 66.8 63.4  

SC-15 

  מגורים

66.4 62.9  

SC-16 67.5 64.1  

SC-17 
 ציבור

 קיים

65.0 61.8  

SCP-1 64.2  60.3  

SCP-2 
  מתוכנן מגורים

68.2  64.2  

  

  
 1.4.10.5טווח מפלסי הרעש האופייניים ורמת הרגישות מוצגות בטבלה 

  :להלן

  

   )יום( רגישות ורמת אופייני מפלסים טווח :510.4.1. 'מס טבלה
  

  רמת רגישות טווח אופיני  מקטע
 נמוכה  71-74  התנופה-מתחם התחנה
 בינונית 68-70  המור-התנופה
 בינונית 65-68 דב יוסף-המור
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רמת  . דציבל73- ל62תוצאות החישובים מעלות כי מפלסי הרעש נעים בין 

  .נמוכה-הרגישות הסביבתית ברוב המקטע היא בינונית

  איכות אוויר 1.4.11

  .  בפרק הכללי לעיל1.0.5.6י סעיף /ראה

פויה הרחבה חישובים כמותיים של המצב הקיים ושל המצב החזוי באזורים בהם צ

' פיזית ניכרת של הכבישים או הסטות תנועה לצירים סמוכים מוצגים בפרק ד

  .בהמשך

  55 ג"אלמ 1.4.12

  שיטת המדידה 1.4.12.1

את מיקום נקודות מדידת הקרינה  ציגמ לעיל 1.4.10.1' מסתשריט 

  .האלקטרומגנטית

המדידות בוצעו . 2013מדידות הקרינה בוצעו בסוף יולי ובראשית אוגוסט 

  : רים הבאיםבאמצעות המכשי

- Tenmars TM-196 בתחום תדרים MHz0.1- GHz8. 
- Tenmars TM-192D 30 בתחום תדריםHz-2000Hz. 

  
ובמרחק מספק '  מ1מגנטי נמדדו בגובה השדה הג ו"ערכי קרינה אלמ

 .ממקורות שידור שאינם מאפיינים את ערכי הרקע
  

   תוצאות המדידה 1.4.12.2

  :שלהלןטבלה בצגים תוצאות מוהפירוט תיאור נקודות המדידה ו

  אלקטרומגנטית קרינה :1.4.12.1 'מס טבלה

' מס
 מיקום המדידה נקודה

ערך נמדד 
שדה מגנטי 
ELF mG 

ערך נמדד 
 RFקרינה 
 ג"אלמ

µW/cm2 

 הערות

 שטח פתוח, מתלול 0.2 11.5 הרוזמרין' מדרכה פניה לרח 131
 קוו מתח תת קרקעי 0.18 6.5 כניסה דרומית לבית צפאפה 132
 תורן סלולרי סמוך, שטח פתוח 0.6 1 ליה דרומית להר חומהמול ע 133

אי תנועה כניסה לבית צפאפה  134
 מהמסילה'  מ30מגורים מעל  0.2 0.6 כניסה דרומית

, מדרכה מול צומת המנהרות 135
 שימוש חקלאי/ שטח פתוח 0.2 0.5 צד צפוני

יציאה צפונית בית תפלות  137
  תת קרקעישטח פתוח קוו מתח 0.14 2.1 ו"יש

מדרכה סמוך לתחנת אוטובוס  138
 שטח פתוח, תחנת אוטובוס >0.1 0.5 יציאה צפונית הר חומה

                                                           
 .מ" הנדסת תאימות ובטיחות בע–משה נצר י "סעיף זה נכתב ע 55
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' מס
 מיקום המדידה נקודה

ערך נמדד 
שדה מגנטי 
ELF mG 

ערך נמדד 
 RFקרינה 
 ג"אלמ

µW/cm2 

 הערות

שול כביש מול צומת שמואל  139
 שטח פתוח >0.1 0.4 מאיר

 שטח פתוח 0.5 0.8 רוזמרין' פניה לרח, מדרכה 140
 שטח פתוח, תחנת דלק 0.13 1.1 אי תנועה כניסה לתחנת דלק 141

 -ית בודד בצומת דרך חברוןב 142
 שטח פתוח למעט בית בודד 0.3 0.5 האומן

 חניה, שטח פתוח 0.3 4.4 מדרכה סמוך לצומת האומן 143
 שטח פתוח 0.14 0.6 פניה לבית צפאפה, מדרכה 144

אנטנות סלולריות מעל בית סמוך  5.1 0.5 סמוך לפילבוקס צומת האומן 146
 144בוחן ' לנק

לתחילת בנייני מדרכה סמוך  147
 מהמסילה'  מ10בנייני מגורים כ  >0.1 1.1 מגורים מול אתר בנייה

סמוך למצלמת מהירות על  148
 מהמסילה'  מ11- 8בנייני מגורים כ  >0.1 0.8 מדרכה

מדרכה מול אתר בנייה סמוך  149
בנייני מגורים , קוו מתח תת קרקעי 0.12 5.4 לרמפת ירידה

 מהמסילה'  מ20מעל 
צומת הבנקים מול , דרכהמ 150

 מהמסילה'  מ10-12מגורים כ  0.15 2.1 בנק לאומי

יציאה מתחנת הדלק מול בנק  151
, מהמסילה'  מ30משרדים כ  2.3 0.6 הפועלים

 אנטנות על מתקן בזק במוך
מדרכה סמוך לבנק בינלאומי  152

 מהמסילה'  מ12מגורים כ  0.8 3.3 צומת הבנקים

 שטח פתוח 1.6 0.5 התנופה' פניה לרח 153

עד בניינים '  מ20-30שטח פתוח כ  >0.1 0.6 פ"מגרש סמוך לתט 154
 סמוכים

 מהמסילה'  מ20מגורים כ  0.2 1.1 85מדרכה מול דרך חברון  155

156 
' מדרכה שטח פתוח מול רח

מרים החשמונאית סמוך 
 למעבר חציה

 שטח פתוח >0.1 0.4

' מגרש חניה פניה ימינה לרח 157
 מהמסילה'  מ7מגורים כ  >0.1 0.4 נעמי

' מדרכה סמוך ל פניה לרח 158
קוו , מהמסילה'  מ12מגורים כ  >0.1 3.2 גדליה

 מתח תת קרקעי
' מדרכה סמוך לפניה לרח 159

קוו , מהמסילה'  מ16מגורים כ  0.2 7.8 אסתר המלכה
 מתח תת קרקעי

קוו , המסילהמ'  מ16מגורים כ  2.1 11.7 יהודה' פניה לרח, מדרכה 160
 מתח תת קרקעי

  

תוצאות המדידות מעלות כי ברוב המקרים רמת הקרינה הקיימת היא 

  . נמוכה

  

   סיכום-הערכת הרגישות הסביבתית  1.4.13

ואת רמת הרגישות  ו שנבדקותתכונה סיכום של  מציג לעיל1.0.5.20' תשריט מס

  . של המקטע
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  הפארק המסיל ועמק רפאים– 5תאור הסביבה הקיימת מקטע  1.5

  

  מבוא  1.5.0

  :פרק זה כולל את תאורם של שני תתי מקטעים שונים

  . 1/29מ "תת מקטע פארק המסילה דרכו עובר תוואי המסילה לפי תמ

בתוכנית לקו המוצע י "בו יעבור התוואי המסילתי עפרפאים עמק ' תת מקטע רח

 .הכחול
רפאים עמק ' נתוח החלופות ופירוט השיקולים להעדפה של העברת התוואי ברח

עם זאת בשל משקלו החשוב של נושא זה כללנו . 'מוצגים בהרחבה בפרק ב

 שלהם ,מאפיני המצב הקיים בפארק המסילה של יתמציתבתסקיר גם תאור 

 :ולהחלטות התכנוניות שהתקבלוחשיבות לענין בחינת החלופות 
ממתחם התחנה הראשונה ועד , כולל תאור המצב הקיים בפארק המסילה' חלק א

 .ת אורניםלצומ
' דרך רח, ממתחם התחנה, כולל תאור המצב הקיים לאורך התוואי שנבחר' חלק ב

 .הפרסה' חלקו המערבי של פארק המסילה עד רח, עמק רפאים
  

דב יוסף עבור הקו הכחול בקטע משותף עם הקו ' הפרסה עד לרח' מרח: הערה

  . לקו הירוקשנערך קטע זה מתאר ומנותח במסגרת התסקיר . הירוק

  

   פארק המסילה בין דרך בית לחם לצומת אורנים–' חלק א

  כללי' א 1.5.1

 שכונת, הגרמנית המושבה התורכית הברזל מסילת ואימצויים תווזה  מקטעב

 צומת ועדבמזרח  בית לחם רחוב -הרכבת ממתחם הם גבולותיו .)בקעה (גאולים

 .מ" ק1.7 -אורך המקטע כ .אורנים במערב

עמק רפאים מקטע את ים ציגמ) 'בחלק ב(בהמשך  'ב+'א 1.5.1.1'  מסיםתשריט 

  . א" על רקע תצפארק המסילהו

על ארק המסילה עמק רפאים ופ מקטעמציג את בהמשך  1.5.1.2' תשריט מס

  .רירקע מיפוי פוטוגרמט
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   56תנועה' א 1.5.2

  תחבורה 1.5.2.1

   .לעיל 1.0.5.1מוצגים בתשריט במקטע המזרחי של הפארק נפחי התנועה 

לכביש . כבת המשרת תנועה מקומית בלבדבמקטע זה עובר כביש הר

המסלול לכיוון . הרכבת שני מסלולים נפרדים הכוללים נתיב לכל כיוון

 המסלול לכיוון מערב הינו. מזרח מחבר את צומת אורנים עם דרך בית לחם

עם ) קורבלום בסמוך לגן (ללא שם' רחמסריק דרך ' חלקי ומחבר את רח

על כביש הרכבת  .בור לדרך בית לחםסלול זה אין חילמ. עמק רפאים' רח

עוברת תנועה דלילה שיעדיה ומוצאיה הם בעיקר המבנים לאורך כביש 

   .א נמוכהמהירות התנועה הי .התנועה העוברת הינה זניחה. הרכבת

כבישים אינם חוצים את פארק . הרכבת' אין מעבר של אוטובוסים ברח

  .רמת הרגישות של תת מקטע זה גבוהה מאוד. המסילה

  שבילי האופניים 1.5.2.2

במקטע זה מסומן שביל . לעיל 1.0.5שבילי האופניים מוצגים בסעיף 

  . לכל אורך המקטעאופניים קיים 

  שימושי קרקע וייעוד קרקע' א 1.5.3

 שימושי קרקע  .א

  . לעיל1.5.1.1מוצגים בתשריט שימושי הקרקע 

  כללי' א 1.5.3.1

 מרחוב בית לחם וממשיך לאורך מסילת הרכבת הישנה מתחילמקטע זה 

  . לצומת אורניםעד 

  מגורים' א 1.5.3.2

לאורך המקטע משני צדדיו מצויים מבני מגורים צמודי קרקע או מבנים 

 .קומות 5רוויה עד בבניה 

  לא מבונים/ שטחים פתוחים ' א 1.5.3.3

השטחים הפתוחים מוצגים . המקטע כולו מצוי בתחום פארק המסילה

  .בהמשך 1.5.1.1 בתשריט

                                                           
 רפרנס 56
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  קה ואזורי תעשיה ותעס' א 1.5.3.4

 . חלק המזרחי של פארק המסילהאינם מצויים ב

  מבני ציבור רגישים' א 1.5.3.5

 . צפונית לתוואי, מסריק' המכללה למנהל מערבית לרח -

 .חנינא צפונית לתוואי' ר' גן ילדים מזרחית לרח -

  .מנהל קהילתי בקצה המערבי של המקטע מדרום לתוואי -

  ים בעלי ערך אורבניאתר' א 1.5.3.6

 : אתרי תיירות
פארק המסילה . לאורך המקטעתיים מובהקים נקודאין אתרי תיירות 

 .כשלעצמו מהווה אתר תיירות המושך קהל
  

 ייעודי קרקע  .ב

  תכניות מתאר ארציות ומחוזיות' א 1.5.3.7

 במקטע זה מצויים .1.0.5 הסקירה המפורטת של תכניות אלו מוצגת בסעיף

  :המרכיבים הבאים

מ "תמ, 30/1מ "תמ, 35א "תמ, 23א "תמ (המקטעמסילת ברזל לאורך  −

29/1 .( 
 שכונת בקעה –מזרחי של המקטע -בחלק הצפוןמתחם לשימור  −

 ).2000תכנית מתאר מקומית ירושלים  (והמושבה הגרמנית
אזור רגיש להחדרת מי נגר עילי מסומן בקצה הדרומי של המקטע  −

 ).4/ב/34א "תמ(באזור התעשייה תלפיות 
  

   תכניות בנין עיר מאושרות' א 1.5.3.8

  .בהמשך' י סעיף בחלק ב/ראה

   דימוי וזהות –הרחוב האורבני חזות ' א 1.5.4

  . מציגים את אוסף האלמנטים הערכיים לאורך המקטע בהמשך1.5.6.1תשריטים 

  57 כללי' א 1.5.4.1

 שהתנועה בו מועטה ומשמשת את מגורים שקט' הרכבת משמש כרח' רח

מכיוון שאין חיבור תנועתי בין הרחוב לבין דרך בית , דיירי הרחוב בלבד

                                                           
 .מ" בע2001משרד ארי כהן אדריכלות בינוי ערים , ידי אדריכלי הפרויקט-סעיף זה מבוסס על חומר שנכתב על 57
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 הגדול למוקד בעל ערך אורבני הקטע ברובהמהפכה סביבת לאחרונה . לחם

 פעילות עירונית עשירה הודות לפיתוח פארק ה אליכתחשוב המוש

: והמקשר בין מוקדים בעלי עניין בשני קצותי, ציר נופש לנארי, המסילה

הסינמטק , משכנות שאננים, החאן,  מתחם התחנה הישנה-בחלק המזרחי 

 שבו מצויים הפארק -הדרומי בחלק . והקרבה למרכז העיר ולעיר העתיקה

ורחוק , קניון מלחה, קרית הספורט המתהווה, המטרופוליני נחל רפאים

  . יותר עין יעל וגן החיות

הציר בחלק הצפוני שלו עובר במקביל לרחוב עמק רפאים המשמש כמוקד 

בילוי ותיירות אינטנסיבי המזין בחלקו את הפעילות לאורך ציר , מסחר

   .פארק המסילה

 בין רגליים רובם ,רבים רוחביים חיבורים מתקיימיםציר האורכי ל בנוסף

  .שני צידי המסילה והרחובות המקבילים לה

  מוקדים בעלי ערך אורבני' א 1.5.4.2

 תוואי מסילת הרכבת הישנה היה במשך שנים אזור מוזנח - פארק המסילה

 מרביתו של ךבשנים האחרונות הפ. והיווה שוליים לשכונות דרכן הוא עובר

הממוקם על גבי ל שביל הליכה לוכ היפופולאר יליניארואי לפארק התו

 .רצועות מגוננות וריהוט רחוב ייעודי, שביל אופניים, המסילה הישנה

לאורך פארק המסילה אין תנועה עוברת של כלי רכב אלא מסלולי נסיעה 

מוגבלים המאפשרים גישה וחניה לאוכלוסייה המתגוררת משני צידי 

   .לצומת אורניםרח שממזהפארק בקטע 

  

  צומת אורנים
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  הרכבת' רח

  
  

  

  מקור חיים
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  58טבע עירוני' א 1.5.4.3

במקטע זה  של עיריית ירושלים GIS -י אתר ה"אתרי הטבע העירוניים עפ

  :כוללים

רת משולבת פרצועה מו - 87:דירוג, 83:אתר' מס: ציר מסילת הרכבת •

ן של מסילת בשרידי בוסתנים וקטעי גינון ציבורי לאורך התוואי היש

 .הרכבת
חורשת אורנים ותיקה  -) ארלס'מנזר סנט צ(חורשת המושבה  •

. מצפון מערב לפארק, המנזרמשולבת בבוסתן פעיל בתוך שטח של 

 .השטח תחום והכניסה פרטית
חורשת ברושים  - 141:דירוג, 54:אתר' מס: חורשת הטמפלרים •

בור לצד בית הקברות שדה . ממערב לתוואי, קברותהבבית ותיקה 

 .קטן עם פריחה של חד שנתיים באביב

   סיכום רגישות–חזות הרחוב ' א 1.5.4.4

חזות הרחוב המלווה את פארק המסילה הנה בעלת ייחוד רב והיא רגישה 

  .מאוד להכנסת הרכבת הקלה

  נצפות' א 1.5.5

הנצפות היחידה בו היא לאורך פארק . תחום בבינוי משני צידיוהתוואי במקטע זה 

 .יםהמסילה או הרחובות הניצב

 

  )בית לחם עד צומת אורנים' מרח (תפישת התפקוד העירוני' א 1.5.6

אך פעילות הולכי הרגל בו מרובה , המקטע הנו רחוב שקט מבחינת תנועת כלי רכב

פארק המסילה משמש נקודת משיכה בפני עצמה לנופשים הנחים לאורך . ומגוונת

 לאורכו והוא להולכי רגל ולרוכבי אופניים המסיירים, המדשאה ועורכים פיקניק

שיאה של הפעילות לאורך הפארק הנה . מושך הן תושבים מקומיים והן תיירים

 להולכי רגל משכונת יבנוסף משמש הרחוב כציר גישה אינטנסיב. בשבתות ובחגים

בקעה לרחוב עמק רפאים שהנו רחוב שוקק חיים ביום ובלילה ובו מתקיימת 

רחוב הרכבת ורחוב (שני הצירים בין . תרבותית וקהילתית ערה, פעילות מסחרית

הקרבה שלהם והשוני הרב באופיו של כל אחד מהם , יש יחסי גומלין) עמק רפאים

לפיכך ניתן . משלימים אחד את השני ומאפשרים גלישה של פעילות מאחד לשני

 .לקבוע כי רגישותו של חלק זה במקטע הנה גבוהה

                                                           
  קו כחול-ל" רק18.1.15הערות עיריית ירושלים מיום , המחלקה לאיכות סביבה 58
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  59 הרחובפרופיל ' א 1.5.7

 שמשני צדדיו בתים נמוכים על פי רוב שהינם המקטע עובר לאורך פארק המסילה

פרופיל הרחוב הוא . חתך הרוחב רחב. קומותאו חמש צמודי קרקע או עד ארבע 

  .רחב עד רחב–בינוני 

   רעש' א 1.5.8

  מדידות רעש' א 1.5.8.1

. מפלסי הרעש במצב הקיים נקבעו על בסיס מדידות שנערכו לאורך המקטע

 תנועת משאיות כביש הרכבת משרת כיום תנועה דלילה ללא, ככלל

ואוטובוסים ומפלסי הרעש השוררים לאורך המקטע הינם נמוכים באופן 

נקבעו ) תנועה אקראית( בשל תנועת הרכב הדלילה .יחסי לרחוב עירוני

מפלסי הרעש הקיימים על בסיס מדידה ולא באמצעות מודל חישובי 

  . המתאים לחישוב רעש מתנועה עוברת סדירה

  

 - ו29.5.14 כיםתאריבנערכו  מפלסי הרעש תעוד לצורךמדידות הרעש 

  .1.11.15מדידות משלימות נערכו ביום . 26.5.15

 1.5.10.1' בתשריט מסמוצגות  מיפוי פוטוגרמטרי רקענקודות המדידה על 

  .בהמשך' ב

 בשעות על מנת לאפיין את מפלסי הרעש הקיימים באזור פארק המסילה

סים השוררים הינם בהנחה שהמפל L90- נעשה שימוש במדד ההלילה

  . בטווח מפלסי הרקע

  

מציגה את מפלסי הרעש שנמדדו בנקודות המדידה ' א 1.5.8.1' טבלה מס

  .השונות

  
  dBA, מדודים רעש מפלסי :'א 8.1.5.1 'מס טבלה

גובה   מיקום  שעה  נקודה
המדידה 
 מעל הקרקע

  )'מ(

Leq Lmax  Lmin L-90 רעש רקע, הערות 

ME-7 13:30 תנועה דליליה של   42.1 39.2 66.7 50.1  1.5 34הרכבת ' רח
  הרכבת' רכב ברח

ME-8 13:40 לצומת אורניםצפוןמ  ,  
  43.3 41.4 79.2 55.2  1.5 ג29דרך הרכבת ' רח

מעבר דליל של 
 ם פרטייםרכב

. ואופנועים
עבודות  וסירנות

 בניה רחוקות

                                                           
משרד ארי כהן אדריכלות בינוי , ידי אדריכלי הפרויקט-ור פרופיל הרחוב מבוסס ברובו על חומר שנכתב עלתא 59

 .מ" בע2001ערים 

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  )' חלק א5מקטע ( פארק המסילה –' פרק א

  

    

125  

גובה   מיקום  שעה  נקודה
המדידה 
 מעל הקרקע

  )'מ(

Leq Lmax  Lmin L-90 רעש רקע, הערות 

ME-9 12:30 ה של תנועה דלילי  45.8 43.3 69.1 51.6  1.5 הלנבסמוך למכללה למ
 הרכבת' רכב ברח

ME-10* 12:30 44.9 42.1 77.4 56.1  1.5 3הרכבת ' רח  

תנועה דליליה של 
הרכבת ' רכב ברח

ורעש מדרך בית 
 לחם

 facadeמדידה בתנאי * 

   אוויר איכות' א 1.5.9

  .  בפרק הכללי לעיל1.0.5.6י סעיף /ראה

 הרחבה חישובים כמותיים של המצב הקיים ושל המצב החזוי באזורים בהם צפויה

' פיזית ניכרת של הכבישים או הסטות תנועה לצירים סמוכים מוצגים בפרק ד

  .בהמשך

  

  60 ג"אלמ' א 1.5.10

  שיטת המדידה' א 1.5.10.1

את מיקום נקודות מדידת הקרינה מציג   בהמשך' ב1.5.10.1' תשריט מס

  .האלקטרומגנטית

המדידות בוצעו . 2013מדידות הקרינה בוצעו בסוף יולי ובראשית אוגוסט 

  : ת המכשירים הבאיםבאמצעו

- Tenmars TM-196 בתחום תדרים MHz0.1- GHz8. 
- Tenmars TM-192D 30 בתחום תדריםHz-2000Hz. 

  
ובמרחק מספק '  מ1מגנטי נמדדו בגובה השדה הג ו"ערכי קרינה אלמ

 .ממקורות שידור שאינם מאפיינים את ערכי הרקע
  

  תוצאות המדידה ודרגת הרגישות 1.5.10.2

  :שלהלןבטבלה צגים תוצאות מוהרוט פיתיאור נקודות המדידה ו

  

  
  
  

  
  

                                                           
 .מ" הנדסת תאימות ובטיחות בע–משה נצר י "סעיף זה נכתב ע 60
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  המסילה פארק-אלקטרומגנטית קרינה :'א 1.5.10.1 'מס טבלה

' מס
 מיקום המדידה נקודה

ערך נמדד 
שדה מגנטי 
ELF mG 

ערך נמדד 
 RFקרינה 
 ג"אלמ

µW/cm2 

 הערות

' מגישת מסילת רכבת עם רח 36
 צומת תחבורה 0.25 1.7 פייר קינג

'  מ25מגורים במרחק של כ  0.1< 0.5  ילדיםהרכבת מול גן' רח 37
 מהמסילה

'  מ20מגורים במרחק של כ  0.1< 2.1 31ראובן ' רח, מדרכה 38
 מהמסילה

פייר ' הרכבת עם רח' מפגש רח 39
 שביל אופניים, שטח פעילות ספורט 0.11 1.1 קינג סמוך לגינה

בין  על מסילת הרכבת הישנה 42
 פארק עירוני שביל אופניים 0.17 0.8 גדעון' שמשון לרח' רח

 מהמסילה'  מ20בית מגורים כ  0.18 2.5 גדעון' מדרכה כניסה לרח 43

מול כניסה לחניה על המדרכה  46
 מגרש חניה. פילר סמוך 0.1< 2 30סמוך לרכבת 

 פארק עירוני 0.1< 1.5 51הרכבת ' מדרכה מול רח 47

צומת עם דרך , שביל אופנים 51
 בית מגורים מעבר לקיר אבן 0.1< 0.4 בית לחם

מדרכה מול בניין המכללה  52
 אזור מגורים, פארק עירוני 0.1< 0.6 למנהל

  
  

  רפאים עמק רחוב– אלקטרומגנטית קרינה :'ב 1.5.10.1 'מס טבלה

סודר 
' נק
 בוחן

 מיקום המדידה מקטע

ערך נמדד 
שדה שטף 
 ELFמגנטי 

)mG( 

ערך נמדד 
 RFקרינה 
 ג"אלמ

)µW/cm2( 

רשת 
ראל יש

 Nחדשה 

רשת 
ישראל 
 Eחדשה 

 הערות

1  
צומת 
' רח-הרכבת

  מסריק

, צד מזרחי, מדרכה
  כניסה למשתלה

9.5  0.1<  629760  220570  
קוו מתח תת קרקעי מתחת 

קוו מתח עילי צד , למדרכה
  מערבי רחוב

2  
צומת 
' רח-הרכבת

  מסריק

, 61מול עמק רפאים 
  על מדרכה מזרחית

4.6  0.1<  629760  220570  
קוו מתח , ן משחקיםסמוך לג

  תת קרקעי מתחת למדרכה

3  
צומת 
' רח-הרכבת

  מסריק

, 53מול עמק רפאים 
סמוך לתחנת 

אוטובוס על מדרכה 
  מזרחית

5.2  0.1<  629872  220664  
קוו מתח תת קרקעי מתחת 

  למדרכה

4  
צומת 
' רח-הרכבת
  מסריק

, על מדרכה מזרחית
' סמוך לפניה לרח

מול בית קפה , עזריה
  ארומה

4.9  0.1<  629972  220746  
קוו מתח תת קרקעי מתחת 

  למדרכה

5  
צומת 
' רח-הרכבת
  מסריק

, על מדרכה מזרחית
' סמוך לפניה לרח
חנניה מול עמק 

  37רפאים 

7.1  0.1<  630086  220873  
קוו מתח תת קרקעי מתחת 

  למדרכה

6  
צומת 
' רח-הרכבת
  מסריק

על מדרכה 
פניה , מזרחית

  מסריק' לרח
4  0.1<  630144  220928  

קוו מתח תת קרקעי מתחת 
  למדרכה

7  
' רח

 -מסריק
דרך בית 

  לחם

על מדרכה 
סמוך , מזרחית

  ווד'וודג' לרח
8.2  0.1<  630263  221058  

קוו מתח תת קרקעי מתחת 
  למדרכה

8  
' רח

 -מסריק
דרך בית 

  לחם

על מדרכה 
מול פניה , מזרחית

  לותר קינג' לרח
1.4  0.1<  630465  221217  

 ,שנאי עילי על עמוד סמוך
  פילר סמוך
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סודר 
' נק
 בוחן

 מיקום המדידה מקטע

ערך נמדד 
שדה שטף 
 ELFמגנטי 

)mG( 

ערך נמדד 
 RFקרינה 
 ג"אלמ

)µW/cm2( 

רשת 
ראל יש

 Nחדשה 

רשת 
ישראל 
 Eחדשה 

 הערות

9  
' רח

 -מסריק
דרך בית 

  לחם

על מדרכה 
על אי , מערבית

' תנועה פניה לרח
  צבי גרץ

  מרחב תחבורה  221178  630185  >0.1  1.2

10  
צומת 
' רח-הרכבת
  מסריק

על מדרכה 
סמוך , מערבית

  ,הילל' לפניה לרח
2.4  0.1<  630185  220952  

קוו מתח תת , אזור מסחרי
  קרקעי

11  
צומת 
' רח-הרכבת

  ריקמס

רחל ' פניה לרח
 אימנו על אי תנועה

  תחבורה  220812  630053  >0.1  0.9

12  
צומת 
' רח-הרכבת
  מסריק

על מדרכה 
פניה , מערבית

  אבישי' לרח
  מדרכה  220691  629916  >0.1  1.3

13  
צומת 
' רח-הרכבת
  מסריק

, מדרכה מערבית
מול צומת עמק 

  רפאים
  תחבורה  220471  629680  >0.1  1.4

  

ת מעלות כי ברוב המקרים רמת הקרינה הקיימת היא תוצאות המדידו

   .נמוכה

   סיכום-הערכת הרגישות הסביבתית ' א 1.5.11

 .ות בפארק המסילהתכונה סיכום של  לעיל מציג1.0.5.20' תשריט מס
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עמק רפאים פארק המסילה ממתחם התחנה '  מקטע רח–' חלק ב

  הפרסה' הראשונה עד רח

  כללי' ב   1.5.1

, עובר במרכז רחוב עמק רפאים, מתחם התחנה הראשונהה קצמקטע זה מתחיל ב

בלב שכונת המושבה הגרמנית ובסמיכות , ציר מרכזי המאופיין בשימושים מעורבים

עובר בפארק המסילה ממערב לצומת , לשכונות קטמון הישנה והמושבה היוונית

 במזרחגבולות המקטע מדרך בית לחם . הפרסה' ומתחבר לקו הירוק ברחאורנים 

  .מ" ק2.2 -אורכו של המקטע כ. הפרסה במערב' לרחעד ו

  . א"מקטע על רקע תצה את יםמציג' ב-ו' א 1.5.1.1'  מסיםתשריט

  .רקע מיפוי פוטוגרמטרי מקטע עלה מציג את 1.5.1.2' תשריט מס

  

   61תנועה' ב 1.5.2

  
 תחבורה' ב 1.5.2.1

   . לעיל1.0.5.1נפחי התנועה לאורך הציר מוצגים בתשריט 

המשמש מספר קווי , בציר תחבורה ראשיבחלקו אי במקטע זה עובר התוו

יחד עם סמיכות רבה , אוטובוסים ומאופיין בפעילות עירונית אינטנסיבית

. בחלקו המערבי עובר התוואי בפארק המסילה. למבני מגורים ומבני ציבור

  :נפחי התנועה מפורטים בטבלה שלהלן

  חברון דרך טעבמק קיים במצב כלליים תנועה נפחי – 1.5.2.1 'מס טבלה
  מצב קיים  תת מקטע

 מרטין לותר –דרך בית לחם 

  קינג

   לכל כיוון200

 פארק -מרתין לותר קינג

  המסילה

   למערב400,  למזרח500

  ללא תנועה  פארק המסילה

  

לאורך רוב רחוב עמק  4-5%בפרק הרעש ונע בין אחוז האוטובוסים מוצג 

-הוא כקיים ההציר במצב נפח התנועה לאורך . )רמת זיהום גבוהה(רפאים 

  . כלומר רמת זיהום נמוכה,  כלי רכב לכיוון400-500

                                                           
 .תחזיות התנועה התקבלו מצוות תכנית אב לתחבורה בחלופת האפס 61
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כפי ) נפחי תנועה ואחוז האוטובוסים מכלל הנפח(שקלול שני הגורמים 

מעלה כי רמת הזיהום במקטע היא גבוהה ,  לעיל1.0.4.2שפורט בסעיף 

 בתת .בינוניתוהרגישות הסביבתית ) בגלל אחוז תנועת האוטובוסים(

  .טע של פארק המסילה הרגישות הסביבתית היא גבוהההמק

 

  
 שבילי אופניים' ב 1.5.2.2

במקטע זה מסומן שביל .  לעיל1.0.5שבילי האופניים מוצגים בסעיף 

שביל אופניים מתוכנן . אופניים קיים בין צומת אורנים לרחוב נהוראי

  .נהוראי לקצה המקטע' מסומן בין רח

  62ניקוז' ב 1.5.3

  מערכת הניקוז הטבעית' ב 1.5.3.1

  . רכת הניקוז הטבעית מתנקזת מערבה לכוון אגן נחל רפאיםמע -

  :מערכת הניקוז המלאכותית' ב 1.5.3.2

   .מערכת הניקוז העירונית מתנקזת מערבה לאגן נחל רפאים -

 .בכבישים קיימת ומתוכננת מערכת ניקוז עירונית -

 
  . בהמשך1.6.3.1אגני הניקוז במקטע זה מופיעים בתשריט 

                                                           
 .מ"דוד אקרשטיין חברה להנדסה בע, רשטייןדוד אק' י אינג"סעיף זה נערך ע 62
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  שימושי קרקע וייעוד קרקע' ב 1.5.4

 ימושי קרקעש  .א
  

  .לעיל' א 1.5.1.1 מוצגים בתשריט שימושי הקרקע

 כללי' ב 1.5.4.1

חתך . מקטע זה מתחיל מרחוב בית לחם וממשיך במרכז רחוב עמק רפאים

והמסילה עוברת בסמוך לשימושים ) ' מ12 -בחלקו הצר ביותר כ(הרחוב צר 

הבניה ברחוב לרב . מגורים ומבני ציבור, בתי קפה, מעורבים של חנויות

מוכה ומאופיינת במספר רב של מבנים הסטוריים ועצים בוגרים נ

  .המיועדים לשימור

 שאינם מבוניםהקטע שבין צומת אורנים לרחוב הפרסה מתאפיין בשטחים 

  .ובמבנים גבוהים המרוחקים מהמסילה המתוככנת

 מגורים' ב 1.5.4.2

  : עיקרייםמקטעים לשלושה נחלק עמק רפאים' רח

 ברובם נמוכים בתים. לשימור םאתרי מוטה אזור –הצפוני  החלק •

  .לדרך צמודיםה, שתיים-אחת קומהבעלי , משמשים למגורים

 עם קומות 4 עד  בגובהבתים, "רפאים עמק "ליבת-המרכזי החלק •

  . וקניות בתי קפה, בילוי חזיתות מסחריות של מוקדי

 מגוריםמאופיין במבני , בעל החתך הרחב ביותר, הדרומי החלק •

 .קומות 4 עדובה של המבנים בג. ובחנויות

 6עד (הם גבוהים  מבני המגורים בקטע שבין צומת אורנים לרחוב הפרסה

  .ומרוחקים מהציר) קומות

 לא מבונים/שטחים פתוחים' ב 1.5.4.3
 

ריש '  שטח פתוח קטן הכלוא בין עמק רפאים להמשך רח:גן קורנבלום

  .הרכבת' לקיש ורח

  .בהמשך' ב 1.5.6אתרי הטבע העירוני מוצגים בסעיף 
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 ומסחרתעשיה , תעסוקה' ב 1.5.4.4

לאורך הרחוב ישנם . רחוב עמק רפאים מהווה מוקד מסחר בילוי ופנאי

 צומת אורנים בסמוך באזור. ריכוזים של מבנים בעל חזיתות מסחריות

  .לתחנת הדלק מצוי אזור מסחרי נוסף

 
 מבני ציבור רגישים' ב 1.5.4.5

 
' מול רח, מצוי ממזרח לתוואי,  הוסטל לנשים במצוקה– "בית הצברית" -

 .גרץ

. ממערב לתוואי, " לנוערמרכז תרבות עמים"מנהל קהילתי גינות העיר  -

 .מהרחוב'  מ40 -במרחק של כ, המבנה ממוקם בתוך חצר פנימית

צ "המשמש גם לקונסרבטוריון בשעות אחרה" אדם"בית ספר יסודי  -

  .והערב

ממזרח לעמק '  מ70 -במרחק של כ, ברחוב חנניה,  כלליתקופת חולים -

  .יםרפא

מצוי , כחלק ממבנה המשמש גם למסחר, מרכז רפואי ובריכת ירושלים -

 .רחל אימנו' מדרום לרח

 .חנינא' גן ילדים ברחוב ר -

 

 אתרים בעלי ערך אורבני' ב 1.5.4.6
  

  בית הקברות הטמפלרי

בית הקברות . מול צומת רחל אמנו, בית הקברות של העדה המשיחית

בבית . רמנית ובניהם ושימש לקבורת מייסדי המושבה הג1878 -הוקם ב

הקברות מצוי גם קבר אחים של בני המושבה האמריקאית ומצבה לחללי 

  . מלחמת העולם הראשונה

  
  גן קורנבלום

הגן אינו גדול וכולל מספר  .ריש לקיש' גן ציבורי בפינת המשכו של רח

  .שבילים וספסלים

  

 :אתרי תיירות
חודי של בתי הרחוב מהווה מוקד משיכה תיירותי בשל אופי הבניה הי

מושבת הטמפלרים והבניה הערבית בהמשכה של מושבת הכנסיה היוונית 

בשילוב עצים בוגרים ומרשימים , ריבוי המבנים לשימור. אורתודוקסיתה

הפך , יחד עם ריבוי בתי הקפה ומקומות הבילוי. הקנו לרחוב אופי יחודי
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 הטמפלרי מוקד משיכה נוסף הינו בית הקברות. לאחד ממוקדי העניין בעיר

  . המצוי במרכז הרחוב

תשתיות' ב 1.5.4.7
63 

לאורך ובחציות שונות לאורך התוואים של הקטעים קיימות תשתיות 

  :ורשתות חלוקה משניות של) מובילות ומאספות(עירוניות ראשיות 

, מתח גבוה,  של תשתיות חשמל תת קרקעיות מתח עליוןמספר רב -

או במובל /ו, בצנרות, בהנחה ישירה בקרקע בתעלות(מתח נמוך 

. מונחות לכל אורך הקטע ובחציות) תשתיות חשמל תת קרקעי

תשתית חשמל מתח עליון תת קרקעית היא התשתית המשמעותית 

 צומת בין . המונחת לאורך הקטע,התייחסות מיוחדתהמחייבת ביותר 

 מעגלים של כבלי חשמל מתח 2מונחים ורחוב ריש לקיש פייר קניג 

 )ם ממלחה עד דרך בית לחםמונחי (וולט 161,000עליון 

  .)24"-2"טווח קטרים (קווי מים  -

  ).קבוצות בתים/קווי מאספים שכונתיים מרחובות(קווי ביוב  -

מ חיבורים " ס40קוטר (קווי ניקוז רחובות בקטרים קטנים יחסית  -

קווי ניקוז , )מ" ס50-60כ בקוטר "מקולטנים וקוים אורכיים בדר

מובל מקור : י ניקוז ראשייםמ וכן מובל" ס80-100מאספים בקוטר 

מובל ניקוז נחל רחביה ליד , חיים החוצה את התוואי לרחוב האומן

  .ומובל ניקוז נחל רפאים מגרש הטניס החוצה את התוואי המתוכנן

   . מונחות לכל אורך הקטע ובחציות- תשתיות בזק -

מונחות במקומות שונים ) סלקום, פרטנר, הוט (תקשורתתשתיות  -

  .לאורך הקטע

תיות תאורה קיימות לכל אורך הקטע כשבצמתים ישנה תשתית תש -

  .תאורה אינטנסיבית

 הצמתים מרומזרים ותשתיות הרמזורים והבקרה - תשתיות רמזורים -

 .מותוות בצמתים ובין הצמתים הרבים

 .קווי ומערכות השקיה -

עמק רפאים פארק ' רח התשתיות במקטע מציג את 1.5.4.1' תשריט מס

  .הפרסה' ה הראשונה עד רחהמסילה ממתחם התחנ

 אחר' ב 1.5.4.8

  . מול צומת רחל אמנו, בית קברות של העדה המשיחית מצוי ממזרח לרחוב
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 קרקעיעודי   .ב

  

  ומקומיות מחוזיות,תוכניות מתאר ארציות' ב 1.5.4.9

במקטע זה ,  לעיל1.0.5הסקירה המפורטת של התוכניות הוצגה בסעיף 

  :מצויים המרכיבים הבאים

, 35א "תמ, 23א "תמ (הפרסה' ם לרחבין צומת אורנימסילת ברזל  −

 ). 29/1מ "תמ, 30/1מ "תמ
תכנית מתאר (במנהרה ) קו רכבת בינעירונית(מסילת ברזל מאושרת  −

 ). 2000מקומית ירושלים 
 המסילה עוברת מדרום . 30/1מ "אזור פיתוח עירוני בתמ −
 שכונת בקעה –מזרחי של המקטע -מתחם לשימור בחלק הצפון −

 ).2000כנית מתאר מקומית ירושלים ת(והמושבה הגרמנית 
אזור   עוברמקטעהנהוראי ' מישאל לאזור הסמוך למרכז רח' בין רח −

 ).4/ב/34א "תמ(רגיש להחדרת מי נגר עילי 
 ).30/1מ "תמ(מובל שפכים קיים  −
אתר הנצחה מסומן בסמוך / אתר מלחמת העצמאות/אתר לאומי −

 ).30/1מ "תמ(לצומת אורנים 
 ).2000תכנית מתאר מקומית ירושלים (ע בית קברות במרכז המקט −
מסומנת מסילת ברזל מאושרת , 2000י תכנית המתאר ירושלים "עפ −

מסומן לאורך , בנוסף. עמק רפאים' העוברת במנהרה לאורך רח

י תשריט תכניות הבניה "עפ. הרחוב ציר תיירות ושדרה עירונית

 .האזור סביב עמק רפאים הינו אזור עירוני לשימור, בעיר
תכנית מתאר מקומית  (הפרסה' ת אורנים לרחמילת נוף בין צוטי −

 ).2000ירושלים 

 

 תוכניות מאושרות' ב 1.5.4.10

  . תכניות מפורטות מאושרות לאורך המקטעמציג 1.5.4.2' תשריט מס

  הטבלה הבאה מסכמת את התכניות המפורטות החלות במקטע זה
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   המסילה פארק יםרפא עמק 'רח במקטע מפורטות תכניות :'ב 1.5.4.1 'מס טבלה
  הפרסה' ממתחם התחנה הראשונה עד רח

פרסום תוקף  תכנית' מס

  ברשומות

  מטרות התכנית

במתחם עומריה ויצירת רצף  שינויים ביעודי הקרקע  20/12/01  3599/ א

  ממתחם התאטרון ועד לגן הפעמון

משולב עם , הקמת בית מלון באזור הכנסיה הארמנית  06/10/11  13262

  מבנים לשימור

  10הרחבת קיוסק עמק רפאים   3/2/05  7859

  הרחבת דרך עבור תחנת אוטובוס  12/6/88  3764

  4איחוד וחלוקה למגורים   16/2/84  3082

  שימור השכונה המושבה הגרמנית  27/8/89  2878

   למגורים30012 גוש 50החזרת חלק מחלקה   22/12/66   א1175

  קביעת בינוי  16/8/99  5836

  קביעת בינוי לתוספת בניה  22/6/99   ב3779

  מגורים ומסחר פינת רחל אימנו  19/12/11  9896

תכנית  (16/07059  62

  )מתאר

  שטח בית הקברות הטמפלרי

 שינוי יעוד למגורים מיוחד והתרת 51עמק רפאים ' רח  30/04/06  8784

  יעוד למלונאות

  שינוי יעוד למגורים מיוחד. 57עמק רפאים ' רח  20/03/08  10143

  שינוי יעוד למגורים מיוחד. 74עמק רפאים ' רח  29/03/05  א /8005

  הרחבת עמק רפאים מדרך בית לחם ועד אלעזר המודעי  19/11/64  1174

  קביעת קווי בניין לפי קונטור הבית  4/8/83  3015

  1' איחוד וחלוקה והפיכת תעשיה למג  7/5/76  1940

  תוספת בניה מעגלי יבנה  26/10/84  3159

  מיוחד'  למג1' שינוי ממג  14/11/04  5256

  שינוי יעוד  20/11/86  3532

  אזור תעשיה תלפיות  8/12/74  1718

  תוספת קומה  24/5/09  8645

  שינוי יעוד  10/9/92  4328

  1' שינוי יעוד למג  1/9/83  3045

  1שימוש חורג לעסקים במג   5/5/87   א3045

  ג" ושצפ ברח רשב2' איחוד וחלוקה מג  4/8/77  2286

  1' שינוי יעוד משצפ למג  22/11/99  4626

  4' שינוי יעוד למג  3/1/91  3727

  תכנית מתאר לשימור המושבה הגרמנית  18/9/80  2154

  תכנית מתאר גאולים בקעה  30/6/99  3770

  1הרכבת ' המושבה היוונית רח  27/7/07  ' א4921

   קירוי–בריכת ירושלים   27/10/94  ' א2417
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   ירושליםבריכת  15/10/81  2417

   בנוי וגן ילדים3' אחוד וחלקה למג  25/3/82  ' ב1540

  קביעת בינוי להרחבות דיור  20/10/2000  ' א2847

  1' פ למג"הפיכת שצ  01/11/1979  ' א1539

  )יהודה' רח(אחוד וחלוקה במערב השכונה   4/3/76  1969

 
 תוכניות בהכנה' ב 1.5.4.11

  .טעמציג תכניות בהכנה לאורך המק 1.5.4.3' תשריט מס

  .הטבלה הבאה מציגה תכניות בהכנה

   המסילה פארק רפאים עמק במקטע בהכנה תכניות :'ב 1.5.4.2 'מס טבלה
  הפרסה' ממתחם התחנה הראשונה עד רח

מספר 

  התכנית

  סטטוס  תאור התכנית  מיקום

 המושבה  95612

  הגרמנית

-ע "נפתח תיק תב   תכנון מחדש-בריכת ירושלים 

21/3/2013  

דיון בועדה 

 זית להפקדההמחו

7/9/2015  

 המושבה  140806

עמק (היוונית 

  )45רפאים 

פרסום להפקדה   מתחם עירוני מעורב 

 ברשומות

09/09/2015   

  היוונית  המושבה  149922

עמק רפאים (

48(  

העתקת בניין אופייני והוספת 

  קומות 

פרסום להפקדה 

  16/11/2014ברשומות 

 המושבה  10986

עמק (הגרמנית 

  )48רפאים 

  14/6/2007 -הפקדה    למגורים ומסחרמבנה
  

טיפול בתנאים 

התנאים  (לאישור

 )לא מולאו

26/5/2015  

  החלטה בדיון בהפקדה  מסחר ומגורים, מתחם מלונות  מתחם עומריה  49056

22/9/2014  

שכונת מקור   261859

חיים וגוננים 

משני צידי (

  )פארק המסילה

מבני , )ד" יח190-כ(מגורים ברי השגה 
  .במקור חיים, חר בית ספרציבור ומס

פ "מסחר ושצ, מתחם מגורים

  בגוננים

ע "נפתח תיק תב
13/1/2015  

 שימושים מעורבים -תכנית אב  גוננים שכונת תכנית אב

). ד" יח3000(בדגש על מגורים 

אושרה כתכנית 
  אב
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מספר 

  התכנית

  סטטוס  תאור התכנית  מיקום

ציפוף הרקמה הבנויה באמצעות 

  .התחדשות עירונית ופינוי ובינוי

  תכנון מוקדם  רביםשימושים מעו  צומת אורנים  

  בביצוע ובתכנון  טיילת עירונית  פארק המסילה  

אזור תעשיה  תכנית אב

  תלפיות

 1250,  שימושים מעורבים-תכנית אב
  ,ד"יח

תוספת משמעותית של שטחי 

  ) ר" מ600,000-כ(תעסוקה 

  אושרה כתכנית אב
  

  
  
  

 הרגישות הסביבתית של שימושי הקרקע' ב 1.5.4.12

, מסחר, ודי קרקע משולבים של מגוריםהמקטע עובר ברובו לאורך ייע

  .גבוהה-על כן רגישותו הסביבתית הנה בינונית. מלונאות ומבני ציבור

  צפיפות אוכלוסיה למגורים' ב 1.5.5

   .מציג את צפיפות האוכלוסייה למגורים לאורך הקו לעיל 1.0.5.15' תשריט מס

  

 9-12נעה בין היוונית ובמקור חיים במושבה , הגרמנית צפיפות האוכלוסין במושבה 

 .דונם והרגישות הסביבתית הנה בינונית/ נפש
  

   דימוי וזהות–חזות הרחוב האורבני ' ב 1.5.6

   את אוסף האלמנטים הערכיים לאורך המקטעמציג 1.5.6.1' תשריט מס
  

  64 כללי 'ב 1.5.6.1

, פנאי של פעילויות בו תומתקיימ אשר פעיל רובע לבכ מתפקד זה מקטע

 העיר של ייחודית פעילות ליבת המהווים ומסחר תעסוקה, נופש

  .שסביבן הבנויות המגורים בדפנות היטב ומשתלבים

מוקד משיכה מהווה מתפקד כרחוב פעיל ו, כאמור לעיל, רפאיםעמק 

המשתלבות בדפנות המגורים , תיירות ופנאי, בילוי, לפעילויות מסחר

לרחוב ערך אורבני יחודי בשל אופי הבניה של מושבת . הסמוכים

  .וב עצים מרשימים המלווים את הרחוב משני צידיוהטמפלרים בשיל

                                                           
 .מ" בע2001משרד ארי כהן אדריכלות בינוי ערים , ידי אדריכלי הפרויקט-סעיף זה מבוסס על חומר שנכתב על 64
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מהווה שדרוג נוסף לאטרקטיביות של , הקמת פארק המסילה ממזרח

  .בעיקר, רגליים, רחוב עמק רפאים המקושר לפארק באמצעות צירי רוחב

בין צומת אורנים לרחוב הפרסה התוואי עובר בזכות הדרך 

הקמת פארק המסילה עד ל. שלא מומשה לצד פארק המסילה 34 כביש של

. היה האזור החצר האחורית של השכונות לאורכו ולא משך אליו פעילות

כיום יש לאורכו של פארק המסילה תנועה רבה של הולכי רגל ורוכבי 

אופניים ופארק גוננים החדש מתעד למשוך אליו את תושבי השכונות 

  .ולהוות מוקד פעילות

  האזור המיועד לפארק גוננים

 65עלי ערך אורבנימוקדים ב' ב 1.5.6.2

רחוב עמק רפאים הינו רחוב עירוני מסחרי שוקק חיים בשכונה המושבה 

הרחוב עצמו הינו מוקד עירוני ייחודי בעיר ומושך אליו הולכי  .הגרמנית

  : הםמוקדים בעלי ערך אורבני באזור .רגל רבים

אחד בהקמה והשני בשלבי תכנון (בתי מלון בצפון הרחוב  •

  )מתקדמים

  'ורג'לויד ג' ר ברחקולנוע סמד •

  המרכז הקהילתי •

                                                           
 .י משרד ארי כהן אדריכלים"סעיף זה נערך ע 65
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  בריכת ירושלים •

  המכללה למנהל •

  פארק המסילה •

  
  

  מבנים לשימור ' ב 1.5.6.3

  . לעיל' ב 1.5.1.1תשריט  מופיעה על גבי רשימת המבנים

  הכנסיה ובית הקהילה הטמפלרית •

  בית הספר הטמפלרי •

  )בית פרנק" (אבן העזר"בית  •

 בית המרזח ופנסיון לנדהורט •
 יבית הקברות הטמפלר •
  פילבוקס הסמוך לצומת אורנים •

  .ועוד

  
  66 ארכיאולוגיה' ב 1.5.6.4

במקטע זה אין אתרי ארכיאולוגיה בתוך הקו הכחול של התכנית או 

  .בסמוך לתוואי

  עצים לשימור ' ב 1.5.6.5

  . בנספח נפרד עציםסקרראה 

  

  67טבע עירוני' ב 1.5.6.6

 של עיריית ירושלים מוצגים GIS -י אתר ה"אתרי הטבע העירוניים עפ

  : אתרי הטבע כוללים. לעיל' א 1.5.1.1בתשריט 

  

השטח משמש . בפינת דרך בית לחם, המשכו הדרומי של גן הפעמון -

 ומתואר פארק עירוני מפותחגן הפעמון עצמו הינו . בחלקו לחניה

 .במקטע מרכז העיר

 חורשת ברושים ותיקה - 141:דירוג, 54:אתר' מס חורשת הטמפלרים -

לצד בית הקברות . היסטורי מראשית המאההקברות הבית שטח ב

 .שדה בור קטן עם פריחה של חד שנתיים באביב

                                                           
 .רשות העתיקות, פקח נפת מערב ירושליםמ, אלכס ויגמןידע שהתקבל מפ מ"ע 66
  קו כחול-ל" רק18.1.15הערות עיריית ירושלים מיום , המחלקה לאיכות סביבה 67
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 סיכום רגישות–חזות הרחוב ' ב 1.5.6.7
68

  

חזות הרחוב בחלקו הצפוני של עמק רפאים בעלת רגישות גבוהה בשל 

אך רגישות זו פוחתת , מספר המבנים לשימור וזכות הדרך המצומצמת

  .בינונית מדרום לרחל אימנורמה ל

   

 הבניינים לא –שחזות הרחוב משתפרת עם מעבר הרכבת חשוב אולי לציין 

וכמות התנועה פוחתת  יותר  ברמה גבוההה יהיריצוף הרחוב, ניזוקים

  .נוחות להולכי הרגלהחזות והר ופי כל אלו יעזרו לש–משמעותית 

חזות המקטע בין צומת אורנים ורחוב הפרסה הינה נמוכה מכוון שרוב 

העומדים מצדיו אינם קרובים או השטח עומד בור בימינו והמבנים 

תוואי פארק המסילה הוא בעל חזות גבוהה ורגישות . משמעותיים

 .תרבותית גבוהה בעקבות הצלחתו של הפארק בקהילה
   

שהתכנית מציעה פיתוח הדומה באופיו לפארק המסילה בכך בהתחשב 

שטחי גינון , דימוי מסילתי ואורכי, שביל אופניים והליכה(הקיים 

  . פגיעה בחזות הפארקלא צפויה) ופעילות

  נצפות' ב 1.5.7

התוואי במקטע זה עובר ברחובות בנויים וצפופים ואין לאורכו נקודות תצפית או 

 .ים לסביבה שנפתחיםפתוחים מבט
  

    תפיסת התפקוד העירוני' ב 1.5.8

מתחם החאן עד צומת אורנים : ניתן לחלק מקטע זה באופן גס לשני חלקים

  .הומצומת אורנים עד רחוב הפרס

  
המקטע הינו רחוב בעל תנועה : בית לחם עד צומת אורניםדרך מרחוב  −

בנוסף להיותו . סיטרית של כלי רכב פרטיים ותחבורה ציבורית-ערה דו

הוא מזין תחבורתית גם את הרחובות ,דרום-ציר תחבורתי ראשי צפון

הדרך ]. הרכבת ממזרח, שמואל מוהליבר ורחל אימנו ממערב[הצדדים 

צומת [מעברי חציה לא מרומזרים לאורכה פרט לאחד נחצית במספר 

, תנועת הולכי הרגל ברחוב רבה ומתקיימת בשני צידי הרחוב]. רחל אימנו

, והרחוב שוקק חיים ביום ובלילה ובו מתקיימת פעילות מסחרית

מסעדות רבות פולשות לשטח הציבורי ; תרבותית וקהילתית ערה

חנויות מוציאות את , ות חורףמצללות וסגיר, ומוציאות החוצה שולחנות

                                                           
 .משרד שלמה אהרונסון אדריכלים, ידי יועצי הנוף בפרויקט-סעיף זה נכתב על 68

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  אים פארק המסילה  עמק רפ–פרק א   

  ) ' חלק ב5מקטע (

  

  

    

140  

הפעילות אינטנסיבית במיוחד בעיקר בקטע . מתקני תצוגתן וכן הלאה

מספר פעמים בשנה נערך ברחוב . לרחוב עוזיה' ורג'שבין רחוב לויד ג

במהלכו נסגר הרחוב לתנועה רכבית והופך למדרחוב בו מוקמים , יריד

ברחוב ילות הפעשיאה של  .דוכנים שונים ומתקיימים מופעי רחוב

אך גם במהלך השבוע ) ימי חמישי ומוצאי שבת (מתקיימת בסופי שבוע

בימי שבת רובם . ומושך הן תושבים מקומיים והן תיירים הומה הרחוב

תנועת התחבורה הציבורית , מבני המסחר והתרבות סגורים המכריע של

. תנועת כלי הרכב הפרטיים מעטה והרחוב הופך להיות שקט, נפסקת

 .ניתן לקבוע כי רגישותו של חלק זה במקטע הנה גבוההלפיכך 
בקטע זה שימשה בעבר רצועת הדרך : מצומת אורנים עד רחוב הפרסה −

פארק המסילה בקטע זה שיפר את המצב . מעין חצר אחורית מוזנחת

התנועה היא . הקיים אך אופי הפעילות בו שונה עדין מהמקטע הצפוני

 המשיכה שלו לקהל הרחב פחותה  לאורך הציר ומידתתבעיקר ליניארי

רוב שימושי הקרקע לאורך המקטע הנם של . מעט מהחלק הצפוני

  . מגורים ומעטים השימושים מושכי הקהל

  . גבוהה –לסיכום ניתן לסווג קטע זה כבעל רגישות בינונית 

  

   פרופיל הרחוב'ב  1.5.9

 ניתן לחלק את המקטע למספר מקטעים המתאפיינים בחתך טיפוסי שונה הנובע

  . מרוחב הרחוב וגובה המבנים

  :להלן תאור החתך הטיפוסי המשתנה בחלק זה

זכות הדרך . וד'וודג' מדרך בית לחם ועד רח, עמק רפאים' חלקו הצפוני של רח −

חתך . וחלקם צמודי קרקעוהמבנים נמוכים '  מ12-15 -הינה ברוחב של כ

חק בין המר. הרחוב כולל נתיב נסיעה לכל כיוון ומדרכות משני הצדדים

 .' מ10 -במקומות מסוימים המרחק מצטמצם לכ. ' מ20-25 -הבתים הינו כ
זכות הדרך . דוד ועד צומת אורנים'ווג' מרח, עמק רפאים' חלקו הדרומי של רח −

רחל אמנו המבנים גבוהים יותר ' מרח.  קומות2-3והמבנים בני '  מ20ברוחב 

 כיוון ומדרכות משני המסעה כוללת נתיב אחד לכל.  קומות4 -ומגיעים גם ל

המרחק בין הבתים . מקומות חניה ספורים מצויים בחלק זה של הרחוב. צידיה

 15 -וד לרחל אמנו המרחק מצטמצמם לעתים לכ'בקטע שבין ווג. ' מ20-30 -כ

 . 'מ
ל טיילת הליכה כולה" פארק המסילה": בין צומת אורנים לבין רחוב הפרסה −

חתך הרחוב בחלק זה רחב  ).ים קודמיםי הרחבה בסעיפ/ראה(ושביל אופניים 

בקטע זה שמורה . ' מ80 - ל' מ50הנו בין )  קומות3-5(והמרחק בין המבנים 

. ' מ35 -ל'  מ25 -רחוב הרצועה נע בין כ.  לדרך מאושרת שטרם מומשההרצוע

 צמוד לה בחלק מצוי ממזרח לרצועת הדרך המאושרת והנופארק המסילה 
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שטח פתוח  של  מפרידהבו קיימת ביניהם רצועהאך ברו, הצפוני של מקטע זה

  . חלק מפארק גונניםהמהווה בחלקו 

  

   : מתחלק באופן גס לשנייםזהפרופיל הרחוב לאורך מקטע 

 ופרופיל רחב גבוהה מאדבעל רגישות ,  רפאיםעמק המאפיין את רחוב צרפרופיל 

  .מאד המאפיין את מקטע פארק המסילה ובעל רגישות נמוכה

  

מיקום החתכים לחישוב  .' ב1.5.9.1' אות הבדיקה מוצג בטבלה מספירוט תוצ

  .1.5.9.1 בתשריטפרופיל הרחוב מסומן 

  
  

  הרחוב פרופיל :'ב 1.5.9.1 'מס טבלה

 גובה מבנים - H כתובת 'חתך מס
 )מטר(ממוצע 

L - רוחב רחוב 
פרופיל  L/H )טרמ(ממוצע 

  הרחוב

PER-1  דרך בית לחם– 
 צר 1.8-2.8 28  קומות3-5 'ורג'לויד ג

PER-2  דרך בית לחם– 
 צר 1.2-2.2 15  קומות2-4 'ורג'לויד ג

PER-4 אזור –' ורג'לויד ג 
  רחל אמנו פינת

  צר 1.5-1.75 21  קומות4-5

 רעש' ב 1.5.10

   מדידות רעש' ב 1.5.10.1

 ,24.2.15  מפלסי הרעש נערכו בתאריכיםתעודמדידות הרעש לצורך 

  .1.11.15ו בתאריך  מדידות משלימות נערכ.26.5.15 - ו29.5.14

  

 'בתשריט מס מיפוי פוטוגרמטרי מוצגות רקענקודות המדידה על 

1.5.10.1.  

  

על מנת לאפיין את מפלסי הרעש הקיימים באזור פארק המסילה בשעות 

  .  L90-הלילה נעשה שימוש במדד ה

    

מציגה את מפלסי הרעש שנמדדו בנקודות המדידה ' ב .1.5.10.1'  מסטבלה

  .השונות

  

  

  

  

  

  

  

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  אים פארק המסילה  עמק רפ–פרק א   

  ) ' חלק ב5מקטע (

  

  

    

142  

  
  dBA, מדודים רעש מפלסי :'ב 10.1.5.1 'מס טבלה

גובה   מיקום שעה  נקודה
המדידה 

מעל 
 הקרקע

  )'מ(

Leq Lmax Lmin L90  רעש רקע, הערות 

ME-1 11:50   רעש עבודות   43.5  41.0  51.7  46.8  1.5  116מעגלי יבנה
  מרוחק

ME-2 13:20 
מדרום לצומת 

' מול רח, אורנים
 א12מקור חיים 

1.5  43.0 58.1 38.2  40.1 

, מטוסים רחוקים
, נביחות רחוקות
משאבה רחוקה 

 ,)תחילת מדידהב(
 דיבורים

ME-3 11:50   רעש מהתנועה   49.1  48.5  53.6  50.6  1.5  1יוחנן בן זכאי
 בן זכאי' ברח

*ME-4 13:45   49.8  44.6  78.0  63.1  1.5  57עמק רפאים   

*ME-5 13:10   54.6  49.1  81.0  65.4  1.5  52עמק רפאים   

ME-6 11:00 
בסמוך  עמק רפאים

' לכניסה לרח
 ווד'וודג

1.5  69.2 85.9 52.9  55.5  

  
 façadeמדידה בתנאי * 
  

  בדיקת המודל החישובי' ב 1.5.10.2

 נמצאים דדיו עובר ברחוב צר שמשני צעמק רפאים' רחחלקו המזרחי של 

ברחוב עוברת תנועה רבה  . קומות2-4מבני מגורים המתנשאים לגובה של 

חישוב הרעש הקיים נערך באמצעות תכנת . כב ואוטובוסיםשל כלי ר

TNM.  חישוב רעש ההחזרות נעשה באמצעות שימוש במודל הגרמני

SCHALL03 . מודל זה משולב במודל לחישוב רעש מרכבות של המשרד

   .חישוב ההחזרות נעשה עבור חתכים אופייניים במקטע. להגנת הסביבה

  

מערבי של המקטע עוברת המסילה ק החלב',  א1.5.10כפי שהוסבר בסעיף 

תנועת הרכב דלה מאד .  בפארק המסילההמתוכננת בתוואי הרכבת הישנה

תעוד מפלסי הרעש הקיימים התבסס על . ואינה מתאימה לתכנת החיזוי

כן על מדידות רעש ולא על חישוב מפלסי הרעש באמצעות המודל 

  .החישובי

  

  . הנובע מההחזרותמציגה את שעור הרעש '  ב15.10.2' טבלה מס
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  .dBA ,מההחזרות הנובע הרעש שיעור :'ב 10.2.1.5 'מס טבלה
  

מרחק   מקטע
אופייני בין 

  )'מ(הבתים 

גובה אופייני 
של הבתים 

  )'מ(

העליה במפלס 
הרעש הנובעת 

 dBA, מהחזרות
  1.1  6  22   אזור מזרחי–עמק רפאים 
  אזור פינת–עמק רפאים 
  2.4  9  15  רחל אמנו

  1.9  12  25   אזור מערבי–ם עמק רפאי
  

  

 השוואה בין מדידות רעש לבין הערכים מציגה ' ב1.5.10.3' טבלה מס

בנקודות המדידה הסמוכות  (י המודל בנקודות המדידה"שחושבו ע

  ).לכבישים

  

   המחושבים הרעש למפלסי המדודים הרעש מפלסי בין השוואה :'ב 1.5.10.3 'מס טבלה   
  dBA,רפאים עמק 'ברח

רעש   מיקום  שעה  הנקוד  רעש מחושב
 מדוד

ללא 
 החזרות 

עם 
  החזרות

  הפרש

ME-4 13:45   2.6  65.7  63.3  63.1  57עמק רפאים  

ME-5  13:10   1.9  67.3  64.9  65.4  52 עמק רפאים  

ME-6  11:00  בסמוך  עמק רפאים
  0.7  69.9  68.9  69.2  ווד'וודג' לכניסה לרח

  

  

בין מפלסי הרעש  מה טובהתוצאות הבדיקה מראות כי קיימת התא

ההפרש בין התוצאות נובע מסטית . המדידותהמחושבים לבין תוצאות 

ההנחות שהוטמעו במודל . המודל כלפי מעלה המוכרת בספרות המקצועית

  .בעקבות הבדיקה מפורטות בהמשך

  נפחי התנועה ' ב 1.5.10.3

 בשעת  נתוני התנועה לחישוב הרעש במצב הקייםמוצגיםבטבלה הבאה 

  .שיא בוקר
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   רפאים עמק 'רח קיים מצב תנועה נתוני :'ב 1.5.10.4 'מס טבלה
  )אורנים צומת – לחם בית דרך(

מהירות  אוטובוס  קל  כיוון  קטע כביש
 )ש"קמ(

  עמק רפאים  50  17  200  צפון
  50  10  200  דרום  )לותר קינג-דרך בית לחם(

  עמק רפאים  50  10  500  צפון
  50  17  400  םדרו ) רחל אמנו-לותר קינג(

  עמק רפאים  50  16  500  צפון
  50  15  400  דרום )אורנים. צ-רחל אמנו(

  

   ורמת הרגישותמפלסי הרעש המחושבים במצב הקיים 1.5.10.4

  :ההנחות לחישוב מפלסי הרעש הינן כדלקמן

 .hard soil - הקרקעסוג -

 .average -סוג המסעה -

 . לעיל1.5.10.2 כמפורט בטבלה –החזרות  -

 .stop and go –זרימת תנועה  -

 .ש" קמ40 –מהירות התנועה  -
  

 חישוב הרעש במצב הקיים בקטע שבין דרך בית ותוצאותתיאור הקולטים 

  :לחם לצומת אורנים מוצגים בטבלה הבאה

  
   dBA, Leqמפלסי רעש מחושבים למצב קיים : ' ב51..10.5' טבלה מס
  )ולילה שעת שיא יום(מק רפאים ע' ברח      

  יום סטטוס  יעוד  קולט
יום כולל   רותהחז

  החזרות
לילה כולל   לילה

  החזרות

RF‐1 65.1 1.1 66.2 59.9  61.0  
RF‐2 64.9 1.1 66.0 59.7  60.8  
RF‐3 

  מגורים

68.1 1.1 69.2 62.9  64.0  
RF‐5 54.9  53.8 60.1 1.1 59.0  ס אדם"בי  
RF‐6 69.6 1.1 70.7 64.4  65.5  
RF‐7 66.2 2.4 68.6 61.0  63.4  
RF‐8 66.3 2.4 68.7 61.1  63.5  
RF‐10 68.1 2.4 70.5 62.9  65.3  
RF‐11 66.3 2.4 68.7 61.1  63.5  
RF‐12 67.5 1.9 69.4 62.3  64.2  
RF‐13 66.0 1.9 67.9 60.8  62.7  
*ME-1 46.8  -  - 43.5**  - 
*ME-2 43.0  -  - 40.1**  - 
*ME-3  

  מגורים

  קיים

50.6  -  -  49.1**  -  
  ס מדידהעל בסי* 

 L-90על בסיס ** 
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 ' ב1.5.10.6טווח מפלסי הרעש האופייניים ורמת הרגישות מוצגות בטבלה 

מפלסי . עמק רפאים מבוססים על החישובים' מפלסי הרעש ברח. להלן

  .הרעש בפארק המסילה מבוססים על מדידה

  

   )יום(רגישות ורמת אופייני מפלסים טווח :'ב 1.5.10.6 'מס טבלה
  

 רמת רגישות  אופיניטווח  מקטע
 בינונית  66-71 עמק רפאים
 גבוהה  43-51  פארק המסילה

  

  

עמק ' ברחברוב הקולטים תוצאות החישובים מעלות כי מפלסי הרעש 

רמת הרגישות הסביבתית ברוב המקטע . דציבל 71-ל 66נעים בין רפאים 

 ,הפרסה'  צומת אורנים לרחשבין, פארק המסילהע במקט.  בינוניתהיא

  .ישות הסביבתית היא גבוהההרג

  

 )עמק רפאים' רח(איכות אויר ' ב 1.5.11
  .  בפרק הכללי לעיל1.0.5.6י סעיף /ראה

חישובים כמותיים של המצב הקיים ושל המצב החזוי באזורים בהם צפויה הרחבה 

' פיזית ניכרת של הכבישים או הסטות תנועה לצירים סמוכים מוצגים בפרק ד

  .בהמשך

   

 ג"אלמ' ב 1.5.12

  טת המדידה שי' ב 1.5.12.1

מציג את מיקום נקודות מדידת הקרינה  לעיל' ב 1.5.10.1' תשריט מס

  .האלקטרומגנטית

מדידות נוספות . 2013מדידות הקרינה בוצעו בסוף יולי ובראשית אוגוסט 

המדידות בוצעו באמצעות המכשירים  3.11.15עמק רפאים בוצעו ' ברח

  : הבאים

- Tenmars TM-196 בתחום תדרים MHz0.1- GHz8. 
- Tenmars TM-192D 30 בתחום תדריםHz-2000Hz. 
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ובמרחק מספק '  מ1מגנטי נמדדו בגובה השדה הג ו"ערכי קרינה אלמ

 .ממקורות שידור שאינם מאפיינים את ערכי הרקע

 תוצאות המדידה' ב 1.5.12.2

  :שלהלןבטבלה צגים תוצאות מוהפירוט תיאור נקודות המדידה ו

  נטיתאלקטרומג קרינה :'ב1.5.12.1 'מס טבלה

' מס
 מיקום המדידה נקודה

ערך נמדד 
שדה מגנטי 
ELF mG 

ערך נמדד 
 RFקרינה 
 ג"אלמ

µW/cm2 

 הערות

25  
' עד פניה לשד מול רמי לוי
  תורן אנטנות על גג חנות רמי לוי  0.3  0.7  שלמה יוסף

' על שביל אופניים יציאה לרח 30
קוו מתח , פארק עירוני שביל אופניים 0.15 4.2 מקור חיים

 ה עיליגבו
בניין , פ פרברים סמוך"מבנה תט 0.1< 1.2 פ"שביל אופניים בסמוך לתט 31

 ' מ22מגורים בכ 
', מ 14בניין מגורים בכ , פארק עירוני 0.1< 0.4 שביל אופניים מול גן משחקים 32

 מגרש משחקים סמוך
מסלול אופניים שטח פתוח מול  33

 שטח פתוח 0.1< 0.9 נהוראי' רח

 מגורים מבודד צמוד סמוך לבית 34
 מהמסילה'  מ5בית מגורים כ  0.25 0.8 למסילה

מערבית '  מ40שטח פתוח מעל  0.13 0.9 נהוראי' גן משחקים בקצה רח 35
 למסילה

מגרש משחקים על שביל  40
 1.6 1.2 ז"ריב' אופניים סמוך לרח

כ , אנטנה סלולרית על גג בניין סמוך
שביל , שטח פעילות ספורט .' מ56
 נייםאופ

סמוך לבית מגורים מעבר  41
 מהמסילה'  מ10מגורים מעל  >0.1 0.9 נהוראי' מסילה עם רח

גינה ציבורית סמוך לשירותים  53
 גינה עירונית 0.17 0.5 ציבורים

ER-1 כניסה , צד מזרחי, מדרכה
  למשתלה

9.5  0.1<  
, קוו מתח תת קרקעי מתחת למדרכה

  קוו מתח עילי צד מערבי רחוב

ER-2 על מדרכה , 61ל עמק רפאים מו
  מזרחית

4.6  0.1<  
קוו מתח תת , סמוך לגן משחקים

  קרקעי מתחת למדרכה

ER-3 
סמוך , 53מול עמק רפאים 

לתחנת אוטובוס על מדרכה 
  מזרחית

  קוו מתח תת קרקעי מתחת למדרכה  >0.1  5.2

ER-4 
סמוך , על מדרכה מזרחית

מול בית , עזריה' לפניה לרח
  קפה ארומה

  קוו מתח תת קרקעי מתחת למדרכה  >0.1  4.9

ER-5 
סמוך , על מדרכה מזרחית

חנניה מול עמק ' לפניה לרח
  37רפאים 

  קוו מתח תת קרקעי מתחת למדרכה  >0.1  7.1

ER-6 פניה לרח, על מדרכה מזרחית '
  מסריק

  קוו מתח תת קרקעי מתחת למדרכה  >0.1  4

ER-7 סמוך לרח, על מדרכה מזרחית '
  ווד'וודג

  קוו מתח תת קרקעי מתחת למדרכה  >0.1  8.2

ER-8 מול פניה , על מדרכה מזרחית
  לותר קינג' לרח

  פילר סמוך, שנאי עילי על עמוד סמוך  >0.1  1.4

ER-9 על אי , על מדרכה מערבית
  צבי גרץ' תנועה פניה לרח

  מרחב תחבורה  >0.1  1.2

ER-10 סמוך , על מדרכה מערבית
  ,הילל' לפניה לרח

  קוו מתח תת קרקעי, ריאזור מסח  >0.1  2.4

ER-11 רחל אימנו על אי ' פניה לרח
  תנועה

  תחבורה  >0.1  0.9

ER-12 פניה לרח, על מדרכה מערבית '
  אבישי

  מדרכה  >0.1  1.3
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' מס
 מיקום המדידה נקודה

ערך נמדד 
שדה מגנטי 
ELF mG 

ערך נמדד 
 RFקרינה 
 ג"אלמ

µW/cm2 

 הערות

ER-13 מול צומת , מדרכה מערבית
  עמק רפאים

  תחבורה  >0.1  1.4

תוצאות המדידות מעלות כי ברוב המקרים רמת הקרינה הקיימת היא 

   .נמוכה

   סיכום- הערכת הרגישות הסביבתי 'ב 1.5.13

 סיכום של התכונות שנבדקו ואת רמת הרגישות של  לעיל מציג1.0.5.20' תשריט מס

  . המקטע

  

  

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  )6מקטע (מלחה –פרק א 

  

  

    

148  

  ) מערב–דרום  ( מלחה– 6תאור הסביבה הקיימת מקטע  1.6

  כללי 1.6.1

 תעשיה אזור, הפאצפ בית, גוננים עובר בשכונת) מערב-דרום(מלחה  מקטע בהתוואי

מרחוב הפרסה  הם גבולותיו. )העיר מערב-דרום אזור(ה ומלח, פת שכונת, תלפיות

אזור קניון  (העיר בדרום מודעי רחוב ועד  מזרח-בצפון) ליד הרב מכר בתלפיות(

 והוא כולל גם תוספת שלוחה לדפו באורך של מ"ק 2.5 - אורכו של המקטע כ.)מלחה

   .נישתי המתוכנן בקצה הקו של רכבת ישראל מדרום לדרך בינבמ" ק0.5 -כ

דרך , הפרסה' הקו הכחול מתלכד עם הקו הירוק בקטע שבין רח, כפי שנכתב לעיל

מקטע זה בו יש חפיפה בין . דב יוסף והפניה לגן אלמליח' פת ועד צומת עם רח' רח

  . הדפו אף הוא לא נכלל בתסקיר זה.הקוים כלול בתסקיר שהוכן לקו הירוק

  . א" רקע תצמקטע מלחה עלמציג את  1.6.1.1' תשריט מס

  . על רקע מיפוי פוטוגרמטרימלחהמקטע מציג את  1.6.1.2' מסתשריט 

  

   תנועה 1.6.2

  תחבורה 1.6.2.1

דב יוסף הנכללים ' יעקב פת ורח'  רחלאורךבמקטע זה עובר התוואי 

בשטח , ממשיך התוואי בגן אלמליח, דב יוסף' מרח. קבתסקיר לקו הירו

התוואי עובר . מתגם השלוחה לדפו אינה עוברת ברצועת דרך קיי. פתוח

 אגודת הספורט הפועל' ברצועה משותפת למסילה ולכבישים רק לאורך רח

  .נתוני התנועה מתיחסים על כן לרחובות אלו בלבד. ובדרך יצחק מודעי

  

  .  לעיל'א 1.0.5.1 בתשריט מוצגיםנפחי התנועה לאורך הציר 

  

 100ן  ברחובות בהם עוברת הרכבת הקלה נעים בינפחי התנועה במצב קיים

 - ל 800 ובין אגודת הספורט הפועלדוד איילון ו ברחובותלכל כיוון  600 -ל

  . מודעי' ברחלכל כיוון  1000

  

  מלחה במקטע קיים במצב כלליים תנועה נפחי – 1.6.2.1 'מס טבלה
  מצב קיים  תת מקטע

   למזרח100 - למערב ו500  דוד איילון' רח

   כיוון לכל500-600 -כ  אגודת הספורט הפועל' רח

   לכל כיוון800-1000  מודעי' רח
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) רמת זיהום נמוכהכלומר ( כלי רכב 1500 - פחות מהינו על כןנפח התנועה 

רמת זיהום  (0.5-2.5%-התנועה הכללי הוא כ האוטובוסים מתוך נפח ואחוז

שקלול שני הפרמטרים מעלה כי רמת הזיהום בחלק זה של  .)בינונית

מודעי אחוז ' ברח .גבוהה הסביבתית והרגישות בינוניתהמקטע היא 

סביבתית הרגישות הכלומר רמת זיהום גבוהה ו, 5% -האוטובוסים מגיע לכ

  . בהמשך1.6.10 ראו פירוט נוסף בסעיף .בינונית

באזור ללא תנועת כלי , ממזרח לארנה עובר בגן אלמליח, תחילת המקטע

  . בקטע זה הינה גבוהה מאדהסביבתיתלכן הרגישות , רכב

  

  ילי אופנייםשב 1.6.2.2

מסומן שביל במקטע זה .  לעיל1.0.5שבילי האפניים מוצגים בסעיף 

  .דוד איילון' אופניים מתוכנן לאורך כל המקטע פרט לכביש דב יוסף ורח

  

  69קרקע וניקוז 1.6.3

  מערכת הניקוז הטבעית 1.6.3.1

 ערוץ .המקטע מתנקז כולו לאגן נחל רפאים המוליך את הנגר מערבה

  . נחל רפאיםואההניקוז המרכזי 

  מערכת הניקוז המלאכותית 1.6.3.2

  :מערכת הניקוז המלאכותית כוללת את המרכביבים הבאים

  
מובל בטון סגור מונח בערוץ נחל רפאים באזור מקור חיים וחוצה  -

  .את תוואי הרכבת לכוון מתחם הרב מכר תלפיות

חוצה את תוואי הרכבת באזור ) מובל נחל רחביה(מובל בטון סגור  -

  .ן טדי ליד הארנהשבין מגרש הטניס ואצטדיו

 .בכבישים קיימת ומתוכננת מערכת ניקוז עירונית -
  

  .מלחה במקטע הניקוזמתאר את אגני  1.6.3.1' תשריט מס

   
  
 

                                                           
 .מ"ברה להנדסה בעדוד אקרשטיין ח, דוד אקרשטיין' י אינג"סעיף זה נערך ע 69
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  שימושי קרקע וייעוד קרקע 1.6.4

 שימושי קרקע  .א

  .לעיל 1.6.1.1מוצגים בתשריט שימושי הקרקע 

  כללי 1.6.4.1

ב פת רחוב יעקעובר דרך , )רחוב הפרסה( תלפיות מאזור מתחילמקטע זה 

. 'לכיוון הקניון דרומית לשכונת גונן ט ומשם ממשיך מערבה רחוב דב יוסףו

 לאצטדיון טדי,  לארנהצפונית) גן אלמליח(בשטח פתוח התוואי עובר 

משם הוא ממשיך מערבית לקניון ומסתיים צפונית לתחנת , ולקניון מלחה

רים  בחלק המזרחי של המקטע עובר התוואי סמוך למבני מגו.רכבת ישראל

  .וכך גם ממערב לקניון

  

  מגורים 1.6.4.2

  : מצויים בסמוך לתוואי במקטע זהמגוריםשני מוקדים של מבני 

 ,רחוב בר יוחאי',  קומות בשכונת גוננים ט4 -בני כ" רכבת"מבני   .א

 .מצפון לתוואי העובר בגן אלמליח

אגודת הספורט הפועל ' שכונת מלחה המצויה ממערב ומצפון לרח  .ב

האזור היחידי בו .  קומות2-3 -ם נמוכים של כומאופיינת ברובה במבני

ישנם מבני מגורים סמוכים לתוואי הינו ממערב לרחוב אגודת 

  .  קומות1-2בני , מבנים אלו נמוכים. הספורט הפועל

  לא מבונים / שטחים פתוחים  1.6.4.3

פרט לשטחים אלו אין .  בהמשך1.6.6.6 נסקרים בסעיף טבע עירוני שטחי

  .במקטע זהשטחים פתוחים לא מבונים 

  אזורי תעשיה ותעסוקה 1.6.4.4

 .קניון מלחה מוגדר כאזור מסחר מיוחד -

  .מדרום לקניון מלחה נמצא הגן הטכנולוגי המשמש כאזור תעסוקה -

  מבני ציבור רגישים 1.6.4.5

' מדרום לרח, דב יוסף' מערבית לשדואורט ספניאן  "קדמה"תיכון  -

 .פת

 .מצפון לתוואי, ס פת מדרום לתיכון"מרכז לגיל הרך וביה -

 .אייל' בפינת רח, ת הספר השלום צפונית לקניון מלחהבי -
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  אתרים בעלי ערך אורבני 1.6.4.6

 : מבנים לשימור  .א
 .לאורך המקטע אין מבנים לשימור

  .אין אתרי תיירות לאורך המקטע: אתרי תיירות  .ב

בחלקו המערבי של המקטע ניתן למצוא את קניון מלחה : אחר  .ג

 את לכלהמשמש כמוקד מסחר ואת מתחם הספורט העירוני ה

 .מתחם הארנה ומגרשי טניס, אצטדיון טדי
  

  70 תשתיות 1.6.4.7

 התוואים של הקטעים קיימות תשתיות לאורךלאורך ובחציות שונות 

  : שלמשניותורשתות חלוקה ) מובילות ומאספות(עירוניות ראשיות 

, מתח גבוה,  של תשתיות חשמל תת קרקעיות מתח עליוןמספר רב -

או במובל /ו, בצנרות, בהנחה ישירה בקרקע בתעלות(מתח נמוך 

. מונחות לכל אורך הקטע ובחציות) תשתיות חשמל תת קרקעי

תשתית חשמל מתח עליון תת קרקעית היא התשתית המשמעותית 

  . המונחת לאורך הקטע,התייחסות מיוחדתהמחייבת ביותר 

  .)24"-2"טווח קטרים (קווי מים  -

מאסף  ו30"קווי ביוב בקטרים שונים כולל מאסף רפאים בקוטר  -

 )36"אלמליח בקוטר 

  קוי סניקה של קולחין -

מ חיבורים " ס40קוטר (קווי ניקוז רחובות בקטרים קטנים יחסית  -

קווי ניקוז , )מ" ס50-60כ בקוטר "מקולטנים וקוים אורכיים בדר

קווי :  וכן מובלי ניקוז ראשייםמ" ס80-100מאספים בקוטר 

, )ם לנחל רפאיםמאזור מקור חיי(ג "מובל ניקוז רשב, תעול/ניקוז

מובל ניקוז נחל רחביה מאזור מרכז הטניס עד לחיבור לנחל רפאים 

מובל רפאים החוצה את כביש יעקב , אחרי חציית גשר דוד בנסניסטי

  מודעי באזור תחנת הרכבת

   . מונחות לכל אורך הקטע ובחציות- תשתיות בזק -

מונחות במקומות שונים ) סלקום, פרטנר, הוט (תקשורתתשתיות  -

  .אורך הקטעל

תשתיות תאורה קיימות לכל אורך הקטע כשבצמתים ישנה תשתית  -

  .תאורה אינטנסיבית

                                                           
 .מ"י דוד אקרשטיין חברה להנדסה בע"סעיף זה נכתב ע 70
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 הצמתים מרומזרים ותשתיות הרמזורים והבקרה - תשתיות רמזורים -

 .מותוות בצמתים ובין הצמתים הרבים

 מתח גבוה ומתח נמוך תשתיות חשמל תת קרקעיות  -

בלי חשמל מתח של כ מעגלים 2לאורך מסילת הרכבת ממלחה מונחים  -

 . וולט161,000עליון 

ש חברת החשמל במלחה ולאורך רחוב איילון עד רחוב "מתחמ -

 . ל" מעגלים של כבלי חשמל מתח עליון כנ2אלמליח מונחים 

 קווי ומערכות השקיה -

  .מציג את התשתיות במקטע מלחה 1.6.4.1' תשריט מס

  תשתיות תחבורתיות 1.6.4.8

  : התחבורתיות הבאות התשתיות ומתוכננותבמקטע זה עוברות

יצחק '  ותחנת הרכבת הנמצאת ברחבית שמשם -מסילת הרכבת בקו י -

 . מודעי

כביש בגין המהווה דרך עירונית מרכזית המחברת בין דרום העיר  -

 .לצפונה

כביש גישה חדש לירושלים מכיוון דרום כ המתוכנן לשמש 39כביש  -

  .מערב ואשר יחבר את העיר לבית שמש וקרית גת

 .המחבר בין צומת פת לצומת אורניםהמתוכנן  34כביש  -

 ייעודי קרקע  .ב

  תכניות מתאר ארציות ומחוזיות 1.6.4.9

במקטע זה .  לעיל1.0.5 בסעיף מוצגתהסקירה המפורטת של תכניות אלו 

  :מצויים המרכיבים הבאים

מ "תמ, 30/1מ "תמ, 35א "תמ, 23א "תמ (בסמוך למקטעמסילת ברזל  −

29/1.(  
 ).2000תכנית מתאר מקומית ירושלים (פארק עירוני בגן אלמליח  −
 התוואיקרבה לטבע עירוני והשטח הפתוח של נחל רפאים בקצה  −

 ).2000תכנית מתאר מקומית ירושלים (
א "תמ(אזור רגיש להחדרת מי נגר עילי באזור התעשייה תלפיות  −

 ).4/ב/34
 ).35א "תמ (תוואיקרבה לנחל רפאים בקצה ה −
תכנית מתאר מקומית , 29/1 מ"תמ (תוואיחניון חנה וסע בקצה ה −

 ).2000ירושלים 
  ).30/1מ "תמ(מרכז תחבורה באזור מלחה  −
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  תכניות בנין עיר מאושרות 1.6.4.10

  . מפורטות מאושרות לאורך המקטעמציג תכניות 1.6.4.2' תשריט מס

  
  

   מלחה במקטע מפורטות תכניות – 1.6.4.1 'מס טבלה
  

פרסום תוקף   תכנית' מס

  ברשומות

  מטרות התכנית

   תכנית מתאר לשכונה–פת   12/4/73  1599

  ארינה בדרום מערב העיר  9/2/06  8585

  מתאר ללא חלוקה' גונן ט  31/8/95  3395

  שכון ציבורי  31/1/80  5/06/04

   תוספות בחצר 145גונן אלמליח   29/11/04  ' א4013

  תוספות הרחבת דירות קיימות  19/1/11  ' א11043

  מרכז הטניס  10/6/82  2906

  הוספת טריבונה לאצטדיון  14/01/05  '  ג3420

המשך כביש . ר ירושלים"הפרדה מפלסית ברחוב בית  9/2/11  11428

  גולומב' בגין מדרום לרח

  )קניון(מרכז קניות   8/7/90  ' ב3419

  טכנולוגיהגן הרחבת בינוי לשימושי תעסוקה ב  16/05/12   ו3419

  ל"פארק קק  5/9/2000  5322

  ממזרח לאצטדיון טדי, שחייה הירושלמימרכז ה  11/03/11  14022

  תחנת רכבת כבדה וחניון  7/11/12  9610

  2מקטע , כביש בגין דרום  5/4/11  13138

   נחל רפאים–פארק מטרופוליני   28/11/13  12222

  מורדות מלחה  24/7/13  12736

  
 

  71תכניות בהכנה 1.6.4.11

  . לאורך המקטעבהכנה מציג תכניות 1.6.4.3' תשריט מס

  . בהכנהתכניותמציגה הטבלה הבאה 

  

  

  

  

                                                           
 .2015באוקטובר " יישום יועצים", המידע התקבל מהיועצים הסטטוטורים לפרויקט 71

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  )6מקטע (מלחה –פרק א 

  

  

    

154  

  

  

   מלחה במקטע בהכנה תכניות – 1.6.4.2 'מס טבלה
  סטטוס  תאור התכנית  מיקום מספר התכנית

ושימושים ) ד" יח5000(תכנית אב למגורים   שראפת, בית צפפא  תכנית אב
  .ציפוף ועיבוי המרקם הקיים. נלווים

  בהליכי תכנון

  בהליכים  כביש ארצי  39כביש   1/ל"תת

פורסמה להפקדה   ומלונאות ) ד " יח1,120(מגורים   הולילנד מתחם  125302
 -ברשומות 
6/8/2014  

 -ובעיתונים 
8/8/2014  

הוגשו התנגדויות 

7/10/2014  

שדרוג הקניון והרחבת שטחי המסחר   קניון מלחה  264911

  .וחניונים

 הקמת מבני תעסוקה בצדו המזרחי של 

ל הקמת בניין לדיור מוגן לצדו ש, הקניון

  . הגן הארכיאולוגי בצד הצפוני של הקניון

  .פיתוח הגן הארכיאולוגי כגן ציבורי

  נפתח תיק למתכנן 

16/2/2015  

  הקרקעשימושי הרגישות הסביבתית של  1.6.4.12

עובר בסמיכות לשכונות מגורים מקור של המקטע מזרחי -ןהחלק הצפו

בתחילת המקטע . קטמונים ופת ואינו כלול בתסקיר הקו הכחול, חיים

). רגישות בינונית (פ של גן אלמליח"קו הכחול בשצכלול בתסקיר עובר הה

בסמיכות רבה לתוואי מצויים אינם ' מבני מגורים של שכונת קטמונים ט

, בהמשך עובר התוואי בסמוך למתחם ארנה). מצפון'  מ45-65 -מרחק של כ(

   .)רגישות נמוכה(אזור נופש וספורט ומסחר 

מצד אחד של  מצויים ,דת הספורט הפועלאגו' בקטע העובר לאורך רח

מגורים ומצדו האחר שימושים לא רגישים של מסחר הרחוב מבני 

  .ועל כן הרגישות גבוהה או נמוכה בהתאמה. ותעסוקה

  

  72צפיפות אוכלוסיה למגורים 1.6.5

   .צפיפות האוכלוסייה למגורים לאורך הקומציג את   לעיל1.0.5.15' תשריט מס
  

דונם והרגישות הסביבתית / נפש6-17 גוננים ופת נעה בין באזורצפיפות האוכלוסין 

  . בינוניתהנה 

מאוד הרגישות הכוללת הינה נמוכה בשל העובדה כי רב התוואי אינו עובר בסמוך 

 .למגורים

                                                           
  .הדירות באזור מנחת' לא קיימים נתונים לגבי מס 72
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    דימוי וזהות–  האורבניחזות הרחוב 1.6.6

  . את אוסף האלמנטים הערכיים לאורך המקטעמציג 1.6.6.1 'מס תשריט

  73 כללי 1.6.6.1

 שימושים קיימים בה אשרשל העיר " אחוריתה חצר"משמש כ זה מקטע

 :כגון, עירוני מרקםמחזקים את ה אינם אבל העיר של לתפקודה הנחוצים

קרית הספורט , אזור התעסוקה של מלחה, תאזור התעשיה של תלפיו

  . קניון מלחה וקצה הקו של רכב ישראל, המתהווה

  מוקדים בעלי ערך אורבני 1.6.6.2

עצים , נתי בקצה שכונות גוננים ובו מתקני משחקיםגן שכו - גן אלמליח

 בימים אלו ליד שנפתחהגן מתחבר למתחם ארנת הספורט . ושיחים

  . טדיאצטדיון

 השלוחה לדפו חוצה את חלקו המערבי של פארק – נחל רפאיםפארק 

  .השלוחה תעבור בגשר מעל הפארק. המסילה

  

  .לעיל 1.6.1.1 'ס מתשריטאתרי טבע לשימור בסביבת התוואי מסומנים ב

  
  
  

                                                           
 .מ" בע2001ריכלות בינוי ערים משרד ארי כהן אד, ידי אדריכלי הפרויקט-סעיף זה מבוסס על חומר שנכתב על 73
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  גן אלמליח

  
  
  
  

  מרכז הטניס
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  י"גט
  

  
  

   מיקום מוצע–תחנת מודעי 
  

 

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  )6מקטע (מלחה –פרק א 

  

  

    

158  

    לשימורמבנים 1.6.6.3

  .לא מצויים מבנים לשימור במקטע זה

 ארכיאולוגיה 1.6.6.4
74  

במקטע זה אין אתרי ארכיאולוגיה בתוך הקו הכחול של התכנית או בסמוך 

  .לתוואי

  עצים לשימור 1.6.6.5

  .ראה סקר עצים בנספח נפרד

  

  75אתרי טבע עירוני 1.6.6.6

אתרי הטבע העירוניים  .לעיל 1.6.1.1בתשריט השטחים הפתוחים מוצגים 

  :במקטע זה כוללים של עיריית ירושלים GIS -י אתר ה"עפ

 שטחים ממזרח לדב – 90:דירוג, 90:אתר' מס: בוסתני בית צפאפא -

. םפרטיים ברוב, שטחים נרחביםאלו . יוסף ומדרום לפארק המסילה

בתה , תני פרי מעובדים המשמרים בקרבם מרבדי פריחהבשטח בוס

מגוון , השטח עשיר. מערות ועוד, ריכוזי גיאופיטים, ים תיכונית

 .האתר סמוך לקו פרשת המים. ויחודי

כרם זיתים וגן  – 135:דירוג, 121:אתר' מס: 'כרם זיתים קטמון ט -

יוסף דב , בנבנישתי'  השטח כלוא בין רח.סמוך לאגן נחל כוס, ציבורי

גן ציבורי מדרום , ושכונת קטמונים וכולל בתוכו את גן אלמליח

ספסלים ושבילי הולכי , ובו מתקני משחקים' ט' לשכונות קטמונים ח

 .רגל

שלושה ערוצים עמוקים  - 16:דירוג, 123:אתר' מס: אגן נחל כוס -

 המשמרים שרידי חקלאות מדרגות, ומרשימים בין גילה למלחה

' השטח מצוי מדרום לרח. בתה מגוונתשטחי טרשים ו, עתיקה

ברצועת , השלוחה לדפו עוברת באתר זה. בנבנישתי וממערב לדב יוסף

. השלוחה חוצה את פארק המסילה בגשר. שטח פתוח ובו מטעים

הינה , כיפת נחל כוס מדרום למסילת הרכבת הכבדה ולתחנת מלחה

תן עצי חורש ובוסהכיפה האחרונה החשופה בדרום מערב העיר ובה 

צמחים נדירים ומאורות של בעלי , ריכוזי פריחה, בוגרים ועתיקים

 .חיים

                                                           
 .רשות העתיקות, פקח נפת מערב ירושליםמ, אלכס ויגמןפ מידע שהתקבל מ"ע 74
  קו כחול-ל" רק18.1.15הערות עיריית ירושלים מיום , המחלקה לאיכות סביבה 75
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ם משכונת מנחת שלוחה טרשית היורדת לכיוון דרו -שלוחת מלחה  -

' אגודת הפועל ורח' ממערב לתוואי ולצומת רח, לכיוון נחל רפאים

, תיכונית-בתה ים, שלוחה שילוב של יער נטע אדםב. יצחק מודעי

 .ן עתיקים וחורבותעצי בוסת, מצוקים

 

   סיכום רגישות–חזות הרחוב  1.6.6.7

  . מהיבט חזות הרחובהמקטע הנו בעל רגישות נמוכה

  76 נצפות 1.6.7

  . מבטים לנוף הפתוח הקיימים במקטע זהמציג 1.6.7.1' תשריט מס

שממנו קיימות תצפיות ,  גן אלמליח,לאורך המקטע מצוי מוקד אחד •

מתחם ) 'ט-ו' גונן ח(צפון הגן ממוקם בין שכונת קטמון ב. לסביבה הרחוקה

ומתחם ספורט ) המצויה שלבי ביצוע מתקדמים(ל את הארנה כלהספורט ה

שלאחרונה הוסבה לפארק (דה מים המתוכנן מעבר למסילת הרכבת הכב

,  לגן מצויים מגרש כדורגל ומקבץ בתי ספרממזרח). ושביל אופניים עירוני

  .דוד איילון ומרכז הטניס' וממערב רח

לבין השכונות מצפון היושבות מדרון גבעה הגבוה של מפלס הין הגן מגשר ב

 4קיר תמך בגובה . שנמצא במפלס הגןהנמוך יותר מפלס הארנה החדש 

מרכז הטניס , מטרים לערך מפריד את הגן ממפלס רחוב דוד איילון

הטופוגרפיה מטפסת לעבר מגרשי הספורט , ממזרח. ואצטדיון טדי ממערב

רכבת הקיים ופארק המסילה מצויים במפלס נמוך ציר ה. ורחוב דב יוסף

  . מהגן

שלאורכו ממוקם ציר הרכבת , הגן הנו חלק ממדרון האגן של נחל רפאים

 מבית צפאפא –האזור נצפה מהמדרונות הדרומיים של הנחל . המנדטורית

 י תמונה/ראה(ן משכונת גילה וגם משכונת קטמון הגובלת מצפו, ושרפאת

1.(  

הפארק עובר לאורך תוואי . המסילה  כאמור את פארק השלוחה לדפו חוצה •

המסילה ההסטורית מאזור תחנת הרכבת במלחה ועד למתחם התחנה 

בשטחי , השלוחה תעבור מדרום ובמקביל לדרך בנבנישתי. הראשונה

' גשר בנבנישתי המתואר בפרק ג(מטעים ותחצה את הפארק בגשר 

  ).בהמשך

  

                                                           
 .משרד שלמה אהרונסון אדריכלים, ידי יועצי הנוף בפרויקט-סעיף זה נכתב על 76
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  תפישת התפקוד העירוני 1.6.8

הנו רחוב רחב מאוד המופרד בגדר בין מסלולי בו עובר התוואי  רחוב יעקב פת

קצה המקטע שונה .  אורכוכל אורכו ואין פעילות ערה של הולכי רגל לכלהכביש ל

הארנה , מרכז הספורט, קניון מלחה(ויש בו מגוון של שימושים מושכי קהל 

 או ל מבוססים על הגעה ברכב"השימושים הנ אולם רוב). 'אצטדיון טדי וכו

חלקם של . בתחבורה ציבורית והנם מתחמים סגורים העומדים בפני עצמם

 המוניים אך לא לאורך םהמתחמים פעילים בנקודות זמן שבהם מתרחשים אירועי

 .  היממהכל
  .ניתן לסווג קטע זה כבעל רגישות נמוכהלסיכום 

  77 פרופיל הרחוב 1.6.9

  .מציג חתכי רוחב טיפוסיים למקטע מלחה 1.6.9.1' תשריט מס

 ברחובות שהמרחק ניםקטע קטן של דב יוסף ורחוב אגודת הפועל מתאפיי, רחוב פת

ב צד אחד של הרחו. )ויותר'  מ50 -כ(הנו גדול יחסית שבשני צידיהם בין המבנים 

מיסעת הכביש . גבוה יותר ממפלס הכביש ולפיכך מצויים בדופן הרחוב קירות תמך

מגוננת (ומפרדה ) לא באופן רציף( הרחוב חניות לאורך,  נתיבים לכל כיוון2-3 תללוכ

קטע קצר יחסית בקצה מקטע זה הנו שונה . בין המסלולים) בחלקה ורחבה יחסית

  .אר לעיל והוא עובר בגן אלמליחומהחתך שת

  

 רובו של המקטע :פרופיל הרחוב לאורך מקטע מלחה מתחלק באופן גס לשניים

אזור גן אלמליח ואילו בינונית  ועל כן רגישותו בינוני -רחב מתאפיין בפרופיל 

  .נמוכה ועל כן רגישותורחב מאוד  בפרופיל  מתאפייניםואצטדיון טדי

   מיקום החתכים לחישוב פרופיל 1.6.9.4' בטבלה מספירוט תוצאות הבדיקה מוצג 

  . לעיל1.6.9.1הרחוב מסומן בתשריט 

  
   הרחוב פרופיל :1.6.9.4 'מס טבלה

  

ים  גובה מבנ- H כתובת 'חתך מס
 )מטר(ממוצע 

L - רוחב רחוב 
פרופיל  L/H )טרמ(ממוצע 

  הרחוב

P34 בינוני-רחב 11.7564.79 יעקב פת 
P35 רחב מאוד רחב מאוד11.25 אזור גן אלמליח 

*P36 רחב מאוד רחב מאוד10 דוד אילון 
**P37 בינוני-רחב 131168.92 אגודת הספורט 

P38 נוניבי-רחב 13685.23 אגודת הספורט 
  : הערות

  .' מ20 -לאצטדיון טדי נעשתה הערכת גובה של הטריבונות בכ *

  .' מ14 -לקניון מלחה נעשתה הערכת גובה של כ **

                                                           
משרד ארי כהן אדריכלות בינוי , ידי אדריכלי הפרויקט-וב מבוסס ברובו על חומר שנכתב עלתאור פרופיל הרח 77

 .מ" בע2001ערים 
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   78רעש 1.6.10

  מדידות רעש 1.6.10.1

נערכו  מפלסי הרעש ובדיקת המודל החישובי תעודלצורך מדידות הרעש 

  .1.2.15בתאריך 

  1.6.10.1' מסשריט בתמוצגות  פוטוגרמטרי מיפוי רקענקודות המדידה על 

 שנמדדו בנקודות המדידה הרעשמציגה את מפלסי  1.6.10.1' טבלה מס

  .השונות

  

  dBA, מדודים רעש מפלסי :10.1.6.1 'מס טבלה
  

גובה המדידה   מיקום  שעה  נקודה
 מעל הקרקע

  )'מ(

Leq *Lmax Lmin 

MD-1 13:00-13:15  
סמוך לצומת 

  דב יוסף/פת
1.5  65.8  88.6  46.8  

MD-2  13:45-14:00   44.0  78.8  59.0  1.5  10מול רקם  

MD-3 14:15-14:30   46.4  --  59.0  1.5  17הדב  

אשר ) 'צפירה חד פעמית סירנה וכו( הייתה הפרעה חריגה Lmaxבנקודות בהן לא מופיע * 

  . השפיעה על תוצאות מדד זה אך לא על תוצאות כלל המדידה

  

  בדיקת המודל החישובי 1.6.10.2

 השוואה בין מדידות רעש לבין הערכים שחושבו מציגה 1.6.10.2' טבלה מס

  י המודל בנקודות המדידה"ע

  

 הרעש למפלסי המדודים הרעש מפלסי בין השוואה :10.2.6.1 'מס טבלה

  dBA,המחושבים
  

  

  

  

  

  

                                                           
 .משותף לקו הירוק ולקו הכחול והוא נסקר במסגרת הקו הירוק) יוסף' מזרחית לרח(החלק המזרחי של המקטע  78

  Leq  מיקום  שעה  נקודה
 )מדוד(

Leq  
 )מחושב(

  הפרש

MD-1 13:00-13:15   סמוך לצומת
  1.9  67.7  65.8  דב יוסף/פת

MD-2  13:45-14:00   0.6  58.4  59.0  10מול רקם-  

MD-3  14:15-14:30   4.6  63.6  59.0  17הדב  
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קיימת התאמה סבירה בין מפלסי הרעש תוצאות הבדיקה מראות כי 

ההפרש בין התוצאות נובע מסטית . המחושבים לבין תוצאות המדידות

 ההנחות שהוטמעו במודל .המודל כלפי מעלה המוכרת בספרות המקצועית

  . הבדיקה מפורטות בהמשךבעקבות

  נפחי תנועה 1.6.10.3

  .בטבלה הבאה מוצגים נתוני התנועה לחישוב הרעש במצב הקיים

  

  מלחה מקטע קיים מצב תנועה נתוני :1.6.10.3 'מס טבלה

 

  ש המחושבים במצב הקייםמפלסי הרע 1.6.10.4

לאור .  לעיל1.0.4ההנחות לחישוב מפלסי הרעש פורטו בהרחבה בסעיף 

  :בדיקות ההתאמה של המודל החישובי עודכנו ההנחות כדלקמן

 .תרומת ההחזרות זניחה -

 .נעשה שימוש בתנועת עצור וסע -

 .Hard Soilנעשה שימוש בקרקע מסוג  -

 .חהתרומת ההחזרות למפלסי הרעש במקטע זה זני -

 .average -סוג המסעה -

בהתאם למהירות התנועה בזמן (ש " קמ40-60 –מהירות התנועה  -

 ). המדידות
  

לה נערך בהתבסס על המתודולוגיה יחישוב מפלסי הרעש בשעות הל

  . לעיל1.0.4שפורטה בסעיף 

  

  . לעיל1.2.10.1הרעש מוצג בתשריט מיקום קולטי 

 

מהירות   אופנוע אוטובוס  כבד  בינוני  קל  כיוון  קטע כביש
 )ש"קמ(

   דב יוסף  50  7  71  8  20  1265  צפון
  50  13  33  6  13  968  דרום ) בנבנישתי–פת (

אגודת ספורט הפועל   50  2  11  1  2  195  מערב
  50  12  14  1  3  584  מזרח ) האייל–בגין (

 אגודת -האייל   50 12 14 3 8 547  צפון
  50 13 6 2 6 511  דרום י"ספורט מכב

י "אגודת ספורט מכב  50 16 20 2 4 493  צפון
  50 12 13 2 4 411  דרום   יצחק מודעי-
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 חושבו בהתבסס על מפלסי הרעש בשעות הלילההרעש מיקום קולטי 

  .לעיל 1.0.4המתודולוגיה שהוצגה בסעיף 

   1.6.10.1' מוצג בתשריט מס מיקום קולטי הרעש

תיאור הקולטים ותוצאות חישוב הרעש במצב הקיים מוצגים בטבלה 

  :הבאה

  

 dBA, Leqמפלסי רעש מחושבים למצב קיים : 10.4.1.6' טבלה מס
  

 סטטוס  יעוד  קולט
 מפלס רעש

  יום
Leq, dBA  

מפלס רעש 
  לילה

Leq, dBA 
SD-17 56.0 61.0 ציבור  

SD-17a 60.8  55.7  

SD-18 61.2 56.3  

SD-18a 61.3  56.4  

SD-19 

  מגורים
  קיים

60.2 55.3  

  

  

נעים בין בסמוך לקניון מלחה תוצאות החישובים מעלות כי מפלסי הרעש 

   .הההיא גבורמת הרגישות הסביבתית לאורך המקטע .  דציבל61- ל60

  

   איכות אוויר 1.6.11

  .  בפרק הכללי לעיל1.0.5.6י סעיף /ראה

 

 
חישובים כמותיים של המצב הקיים ושל המצב החזוי באזורים בהם צפויה הרחבה 

' פיזית ניכרת של הכבישים או הסטות תנועה לצירים סמוכים מוצגים בפרק ד

  .בהמשך

  79 ג"אלמ 1.6.12

  שיטת המדידה 1.6.12.1

ום נקודות מדידת הקרינה את מיקמציג  לעיל 1.6.10.1' תשריט מס

  .האלקטרומגנטית

המדידות בוצעו . 2013מדידות הקרינה בוצעו בסוף יולי ובראשית אוגוסט 

  : באמצעות המכשירים הבאים

                                                           
 .מ" הנדסת תאימות ובטיחות בע–משה נצר י "סעיף זה נכתב ע 79
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- Tenmars TM-196 בתחום תדרים MHz0.1- GHz8. 
- Tenmars TM-192D 30 בתחום תדריםHz-2000Hz. 

 ובמרחק מספק ' מ1מגנטי נמדדו בגובה השדה הג ו"ערכי קרינה אלמ

 .ממקורות שידור שאינם מאפיינים את ערכי הרקע

   ודרגת הרגישותתוצאות המדידה 1.6.12.2

  :שלהלןבטבלה צגים תוצאות מוהפירוט תיאור נקודות המדידה ו

  אלקטרומגנטית קרינה :1.6.12.1 'מס טבלה

 מיקום המדידהנקודה' מס
ערך נמדד 

שדה מגנטי 
ELF mG 

ערך נמדד 
 RFקרינה 
 ג"אלמ

µW/cm2 

 הערות

 1.8 7.8 אתר בניה מול בניין גן טכנולוגי 1
תורן סלולרי , קוו מתח גבוה סמוך

מעל בניין גן טכנולוגי שימושי 
 שטח פתוח סמוך לדרך בגין: קרקע

תחנת אוטובוס מול בניין גן  2
תורן ',  מ20קוו מתח במרחק של כ  0.2 5.3 טכנולוגי

 שטח עירוני פתוח, סלולרי סמוך
וכה ל מעגל תנועה דרום מדרכה סמ 3

אזור מגדלי , מקוו מתח'  מ34כ  0.1< 1.7 גן טכנולוגי
 משרדים

 אזור מגדלי משרדים 0.1< 0.4 מדרכה מול ביתן שומר 4

מדרכה כניסה לקניון , אי תנועה 5
 אזור חניה וציר תנועה 0.1< 0.6 מלחה

 אזור חניה 0.2 0.5 מדרכה כניסה צפונית קניון מלחה 6
 סמוך לבתי מגורים 0.17 0.7  סמוך למדרגות,מדרכה 7

סמוך לשלט פרסום פניה , מדרכה 8
מגורים , תורן סלולרי על גג קניון 2.6 1.4 האייל' לרח

 ' מ10במרחק של מעל 
בין הקניון , מול בתי מגורים, מדרכה 9

 ' מ10מגורים במרחק של מעל  0.13 0.9 לגן טכנולוגי

 מתחם תפעולי תחנת מדרכה מול 10
מתחם , מתחת לקווי מתח גבוה 0.1< 15.9 רכבת

 תפעולי תחנת רכבת
 חניות ואזור בילוי 0.1< 0.5 מדרכה סמוך לכניסה אצטדיון טדי 11

, ס"ממבני ביה'  מ60שטח פתוח כ  0.2 7.2 ס"כביש גיסה מול כניסה לביה 12
 קוו מתח תת קרקעי

 ניינים פארק עירונימב'  מ40כ  0.1< 0.4 מדרכה מול בתי מגורים בפארק 14
 ' מ20בנייני מגורים בכ  0.1< 1.9 דיוסף' מדרכה סמוך לצומת רח 16

, אזור מחלפים, מגרש טניס סמוך 0.3 0.6 מדרכה סמוך למגרש כדורסל 17
 היעדר גישה למתחם

 0.4 0.4 שטח צמחיה דרומית לצומת 18
מבנים , שטח פתוח סמוך לצומת 

 תורן סלולרי',  מ40במרחק של כ 
 סמוך

- 30כ , oפארק עירוני שביל אופניי 0.18 0.7 מדרון רמפת גשר, פארק עירוני  20
 ס"ממבנה ביה ' מ50

מדרכה מול כניס לסמטת  21
'  מ20קוו מתח תת קרקעי כ  0.1< 6.4 דרוזנשטיין

 מבנייני מגורים
'  מ10קוו מתח תת קרקעי כ  0.1< 2.5 ברל לוקר' מדרכה אחרי פניה לרח 22

 ני מגוריםמבניי
'  מ20כ , קוו מתח תת קרקעי 0.11 3.2 מדרכה מול מינימרקט בית צפאפה 23

 מבנייני מגורים
' מבנייני מגורים רח'  מ25כ , שביל 24

תורן אנטנות , קוו מתח תת קרקעי 0.23 4.8 בן דוסא
 ' מ90במרחק של כ 

שביל אופניים סמוך למסילת רכבת  25
 תורן אנטנות על גג חנות רמי לוי 0.3 0.7 ישנה מול חניון חנות רמי לוי

 מגרש אספלט 0.26 0.6 רבי חנינא בן דוסא' עיקול כביש רח 26
 ,קוו מתח תת קרקעי 0.19 3.4 מדרכה סמוך לגינה ציבורית 27

רבי ניתאי ' מעבר בין רח, מדרכה 28
בנייני , קוו מתח תת קרקעי >0.1 4.36 הארבלי ליעקפת

 ' מ20המגורים במרחק של כ 
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 מיקום המדידהנקודה' מס
ערך נמדד 

שדה מגנטי 
ELF mG 

ערך נמדד 
 RFקרינה 
 ג"אלמ

µW/cm2 

 הערות

 ' מ20בנייני המגורים במרחק של כ  0.1< 1.6 צפונית מערבית לצומת פת מדרכה 29
  

תוצאות המדידות מעלות כי ברוב המקרים רמת הקרינה הקיימת היא 

  . נמוכה

   סיכום-הערכת הרגישות הסביבתית  1.6.13

 בהתיחס המקטעורגישות  התכונות סיכום של  לעיל מציג1.0.5.20' תשריט מס

  .לתכונות אלו
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  בחינת חלופות: ' פרק ב- תוכן עניינים

  1..........................................................וצגותהמ החלופות של כללי ותאור הפרק מבנה  2.0

  2...........................................................................29/1 מ"לתמ ביחס חלופות בחינת  2.1
  2.......................................................................29/1 מ"בתמ שנבחנו החלופות רשת הצגת  2.1.1
  4..................................ובהכנה מאושרות מפורטות תכניות פ"ע – הקלה הרכבת רשת הצגת  2.1.2
  6.........................................................תכנוניים שיקולים – 29/1 מ"לתמ ביחס הכחול הקו  2.1.3

  6........................................................................................................רמות  2.1.3.1
  6...............................................................................................מערב דרום  2.1.3.2
  9.........................................................................................רפאים עמק' רח  2.1.3.3

  10............................................................................... טכנולוגיות תוחלופו אפיונים  2.2

  12..................................................................................................מאקרו חלופות  2.3
  12..............................................................)החאן אזור -הנביא שמואל (העיר מרכז חלופות  2.3.1

  12.........................................................................................................רקע  2.3.1.0
  13.........................................................................................החלופות תאור  2.3.1.1
  19...................................................................החלופות לניתוח המידה אמות  2.3.1.2
  23.......................................................................העיר מרכז חלופות השוואת  2.3.1.3
  47................................................................................נבחרת וחלופה סיכום  2.3.1.4
  50..........................הקצרה המנהרה בחלופת הפורטלים במיקום מיקרו חלופות  2.3.1.5

  51......................................המסילה ובפארק רפאים בעמק המסילה להעברת חלופות בחינת  2.3.2
  51.........................................................................................................רקע  2.3.2.1
  53.................................................רפאים עמק' ברח החלופות בתכנון אילוצים  2.3.2.2
  55................................................................המסילה להעברת החלופות תאור  2.3.2.3
  62.......................................................................חלופות לנתוח המידה אמות  2.3.2.4
  64..........................................................................................החלופות נתוח  2.3.2.5
  77...........................................................................................נבחרת חלופה  2.3.2.6

  79........................................................................תכנוניים ושיקולים מיקרו חלופות  2.4
  79...............................................בלומפילד גן - הפעמון בגן הציר במעבר תכנוניים שיקולים  2.4.1
  81.................................................................................אלמליח בגן הרכבת מעבר חלופות  2.4.2

  81..............................................................................התוואי למעבר חלופות  2.4.2.1
  90........................................................................אלמליח בגן מיקרו חלופות  2.4.2.2

  95..................................................................................)חלופות 3 (וסע חנה חניון – רמות  2.4.2
  101................................................הראשונה התחנה במתחם הקלה הרכבת לתוואי חלופות  2.4.3
  102....................................................האופניים שבילי לבחירת תכנוניים ושיקולים חלופות  2.4.4
  103....................................................................הרחוב של הרוחב חתך בהתווית שיקולים  2.4.5
  104.......................................................השנאה ותחנות נוסעים תחנות – למתקנים חלופות  2.4.6
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  מת התשריטיםרשי

      
      'בפרק 

  
    פרוזדורים שלאורכם צפוי ביקוש תחבורתי   2.1.1.1' תשריט מס

   .A+החלופה הנבחרת לרשת   2.1.1.2' תשריט מס
 ועל רקע 29/1מ "מ על רקע תמ"אזורים שבהם יש חוסר התאמה עם התמ  2.1.3.1' תשריט מס

30/1.  
  

    קטע בית צפפא על רקע מיפוי פוטוגרמטרי ב29/1מ "חלופה דומה לתמ  2.1.3.2' תשריט מס
      

      חלופות מרכז העיר
    1E - עילית החלופה חתך אורך וחתך טיפוסי של ה, תנוחה  2.3.1.1' תשריט מס
    6E - חתך אורך וחתך טיפוסי של המנהרה הקצרה, תנוחה  2.3.1.2' תשריט מס
    7E - ה הבינונית חתך אורך וחתך טיפוסי של המנהר, תנוחה  2.3.1.3' תשריט מס
    8E - חתך אורך וחתך טיפוסי של המנהרה הארוכה, תנוחה  2.3.1.4' תשריט מס
    נפחי התנועה בחלופות השונות במרכז העיר  2.3.1.5' תשריט מס

      
  

  חלופות פארק המסילה ועמק רפאים 
    א ויעודי קרקע"תצ, תוואי החלופות על רקע מפה עירונית  2.3.2.1' תשריט מס

    מ מפורט יותר"תוואי החלופות על רקע מיפוי פוטוגרמטרי בקנ  2.3.2.2' שריט מסת
    נפחי תנועה קיימים  2.3.2.3' תשריט מס
    5 ולחלופה 1נפחי תנועה חזויים לחלופה   2.3.2.4' תשריט מס

      

  שניותחלופות מ
  גן בלומפילד/ הרחבה גן הפעמון 

    י פוטוגרמטרי וחתכיםהחלופות על רקע מיפו  2.4.1.1' תשריט מס
    סיקרט. של ג" מושבות ירושלים"התכנית הרעיונית   2.4.1.2' תשריט מס

      
  

  גן אלמליח
    'תך האורך וחתכי רוחב של חלופה אח, התנוחה  2.4.2.1' תשריט מס
    .'חתך האורך וחתכי רוחב של חלופה ב, התנוחה  2.4.2.2' תשריט מס
    .' האורך וחתכי רוחב של חלופה גחתך, התנוחה  2.4.2.3' תשריט מס
    חלופות למגרשי הטניס  2.4.2.4' תשריט מס

      

  רמות
    החלופות על רקע מיפוי פוטוגרמטרי וחתכים  2.4.3.1' תשריט מס
    החלופות על רקע ייעודי קרקע  2.4.3.2' תשריט מס

      
      מתחם התחנה הראשונה

    מתחם התחנה הראשונהחלופות עיקריות לתוואי ב  2.4.4.1' תשריט מס
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  רשימת הטבלאות

  5..................................בירושלים הקלה הרכבת תכניות של הסטטוטורי המצב :2.1.2.1 'מס טבלה
  19..........)בוקר שיא שעת( השונות המינהור בחלופות הציר לאורך תנועה תחזיות :2.3.1.1 'מס טבלה

  LEQ, dBA.......................23 – )הפעילות שיא בשעת( מרכבות לרעש קריטריונים :2.3.1.2 'מס טבלה

  LEQ, dBA...................25 ,מהקריטריונים הרכבת רעש חריגת – חלופות השוואת :2.3.1.3 'מס טבלה

  26................הקיים המצב לעומת הרעש הגברת -  הרעש מהיבט חלופות השוואת :2.3.1.4 'מס טבלה

  LEQ, dBA..................................................................27 ,אוטובוסים הסטות :2.3.1.5 'מס טבלה

  29.............................האלקטרומגנטית הקרינה השפעת בתחום המבנים מספר :2.3.1.6 'מס טבלה
  31..............השונות בחלופות הפיתוח במדיניות כתלות הרחוב שיקום פוטנציאל :2.3.1.7 'מס טבלה
  37........................................................חלופה בכל המתוכננות התחנות מספר :2.3.1.8 'מס טבלה
  37...........................................................חלופה בכל ביקוש מוקדי של נגישות :2.3.1.9 'מס טבלה
  42...............הקרקע ובתת קרקע במפלס מסילה הנחת של ההשפעות פוטנציאל :2.3.1.10 'מס טבלה
  48........................................................................החלופות השוואת סיכום :2.3.1.11 'מס טבלה

  Leq dBA...........................72 סילההמ פארק לאורך וחזויים קיימים מפלסים :2.3.2.1' מס טבלה

  Leq dBA............................73,רפאים עמק' ברח וחזויים קיימים רעש מפלסי:  2.3.2.2' מס טבלה

  76....................................ההנדסיים ההבטים מבחינת החלופות בין ההבדלים : 2.3.2.3 'מס טבלה
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  1  

  ת חלופות בחינ–' פרק ב

   של החלופות המוצגותתאור כלליומבנה הפרק  2.0

  :פרק זה דן בחלופות במספר רמות

 שהוטמעה  הרשת הכלליתואת 29/1מ "תמברקע התכנוני שהניב את  דן 2.1סעיף  -

שהביאו לבחירת התוואי המוצע בקטעים שאינם וכן מפרט את השיקולים  בתכנית

 .רשת זותואמים 

 .גיות להסעת המונים דן בחלופות טכנולו2.2סעיף  -

 מנהרת הרכבת –  במספר מקומות בעייתיים במיוחד מאקרו דן בחלופות2.3סעיף  -

  .עמק רפאים או בפארק המסילה' במרכז העיר ומעבר הרכבת ברח

  . דן בחלופות משניות נוספות2.4סעיף  -

 
התיאור המובא בשני הסעיפים הראשונים הנו תמציתי והוא מפורט בהרחבה בתסקיר 

  29/1.1מ "עה לסביבה שהוכן לתמההשפ

  

  .מופיע תאור החלופות למיקום תחנות הנוסעים וחדרי ההשנאה' בפרק ג :הערה

  

                                                           
, פ אקוסטיקה"תו, 1999יוני , )'ב-ו' פרקים א(יר השפעה על הסביבה למערכת הסעת המונים מסילתית בירושלים  תסק1

 .לוי. א, סביבותכנון
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  2  29/1מ " בחינת חלופות ביחס לתמ-' פרק ב

  29/1מ "בחינת חלופות ביחס לתמ 2.1

ל של רשת קווי הרכבת הקלה בעיר כל סוקרת בהרחבה שיקולים וחלופות למערך ה29/1מ "תמ

יף זה מציג סקירה תמציתית של חלופות סע). כגון קטעי מינהור וגישור(ומרכיביה הנקודתיים 

  .מ" שנבחנו במסגרת הכנת התמהרשת

  29/1מ " שנבחנו בתמהחלופותהצגת רשת  2.1.1

 LRT -בשלב הראשון של בחינת הרשת הוגדרו כל מרכיבי המערך הראשוני של צירי ה

בשלב הבא צומצם . שלאורכם מתקיים או חזוי הביקוש התחבורתי הגבוה ביותר

בגלל המבנה הטופוגרפי המיוחד של העיר . בעלות היתכנות פיזיתמרחב זה לחלופות 

היוותה את האלמנט " ההיתכנות הפיזית", ירושלים והבינוי הצפוף בעיקר במרכזה

שיקולים מכריעים נוספים היו הדרישות התפעוליות . רשתלחלופות ההמכריע בגיבוש 

  .והדרישות הטכנולוגיות

נעשתה , לד של מערכת התנועה העירונית את תבנית הרשת שהיא השגבשעל מנת ל

והטיפולוגיה העירונית " תמונת העיר"עבודת צוות רב תחומית שכללה לימוד של 

אופי , נתוני מוצא ויעד, זיהוי שערים, ציון צירים עיקריים, הגדרת תחום מרכז העיר(

י כהניתוח העלה ). התנועה של תושבי מרחב המטרופולין ותכונות הנדסיות של התוואי

אשר יתנו מענה לביקושים מספר פרוזדורים העוברים דרך מרכז העיר נדרשים 

  . השונים

  . מציג פרוזדורים אלו2.1.1.1' תשריט מס

  :הגדרת הרשת כללה את הצירים הבאים

  .לאורך הרחובות הצנחנים ויפו, מערב-מעבר במרכז העיר בציר רוחב מזרח .1

ציר העובר בשלומציון : דרום-מעבר במרכז העיר בשני צירי אורך בכיוון צפון .2

  .המלכה ודוד המלך וציר המחבר בין קרן היסוד ליחזקאל

ציר המחבר בין התחנה המרכזית לקמפוס האוניברסיטה בגבעת רם ולקרית  .3

  .הממשלה

דרום המחבר בין מרכז העיר לדרך רמאללה ולשכונות -ציר צפוני בכיוון צפון .4

  . פסגת זאב ונווה יעקב

  .קשר בין מרכז העיר לשכונת רמות מערבי המ-ציר צפון .5

ציר המחבר לאוניברסיטה בהר : מערב- צירי רוחב צפוניים בכיוון מזרח .6

  . בר אילן וירמיהו, כללוי אש הצופים וציר העובר לאורך הרחובות

  .עד לקרית מנחם בדרום, ציר המחבר בין התחנה המרכזית לשדרות הרצל .7

  . העיר למלחהדרום המחבר בין מרכז-ציר דרומי בכיוון צפון .8

  .דרום המחבר בין מרכז העיר לשכונות תלפיות וגילה-ציר דרומי בכיוון צפון .9
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 הוערכה על בסיס, פיזית למעבר הרכבת הקלה בצירי המערך הבסיסיההיתכנות ה

  :הפרמטרים הבאים

נבחנו . לכל ציר נערכו חתכי רוחב טיפוסיים של המצב הקיים ושל המצב המוצע -

, לים מעבר במרכז או בצד הצירכלבר מסילת הרכבת ההפתרונות האפשריים למע

  .והאם נדרשת הרחבתו

בחינת חתך האורך של כל ציר ובחינת הפתרונות האפשריים למעבר מסילת  -

  .מעבר תת קרקעי או מעבר עילי, מעבר במפלס קרקע: הרכבת

י "בחינת ההיתכנות הפיזית למעבר הרכבת בהתאם לקריטריונים שנקבעו ע -

, לים בין היתר עומק מינימאלי בין גג המנהרה לקרקעיתהכל ה,הצוות המתכנן

  .רדיוסים מינימאליים ושיפועים מקסימאליים בתוואי הרכבת ובתחנות

 המתבססת על +Aהרשת שנמצאה בעלת היתרונות המרובים ביותר הנה חלופה 

  :לת שני שינוייםכל וAחלופה 

  .ושער יפ/דוד המלך במקום טרמינל בממילא' מנהרה תחת רח -

    .ציר לולאה העובר דרך קרית הממשלה והתחנה המרכזית -

  .A+ את החלופה הנבחרת לרשת מציג 2.1.1.2' תשריט מס

. מ נשמרה גמישות לשינוי התוואי המסילתי במסגרת התוכניות המפורטות"בתמ

  :  בהוראות התכנית נקבע כי13.5-13.6, 1.2.8פים בסעי

וסיף ולקבוע רצועות בתכנית מתאר מקומית או מפורטת ניתן לה"

לתכנון לסוגיהן בנוסף על אלו שסומנו בתשריט תכנית זו ולא יהיה 

   ."בכך שינוי לתכנית זו

בתכנית מתאר מקומית או בתכנית מפורטת מותר לקבוע הוראות "

שיש בהן משום סטייה או הרחבה של רצועת המסילה מהרצועה 

,  מקומייםבהתחשב בהתאמת התוואי לטופוגרפיה ולתנאים, לתכנון

קיום מגבלות הנדסיות ותפעוליות ובצורך למנוע מפגעים בטיחותיים 

  ".תכנית זואו סביבתיים והכל בתנאי שישמרו מטרות 

  :פי התנאים שלהלן- סטייה או הרחבה של הרצועה תהיה על

תותר הרחבה –תוואי העובר בתחום שיועד לדרך או מסילה על פי תכנית תקפה  -

 .לכל צד בכיוון אופקי'  מ10 של של רצועת המסילה בשיעור

 תותר –פי תכנית תקפה –תוואי שאינו עובר בתחום שיועד לדרך או מסילה על  -

  . צדכלל'  מ50הרצועה לתכנון במידה שלא תעלה על  סטייה מציר
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 רשת זו צפויה להעניק 29/1מ "פי הנתונים שהיו בידי המתכננים בשלב הכנת תמ- על

 נוסעים בשעת 6,000 - העיר והיא צפויה להעביר כאת השירות המרבי לאוכלוסיית 

  . ביממהוסעים נ50,000-55,000 -כשרת שיא ול

  

  מאושרות ובהכנהפ תכניות מפורטות " ע–הרכבת הקלה הצגת רשת  2.1.2

שלוחות נוספות והארכות של הקו . הקו הראשון בוצע והופעל לפני מספר שנים

להלן פרוט שלבי ההתקדמות . וביצוע של חלקן כבר הוחל) ברובן(הראשון אושרו 

  :בביצוע הקמת רשת התחבורה המסילתית

  

  בביצוע/  קווים שבוצעו– הראשון השלב  .א

בין פסגת זאב ) הראשון(הקו האדום . הרצל להר זאב מפסגת האדום הקו -

 הקו הארכת  מבוצעתכיום. לבין הרהרצל בוצע והופעל לפני מספר שנים

 לבית המשך עדו אורה מתלצו  עדבתחילה דרוםלכיוון  הקיים האדום

 סיום. יעקב לנווה עדמבוצעת הארכת הקו  בצפון .כרם עין הדסה החולים

  .2017 שנתיהיה ב הקולהארכת  עבודותמשוער של ה

 של הקמפוסים שני בין שיחבר קו -  הקמפוסים קו ביצוע הוחל 2015 בקיץ -

 יחפוף הקמפוסים קו רוב .הצופים להר רם מגבעת העברית האוניברסיטה

  .מ"ק 5-תהיה כ הרכבת של בפועל והתוספת יפו ברחוב הקיים הקו את

   תכנון מתקדם- השני השלב  .ב

 שרי, האומה בנייני, רם גבעת, פת צומת דרך מגילה יתחיל הקו - הירוק הקו -

 לקו יתחבר ובסוף אשכול ולוי הראל חטיבת, אילן- בר, ירמיהו, ישראל

 לאורך הקו ימשיך חוקר היותר בעתיד. הצופים הר עד ויגיע הקמפוסים

 2015 בקיץ. וגילה מלחה דרך הכחול לקו ויתחבר בעיר ראשיים צירים

  .להפקדה המחוזית בועדה אושרה התכנית

 שלוחה עם, הקיים צ"הנת קו בסיס על לגילה עד מרמות -  הכחול הקו -

  .קו זה הינו נשוא התסקיר. עמק רפאים ופארק המסילה'  דרך רחלמלחה

   עתידי בתכנון השלישי השלב  .ג

  .העיר במזרח שיפעל - החום הקו -

  .מלחה דרך לתלפיות כרם עין משכונת רוחב קו - הסגול הקו -

 .העיר מרכז דרך רם לגבעת המערבי מהכותל קו -
  

הטבלה הבאה מציגה את המצב הסטטוטורי של תכניות מפורטות ומאושרות של רשת 

  :הרכבת הקלה בירושלים

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.
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  בירושלים הקלה הרכבת תכניות של הסטטוטורי המצב :2.1.2.1 'מס טבלה
  

 סטטוטורי מצב  תכנון שנות  מטרת התכנית תכנית
 מאושרת 1999-2002 התווית מערכת הסעת המונים 1/29 תממ

, הקלה הרכבת של הראשון הקו התויית 8000

 הרצל הר ועד זאב מפסגת
 בוצעה 1999-2004

 לגשר עיצוב והוראות בינוי קביעת 9999

 אשר, רגל ולהולכי הקלה הרכבת למעבר

 , הרצל ושדרות יפו הרחובות את יחבר

 והפיתוח הבינוי לנספחי בהתאם

 בוצע 2003-2006

 הקלה הרכבת של הראשון הקו הארכת 9831

, זאב פסגת בשכונת, דיין משה משדרות

 נווה בשכונת, יעקב נווה שדרות עד

 .בירושלים, יעקב

 בביצוע 2004-2009

 לרכבת נוסף איכתוו קיימת דרך הרחבת 9632

 .הצרפתית לגבעה זאב מפסגת הקלה
 להפקדה החלטה 2007-2012

 הקלה הרכבת של הראשון הקו הארכת 9700

 כנפי רחוב וכולל עד הרצל משדרות

  .בירושלים שאול גבעת בשכונת , נשרים

 מאושרת 2006-2013

 הרכבת של הראשון הקו המשך הארכת ד 8000

 הנרייטה' רח עד הרצל' מרח הקלה

  .סולד

 בביצוע 2010-2013

 הקלה הרכבת של הראשון הקו הארכת 13000

 ועד היובל בקרית סאלד הנרייטה ברחוב

 כרם עין הדסה החולים לבית

 בביצוע 2009-2013

  להפקדההועברה 2015 הקו הירוק מגילה לגבעה הצרפתית     
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   שיקולים תכנוניים– 29/1מ "הקו הכחול ביחס לתמ 2.1.3

 למעט 29/1מ "רת תכנית זו תואם ברובו לתוואי המאושר בתמהקו המוצע במסג

הוראות , כפי שהוסבר לעיל, עם זאת.  בהמשךאשר יפורטמספר מקומות מצומצם 

מ מאפשרות הרחבה או סטייה של רצועת הדרך במסגרת הכנת "התכנית של התמ

ד זאת ועו. פיסיות וכדומה, תפעוליות, תכנית מפורטת בהתחשב במגבלות סביבתיות

  נכתב12.8 בסעיף. נשמרת גמישות רבה לתכנון קווי הרכבת הקלהבהוראות התכנית 

בתכנית מתאר מקומית או מפורטת ניתן להוסיף ולקבוע רצועות לתכנון לסוגיהן "

  ."בנוסף על אלו שסומנו בתשריט תכנית זו ולא יהיה בכך שינוי לתכנית זו

  

וסר התאמה בין התוואי המאושר  את האזורים שבהם יש חמציג 2.1.3.1' תשריט מס

התוואי המוצע מוצג על רקע . מ לבין התוואי המוצע בתכנית הנדונה בתסקיר זה"בתמ

 29/1מ "לעיל מציג את תמ 1.0.5.12תשריט (. 1/30מ "תמ  רקע ועל29/1מ "תמ

   ).במלואה

  

  :השיקולים לשינויים בתוואי המוצע מפורטים להלן

  רמות 2.1.3.1

 הכחול מסתיים במפגש הרחובות גולדה  הקו29/1מ "פי תשריט תמ- על

פי התכנית הנדונה - על. סמוך לקניון רמות,  הקונגרס הציוני-ה " הרא-מאיר 

מוצע לסיים את הקו בקצה השכונה של רמות במפגש הרחובות גולדה מאיר 

  .ג" המשורר אצ- בנימין מינץ -

הארכת הקו עד לקצה גבול השיפוט של העיר ירושלים מאפשרת תוספת 

והמבנה )  תושבים47,000- כ(גודלה של השכונה . נה וחניון חנה וסעתח

הטופוגרפי המיוחד שלה חייב תכנון המתבסס על הזנת אוטובוסים לתחנות 

לפרוס את מסלולי ת והארכת הקו ותוספת תחנה מאפשר. הרכבת הקלה

 את עומס הנוסעים בכל אחת לצמצם, ך השכונהו העוברים בתהאוטובוסים

 רמת כך להעניק ופיזור נכון ובמרחקי גישה קצרים יותרי "עמהתחנות 

  .שירות טובה יותר לתושבי השכונה ולמשתמשים המגיעים מחוץ לעיר

  דרום מערב 2.1.3.2

', ט- 'ח גונן שכונת סביב סובב הקו קצה 2002 בשנת שאושרה 29/1 מ"בתמ

 המסילה לתוואי וחובר ר"בית הספורט אגודת רחוב ודרך פת צומת דרך

  .צפפא בית הכפר רךד החוצה הישן
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' ט- 'ח לגונן מדרום ועובר יוסף דב דרך את חוצה, בתכנית זו המוצע התוואי

 ומסתיים הקניון סביב ממשיך התוואי. החדשה הספורט לקרית ומצפון

  .הכבדה הרכבת של הקצה לתחנת בסמוך

 יםהמאושר םהתוואי את מערב-דרום במקטע מציג 2.1.3.2' מס תשריט

  .הנבחר איהתוו את 29/1 מ"בתמ

  :יתרונות מספר הכחול הקו בתכנית המוצע לתוואי

- ה שנות בסוף שתוכנן מהתוואי יותר טוב שירות מעניק המוצע התוואי -

 שירות כלל (באזור ומתוכננים הנבנים וחדשים קיימים לשימושים 90

 קרית ומסחר מלונות אזור, חדש תעסוקה אזור: כגון, )לשכונה הניתן

. 'ט-'ח לגונן מדרום הטניס ומרכז" טדי "דיוןאיצט ," ארנה "הספורט

 הספורט לשימושי בנוסף אולימפי שחייה מרכז גם בעתיד תכלול הקריה

 לצורך המונים הסעת מערכת נדרשת בפרט אלו לשימושים. הקיימים

  . שם שיתקיימו המוניים וספורט תרבות אירועי

 םהקיי התעסוקה אזור עם יותר טוב ממשק מתקיים הנבחר בתוואי -

 39 כביש ועם מלחה ותחנת ישראל רכבת של התוואי עם, והמתוכנן

 המגיעים למשתמשים יותר טוב שירות מעניק הוא ולכן המתוכנן

  .באזור הקיימים לחניונים גישה ללוכ, לעיר מחוץ ויוצאים

 קונפליקטים ימנע בכךו צפפא בית הכפר בתוך יעבור לא הנבחר התוואי -

 פגיעה, לחצרות פלישה, לבתים קרבה: כגון, קרקע בשימושי ופגיעה

 התוואי. המסילה ופארק הכפר של גישה בדרכי פגיעה, לבתים בכניסות

 ). פת רחוב (קיימת דרך רצועת בתחום יעבור הנבחר

 2.1.3.2' מס בתשריט לראות ניתן הקרקע שימושי עם הקונפליקטים את

 צפפא תבבי ועוברת מ"לתמ הדומה בחלופה צפפא בית קטע את המציג לעיל

  .פוטוגרמטרי מיפוי רקע על

  האפשריתפגיעהה נויה הנדונה בתכנית המוצע התוואי של החיסרון

 ובפרט איילון דויד רחוב לבין יוסף דב רחוב בין המצויים הקרקע בשימושי

 .בגן אלמליח המהווה ריאה ירוקה חשובה המשרתת את אוכלוסית השכונה

 ולפיכך, מסילה או לדרך עדתמיו שאינה ברצועה התוואי יעבור זה בקטע

 הגן ועל התוואי על הצופה' ט גונן שכונת של הדרומית החזית על ישפיע הוא

  . יעבור שבתחומו – אלמליח גן – הציבורי

במהלך התכנון נבחנו תוואים נוספים שמטרתם הייתה להימנע מהפגיעה בגן 

פת  חלופת בנבנישתי וחלו-שתי חלופות לאופן העברת התוואי . אלמליח

  :המסלול ההפוך מוצגות באיורים הבאים
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   חלופת בנבנישתי:2.1.3.1'  מסתרשים

  

  

   חלופת המסלול ההפוך:2.1.3.1'  מסתרשים

  

  

חלופות אלו נפסלו בזמנו בשל הקונפליקט עם התשתיות העוברות בסביבה 

הארכת התוואי והקושי לעבור מתחת לכביש בגין שגם , ועמודי המתח הגבוה

  .רות תשתיות כבדותלאורכו עוב
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 ומדגימות את בהמשך מוצגות זה בקטע התוואי מעבר לאופן חלופות

   .המאמץ התכנוני שהושקע על מנת למזער את הפגיעה בגן אלמליח

 לרצועה תואם הוא, 29/1" למרות שהתוואי המוצע שונה מזה המופיע בתממ

 מאי (מכבר לא שאושרה 30/1 מ"בתמ המסומנת ציבורית תחבורה מוטת

2013.(  

  

  רפאים עמק' רח 2.1.3.3

 תחנת ממתחם יוצאת מלחה לכוון הקלה הרכבת שלוחת 29/1 מ"בתמ

. אורנים צומת עד הישנה הברזל מסילת בתוואי ועוברת הישנה הרכבת

 קידום עם .ופנאי נופש כציר המשמש , המסילה כפארק כיום מוכר זה תוואי

 תחנת בין ההקל הרכבת להתווית חלופות בחינת נערכה הכחול הקו תכנון

 כציר רפאים עמק תוואי נבחר  מעמיקהבחינה לאחר. אורנים לצומת הרכבת

  .הקלה הרכבת

 דרך צומת -הפעמון גן ליד) גילה- רמות (הראשי הכחול לקו תחובר הרכבת

 בצומת 29/1 מ"בתמ המתוכנן בתוואי ותשתלב רפאים עמק רחוב/לחם בית

  .אורנים

  .בהמשך 2.3.2 סעיף י/ראה
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  2 טכנולוגיותלופות אפיונים וח 2.2

  :הרכבת הקלה הנה מערכת תחבורתית להסעת המונים שמאפייניה העיקריים הנם כדלקמן

דשא /אספלט/ של אבן משתלבת יהרכבת נעה על מסילת ברזל שקועה בבטון עם ציפו •

 .בציר בלעדי 'וכו
  .' מ7.4 –רוחב הרצועה המסילתי הוא כ  •

 .הנו חשמלי סוג ההנעה •
ש אולם מהירות הנסיעה המותרת תהייה בהתאם "קמ 70הנה מהירות נסיעה מרבית  •

 .סביבה ועוד, שיקולי בטיחות, לאילוצי התנועה
 .נוסעים 500-  קיבולת הרכבת כ.א"כ'  מ35ל שתי קרונות של כל'  מ70ת אורך הרכב •

 . נוסעים8,000-10,000 בין –קיבולת הרכבת בשעת שיא 
רות יציאה וכניסה של מספר רב רצפת הרכבת נמוכה ודלתות הקרון רחבות ומאפש •

 .של נוסעים בזמן קצר
 כאשר בתחנות השיפוע המקסימאלי המומלץ הנו 3, 7%שיפוע אורכי מרבי מומלץ הנו  •

 ).6%עקב השיפועים ברמות ישנם גם תחנות בשיפוע של עד  (5%
  

פתרונות מקובלים לבעיות התחבורה בעיר הנם פתרונות המבוססים על מערכת תחבורה 

ת יעילה שמשפרת את מערכת התחבורה הציבורית הקיימת ושהינה אטרקטיבית ציבורי

מערכות תחבורה . מספיק כך שמשתמשי הרכב הפרטי ואוכלוסיית העיר יעשו בה שימוש

ות להסיע מספר רב של נוסעים בזמן כלציבורית יעילות הנן מערכות מדויקות ואמינות שי

  .קרי מערכות הסעת המונים, קצר

מערכת אוטובוסים מהירה , )LRT(רכבת קלה : כגון,  טכנולוגיות למערכות אלוקיימות מספר

)BRT (ן מדובר על זכות דרך בלעדית לתחבורה הציבורית עם מתן עדיפות כלב. וכדומה

  . בצמתים על פני כלי רכב אחרים

מתפקד כבר ' ורג' גהמלך היסוד ורחוב  קרןרחוב, צ בדרך חברון"תמלמעשה ניתן לקבוע שה

  .כמערכת הסעת המונים) מאחר וקיבולתו מוגבלת למדי(ם באופן חלקי היו

גמישות התפעול שהיא ב הםפני זו של הרכבת -של מערכת אוטובוסים עלהיתרונות הבולטים 

הסעת המונים  עם זאת הקיבולת של. מאפשרת ובעלויות הקמה ותפעול נמוכות יותר

ועל מנת להעביר כמות נוסעים ) ת שיא נוסעים לשע4,000 - כ(היא נמוכה  BRTבטכנולוגיית 

רבה יש צורך בתדירות גבוהה של אוטובוסים שגורמת לציר הייעודי להיות פקוק ולתפקד 

המשך השימוש ). שם נפחי האוטובוסים גבוהים, במרכז העירכמו שכבר היום קורה (בכשל 

 דהיינו מצב בו מספר אוטובוסים של –במערכת האוטובוסים צפוי להביא למצב של צוברים 

אותו הקו יגיעו יחד לתחנות לאורך הציר על אף העובדה שהם יצאו בשעות שונות מתחנת 

- סים שניתן להעביר בעדיפות עלבנוסף תדירות האוטובו. המוצא בשל הפקקים לאורך הציר

                                                           
 .29/1מ "סעיף זה מבוסס על המידע שהוצג בתמ 2
 . 9%באזורים קריטיים ניתן לתכנן לשיפוע מקסימאלי של  3
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 120  עדם הם באורך של- מחזורי הרמזור בי. פני תחבורה אחרת בצמתים גם היא מוגבלת

ניתן ,  נסיעות בשעה20כאשר תדירות הרכבת היא , לכן.  מחזורים בשעה30, כלומר, שניות

סים  אוטובו5-8 -כאשר יש צורך לספק העדפה ל, אולם. אחת למחזור, לספק העדפה לרכבת

  .הרי שלא ניתן לבצע זאת מבלי להפריע באופן משמעותי לתנועת כלי הרכב הפרטים, במחזור

העדפה ברמזורים שלה תפקיד חשוב עם מערכת ת לספק כלבילפיכך יש יתרון לרכבת הקלה 

  .האמינות והדיוק של המערכת, בקביעת התדירות

שירות , דיוק,  קיבולתכגון, יתרונותיה של הרכבת הקלה מצויים גם במישור התנועתי

  :כמפורט להלן, אך יש לה גם יתרונות במישורים נוספים, ומהירות גבוהה יותר

איכות הנסיעה בה גבוהה והיא מאפשרת נגישות נוחה וקלה גם , הרכבת הקלה נוחה -

  . למוגבלים עקב מבנה הקרון ודיוק עמידת הרכבת בתחנה

מבוצע בדרך כלל שאינו ( העתקת תשתיות ל גםכלביצוע רצועת הרכבת הקלה  -

ברמת השירות ולפגוע  מטרדים עתידיים םצמצלהמאפשרת ) צ" נתבמסגרת סלילת

  .תיקון תשתיות המצויות ברצועת הדרךלשדרוג ולכאשר יש צורך בעבודות 

אינה " (נקייה"הרכבת הקלה המבוססת על מערכת הפעלה חשמלית והנה שקטה ו -

  . ביחס למערכות חלופיות אחרות) מזהמת

רכבת קלה יש פוטנציאל רב יותר לפי מחקרים שנעשו בעולם נמצא כי -וסף עלבנ -

לפתוח העיר חיובית יותר ומשמעותית יותר ותרומה לשדרוג המרחב העירוני 

  .בהשוואה לכבישים ולאוטובוסים

  

 העיר מהווה.  ביחס לכל עיר אחרת בארץ ובעולם איכות ייחודיתשלהירושלים נתפסת כעיר 

 של האלמנטים האלו ביטויה. בירת מדינת ישראל וסמל תרבותי לאומי, מימרכז רוחני עול

לחזק את מרכז העיר יב ימחפיתוח ירושלים .  במרכז העיר המורחבמקד גםבירושלים מת

  .ולהנגישו לאוכלוסייה רבה ומגוונת

 להתדרדרות מתמדת בפעילות גרמוצ "הן ברכב פרטי והן בתח, קשיי הנגישות למרכז העיר

 לימדו על ירידה 29/1מ "ידי הצוות שתכנן את תמ-סקרים שנתיים שבוצעו על. עירבמרכז ה

וזאת , בידור וסידורים אישיים, קבועה בכוח המשיכה של מרכז העיר לפעילויות מסוג קניות

  .תלפיות ומאה שערים, גבעת שאול, לטובת מרכזים חדשים כגון מלחה

 המלך -ר והעוברים בציר קרן היסוד האוטובוסים המשרתים את מרכז העי' כבר כיום מס

במקטע . בשעות השיא) כפי שהוסבר לעיל( שטראוס הנו גדול ונוצר מצב של צוברים –' ורג'ג

פי חלופת האוטובוסים בשירות למרכז העיר - זה יש יתרון רב לחלופת הרכבת הקלה על

  .וחיזוקו

  

לופה הטכנולוגית זו הח,  היתרונות של הרכבת הקלה שנמנו לעילכלבנוסף ל, לסיכום

 7,500 -כ, ה לתת מענה לתחזית הנוסעים הצפויה בציר הקו הכחולכלהמתאימה ביותר שי

 . נוסעים בשעת שיא
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  חלופות מאקרו 2.3

  ) אזור החאן-שמואל הנביא ( העירמרכזחלופות  2.3.1

   רקע 2.3.1.0

 העברת הרכבת הקלה חשיבות לבחינת החלופות לאופן בוש המקטעים אחד

שמואל הנביא בצפון עד ככר ' יר המשתרע מרחהנו מקטע מרכז הע, מכרעת

התכונות של מקטע זה המקשות מאד על . בדרום) אזור החאן(מנדס פרנס 

  :הנן, בחירת החלופה ועל תכנונה ושלהן משקל חשוב בגיבוש התכנית

בעיקר (קיומו של מרקם אורבני אינטנסיבי וצפוף מאד לאורך הציר   .א

, ת המשתנות מאד בטווח רחבמגוון תכונולמרקם זה ). בחלקו הצפוני

תמהיל השימושים ,  המתגוררות לאורכוהכגון קבוצות האוכלוסיי

חתך הרחוב , אינטנסיביות הבנייה, )משרדים, מסחר, מוסדות, מגורים(

, תנועת כלי רכב, הולכי רגל(הפעילות האינטנסיבית הקיימת . ועוד

  .  הבולטים של מקטע זהםהנה אחד המאפייני) צ"תנועת תח

חתך .  שטראוס-יחזקאל ' ך הרחוב הצר מתקיים בעיקר בקטע רחחת  .ב

שחלקם מיועדים ) בחלופה עילית למשל(זה מחייב להרוס מבנים 

 .בלבד'  מ11-14רוחב חתך הרחוב הנו . לשימור

פעילות עירונית אינטנסיבית המתקיימת גם ברחובות החוצים את   .ג

יב ניכר של שבו מרכ, לת חציות רבות של קהל רב ומעורבלוכהציר ה

 .ילדים ואמהות הדוחפות עגלת תינוקות

לבצע קטעי , שיפועים טופוגרפיים חדים המחייבים בחלק מהחלופות  .ד

 .מילוי וחפירה המנתקים מעברים משני צידי הרחוב

שיש צורך להעתיקן ובמקרים , ריכוז תשתיות העוברות לאורך הרחוב  .ה

ת תשתיות בשל מחייב ביצוע של מנהר) כגון החלופה העילית(מסוימים 

 .חוסר מקום

תפקודו של המקטע כציר אורך תחבורתי החיוני להתנהלותה התקינה   .ו

 .הנה בעייתית, אשר פגיעה בו בכל אחד משלבי ההקמה, של העיר

הסמיכות הרבה של שימושים רגישים לציר מגדילה את פוטנציאל   .ז

 .ההשפעות הסביבתיות השליליות בשלב הקבע ובשלב ההקמה

המיוחדים של ציבור הנוסעים החרדי העושה שימוש צרכי התחבורה   .ח

בקווי אוטובוסים מיוחדים אשר חלקם ימשיכו לתפקד גם לאחר 

 .הפעלת הרכבת הקלה
  

תחנות , תחנות(תכונות אלו יחד עם הצורך לתכנן את המסילה ומתקניה 

ללא פגיעה ,  גבוההשירותכך שתובטח לציבור הנוסעים רמת ) השנאה
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ו אתגר קשה בפני צוות התכנון בבואו לבחון חלופות הציב, באורחות חייו

  .לאופן העברת המסילה

  

  תאור החלופות  2.3.1.1

תמציתי של החלופות מובא  תאור.  חלופות מאקרו שונות4הבחינה הקיפה 

  . בכל חלופה מוצגים בהמשךהצפוייםהשינויים בתנועה . להלן

  1E –חלופה עילית   .א

במספר .  לכל אורך המקטעבחלופה זו עוברת המסילה במפלס קרקע בקירוב

) שטראוס' יחזקאל ורח'  למשל לאורך רח9%-8% - כ(קטעים בעלי שיפוע חד 

 יש צורך במיתון השיפוע באמצעות חפירה ומילוי ,ורדיוסים אופקיים קטנים

 בהן נדרש מקטע תוואי אנכי לאופקי ועבור ביצוע תחנותשל לצורך התאמה 

  .ישר

  :ביצוע עבודות מילוי או חפירה הנםהקטעים העיקריים בהם יהיה צורך ב

 .מ" ס80 -מילוי משוער של כ –יחזקאל / צומת שמואל הנביא  −
חפירה  –) בין רחוב הבוכרים לרחוב הושע(לאורך רחוב יחזקאל  −

 .' מ2.5- משוערת של עד כ
 .מ" ס60 -מילוי משוער של כ –מצפון לרחוב מלכי ישראל  −
 –) 'ורג' רחוב המלך גבין רחוב אביגדורי עד(לאורך רחוב שטראוס  −

   .' מ1.5- עד כמשוערת שלחפירה 

  .י סימון הקטעים בתשריט בהמשך/ראה

 לבין ככר מנדס )מצפון לרחוב בר אילן(רחוב גבעת משה לאורך התוואי בין 

  . חנות נוסעים עיליות ת9פרנס תוקמנה 

-11הוא ל לוכשטראוס שרוחבו ה' יחזקאל לבין רח' בקטע הצר ביותר שבין רח

שרוחבה לא יעלה על , תוותר רצועה פנויה צרה מאד',  מ750 -ואורכו כ'  מ14

ושלא תאפשר ) ' מ8-9רוחב רצועת הרכבת ללא תחנות הנו (כ "בסה'  מ4-6

קטע זה יהפוך לקטע שבו תנוע . הסדרת מדרכות נוחות למעבר הולכי רגל

ם תוח ושיקויעל מנת לאפשר פ. הרכבת ללא אפשרות למעבר כלי רכב אחרים

כ יהיה צורך "בסה. נאות של הרחוב נשקלה האפשרות לפנות חלק מהמבנים

וחלקם ) 'בתי כנסת וכו( מבנים שחלקם משמשים כמבני ציבור 11- לפנות כ

  .המבנים מסומנים בתשריט בהמשך. כמגורים מעורבים עם מסחר

תונח המסילה ) דוד המלך' לאורך קרן היסוד ורח(דרומה ' ורג'המלך ג' מרח

צ הקיימים ובתוך זכות הדרך המאושרת "הרחוב על חשבון נתיבי התחבמפלס 

) ' מ1מעל (הרחבות פיזיות משמעותיות . ללא צורך בהרחבה פיזית משמעותית

  : במקומות אלוהתידרשנ
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 של כ הרחבה  תדרש-  סמוך לגן מאיר שרמן וצומת רחוב שמואל הנגיד −

  .' מ30 -לאורך קטע של כ, ' מ4 -

תידרש הריסת מבנה . ' מ9 – כ ,ית הכנסת הגדולמול מלון המלכים וב −

  .המשמש כבנק בצומת אגרוןאו שינוי למבנה קיים אחד 

  תדרש הרחבה של,רחוב קרן היסוד בין רחוב אחד העם לרחוב סוקולוב −

 .' מ4 –כ 
 .דן פנורמה הרחבה על חשבון כביש השירות של מלון - קרן היסוד  −
  .משפת הכביש'  מ10 -של כרצועה תדרש  –לאורך חזית גן בלומפילד  −

  

. העברת רכבת במפלס הקרקע תשפיע על אפשרויות התנועה לרכב ואוטובוסים

שטראוס , התנועה מוגבלת בגלל החתך הצר של הרחובות יחזקאל, גם כיום

אפשרת תנועת אוטובוסים ומוניות בלבד לאורך קטעים תומ', ורג'והמלך ג

עת רכב פרטי לאורך הציר תנו לכן ההשפעה העתידית על, ניכרים מהציר

עם הפעלת רכבת קלה תבוצע התאמה למערך . יחסית תהיה מעטה

") 70"קוי (רב האוטובוסים העורקיים העוברים בציר היום . האוטובוסים

קוים נוספים קצרים יותר יוסטו לרחובות סמוכים או . י הרכבת"יוחלפו ע

ך מאפשר מעבר תנועת מוניות תיאסר לאורך חלקים בהם רוחב החת. ניצבים

שינוי מפלס הרחוב והקמת . מסילות בלבד ותיפגע באופן משמעותי יותר

/ תחנות ברחוב הראשי תחייב סגירת מספר חציות מסוימות של רחוב יחזקאל

  .שטראוס

יהיה צורך ', ורג'שטראוס והמלך ג, בגלל החתך הצר של הרחובות יחזקאל

אך השינויים , אלולהסיט את תנועת כלי הרכב והאוטובוסים מרחובות 

עיקר השינויים יהיו ברחוב . בנפחים אינם משמעותיים ביחס לחלופת האפס

 -  ל13 - מ(עליאש לכיוון צפון ' שטראוס וברח' בקטע שממזרח לרח, הנביאים

השינויים קטנים בשאר הרחובות ). 60% - עליה של כ– אוטובוסים 21

  .חלופת האפסבהשוואה ל

  .בהמשך 2.3.1.5בתשריט  יםמוצגנפחי התנועה בחלופה זו 

  

חתך האורך , מציג את תנוחת המסילה בחלופה העילית 2.3.1.1' תשריט מס

על גבי תשריט זה מסומנים גם קטעי המילוי . של החלופה וחתכי רוחב

מבנים מבנים לשימור ו, )מיקום משוער בלבד(תחנות הרכבת , והחפירה

  .להריסה

  

  6E – חלופת המנהרה קצרה  .ב

- מלץ לשקע את המסילה ממערב לצומת הרחובות שמואל הנביאבחלופה זו מו

עומק המנהרה המשוער . ' מ1800 - ולהעבירה במנהרה לאורך של כ בר אילן
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המנהרה ). למעט הקרבה לפורטלים(מתחת לפני הקרקע '  מ15-40 -הנו כ

 במחיצה.  בין המסילותידי מחציה בנויה- עלתבוצע כמנהרה אחת עם הפרדה 

תפקד ישישמשו למעבר בין רצועת מסילה אחת לשנייה שיבוצעו פתחים 

טרם נקבעה אך המנהרה של ביצוע שיטת ה. במקרה חירום כנתיב מילוט

 או בשיטת קידוח ופיצוץ מבוקרההערכה הנה כי ניתן יהיה לבצע את המנהרה 

  .T.B.M המנהרה לא תבוצע באמצעות .ךוידי מכונות חית- על

לאורך של כ צעות תעלה משוקעת פתוחה הכניסה הצפונית למנהרה תהיה באמ

  4.  הפורטל הצפוני יוקם מצפון לרחוב גבעת משה.' מ120 -

). יפו' הנביאים לבין רח' בין רח(יפו ' הפורטל הדרומי יבוצע מצפון לרח

' ותחצה את רח'  מ70 –המסילה תצא מהמנהרה בתוואי משוקע באורך של כ 

חתך האורך של חלופה .  הקייםבמפלס הרחוב) ואת מסילת הקו הראשון(יפו 

  ).167בחתך (זו מתלכד עם חתך האורך של החלופה העילית לאחר תחנת יפו 

עד ככר מנדס פרנס ' ורג'מרחוב יפו ימשיך התוואי במפלס עילי ברחוב המלך ג

  .בדומה לחלופה העילית

 4 -  תחנות תת קרקעיות ו2-3  על פי הערכהלאורך המסילה בחלופה זו יוקמו

 התחנות התת קרקעיות תכללנה .) הדרומי יותרבקטע העילי (יליותתחנות ע

  .בתכנית נפרדת והן אינן נסקרות בתסקיר זה

אך יהיה צורך , למעט מבנה אחד ברחוב אגרון לא יהיה צורך בהריסת מבנים

בקטע (, בדומה לחלופה העילית) ' מ1מעל (בביצוע הרחבות פיזיות משמעותיות 

  :במקומות אלו) העילי

  .' מ4 - רצועה של כ - ך לגן מאיר שרמן וצומת רחוב שמואל הנגידסמו −

תידרש הריסת מבנה  .' מ9 – כ –מול מלון המלכים ובית הכנסת הגדול  −

  .המשמש כבנק בצומת אגרוןאו שינוי למבנה קיים אחד 

 .' מ4 –כ –רחוב קרן היסוד בין רחוב אחד העם לרחוב סוקולוב  −
 .דן פנורמהיש השירות של מלון  הרחבה על חשבון כב- קרן היסוד  −
  .משפת הכביש'  מ10 - רצועה של כ–לאורך חזית גן בלומפילד  −

  

הקרקע תשפיע על אפשרויות התנועה לרכב תת העברת רכבת במפלס 

התנועה כיום . ואוטובוסים אך כמובן בהיקף מצומצם יותר מהחלופה העילית

  ומוניות בלבד לאורךומאפשרת תנועת אוטובוסים', ורג'מוגבלת ברחוב המלך ג

לכן ביצוע הרכבת הקלה תשפיע על . במיוחד לכיוון דרום, קטעים מהציר

עם הפעלת הרכבת הקלה .  יחסיתבשיעור קטןתנועת רכב פרטי לאורך הציר 

רב האוטובוסים העורקיים העוברים . תבוצע התאמה למערך האוטובוסים

ים קצרים יותר יוסטו קוים נוספ. י הרכבת"יוחלפו ע") 70"קוי (בציר היום 

                                                           
  . אולם מיקומו זהה בכל חלופות המנהור,מיקום הפורטל הצפוני טרם נקבע באופן סופי 4
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תנועת מוניות תיאסר לאורך חלקים בהם רוחב . לרחובות סמוכים או ניצבים

  . החתך מאפשר מעבר מסילות בלבד ותיפגע באופן משמעותי יותר

מיקום התחנות התת קרקעיות דורש התאמה של מסלולי האטובוסים 

  .המזינים לממשק אופטימאלי בין אמצעי התחבורה הציבורית השונים

  

ברב הרחובות הסמוכים . בחלופה זו לא צפויות הסטות תנועה משמעותיות

או לעתים אפילו , אין הבדל משמעותי בנפחים לעומת חלופת האפס, לתוואי

שמואל הנביא בקטע ברחוב  40% -עליה של כצפויה . נפחים קטנים יותר

 13 - אוטובוסים לכל כיוון בהשווה ל18 - כ( .שממזרח לצומת עם רחוב יחזקאל

  ).בחלופת האפס

  

  . בהמשך2.3.1.5'  מסמוצגים בתשריטנפחי התנועה בחלופה זו 

  

חתך , מציג את תנוחת המסילה בחלופת המנהרה הקצרה 2.3.1.2' תשריט מס

, על גבי תשריט זה מסומנים גם קטעי המילוי והחפירה. האורך וחתך טיפוסי

  . ומבנים לשימור)מיקום משוער בלבד(תחנות הרכבת 

  

  7E – ופת המנהרה הבינוניתחל  .ג

הפורטל הצפוני הנו ללא שינוי . מ" ק2.7 - לת מנהור לאורך של כ לוכחלופה זו 

' הפורטל הדרומי יבוצע ברח). תאור הפורטל בחלופת המנהור הקצרה' /ראה(

  .בסמוך לבית הכנסת הגדול' ורג'המלך ג

קרבה למעט ה(מתחת לפני הקרקע '  מ20-50 -עומק המנהרה המשוער הנו כ

  .לעיל' שלה הם כמתואר בסעיף ב מבנה המנהרה ושיטת הביצוע). לפורטלים

 ויתלכד עם ' מ125-לאורך של כ התוואי יצא מהפורטל הדרומי בתעלה פתוחה 

 האורך של חלופה חתך). 174בחתך (צרפת מפלס הרחוב הקיים מצפון לכיכר 

 .חתך זהדרום לזו מתלכד עם חתך האורך של החלופה העילית מ
 אחת תחנות תת קרקעיות ותחנה עילית 4-5 - בחלופה זו יוקמו על פי הערכה כ 

 .במקטע העילי
 .למעט מבנה אחד ברחוב אגרון לא יהיה צורך בהריסת מבנים

  :הרחבות פיזיות משמעותיות תידרשנה במקומות אלו

וידרש הריסת מבנה אחד או שינוי המבנה  יתכן .באזור הפורטל הדרומי −

 .מת אגרוןהמשמש כבנק בצו
 .' מ4 -כ :  בין רחוב אחד העם לרחוב סוקולוברחוב קרן היסוד −
 .דן פנורמהמלון   הרחבה על חשבון כביש השירות של- קרן היסוד  −
  .משפת הכביש'  מ10 - רצועה של כ–לאורך חזית גן בלומפילד  −
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  17   חלופות מאקרו–' פרק ב

מאפשר גם היום תנועת רכב במסלולים , צ הקיים מדרום לככר צרפת"המת

. צ במסילות רכבת" זה יוכל להמשיך גם לאחר החלפת המתהסדר. מקבילים

רב האוטובוסים . עם הפעלת רכבת קלה תבוצע התאמה למערך האוטובוסים

ניתן , בקטע זה. י הרכבת"יוחלפו ע") 70"קוי (העורקיים העוברים בציר היום 

להעריך כי ההתאמה הנדרשת לקווים נוספים אשר יוסטו לרחובות סמוכים או 

תנועת מוניות תותר במסלול הרכב הכללי כך שהפגיעה היא . זניחה, ניצבים

  .מזערית

מיקום התחנות התת קרקעיות דורש התאמה של מסלולי האטובוסים 

  .המזינים לממשק אופטימאלי בין אמצעי התחבורה הציבורית השונים

  

בשל המרחקים ,  צפויים לעבור יותר אוטובוסים על הציר עצמובחלופה זו

ברב ). לעומת חלופת המנהרה הקצרה(תר בין תחנות הרכבת הגדולים יו

אין הבדל משמעותי בנפחים לעומת , הרחובות הסמוכים או החוצים את הציר

 בשני רחובות צפויה . צפויים נפחים קטנים יותראףבחלקם . חלופת האפס

 אוטובוסים לעומת 20( ברחוב עליאש לכיוון צפון : או מעט יותר50% - עליה בכ

 או 10 - אוטובוסים לכל כיוון בהשוואה ל18(וברחוב אגרון ) ופת האפס בחל13

  ). בחלופת האפס12

  

  .בהמשך 2.3.1.5 בתשריט זו מוצגיםנפחי התנועה בחלופה 

  

חתך האורך וחתך טיפוסי , מציג את תנוחת המסילה 2.3.1.3' תשריט מס

וי על גבי תשריט זה מסומנים גם קטעי המיל. בחלופת המנהרה הבינונית

  .  ומבנים לשימור)מיקום משוער בלבד(תחנות הרכבת , והחפירה

  

  8E – חלופת המנהרה הארוכה  .ד

 המנהרה .מ" ק3.6 -  לת מנהרה שאורכה כלוכחלופת המנהרה הארוכה 

 רמצפון לככ, דוד המלך' עד רח) המתואר לעיל(משתרעת מהפורטל הצפוני 

  ).בין כיכר זו לבין ככר פלומר(ס מנדס פרנ

למעט הקרבה (מתחת לפני הקרקע '  מ20-50 -הרה המשוער הנו כעומק המנ

 גם אפשרות קיימת. לעיל' מבנה המנהרה הוא כמפורט בסעיף ב). לפורטלים

  .לביצועה במספר ראשים בשיטות אחרות המתארות לעיל

מן הפורטל הדרומי תצא המסילה בחתך משוקע ותעבור בתעלה פתוחה 

ורך של חתך הא. 183בחתך ס הרחוב  למפלעד הגיעה'  מ140 –כ שאורכה 

  .חלופה זו שונה מחתך האורך של החלופה העילית לכל אורכו

  . תחנות תת קרקעיות4-6בחלופה זו יבוצעו 

לא יהיה צורך בהרחבות פיזיות משמעותיות למעט בקטע הפורטל וכן לא יהיה 

  .צורך בהריסת מבנים
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  18   חלופות מאקרו–' פרק ב

ביר את תנועת כלי יאפשר להע, דוד המלך' חתך הרחוב הרחב יחסית של רח

דבר שיאפשר ) פ"על חשבון שצ(הרכב משני צידי הפורטל והתעלה הפתוחה 

  .לנהל את התנועה בדומה למצב הקיים

  

העברת רכבת במנהור מתחת לכל מרכז העיר מאפשרת גמישות ובין היתר גם 

גם כיום לא קיימות תחנות . שמירה על הסדרי התנועה הקיימים במרכז העיר

 להמשיך להתרחש כלב דוד המלך כך שמעבר אוטובוסים יאוטובוס ברחו

אין פגיעה בדמות מגבלות נסיעה לכלי רכב מכל . לאורך קטע זה ללא תחנות

  . סוג בחלופה זו

מיקום התחנות התת קרקעיות דורש התאמה של מסלולי האטובוסים 

  .המזינים לממשק אופטימאלי בין אמצעי התחבורה הציבורית השונים

  

לעבור יותר   צפוייםבחלופה זוגם , פת המנהרה הבינוניתבדומה לחלו

) ביחס לחלופה עילית או לחלופת המנהרה הקצרה (אוטובוסים על הציר עצמו

 נפחי האוטובוסים ברחובות הסמוכים .אופטימאלישירות על מנת להשיג 

מלבד רחוב אגרון בו אין , זהים ברוב הרחובות לחלופת המנהרה הבינונית

 50% -הרחוב היחידי בו יש עליה של כ. בהשוואה לחלופת האפסשינוי מהותי 

  .בנפחי האוטובוסים הינו רחוב עליאש לכיוון צפון בלבד

 
חתך האורך וחתך טיפוסי , מציג את תנוחת המסילה 2.3.1.4' תשריט מס

על גבי תשריט זה מסומנים גם קטעי המילוי . בחלופת המנהרה הארוכה

  . ומבנים לשימור)ם משוער בלבדמיקו(תחנות הרכבת , והחפירה

  
בתשריט . מציג את נפחי התנועה בחלופות השונות 'ד-'א2.3.1.5' שריט מסת

מוצגים נפחים כלליים לאורך הציר עצמו ונפחי אוטובוסים לאורך הציר 

  .סמוכיםוברחובות ה

במהלך הכנת התכנית שונו נפחי התנועה החזויים בחלופת האפס : הערה

החישובים בפרק זה לא עודכנו כיוון שלא ). הרה קצרהמנ(ובחלופה הנבחרת 

  .מצאנו כי הדבר ישפיע על בחינת החלופות ועל המסקנות

  

) על פי הערכת הצוות (ות הצפויתחזיות תנועת כלי רכבהטבלה הבאה מסכמת 

  :בחלופות השונות
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  19   חלופות מאקרו–' פרק ב

  )בוקר שיא עתש( השונות המינהור בחלופות הציר לאורך תנועה תחזיות :2.3.1.1 'מס טבלה
 מנהרה ארוכה מנהרה בינונית מנהרה קצרה חלופה עילית  חלופת האפס מצב קיים 

 המקטע 
 'אוטו כללי 'אוטו כללי 'אוטו כללי 'אוטו כללי 'אוטו כללי 'אוטו כללי

שמואל ' רח
 20 - * * ?????46 1000 78-89 600-1000 הנביא

- 8 
- 8 

 47-65 - 47-65 - 60-70 - * * 65-78 - 58 - יחזקאל' רח
 21 - 21 - 10 210 * * 40-99 - 33-70 - שטראוס' רח

המלך ' רח
 )צפון(' ורג'ג

400 
' מרח(

 )המעלות
74-84 

1300 
' מרח(

 )המעלות
99 * * - - - 

10 
- 

10 

המלך ' רח
 )דרום(' ורג'ג

400 
' מרח(

 )המעלות
55 

500 
' מרח(

 )המעלות
98 1500 20 

1500 20 1300 26 1500 26 

 קרן 'רח
 1200 - 1200 70 500-800 43-74 400 היסוד

- 1200 10 
- 10 

 13 1500 13 1700 30 1700 30 1700 83 600-800 54 700-800 דוד המלך' רח
  

לא ניתן יהיה להעביר תנועה כלשהיא , ההנחה היא כי עקב החתך הצר של הרחוב*

   .בנוסף למסילה, לאורך הציר

  

י סימון /ראה. לרחובות סמוכים) בחלקה(וסים בכל החלופות תוסט תנועת האוטוב

  .ל"בתשריט הנ

  

  אמות המידה לניתוח החלופות 2.3.1.2

  :פי אמות מידה אלו- ניתוח החלופות נערך על

  

 היבטים סביבתיים  .א
 ההשפעות הסביבתיות של החלופות השונות יש לערוך אבחנה בין חבניתו

ת לבין השפעו, השפעות סביבתיות לאורך הציר הצפויות בשלב הקבע

כמו כן יש לקחת בחשבון את . סביבתיות עקיפות הנובעות מהסטות תנועה

  :להלן הפירוט. בעיקר לאורך הציר, המפגעים הצפויים בשלב ההקמה

  

   השפעות ישירות בשלב הקבע–מפגעי רעש  1.א

 מתבסס על השוואה כמותית בין מפלסי הרעש החזויים חהניתו

ר תמשיך לנוע לאורך או התנועה אש/ על ידי הרכבת וםהצפויים להיגר

). כל אחד לחוד וכן ההשפעה המצטברת של כלל התנועות(הציר 

במסגרת הבחינה נערכה השוואה בין מפלסי הרעש החזויים בכל חלופה 

  .ובינם לבין מפלסי הרעש הקיימים

 .בנוסף נבחנו ההשפעות הצפויות עקב הסטות התנועה
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  20   חלופות מאקרו–' פרק ב

   השפעות ישירות- זיהום אוויר  2.א

 תלויה בהיקף התנועה אשר רפחתת מזהמי האוויתרומת התכנית לה

 ניתוח .תמשיך לנוע לאורך הציר שעליו או מתחתיו תנוע הרכבת

  .החלופה מהיבט זה נערך ברמה האיכותית

  

  השפעות קרינה אלקטרומגנטית 3.א

חשיפת מבנים ושימושים שונים לרמות קרינה גבוהות בקטעים בהם 

ור המסילה מחייב  שמנהההנחה היא(הרכבת עוברת במפלס הרחוב 

 ניכר כך שהמרחק הממשי לשימושים רגישים גדול רהעמקתה בשיעו

  ).מטווח השפעות הקרינה

  

  השפעות עקיפות 4.א

 שתגרמנה עקב הסטות )רעש וזהום אויר (השפעות סביבתיות שליליות

, ובשל העדר מידעאיכותית שנערכה הינה  הבחינה .תנועה בשלב הקבע

  .התיחסה לתנועת אוטובוסים בלבד

  

  . לשלב ההקמה נסקרות בהמשךת אמות מידה המתייחסו:הערה

  

  

 היבטים חזותיים ואורבניים  .ב

  שיקום הרחוב העירוני  1.ב

חזותי של הרחוב -השפעת התכנית על דרגות החופש לשיקום הנופי  

העירוני והפיכת התכנית למנוף לשדרוגו ולשיפורו לטובת הציבור 

, פיכת הרחוב למדרחובה, חידוש מראה הרחוב: אלמנטים כגון. הרחב

טיפוח מראה הרחוב ורצועות ירוקות לאורכו הנן תועלות חשובות 

  .בה מעבר לתועלת התחבורתית הגלומה, המושגות על ידי התכנית

  

  תפקוד הרחוב 2.ב

הולכי רגל ולרוכבי אופניים ל, רכבהסדרת מעברים וצירים נוחים ל  

 בין שני רצאמת מידה זו מתייחסת גם לניתוק אשר ייוו .לאורך הציר

תעלות משוקעות או , צידי הרחוב עקב הקמת פורטלים משוקעים

  .קירות תמך ומבנים עיליים אחרים

  

  השפעות חזותיות 3.ב

לרבות פגיעה , החיוביות והשליליות, סקירת ההשפעות החזותיות  

באלמנטים ערכיים והשפעה שלילית צפויה של אלמנטים בנויים לאורך 
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  21   חלופות מאקרו–' פרק ב

 לאוורור תמערכות מכאניו, נים עילייםמב, מערך החשמול: כגון, הציר

  .תחנות תת קרקעיות ועוד

  

  מבנים לשימור 4.ב

  .המיועדים לשימור עקב הרחבת חתך הרוחב של הרחוב פגיעה במבנים  

 

 היבטים תכנוניים  .ג

  קונפליקטים עם שימושי קרקע קיימים .1ג

שינוי גישות למבנים , קונפליקטים שונים כגון הריסת מבנים ומתקנים

  .פגיעה בחצרות ובמעברים וכדומה, כניסות למבנים ישינו, ברכב

  

  קונפליקטים עם ייעודי קרקע .2ג

פוטנציאל ליצירת קונפליקטים עם תוכניות שונות המקודמות לאורך 

או גלישה לתחום , בעיקר עקב הצורך בהסדרת גישות אחרות, התוואי

  . תוכניות גובלות ונגיסה בהן

 

 היבטים תנועתיים  .ד
ה שתבחר ניתן יהיה לתכנן את המסילה ומתקני ההנחה היא כי בכל חלופ

  .הרכבת בהתאמה לקריטריונים ההנדסיים והתנועתיים הנדרשים

  רמת השירות של הרכבת הקלה 1.ד

רמת השירות שתובטח בכל חלופה לציבור הנוסעים הרחב בהתחשב 

נוחות וזמן , פריסת מערך התחנות והצפיפות ביניהן, במיקום התחנות

  5. עודו, הדרוש לגישה אליהן

  

   שלב הקבע– ההשפעה על התנועה לאורך הציר ובסביבה המיידית 2.ד

, או צמצום תנועת האוטובוסים בפרט/הסטות התנועה בכלל והסטות ו

הגדלת עומסים , צ"הארכת קווי התח, מחייבים שינוי הרגלי הנסיעה

ישום הגבלות על תנועת כלי רכב בצירים מסוימים , בצירים סמוכים

  . ועוד

  

 שלב ההקמההשפעות ב  .ה

 היבטים סביבתיים בשלב ההקמה 1.ה
הפוטנציאל ליצירת מפגעים סביבתיים הגלום בכל חלופה הן לאורך 

פירי גישה , הציר והן בסביבה המיידית לצורך הקמת מתקני הרכבת

כיוון שבשלב כתיבת מסמך זה טרם גובש תכנון הביצוע של כל . ועוד

                                                           
 .ההנחה היא כי אין שוני בתדירות תנועת הרכבות וזמני הנסיעה בין החלופות 5
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 על ניסיון מתבסס הניתוח על הערכה איכותית הנסמכת, חלופה

, רעידות, שהצטבר בפרויקטים דומים תוך שימת הדגש על מפגעי רעש

יקף גם לה בניתוח התיחסנו במידת האפשר. 'ניתוק הרחוב וכו, אבק

תפקוד , התמשכות העבודות, סוג הציוד בו יעשה שימוש, העבודות

  .הרחוב ועוד

  

 השפעות על שימושי קרקע בשלב ההקמה 2.ה
קרקע מסחריים בעיקר בעסקים קטנים פוטנציאל לפגיעה בשימושי 

  .  של שלב הביצוע ופגיעה בנגישות אל הרחובהממושךזמן העקב 

  

  השפעות על התנועה בשלב ההקמה 3.ה

 בעיקר לצורך בסגירת הרחוב שבו או מתחתיו תבוצענה ס יתייחחהניתו

  .עבודות ההקמה

 

 היבטים הנדסיים  .ו
ם לצורך תפעול אמת מידה זו מתייחסת למתקני המסילה ולמתקנים תומכי

מערכות לאוורור ומיזוג : כגון, תוך אבחנה בין מסילה עילית ומנהרה, הרכבת

  .ניקוז הפורטלים ועוד, שיקולי ביטחון ובטיחות, בקטעים הסגורים

 

 מורכבות ביצוע  .ז
מאזן עבודות , הצורך בהעתקת תשתיות: מורכבות הביצוע של כל חלופה כגון

, קנים תומכים כגון מפעל בטוןתצורך במה, אתרי התארגנות ופירי גישה, עפר

  .משך ההקמה ועוד, צירים משוערים לשינוע, גריסה
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   השוואת חלופות מרכז העיר 2.3.1.3

  :פי אמות המידה שפורטו לעיל-להלן ניתוח החלופות על

  

 היבטים סביבתיים  .א

 

  השפעות ישירות בשלב הקבע–מפגעי רעש  1.א

 
 שיטת הניתוח 

ופות מרכז העיר נעשה שימוש לצורך בחינת השפעות הרעש של חל

  :באמות המידה הבאות

 .חריגה של רעש הרכבת מקריטריון הרעש לרכבות  .א

) רכבות ותנועת כלי הרכב בציר(השוואת הרעש המצטבר   .ב

 .בחלופות לרעש המתקבל במצב הקיים

בדיקה זו בוצעה באופן .  הסטות תנועה-  השפעות עקיפות  .ג

ת לחלופות איכותי בלבד כיוון שלא הוכנו רשתות כלליו

 .השונות

 קריטריונים

  :קריטריון לרעש מירבי מותר מחוץ למבנה הינו כדלקמןה

  

  dBA ,EQL – )הפעילות שיא בשעת( מרכבות לרעש קריטריונים :13.2..2 'מס טבלה
  שעת שיא לילה  שעת שיא יום  סוג המבנה

  52  62  מבנה ציבורי רגיש לרעש

  55  65  מבנה מגורים

  

  

 בות רעש רכהנחות לחישוב

  הנחות המודל  .א

  .תוואי החלופות כמוצג לעיל -

ס ובהתאם "על פי תכנת החישוב של המשרד להג: החזרות -

 . 1.0.4למוצג בסעיף 

 .Hard Soil: סוג הקרקע -

 . ס"על פי תכנת החישוב של המשרד להג SEL -מפלס הפליטה ב -

 .' מ8 –גובה הקולטים הינו גובה אחיד  -

 .משוקעת: מצב מסילה -
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  נתוני תפעול  .ב

  .2: נותקרו -

 .  בהמשך2.3.1.3ראה טבלה : מהירות -

 ):שעת שיא(תנועת רכבות  -
  . לכיוון אחד22.56: יום

  . לכיוון אחד9.48: לילה

  

  רעש כבישיםהנחות לחישוב

  נתוני התנועה  .א

 2.3.1.5' בתשריט מסבחלופות השונות מוצגים נתוני התנועה 
  . בפרק זה

  

תנועה לקראת סיום הכנת התסקיר התקבלו תחזיות : הערה

חדשות של אוטובוסים ותנועת כלי רכב לחלופת המנהרה 

לפי הערכה אין צורך בעדכון החישובים כיוון . הקצרה

שהשינויים אינם גדולים וממילא לא ישפיעו על מסקנת השוואת 

  .החלופות מהבט הרעש

  מודל החיזוי וההנחות  .ב

  .' בפרק ד4.0.3 בסעיף מוצגיםפרוט המודל וההנחות 

  

   של החלופות מהיבט הרעשואהההשותוצאות 

הטבלה הבאה מציגה השוואה בין מפלסי הרעש החזויים מהרכבת 

  .במצב הקיים לבין מפלסי הרעש החזויים בכל אחת מהחלופות

  .יללע'  בפרק א1.2.10.1ט הקולטים מופיע בתשרימיקום 
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  dBA ,EQL ,מהקריטריונים הרכבת רעש חריגת – חלופות השוואת :3.1.3.2 'מס טבלה
  שם   מנהרה קצרה  מנהרה בינונית  מנהרה ארוכה  חלופה עילית  קריטריון

  הקולט
מרחק 
מהצי

  ר

  מהירות
  רכבת 

  לילה  יום  לילה  יום  לילה  יום  לילה  יום לילה  יום  )ש"קמ(

 SB-1 27.5 70 65.8 62.0 
sb1a 23 0 66.8 63.1 
sb2a 15 70 67.2 63.4 

 SB-3 21.5 70 74.8 71.0 
sb3a 12 70 72.3 68.5 

 SB-4 23 30 

65  55  

55.6 51.8 
 SB-5 6.5 30 74.1 70.4 
 SB-6 11.5 30 72.8 69.0 
 SB-7 9.5 0 78.1 74.3 
 SB-8 8 70 76.1 72.4 
 SB-9 10.5 70 

62  52  

57.0 53.2 
 SB-10 7 42 65  55  77.7 73.9 
 SB-11 11 42 62  52  74.6 70.8 
 SB-12 8.5 0 65  55  71.7 68.0 
 SB-13 8 42 69.8 66.0 
 SB-14 15 42 

62  52  
72.6 68.8 

 לא -הרכבת במנהר

  צפויה חריגה

sb15a 6 70 62  52  50.0 46.3 
 SB-16 10 50 68.5 64.7 
 SB-17 13 30 66.5 62.7 
 SB-18 7 50 68.8 65.1 
 SB-19 41 0 68.8 65.1 
 SB-20 7.5 50 71.7 67.9 

sb20a 39 47 49.7 45.9 

 לא -רכבת במנהרה

  צפויה חריגה

 SB-21 19 50 61.6 68.4 
 SB-22 11 50 69.4 65.6 
 SB-23 11 50 75.0 71.2 

sb23a 11.5 0 60.8 57.0 
 SB-24 13 30 

65  55  

54.7 50.9 

 לא -רכבת במנהרה

  צפויה חריגה

בדומה לחלופה 

  העילית

בדומה לחלופה 

  העילית

  9  7  4  2  0  0  24  20  כ"סה

  ש" קמ10  הרכבת היאתנועה שלה מהירות  כיבסמוך לתחנות הונח *

  

תוצאות הבדיקה מעלות שמספר החריגות מהקריטריון בחלופה 

בכל הקולטים צפויה חריגה כאשר כמעט  –העילית הוא הגבוה ביותר 

חלופת המנהרה הקצרה מפחיתה את החריגות . מהקריטריון

בעוד שבחלופת המנהרה , מהקריטריון בלמעלה ממחצית מהקולטים

חלופת המנהרה . הבינונית כמעט ולא צפויות חריגות מהקריטריון

הארוכה היא הטובה ביותר ולא צפויות בה חריגות מהקריטריון החל 

  . על הרכבת
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  הגברת רעש ביחס למצב קיים 

 

) כלי רכב+רכבת (הטבלה הבאה משווה בין מפלסי הרעש המצטברים 

החזויים בכל אחת מהחלופות לבין מפלסי הרעש במצב הקיים בשעות 

  .שיא בוקר

  

 ,הקיים המצב לעומת הרעש הגברת -  הרעש מהיבט חלופות השוואת :4.1.3.2 'מס טבלה
dBA ,EQL  

  שם   קצרהמנהרה   בינוניתמנהרה   מנהרה ארוכה  חלופה עילית

 הקולט

מצב 

  מצטבר  רכבת רכב  מצטבר  רכבת רכב  מצטבר  רכבת רכב  מצטבר  רכבת רכב   קיים

 SB-1 69.9 70.8 65.8 72.0 71.1 - 71.1 

sb1a 70.3 71.7 49.7 71.7 72.1 - 72.1 

sb2a 73.9 74.4 61.6 74.6 74.8 - 74.8 

 SB-3 69.0 69.5 66.8 71.4 69.7 - 69.7 

sb3a 69.5 70.7 69.4 73.1 70.7 - 70.7 

 SB-4 68.6 69.0 67.2 71.2 68.9 - 68.9 

 SB-5 69.8 70.8 74.8 76.3 70.7 - 68.6 

 SB-6 66.7 - 72.3 72.3 62.0 - 59.9 

 SB-7 70.1 - 55.6 55.6 66.3 - 64.2 

 SB-8 73.4 - 74.1 74.1 68.6 - 65.6 

 SB-9 72.6 - 72.8 72.8 66.1 - 63.3 

 SB-10 73.2 - 78.1 78.1 67.2 - 64.4 

 SB-11 73.3 - 76.1 76.1 66.2 - 63.4 

 SB-12 68.7 - 57.0 57.0 60.8 - 57.8 

 SB-13 69.3 - 77.7 77.7 61.4 - 58.4 

 SB-14 69.3 - 74.6 74.6 63.7 - 61.1 

בדומה לחלופת 
 המנהרה הארוכה

sb15a 71.0 - 75.0 75.0 57.7 - 55.1 

 SB-16 69.1 - 69.8 69.8 68.8 - 66.3 

 SB-17 72.3 - 72.6 72.6 72.2 - 69.3 

 SB-18 72.0 - 71.7 71.7 72.0 - 69.1 

 SB-19 64.1 - 50.0 50.0 64.2 - 61.3 

 SB-20 69.4 67.6 68.5 71.1 69.4 - 69.4 

sb20a 66.3 64.2 60.8 65.8 65.8 - 65.8 

בדומה לחלופת 
 המנהרה הארוכה

 SB-21 70.6 68.9 66.5 70.9 71.3 - 69.3 

 SB-22 68.7 68.4 68.8 71.6 69.8 - 67.8 

 SB-23 70.2 68.2 68.8 71.5 68.9 - 66.9 

sb23a 69.7 66.7 54.7 67.0 68.4 - 66.4 

 SB-24 71.1 68.4 71.7 73.4 69.6 - 67.6 

  בדומה לחלופה העילית

  בדומה לחלופה העילית

כ קולטים "סה
 בהם צפויה
  הגברה

23  6  10  15  

  

  

מתוצאות ההשוואה עולה כי מספר הקולטים בהם צפויה הגברה של 

. מפלסי הרעש ביחס למצב הקיים הוא הגדול ביותר בחלופה העילית
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מספר הקולטים בהם צפויה הגברה קטן בשליש בחלופת המנהרה 

צרה ובלמעלה ממחצית בחלופות המנהרה הבינונית בהשוואה הק

חלופת המנהרה הארוכה היא הטובה ביותר מבחינת . לחלופה העילית

  . אמת מידה זו

יצוין כי מפלסי הרעש בחלופה העילית נמוכים ביחס למפלסי הרעש 

  .6במצב הקיים רק בסמוך לתחנות הרכבת

  

העבודה על החלופה בשל עידון של התכנון שנעשה במסגרת : הערה

לבין ' הנבחרת ייתכנו הבדלים בין מפלסי הרעש המוצגים בפרק ב

הבדלים אלו הם מינוריים ואינם . 'מפלסי הרעש המוצגים בפרק ד

  . משפיעים על בחירת החלופה

  

  7הסטות תנועה 

הטבלה הבאה מציגה את נפחי האוטובוסים ברחובות הסמוכים לציר 

  .השונותהרכבת בחלופת האפס ובחלופות 

  
  dBA ,EQL ,אוטובוסים הסטות :5.1.3.2 'מס טבלה

  
מנהרה   מנהרה קצרה מנהרה ארוכה  חלופה עילית  חלופת האפס  רחוב

  בינונית

 87 87 87 105 85 )שמואל הנביא- צפניה(בר אילן 
 25 35 25 28 25 )זקס-יחזקאל(שמואל הנביא 

 12 12 12 4 18 צפניה 
 6 6 6 4 6 עזרא

 42 42 42 20 45 מלכי ישראל
 46 52 46 68 119 )ח" כי- שטראוס* (הנביאים
 33 33 33 68 36 ) שבטי ישראל-שטראוס(הנביאים 
 26 26 26 28 29 בצלאל

 16 16 16 18 18 אוסישקין
 42 36 42 44 53 עליאש

 16 10 16 16 0 שמואל הנגיד
 36 20 26 26 22 אגרון
 19 19 19 20 26 בן מימון' שד

 19 19 19 20 28 ן"הרמב
 13 13 19 13 28 דוד המלך

כ רחובות בהם צפוי גידול משמעותי "סה
  של מספר האוטובוסים )50%(

  2  1  1  2  

  

מתוצאות הבדיקה עולה כי צפויה עליה משמעותית בנפח 

האוטובוסים בכל החלופות ברחוב שמואל הנגיד בהשוואה לחלופת 

ברחוב הנביאים  הדבר להתקיים גם צפויבחלופה העילית . האפס

                                                           
 .בחישוב לא התייחסנו לרעש התחנה עצמה 6

נתונים מעודכנים . 2014מ במסגרת נתוח החלופות בשנת "מערכות תחבורה ירושלים בע' י חב"הנתונים הועברו ע 7

 . בהמשך'  ד-' והם מוצגים בפרקים ג2015י צוות תכנית אב לתחבורה במהלך שנת "ה הנבחרת עהועברו לחלופ
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  28   חלופות מאקרו–' פרק ב

בקטע שבין רחובות שטראוס לרחוב שבטי ישראל ובחלופת המנהרה 

   .הבינונית ברחוב אגרון

  

  מסקנות

  
  : לשלוש אמות מידהבהתייחסבחינת החלופות נערכה 

  
 חריגה של רעש הרכבת מהקריטריונים  .א

בקטעים שבהם הרכבת עוברת במפלס הקרקע צפויות חריגות 

יבט זה חלופת המנהרה לפיכך מה. רבות ממפלסי הרעש

בה הרכבת ממונהרת לכל אורכה וחלופת המנהרה , הארוכה

הבינונית בה הרכבת עוברת לאורך רוב התוואי במנהרה הן 

. הטובות ביותר עם יתרון קל לחלופת המנהרה הארוכה

  .לחלופה העילית החסרון הרב ביותר מהיבט זה

  

 )רכבות ותנועת כלי הרכב בציר(השוואת הרעש המצטבר   .ב

 בחלופות לרעש המתקבל במצב הקיים

תוצאות ההשוואה מעלות כי בחלופה העילית מתקבל מספר 

הקולטים הגבוה ביותר עבורם צפויה הגברה של מפלסי 

חלופות המנהרה הארוכה . הרעש ביחס למצב הקיים

והבינונית הן הטובות ביותר מהיבט זה כאשר חלופת 

  . נוניתהמנהרה הארוכה עדיפה על חלופת המנהרה הבי

 

 ה הסטות תנוע- השפעות עקיפות  .ג

פ אמת מידה זו אין הבדל משמעותי בין "ניתן לראות כי ע

בכל החלופות ישנה עליה משמעותית בנפח . החלופות

האוטובוסים ברחוב שמואל הנגיד כתוצאה מהסטות 

בחלופת המנהרה הבינונית ובחלופה העילית צפויה . התנועה

אגרון וחלק מרחוב (וסף עליה בנפח האוטובוסים ברחוב נ

 ). הנביאים בהתאמה
  

יא הטובה הלסיכום מהיבט הרעש חלופת המנהרה הארוכה 

  .ביותר

 

  השפעות ישירות- זיהום אוויר  2.א
החלפת התחבורה הציבורית הקיימת ותנועת האוטובוסים הכבדה 

 תשפר באופן ניכר את זיהום ,העוברת במרכז העיר ברכבת הקלה

 בעיקר  השיפור צפוי. או לחלופת האפסייםמצב הקהשוואה להאוויר ב
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  29   חלופות מאקרו–' פרק ב

ר החרדי "מעתוואי בקטע ה לאורך ה,ובאופן משמעותי בחלופה העילית

עקב הפיכת ציר זה לציר בלעדי לרכבת ', ורג'ובקטע רחוב המלך ג

בחלקים אחרים צפוי שיפור לאורך הציר ). כדוגמת רחוב יפו(הקלה 

 זאת יש לקחת עם. עקב דילול משמעותי של תנועת האוטובוסים

 עלולה להחמיר בחשבון שהסטות התנועה מהציר אל רחובות סמוכים

בגלל ההערכה כי מהיבט זיהום האויר . את זיהום האוויר ברחובות אלו

נערך ניתוח איכותי בלבד של , צפוי שיפור עקב הפעלת הרכבת הקלה

  .החלופות מהיבט זה

  

 קרינה אלקטרומגנטיתהשפעות  3.א
) ' מ50 - 15(בעומק ניכר בתת הקרקע עוברות כאמור חלופות המנהור 

כך שהמרחק משימושים רגישים גדול מטווח השפעות הקרינה 

נבחנו ג על שימושים רגישים "לפיכך השפעות האלמ. האלקטרומגנטית

בחלופה העילית ובחלופות המנהור בקטעים בהם עוברת המסילה 

  .במפלס הקרקע בלבד

נת הסביבה למשך זמן ידי המשרד להג- הקריטריון המוסכם על

 18ל "החשיפה המותר לשדות אלקטרומגנטיים שהתקבע במסגרת תת

באזורים  mG 4לחשמול הרכבת הנו זמן חשיפה מוצע ביממה של

 שעות עבודה 8 - ל  mG 10.4 - ו) מגורים ומבני ציבור רגישים(רגישים 

  .משרדים וכדומה, שירותים, באזורי מסחר

טווח ההשפעה , ג מר משה נצר"פי המידע שנמסר מיועץ האלמ- על

 ושימושי קרקע האלקטרומגנטית של מערך החשמול העילי על מגורים

:  במילים אחרות. מהקטנרי של המסילה'מ 4 באזור משופע הנו אחרים

ניתן לעמוד בקריטריון  ובמרחק זה לא צפויה חריגה מהערך המותר

  .המוסכם לחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים

 מספר הבתים המצויים בתחום הטווחים הטבלה הבאה מציגה את

  .המצוינים לעיל

  

   האלקטרומגנטית הקרינה השפעת בתחום המבנים מספר :2.3.1.6 'מס טבלה

  חלופה
בתים בטווח השפעה על בני ' מס

  )' מ4( אדם

בתים בטווח השפעה על ' מס

  )' מ9(ני ומכשור אלקטר

  40  8  עילית

  9  -  מנהרה קצרה

  1  -  מנהרה בינונית

  -  -  רה ארוכהמנה

  : הערה

וכו את טווח ל בתכל) 'מ 4(זה טווח ההשפעה על אדם שנמדד במקרה 

  . ההשפעה על ציוד אלקטרוני וצגי מחשב ישנים ועל כן אינו מפורט בנפרד
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  30   חלופות מאקרו–' פרק ב

  

מערך י טיפול ב"רמת השטף המגנטי עקטנת קיימת אפשרות לה

ת לפיכך משמעות היבט זה בהשווא. )טיפול במקור(החשמול המסילתי 

על כן לחלופת . החלופות הנו באורך הגזרה שבה יש צורך לטפל

פני החלופה העילית בעיקר -המנהרה הארוכה והבינונית יש יתרון על

 .מהיבט עלות הטיפול הנדרש לצמצום טווח ההשפעה
  

 השפעות עקיפות 4.א
,  לאורך הציר עצמומספר כלי הרכביה בה על צפויחלופות המינהורכל ב

 למצב הקיים הן ביחס, שטראוס וקרן היסוד, אברחובות שמואל הנבי

בדומה ,  רכביםרחוב יחזקאל לא יהיוב. והן בהשוואה לחלופת האפס

הנפחים החזויים זהים למצב הקיים ', ורג'מלך גה' ברח. למצב הקיים

בחלופת המנהרה הקצרה מעט חלופות המנהרה הבינונית והארוכה וב

   .ת האפס אך עדיין נמוכים ביחס לחלופגבוהים יותר

אוטובוסים לאורך הציר צפויים להיות גבוהים יותר בחלופות נפחי ה

בשל המרחקים הגדולים יותר בין תחנות הרכבת , המנהור הארוכות

  .הקלה

צפויה להיות בעיקר בחלופה ,  לרחובות סמוכיםהסטות של אוטובוסים

הרחובות . ביחס לחלופת האפס, אך לא בצורה משמעותית, העילית

 ביחס לחלופת 50% - עליה של כ(פויה הסטה של אוטובוסים שאליהם צ

  :הינםבחלופות השונות , )האפס

בחלופת המנהרה , י'ממזרח לככר גרג, רחוב שמואל הנביא  .ג

 .הקצרה

 .בחלופה העילית, שטראוס' ממזרח לרח, רחוב הנביאים  .ד

 הארוכה, בחלופת המנהרה הבינונית, עליאש לכיוון צפון בלבד' רח  .ה

 .תובחלופה העילי

 .בחלופת המנהרה הבינונית, אגרון' רח  .ו
  

חלופות המינהור . לא קיים הבדל משמעותי בין החלופות, לסיכום

בשל חוסר , עדיפות על החלופה העילית שנפסלה בשלב ראשוני בין כה

בחלופות המינהור לא קיימות הסטות תנועה משמעותיות של . התכנות

 לחלופת המנהרה אוטובוסים ביחס לחלופת האפס וקיים חסרון קל

  .הבינונית
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  31   חלופות מאקרו–' פרק ב

  ואורבנייםהיבטים חזותיים  .ב

 שיקום הרחוב העירוני 1.ב
ההשפעה על השיקום העירוני של כל חלופה וחלופה הנה פועל יוצא של 

.  אופן הטיפול בו ותפקודו–ההחלטות שתתקבלנה לגבי מפלס הרחוב 

. לת מנהורלוכככלל דרגות החופש לשיקום הרחוב רבות יותר בחלופה ה

ם זאת הפיכתו של הפרויקט למנוף לביצוע עבודות שיקום נרחבות ע

במפלס הרחוב עלולה להדחות בלחץ הציבור לשמר את תפקודו הקיים 

כיוון ששיקום מפלס הרחוב במקרה זה אינו . ואת התנועה העוברת בו

קיים חשש כי בסופו של יום השיקום , מהווה מרכיב הכרחי בפרויקט

הטבלה הבאה מדגימה את מרחב .  יבוצע כלליבוצע באופן חלקי או לא

 שטראוס –מקטע יחזקאל : האפשרויות לשיקום הרחוב בשני מקטעים

  : קרן היסוד–' ורג'ומקטע המלך ג

  

  השונות בחלופות הפיתוח במדיניות כתלות הרחוב שיקום פוטנציאל :2.3.1.7 'מס טבלה
  פוטנציאל השיקום  מאפייני החלופה  המקטע

לת לוכחלופה עילית ה  שטראוס-יחזקאל 
   לשימורהריסת מבנים

שיפור , הוספת שביל אופניים, הרחבת הרחוב
  שיקום מראה הרחוב, מדרכות

חלופה עילית ללא   
  הריסת מבנים

, שיקום חלקי, רחוב צר יותר ללא שביל אופניים
מנהרת : כגון, פתרונות בעלי עלויות גבוהות

  .נטיעות עצים, תשתיות
ל הסטת לוכמנהור ה  

  *ה מהצירכלהתנועה 
  .שיקום מיטבי של הרחוב והפיכתו למדרחוב

מנהור ללא הסטת   
  תנועה

  .הרחוב נשאר בדומה למצב הקיים

 קרן –' ורג'המלך ג
  היסוד

שיקום מראה , שיפור מדרכות, הרחבת הרחוב  חלופה עילית
  ללא שביל אופניים, הרחוב

ל הסטת לוכמנהור ה  
  *ה מהצירכלהתנועה 

ל כלשל הרחוב והפיכתו למדרחוב שיקום מיטבי 
  .שביל אופניים

מנהור ללא הסטת   
  תנועה

  .הרחוב נשאר בדומה למצב הקיים

. י הצוות כיוון שהוחלט כי התכנית לא תכלול טיפול במפלס הרחוב העובר מעל המנהרה"חלופות אלה לא נבחנו ע *

  .הטבלה מדגימה אפשרויות רעיוניות בלבד

  

ות על אופן תיפקודו העתידי ובהתחשב שיקום הרחוב תלוי בהחלט

  : בנתונים הבאים

 . שימושי הרחוב ומאפיניו התנועתיים -

האפשרות לניצול מלוא של זכות הדרך בייחוד ברחוב יחזקאל  -

 .שבו זכות הדרך המאושרת רחבה יותר מהקיים

גישה , מאפיני הקטעים התת קרקעים מבחינת מאפיני תחנות -

   'לתחנות וכו
יהיו בוודאות פעולות לשיקום הרחוב וטיפול בו בחלופה העילית 

  . בהתאמה למעבר הרכבת
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  32   חלופות מאקרו–' פרק ב

בחלופות התת קרקעיות יהיה בוודאות טיפול חלקי ברחוב באזורי 

  .התחנות

 8 תפקוד הרחוב 2.ב
 שטראוס -לת הריסת מבנים בקטע יחזקאל לוכשאינה בחלופה העילית 

שלב בו ל ואין אפשרות  צר מאוד עבור מדרכות להולכי רגלנותר מרחב

 על מנת לשפר את רמת תפקוד .אלמנטים נוספים כגון שביל אופניים

יש להרוס מבנים ולהרחיב את , הרחוב בצורה הטובה ביותר בחלופה זו

  .זכות הדרך הקיימת בפועל

במקטע יחזקאל ) ללא קשר לסוגית הריסת המבנים(בחלופה העילית 

בים של  עבודות חפירה ומילוי לאורך קטעים רהשטראוס תידרשנ

על , עבודות אלו ישפיעו באופן ניכר על הקשרים הרוחביים. הרחוב

ת חציית הרחוב הן להולכי רגל והן כליעל  והנגישות למבנים הקיימים

מקומות החפירה והמילוי מפורטים . עגלות או רכב ממונע, לאופניים

  ): לעיל2.3.1.1י גם סימון בתשריט /ראה(להלן 

 מ" ס80 - מילוי משוער של כ – יחזקאל/ צומת שמואל הנביא  −

 .בכל שטח הצומת'  מ70 -לאורך של כ
חפירה  –) בין רחוב הבוכרים לרחוב הושע(לאורך רחוב יחזקאל  −

לצורך הקמת '  מ200 -לאורך של כ' מ 2.5- משוערת של עד כ

 .תחנת צפניה
מ לאורך " ס60 -מילוי משוער של כ –מצפון לרחוב מלכי ישראל  −

 .' מ70 -של כ
) 'ורג'בין רחוב אביגדורי עד רחוב המלך ג(רחוב שטראוס לאורך  −

בשני ('  מ370- לאורך של כ' מ1.5- עד כמשוערת שלחפירה  –

 .לצורך הקמת תחנת הנביאים ותחנת יפו) חלקים כמעט רציפים
  

 לעיל מציגים את הבעייתיות של 2.3.1.1' חתכי הרוחב בתשריט מס

ל הרחוב לאורך גזרה של ת החצייה שכלהחלופה העילית הן מבחינת י

והן מבחינת הכניסות לבתים והשימושים הקיימים לאורך '  מ150 -כ

  . רחוב יחזקאל

  

בחלופות המנהור תפקוד הרחוב לאורך הציר מהיבט הולך הרגל יהיה 

לות הסטות תנועה כלבדומה למצב הקיים או ישתפר בחלופות ה

תפקוד נקודת התורפה של חלופות המנהור המשפיעה על . מהציר

הרחוב היא אזורי הפורטלים המהווים חציצה בין שני צידי הרחוב 

הפגיעה המועטה ביותר מהיבט זה הנה . ' מ70-140 - לאורך של כ

זהו . בחלופת המנהרה הקצרה שבה מצוי הפורטל מצפון לרחוב יפו

                                                           
 .מ" בע2001פי ניתוח של משרד ארי כהן אדריכלות בינוי ערים - על 8
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  33   חלופות מאקרו–' פרק ב

והוא יוצר את הנתק הקצר ביותר בין שני ) ' מ70(הפורטל הקצר ביותר 

קירות התמך בחלופה זו הם . שלושת חלופות המנהורעברי הרחוב מבין 

" מרפסת עירונית"ל כלתכנון הפורטל של חלופה זו . הקצרים ביותר

ר "בלב אזור המע, אשר צופה על המיקום המיוחד בו הוא נמצא

המרחב החדש שנוצר מעל הפורטל מהווה המשך של מדרכות . השוקק

  .הולכי הרגל

 האחת אזור בו - י דפנות פעילותבחלופה הבינונית הפורטל חוצה שת

ממוקמים מבני ציבור ביניהם בית הכנסת הגדול ומבנה הסוכנות 

המופע של קירות התמך . ובדופן השנייה גן העצמאות ואזור מלונאות

הנמשכים לאורכו של הפורטל מייצר תחושה של נתק בין דפנות הרחוב 

ר מתרחשת חצייה אינטנסיבית בעיק ופוגע בתפקוד הרחוב שבו

בחלופת המנהור הארוכה הפורטל מתוכנן מדרום לכיכר . בשבתות

פלומר והוא בעל מופע של קירות תמך הנמשכים לאורך רחוב דוד 

אם תנועת כלי הרכב . המלך ויוצרים חיץ בין גן בלומפילד וגן הפעמון

 בדומה למצב הקיים ובאותו מספר נתיבים יהיה צורך להרחיב רתישא

ים בחלופות המנהרה הבינונית והמנהרה את הרחוב באזור הפורטל

 רחוב רהארוכה באופן משמעותי על חשבון שימושי קרקע אחרים וייווצ

תפקוד הרחוב יפגע כתוצאה מכך בעיקר בחלופה הבינונית . רחב מאוד

שבה מצוי הפורטל עדין בתחום מרכז העיר והנתק בין שתי דפנות 

  . וב באזור זהדבר שאינו תואם לאופי ותפקוד הרח, הרחוב יגדל

   

בהיבט פני חלופות המנהור -עלמובהק חסרון לחלופה העילית קיים 

 לחלופת המנהור הקצרה יתרון חזותי המשפיע על תפקוד הרחוב .זה

  .פני שאר החלופות-על

 

 9 השפעות חזותיות 3.ב
לאורך הציר לקטעי המנהור השפעה חזותית מועטה על חזות הרחוב 

ואופיו ויוצרים מבנה הנדסי למעט בפורטלים המשנים את פניו 

בחלופה העילית מושפע ). ראו פירוט בהמשך(דומיננטי בלב העיר 

מבני , הקטנרי, עמודי החשמול(הרחוב ממופע הרכבת ומתקניה 

לאורך כל הציר אולם מרכיבי הרכבת ברובם הנם ) ש וכדומה"התחמ

 בעיקר הדבר נכון. עדינים ואינם מכבידים באופן ניכר על חזות הרחוב

ברחובות רחבים שבהם ישנו מספר רב של אלמנטים כגון רחוב קרן 

מרכיבי הרחוב בו ספורים , לעומת זאת ברחוב יחזקאל שהנו צר. היסוד

תהיה להכנסת מתקני הרכבת השפעה רבה יותר , והוא בעל מופע שקט

                                                           
 .מ" בע2001פי ניתוח של משרד ארי כהן אדריכלות בינוי ערים - על 9
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אשר תגרום אף למטרד חזותי מסוים ובעיקר לעבודות החפירה 

   .והמילוי הנדרשות בחלופה זו

להלן פירוט ההשפעות החזותיות של הפורטלים הדרומיים בכל חלופה 

  ):הנו קבוע בכל החלופות, מצפון לרחוב בר אילן, הפורטל הצפוני(

.  הפורטל בחלופה זו מצוי מצפון לרחוב יפו– מנהרה קצרה −

הטופוגרפיה במיקום זה הנה תלולה יחסית ועל כן אורך התעלה 

הפורטל במנהרה הקצרה . ' מ70 - כ–הפתוחה הנו קצר יחסית 

מנצל את תנאי הטופוגרפיה שבו הוא ממוקם ונוצר מופע 

התואם למיקום שלו ללא קירות תמך ארוכים בדומה למופע 

הבינונית (שנוצר בפורטלים בחלופות המנהור האחרות 

  ).והארוכה

.  הפורטל בחלופה זו מצוי מצפון לכיכר צרפת– בינוניתמנהרה  −

.  משופע קלות ופתח המנהרה יהיה משוקעל הנו"קטע הרחוב הנ

'  מ120 -התעלה הפתוחה של הפורטל תשתרע לאורך של כ

קירות התמך .  מופע של קירות תמך לאורך גזרת התעלהותיצור

הארוכים יפריעו בעיקר לאופן התפקודי של הרחוב ולחצייה 

 ).ראו הרחבה לעיל(שלו 
. יכר פלומר הפורטל בחלופה זו מצוי מדרום לכ– מנהרה ארוכה −

קטע הרחוב שבין גן הפעמון לגן בלומפילד הנו קטע מישורי 

ולפיכך אורך הקטע המשוקע של הפורטל הנו הארוך ביותר 

 שדה הראיה בקטע רחוב זה הנו רחב .' מ140 -כ, מבין החלופות

יחסית והשפעת הפורטל על הרחוב בקטע זה תהיה רבה בעיקר 

פן גן הפעמון לרחוב לאור החזון הרעיוני הקיים לפתיחת דו

ראו הרחבה (לת דוכנים וכדומה לוכויצירת טיילת רחבה ה

 ).2.4.1.2 'ל תשריט מסלוכבהמשך בנושא זה 
  

חלופות המנהור על פני מסוים יתרון  חלופה העיליתל, לסיכום

לחלופת המנהור הקצרה קיים יתרון על פני שאר . מהבחינה החזותית

  .חלופות המנהור

 

 מבנים לשימור 4.ב
בחלק .  מבנים לשימורםרך הציר העובר במקטע מרכז העיר קיימילאו

הצר של רחוב יחזקאל יהיה צורך להרוס מספר מבנים לשימור 

המצויים בתחום זכות הדרך הנדרשת למעבר הרכבת הקלה בחלופה 

בחלופות המנהור קיים .  מבנים11 -המספר המשוער הנו כ. העילית

ניתן להקטין את אך , עבודותחשש ממשי לפגיעה במבנים בעת ביצוע ה

   .ידי עבודות חיזוק מתאימות-הפגיעה על
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יהוי מבנים זתנאי מקדים לביצוע עבודות המינהור הינו סקר מבנים ל

  .רגישים ולטיפול בהם בזמן העבודות ובזמן הפעלת הרכבת

  

  .היבט שימור המבנים לחלופות המנהור יתרון על החלופה העיליתמ

  

  היבטים תכנוניים  .ג
  קונפליקטים עם שימושי קרקע קיימים 1.ג

. התאור הבא מתייחס לקונפליקטים העלולים להיגרם בחלופה העילית

ההנחה היא כי בקטעי מינהור יבוטלו קונפליקטים אלה או יצומצמו 

  .באופן ניכר

 של הקונפליקטים הצפויים לאורך התוואי בחלופה להלן הפירוט

  :שאינה כוללת מנהור בקטע בו הם קיימים

  

  :מקטע יחזקאל שטראוס

שימושי המסחר לאורך רחוב יחזקאל ושטראוס וכן ברחובות  −

, יפגעו בשל מגבלת הגישה לרחוב לצורך פריקה וטעינה, סמוכים

ראו הרחבה בנושא התנועה (עקב ביטול צמתים לאורך הרחוב 

  ).בהמשך

מיקום עמודי החשמול יוצרים קושי רב במתן גישה לרכבי כיבוי  −

  . יחזקאל ושטראוסחוברהמבנים לאורך והצלה עבור 

בשל השיפוע החד של רחוב יחזקאל יש צורך בביצוע של חפירות  −

לצורך התאמת השיפועים ) 1.20 - עד כ(ומילויים ) ' מ2.5 -עד כ(

עבודות אלו יבטלו חניות וכניסות לבתים . המותרים בתחנות

ויחייבו פתרונות מאולצים בקטעים אלו וספק אם ניתן יהיה 

ר את המסחר המתקיים לאורך קטעים רבים של הרחוב לשמ

 -ובעיקר באזור החפירה המשמעותי המתוכנן לאורך גזרה של כ

 . ' מ150

 
  : קרן היסוד–' ורג'מקטע המלך ג

על חשבון מדרכה רחבה " מאיר שרמן"תידרש הרחבה בגזרת גן  −

לא צפויה פגיעה משמעותית בשימושים המצויים . קיימת

 .ום זהלאורך הרחוב במיק
הרחבה משמעותית מזרחה מצפון לכיכר צרפת לצורך תידרש  −

חשבון שטחים - ההרחבה הנה על. ביצוע תחנת כיכר צרפת

 ".פלאזה"כניסה לחניון של מלון , מעברים, פתוחים פרטיים

 .ההרחבה מתואמת עם תכניות מלון הרודס
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תידרש הריסת המבנה הפינתי ברביע הצפון מזרחי של כיכר  −

 ".מרכנתיל"המשמש את בנק ) נוי שלואו שי(צרפת 
הרחבה לצורך ביצוע מדרכות על חשבון חצרות פרטיות תידרש  −

וושינגטון לרחוב אחד ' ורג'לאורך רחוב קרן היסוד בין רחוב ג

 .העם
הרחבה בקרן היסוד לצרוך ביצוע תחנה תפגע בנתיב תידרש  −

 ".דן פנורמה"הורדה של מלון 
  

 מבחינת על פני החלופה העיליתחלופות המנהור יתרון ל, לסיכום

לחלופת המנהור הארוכה קיים יתרון . ההשפעות על שימושי הקרקע

  .על פני שאר החלופות

 
 קונפליקטים עם ייעודי קרקע. 2.ג

יש לציין כי בכל החלופות רוב ההרחבות הנדרשות הנן על חשבון 

 בחלופה –גן מאיר (שטחים פתוחים שבהם יהיה צורך לשנות ייעוד 

דרך זכות ה .) בכל החלופות–ית ובחלופה הקצרה וגן בלומפילד העיל

המאושרת ברחוב יחזקאל הנה רחבה יותר מזו הקיימת בפועל 

 אך תחייב הריסת וההרחבה הנדרשת בחלופה העילית הנה בייעוד לדרך

  .מבנים

  

 10היבטים תנועתיים  .ד

   למוקדים במרכז העיררמת השירות של הרכבת הקלה 1.ד
כך שתחנות הרכבת , ברקמה עירונית צפופה ןמרכז העיר מתאפיי

מהירה , הנגישות לתחנה עילית הנה ידידותית. תשרתנה קהל גדול

חלופות המנהור תכלולנה . קרקעיות-ונוחה יותר מאשר לתחנות תת

מספר קטן יותר של תחנות בכיסוי פחות צפוף בהשוואה לחלופה 

ואה לנוסעים תהיה פחות טובה בהשוהעילית ולכן רמת השירות 

קרקע מאפשרת הנגשת - התווית הקו בתתעם זאת . לחלופה העילית

מוקדים קיימים ומתוכננים לאמצעי תחבורה ציבוריים נוספים אם 

 יקבע שלא יהיו הסטות תנועה והקטעים העיליים לא ישודרגו למדרחוב

  .או יפתחו לתנועת כל רכב

 על בבחינת רמת השירות קיימת גם השפעה של מספר וצפיפות התחנות

ככל שפוחת מספר קטן ל לאורך התוואי אשר לוכמשך הנסיעה ה

  .דבר זה הופך את הנסיעה ברכבת עצמה למהירה יותר. התחנות

                                                           
 .מ"בע ירושלים תחבורה מערכות, יקטבפרוסעיף זה מבוסס על ניתוח משותף עם יועצי התנועה  10
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  37   חלופות מאקרו–' פרק ב

תכנון התחנות התת קרקעות ומיקומן הנו ראשוני ועלול : הערה

 אינה ןתחנות תת קרקעיות שהיתכנות. להשתנות בתכנון מפורט יותר

   (**).ודאית בשלב זה סומנו בנפרד 

  

 :מספר התחנות בכל חלופה מוצג בטבלה שלהלן
  

   חלופה בכל המתוכננות התחנות מספר :2.3.1.8 'מס טבלה
  8E -מנהרה ארוכה  7E -מנהרה בינונית   6E -מנהרה קצרה  1E - עיליתחלופה   

  שמות התחנות

  סנהדריה
  בר אילן

  שמואל הנביא
  צפניה

  הנביאים
  יפו

  שמואל הנגיד
  כיכר צרפת
  כיכר פלומר

 בר אילן
  צפניה

  **מאה שערים 
  יפו

  שמואל הנגיד
  כיכר צרפת
  כיכר פלומר

  בר אילן
  צפניה

  **מאה שערים 
  יפו

  כיכר צרפת
  כיכר פלומר

  בר אילן
  צפניה

  **מאה שערים 
  יפו

  **שמואל הנגיד 
  כיכר צרפת

   4-6  5-6  6-7  9  כ מספר תחנות"סה
מספר תחנות תת 

  קרקעיות
-  2-3  4-5  4-6  

  :הערות

  .בהדגשהקרקעיות מסומנות -תתתחנות  −

 .אופציונאליותתחנות ** −

  

 לאורך ים או צמתים מרכזימציגה מספר מוקדי ביקוש 2.3.1.9טבלה 

  .יר ואת המרחק ביניהן לבין התחנותהצ

  
  חלופה בכל ביקוש מוקדי של נגישות :2.3.1.9 'מס טבלה
  *סוג תחנה ומרחק

  מוקד הביקוש
  מנהרה ארוכה  נוניתמנהרה בי  מנהרה קצרה  חלופה עילית

 - צמת שמואל הנביא 
  יחזקאל

  .' מ400 -תת קרקעית  .' מ400 -תת קרקעית  .' מ400 -תת קרקעית  .' מ60 -עילית

תת קרקעית 
  .'מ 120 –אופציונאלית 

תת קרקעית אופציונאלית 
  .' מ120 –

 –תת קרקעית אופציונאלית 
  .' מ120

  
או צמת ? ככר השבת
   מאה שערים- יחזקאל

  .' מ220 -עילית

  .' מ250 -תת קרקעית  .' מ250 -תת קרקעית  .' מ250 -תת קרקעית

תת קרקעית 
  .' מ130 –אופציונאלית 

תת קרקעית אופציונאלית 
  .' מ130 –

 –תת קרקעית אופציונאלית 
  .' מ130

אזור המרפאות 
וקופות החולים 

חיי ' רח(בשטראוס 
  )אדם

  .' מ100 -עילית

  .' מ500 -תת קרקעית   .' מ500 -רקעית תת ק  .' מ500 -תת קרקעית 

  .' מ200 -תת קרקעית  .' מ200 -תת קרקעית  .' מ200 -עילית  ' מ200 -עילית  ביקור חולים
מדרחוב בן 

  המשביר/יהודה
  .' מ120 -תת קרקעית  .' מ120 -תת קרקעית  .' מ120 -עילית  ' מ120 -עילית

 0 –תת קרקעית אופציונאלית
  .'מ

  .' מ220 -תת קרקעית  .' מ0 -עילית  ' מ0 -עילית   רחוב המעלות

  .' מ450 -תת קרקעית 
 –תת קרקעית אופציונאלית

  .' מ140
 60 -תת קרקעית בפורטל  .' מ140 -עילית  .' מ140 -עילית  רחוב קרן קיימת

  .'מ
  .' מ380 -תת קרקעית 

  .' מ120 -קעיתתת קר  .'מ 200 -עילית  .' מ80 -עילית  .' מ80 -עילית  )צומת(כיכר צרפת 
אחד / רחוב וושינגטון 

  העם
  .' מ150 -תת קרקעית  .'מ 300 -עילית  .' מ300 -עילית  .' מ300 -עילית

  .'מ 500 -עילית  .'מ 70 -עילית  .' מ70 -עילית  .' מ70 -עילית  כיכר פלומר

  .נמדד ממרכז התחנה: הערה
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  38   חלופות מאקרו–' פרק ב

מהטבלה והתשריטים עולה כי רמת השירות בלב העיר בין רחוב 

הדבר נכון גם  .החלופותבכל אים לבין מדרחוב בן יהודה דומה הנבי

.  שטראוס אם יבוצעו כל התחנות התת קרקעיות–לגבי מקטע יחזקאל 

  . זאת למעט החלק הצפוני ביותר באזור הצומת עם רחוב שמואל הנביא

אם יוחלט לבצע רק חלק מהתחנות התת קרקעיות אזי רמת השירות 

יותר מחלופות המנהור באופן מובהק בחלופה העילית תהיה טובה 

  .במקטע זה

 כיכר פלומר רמת השירות של –באופן כללי במקטע רחוב המעלות 

  .החלופה העילית והחלופה הקצרה הנה הטובה ביותר

  

הארוכה רמת השירות לנוסע הבינונית ובחלופת המנהרה , לסיכום

חלופה נמוכה יותר מה ההנמבחינת מצאי התחנות במרכז העיר 

 באופן כללי לחלופת המנהרה .לית וחלופת המנהרה הקצרההעי

  .פי אמת מידה זו-יתרון מובהק עלהקצרה 

לציבור למתן שרות רכבתי בעיקר  מתייחסת לציין שהבדיקה יש

  . במרכז העירהמבקש להגיע למוסדות מסחר ותרבות 

 

  שלב הקבע–ההשפעה על התנועה לאורך הציר ובסביבה המיידית  2.ד

 
   שטראוס-מקטע יחזקאל  •

 לאורך רחוב יחזקאל שטראוס וקטע מרחוב בחלופה העילית

הסעות , מוניות, לא תתאפשר תנועה של אוטובוסים' ורג'המלך ג

הקיימים " מהדרין"תאפשר מעבר של קווי אוטובוס י לא וכן' וכו

- והביןמהווים מערכת מקבילה למערך השירות העירוני כיום ו

  . ר החרדי"עירוני במע

חלופה העילית על תנועת כלי רכב פרטיים לאורך ההשפעה של ה

הציר אינה משמעותית שכן לאורך הציר במקטע לא עוברת כיום 

אולם החיכוך בין הרכבת הקלה לכלי הרכב . תנועה של רכב פרטי

)  במספר8(ר החרדי "הפרטי יגדל מאוד בחציות בצמתים במע

  :להלן הפירוט

 של שני בצומת בר אילן רמת השירות תרד עקב המעבר −

הקו הכחול והקו הירוק של הרכבת (קווים בצומת 

עקב מגבלת רוחב הרחוב יהיה צורך לבטל פניות ). הקלה

האפשרות למתן קדימות בצומת קרוב לוודאי . שמאליות

  .לרכבות הקלות תצטמצם

)  מטר50בערך כל (צפיפות הצמתים לאורך רחוב יחזקאל  −

ניהם יהמרחק הקצר בכיוון ש םחלקשל מחייב ביטול 
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  39   חלופות מאקרו–' פרק ב

הדדית של ההשפעה  ה.אינו מאפשר עצירה של רכבת

לרכבת ן העדפה מת בעיה בגם תצמתים סמוכים יוצר

  .לאורך הציר

אילוצים נבחר בשל " צפניה"מיקומה של תחנת  −

חוסר הגמישות בתכנון . )רדיוסים ושיפועים(גיאומטריים 

יה יסגירת החצהתחנה וחסימת הצומת יחייב את 

  . פניהרחוב צצומת הקיימת ב

" צפניה"חתך האורך המחייב חפירה בסביבת תחנת  −

רחוב עזרא  יחייב את ביטולו של צומת המתוכננת

 .הסמוך
לתחנת ברחוב ישא ברכה הסמוך בעיה דומה קיימת  −

 בין שני עבריו רגל הולכיבו לא תתאפשר תנועת " צפניה"

 .של רחוב יחזקאל
  

    קרן היסוד–' ורג'מקטע המלך ג •

ה ההשפעה על תנועת כלי הרכב הנה מינורית מרחוב יפו ודרומ

ות לעבור כיום לאורך רחוב המלך לוכעיקר הפגיעה במוניות שי(

שכן חתך הרחוב נשאר דומה למצב הקיים ומספר הצמתים ) 'ורג'ג

מצב זה שונה במידה . לאורך הרחוב מועט ובמרחקים סבירים

מסוימת לאורך רחוב קרן היסוד שלאורכו צמתים רבים 

ות מסוימים יש צורך לשמור על גישה לשימושים מהרחוב ובמקומ

  ).מלון דן פנורמה: כגון(הראשי 

  

בכל חלופות המנהרה מתבטל הקונפליקט התנועתי לאורך : לסיכום

בחלופת המנהרה הארוכה בלבד לא יתקיים . רחוב יחזקאל ושטראוס

חלופות , יתרה מכך. הקונפליקט התנועתי לאורך רחוב קרן היסוד

גמישות בתכנון הסדרי התנועה כך שתתאפשר  מאפשרות המנהור

תנועה של כלי רכב פרטיים במידה כזו או אחרת בתוואי הציר הראשי 

ובכפוף להחלטת מדיניות שבה הרחוב אינו הופך (מעל המנהור 

  .ולא צפויה בעיה של חציות) למדרחוב בקטעים אלו

סוף  אחת האפשרויות שנשקלו היא שירות שאטלים המאפשרים אי

' הקוים אפשריים לאורך רח. 11נוסעים אל תחנות הרכבת הקלה

, הלל, שמאי, הנביאים: קרן היסוד והרחובות הסמוכים, שטראוס

  .'בארי וכד, מאיר שחם

ניתן , 22.1.15 -י תכנית אב לתחבורה ב"מתוך נתוני תנועה שהתקבלו ע

אין הסטות תנועה משמעותיות של , להסיק כי בכל החלופות שנבחנו

                                                           
 . בחינה תחברותית של החלופות במרכז העיר3.2סעיף , 30.4.2012- מ7כרך , ח הביניים"מתוך דו 11
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  40   חלופות מאקרו–' פרק ב

חלופת (ללא הפרויקט , 2030 -ביחס לנפחים החזויים ל ,וטובוסיםא

ברחובות מסוימים צפויה להיות עליה בתנועת האוטובוסים . )האפס

  :לעיל 2.3.1.1כמתואר בסעיף , ביחס לחלופת האפס

 -עליה של כ, בקטע שממזרח לצמת עם רחוב יחזקאל, שמואל הנביא •

 . בכל כיוון בחלופת המנהרה הקצרה50%
 בחלופות המנהרה 50% -עליה של כ, לכיוון צפון בלבד, אשעלי •

 .הארוכה והעילית, הבינונית
 לכל כיוון בחלופת המנהרה 80%-50% -עליה של כ, אגרון' רח •

 .הבינונית
 100%-70% -ב, שטראוס' עליה בקטע שממזרח לרח, הנביאים' ברח •

  .בחלופה העילית, לכל כיוון

  

  :פויה ברחובות הבאיםעליה כללית של רכבים בציר עצמו צ

 ). בכל כיוון30-70% -עליה של כ(שמואל הנביא  •
כיום ובחלופת ( כלי רכב בשעת שיא 500 - עליה של כ, שטראוס' רח •

 )האפס אין תנועה עוברת שהיא לא תחבורה ציבורית
  .למצב הקייםיותר ביחס ברחוב קרן היסוד צפויים נפחים גבוהים  •

 
  .ל לעי2.3.1.1י תשריטים בסעיף /רא

בכל החלופות כיוון ש,  בתנועה הכלליתיחזקאל לא צפוי שינוי' ברח

  .ובחלופת האפס לא עוברת תנועת רכבים כללית ברחוב

כלומר , צפויים להיות נפחים זהים למצב הקיים' ורג'המלך ג' ברח

 .הטבה לעומת חלופת האפס
  . בכל החלופות, תנועת אוטובוסים צפויה לרדת לאורך הצירים עצמם

  

 לחלופות המנהור קיים יתרון תנועתי משמעותי על פני החלופה ,כךלפי

גמישות התנועה לכלל כלי הרכב הנה רבה יותר והצורך , העילית

לפיכך מבין חלופות המנהור הקונפליקט . בהסטות תנועה הנו קטן

   .התנועתי הקטן ביותר מתקיים בחלופת המנהור הארוכה

  

ן לכל חלופות המנהור מההיבט התנועתי בשלב הקבע קיים יתרו

  .ובפרט לחלופה הארוכה
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  41   חלופות מאקרו–' פרק ב

 השפעות בשלב ההקמה  .ה

 

 היבטים סביבתיים בשלב ההקמה 1.ה
: כגון, מפגעים סביבתיים(המפגעים הנגרמים לציבור בשלב ההקמה 

הנם אחד ) רעידות ופגיעה בתפקוד ובנגישות הרחוב, אבק, רעש

ות למר.  את פרויקט הרכבת הקלהםההיבטים החשובים המאפייני

שמפגעים אלו הנם זמניים הם משפיעים במידה רבה על יחסו של 

  .הציבור לפרויקט ועל תדמיתו כפרויקט ידידותי לסביבה

זה . בשלב כתיבת פרק זה טרם גובש אופן תכנון הביצוע של הפרויקט

יקודם רק לאחר שתקבע החלופה הנבחרת והשפעות ) ברמה הראשונית(

  .תסקיר בהמשךשל ה' ד- 'הביצוע ידונו בפרקים ג

פיכך סקרנו את הבעיות הסביבתיות הכרוכות בביצוע קו הרכבת ל

תוך אבחנה בין עבודות ) בעיקר תחנות תת קרקעיות(הקלה ומתקניה 

תחתי  לבין עבודות לביצוע קו) מסילה במפלס הרחוב(לביצוע קו עילי 

  .בשיטת מנהור

  

  :תאור תמציתי של העבודות מובא להלן

   במפלס קרקעעבודות להנחת מסילה •

לות בריקרים לשבירת כלעבודות עפר פשוטות באופן יחסי ה

למעט (לערך ' מ 2מחפר להעמקת התוואי עד , אספלט ומדרכות

בקטעים קצרים שבהם נדרשת חפירה רבה יותר עקב שיפועים 

ציוד . 'תנועת משאיות וכו, עבודות ליציקת בטון) טופוגרפיים

,  הקמת קירות תמך לצורךשרועש כמו מכונות קידוח יידר

  .ולהצבת העמודים לאורך המסילה

עבודות הדרושות לטיפול בתשתיות והקמת מנהרת תשתיות 

עקב החתך הצר של הרחוב מחייבות סגירת קטעים מהרחוב 

  .לכל סוגי התנועה

  

 12עבודות לביצוע מנהרה  •

שיטת הכרייה במנהרה הקצרה תבוצע באחת משתי 

 Drilling and Controlled(קדוח ופיצוץ מבוקר : האפשרויות

Blasting ( או מכונות חיתוך)BOOM CUTTERS( . כיוון החפירה

במנהרה הארוכה קיימת גם אפשרות  .יהיה מצפון לדרום בלבד

   .לביצוע במספר ראשים עם ציוד רגיל

  :צוץ מבוקריכרייה באמצעות קדוח ופ

                                                           
 .מ"רוזן הנדסה בע. א' ידי אינג- סעיף זה נכתב בהתבסס על חומר שהועבר על 12
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י מקדח מתנייע אופני בעל יד-לבשיטה זו תיכרה המנהרה ע

 להיות כליציוד הקדוח  ".מבו'ג"המכונה  שי קדוחמספר רא

הצורך בהתקנת מדחסים ובהנחת קווי . פניאומטי או הידראולי

המקדח .  יקבע לאחר בחירת הקבלןלחץ אוויר לאורך המנהרה

בכמות המושפעת מאיכות  בחזית הכרייה) קדחים(יקדח חורים 

   .כמות ואופי הסידוק וסוג חומר הנפץ המשמש בעבודה, הסלע

שינוע עפר , בשיטה זו הפעולות המשפיעות ביותר הן הפיצוצים

וחומרים מתוך המנהרה ואליה ועבודות בטון רחבות היקף 

דרשנה מערכות תומכות כגון יכמו כן ת. שיחייבו מפעל בטון

  .מערכו לאספקת חשמל ועוד, מערכות אוורור

  :כרייה באמצעות מכונת חיתוך

ה "הנן כלי צמ Road headers או Boom Cutters מכונות חיתוך

") בום("אשר תוכננו לעבודות כרייה על בסיס זרוע הידראולית 

כרסום והחותכת את הסלע באורח /המצוידת בשיני חיתוך

שקטה , מכונות חיתוך מאפשרות עבודות חציבה המשכית. רציף

ללא הרעש והרטט המאפיינים עבודות חציבה , ובטוחה יותר

ההימנעות מפיצוץ יוצרת .  ופיצוץבפטיש הידראולי או קידוח

מקטינה את הסידוק המלאכותי בסלע , משטח סלע חלק יותר

מכונות החיתוך פועלות באמצעות  .בתמוךומאפשרת חיסכון 

  .חשמל

גם בשיטה זו לא יעשה שימוש בפיצוצים אך עבודות השינוע 

  .והבטון יהיו רחבות היקף כמו בשיטת הביצוע הראשונה

  

ת וההשפעות על תפקוד הרחוב והתנועה ההשפעות הסביבתיו

  :המאפיינות כל סוג של עבודה מוסכמת בטבלה הבאה

  

  הקרקע ובתת קרקע במפלס מסילה הנחת של ההשפעות פוטנציאל :2.3.1.10 'מס טבלה
  עבודות מנהור  עבודות במפלס קרקע  הפרמטר

  סוג העבודות
, משאיות, שופלים, ברייקרים

לאורך , מכונות קידוח, מערבלי בטון
  .כל התוואי

מכונת חיתוך : תלוי בשיטה ובמנהרה
  .מקדח מתנייע וחומרי פיצוץ/ וגנרטורים
מערכת , חומרים וציוד שינוע, מחפרונים
  .משאיות, אוורור

  עבודות בלילה
הצורך בעבודות בלילה הינו בעיקר 

ככלל רוב העבודות . בצמתים
  .מבוצעות בשעות היום בלבד

נה בשיטת הצורך בעבודות בלילה מות
 בדרך כלל קיים צורך .חפירה/הכרייה

להבטיח רציפות בעבודה בכל שעות 
  .היממה

  השפעה על התנועה
ניתן להסיט את התנועה למסלולי 

השפעה ניכרת על . ןהרחוב לסירוגי
  . ככל שהרחוב צר יותרהתנועה

השפעה ניכרת על התנועה באזורי 
התחנות התת , פירי הגישה, הפורטלים

באזורים בהם תתבצע קרקעיות או 
  .עבודה במפלס הרחוב

  .עודפי חפירה גדולים  .מועט באופן יחסי  מאזן עבודות עפר
, הצורך במפעל בטון

  מתקני גריסה
  .צורך בהיקף גדוליש   .אין צורך בדרך כלל
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  עבודות מנהור  עבודות במפלס קרקע  הפרמטר
הצורך במערכות מכניות 

, שאיבה, מערכות אוורור(
  )'גנרטורים וכו

  .מועט/צורך נקודתי
, כניות לאוורוריש צורך במערכות מ

  .'גנרטורים וכו, שאיבה

  .השפעה מעטה  השפעה על יציבות מבנים 
כאשר העבודות (השפעה ניכרת 

 ).יחזקאל' מתבצעות ליד מבנים כמו ברח

  הסטות תנועה
התנועה מוסטת ברוב המקרים 

חלק מסוים מוסט . למסלולי הרחוב
  .לרחובות אחרים

 הסטות תנועה באזורי החפירה התידרשנ
תחנות ,  פורטלים פירי גישה–ית העיל

  .'תת קרקעיות וכו

  פוטנציאל רעש ורעידות
כאשר העבודות , נמוך או בינוני

מתבצעות במפרדה במרכז הרחוב 
  .ההשפעה מצומצמת

פוטנציאל . פוטנציאל הרעידות גבוה
מפגעי הרעש גבוה מאוד אם העבודות 
תבוצענה בשעות הלילה באזורי 

נות תת תח, פירי הגישה, הפורטלים
  .'קרקעיות וכו

  

  :ככלל ניתן לסכם את ההבדלים בין שני סוגי העבודות כדלקמן

פוטנציאל ההפרעה לאורך התוואי בעת הנחת המסילה במפלס  •

קיימות דרגות חופש לתכנון . קרקע הוא נמוך או בינוני

העבודות ולנקיטה באמצעים שונים להקטנת המפגע ובעיקר אין 

 ).למעט באזורי הצמתים(ה צורך בביצוע עבודות בליל
. פוטנציאל ההפרעה לאורך התוואי בעת ביצוע המנהרה נמוך •

פוטנציאל ההפרעה באזורי הממשק שבין המפלס העילי לבין 

אם יש צורך . הוא גבוה מאוד) 'פורטלים וכו(תת הקרקע 

 . לתושבים מטרד חמורםבביצוע עבודות בלילה עלול להיגר
  

 ההקמההשפעות על שימושי קרקע בשלב  2.ה
כפי שקרה , ן"להעלות את מחירי הנדלעלול ביצוע הרכבת הקלה 

אולם משך הזמן לביצועו ברחוב יפו . במרכז העיר לאורך הקו הראשון

היה ארוך מאוד ופגע קשה בעסקים במרכז העיר ובעיקר בעסקים 

ל קיים חשש שתרחיש דומה יתקיים "לאור הניסיון הנ. קטנים שנסגרו

לאורך רחובות אלו קיים מסחר . 'ורג'המלך גלאורך רחוב יחזקאל ו

אינטנסיבי שעלול להיפגע באופן קשה אם העבודות תמשכנה זמן רב 

לחלופה העילית חיסרון רב מהבט לפיכך . ולא תינתן גישה אל הרחוב

חלופות המנהרה הארוכה והבינונית קיים מבין חלופות המינהור ל. זה

לחלופת המנהרה הקצרה  שטראוס - ברחוב יחזקאל.יתרון מהיבט זה

  .עדיפות מובהקת על פני החלופה העילית

  

  13 השפעות על התנועה בשלב ההקמה 3.ה

ל רחובות עם לוכ, בשלב ההקמה ישנו הכרח לסגירת שטחים לעבודה

ככל שהרחוב צר יותר הפגיעה בתנועה במשך , ככלל. תנועת כלי רכב

  .בכל חלופה, ההקמה משמעותית יותר

                                                           
 .מ"בעמערכות תחבורה ירושלים , ידי יועצי התנועה בפרויקט-סעיף זה נותח על 13
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  :חלופה עילית

, יחזקאל: הקרקעית תידרש סגירה של הרחובות הצרים יותרבחלופה 

כולל  ,בחלקו הצפוני לכל תנועת רכב' ורג'שטראוס לרב ארכו והמלך ג

חתך הרחוב הצר . קווי התחבורה הציבורית הנוסעים לאורך הציר

לטיפול  בקטעים אלו מחייב את סגירת הרחוב לשם ביצוע עבודות

מצום רוחב רצועת העבודה צ. מפלסים והנחת מסילות, בתשתיות

  .יאריך את משך הביצוע באופן משמעותי

לפחות , טיפול בתשתיות בחלופה זו יחייב הקמת מנהרת תשתיות

ברחוב יחזקאל ובחלקו הדרומי של רחוב שטראוס שתחייב סגירה של 

  .הרחוב לכל תנועה לתקופה נוספת

ם בקטעים הדרומיים יותר תתאפשר שמירה על נתיבי תנועה מסוימי

במהלך העבודות אך גם כאן צפויה פגיעה ושיבושים ככל שמתקרבים 

מדרום לצומת יפו דרושה . אל מרכז העיר ששם חתך הרחוב צר יותר

עד לצומת בן יהודה לשם בניית רציפי ' ורג'חסימה של רחוב המלך ג

  .התחנות

פגיעה קשה צפויה גם באיכות השירות לתחבורה ציבורית במשך 

  .ך לוותר על נתיבי נסיעה בלעדיים לאורך התוואיהעבודות בשל הצור

הנחת המסילות בצומת יפו תחייב הפסקה מקומית בפעילות הקו 

  .האדום לשם ביצוע העבודות

  

  :חלופת מנהרה קצרה

. בחלופה זו בניית הפורטל ברחוב שטראוס הנו החלק המורכב ביותר

ן רחוב  בקטע שביכולל תחבורה ציבורית הרחוב ייסגר לכל תנועת רכב

  .יפו לבין רחוב הנביאים

גם כאן הנחת המסילות בצומת יפו תחייב הפסקה מקומית בפעילות 

ל יבוצע במקביל לעבודות נוספות " הנ.הקו האדום לשם ביצוע העבודות

  .שיידרשו לצורך הקמת הקו הירוק

 בן צומתעד ל' ורג'חסימה של רחוב המלך גתדרש  יפו צומתמדרום ל

בהמשך התוואי לכיוון דרום . יפי התחנותיהודה לשם בניית רצ

  .ההשפעה של חלופה זו זהה לחלופה הקרקעית

הסדרי תנועה לתחנות התת קרקעיות מחייבת " הקופסאות"גם בניית 

 מיקום התחנות התת קרקעיות יקבע את ההשלכות על איזור .מקומיים

כמובן שגם כאן ככל שהחתך צר יותר ההשפעה משמעותית . התחנה

  .יותר
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  :חלופת מנהרה בינונית

המרכיב המשמעותי בחלופה זו הוא חפירה ובנייה של הפורטל ברחוב 

יידרש צמצום נתיבים בקטע זה עם . מצפון לככר צרפת' ורג'המלך ג

  .השפעה משמעותית על זרימת התנועה מדרום אל מרכז העיר

, אם לא יבוצע טיפול במרחב הציבורי על פני הקרקע, במקטע הממונהר

  . השפעה מועטה על התנועה בשלב ההקמהתהיה

לתחנות התת קרקעיות מחייבת סגירת אזורים " הקופסאות"גם בניית 

  .גם כאן ככל שהחתך צר יותר ההשפעה משמעותית יותר. לתנועה

  

  :חלופת מנהרה ארוכה

המנהור המרכיב המרכזי בחלופה זו הוא חפירת  בדומה לשאר חלופות

 והשפעת התכנית במקטע הממונהר ובניית הפורטל ברחוב דוד המלך

לתחנות התת " הקופסאות"מעטה למעט האזורים שבהם יבנו 

  .קרקעיות

  

חלופת המנהרה הארוכה מאפשרת להימנע מבעיות , לסיכום

 גם בחלופה זו תדרש התמודדות .תנועתיות רבות במרכז העיר הצפוף

 הפורטל ובאתרי התחנות התת קרקעיות יבאזורעם השפעת העבודות 

 מהבט ההשפעות על  לחלופה זו יתרון על פני החלופות האחרותאך

  .התנועה בשלב ההקמה

 

  העתקת תשתיות– היבטים הנדסיים  .ו
. ' מ11-14רוחב הרחוב הינו  רחוב יחזקאל ושטראוס לאורךבחלופה העילית 

ברחוב מונחות כיום תשתיות עירוניות בכל חתך הרחוב ויהיה צורך להעתיקם 

א ניתן יהיה להעתיק אותן לאזור המדרכות בשל רוחבן לאך , מרצועת הרכבת

או מנהרה אחת אחודה לכל  (יהיה צורך לבצע מנהרת תשתיותעקב כך . הצר

ולאגף ) ביוב וניקוז, מים(התשתיות מחולקת פנימית לאגף תשתיות רטובות 

או שילוב בין שני ,  צידי הרכבת2 – מנהרות מ 2או , )תשתיות חשמל ותקשורת

   .הפתרונות

הן בשל הצורך , פתרון זה אינו מומלץ הן בגלל מורכבות הביצוע שתוסבר להלן

 צידי הרכבת לחיבורים לבתים 2 –הבלתי נמנע לבצע גם תשתיות רדודות מ 

הן בגלל ההפרעה המשמעותית למרקם החיים במשך הזמן , של כל התשתיות

  .ות ביותרוהן בשל העלויות הגבוה, הארוך הכרוך בביצוע מנהרת תשתיות כזו

למרות שהמרכיבים האורכיים של התשתיות יתוכננו ויונחו בתוך מנהרת 

התשתיות אל ומהמנהרה  עדיין יהיה צורך בכניסות ויציאות של כל, התשתיות

מפני ' מ 2.0של  בעומק יתוכנן גג מנהרת התשתיות. בגלל הצורך לשרת כל בניין

לתשתיות המקומיות שיצאו מהמנהרה אל כדי להשאיר מקום  הקרקע
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י חתך טיפוסי בתשריט /ראה(לשתילת עצים הצרכנים וכן כדי להשאיר מקום 

  ).  לעיל2.3.1.1

כדי לאפשר גישה ועבודה וכן '  מ3 –המנהרה צריכה להיות בגובה פנימי של כ 

  .התאורה והבקרה בגג המנהרה, לאפשר את תליית מערכות האיוורור

  .מ" ס30-50ה יהיו בעובי של גג ורצפת המנהר

והחפירה לתחתית '  מ7 -על כן תחתית יסוד המנהרה יהיה בעומק של כ 

  .'מ 7.50 – 7.30הביסוס צפויה להגיע לעומק של כ 

סדר הפעולות של ביצוע מנהרות תשתית כאלו כולל העתקה זמנית של 

וע תשתיות לתוואים עיליים או תת קרקעיים רדודים בצורה שתאפשר את ביצ

  .עבודות החפירה

, קווי טלפון, חשמל, עבודות אלו כרוכות בין היתר בניתוקים וחיבורים של מים

תשתיות תקשורת ומשך הזמן לביצוע הוא ארוך בשל הצורך של חברות 

  .התשתיות לבצע חיבורים וניתוקים של צרכנים על כל המורכבות שבכך

 יהיה צורך לבצע כדי לבצע חפירות בעומק כזה בקרבת הבתים, לאחר מכן

  .בחלק משמעותי מהמקומות עבודות דיפון מקדימות

 – עבודות אלו כרוכות בקידוחים רבי היקף של כלונסאות דיפון לעומק של כ 

בקרבת הבתים הקיימים וצפויות לגרום למטרדי רעש ורעידות '  מ12

  .תקופה ארוכהמשך משמעותיים ל

 החפירים למנהרות השלב הבא של העבודות כרוך בחפירה וחציבה של

פינוי אלפי , י מחפרונים כבדים מצויידים בפטישים הידראוליים"התשתיות ע

  .המטרים המעוקבים של החומר החפור

, ברזלנות, תפשנות( מנהרות התשתיות/ השלב הבא הוא בניית המנהרה

קונסטרוקציית המדפים  לאחר מכן יש להתקין את )יציקות רבות היקף

   .ח את התשתיות ולבצע את עבודות הגמרלהני, לנשיאת התשתיות

העלות הנכרת וההפרעה המשמעותית לציבור בעת , משך הזמן, המורכבות

  .ביצוע מנהרת תשתיות הינם בעייתיים ביותר ועל כן אין זו החלופה המומלצת

  

ינהור יש לחלופה הקצרה לופת המפ הערכת צוות התכנון מבין ח"ע, לסיכום

  .ים החיסרון המשמעותי ביותרבחלופה העילית קי. עדיפות

  

  מורכבות ביצוע  .ז

 
 ביצוע החלופה העילית תלוי בהריסת מבנים ובשינוי מהותי במפלסי הרחוב

פעולת אלה כשלעצמן אינן מורכבות . )' מ2מילוי וחפירה משמעותיים של עד (

לת שלהן בקטע רחוב יחזקאל מצביעה על אי לוכאך התוצאה התכנונית ה

ת לחצות את כלאי י, זאת עקב בעיית גישות למבנים. והיתכנותה של חלופה ז

  . הריסת מבנים לשימורהרחוב ו
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ל את רחובות לוכהאזור המורכב ביותר לביצוע המנהרה בכל חלופות המנהור 

  .יחזקאל ושטראוס בהם המבנים צפופים וזכות הדרך צרה

 יחסית פשוט ביצוע המנהרה בתחום זכות הדרך בכל אחת מהחלופות הוא

 כך -נו ביצוע התחנות התת קרקעיות והכניסות אליהןק המורכב יותר הוהחל

 חלופת המנהרה ,אי לכך. כך גם מורכבות הביצוע שככל שמספר התחנות גדל

  . מבין החלופותהארוכה היא המורכבת ביותר

  

 לכל החלופות התת קרקעיות נקבע אזור –מבחינת אתרי התארגנות 

יה יהיה מצפון י החלופות כיוון הכרבכל .התארגנות סמוך לפורטל הצפוני

  .לכיוון דרום

  

 עלויות  .ח

 עלויות ההקמה 1.ח
  :פי הערכה ראשונית עליות להלן פירוט עליות ההקמה של כל חלופה- על

  .₪ מליון 550 -חלופה עילית  -

  . ₪מליון  880 -חלופת מנהרה קצרה  -

  .₪ מיליון 1,120 -חלופת מנהרה בינונית  -

 .₪יון  מיל1,370 –חלופת מנהרה ארוכה  -

 

 עלויות התפעול 2.ח
עלויות התפעול . עלויות התפעול של החלופה העילית הן הנמוכות ביותר

 .גדלות ככל שגדל אורך המנהרה
  

  סיכום וחלופה נבחרת  2.3.1.4

  :הטבלה הבאה מסכמת את עיקרי המימצאים של נתוח החלופות
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  החלופות השוואת סיכום :2.3.1.11 'מס טבלה

  מנהרה ארוכה  מנהרה בינונית  מנהרה קצרה  ופה עיליתחל    אמת מידה

            רעש
ברוב הקולטים צפויות   

חריגות מקריטריון 
הרעש והגברה של 
הרעש לעומת הרעש 

  הקיים 

בשליש מהקולטים 
צפויות חריגות 
. מקריטריון הרעש

במחצית מהקולטים 
צפויה הגברה של 
הרעש לעומת הרעש 

  הקיים 

קטן של במספר 
קולטים צפויות 
חריגות מקריטריון 

בשליש . הרעש
מהקולטים צפויה 
הגברה של הרעש 

  לעומת הרעש הקיים 

לא צפויות חריגות 
. מקריטריון הרעש

צפויה הגברה של 
הרעש לעומת הרעש 

  קטן שלהקיים במספר
  .קולטים

          ג"אלמ
 מבנים בתחום 40  

  ג"אלמ
 מבנים בתחום 9

  ג"אלמ
ם  מבנים בתחו1

  ג"אלמ
 מבנים בתחום 0

  ג"אלמ

היבטים 
  סביבתיים

  אין הבדלים משמעותיים בין החלופות   רעשהשפעות עקיפות

            חזות 
השפעה מועטה של   

מרכיבי הרכבת בעיקר 
שיקום , ביחזקאל

הרחוב יוכל לפצות על 
  ההשפעה החזותית

  .השפעה דומיננטית בפורטל
  

          מבנים לשימור
 מבנים 11סה של הרי  

  לשימור 
  יש צורך בהגנה מפני רעידות

          תפקוד הרחוב

היבטים 
חזותיים 
  ואורבניים

שינוי : בקטע יחזקאל  
ביטול ,  הרחוביבגבהי
  קושי בחציות, צמתים

קירות הפורטל 
  .הקצרים ביותר

קירות הפורטל 
  . ארוכים ויוצרים חיץ

  

קירות הפורטל 
  ארוכים ויוצרים חיץ

היבטים            שימושי קרקע
פגיעה קשה ברחוב     תכנוניים

   שטראוס- יחזקאל 
פגיעה לאורך רחוב 

 המלךקרן היסוד ו
   'ורג'ג

פגיעה לאורך רחוב 
 המלךקרן היסוד ו

  ל" עד קק'ורג'ג

  

          רמת שירות 
 כלל  תחנות עיליות9  

מתן שירות למוקדי 
  ביקוש

 תחתיות 3 תחנות 7
מתן שירות למוקדי 

  ביקוש

לית  תחנות אחת עי6
מתן שירות למוקדי 

  ביקוש

 תחנות תחתיות מתן 6
  שירות למוקדי ביקוש

          תנועת כלי רכב בציר

היבטים 
  תנועתיים

במקטע יחזקאל   
שטראוס יבוטלו 
צמתים וחציות רמת 
השירות בצמתים תרד 

   בעיקר בר אילן–

חסרון מסוים בהמלך 
ולאורך קרן ' ורג'ג

  .היסוד

חסרון מסוים לאורך 
  .קרן היסוד

להעביר  ניתן –יתרון 
במקביל כלי רכב 
פרטיים ואוטובוסים 

  .לאורך כל הציר

לאורך 
  הציר

          

פוטנציאל רעידות   
  ורעש בינוני

אין צורך בעבודות 
  לילה

 פוטנציאל רעידות
חזית קצרה אורך ל

  יחסית
  

  חזית ארוכה אורךל פוטנציאל רעידות גבוה

, פורטל
  , חנותת

        

היבטים 
  סביבתיים

אין  ,עט עבודות עפרמ  
  צורך בעבודות לילה

, עבודות לילה
פוטנציאל רעש 
, ורעידות גבוה

מערכות , םגנראטורי
עודפי עפר , אוורור
  בינוניים

, פוטנציאל רעש ורעידות גבוה, עבודות לילה
  עודפי עפר גדולים, מערכות אוורור, םגנראטורי

           שימושי קרקע
חשש לסגירת עסקים   

  קטנים
גירת עסקים חשש לס

קטנים בגזרה קצרה 
  יותר

הפגיעה בעסקים 
  מצומצמת

  

  שלב ההקמה

          תנועה
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  מנהרה ארוכה  מנהרה בינונית  מנהרה קצרה  ופה עיליתחל    אמת מידה

רחוב יחזקאל סגירת   
ורחובות ' ורג'והמלך ג
 כולל זמן טיפול חוצים

פגיעה . בתשתיות
בתחבורה הציבורית 
כולל הקו האדום 

  .בצומת יפו

יחייב  בניית הפורטל
סגירה של הרחוב 

פגיעה . בקטע זה
בתחבורה הציבורית 

ולל הקו האדום כ
סגירת . בצומת יפו

אזורי ם נקודתיים 
  .לבניית הקופסאות

צמצום הנתיבים 
 השפעה באזור הפורטל

על זרימת התנועה 
סגירת . למרכז העיר

אזורים מסוימים 
עה לצורך בניית ולתנ

  . לתחנותתהקופסאו

צמצום הנתיבים 
סגירת . באזור הפורטל

אזורים מסוימים 
עה לצורך בניית ולתנ

  . לתחנותתאוהקופס

היבטים           העתקת תשתיות
מנהרת תשתיות     הנדסיים

  ביחזקאל
העתקת תשתיות 
 למדרכות מיפו ודרומה

העתקת תשתיות בקרן 
  היסוד

אין צורך בהעתקת 
  תשתיות

            מורכבות ביצוע
  עלויות          עלויות הקמה
            עלויות תפעול

  

  השפעה ניכרת/ חסרון מובהק  השפעה מצומצמת/ מסויםחסרון   השפעה זניחה/ אין השפעה, יתרון  מקרא
  

  

 של ארבעת החלופות שהוצגו לעיל עולה כי לחלופה העילית ימהניתוח ההשוואת

חסרונות אלו נובעים בעיקר . חסרונות רבים והשפעתה על הסביבה הנה ניכרת

מקטע זה הנו בעל חתך רחוב צר ובעל . ממעבר התוואי במקטע יחזקאל שטראוס

: למשל, נתונים אלו יחייבו תכנון שהשפעתו על הסביבה הנה רבה.  תלולשיפוע

שינוי ניכר במפלסי הגובה של הרחוב וביצוע עבודות חפירה , הריסת מבנים לשימור

ביטול צמתים , )אם לא יהרסו מבנים(ביצוע מנהרת תשתיות , ומילוי משמעותיות

 זאת מהיבטים עם. ג וכדומה"השפעות קרינה אלמ, לחציית תנועה עוברת

רמת : כגון, מסוימים יתרונותיה של החלופה העילית על שאר החלופות הנו מובהק

 לעומת השפעת הפורטלים -חזות ,  תחנות עיליות ובמספר רב יותר–השירות לנוסע 

 וודאות בטיפול ובשיקום –בחלופות אחרות ופוטנציאל ההתחדשות העירונית 

רומה השפעתה של החלופה העילית על  מרחוב יפו וד–בשאר המקטעים . הרחוב

  .הסביבה הנה מצומצמת

 במספר היבטיםמבין חלופות המנהור לחלופה הארוכה יתרון על שאר החלופות 

גם אם לא תמונף , חלופת המנהור הארוכה. ג" כגון רעש והשפעות אלמסביבתיים

אינה משנה את המצב הקיים באופן ניכר ועל כן , לשיקום הרחוב במפלס הקרקע

היבטים אחרים . אולי באזור הפורטללמעט , השפעתה על הסביבה מועטה

 –רמת השירות לנוסע , חזות ותפקוד הרחוב: נה רבה הנםישהשפעתם בחלופה זו ה

פוטנציאל ההתחדשות העירונית , מועט יותר תחנות תת קרקעיות ומספר תחנות

   .עלויות ומורכבות הביצוע, שלב ההקמה, של הרחוב

  

. רה הארוכה צפויה רמת שרות נמוכה יותר ומספר תחנות קטן יותרבחלופת המנה

בחלופת המנהרה  . הפרעות לתנועה מועטות יותר-יתרונה הבולט הוא בזמן הביצוע

  . הבינונית מתקיימות כל המגרעות גם יחד בעוצמה רבה יותר
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 בחלופות המנהרה הקצרה מתקזזים היתרונות ,בהשוואה לכל החלופות שנבדקו

- פות המנהור הארוכות והחסרונות של החלופה העילית בקטע יחזקאלשל חלו

   .שטראוס ולפיכך הנה החלופה המיטבית מביניהן

 הרבה שיש ת קטע המנהור המוצע בין רחוב בר אילן לרחוב יפו פותר את הבעייתיו

רמת השירות לאורך כל מקטע מרכז  . לעילהבביצוע הקטע העילי בקטע זה ושפורט

ה ופרויקט הרכבת הקלה ישמש למינוף והתחדשות הרחוב בקטעים העיר הנה סביר

כמו כן .  היבטים שמהווים חסרון רב בחלופות המנהור הארוכות יותר–העיליים 

  .בחלופה הקצרה מתקבל פורטל דרומי קצר יותר המנצל את שיפוע הקרקע

  

  .המנהרה הקצרההחלופה הנבחרת הנה חלופת , לסיכום

  

   בחלופת המנהרה הקצרהפורטליםחלופות מיקרו במיקום ה 2.3.1.5

  : הפורטל הצפוניםשיקולים במיקו

שיפוע הדרך נעשה תלול באזור זה באופן שמקצר את אורכו של  -

  .הפורטל

, באזור זה אופי הרחוב משתנה מדרך תלולה המשמשת בעיקר כלי רכב -

במצב . לרחוב עירוני עם חזית מסחרית בטופוגרפיה מתונה יחסית

כניסת הרכבת . ות המשמשות הולכי רגל רביםהקיים ישנן מדרכות צר

לתת הקרקע לפני שינוי אופי הרחוב מאפשרת שיפור של מפלס הרחוב 

הוספת שורות עצים , לטובת הולכי הרגל באמצעות הרחבת המדרכות

 .ועוד

ככל . בצומת הרחובות שמואל הנביא ובר אילן יש ריכוז קברים ועתיקות -

לא , תחייב ביצוע בחפירה ומילוישהמנהרה תהיה עמוקה באזור זה ולא 

 .יהיה קונפליקט עם אתרים ארכיאולוגיים קיימים באזור
  

  :שיקולים במיקום הפורטל הדרומי

 . שיפוע רחוב נעשה תלול מאוד והפורטל קצר במיוחד -

 . החציה של הקו האדום ברחוב יפו צריכה להיות במפלס הרחוב -

 .יש צורך להותיר מעבר רכב רציף ברחוב הנביאים -

הפתרון . ' מ14רוחב זכות הדרך הינו צר במיוחד באזור זה ומגיע לכדי  -

המוצע מאפשר הרחבת המדרכות באמצעות קונזולות מעל למדרכת 

  . ' מ4- ו3באופן זה נותרות מדרכות ברוחב . המילוט של הפורטל

  
  :גמישות

יעשה רק , המסילה ציר לאורך', מ 100  בשעור שלהפורטל מיקום שינוי

 .ולא יהווה שינוי משמעותי לתכנית זו, העיר מהנדס של אישורת לאחר קבל

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  51   חלופות מאקרו–' פרק ב

  בחינת חלופות להעברת המסילה בעמק רפאים ובפארק המסילה 2.3.2

  רקע 2.3.2.1

 עובר המקטע המחבר את מרכז העיר עם צומת 1/29מ "ברשת הכלולה בתמ 

חיבור זה הינו חיוני להשלמת הרשת ולמתן שירות . בפארק המסילה, אורנים

. לגוננים לפת ולמלחה וכן לקרית הספורט, ות המושבותרכבתי לשכונ

  .  הבאים מדגימים את חשיבות המקטע ברשת הכלליתתרשיםה

  

  שיבות מקטע עמק רפאים ברשת הכלליתח 2.3.2.1' תרשים מס

  

התבקש צוות התכנון לבחון חלופות להעברת , במסגרת הכנת התכנית

  .מסילהבמקום העברתו בפארק ה, עמק רפאים' המסילה ברח

  

בשל האילוצים התנועתיים והפיזיים הקשים המכבידים על העברת המסילה 

בחן הצות חלופות מיקרו שונות בפרוזדור זה שניתן , עמק רפאים' ברח

  : קבוצות2 -לחלקן ל

קבוצת חלופות הכוללות העברת המסילה ברחוב ללא תנועה עוברת  -

  .רחל אמנו לכיוון מזרח' לצידה מרח

וללת העברת המסילה ברחוב עם תנועת כלי רכב קבוצת חלופות הכ -

 .לאורך חלקו הגדול של הרחוב, לצידה
  

  : חלופות בסיסיות3 פרק זה מנתח 

בין התחנה ,  בה עובר התוואי בפארק המסילהחלופת פארק המסילה  .א

 .הראשונה לבין צומת אורנים
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 בה עובר התוואי ללא תנועה עוברת לצידו בחלקו חלופת עמק רפאים  .ב

  ).1חלופה (המזרחי 

עמק רפאים עם תנועה לצד '  בה עובר התוואי ברחחלופת עמק רפאים  .ג

 ).5חלופה (המסילה לאורך חלקו הגדול של הרחוב 
  

במסגרת התכנון נבחנו חלופות נוספות המהוות מודיפקציות של החלופות 

  .ל"אך הן אינן שונות מהותית משתי החלופות המיצגות הנ, ל"הנ

  

 התוואים מוצגים 2.3.2.1בתשריט  ברמה הכללית תוואי החלופות מוצגים

  .א ויעודי קרקע"תצ, על רקע מפה עירונית

  

מציגים את החלופות על רקע מיפוי פוטוגרמטרי  2.3.2.2' תשריט מס

  .מ מפורט יותר"בקנ

  

מאפיני הסביבה הקיימת שהיוו בסיס לנתוח החלופות מוצגים בהרחבה 

  :קריים מוצג להלןתאור תמציתי של המאפינים בעי. א בפרק

  

 )בין דרך בית לחם לבין צומת אורנים (פארק המסילה 
 המשתרע ממתחם התחנה הראשונה יבמקטע זה מצוי פארק ציבור

 .ומהווה את אחד ממוקדי הבילוי והביקור החשובים של העיר ירושלים

כיום . משני צידי הפארק עוברים נתיבים חד סיטריים לתנועה מקומית

הרכבת אך קיים חיבור בכיוון ' ך בית לחם לכיוון רחאין חיבור בין דר

אופי . לאורך מקטע זה מצויים מבני ציבור רבים ומבני מגורים. ההפוך

הבניה מסורתי והמבנים הינם צמודי קרקע או מבנים בבניה רוויה 

  .' בפרק א1.5י הרחבה בסעיף /ראה. נמוכה יחסית

  

 עמק רפאים' רח 

עקב מקבץ " עיר סטורית" יחודי של עמק רפאים הינו בעל דימוי' רח

מבנים ,  בניה מסורתית ואתרי מורשת–תכנוני ומרקם מיוחדים 

מבני , עירוב של מגורים, פרופיל צר ומסורתי, עצים יחודיים, לשימור

  .ציבור ומסחר שכונתיים ועוד

  

בחלקו '  מ15רחוב עמק רפאים הינו רחוב צר בעל זכות דרך של 

רוחב זכות הדרך בין רחוב גרץ . לרחוב גרץבין תחנת החאן , המזרחי

ורוחב זכות דרך בחלקו ',  מ12הינו ) המושבה הגרמנית(ווד 'לרחוב ודג

הרחוב . ' מ20הינו , ווד לצומת אורנים'בין רחוב ודג, המרכזי והמערבי

הינו דו סיטרי עם נתיב לכל כיוון ומשרת תנועה עוברת רבה של רכב 

  .נועה בבוקר הינה תנועה עוברת מהת2/3 -כ. פרטי ואוטובוסים
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  : קטעים שונים3 -את הרחוב ניתן לחלק ל

.  אזור מוטה אתרים לשימור– המושבה הגרמנית –החלק המזרחי  -

בתים מאוד צמודים . בתים נמוכים ברובם קומה אחת שתיים

 .לדרך
 מוקד –אזור בילוי וקניות , "עמק רפאים" ליבת –החלק המרכזי  -

בתי קפה . חזיתות מסחריות.  קומות4ד בתים ע. ברמה עירונית

 .סגירות חורף עד המדרכה/במבנים ובמרפסות מקורות
 . קומות4בתים עד .  רחוב מגורים–החלק המערבי  -

  

  .תוואי הרחוב ישר יחסית ללא פניות או עיקולים חדים

ברחוב מצויים עצים בוגרים רבים המהווים חלק מפרופיל הרחוב ומרכיב 

  .ביצירת אופי הרחוב

  .בצומת רחוב רחל אמנו ישנו בית קברות בצד המזרחי של הרחוב

  

, מרכז תרבות עמים לנוער, לאורך הרחוב מוסדות ציבור רבים כגון בית ספר

  .בתי כנסת ובריכת ירושלים

  

וכן מצוי בו שילוב מיוחד , לאורך הרחוב מצוי כאמור מקבץ מבנים לשימור

אדריכלות מסורתית ומוקפים של בתים ישנים וחדשים השומרים על מאפיני 

  .חלקם בצמחיה ובעצים גדולים וגבוהים

    

  עמק רפאים'  ברחהחלופות בתכנון אילוצים 2.3.2.2

 בהתחשב נערך רפאים עמק' ברח הרכבת תוואי להעברת החלופות גיבוש

 ציר רפאים עמק' רח של היותו, הצרה הדרך מזכות הנובעים רבים באילוצים

, העיר של שונים אזורים בין ותנועה מקומית תנועה המשרת חשוב תנועה

 בוגרים עצים של והמצאותם הרחוב לאורך הרגישים השימושים צפיפות

 מהאלוצים חלק פירוט להלן. הרחוב של התדמית בעיצוב רב ערך שלהם

  :שנבחנו החלופות את הניבו אשר

  

 לקבל מנת על טיפוסיים חתכים מספר לבחון צורך היה התכנון בשלב  .א

 בקטע. למדרחוב מהרחוב חלק והפיכת תנועה נתיבי ולביט לגבי החלטה

 .הכיוונים לשני אחת מסילה של הפעלה נבחנה הרחוב של הצר
  

, הרחוב מן בחלק לפחות להעביר הכרח נוצר ל"הנ האילוצים בשל  .ב

. כבדה תפעולית השפעה שלו דבר, הכיוונים לשני המשותפת מסילה

 מיקום של גזרתנ הינם ההמתנה ואזור המשותף הנסיעה קטע אורך
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 בסמוך מתבצע המשותפת המסילה לפינוי הרכבות המתנת שכן התחנות

  .לרציף

 זה בקטע כיוונית דו אחת מסילה שיוצרת התפעולית שהמגבלה לציין יש

 ,הצפויה הנסיעה תדירות בה הקו של בשלוחה ומדובר היות ,פתירה

  .וויסות התנועות יהיה בתחנות הנוסעים. אינה גדולה מאוד

אך הסתבר כי , הרחוב אורך לכל רציף תנועה נתיב להשאיר ניסיון נעשה

 באזור, עוברת תנועה עבור ברחוב מסוים קטעבכל החלופות יש לסגור 

  .בסמוך לרחל אמנו, הנוסעים תחנת

  

 ברחוב התוואי בבחינת התכנון צוות התמודד עמו המשמעותי האתגר  .ג

 התחנות מספר נבדק תחילה . הנוסעים תחנת מיקום הינו רפאים עמק

 וכן, אורנים לתחנת החאן תחנת בין במרחק כתלות ברחוב הנדרש

 התחנה. תנועה מחוללי מוקדים התוואי לאורך שאין בכך בהתחשב

בתכנון נבחנו . ביותר המורכבת היא )הקברות בית איזור (הקטע במרכז

 לצד ) תחנה של רציפים פיצול כגון (סטנדרטיות אינן אשר שונות חלופות

 .סטנדרטיות ותחלופ

 

 ניתנים ואינם הרחוב את המאפיינים בוגרים עצים של הימצאותם בשל  .ד

 .אלו בעצים מפגיעה להימנע כדי קשתות בתוואי הוכנסו להעתקה
  

במידה ויבחר התוואי . בחלק המערבי של הרחוב עובר קו מתח גבוה  .ה

עמק רפאים יבחנו חלופות על מנת להקטין את הקונפליקט ' העובר ברח

. חלופות אלו תבחנה במסגרת התכנון המפורט. וזדור החשמלעם פר

 הבא מציג את מעבר פרוזדור תרשיםה. ע תשמר גמישות בנושא זה"בתב

 . החשמל לאורך הרחוב

  

  חשיבות מקטע עמק רפאים ברשת הכללית 2.3.2.2' תרשים מס

Oranim  
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  :החלופות שנבחנו גובשו בהתאמה לעקרונות אלו

  . שמר הרצף התנועתי עבור תושבי השכונה ככל הניתןי -

 שהוגדרו העצים על ושמירה קיימים בעצים תןיהנ ככל קטנה פגיעה -

  ".חשובים"כ העיריה ידי על

 .לשימור גדרות עתיקלה ניתןאך , מבנים והרסי לא -
  . שמירה על רמת תפעול רכבת בטיחותית ותנועתית -

חובות בסמיכות לעמק ר וגישה לכלל הר" שמירה על רצף תנועת כ -

  רפאים

  המסילה להעברת החלופות תאור  2.3.2.3

   :ותהער

בכל . כל החלופות מתלכדות במתחם התחנה הראשונה ובצומת אורנים •

 .החלופות ממשיכה המסילה בפארק המסילה ממערב לצומת אורנים
ת בחיר לאחר .התאורים המובאים להלן מתבססים על תכנון ראשוני •

נון החלופה שינויים שונים החלופה המועדפת הוטמעו בתכ

  .שינויים אלו אינם משפיעים על נתוח החלופות. 'המתוארים בפרק ג

  

  חלופת פארק המסילה  .א

חוצה את דרך , בחלופה זו פונה התוואי ממתחם התחנה הראשונה

, התוואי יעבור במרכז הרחוב. בית לחם ונכנס לפארק המסילה

. ומה למצב קייםהרכבת ימשיך לתפקד בד' רח. פ הקיים"בתחום השצ

לא יהיה צורך בהסדרת גישות לכלי רכב מדרך בית לחם מזרחה אל 

תחנת הנוסעים שתוכננה בחלופה זו תהיה תחנה מפוצלת . דרך הרכבת

  ).רציף צפוני(עזריה ' ולרח) רציף דרומי(גדעון ' שתוקם בסמוך לרח

  

 הקו הכחול והקו הירוק יפוצלו שני –לצורך העברת שני הקווים 

פייר קניג באופן שהתנועה מכיוון תלפיות תעבור ' לים של רחהמסלו

 .במסלול הקיים והתנועה אל תלפיות תעבור במעקף חדש שיסלל

 החלופות תוקם תחנת נוסעים 2 - ב.  החלופות2 -יושם ביפתרון זה 

  .י הכבישים"שיכלא ע" המשולש"בשטח 
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  56   חלופות מאקרו–' פרק ב

  

  

  סילהחתך אופייני של חלופת פארק המ 2.3.2.3 'תרשים מס

  

  

  114חלופה  –חלופת עמק רפאים    .ב

  : הבאתרשים ב–החלופה מוצגת באופן סכמטי   

  

  

  

  

   עמק רפאים- 1' תרשים סכמטי של חלופה מס 2.3.2.4 'תרשים מס

  

  

בחלופה זו ניתן יהיה להעביר מסילה כפולה לכל אורך הרחוב למעט 

' ורג'גלויד ' כרמייה לבין רח' בין רח'  מ120 - בקטע קצר באורך של כ

רציפי התחנה ימוקמו משני צידי המסילה . בו תעבור מסילה בודדת

לאורך הרחוב תתאפשר תנועה עוברת . מסריק' חנניה לבין רח' בין רח

התנועה העוברת תפנה . רק בקטע שבין צומת אורנים לבין רחל אמנו

                                                           
חיבור זה בוטל בתהליך התכנון המפורט . התאור של החלופות בפרק זה כולל חיבור בין רחוב הרכבת ודרך בית לחם 14

  .יותר של החלופה הנבחרת
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ריש ' עמק רפאים דרך רח' בצומת אורנים אל דרך הרכבת תגיע לרח

נתיבי התנועה יתפצלו מזרחה  .רת כיום תנועה עוברתלקיש שאינו מש

ומערבה לכיוון צומת , לכיוון רחל אמנו בצדו הדרומי של הרחוב

רחל אמנו לכיוון מזרח לא ' מרח. בצדו הצפוני של הרחוב, אורנים

בקטע זה תתאפשרנה חציות של . יוסדר נתיב רציף לתנועה עוברת

ומיים בין הרחובות המסילה וכן יוסדרו חיבורים תנועתיים מק

  .עמק רפאים' המגיעים לרח

  

  החיבור לקו הירוק יהיה בצומת אורנים כמתואר לעיל

  :חתך אופייני מוצג להלן

  

  

   של עמק רפאים1' חלופה מסחתך אופייני של  2.3.2.5 'תרשים מס

  

  

  

עקב העברת המסילה ברחוב עמק רפאים יהיה צורך לשנות את מערך 

פירוט השינויים . ועה ברחובות המקומייםהתנועות ואת הסדרי התנ

  :י הערכת צוות התכנון מוצג להלן"העיקריים שידרשו עפ
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הרכבת ויצירת רצף ' הסדרת פניות ימניות מדרך בית לחם אל רח .1

כיום אין פניה מדרך . תנועתי בין דרך בית לחם לבין צומת אורנים

. ךהרכבת אך מתאפשרת תנועה בכיוון ההפו' בית לחם לכיוון רח

שינוי זה מיועד לתת מענה לביקושים התנועתיים העוברים כיום 

  .עמק רפאים ' ברח

ריש לקיש ויצירת תנועה עוברת ' חיבור בין רחוב הרכבת לבין רח .2

' רחל אמנו ולרח' לקיש לרח' הרכבת דרך רח' בכיוון מזרח מרח

' הרכבת לבין רח' כיום לא קיים חיבור בין רח. אלעזר המודעי

  .ריש לקיש

הרכבת ' חנניה שהינו כיום רחוב ללא מוצא עם רח' חיבור רח .3

תוך , הצפירה' הרכבת לבין רח' ויצירת תנועה עוברת בין רח

 .הצפירה' היפוך כיוון הנסיעה ברח

' מסריק לרח' לתנועה בין רח) מי'סמטת ג(פתיחת סמטה חדשה  .4

 .וינדהם

 .בן נון שהינו כיום ללא מוצא' רחל אמנו לרח' חיבור רח .5

בחלק , כרמיה' ברח: רחובות הבאים ישונו כיווני התנועהב .6

 .הצפירה' ברח, המליץ ' ברח, סמאטס' המזרחי של שד

 .הפרדת מסלולי פייר קניג ויצירת מעקף חדש .7

 
 .מציג את מערך התנועה הקייםלהלן  2.3.2.6' תרשים מס

  .מציג את נפחי התנועה הקיימים 2.3.2.3'  מסתשריט

 

  

  הקיים מערך התנועה 2.3.2.6' מסם ישתר
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    .1מציג את השינויים אשר ידרשו בחלופה להלן  2.3.2.7' תרשים מס

  .1מציג את נפחי התנועה החזויים בחלופה  2.3.2.4'  מסתשריט

  

 
 

  .1השינויים אשר ידרשו בחלופה  2.3.2.7' תרשים מס

  

תחזיות התנועה נערכו לחלופה הנבחרת השונה מעט בהקשרים 

למשל החיבור בין דרך . (לופות המתוארות בפרק זההתנועתיים מהח

ניתן להסיק , עם זאת). בית לחם לבין כביש הרכבת לכיוון מערב בוטל

לגבי ) בהמשך' ד- ו' המוצגות בהרחבה בפרקים ג(מהתחזיות 

  .ההשפעות התנועתיות של שתי החלופות הנבחנות בפרק זה

ות של שתי ככלל לא צפויים הבדלים משמעותיים הבשפעות התנועתי

השינוי המשמעותי ביותר הינו ירידה נכרת בנפחי התנועה . החלופות

רחל אמנו והן ' הן ברח, עמק רפאים' של האוטובוסים הן לאורך רח

עליה בנפח התנועה הכללי . ברחובות המרכבים את הרשת המקומית
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צפויה בעיקר בדרך בית לחם ) האוטובוסים' וכן עליה מסוימית במס(

  . אך שעורי הגידול אינם גבוהים, הרכבת' וברח

נתוח ההשפעות הסביבתיות הנגרמות עקב הסטות התנועה מוצג 

בהמשך ואולם המסקנה העיקרית היא כי הפרויקט תורם ' בפרק ד

המקומיים להפחתה נכרת במספר האוטובוסים כמעט בכל הרחובות 

  .ושעור הגידול בתנועה הכללית יהיה מתון במספר קטן של רחובות

  5  חלופה– רפאים קפות עמחלו  .ג

  : הבאתרשיםהצגה כללית של החלופה מוצגת ב

  

    

   עמק רפאים - 5-5' תרשים סכמטי של חלופה מס 2.3.2.8 'תרשים מס

  

הינו ,  שתוארה לעיל1' ההבדל העיקרי בין חלופה זו לבין חלופה מס

הדבר יחייב . הסדרת נתיב לתנועה עוברת כמעט לכל אורך הרחוב

',  מ400 - לכ'  מ120 -קטע בו תעבור מסילה בודדת מכלהאריך את ה

  .מרטין לותר קינג' ווד לבין מזרחית לרח'וודג' בין רח

. 1רציפי תחנת הנוסעים יוקמו משני צידי המסילה בדומה לחלופה 

  .רחל אמנו יסגר כליל לתנועה' מסריק לבין רח' הקטע שבין רח

התנועה . רחובל יוסדר נתיב לתנועה לכל אורך ה"למעט הקטע הנ

בחלק המזרחי יוסדר . 1בחלק המערבי תהיה בדומה למתואר בחלופה 

כמו . מסריק' עד רח, עמק רפאים לכל אורך הרחוב' נתיב מצפון לרח

כן תתאפשרנה חציות ויוסדרו חיבורים תנועתיים בין הרחובות 

  .עמק רפאים' המגיעים לרח

  

  :החתכים האופיניים מוצגים להלן
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 של עמק 5-5' חתכים אופייניים של חלופה מס 2.3.2.9 'תרשים מס

  רפאים

  

השינויים יהיו .  שינויים במערך התנועה קייםוגם בחלופה זו ידרש

 הפתרון בצומת אורנים יהיה דומה למתואר .1בדומה לחלופה 

  .1' בחלופה מס

  

  

  .5מציג את השינויים שידרשו בחלופה  2.3.2.10'  מסםשירת

  .5לעיל מציג את נפחי התנועה החזויים בחלופה  2.3.2.4' תשריט מס
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  .5השינויים שידרשו בחלופה  2.3.2.10'  מסםשירת

  

  

ההשפעה של חלופה זו על התנועה דומה להשפעה המתוארת בהתייחס 

  . לעיל1לחלופה 

  אמות המידה לנתוח חלופות 2.3.2.4

  :י צוות התכנון הינן כדלקמן"אמות המידה לנתוח החלופות שגובשו ע

  

 עה ותחבורהתנו  .א
 .כציר עירוני' השפעה על תנועה עוברת ותפקוד הרחמידת ה -
נקודות מוצא (יעודים לאורך הציר /על נגישות לשימושיםשמירה  -

 ).ויעד לאורך הציר
 .אספקת שירותים לשימושים מסחריים ומוקדי בילוי -
 .מגרשי חניה ציבוריתבחניות ופגיעה ב -
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השפעה על , ירוניתנגישות לרחובות סמוכים ולרשת העשמירה על  -

 .רחובות סמוכים

 

  השפעה על המרקם האורבני  .ב

, השפעה על תפקוד חלל הרחוב ועל ציבור הולכי הרגל העוברים בו -

 .השפעה על מוקדי בילוי ופנאי ואיכותם
איכות הבילוי , תפקוד השטחים העירונים הפתוחים לאורך הרחוב -

  .ניתבהם ותרומתם לפנאי ונופש ברמת הרחוב וברמה הכלל עירו

) היקפי ותדירות הפעילות העירונית(אינטנסיביות התפקוד העירוני  -

יחודיות הרחוב וקיומן של חלופות , ורגישותו למעבר הרכבת הקלה

 .הולמות בסביבה הקרובה
משמעותם והשפעתם על חלל , היקף השינויים הנדרשים ברחוב -

 .הרחוב ועל הפעילות בו
נקודות , וכלוסיהרמת השירות של הרכבת הקלה על פי היקף א -

  .תרומתה לפעילות הרחוב ולסביבה הקרובה והרחוקה, מוצא ויעד

  

  חזות ונוף  .ג

, נטיעות עצים, עקירות(של הרחוב " הירוק"מידת השינוי במראה  -

  ).שילוב כתמים ירוקים ברחוב

השפעה על אלמנטים יחודיים ומסורתיים התורמים ליצירת הדימוי  -

  .היחודי של הרחוב

, כבלים(ת הנוצרות עקב ביצוע אלמנטי התכנית ההשפעות החזותיו -

    ).גידור, תחנות

  

  סביבה  .ד

  .ג"השפעות אלמ -

, תחנות נוסעים(השפעות רעש של הרכבת העוברת ואלמנטי התכנית  -

  .השפעה על רעש מצטבר) תחנות שנאה

  .זיהום אויר -

  מטרדים בשלב ההקמה -

    .השפעות עקיפות עקב הסטות תנועה לרחובות סמוכים -

  

  סיים ותפעוליים הנדהיבטים  .ה

  .זמן הנסיעה, היעילות ורמת השירות -

  .מרחק בין תחנות נוסעים -
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השפעה על רמת ( י כלי רכב והולכי רגל"חציות של המסילה ע -

 ).בטיחות ועוד, שירות
  

  מורכבות הביצוע וההקמה  .ו

  .העתקת תשתיות -

  .משך ומורכבות הביצוע -

  .השפעה על הרחוב במהלך הביצוע -

  .הסטות תנועה בשלב ההקמה -

  .עודפי עפר -

  

  קונפליקטים עם שימושי קרקע ויעודי קרקע  .ז

  .התאמה לזכות דרך קיימת -

  .הריסת מבנים ואלמנטים לאורך הרחוב -

  .התאמה למוסדות הציבור ולפעילותם -

 .התאמה ליעודי הקרקע -
  

  עלויות  .ח

  .עלות הקמה -

  

  נתוח החלופות 2.3.2.5

 15תנועה ותחבורה  .א
  

 פארק המסילהחלופת 
  

רחוב עמק . על דפוס התנועה הקיים תבחלופה זו אין השפעה משמעותי

ברחוב תמשיך . רפאים נשאר פתוח לתנועה בשני הכיוונים ללא מגבלות

רה ופ בדיקות שנערכו בתכנית אב לתחב"ע. תנועה עוברת רבהלהתקיים 

שאר .  מהתנועה ברחוב בשעות השיא היא תנועה עוברת70% -  50%

 . הגרמניתרחובות המושבההם ה יומית שיעדקהתנועה היא תנועה מ
  

  רחוב הרכבת

ברצועה הירוקה אשר , מרכז החתךיעברו במסילות הרכבת הקלה 

תנועת הרכבים בשני . משמשת כיום כרצועת פנאי וספורט או רצועת נוי

                                                           
  .מ"י בע"מת, חיים פלאי' י אינג"סעיף זה נערך ע 15
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 תנועה חד סטרית המשרתת את רחובות -צידי המסילה תשאר ללא שנוי

 .שכונת בקעה לחוד ואת רחובות המושבה לחוד
  

כך שיוכל  הפרטי  במרכז מסלול הרכב יעבורכנןמתוה  האופנייםבילש

 מיסעה עם אלמנטים הכולל  מיתון תנועה שלאזור(להשתלב בתנועה 

להאטת רכב פרטי ואפשרות נסיעה חלקה יותר דווקא לרוכב 

כתוצאה מכך הציר ימשיך לשמש כציר אופניים להגעה בין ). האופניים

  .חלקי העיר אך יחדל מלתפקד כשביל לפעילות פנאי

  

  תחבורה צבורית משלימה

בחלופה זו ממשיכה להתקיים תנועת אוטובוסים דו סטרית ברחוב עמק 

תחנות יעניקו רמת שירות טובה לאורך הרחוב עם האוטובוסים . רפאים

בדומה למצב ) בהשוואה לרכבת קלה(מרחקים קטנים יותר שביניהן 

 .הקיים היום
 מרכז וצפון העיר רוב קווי האוטובוס הנוסעים מדרום העיר לכיוון

שם . מתוכננים לסיים את מסלולם בתחנת החאן של הרכבת הקלה

 מדרך ההמגיעלשלוחה יעברו הנוסעים אל הקו המגיע ממלחה או 

עשוי להמשיך בנסיעה צפונה דרך רחוב ) 1-2(מספר קטן של קוים . חברון

 . דוד המלך
  
  

  : ברחוב עמק רפאים1חלופה 

 

  עמק רפאים' רח

 ברחוב עמק רפאים מבטלת נתיבי תנועה שתי מסילות עםסלילת רכבת 

מת אורנים ותנועה המגיעה מכיוון צל. לרכב ברחוב עמק רפאים

בחלקו הצפוני . מזרח עד לרחוב רחל אמנו–לכיוון צפוןגישה תתאפשר 

 של הרחוב לא מתאפשרת תנועה רציפה לאורך הרחוב אלא רק נסיעה

  . יאה מרחובות ניצביםיצ/ מ לאפשר גישה "לאורך קטעים קצרים ע

הסדר התנועה בחלופה זו יצמצם את התנועה העוברת ברחוב ויסיט 

  .תנועה לרחובות אחרים

פן משמעותי בנגישות בחלק הצפוני של הרחוב באוהחלופה פוגעת 

 מתוכנן מספר מקומותב. ים עליו היוםסמכוברחובות הניצבים לו אשר נ

. תו לרחוב ללא מוצאצב מרחוב עמק רפאים והפיכייתוק הרחוב הננ

, לאורך קטע זהיידרשו גם סידורים מיוחדים להסדרת טעינה ופריקה 

  .בשעות הלילה ובהשענות על רחובות ניצבים

בקטע הסמוך לצמת אורנים עד רחוב ריש לקיש קיימות מספר חלופות 

 .אל הרחוב/ משנה לויסות התנועה מ
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החלופה . נהבמרכז הרחוב מתוכנן קטע ללא תנועה לרכב באזור התח

 בייחוד בחלקו ,מצמצמת כמובן את נפחי התנועה העוברת ברחוב

 .הצפוני
 מתוכנן ,מסחר ברחובהמוקד המשמש כ ,בקטע המרכזי של הרחוב

 גישה אל חניות .רחובבצמצום במספר מקומות החניה המוסדרים 

 .פרטיות מוסדרות תשמר ברוב המקרים
  

  רחוב הרכבת

ניתן לערוך . תנועה עוברתנפח ההגברת צפוי גידול בנפחי התנועה עקב 

בתכנון המפורט מספר שינויים אשר עשויים לסייע בהקטנת המשיכה 

 .י מיתון זרימת התנועה"ע, של ציר זה לתנועה שאינה מקומית
לממש את פתיחת קטעי הרחובות הסגורים  מומלץבחלופה זו במיוחד 

סמטה בין , יהרחוב חננ, רחוב הרכבת מצפון סמוך לדרך בית לחם(היום 

על מנת לאפשר הקלה בנגישות לבתים לתושבים ) רחוב דידס למסריק

 . המקומיים
רחוב (יש לשקול האם לממש את פתיחת קטעי הרחובות הסגורים היום 

סמטה בין רחוב דידס , רחוב חנניה, הרכבת מצפון סמוך לדרך בית לחם

. ייםעל מנת לאפשר הקלה בנגישות לבתים לתושבים המקומ) למסריק

עקב המגבלות בתנועה על רחוב עמק רפאים לדרום יתכן גידול 

 .ברחוב הרכבת משמעותי של הביקושים התנועתיים
  

  תחבורה צבורית משלימה

חלופות הרכבת בעמק רפאים מצמצמות את האפשרות של אוטובוסים 

אפשרית רק תנועת אוטובוסים לכיוון צפון . לנוע ברחוב עמק רפאים

מרכז הכובד של מעבר הנוסעים מקווי . ל אמנומזרח עד לרחוב רח

לא .  המזינים אל הרכבת הקלה מתקיים בצמת אורניםיםהאוטובוס

תתאפשר תנועת אוטובוסים דרך ציר עמק רפאים לעבר תחנת החאן או 

 .למרכז העיר
, חלופות הרכבת ברחוב עמק רפאים בצרוף שלוחת הרכבת בדרך חברון

יחד עם זאת יורד . רכבת הקלהמשפרות מעט את שטח הכיסוי של ה

י תחנות אוטובוס ברחוב עמק רפאים ויידרשו מרחקי "כיסוי השירות ע

 .הליכה מעט גדולים יותר
שירות אוטובוסים משלים יתוכנן ברחוב עמק רפאים וברחובות 

הסמוכים לו על מנת למנוע חשיפה ולשרת בעיקר את האוכלוסיה 

 . קטנים יותר כלי רכבופעלוייתכן וי. בסביבה הקרובה
עקב מגבלת מעבר ,  מסרבלת את התכנון של קו שירות כזה1' חלופה מס

 .למסריק  רציף בקטע הצפוני בין החאן
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  : ברחוב עמק רפאים5חלופה 

 

  עמק רפאים' רח

לרכב ברחוב עמק  ברחוב עמק רפאים מבטלת נתיבי תנועהסלילת רכבת 

לכיוון גישה שר תנועה המגיעה מכיוון צמת אורנים תתאפל. רפאים

 .עם תנועה רציפה עד לרחוב רחל אמנומזרח –צפון
. בחלק הצפוני של הרחוב תתאפשר תנועה רציפה עד רחוב מסריק

לצד קטע חלקו הצפוני של הרחוב השמירה על נתיב נסיעה רציף לאורך 

אמנם . יציאה מרחובות ניצבים/  גישה תאפשרעם מסילה בודדת מ

 אך נשמרת ,לדיירים ביחס למצב הקייםקיימת פגיעה בחופש התנועה 

  . אפשרות נגישות סבירה

הסדר התנועה בחלופה זו יצמצם את התנועה העוברת ברחוב ויסיט 

  .תנועה לרחובות אחרים

בקטע הסמוך לצמת אורנים עד רחוב ריש לקיש קיימות חלופות משנה 

 .אל הרחוב/ לויסות התנועה מ
החלופה . ב באזור התחנהבמרכז הרחוב מתוכנן קטע ללא תנועה לרכ

בייחוד בחלקו  ,מצמצמת כמובן את נפחי התנועה העוברת ברחוב

 .הצפוני
 מתוכנן ,מוקד למסחר ברחובהמשמש כ ,בקטע המרכזי של הרחוב

גישה אל חניות . רחובבצמצום במספר מקומות החניה המוסדרים 

 .פרטיות מוסדרות תשמר ברוב המקרים
  

  רחוב הרכבת

גידול בנפחי התנועה עקב הגברת השימוש ברחוב ברחוב הרכבת צפוי 

ניתן לערוך בתכנון המפורט מספר שינויים אשר עשויים . לתנועה עוברת

 .לסייע בהקטנת המשיכה של ציר זה לתנועה שאינה מקומית
לשקול האם לממש את פתיחת קטעי הרחובות הסגורים היום ניתן 

סמטה בין רחוב , יהרחוב חננ, רחוב הרכבת מצפון סמוך לדרך בית לחם(

על מנת לאפשר הקלה בנגישות לבתים לתושבים ) דידס למסריק

 .המקומיים
  

  בורה צבורית משלימהתח

 .1' י חלופה מס/ראה
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 16השפעה על המרקם האורבני  .ב
  ופנאי בילוי מוקדיו הרגל הולכי, הציבורי המרחב תפקוד על השפעה

 
ות חי ותוסס פארק המסילה מהווה מוקד פעיל :חלופת פארק המסילה

המשמש הן כציר משמעותי למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים והן 

בחלופה זו מוצע חתך . כמקום בילוי לתושבי השכונות הסמוכות אליו

שמנסה לשמר ככל הניתן את תפקודו של הפארק כציר תנועה אך 

 . השימוש כמוקד בילוי הכולל פינות ישיבה ומדשאות יפגע
י החלופות יהיה שיפור של המרחב הציבורי בשת :חלופות עמק רפאים

עבור הולכי הרגל באמצעות ריצוף רציף של המדרכה הכביש ורצועת 

 ישנו שיפור נוסף עבור הולכי הרגל באמצעות סגירת 1בחלופה . המסילה

חלק משמעותי מן הרחוב לתנועת רכבים ליצירת מדרחוב שבמרכזו 

 את מדירה פרטי כבר לתנועת הרחוב סגירת, עם זאת .רצועת מסילה

 בהרחו של תפקידו מודגש בו, אזור ויוצרת מהרחוב השכונה תושבי

 שכונת של ההראשי כרחוב תפקודו נחלש, במקביל. ופנאי בילוי כמרכז

כך  מהרחוב בחלקים הפרטי הרכב  מתאפשר מעבר5בחלופה  .מגורים

לשכונות  הרחוב בין ונמנע הניתוק השכונה לתושבי גם חלקי מענה ניתן

  . שסביבו

  
  ם העירונים הפתוחים לאורך הרחובתפקוד השטחי

 
 שטחים מרצף חלק הינו המסילה פארק :חלופת פארק המסילה

 דרך לעיר נכנסות אשר הירוקות האצבעות עקרון על המבוסס פתוחים

   .הפארק כאמור לעיל בתפקוד תפגע בפארק הרכבת מעבר .העמקים

 המסילה תגדל גם פארקבחלופה זו הנגישות ל :חלופות עמק רפאים

  .מקום בקרבת מתגוררים שאינם לתושבים

  

, אינטנסיביות התפקוד העירוני ורגישותו למעבר הרכבת הקלה

   הרחוב וקיומם של חלופת הולמות בסביבה הקרובהתייחודיו

 
פארק המסילה הינו מרחב ציבורי ייחודי  :חלופת פארק המסילה

וה מוקד משיכה כלל המחבר את אוכלוסיות השכונות לאורכו ומהו

   .מעבר הרכבת הקלה בתחומו תפגע בתפקודו. עירוני

                                                           
  אדריכלים י משרד ארי כהן"נכתב ע 16
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  69   חלופות מאקרו–' פרק ב

רחוב עמק רפאים הינו רחוב עירוני מסחרי שוקק  :חלופות עמק רפאים

יות קטנות ונרובו נעשה בחמסחר בה.  המושבה הגרמניתתחיים בשכונ

  . המיוחד קסמו וסוד הרחוב אופי על השפעה יש העסקים לאופי, פרטיות

עלולה לפגוע , 1 משמעותי ממנו לתנועת רכבים בחלופה סגירת חלק

  . באופי הרחוב ובתפקודו כרחוב ראשי של שכונת המגורים

 
  ופעילותו הרחוב חלל על השפעתם, ברחוב הנדרשים השינויים היקף

 
. השינוי הנדרש בפארק הליניארי הינו משמעותי :חלופת פארק המסילה

 ולרוכבי אופניים יישמר אך לא הולכי רגל, תפקודו כציר לתנועת רכבים

, לאורך רחוב הרכבת מבני מגורים רבים .יוותרו פינות ישיבה ומדשאות

   .הגישה אליהם עלולה להיפגע בזמן העבודותאשר 

שינוי זה עשוי , היקף השינוי הנדרש הינו נרחב :חלופות עמק רפאים

מחד ייתכן קושי של בעלי . לשנות את אופיו המסחרי של הרחוב

הסבת חלק מן הרחוב , ים קטנים בזמן העבודות ומאידךהעסק

  . למדרחוב תהפוך אותו לאטרקטיבי יותר

 
 ולסביבה הרחוב לפעילות תרומתהו הקלה הרכבת של השירות רמת

 .והרחוקה הקרובה
שני . אין הבדלים משמעותיים בין שתי החלופות מבחינת רמת השירות

גישות נוחה הן למוקדי התוואים המוצעים קרובים זה לזה ומאפשרים נ

שיפור הנגישות . תרבות ופנאי ברחוב עמק רפאים והן לפארק המסילה

לאזור יכול לחזק את מעמדם של המוקדים כמוקדי פעילות כלל 

  .עירוניים

ישנו יתרון קל למעבר ברחוב עמק רפאים בשל הגדלת המרחק מן 

תן ני וםי של התחנות גדלהשירותכך רדיוסי , התוואי העובר בדרך חברון

 .  יותררחבהמענה לאוכלוסייה 

 

 17חזות ונוף  .ג
  המראה הירוק

 דומות בעיקרן ושתיהן פוגעות אך במעט במראה חלופות עמק רפאים

החזות הירוקה של עמק רפאים נשענת בעיקר על . הירוק של הרחוב

 מכיוון שרוב המדרכות והחצרות. גינות פרטיות ועל עצים במדרכה

שם , באזור התחנה, אף על פי כן.  הקיימים גם העציםנשארים, נשמרות

 10 - כ(שורת עצים ותיקים נפגעת , ההתרחבות היא משמעותית יותר

                                                           
  י משרד אהרונסון אדריכלים"נכתב ע 17
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  70   חלופות מאקרו–' פרק ב

כמו כן יפגעו שתי שורות עצים חדשים יחסית בין הרחובות ). ברושים

  ).  פנסיות16 -כ(זולא ומסריק 

יש לציין כי החזות הירוקה של הרחוב תהיה ירוקה יותר מהחזות 

בעקבות הרחבת המדרכות , ספר שנים מתום הביצועהקיימת תוך מ

  . ונטיעה של עצי רחוב חדשים

 מסילת –המראה הירוק כמעט ואינו נפגע , פארק המסילהבחלופת 

הרכבת מתוכננת להיות על מצע דשא לאורך תוואי הרכבת בכדי לשמר 

עצים קיימים חדשים , כמו כן. את החזות הירוקה של הפארק הקיים

השימוש , עם זאת. שינטעו במקומם בעצים חדשים יוחלפו, יחסית

שביל הולכי רגל עם . פגע כתוצאה ממעבר הרכבתיבפארק כשטח פתוח 

כמו כן שביל האופניים יוכל להשתלב , חזות ירוקה בצדדיו יכול להשמר

התרחבויות מקומיות יכולות לתת מענה לאזורי . כחלק מהמדרכות

 אך בטיחות המרחב להולכי ,דומה לקייםבישיבה ושתילה אינטנסיבית 

  .הרגל ומשתמשי הפארק נפגעת ממעברי הרכבת התכופים

  

אופי ודיירי  חודיים ומסורתיים המשפיעים עליהשפעה על אלמנטים י

 הרחוב
הבתים :  אינן שוללות אלמנטים יחודיים מהרחובחלופות עמק רפאים

. כמו כן רוב עצי הרחוב המשמעותיים נשמרים, וחצרותיהם נשמרים

 מההיבטאופי הרחוב ישתנה בעיקר בהיבט התנועתי והאורבני ופחות 

הרחבת המדרכות ושתילת עצי רחוב חדשים , שדרוג הרחוב. הנופי

ברמות (נופי משודרג ומעבר הרכבת ומגבלות התנועה \אופי עירונייעניקו 

המתאים , יעניקו לרחוב צביון שקט יותר) 5 וחלופה 1שונות בין חלופה 

  .  של הולכי רגללמעבר ושהייה

תשנה את האופי הייחודי שפארק המסילה פיתח פארק המסילה חלופת 

במקטע של ) אופניים, הליכה, ריצה(תרבות הפנאי . בשנים האחרונות

המאפשר תנועה , הפארק ברחוב הרכבת אולי תישמר אך האופי שלו

  .ישתנה, חופשית ובטוחה יחסית

  

  )גידור, חנות, כבלים, מסילה(השפעה חזותית של אלמנטי הרכבת 

החלפת ;  מהוות שדרוג של חזות הרחובעמק רפאיםשתי חלופות 

יוצרת חתך רחוב , מיסעת האספלט בתוואי מרוצף המשכי למדרכה

אשר נתפס כיותר נקי ואינטגרלי מבחינה , יותר נוח ונעים להולך הרגל

עמודי הקטנרי יכולים להיות משולבים עם תאורה וכמות . חזותית

תחנות . ושלטי התנועה מצטמצמת בהיקפה בחלופות אלותמרורי 

האוטובוס הקיימות יוחלפו בתחנה משודרגת של הרכבת הכוללת אזורי 

  .צל וישיבה
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  71   חלופות מאקרו–' פרק ב

בכך , פארקהחזות הנוכחית של ביהיה שינוי , פארק המסילה בחלופת

והמסילה ההיסטורית תוחלף '  מ20-40שיתווספו עמודי החשמולת כל 

  . במסילות רכבת קלה

בכל החלופות יש לקחת בחשבון כי בתכנון הנוכחי אמנם לא נעשה  

אך הדבר יצטרך לעבור בדיקות נוספות , שימוש בגידור לאורך התוואי

  .של יועץ בטיחות ומשרד התחבורה

  

 סביבה  .ד
  

  ג"השפעות אלמ. 1ד

בחלופת פארק . מציר המסילה'  מ5-ג הינו ה"טווח ההשפעה של האלמ

 בעמק 5 - ו1בחלופות . חוץ לטווח זההמסילה מצויים כל הבתים מ

  :רפאים מצויים בטווח ההשפעה מבנים אלו

  

  .או מצויים בגבול ההשפעה/ מושפעים ומבנים 12: 1בחלופה 

  .ל"כנ, מבנים 9: 5בחלופה 

  

יתרון לחלופת פארק המסילה מבין שתי חלופות עמק רפאים יש : סיכום

  .1יתרון קל על פני חלופה  5-5לחלופה 

  

  עות הרעשהשפ. 2ד

  

 כללי

  :בנתוח השפעות הרעש התייחסנו להיבטים אלו

  .תרומת הפרויקט להגברה או לצמצום מפלסי הרעש הקיימים -

 .פוטנציאל החריגה מהקריטריונים הנדרשים -

 . תחנות נוסעים–פוטנציאל ההפרעה ממתקני הרכבת  -

 .השפעות בשלב ההקמה -

 .יםהשפעות עקיפות עקב שינוי מערך התנועה ברחובות סמוכ -
  

  :להלן עיקרי המימצאים

  

  השפעה על מפלסי רעש קיימים

  

  רעש מתנועת כלי הרכב

משאיות , ברחוב עמק רפאים עוברת כאמור תנועה רבה של כלי רכב

מפלסי הרעש הקיימים חושבו באמצעות תכנית החישוב . ואוטובוסים
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על בסיס נתוני תנועה ) 'בפרק א 1.0.4 י פירוט בסעיף/ראה(המקובלת 

  .אלו

מפלסי הרעש . בפארק המסילה עוברת תנועה דלילה של כלי רכב

  . ראה פרק א-הקיימים תועדו באמצעות מדידות רעש 

מפלסי הרעש החזויים חושבו עבור נתוני התפעול של הרכבת ונפחי 

 לאחר הפעלת הרכבת התנועה החזוים של כלי הרכב והאוטובוסים

  :כדלקמן, הקלה

  

  :רחל אמנו' לרחממערב  •

 .קל רכב 93 -

 . רכב בינוני3 -

 . אופנועים5 -

 

  :המליץ' לרחממזרח  •

 . רכב קל465 -

 . רכב בינוני11 -

  . אופנועים24 -

  

  .בשני המקטעים במצב החזוי לא צפויה תנועת אוטובוסים

  

  הרכבותרעש מתנועת 

  :להלן פירוט ההנחות

 15): בעמק רפאים ובפארק המסילה(תנועות של הרכבת ' מס -

  . בשעות הלילה6.3-היום ו בשעות  הכיוונים2 -תנועות ב

 .ש" קמ30: מהירות הנסיעה -
  

  :הטבלה הבאה מציגה את המפלסים הקיימים והחזוים בכל חלופה 

  

  Leq dBA מפלסים קיימים וחזויים לאורך פארק המסילה :2.3.2.1 'טבלה מס
  שימוש הקולט  רכבת  * מפלס קיים

  לילה  יום  לילה   יום 

SD-1 56.1  44.9  52.7  49.0  

SD-2  51.6 45.8  52.5  48.7  

SD-3 55.2  43.3  55.0  51.3  

SD-4 

  מגורים

50.1  42.1  51.4  47.7  

לא בוצעו . המפלסים הקיימים מתבססים על תוצאות מדידות שנערכו בשעות היום* 

י "ההערכה היא שבשעות אלו שוררים מפלסי רעש המאופיינים ע. מדידות בשעות הלילה

  ).L90(הרקע 
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אף כי לא , ההבדל . רפאים דומה בשתי החלופותרעש הרכבת בעמק 

  :להלן הפירוט. צפוי ברעש הכבישים וברעש המצטבר, משמעותי

  
 Leq dBA,עמק רפאים' מפלסי רעש קיימים וחזויים ברח:  2.3.2.2' טבלה מס

  

  מפלס   שימוש הקולט  מצטבר  כבישים  רכבת

        קיים

  לילה  יום   לילה  יום   לילה  יום   לילה  יום     

RF1 65.1  59.9  56.9 53.1  62.4  57.1  63.5  58.6  
RF2 64.9  59.7  57.4  53.7  60.0  54.7  61.9  57.2  

RF3 

 מגורים
  
 68.1  62.9  61.0  57.3  61.8  56.5  64.4  59.9  

RF5 52.1  56.8  49.7  55.0  48.4  52.1  53.8  59.0  ס אדם"בי  
RF6 69.6  64.4  59.1  55.3  67.2  61.9  67.8  62.8  
RF7 66.2  61.0  56.6  52.8  45.7  41.1  56.9  53.1  
RF8 66.3  61.1  57.6  53.9  52.0  47.7  58.7  54.8  

RF10 68.1  62.9  60.0  56.3  54.4  49.6  61.1  57.1  
RF11 66.3  61.1  58.5  54.8  54.0  49.2  59.8  55.9  
RF12 67.5  62.3  59.4  55.6  56.2  51.3  61.1  57.0  
RF13 

  מגורים
  
  
  
  
  

  66.0  60.8  55.8  52.1  57.3  52.3  59.6  55.2  

  

    

  : עיקרי המסקנות

  

 :חלופת פארק המסילה •

  .לא צפויה חריגה מהקריטריון: שעות היום -

 .לא צפויה חריגה מהקריטריון: שעות הלילה -

אך , צפויה הגברה של מפלסי הרעש בלילה בהשוואה לרעש הקיים -

 . מפלסי הרעש החזויים נמוכים למדי

 
 :חלופת עמק רפאים •

  .לא צפויה חריגה מהקריטריון: וםשעות הי -

 החל על ריטריוןשולית בהתייחס לקצפויה חריגה : שעות הלילה -

 .הרכבת

התכנית תתרום להפחתה נכרת במפלסי הרעש השוררים בשעות היום  -

 .והלילה בהשוואה לרעש הקיים כיום
  

  :סיכום

ככלל האקלים , השפעות הרכבת בבפארק המסילה הינן מינוריות

עמק רפאים תורמת ' בחלופת רח .תנה באופן משמעותיהאקוסטי לא יש

התכנית להקטנת מפלסי הרעש המצטברים הכוללים הן את התנועה 

כרת של נפח התנועה יבכבישים והן את תנועת הרכבות עקב הקטנה נ

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  74   חלופות מאקרו–' פרק ב

 ברוב  מפלסי הרכבת לא יחרגו מהקריטריון.העוברת ונפחי האוטובוסים

  . ר מועט של קולטיםאם כי צפויה חריגה קלה במספ, הקולטים

  השפעת תחנות הנוסעים

  

מרחקי . התחנה המתוכננת בפארק המסילה הינה תחנה מפוצלת

מרציף '  מ9, מרציף דרומי'  מ14-15: הרציפים ממבני המגורים הינם

  .צפוני

ת תחנת הנוסעים עם רציפים משני צידי ובחלופות עמק רפאים מתוכננ

המרחק בין הרציפים . ת החלופו2 - מיקום המסילה זהה ב, מסילהה

  .לצד דרום'  מ5 -לצד צפון וכ ' מ2- כלמבני מגורים הינו

השפעת התחנה בחלופת פארק המסילה אינה חורגת מההשפעות 

במסגרת הפעלת התחנה יהיה . ראשוןהמוכרות של התחנות לאורך הקו ה

ראה (י צוות אב תחבורה "צורך בישום סל האמצעים המקובל שגובש ע

   .פיצול הרציפים תורם אף הוא להקטנת ההשפעה ).בהמשך' פרק ד

  

עמק רפאים ' ברחי תחנת הנוסעים "פוטנציאל ההפרעה העלול להגרם ע

בחלופה זו יהיה צורך לישם סל . תרהרבה יוגבוה הינו לעומת זאת 

למשל כמו , פתרונות מיוחד לצורך הקטנת ההפרעה בעיקר בשעות הלילה

 )?ימוש במערכות אלקטרוניותש ( הפעלת מערכות כריזהלאסור על

 שימוש ,רה כיוונית אשר תמנע פיזור הרעש לצדדיםבשימוש במערכת הג

  .באלמנטים ממסכים ועוד

  

  פונציאל ההפרעה בשלב ההקמה

פ ללא השפעה משמעותית "התוואי בפארק המסילה יעבור ברצועת השצ

. ל העוברים לאורכו על המדרכותגעל תפקוד כביש הרכבת ועל הולכי הר

, עבודות ההקמה עצמן הינן פשוטות יחסית לא צורך בשינוי כביש

  . העתקת תשתיות ועוד, מדרכות

אך ההשפעות על המבנים הסמוכים , תגרם פגיעה לתפקוד הפארק

) יחסית(תהיינה מצומצמות באופן יחסי הן בשל הביצוע הפשוט והמהיר 

י "של עלמ) 'אבק וכו, רעש(והן בשל דרגות החופש לצמצם את ההפרעות 

  .הצבת גדרות זמניים בגבולות העבודה

  

ל שלב ההקמה על האוכלוסיה המתגוררת שפוטנציאל ההשפעה השלילית 

הינו , הולכי הרגל ותפקוד הרחוב, על המסחר, עמק רפאים' לאורך רח

  : הסיבות לכך הן.גבוה במיוחד

  

פרופיל צר של הרחוב ומרחקים קטנים מאוד בין רצועת העבודה לבין  -

  .מבני הציבור והמסחר, יםהמגור
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של מוקדי הבילוי , הפעילות האינטנסיבית לאורך הרחוב של הולכי רגל -

 .אשר תפגע במהלך העבודות, מסחרהו

ציר המשרת תנועה עוברת ונגישות כהצורך לשמר את רחוב עמק רפאים  -

 .גם בשלב ההקמה, לשימושים השונים לאורך הרחוב

, גדרות של מבנים, כבישים, תעבודה מורכבת אשר תחייב שינוי מדרכו -

,  עקב העבודות תחסמנה או תשוננה גישות לרכב.עקירת עצים ועוד

 .לחניות, להולכי רגל

יתכן ויהיה צורך לבצע בחלק . אין פתרונות פשוטים לצמצום ההפרעה -

טיפול ) מבני חינוך ובריאות(ממבני המגורים ומבני הציבור הרגישים 

 .דירתי

 .ד עקב האילוצים השוניםמשך העבודות ארוך במיוח -

הסטות תנועה גם בשלב ההקמה דבר אשר ישפיע על לבצע יהיה צורך  -

 .רחובות סמוכים ואף רחוקים יותר
  

אין . ופת פארק המסילה עדיפות מובהקתלמהיבט זה יש לח: סיכום

 .עמק רפאים' הבדל משמעותי בין שתי החלופות ברח

    

  זיהום אויר .3ד

עמק רפאים יתרום לצמצום התנועה ' ות ברח החלופ2 -העברת התוואי ב

תנועת האוטובוסים תבוטל או תפחת באפן ניכר . העוברת לאורך הרחוב

אף השינויים במערך החיבורים התנועתיים והסטות התנועה על . ביותר

הביקושים לנסיעה ברכב פרטי ה כוללת של יתרום הפרויקט להקטנ

 ויותר בנפח התנועה 90% צפויה ירידה של 5 בחלופה. ובאוטובוסים

 מנפח 75% -  צפויה ירידה של כ5בחלופה . עמק רפאים' העוברת ברח

ניתן על כן להעריך כי הפרויקט יתרום ). התנועה הצפויה בחלופת האפס

  .עמק רפאים' לשיפור איכות האויר לאורך רח

  

העברת המסילה בפארק המסילה לא תשפיע באופן ניכר על מערך 

ה תתרום גם בחלופה זו להפעלת הרכבת הקאף ש, התנועה ברחובות

ור אשר יושג פהשי. להקטנת הביקושים לרכב פרטי ולאוטובוסים

  .יהיה קטן יותר, ט זיהום אוירבמהי, חלופה זוב

  

עקב השיפור הצפוי לאורך , יתרון מסויים לחלופות עמק רפאים: סיכום

  .5 יתרון קל על פני חלופה 1 לחלופה .וברחה
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  ההסטות תנוע. 4ד

חלופת פארק המסילה מתבססת על העברת תוואי ברצועה שלא עוברת 

לפיכך בחלופה זו לא תדרשנה הסטות תנועה של כלי . בה תנועה קיימת

  . רכב או אוטובוסים

עמוסה המשמש כיום למעבר עובר התוואי ברחוב , בחלופות עמק רפאים

קטע מהרחוב ייסגר . תנועת רכב וכן תנועת אוטובוסים משמעותית

 הסטות תגרומנהלפיכך חלופות אלו . פ המתואר לעיל"לחלוטין לתנועה ע

נדגיש . תנועה לרחובות סמוכים לרבות יצירת חיבורים תנועתיים חדשים

כי בחלופות אלו צפויה ירידה משמעותית בנפח התנועה הכולל ובנפח 

, תנועת האוטובוסים דבר שיש לו יתרונות סביבתיים מהבטים של רעש

  . תפקוד רחוב שנסקרו באמות מידה אחרות, רזיהום אווי

  

  18היבטים הנדסיים ותפעוליים  .ה

הטבלה הבאה מציגה את ההבדלים בין החלופות מבחינת ההבטים 

  :ההנדסיים

  

  ההנדסיים ההבטים מבחינת החלופות בין ההבדלים : 2.3.2.3 'מס טבלה

 חלופת דרך המסילה חלופת עמק רפאים 
 א צפויה מסילה בודדת ל '  מ420  אורך מסילה בודדת

 גמישות – מסילות 3תחנה בעלת  תחנת החאן 
 תפעולית באזור התחנה 

מסילת + מסילות 2תחנה בעלת 
אחסון שלישית דרומית לתחנה 

  בקרבת האזור המסחרי 
  ישנה גמישות תפעולית אך 

  נדרש שטח גדול יותר
חציות כלי רכב לאורך 

 המסילה 
 חציות 10+ חציות ראשיות 3

 ת משניו
  ללא חציית כלי רכב

 
חציית הולכי רגל לכל אורך   חציות מוסדרות במעברי חצייה   חציית הולכי רגל 

   המסילה
מהירות נסיעה 

  מקסימלית
יתכן ותידרש הורדת (ש " קמ30  ש " קמ30

המהירות עקב הנסיעה המשולבת 
  )בפארק

    מלחה–בהתאם לזרוע חאן  "1/480  מלחה–בהתאם לזרוע חאן  תדירות 
1/480" 

מספר תחנות לאורך 
   אורנים- מקטע חאן 

   תחנות 4   תחנות 3

  מרחק בין תחנות 
  

  '  מ700:  רחל אימנו –חאן 
  ' מ 750:  אורנים–רחל אימנו 

  ' מ600:  בית לחם –חאן 
  ' מ440:  הרכבת –בית לחם 

   ' מ460: אורנים –הרכבת 
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  הביצוע וההקמהמורכבות   .ו
 פארק המסילה פשוטה יותר והיא נתנת מורכבות הביצוע של חלופת

  לביצוע בלוח זמנים קצר יותר

  

 19 עם שימושי ויעודי קרקעקונפליקטים  .ז
 קיימת דרך לזכות התאמה

  . בחלופת פארק המסילה ישנה התאמה לזכות הדרך הקיימת

בשתי החלופות של עמק רפאים נדרשות הפקעות מועטות אך יש צורך 

 . מימוש מלוא זכות הדרךלהסיט מספר גדרות קיימות לצורך 

 
  הרחוב לאורך ואלמנטים מבנים הריסת

למרות שברחוב עמק (בכל החלופות לא נדרשת הריסת מבנים קיימים 

  .)רפאים ישנם מבנים קיימים בתוך זכות הדרך

 
  ולפעילותם הציבור למוסדות התאמה

פעילות ההתאמה ל מבחינת החלופות משמעותיים בין הבדלים אין

  .ציבורהמוסדות 

 
  הקרקע ילייעוד התאמה

אין הבדלים משמעותיים בין החלופות מבחינת ההתאמה לייעודי 

 . הקרקע
  

  20עלויות  .ח

המחיר לקטע התוואי בעמק  ,מ"ל בע.א.ד' פ מידע שהתקבל מחב"ע

  . מהעברתו בפארק המסילה60% -כרפאים יהיה יקר ב

   

  חלופה נבחרת  2.3.2.6

 הינה החלופה בה עובר החלופה המועדפת על צוות התכנון ועיריית ירושלים

 ארק המסילהחלופה זו מונעת את הפגיעה בפ .התוואי ברחוב עמק רפאים

המהווה אבן שואבת לפעילות הנופש והפנאי של תושבי ירושלים והיא 

החסרון . תורמת גם לשיפור התנאים הסביבתיים לאורך עמק רפאים

ה בעלויות ההקמ, המובהק שלה גלום בהשפעות הצפויות בשלב ההקמה

  . כעורק עירוני מרכזיובהשפעות על תפקוד הרחוב
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   :ותהער

לאחר בחירת החלופה הנבחרת ובמהלך התכנון המפורט יותר של  .1

, הוחלט שלא ליצור חיבור בין דרך בית לחם לכביש הרכבת, חלופה זו

  . שהיה אחד מהחסרונות המובהקים של חלופות עמק רפאים

  

בודה על החלופה הנבחרת בשל עידון של התכנון שנעשה במסגרת הע .2

לבין מפלסי ' ייתכנו הבדלים בין מפלסי הרעש המוצגים בפרק ב

 הבדלים אלו הם מינוריים ואינם משפיעים. 'הרעש המוצגים בפרק ד

 .על בחירת החלופה
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  מיקרו ושיקולים תכנונייםחלופות   2.4

  גן בלומפילד - הפעמוןגן שיקולים תכנוניים במעבר הציר ב 2.4.1

במסגרת התכנון נבחנו . ע זה מחייבת את הרחבת הרחוב הקייםבקטהעברת התוואי 

  :שתי חלופות

  . הרחבה מערבה על חשבון גן בלומפילד– 1חלופה  •

  . הרחבה מזרחה על חשבון גן הפעמון-  2חלופה  •

 את החלופות שנבחנו בקטע זה על רקע מיפוי פוטוגרמטרי  מציג2.4.1.1' תשריט מס

  .םל חתכים אופיינייכל

  :ופה המועדפת נלקחו בחשבון השיקולים הבאיםבבחינת החל

 הפרוגרמה התנועתית הכתיבה בנוסף לציר הרכבת הקלה שמירה -פרוגרמה תכנונית 

. שני נתיבים דרומה ונתיב נסיעה אחד צפונה: על שלושה נתיבי נסיעה לרכב פרטי

ושביל ) כל אחת'  מ3(ל מדרכות משני צידי הרחוב כלבנוסף חתך הרחוב בקטע זה 

רחב יותר מחתך הרחוב '  מ25 -לפיכך חתך הרחוב המתוכנן שרוחבו כ). ' מ3(ופניים א

במסגרת התכנון נבדקה הרחבה עקרונית לכיוון מזרח על חשבון גן . ' מ6.5 - הקיים בכ

 והרחבה עקרונית לכיוון מערב על חשבון גן הפעמון כמוצג 1בלומפילד כמוצג בחלופה 

גון מרכיבי חתך הרחוב המושפע גם מתכניות אחרות עם זאת ניתן דגש לאר. 2בחלופה 

זאת בנוסף . המצויות בהכנה וכפועל יוצא תרמו לבחירת כיוון ההרחבה של הציר

  .לשיקולים אחרים כמפורט להלן

  

כיום מקודמת תכנית עירונית ליצירת מערכת לשבילי אופניים  -שביל האופניים 

ראשונה לאורך גן בלומפילד יוצא ממתחם התחנה ה אחד השבילים. במרחב העיר

לפיכך מיקומו הנכון ביותר של שביל האופניים ליצירת רצף . וממשיך ברחוב המלך דויד

השביל . 1רכיבה נוח בעל שירות טוב הנו בצד המזרחי של הרחוב כמוצג בחלופה 

.  מחייב הסדרת שתי חציות של הכביש בכיכר פלומר ובכיכר מנדס2המתוכנן בחלופה 
21  

 

. הצמדת הרכבת לדופן הרחוב יוצרת מופע שקט של הרחוב - צועה בדופןמיקום הר

מספר ההפרדות בין התנועות קטן יותר כיוון שהרכבת מהווה מעין המשך של המדרכה 

בשבתות שבהן הרכבת אינה עוברת וגן ). אותו הריצוף(וחזותית   פונקציונאלית-

ההליכה של הולך הרגל גדול מרחב , בלומפילד וגן הפעמון מצויים בשימוש אינטנסיבי

הגדלת המרחב הפנוי להולך . יותר כאשר הרכבת עוברת צמודת דופן לאחת המדרכות

                                                           
 .שביל האופניים המוצע בתכנית זו יחליף את שביל האופניים המתוכנן במערך השבילים העירוני בקטע זה 21
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הרגל תואמת גם למיקום שביל האופניים שלא בצמוד לרצועת הרכבת כפי שמוצג 

  .1בחלופה 

של הרחוב כהמשך ) ולא המזרחית(מיקום רצועת הרכבת נבחר בצמוד לדופן המערבית 

ן הרצועה ברחוב קרן היסוד הממוקמת אף היא בדופן השמאלית של הרחוב ישיר לתכנו

  ).בהמשך' י הרחבה בפרק ג/ראה(וזאת משיקולי תנועה 

  

קרטס הנה תכנית רעיונית ליצירת . התכנית של אדריכל ג -תכנית רעיונית לגן הפעמון 

 א ברחוב המלך דויד עד לאזור המושבה"המשכיות למרחב הולך הרגל ממתחם ימק

לת פתיחת הדופן של גן הפעמון והרחבה של המדרכה לטיילת כלהתכנית . הגרמנית

תחום . לת דוכני מכירה וחיץ ירוק המפריד את הולך הרגל מנתיבי הנסיעהכלה

ההרחבה של המדרכה בדופן גן הפעמון המוצע בתכנית של קרטס אומץ בתכנית זו 

  .כחלק משיפור פני הרחוב במקטע זה

  .2.4.1.2' בתשריט מסקרטיס מוצגת . של גהתכנית הרעיונית 

במזרח גן בלומפילד ובמערב גן , הציר במקטע זה חוצה שטח ציבורי פתוח - טופוגרפיה

ובחלקו הדרומי מגיע '  מ1.2 -גן הפעמון בחלקו הצפוני נמוך ממפלס הרחוב בכ. הפעמון

מעל מפלס '  מ1 -גן במלומפילד משתרע על מדרון ששיא גובהו הנו כ. למפלס הרחוב

בשל הפרשי ). בסמוך למזרקה(הרחוב והוא מתיישר עם מפלס הרחוב בחלקו הדרומי 

יוצרת קונפליקט גדול יותר בעיקר ) 2חלופה (הטופוגרפיה הרחבת הרצועה לכיוון מערב 

בחלק הצפוני של גן הפעמון היכן שממוקמת הכניסה לגן והגישה לתיאטרון הקרון 

 התערבות גדולה יותר שולפיכך תידר. ות תנועההמותאמת למבקרים בעלי מוגבלוי

ההרחבה לתחומי גן בלומפילד הנה פשוטה יותר ותדרוש ביצוע . 2בתחומי הגן בחלופה 

  .של קיר תמך קטן לרוב בשטח קיים לגינון

  

 של הציר הנה הכניסה לתחנת ה היבט נוסף שהכתיב את הגיאומטרי-שימושי קרקע 

ל כלל המקטע שנשמרה כפי שהיא בכל החלופות מערבי ש-הדלק המצויה בחלק הדרום

הנקודה הקשיחה הזו שבה לא היה ניתן להתגמש בתכנון . שמירת רצועת המדרכה

 נוצרת עקומה קלה בציר בשל 2 בעוד שבחלופה 1יוצרת ציר מסילה ישר בחלופה 

  .ההסטה של התוואי מזרחה

רגל ממערב לתחנת בתכנית של גובי קרטיס הועלתה האפשרות של מעבר הולכי : הערה

אך צוות הרכבת מאמין כי שימור מעבר הולכי הרגל ממזרח לתחנת הדלק גם , הדלק

  .  הנו הכרחיימינימאל אם

  

 בה מורחב הרחוב מזרחה על 1ל נבחרה חלופה "בהתחשב בכל השיקולים הנ :סיכום

  .חשבון גן בלומפילד
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  אלמליחגן חלופות מעבר הרכבת ב 2.4.2

  חלופות למעבר התוואי 2.4.2.1

חולף מדרום ) ממערב לרחוב דב יוסף(יר הרכבת בקצה השלוחה למלחה צ

התוואי בקטע זה שונה מהמסומן . וממשיך לעבר קניון מלחה' לשכונת גונן ט

בקטע .  לעיל2.1.3השיקולים בהתוויה המוצעת פורטו בסעיף . 29/1מ "בתמ

 זכות המוצע בין רחוב דב יוסף לבין רחוב דוד איילון הציר אינו עובר בתחום

בשל . דרך קיימת או מאושרת ובכך הוא שונה מהתוואי המתוכנן

 האפשרויות למעבר התוואי מחוץ לתחום זכות דרך קיימת או מאושרת

נבחנו מספר חלופות לאופן , ובשל חשיבותו וחיוניותו של גן אלמליח

התוואי המוצע עובר בסמוך לשימושי הקרקע . ל"ההתוויה של המקטע הנ

  :הבאים

המשמש לפעילות , בגן. 'הגן ממוקם מדרום לשכונת גונן ט: יחגן אלמל -

מדשאות ושביל , מגרש ספורט, מצויים מתקני משחק, אינטנסיבית

הגן משרת את אוכלוסית השכונה ההולכת ומתרחבת וחיוניותו . אורכי

 .כריאה ירוקה פעילה היא רבה מאד

וני של מתקיים תהליך תכנ'  בשכונת המגורים קטמון ט:שכונת מגורים -

  . התכנית נמצאת בהליכי תכנון ראשוניים. פינוי בינוי

אצטדיון טדי , הכוללים את מגרשי הטניס:  עירונייםמתקני ספורט -

 ".הארנה"ומתחם הספורט 

מזרח לגן מצוי על מדרון מטע זיתים שעליו -מדרום :מטע זיתים -

 .מתוכנן מרכז שחייה
  

 את הפגיעה בפיתוח החלופות להתוויית המסילה נבחנו בניסיון לצמצם

העתידי של שכונת גוננים ובגן אלמליח אך בלא לפגוע ברמת השרות הטובה 

שיש להעניק לתושבי האזור ולציבור העושה שימוש במתקנים הנרחבים 

  . המתוכננים באזור מלחה

  

  :להלן תיאור החלופות שנבדקו

  

   חלופת בנבנישתי

 לקו הכחול ולקו דב יוסף בקטע המשותף' הציר המוצע עובר לאורך רח

עובר ברחוב מקומי  ,ברחוב בנבנישתי פונה ציר המסילה לכיוון מערב. הירוק

דוד איילון עובר בגשר מעל כביש בגין ' משם מתחבר לרח, מערבית לארנה

תחנת . אגודת ספורט הפועל' ומקיף את הקניון מצפון וממערב על בסיס רח

  . הטכנולוגיהמודעי מדרום לגן' הסיום של חלופה זו היא ברח
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  . חלופת בנבנישתי שלמציג את התנוחה  2.4.2.1' מסתרשים 

  

  

  

  חלופת בנבנישתי 2.4.2.1' תרשים מס

  

  

  חלופת המסלול ההפוך

בנבנישתי פונה מערב עד ' דב יוסף וברח' לאורך רחבחלופה זו עובר הציר 

מודעי ממשיך תוואי המסילה צפונה ומקיף את ' מרח. מודעי' לחיבור עם רח

אגודת ספורט הפועל וחוצה ' הגן הטכנולוגי ואת קניון מלחה על בסיס רח

התחנה הסופית של המסילה נמצאת מצפון . את כביש בגין ממערב למזרח

  .לארנה

  

  . חלופת המסלול ההפוך שלמציג את התנוחה  2.4.2.2' מסתרשים 
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  חלופת המסלול ההפוך 2.4.2.2' מסתרשים 

  

  חלופת גן אלמליח

פ וגן "ממשיך התוואי מרחוב דב יוסף לכיוון מערב בתחום השצ בחלופה זו

לבין הרצועה של המסילה הישנה של , בתפר שבין שכונת סן מרטין, אלמליח

בשטח גן , רכבת ישראל שהנה כיום חלקו המערבי של פארק המסילה

' מצפון לה וחוצה את רח, עובר התוואי בצמוד לארנהמגן אלמליח . אלמליח

  . מפלס הרחובדוד איילון ב

 תחנת הארנה אשר –בתחום מגרשי הטניס הקיימים תוקם תחנת נוסעים 

תשרת את הנוסעים שיעדם ומוצאם הם השימושים האינטנסיביים 

  .  הארנה ואצטדיון טדי–הסמוכים 

  

  . חלופת גן אלמליח שלמציג את התנוחה  2.4.2.3' מסתרשים 

  

  גן אלמליחחלופת  2.4.2.3' מסתרשים 
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  :ופות נבחנו בהתאם לאמות המידה הבאותהחל

אמת מידה זו בוחנת את הקונפליקטים התנועתיים העלולים : תנועה -

 .להיגרם עקב מעבר הרכבת וצמצום התנועה בכביש

רמת השירות שתובטח בכל חלופה לאוכלוסית השכונה  :רמת שירות -

 .ולציבור הרחב שיעדיו הם מתקני הציבור הגדולים באזור

מת מידה זו בוחנת את ההשפעה הנופית של החלופות בדגש  א:חזות ונוף -

 .בנבנישתי' גן אלמליח והרצועה הירוקה לאורך רח, על פארק המסילה

קונפליקטים עם שימושי קרקע  : עם שימושי קרקע קיימיםקונפליקטים -

מעבר בסמוך לשימושי קרקע , מגרשי הטניס, שונים ובהם גן אלמליח

 .רגישים ועוד

הצורך בהתאמת מתקני הדרך והעתקת תשתיות : םהיבטים הנדסיי -

 .הנדרשת במסגרת כל אחת מהחלופות
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  :להלן נתוח החלופות

 חלופת בנבנישתי  .א

 היבטים תנועתיים 1.א
בחלופה זו יש להסיט את תחנת הנוסעים דרומה אל המקטע 

בנבנישתי עם ' המחבר את רח, העובר בין הארנה לבין אצטדיון טדי

עובר בפרוזדור צר ולצורך הקמת , התוואי מפותל. האילון' רח

רוחב זכות הדרך . התחנה יהיה צורך בצמצום אזור החנייה ממערב

בחלופה זו . ' מ38רוחב זכות דרך נדרשת הינה . ' מ26הקיימת הינו 

 מפגשים מרומזרים אשר יפגעו ברמת השירות של הרכבת 3יידרשו 

ך מעבר צומת לצור, דב יוסף/ צומת בנבנישתי: ובתנועת כלי הרכב

  .המסילה למרכז רחוב בנבנישתי וצומת עם כביש הגישה לארנה

  .בנבנישתי' בחלופה זו יהיה צורך להרחיב את רח

 
  מעבר הרכבת בסמוך לתחנת הארנה בחלופת בנבנישתי 2.4.2.3' מסתרשים 
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  מיקום הרמזורים המתוכננים בחלופת בנבנישתי 2.4.2.4' מסתרשים 

  

  

  

  חבת זכות הדרך בחלופת בנבנישתיהר 2.4.2.5' מסתרשים 
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  הגשר הנוסף בחלופת בנבנישתי 2.4.2.6' מסתרשים 

  

 

 רמת שרות 2.א
רמת השירות הנתנת לאוכלוסית השכונה נמוכה יחסית כיוון 

יתעורר קושי . שבחלופה זו מורחקת תחנת הנוסעים מבתי השכונה

גם במתן מענה לפיזור ציבור רחב מאד בסיומם של ארועי ספורט 

נדגיש כי הקהל . רועים אחרים עקב מדרכות מצומצמותוא

 איש 34,000- ו11,000הפוטנציאלי של הארנה ושל טדי הינו 

   .יש לאפשר מרחב נאות לפיזורם. בהתאמה
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  הרחבת אזור פיזור הנוסעים בחלופת בנבנישתי 2.4.2.7' מסתרשים 

 

 חזות ונוף 3.א
לא תגרום הרחבת רחוב בנבנישתי על חשבון השטח המגונן מדרום 

לפגיעה חזותית באופן משמעותי בהתחשב בכך שהשטח יופר בכל 

מקרה עקב הנחת השלוחה לדפו המתוכננת במסגרת החלופה 

  .הנבחרת

הריסת גשר בנבנישתי ובנייתו מחדש במפלס גבוה יותר יגרמו 

גן אלמליח ופארק , חזותית ונופית באזור גבעת שרעפת לפגיעה

בנבנישתי ממערב ומזרח תחייב המסילה מכוון שהרמת מפלס רח 

ההשפעה עלולה להגיע למרחק רב  .לשנות את השיפועים באזור

  .מהכביש
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 קונפליקטים עם שימושי קרקע ויעודי קרקע 4.א
החלופה מחייבת פגיעה במרכז הטניס לרבות הריסה חלקית של 

  .האמפי

 

 היבטים הנדסיים  5.א
 חלופה התוואי בחלופה זו כולל מספר רדיוסים קטנים לפיכך זוהי

כמו כן יש לקחת בחשבון שברחוב . נחותה מבחינת הגיאומטריה

בנבישתי יהיה צורך בהתוויה כפולה בחלק ממנו עבור התוואי 

  .הראשי ועבור השלוחה לדיפו

מעבר בבנבנישתי מחייב הקמת גשר חדש מעל רכבת ישראל שככל 

הנראה יהיה גבוה יותר עקב הצורך להתאימו לדרישות החשמול 

  . ישראלשל רכבת
ברצועה המפרידה בין הארנה לבין אצטדיון טדי עוברת רצועת 

העתקת המסילה למגרש החניה . חשמל שהעתקתה אינה ישימה

א של כבלי חשמל וצמצום משמעותי " מ200הסמוך תחייב הגנה על 

  .של שטח החניה המיועד גם לפרויקט עתידי

 

 

 חלופת המסלול ההפוך  .ב

 היבטים תנועתיים 1.ב
 מודעי/ הפועל אגודת הספורט תבחלופה זו את צומהרכבת תחצה 

דבר שיחייב להרחיב את חתך הרוחב של הרחוב מתחת לגשר 

  . הקיים

הרחבה זו אינה ישימה היות ולא מושג הגבריט הנדרש במרווח 

  . הנותר מתחת לגשר דרומית לרחוב הקיים

 הרחבת .10%רמפת העליה לכיוון דרום הינה כבר כיום בשיפוע של 

  השיפוע שאינה אפשרית   לכוון דרום תחייב הגדלתהכביש

  

 רמת שרות 2.ב
בחלופה זו רמת השירות המוענקת לתושבי השכונה היא הנמוכה 

  .ביותר

 

 חזות ונוף 3.ב
  'דומה לזו של חלופה אההשפעה 
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 היבטים הנדסיים  4.ב
מודעי ' יש צורך להעתיק את קווי המתח העליון לאורך רח

  .ולהעבירם במנהרת תשתיות

  

 למליחחלופת א  .ג
 על כן מרוב פטורהעוברת המסילה בשטח פתוח והיא בחלופה זו 

רמת השרות בה לאוכלוסיית , הקונפליקטים התנועתיים וההנדסיים

חסרונה , עם זאת. השכונה היא הטובה ביותר ועלותה נמוכה יחסית

 גן -המובהק של חלופה זו הינו שהיא פוגעת בריאה הירוקה החשובה 

 חצייה של הגן ותפיסת –ה היא הן פגיעה ישירה הפגיעה הצפוי. אלמליח

 הטלת מגבלות על שהות האנשים ליד או מעל –והן פגיעה עקיפה , שטח

עקב החשש לחשיפת ) י פירוט בהמשך/ ראה–בקטע המקורה (המסילה 

 .ג"האנשים לקרינת אלמ

 נערך דיון נרחב בלשכת מתכננת המחוז בה הוחלט 24/11/2015ביום : סיכום

עם זאת התבקש הצוות לבחון חלופות מיקרו על . לופת אלמליחלבחור בח

  .מנת להקטין את הפגיעה בגן אלמליח ככל הניתן

  חלופות מיקרו בגן אלמליח 2.4.2.2

 הממוקם למרגלות החזית הדרומית של שכונת יגן אלמליח הנו גן ליניאר

מדשאות , מגרש ספורט, בגן מצויים מתקני משחק. המצויה על גבעה' גונן ט

ומעבר למעבר הרכבת הכבדה מצוי על , מזרח לגן- מדרום. אורכיושביל 

מערב מצוי -ומדרום) המסומן לפיתוח מתחם שחייה(מדרון מטע זיתים 

ל מסתיים ברחוב דוד "קצה המקטע הנ"). הארנה("מתחם היכל הספורט 

איילון העובר בין מגרשי הטניס המצויים מצפון לו ובסמוך לאצטדיון טדי 

  . ובהמצוי מדרום לרח

, בין רחוב דב יוסף לבין רחוב דוד איילון'  מ13 - בשל הפרשי גובה של כ

והרצון למזער את הפגיעה בשימושי הקרקע הקיימים נבחנו הסוגיות 

  :העקרוניות הבאות

 התגברות על הפרשי הגובה - אופן מעבר התוואי בחתך האורך  -

  .והתאמה לטופוגרפיה הקיימת

ו ומזעור הפגיעה בשימושי הקרקע מעבר התוואי בהתוויה האופקית של -

 . הקיימים
לפיכך נבדקה חלופה הכוללת מעבר בגשר בחלק המזרחי ובמנהרה 

Cut&Coverכמו כן .  בחלק המערבי וחלופה נוספת הכללת מעבר בגשר ארוך

  .נבדק שימור מגרשי הטניס לעומת שימור הגן

  :להלן תיאור החלופות שנבדקו
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   בציר הגן חלופת גישור ומנהור–' חלופה א

בשיפוע של ',  מ200 -הציר המוצע עובר בגשר מרחוב דב יוסף לאורך של כ 

 מצוי התוואי במפלס 12500בחתך . מעל הקרקע'  מ8 - ובגובה של כ7% -כ

עד לפורטל '  מ100 -מתחנה זו התוואי משוקע לאורך של כ . פני הקרקע

כמעט ואינו הפורטל המערבי מצוי בטופוגרפיה תלולה כך שהציר . המזרחי

אורך . עד שהוא פוגש את רחוב דוד איילון משוקע בחלק המערבי שלו

  .'מ 100 –המנהרה בחלופה זו כ 

תחנת הארנה המתוכננת בחלופה זו הנה תת קרקעית והגישות אליה 

  .מתקיימות מפירים היוצאים לגן

הציר האופקי של חלופה זו עובר בין מגרשי הטניס לבין הארנה וחודר 

  . אלמליחלתחום גן

חתך האורך וחתכי רוחב של חלופה ,  מציג את התנוחה2.4.2.1' תשריט מס

  .'א

   חלופת גישור–' חלופה ב

. בחלופה זו עובר הציר בגשר לכל האורך עד לחיבור עם רחוב דוד איילון

הגשר . 3%-2%מלבד קצותיו המצויים בשיפוע של , הגשר לרוב מישורי

מעל '  מ10 –ובו מצוי בגובה של כ והוא בר'  מ780 –מתוכנן לאורך כ 

  .תחנת הארנה מתוכננת על הגשר סמוך לרחוב דוד איילון. הקרקע

  .'הציר האופקי של חלופה זו זהה לציר האופקי של חלופה א

חתך האורך וחתכי רוחב של חלופה ,  מציג את התנוחה2.4.2.2' תשריט מס

  .'ב

  'שיפור של חלופה א –' חלופה ג

בשיפוע של ',  מ190 -גשר מרחוב דב יוסף לאורך של כ הציר המוצע עובר ב

 עובר התוואי 12500-12540בחתך . מעל הקרקע'  מ7 -  ובגובה של כ7% -כ

). Cut&Cover(עובר התוואי במנהרה '  מ250 -לאורך של כ. במפלס הקרקע

הפורטל המזרחי והמערבי מצויים בטופוגרפיה תלולה כך שהתוואי כמעט 

בחלק המערבי של הציר יש . ות והיציאות של הפורטליםואינו משוקע בכניס

וחפירה לאורך ) ' מ1.5 -בשיעור של כ('  מ130 -צורך בעבודות מילוי לאורך כ

על מנת להתחבר לרחוב דוד איילון ) ' מ1- בשיעור של פחות מ('  מ260 -של כ

  . הקיים

  בגובה–תחנת הארנה המתוכננת בחלופה זו מצויה סמוך לפורטל המערבי 

  .פני הקרקע

מצפון , )בצמוד לו(הציר האופקי של חלופה זו עובר מדרום לגן אלמליח 

  .מזרחי של מגרשי הטניס-לארנה ועל חשבון החלק הדרום
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חתך האורך וחתכי רוחב של חלופה , מציג את התנוחה 2.4.2.3' תשריט מס

  .'ג

  :תוח החלופות נערך על פי אמות מידה אלוינ

ההנחה היא כי בכל החלופות ישנה : וליות ותפעת תנועתיותהשפעו  .א

. התאמה לקריטריונים ההנדסיים והתנועתיים הנדרשים לתכנון הרכבת

לפיכך אמת מידה זו מתייחסת להשפעות תנועתיות על כלי רכב ברחוב 

קטעי המנהור המוצעים  .דוד איילון וכן על רמת השירות לנוסעי הרכבת

 דורשים פתרונות מורכבים הנם קטעים קצרים שאינם' ג-ו' בחלופה א

   .כגון אוורור ופתחי מילוט

 .הנצפות אליו ו בסביבההציראופן שילובו של : חזות ונוף  .ב

בין רחוב דב יוסף לבין רחוב דוד השטח המצוי : יעה בשטחים פתוחיםפג  .ג

מגרש , מתקני משחקבשטח זה מצויים . גן ציבורי פעילהנו איילון 

  .שבילים ופינות ישיבה, תמדשאו, מגרש כדורסל, כדורגל

 לתוכניות הבינוי הצירהתאמה של : נפליקטים עם שימושי קרקעקו  .ד

, הגן הציבורי:  כגוןלשימושי הקרקע ולכוונות הפתוח, המאושרות

  ".ארנה"מגרשי הטניס ומתחם הספורט ה

 את פוטנציאל הרעש תוח הערכנו באופן איכותייבנ – בטים סביבתייםהי  .ה

 לבין ציר הרכבתבין  וחתך האורך  מרחק–חסי קרבה על בסיס בחינת י

 המרחק של המגורים מציר הרכבת המתוכנן גדול ולא .מבני המגורים

  .צפויים על כן קונפליקטים מהיבט קרינה אלקטרומגנטית

צורך  לת אמת מידה זו מתייחס– מורכבות ביצוע ושלב ההקמה  .ו

לדרכי גישה , נותאתרי התארגל, עבודות עפרלמאזן ל, העתקת תשתיותל

 .ועוד

  :מידההפי אמות -להלן השוואת החלופות על

  

 22 השפעות תנועתיות והנדסיות -

רכב לבין תנועת כלי רכבת בין המתקיים קונפליקט ' וג' בחלופות א

בעיית שדה . מת עם רחוב דוד איילוןוביציאה מהפורטל המערבי אל הצ

                                                           
 ..מ”מערכות תחבורה ירושלים בע, ידי יועצי התנועה בפרויקט-סעיף זה נותח על 22
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 רימזור ,ראיה תצומצם עקב סמיכות התחנה לצומת והאטת הרכבת

  .הצומת וביצוע שיאפשר יצירת שדה ראיה מיטבי במגבלות השטח

הרכבת עוזבת את אזור גן אלמליח בגשר העובר מעל רחוב ' בחלופה ב

  .ל"דוד איילון ונמנע הקונפליקט הנ

למרות זאת ניתן באמצעים פשוטים ', בלחלופה מסוים יתרון : סיכום

 .תלפתור את הקונפליקט התנועתי בחלופות האחרו

שבה התחנה מתוכננת ' רמת השירות לנוסע הנה הטובה ביותר בחלופה ג

בשתי החלופות האחרות . חוב דוד איילוןל רבגובה פני הקרקע ש

ובגשר ' בתת הקרקע בחלופה א: מתוכננות תחנות שאינן במפלס הרחוב

 תחייבל הגישה אל התחנה אינה נוחה ו"בשני המקרים הנ. 'בחלופה ב

. הנגשת התחנה לעגלות ולאנשים עם מוגבלויות תנועהפתרונות נוספים ל

התחנה הקרובה ביותר האפשרית מבחינת שיפועים ומקום הנה התחנה 

' תחנה זו הנה רחוקה משכונת גונן ט. 'המסומנת כתחנת טדי בחלופה א

  . שירות טוב בעיקר למתחמי הספורט שבסביבה אך פחות לשכונהןותית

 .'יתרון לחלופה ג: סיכום

 ולפיכך לות גשר גבוה וארוךכל כל החלופות -ם חזותיים ונופיים היבטי -

בעלות חזות דומיננטית הנצפית מהסביבה הקרובה והרחוקה ובמיוחד 

הגשר הנו הארוך ' עם זאת בחלופה ב. 'מבתי המגורים של שכונת גונן ט

ביותר והגבוה ביותר ועל כן המופע של חלופה זו הנו בעל ההשפעה הרבה 

 . ביבהביותר על הס

' ג-ו' הפורטלים ואזורי החפירה הסמוכים אליהם הקיימים בחלופות א

עשוי להיות ' לחלופה ג. יהיו נצפים בעיקר מהסביבה הקרובה של הגן

יתרון מסוים בהיבט זה כיוון שהכניסה והיציאה של המנהרה מצויות 

בטופוגרפיה תלולה ועל כן ישתלבו טוב יותר בסביבה וידרשו פחות 

 .ירות תמךמבנים וק

יש לציין כי מהיבט החזות והנוף קיים קונפליקט משמעותי בכל 

 . החלופות

עוברות בתוך תחומי גן ' ב-ו'  אותחלופ –פגיעה בשטחים הפתוחים  -

החלופות תפגענה במגרש . שטחו הצר ממילאונוגסות באלמליח 

 - גשר הרכבת שגובהו כ. בשבילים ובצמחית הגן, באזור ישיבה, הכדורסל

העובר בתחומי הגן בחלופות אלו יוצר מופע לא נעים ומאיים ' מ 8-10

או /לשתילת עצים ולגידול צמחיה ו, שגם עלול להפריע לשיקומו של הגן

 . מדשאות מתחתיו
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העוברת בשוליו הדרומיים של הגן פוגעת בו במידה קטנה יותר ' לופה גח

  מעל–משאר החלופות ומאפשרת נגישות מיטבית עבור הולכי הרגל 

לתוואי באזור המערבי של הפארק ומתחת לתוואי באזור המזרחי של 

  .הפארק

צפויה פגיעה בתפקוד הגן כאזור פתוח שבו אזורי משחק ' בחלופה ג

חופשי לילדים ללא חשש מסכנת מעבר הרכבת באזור בו היא חוצה 

בשיקום הגן יש הזדמנויות למקם ). 'מ40-כאמור כ(במפלס בקרקע 

ות הנותנות מענה למשחק חופשי במרחק שימושי ספורט ומדשא

הדבר . מחציית הרכבת וליצור חצייה בטוחה של הרכבת במפלס הקרקע

  .יקבל משקל רב בתכנון השיקום כשיבוצע

 .'יתרון לחלופה ג: סיכום

נוגסות בגן ויוצרות ' ב-ו'  אותחלופ –קונפליקטים עם שימושי קרקע  -

 רגוער לתפקד כמקום  והציתו של הגן הליניארכל עם יחזקקונפליקט 

' חלופה בבבמיוחד הדבר נכון . הצמודה' ונעים למשתמשי שכונת גונן ט

ובחלופה '  בחלופה א.היוצרת מתקן הנדסי גבוה ומאיים לאורך כל הגן

אף קיים היבט בטיחותי שנוצר במקום שבו פוגשת הרכבת את פני ' ג

 לקטע מצוי קטע קטן זה מדרום' בחלופה ג (ילה להתחפרחהקרקע ומת

כן פגיעתו בשטחי הגן קטנה יותר ועוצמתו של - ועל' המתוכנן בחלופה א

 ).הקונפליקט קטנה אף היא

למגרשים .  מגרשי טניס במרכז הטניס5של נוגסת בשטחים ' חלופה ג

אלו ניתן למצוא פתרון תכנוני ונבדקו מספר חלופות למגרשים 

חנה מגרשים במפלס עילי מעל הת: כגון, אלטרנטיביים במתחם

המתוכננת או הריסת מגרשים קיימים ובניית חדשים בתצורה שונה 

  .2.4.2.4' בתשריט מסכמוצג 

 .'ב-ו' פני חלופות א-קיים יתרון משמעותי על'  לחלופה ג:סיכום

הפונים לכיוון גן '  מבני המגורים של שכונת גונן ט–היבטים סביבתיים  -

קר ממפגעי הרעש  בעינפגעתאלמליח נהנים כיום מחזית יחסית שקטה ה

הנוצרים מציר התחבורה העובר ברחוב דב יוסף ממזרח לשכונה 

כל החלופות  ). ספורט אקראיים המתרחשים באצטדיון טדייומאירוע(

' חלופה ב. מוסיפות חזית נוספת של רעש למבני השכונה הפונים אל הגן

 תחנה עילית תהווה את ול בקצהכלהעוברת בגשר גבוה לאורך כל הגן וה

ע הרעש הגדול ביותר מבין החלופות שכן שתי החלופות האחרות מפג

לות קטע מנהור ותחנות תת קרקעיות או במפלס הקרקע סמוך כל

 .למגרשי הטניס
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  .חסרון מובהק' לחלופה ב. 'ג-ו'  יתרון לחלופות א:סיכום

פגיעה בגן אלמליח צפויה להערכתנו בכל החלופות  –23מורכבות ביצוע  -

אתרי , דרכי גישההסדרת יהיה צורך ב. כבתלצורך ביצוע ציר הר

ולפיכך לא יהיה ניתן להשתמש בו . אזורי ערום עפר ועוד, התארגנות

 . בזמן העבודות עד להשלמת ביצוע מקטע זה ושיקומו המלא של הגן

 ולכן מעט מורכבת וללת תחנה וביצוע פירי גישהכהמנהרה ' בחלופה א

  .Cut&Coverטת כל המנהרות יבוצעו בשי. 'יותר מחלופה ג

בנוסף לעבודה בשטח הגן נדרשות עבודות , הכוללת גשר ארוך' בחלופה ב

 כך –בתחום רחוב דוד אילון ועבודות חיבור למפלס יציעי הארנה 

  . שייוצר רצף בין האצטדיון לבין תחנת הרכבת הקלה

  .'ג יתרון מסוים לחלופה :סיכום

  

 ועלכן נבחרה על ידי 'ב-ו' אפי חלופות -קיים יתרון על'  גלחלופה, סיכוםל

  .צוות התכנון

  

 

  ) חלופות3( חניון חנה וסע –רמות  2.4.2

 לשרת ים חנה וסע האמורנים חניונים שניהקו המגיע לרמות מתוכנהצפוני של בקצה 

גם נוסעים המגיעים מחוץ אך את תושבי השכונות הצפוניות שיבחרו להגיע ברכב 

 על מנת נת הקצה במרחק הליכה סבירמיקום החניון חייב להיות בסמוך לתח .לעיר

 מלבד החניון המתוכנן .לענות על רמת שירות גבוהה ונוחה לנוסעי הרכבת הקלה

 85 והמסוגל להכיל  בנימין מינץ-ג "המשורר אצמזרחי של צומת -ברביע הצפון

סמוך ב ממערב לתוואי ןכל, נוסף נבדקו שלוש חלופות למיקום חניון ,מקומות חנייה

המתוכננת ' כל החלופות מתוכננות עם מפלס אחד למעט חלופה א.  לעילהנזכרלצומת 

  : של החלופותלהלן תיאורן. עם שני מפלסים

  

 ").כיפת רמת פולין ("מצפון לתחום טבע עירוניקומתית -דו חלופה -  'ופה אחל  .א

.  דונם2.5 -שטח חלופה זו הנו בצורה של ריבוע בקירוב והוא משתרע על כ

על מנת לספק את .  מקומות חניה76 -יהיו כהחניון של בקומתו הראשונה 

                                                           
 .ל.א.זה מבוסס על ניתוח של חברת דסעיף  23
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יהיה צורך בהקמת מפלס חניה נוסף שהכניסה לחניות הביקושים הצפויים 

הכניסה למפלס התחתון מתוכננת . והיציאה אליו מצויים בחלק הדרומי שלו

 . רמפה ולאורכה חניות מחברת בין המפלסים.מהצומת המרומזר הנזכר לעיל

 

 חלופה זו ממוקמת לאורך .שדרות גולדה מאיר ליניארי לאורך  חניון–' ופה בחל  .ב

החניון מחולק לשני מפרקים בהתאמה לטופוגרפיה של הגבעה . הציר וממערב לו

 מקומות חניה עם 110 -בחניון יהיו כ.  דונם3.2 - שטחו משתרע על כ. הסמוכה

 . צפונית ודרומית - שתי כניסות 
  

 שטח ").כיפת רמת פולין ("חום טבע עירוני חלופה בשטח מופר בתוך ת- 'ופה גחל  .ג

החלופה מצויה ממערב לתוואי ושטחה .  דונם3.7 -החניון בחלופה זו משתרע על כ

 מקומות 120 -המקומות המתוכנן בחלופה זו יהיה כ' מס. יהיה בצורה של מלבן

 . צפונית ודרומית - עם שתי כניסות 
  

רקע מיפוי פוטוגרמטרי וחתכי מציג את שלושת החלופות על  2.4.3.1' תשריט מס

  . אותןמייצגיםהרוחב 

  .מציג את שלושת החלופות על רקע ייעודי קרקע 2.4.3.2' תשריט מס

  :תוח החלופות נערך על פי אמות מידה אלוינ

קיבולת החניון ונוחות הגישה אליו והיציאה ממנו של כלי : ת תנועתיותהשפעו  .א

  .הרכב והולכי הרגל

רישומן , הנצפות אליו, אופן שילובו של החניון בסביבה: ופי נ–יבט החזותי הה  .ב

 .של דרכי הגישה בנוף

. השטח המצוי ממערב לכביש הנו אזור טבע עירוני: יעה בשטחים פתוחיםפג  .ג

בנתוח הערכנו את מידת . בשטח זה מצויים ערכי טבע ואתרים ארכיאולוגיים

  .הפגיעה בשטח זה

, תאמה של החניון לתוכניות הבינוי המאושרותה: נפליקטים עם שימושי קרקעקו. ד

  .לשימושי הקרקע ולכוונות הפתוח

פוטנציאל ההשפעה מהיבטים של רעש וזהום אויר :  רעש– בטים סביבתייםהי  .ה

 מרחק בין –על בסיס בחינת יחסי קרבה , תוח הערכנו באופן איכותייבנ. הנו נמוך

  .ת פוטנציאל הרעשא, מבנה החניון ודרכי הגישה לבין מבני המגורים

פ ושל אזור הטבע "ממערב לכביש ובגזרה הדרומית של השצ: יפול בפסולתהט  .ו

האזור . מבוקרתפסולת בנין לא להשלכת העירוני מצוי אזור ששימש בעבר 
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ת  תכנון החניון באזור הפסולת יאפשר לשקם אלעיל 2.4.3.2' מסמסומן בתשריט 

עם זאת עלויות סילוק .  אחרלסלק את הפסולת ולהחליפה בשימוש, האזור

  .הפסולת ומורכבות הביצוע הנם גדולים יותר

   

  :מידההפי אמות -להלן השוואת החלופות על

הערכת הביקושים לחניה במיקום זה צופה בעיקר  - 24 השפעות תנועתיות -

ידי -בנוסף יעשה בו שימוש גם על. ביקושים מקומיים של תושבי שכונת רמות

 150 עד 50הערכה הנה כי צפויים ביקושים של .  סמוכיםנהגים מישובים פרבריים

ידי החניון הסמוך לתחנת אינטרמודל הנדון כאן וכן -מענה זה יינתן על. כלי רכב

 שהוזכר  בנימין מינץ-ג "המשורר אצ צומתמזרח ל-בחניון הנוסף המתוכנן מצפון

ים פ הערכה עדכנית יותר צפויים ביקושים לחניה של רכבים נוספ" ע.לעיל

לפיכך הביקוש לחניון זה צפוי להיות . המגיעים לירושלים מיעדים רחוקים יותר

  .ניתנות להרחבה'  ג-ו' חלופות ב. משמעותי

  

רחוב : כל שלושת החלופות נשענות על אותו כביש גישה :כניסות ויציאות לחניון

לפיכך בכל החלופות מתקיימות אותן . ג ומירסקי"ים אצצומתגולדה מאיר בין ה

  . יםצומתפשרויות גישה מאותם הא

מהמסלול לדרום (בכל החלופות אפשרית כניסה לחניון גם מהיציאה הדרומית 

כמובן שנוחות הכניסה . והדבר מעניק מעט יותר גמישות בכניסה לחניון) בלבד

  .מחסומי הכרטוס בכניסה לחניון/ לחניון נגזרת גם ממספר עמדות הבידוק

הכניסה הצפונית כרוכה בחיכוך עם תנועה מינורית עקב מבנה החניון ', בחלופה א

הדבר מצריך פתרון אך לא צפוי להשפיע על תפקוד . של יחידות דיור סמוכות

  .הכניסה

' בחלופה ג. מרחקי ההליכה אל תחנת הרכבת הקרובה דומים בכל החלופות

יידרשו החונים בקצה הדרומי של מתחם החנה וסע למרחק הליכה מעט גדול 

  .חנת הרכבת אך מדובר במרחקי הליכה מקובלים בחניוניםיותר אל ת

  .אין יתרון משמעותי לאחת החלופות

  

  - 25 חזות ופיתוח נופי -

לכיוון '  מ3 -מפלסית מתוכנן קיר בטון בגובה של כ-בהיותה דו' בחלופה א: חזות

מתוכננות בגובה הרחוב ולכן החזות העיקרית ' ג- ו' חלופה ב. שדרות גולדה מאיר

כמו כן החלופות הללו . יא של חניית מכוניות מאחורי שורת עצי רחובשלהן ה

                                                           
 ..מ”מערכות תחבורה ירושלים בע, ידי יועצי התנועה בפרויקט-סעיף זה נותח על 24
 .משרד שלמה אהרונסון אדריכלים, ידי יועצי הנוף בפרויקט-סעיף זה נותח על 25
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משנות משמעותית את פני השטח באזור ומצריכות חפירות וקירות תמך על מנת 

  . ליישר את השטח

 חלופה .וממזרח לו, לשלושת החלופות נצפות בעיקר מרחוב גולדה מאיר: נצפות

כל . אה בברור גם מצפוןמפלסית הנה דומיננטית יותר ותר-בהיותה דו' א

כיפת "החלופות תהינה נצפות למטילים מהשטח הפתוח המצוי בראש הגבעה של 

התופסת שטח צר לאורך הכביש תיטמע יותר בפיתוחו ולכן ' חלופה ב". פולין

  .תבלוט מעט פחות בשטח משאר החלופות

  .'יתרון מסוים לחלופה ב, לסיכום

 

פי התכנית -טח ציבורי פתוח על כל החלופות נוגסות בש– שטחים פתוחים -

אך אף , בראש הגבעה של השטח הפתוח מצוי שטח עתיקות. 'א/4192המאושרת 

 2.4.3.2' בתשריט מסי סימון /ראה(לא אחת מהחלופות שנבחרו חודרת לתחומו 

 ). לעיל

שהנו אזור שזוהה כאזור , ברוב השטח הציבורי הפתוח משתרע אזור טבע עירוני

ידי -שנערך על) 2010אפריל " (תיות טבע עירוני בירושליםסקר תש"פי -ערכי על

תחום . המשרד להגנת הטבע בשתוף עם עיריית ירושלים והחברה להגנת הטבע

עם זאת . ל את כל שטח הגבעהכל" רמת כיפת פולין"הטבע העירוני שזוהה כ

מזרחי של השטח הנו שטח מופר שבו מצויה שפוכת של פסולת בניין - חלקו הצפון

  ).לעיל 2.4.3.2' בתשריט מס השפוכת מסומן תחום(

. מצויה בשוליים שלו' מצויה מחוץ לתחום הטבע העירוני וחלופה ב' חלופה א

  . נוגסת באופן משמעותי בשטח זה' חלופה ג

לשטח הציבורי מפנות להוראות התכניות ) 'א/4192(הוראות התכנית המאושרת 

 מיועד לפארק 10-  כי מגרש צ צוין2662בהוראות תכנית . המאושרות שקדמה לה

כל החלופות מצויות . לעיל .2.4.3.2' מוצג בתשריט מסתחום מגרש זה . בלבד

  .מחוץ לתחום מגרש זה

  

תחייב כריתה של ' חלופה א. בתחום השטח הפתוח מצויים מספר עצים בוגרים

  .שדרת ברושים קיימת ומספר עצי שקד

עות בעצים בודדים הנמצאים על  אינן פוגעות בשדרה זו אך פוג–' וג' חלופה ב

  .מדרונות הגבעה

  

כל החלופות לא פוגעות בערכי הטבע העיקריים והאתר הארכיאולוגי הקיימים 

  . בחלק הדרומי והמערבי יותר של השטח הפתוח

מהיבט .  מהיבט תפיסת השטח'גיתרון על פני חלופה ' א-ו' לחלופה ב :לסיכום

יעה עד להשלמת סקר העצים הפגיעה בעצים קשה להעריך את מידת הפג

  .ידי אגרונום-המוכן בימים אלו על
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מוקפת " רמת כיפת פולין" הגבעה החשופה של – נפליקטים עם שימושי קרקעקו -

מסומן בלבן (בחלק הצפוני מצוי שטח ללא תכנון . בבינוי בגזרה המערבית שלה

ממבנה חלק . בפועל קיימים בשטח זה מבני מגורים). לעיל 2.4.3.2' בתשריט מס

- מצויים בשטח המיועד לשטח ציבורי פתוח עלת שלהםדרוגחצר המהמגורים וה

 .'א/4192פי התכנית המאושרת 

חום בתואולי אף תפגע במבנה הקיים תחייב לשנות את הגדר הקיימת ' אופה חל

מעבר לכך לא צפויים קונפליקטים משמעותיים עם שימושי ". ללא תכנון"השטח 

 שתואר –מעבר לנגיסה בשטח המיועד לטבע עירוני , יםקרקע קיימים או מתוכננ

  ".בפגיעה בשטחים פתוחים "נהד המידה אשר תמבא

  

  .'אחסרון מסויים לחלופה : יכוםלס

  

   רעש–בטים סביבתיים הי -

מחניון שקיבולתו המירבית ) ירווזהום האו(כאמור לעיל פוטנציאל מפגעי הרעש 

שרוב החניות תהיינה חניות ארוכות ההנחה היא .  כלי רכב הנו נמוך120 -היא כ

  .קצרות וסמוכות לצומתשה לחניון ידרכי הג. ושעיקר פעילותו תהיה בשעות היום

 מרחק למבני המגורים -נציאל מפגעי הרעש בחנו על בסיס יחסי קרבה טאת פו

המבנים מעברו השני של הכביש מרוחקים מאוד . הסמוכים שממערב לכביש

בחינת יחסי קרבה .  על רקע התנועה העוברת בכביש,ורעש החניון לא ישמע בהם

. ' מרחק מעלה כי החלופה המרוחקת ביותר ממבני המגורים היא חלופה ב–

 .קיימים בשטח ללא תכנוןהלמבני מגורים בודדים סמוכה מאוד ' חלופה א

מעט רחוקה יותר ממבנים אלו אך גזרתה ארוכה יותר ולכן סמוכה גם ' חלופה ג

   .צויים בראש הגבעהלמספר מבנים המ

  

קיימים הבדלים שוליים בין .  החלופות אינו משמעותיכלהיבט זה ב: יכוםלס

 'גוחלופה ' אחלופה . 'לחלופה במסוימת ישנה עדיפות  החלופות המצביעים כי

  .דומות בחסרונן בשל הקרבה למגורים

  

הטיפול באתר הפסולת : כאמור להיבט זה שני צדדים – פול בפסולתיהט -

אתר . אך עלותו עלולה להיות גבוהה, מו מהווה פיצוי סביבתי מסוייםושיקו

בחלק קטן מצויה ' חלופה א. הכביש לבין מבני המגוריםבין הפסולת תחום 

אך ,  הגזרה המזרחית של אתר הפסולתלאורךמשתרעת ' חלופה ב. תחום האתרמ

. פסולתמשתרעת על רוב שטחו של אתר ה' חלופה ג .לא נוגסת בו באופן משמעותי

 סילוק הפסולת ושיקומו אף –לא ידרש טיפול בכלל האתר '  ב-ו' בחלופות א

יהווה הטיפול באתר ' בחלופה ג. שמוסדות התכנון עשויים לדרוש זאת בכל מקרה

  .הפסולת חלק אינטגרלי מהתכנית להקמת החניון ולהסדרת דרכי הגישה אליו
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אף שעלויות (' ופה ג רב יותר בחלולתר הפסאתקום שיפוטנציאל : יכוםלס

  ).ההקמה תהיינה גדולות יותר

   

  

,  יתרונות מובהקים לחלופה מסוימתמרב ההיבטים אין, השוואת החלופותלסיכום 

זאת מלבד הטיפול בפסולת המאפשר . למרות ההבדלים הקיימים בין החלופות

שיקום אזור הטבע העירוני ובכך להוות פיצוי סביבתי וזאת למרות ' בחלופה ג

  .לופה זורונות של חהחס

  

  

  

  

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  101   חלופות מיקרו ושיקולים תכנוניים–' פרק ב

  26 הראשונהבמתחם התחנה הקלה הרכבתלתוואי חלופות  2.4.3

  :2.4.4.1' בתשריט מסכמוצג , עיקריות נה נבחנו שלוש חלופותחלמיקום הת

מהיבט לחלופה זו יתרון . עובר במרכז מתחם התחנההתוואי  -  13חלופה   .א

ת הזנה נוחה של הנגישות מיטבית וקיימ, כמו כן. התפעול והתוואי הגיאומטרי

קירות תמך מחייבת הקמת שביל האופניים רציף וההקמה . אוטובוסים

 . הראשונההחסרון העיקרי של חלופה זו הינו חציית מתחם התחנה. מינימליים

בדומה , התחנה. התוואי עובר בדופן המערבית של מתחם התחנה -  15.1חלופה   .ב

. ערב לככר החאןבקו ישר ממ, ממוקמת ממערב למתחם התחנה, 13לחלופה 

הזנת אוטובוסים נוחה מתחם התחנה הראשונה ו עקיפת הינוהיתרון העיקרי 

, )' מ4בגובה של עד (החסרונות כוללים ריבוי קירות . דרך בית לחםכיוון מ

, שבילי אופנייםאין רציפות , יםממשק עם אוטובוסים מוגבלונגישות הולכי רגל 

  וכן גם הגמישות התפעוליתיטבייםאינם מהתוואי הגיאומטרי והתכנון הפיסי 

 .13פחות טובה מבחלופה 

מול חניון גן ,  ומיקום התחנה צפוניתהתוואי עובר בדופן המערבי - 15.2ה חלופ  .ג

 בשיטת הזנה נוחה של אוטובוסים, לחלופה זו יתרון של נגישות טובה. הפעמון

ת לחלופה חסרונו.  ותוואי שעוקף את מתחם התחנה הראשונה"לחילחי אל "

' פגיעה בעצים ברח, )15.1נמוכים יותר מבחלופה (הכוללים ריבוי קירות תמך 

בדומה , שביל האופניים אינו רציף והתוואי הגיאומטרי והתפעול בעייתיים, רמז

 .15.1לחלופה 
  

כיוון שאין משמעויות סביבתיות מובהקות ,  הסביבתימההיבטהחלופות לא נבחנו 

 בשטח המיועד כבר היום לשימוש מתוכננותות החלופ (.להתוייה של הקו בקטע זה

  .)תעשיה ובשטח שהיה בשימוש רכבתי/ תעסוקה

נה ממערב למתחם התחיעבור התוואי . 15.2החלופה המועדפת הינה שדרוג של חלופה 

  .שטח לאחסוןיוקצה צפונית ומדרום לה תהיה תחנת הנוסעים , הראשונה

  

                                                           
 . ל.א.י משרד ד"מתוך מצגת לחלופות החאן שנערכה ע 26
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  27ופנייםשבילי הא תכנוניים לבחירת ושיקוליםחלופות  2.4.4

שביל  .על פי דרישת תכנית אב לתחבורה יוסדר שביל אופניים לכל אורך התוואי

לשביל דו סיטרי '  מ2.5לשביל חד סיטרי וברוחב '  מ1.5האופניים יהיה תקני ברוחב 

כאשר עקב זכות דרך צרה  .8%שיפוע השביל לא יעלה על . ' מ0.5עם מפרדה ברוחב 

נתנה העדפה לתכנון  ,יר שביל אופניים תקניואילוצים תכנוניים לא ניתן להסד

שביל האופניים הדו סיטרי  .מדרכה רחבה משותפת להולכי רגל ולרוכבי אופניים

י אבן שפה " ע–ומהמדרכה , י אלמנטים בולטים"מסעה עביהיה מופרד ככל הניתן 

 Parking protected cycling lane: והפרש מפלסים בסגנון 
חיבורים נוחים , האופניים נבחר על מנת ליצר רצף המשכיציר הרחוב בו עובר שביל 

 .עם שבילים נוספים והקטנת מספר החציות

  

  . שבילי אופניים–חתך אופייני  2.4.5.1' תרשים מס

  

  

  . שבילי אופניים באזור מתחם התחנה–חתך אופייני  2.4.5.2' תרשים מס

  

  :ופניים המיטבילהלן מספר דוגמאות לחלופות שנשקלו לצורך אתור שביל הא

                                                           
  שלמה אהרונסון אדריכלים , שלו-אור ניב' י אדר"נערך ע 27
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  103   חלופות מיקרו ושיקולים תכנוניים–' פרק ב

  

 בקטע זה נבדקו חלופות לשביל אופניים בצד הצפוני של שדרות גולדה :הר חוצבים

בשל ריבוי חציות של רחובות ניצבים . בסמוך לאזורי המשיכה של מרכז התעסוקה

נמצא כי יש להעדיף שימור רצף השביל מרמות , ובכדי לא לחייב הפקעות מיותרות

רוכבים . טיח רצף מעברים עם מיעוט חציותבצד הדרומי של התוואי אשר יב

  .המעוניינים להכנס לאזור התעסוקה יחצו את השדרה ברחוב המוביל ליעדם

  

 בין רחוב אלבק לינובסקי תוכנן שביל אופניים בדופן המזרחית לאורכה :דרך חברון

עובר ) משותף עד התנופה(מינבוסקי דרומה שביל האופניים . פ"מצויה רצועת שצ

 קרבה לשימושים עירוניים וחיבורים לאזור תעשיה ומסחר של בשלערבית בדופן המ

. הרצף בצד זה של הרחוב נשמר עד סוף התוואי ברוזמרין פינת דב יוסף. תלפיות

שביל האופניים משותף במדרכה רחבה תוכנן בין ינובסקי והתנופה בכדי לצמצם 

  .הפקעות הנדרשות באזור זה

  

  :לי אופנייםבמקומות הבאים לא תוכננו שבי

 . בגלל זכות הדרך המצומצמת ומעבר הרכבת בתת הקרקע-מרכז העיר  .א

 .רצף שבילי האופניים מתקיים באמצעות פארק המסילה :רפאים מקטע עמק  .ב

 . בגלל זכות הדרך המצומצמת- דוד איילון' חלק מרח  .ג
  

 משולבת של שביל אופניים ושביל הולכי רג ברוחב מדרכהבמקומות הבאים תוכננה 

  :בשל זכות דרך מצומצמת'  מ4

 .ה"הרוא' שיבת ציון לרח' במקטע רמות בין רח  .א

  .התנופה' יהודה לרח' במקטע דרך חברון בין רח  .ב

   

   חתך הרוחב של הרחובבהתווית שיקולים 2.4.5

באופן זה נמנעים . לאורך רב התוואי המסילה עוברת במרכז חתך הרוחב של הכביש

ווצר בשל מעבר בצמוד לצד מסוים ג שעלולים היו להי"אלמ/ קונפליקטים של רעש 

להלן פרוט המקרים . במספר מקרים עובר התוואי בצד החתך. של הרחוב

  :והשיקולים להעברת התוואי בצד החתך

. ליינער' בסמוך להר חוצבים בין מחלף גולדה מאיר לרח: קטע רמות -

צפונית למרכז התוואי על מנת לתת מענה מיטבי המסילה עוברת 

 המגיעים בעיקר מהר החוצבים ועל מנת ליצור לביקושים הגבוהים

 .ממשק טוב יותר עם מסוף האוטובוסים שייתכן ויוקם בהר החוצבים

צד המערבי  המסילה עוברת ב.בארי לבין כיכר מנדס' בין רח: מרכז העיר -

 :המעבר בצד החתך בוצע מהשיקולים הבאים. של החתך
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  104   חלופות מיקרו ושיקולים תכנוניים–' פרק ב

 הוא חד בארי לבין כיכר צרפת הכביש' בקטע המסילה שבין רח  .א

על מנת לאפשר תנועה באחד מהכיוונים הוצמד המסילה . נתיבי

 .לצד החתך

 על מנת לאפשר פניות בצמתים לתנועה המגיעה -מסיבות תנועתיות  .ב

 .מהרחובות החוצים

 . לבין המסילהת הרכביםתנועמנת למנוע בלבול בין נתיבי על   .ג

  ). לעיל2.4.1י סעיף /ראה(על מנת למנוע פגיעה בגן הפעמון   .ד

השיקולים למעבר המסילה בצד החתך במקומות נוספים בהם המסילה מתוכננת 

פורטו בסעיפים , )גן בלומפילד, עמק רפאים(לעבור בצד החתך ולא במרכזו 

  ).2.4.1- ו2.3.2(הסוקרים את החלופות 

   ותחנות השנאהנוסעים תחנות –חלופות למתקנים  2.4.6

  .בהמשך' בפרק ג 3.1-3.6ראה סעיפים 
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  'פרק ג

  תיאור התכנית

  

  

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  תאור התוכנית המוצעת: 'פרק ג - תוכן עניינים

 1 ................................................... המוצעת התכנית מרכיבי של כללי ותאור הפרק מבנה 3.0
 1 ............................................................................................................... הפרק מבנה 3.0.1
 1 ...................................................................................... טיפוסיים הנדסיים פרמטרים 3.0.2
 3 ..................................................................................... המסילה תוואי של כללי תאור 3.0.3
 10 ....................................................................................................... הנוסעים תחנות 3.0.4
 13 .......................................................................... האדום והקו הירוק הקו עם מפגשים 3.0.5
 13 ......................................................................................................... השנאה תחנות 3.0.6
 15 .................................................................... תנועה והסטות משלימות צ"תח מערכות 3.0.7
 16 .......................................................... התוואי לאורך מיוחדים וקטעים מסילה מתקני 3.0.8
 17 ...................................................................................................... החשמול מערכת 3.0.9

 19 ......................................................................................................... אופניים שבילי 3.0.10
 20 ...................................................................................................... התארגנות אתרי 3.0.11
 20 .............................................................................................. והביצוע הפיתוח שלבי 3.0.12
 20 .................................................................................................................. שתיותת 3.0.13
 21 ........................................................................................ עירוניים לפרויקטים זיקה 3.0.14
 22 .................................................................................................. נופי פיתוח עקרונות 3.0.15
 23 ............................................................................................................ עצים נטיעת 3.0.16

 25 ............................................................................................................ רמות מקטע 3.1
 25 ............................................................................................. המקטע של כללי תאור 3.1.1
 26 ............................................................................. במקטע העיקריים השינויים תאור 3.1.2
 26 ......................................................................................... במקטע האורך חתך תאור 3.1.3
 27 ............................................................................................... טיפוסיים רוחב חתכי 3.1.4
 28 ........................................................................................... במקטע הנוסעים נותתח 3.1.5
 35 .............................................................................. במקטע אנרגיה לאספקת מערכות 3.1.6
 39 ...................................................................................................... ומתקנים מבנים 3.1.7
 40 ........................................................................................ המקטע של הנופי השיקום 3.1.8
 44 ...................................................................................................... תשתיות העתקת 3.1.9

 45 ..................................................................................................... מיוחדים נושאים 3.1.10

 46 .................................................................................................... העיר מרכז מקטע 3.2
 46 ............................................................................................. המקטע של כללי תאור 3.2.1
 47 ............................................................................. במקטע העיקריים השינויים תאור 3.2.2
 48 ......................................................................................... במקטע האורך חתך תאור 3.2.3
 48 ............................................................................................... טיפוסיים רוחב חתכי 3.2.4
 50 ........................................................................................... במקטע הנוסעים תחנות 3.2.5
 54 .............................................................................. במקטע אנרגיה לאספקת מערכות 3.2.6
 56 ...................................................................................................... ומתקנים יםמבנ 3.2.7
 57 .............................................................................................. במקטע הנופי השיקום 3.2.8
 61 ...................................................................................................... תשתיות העתקת 3.2.9

 61 ..................................................................................................... מיוחדים נושאים 3.2.10

 62 .......................................................................................... הראשונה התחנה מקטע 3.3
 62 ............................................................................................. המקטע של כללי תאור 3.3.1
 62 ............................................................................. במקטע העיקריים השינויים תאור 3.3.2
 63 ......................................................................................... במקטע האורך חתך תאור 3.3.3
 63 ............................................................................................... טיפוסיים רוחב חתכי 3.3.4
 63 ........................................................................................... במקטע הנוסעים תחנות 3.3.5
 63 .............................................................................. במקטע אנרגיה לאספקת מערכות 3.3.6
 65 ...................................................................................................... ומתקנים מבנים 3.3.7

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  

 66 .............................................................................................. במקטע הנופי השיקום 3.3.8
 67 ...................................................................................................... תשתיות העתקת 3.3.9

 67 ..................................................................................................... מיוחדים נושאים 3.3.10

 68 .............................................................................. חברון דרך במקטע התכנית תאור 3.4
 68 ............................................................................................. המקטע של כללי תאור 3.4.1
 68 ............................................................................. במקטע העיקריים השינויים תאור 3.4.2
 69 .................................................................................................... האורך חתך תאור 3.4.3
 69 ............................................................................................... טיפוסיים רוחב חתכי 3.4.4
 70 ........................................................................................... במקטע הנוסעים תחנות 3.4.5
 74 ......................................................................................... אנרגיה לאספקת מערכות 3.4.6
 76 ...................................................................................................... ומתקנים מבנים 3.4.7
 76 .............................................................................................. במקטע הנופי השיקום 3.4.8
 78 ...................................................................................................... תשתיות העתקת 3.4.9

 78 ..................................................................................................... מיוחדים נושאים 3.4.10

 80 .................................................................................................. רפאים עמק מקטע 3.5
 80 ............................................................................................. המקטע של כללי תאור 3.5.1
 81 ............................................................................. במקטע העיקריים השינויים תאור 3.5.2
 82 .................................................................................................... האורך חתך תאור 3.5.3
 82 ............................................................................................... טיפוסיים רוחב חתכי 3.5.4
 83 ........................................................................................... במקטע הנוסעים תתחנו 3.5.5
 86 ............................................................................................... ההשנאה תחנת תאור 3.5.6
 87 ...................................................................................................... ומתקנים מבנים 3.5.7
 88 .............................................................................................. במקטע הנופי השיקום 3.5.8
 89 ...................................................................................................... תשתיות העתקת 3.5.9

 90 ..................................................................................................... מיוחדים נושאים 3.5.10

 91 .................................................................................... מלחה במקטע התכנית תאור 3.6
 91 ............................................................................................. המקטע של כללי תאור 3.6.1
 93 ...................................................................................... במקטע העיקריים השינויים 3.6.2
 93 .................................................................................................... האורך חתך ורתא 3.6.3
 93 ............................................................................................... טיפוסיים רוחב חתכי 3.6.4
 94 ........................................................................................... במקטע הנוסעים תחנות 3.6.5
 98 ......................................................................................... אנרגיה לאספקת מערכות 3.6.6
 99 ...................................................................................................... ומתקנים מבנים 3.6.7
 100 ............................................................................................ במקטע הנופי השיקום 3.6.8
 102 .................................................................................................... תשתיות העתקת 3.6.9

 103 ................................................................................................... מיוחדים נושאים 3.6.10

 104 ......................................................................................................... ההקמה שלב 3.7
 104 ................................................................. כללי -  זמנים ולוחות דההעבו שלבי תאור 3.7.1
 105 ...................................................... המנהור בקטע זמנים ולוחות העבודה שלבי תאור 3.7.2
 107 ..................................................................... קרקעי התת המקטע להקמת העבודות 3.7.3
 113 ....................................................................... העיליים המקטעים להקמת העבודות 3.7.4
 115 ........................................................................................ מוצעים התארגנות אתרי 3.7.5
 120 ................................................................................................ וחפירה מילוי עודפי 3.7.6
 121 ............................................................................................... בניין בפסולת טיפול 3.7.7
 121 ........................................................................................ גריסה ומתקן בטון מפעל 3.7.8
 121 ................................................................................... ההקמה בשלב תנועה הסדרי 3.7.9

 124 .................................................................................. )רכב וכלי רכבת( תנועה נפחי 3.8
 124 ........................................................................................ הרכבת של התפעול נתוני 3.8.1

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  

 124 .................................................................................................. הרכב כלי תחזיות 3.8.2
 125 ..................................................................................... ואוטובוסים תנועה הסטות 3.8.3
 125 ....................................................................... תומכות מערכות, מזינים אוטובוסים 3.8.4

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  

  'לפרק ג רשימת תשריטים

  כללי .א

  .התוואי של הקו הכחול וחלוקה למקטעים 3.0.1.1' מס תשריט

  .תכנון כללי של התוואי 3.0.1.2' תשריט מס

  .תחנת נוסעים טיפוסית 3.0.4.1' תשריט מס

  .חדר השנאה טיפוסי 3.0.6.1' תשריט מס

  

  מקטע רמות .ב

  .1:2,000מ "תכנון מפורט של מקטע רמות בקנ 3.1.1.1' תשריט מס

  .אופיינייםהנדסיים  חתכים 3.1.1.2' מס תשריט

  .תחנות השנאהל חלופות 3.1.6.1 'מס תשריט

  .שנאההתחנות ה 3.1.6.2' תשריט מס

  .רמות אינטרמודל – החנה וסע חניון 3.1.7.1 'מס תשריט

  .מחלף יגאל ידין – החנה וסע חניון 3.1.7.2 'מס תשריט

  .גשר יגאל ידין 3.1.7.3' תשריט מס

  .במקטע הנופי השיקום תכנית 3.1.8.1' מס תשריט

  .חתכים נופיים 3.1.8.2' תשריט מס

  

  מקטע מרכז העיר .ג

  .1:2,000מ "רט של מקטע מרכז העיר בקנתכנון מפו 3.2.1.1' תשריט מס

  .אופיינייםהנדסיים חתכים  3.2.1.2' מס תשריט

  .השנאההתחנות חלופות ל 3.2.6.1 'מס תשריט

  .תנוחה של הפורטל הצפוני והדרומי 3.2.7.1 'מס תשריט

  .חתך אופייני של הפורטל 3.1.7.2 'מס תשריט

  .במקטע הנופי השיקום תכנית 3.2.8.1' מס תשריט

  .חתכים נופיים 3.2.8.2' ריט מסתש

  

  מקטע מתחם התחנה .ד

  .1:2,000 מ"בקנמתחם התחנה תכנון מפורט של מקטע  3.3.1.1' תשריט מס

  .השנאהתחנות חלופות ל 3.3.6.1' תשריט מס

  .במקטע הנופי השיקום תכנית 3.3.8.1 'תשריט מס

  .חתכים נופיים 3.3.8.2' תשריט מס

  

  מקטע דרך חברון ורחוב רוזמרין .ה

  1:2,000 מ"בקנדרך חברון ורוזמרין תכנון מפורט של מקטע  3.4.1.1' תשריט מס

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  

  .אופיינייםהנדסיים חתכים  3.41.2 'תשריט מס

  .השנאהתחנות חלופות ל 3.4.6.1' תשריט מס

  .השנאההתחנות  3.4.6.2' תשריט מס

  .במקטע הנופי השיקום תכנית 3.4.8.1 'תשריט מס

  .יםחתכים נופי 3.4.8.2' תשריט מס

  

  עמק רפאים / מקטע פארק המסילה .ו

  .1:2,000 מ"מקטע בקנהתכנון מפורט של  3.5.1.1' תשריט מס

  .אופיינייםהנדסיים חתכים  3.5.1.2 'תשריט מס

  .במקטע הנופי השיקום תכנית 3.5.8.1 'תשריט מס

  .חתכים נופיים 3.5.8.2' תשריט מס

  

  מקטע מלחה .ז

  .1:2,000 מ"טע בקנהתכנון המפורט של המק 3.6.1.1' תשריט מס

  .חתך האורך 3.6.1.2' תשריט מס

  .חתכים הנדסיים אופייניים 3.6.1.3' תשריט מס

  .תחנות ההשנאהחלופות ל 3.6.6.1' תשריט מס

  .השנאההתחנות  3.6.6.2' תשריט מס

  .הגשרים המתוכננים לאורך התוואי )ד- א( 3.6.7.1' תשריט מס

  .הנופי השיקום תכנית 3.6.8.1 'תשריט מס

  .חתכים נופיים 3.6.8.2' שריט מסת

  

  שלב ההקמה .ח

  "הרטום"תכנית אתר ההתארגנות  3.7.5.1' תשריט מס

  אתרי התארגנות מוצעים 3.7.5.2' תשריט מס

  

  

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  

  'לפרק ג רשימת טבלאות

 2 .................................................................. טיפוסיים הנדסיים פרמטרים : 3.0.2.1 'מס טבלה

 12 ........................................................................... הנוסעים תחנות תאור :3.0.4.1 'מס טבלה

 14 .............................................................. התוואי לאורך ההשנאה תחנות : 3.0.6.1 'מס טבלה

 115 ............................................... העילי בקטע לביצוע העיקרי הציוד פירוט :3.7.4.1 'מס טבלה

 118 .............................................................. וסיווגם העבודה אתרי רשימת :3.7.5.1 'מס טבלה

 120 ........................................................................ ק"מ ,עפר עבודות מאזן :3.7.6.1 'מס טבלה

 124 ................................................. )הכיוונים 2( הציר לאורך תנועה תחזיות :3.8.2.1 'מס טבלה

 
  

  

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  מבנה הפרק ותאור כללי של התכנית המוצעת –' פרק ג             
  

  

1 

  תאור התכנית המוצעת  - ' פרק ג

  

  מבנה הפרק ותאור כללי של מרכיבי התכנית המוצעת 3.0

  מבנה הפרק 3.0.1

  :תאור התכנית מוצג בשתי תבניות

  את מתקני הרכבת ואת , מתאר באופן כללי ותמציתי את התכנית המלאה 3.0סעיף

ים של אלמנטים שונים ועקרונות תכנוני הפרמטרים ההנדסיים הטיפוסיים של המסילה

 ).פיתוח נופי ועוד, תחנות נוסעים והשנאה(

  והוא , של מרכיבי התכנית המוצעת, לפי מקטעים, כוללים תאור מפורט 3.1-3.6סעיפים

בסעיפים אלו  .שם את הדגש על המאפיינים הייחודיים של כל מקטע והתכנון המוצע בו

, תחנות ההשנאה והנוסעים, חתכים טיפוסיים של המסילה, מוצגים תוואי המסילה

 ). ב"מנהרות וכיו, גשרים(השיקום הנופי של המקטע ואלמנטים מיוחדים במקטע 

  לכל אורך  שראוי להציגם ברצף) תנועה, הקמה(מציגים מספר נושאים  3.7-3.8סעיפים

 .ללא חלוקה למקטעים, התוואי

  

. בהתאם להנחיות' ל בפרק דניקוז ועוד נכל, קרקע, נושאים נוספים כגון הסטות תנועה: הערה

 ).'ולא בפרק ד( 3.7תאור אתרי ההתארגנות מוצג בסעיף 

  
  

  .מציג את התוואי של הקו הכחול וחלוקה למקטעים 3.0.1.1' מס תשריט

מפגשים עם הקו האדום , כולל סימון תחנות, מציג תכנון כללי של התוואי 3.0.1.2' תשריט מס

  .'וכו דרים טכנייםח, שבילי אופניים, מבני דרך, והירוק

  

  פרמטרים הנדסיים טיפוסיים 3.0.2

  :הטבלה הבאה מפרטת את הפרמטרים ההנדסיים הטיפוסיים
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  טיפוסיים הנדסיים פרמטרים : 3.0.2.1 'מס טבלה
 המימד הפרמטר

 'מ 7-9 )טיפוסי(רוחב רצועה 

  'מ 3.15-4.30  הפסיםמרכזי מרחק בין 

 'מ 70 אורך רציפי תחנה

 )לאורך קטע קצר 9%( 8%  שיפוע אורכי מירבי

 )במקרים חריגים 6%( 5% בתחנות שיפוע אורכי מירבי

  )במקרים חריגים' מ 25(  'מ 50  מינמלי רדיוס אופקי 

  ש"קמ 50  מהירות תכן

 ש"קמ 30-50 מהירות תפעולית

 'מ 15-40 החשמול מרחק בין עמודי

  במקטע התת קרקעי' מ 4.5 גובה הקאטנרי

 לייםבמקטעים העי' מ 5.5

  'מ 0.65   הילמסקונסטרוקטיבי של העובי הה

  מ"ק 1.2 -כ  מרחק מרבי רצוי בין תחנות השנאה

  

 .מציג חתך טיפוסי של המסילה 3.0.2.1' תרשים מס

  .חתך טיפוסי של המסילה: 3.0.2.1' תרשים מס

  

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  מבנה הפרק ותאור כללי של התכנית המוצעת –' פרק ג             
  

  

3 

  

  תאור כללי של תוואי המסילה 3.0.3

 

 

העיר עם שכונת גילה ועם קניון  מסילת הרכבת עתידה לחבר את שכונת רמות בצפון מערב

  . דרך מרכז העיר, מלחה בדרום העיר

  :להלן התאור מצפון לכיוון דרום

  

  מקטע רמות .א

תוואי הרכבת . שדרות גולדה מאיר, נת בציר המרכזיהרכבת הקלה מתוכנמסילת 

מחלף , רמותשכונת דרך  ,גבולה המוניציפאלי של העיר בצפוןבמקטע זה משתרע מ

הר המחלף עם כביש בגין עד ממזרח ל -ומחלף גולדה  9 חלף עם כבישהמ - יגאל ידין

  .חוצבים

שני מסופים לחניית רכבים . ג"תחילת התוואי בצומת הרחובות מינץ והמשורר אצ

 - מצפון לצומת והשני , גולדה מאיר' האחד ממזרח לשד: יוקמו בסמיכות") חנה וסע("

  ). תחנת האינטרמודל(מערב לתחנת קצה רמות מ

רקנטי  -חוצה את צומת מירסקי , גולדה מאיר במרכז הרחוב' וואי ממשיך בשדהת

בסמוך לקניון רמות ולמרכז המסחרי . הקונגרס הציוני –ה"ולאחר מכן את צומת הרא

אשר יישאר , בנוסף לגשר הולכי הרגל הקיים בסמוך לקניון. תוקם תחנת נוסעים

ל לרציפי "את תחנת הרקוסדר גשר להולכי רגל שיקשר י, במתכונתו הנוכחית

  .האוטובוסים ממזרח ולקניון רמות במערב

גולדה ' גולדה מאיר וחוצה את הצמתים של שד' המסילה ממשיכה דרומה במרכז שד

. אסירי ציון ובהמשך את הצומת עם הרחובות יגאל אלון והארי טרומן' מאיר עם רח

  ).תחנת טרומן(תוקם תחנת נוסעים מצפון לצומת זה 

 ובמרכז. גולדה מאיר' ה התוואי את מחלף יגאל ידין במפלס הגשר של שדבהמשך חוצ

ת תחנת הנוסעים יחייבו להרחיב את העברת המסילה והקמ. תוקם תחנת נוסעים

גולדה מאיר ולהתאים ' מסלולי שד לפסק את, לכיוון מערב 9 הגשר העובר מעל כביש

וף אשר יוקם בתוך תחנת הרכבת תשתלב עם המס. את תצורת המחלף למעבר המסילה

מחלף יגאל ידין יוקם לולאה הדרום מזרחית של ב .המחלףמזרחית של  צפוןהלולאה ה

  .חניון חנה וסע שישרת את תחנת הרכבת הקלה במחלף

לאחר מעברו במחלף יגאל ידין ממשיך התוואי במרכז הכביש וחוצה את מחלף גולדה 

לכל אורך הגזרה . דרךבמרכז המחלף סוטה התוואי לצפון מזרח רצועת ה. מאיר

על  בסמוך למדרכה הסמוכה להר חוצבים עובר התוואי בצידה הצפוני של רצועת הדרך

תחנת הר חוצבים תמוקם בסמוך וממערב לכניסה . תוואי המסלול הצפוני הקיים

  .של אזור התעסוקה הר חוצבים) קרית המדע(המרכזית 
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חוצה את , שכונת סנהדריה התוואי עובר בצידה הצפוני של רצועת הדרך גם בתחום

ים נוספת תוקם מדרום תחנת נוסע. גבעת משה' הרטום וממשיך בתצורה זו עד שד' רח

  .הרטום' לרח

  .חדרי השנאה 6 -תחנות נוסעים ו 6כ מתוכננים במקטע זה "סה

  

  :מספר דגשים במקטע רמות

  התוואי עובר בתצורה הקלאסית במרכז הרחוב ומוסט אל צדה הצפון מזרחי של

 .ממחלף גולדה מאיר לכיוון דרום, צועת הדרך בדרום המקטער

  במספר קטעים יהיה צורך לפסק את מסלולי הכביש ולהרחיב את רצועת הדרך

בסמוך לתחנת הקצה : על מנת להעביר את המסילה ולהקים את תחנות הנוסעים

בסמוך ) הרחבה מינורית(בסמוך למרכז המסחרי ולקניון רמות , בצפון המקטע

 .טרומן ובמחלף יגאל ידין לתחנת

  מעבר המסילה בצידה המזרחי של רצועת הדרך בתחום הר החוצבים ושכונת

ללא הרחבה ,על חשבון המסלול הצפוני, סנהדריה יהיה בתחום הדרך הסלולה

 .משמעותית של רצועת הדרך

  מרכז רמות במזרח לבין תחנת  מסוף האוטובוסיםבין גשר להולכי רגל יוקם

 .ניוןלכיוון הקוימשיך מערבה 

  תדרש משני צידי ) 'מ 9-16 - כ(הרחבה סטטוטורית משמעותית של רצועת הדרך

 .הכביש

  

זה כוללים את הרחבת גשר יגאל ידין ושלושה  מתקנים מיוחדים אשר יוקמו במקטע

מתחם בסמוך לתחנת , מתחם מצפון לגבול התכנית ברמות: מתחמי חנה וסע

  .ך לגשר יגאל ידיןהאינטרמודל ברמות ומתחם נוסף בסמו

  

  מקטע מרכז העיר .ב

מקטע מרכז העיר מורכב ממנהרה בין הר חוצבים לרחוב יפו והמשך במסילה במפלס 

  .הרחוב עד גן הפעמון

הרב בן ' ים סוף ורח' תחילת המקטע בפורטל הצפוני של המנהרה הסמוך לצומת רח

  . ציון אטון

עד כניסתה למנהרה ) לפורט(בקטע זה מונמך מפלס המסילה והיא עוברת בתעלה 

תחנת בר אילן תוקם . את צומת בר אילן חוצה התוואי במנהרה. מצפון לצומת בר אילן

  .כתחנה תת קרקעית

' שטראוס עד רח' יחזקאל ורח' רח, התוואי ממשיך במנהרה לאורך שמואל הנביא

יפו בו פועלת ' הנביאים לרח' בין רח, שטראוס' פורטל היציאה יהיה ברח. הנביאים
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תוקמנה , בתחום הקטע בו יעבור התוואי במנהרה. הקו האדום -יום הרכבת הקלה כ

יחזקאל ותחנת ' תחנת צפניה ברח, תחנת בר אילן: שלוש תחנות נוסעים תת קרקעיות

  .שטראוס' מאה שערים ברח

  

מיקום התחנות ודרגת הגמישת . טרם הושלםהתחנות התת קרקעיות תכנון : הערה

   .קרקעיות -תסקיר אינו מנתח את השפעת התחנות התתמסומנים בתשריטים אך ה

  

  . בהתאם לשיפוע המסילה ופני השטח 'מ 35 -ל 10המנהרה ינוע בין עומק 

  

קינג ' תחנת נוסעים תוקם ברח. יפו במפלס הקרקע' התוואי יחצה את הקו האדום ברח

ה במרכז תחיל', ורג'המלך ג' התוואי ממשיך ברח. לאחר החצייה של הקו האדום' ורג'ג

. שמואל הנגיד עד סוף המקטע הוא ממשיך בצד המערבי של הרחוב' הרחוב ומרח

יהיה למעבר רכבת בלבד ללא תנועת כלי רכב , המעלות' יפו לרח' המקטע שבין רח

  ).למעט קטע קטן(עוברת 

אך תידרשנה התאמות והרחבות במספר , רוב התוואי יעבור בתחום הרחוב הקיים

  .קרן קיימת לבין כיכר צרפת' בין רח, זרחיבעיקר בצד המ, קטעים

כיכר ובסמוך ל שמואל הנגידבסמוך לרחוב : בקטע זה תוקמנה שתי תחנות נוסעים

  .בית הכנסת הגדולצרפת ו

  

אך בתחום הרחוב , קרן היסוד בצידה המערבי של רצועת הדרך' התוואי ימשיך ברח

אך תתאפשר  ,עור ניכרחתך הרחוב המשרת את תנועת כלי הרכב יצומצם בשי. הקיים

  .)כיכר פלומר( תחנת נוסעים תוקם בסמוך למלון דן פנורמה. תנועה דו סיטרית

' את כיכר פלומר יחצה התואי בצידה המערבי של הכיכר וימשיך בצד המערבי של רח

. ההרחבה בקטע זה תהיה לכיוון גן בלומפילד במזרח. דוד המלך בגבול גן הפעמון

סיום המקטע בכיכר . ר למדרכה הקיימת בצד גן הפעמוןהעבודות לא תבוצענה מעב

  .מנדס פרנס

  .בחניון גן הפעמון יוקם מסוף אוטובוסים

בקטע של התוואי  השנאהחדר ו תחנות עיליות 4כ יוקמו במקטע מרכז העיר "סה

  .העילי

כאמור חדרי ההשנאה וכן התחנות בקטע המנהור יתוכננו במסגרת תכנית : הערה

-3תחנות נוסעים ו  6-7מקטע זה יכלול בשני הקטעים . באופן סופיוטרם נקבעו  אחרת

  .כ"תחנות השנאה סה 4
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  :מספר דגשים במקטע מרכז העיר

 בתחום , יחזקאל ושטראוס, התוואי עובר במנהרה לאורך רחובות שמואל הנביא

יחזקאל ' רח –סטיה מרצועת הדרך תדרש בצומת שמואל הנביא . רצועת הדרך

 ).י'גרגכיכר מתתיהו (

 למעט אותם , מפלס הרחוב שמעל מנהרת הרכבת ישאר בדומה למצבו היום

שתכנונן המפורט אינו (קטעים אשר ישונו עקב הקמת התחנות התת קרקעיות 

 ).מוצג במסמך זה

 יעבור התוואי בצידו , מדרום לקו האדום, לאורך חלקו הגדול של התוואי העילי

 . נועה של הרכבתוך צמצום מסלולי הת, המערבי של הרחוב

 ל "קק' הרחבות והתאמות של הרחוב תדרשנה בעיקר ממזרח לתוואי בקטע רח– 

 .ולאורך גן בלומפילד, כיכר צרפת

 לא תעבור תנועה של כלי רכב, בן יהודה' יפו לרח' בין רח', ורג'המלך ג' בקטע רח. 

 שני מבנים להריסה . בתחום הקטע התת קרקעי אין צורך בהריסת מבנים

 .שטראוס-מצפון מזרח לצומת יפו, בסמוך לפורטל הדרומימצויים 

  בחניון גן הפעמון םיוקמסוף אוטובוסים. 

 תדרש במקטע זה' מ 6-10 -הרחבה סטטוטורית של כ. 

  

  מקטע מתחם התחנה הראשונה .ג

 – תוקם תחנת נוסעים, לאחר המעבר בכיכר מנדס פרנס, בתחום התחנה הראשונה

, חנויותהמתחמי שטח התחנה הראשונה מצפון לתחנת הנוסעים תוקם ב. תחנת החאן

  . חנית גן הפעמוןמול סמוך לדרך בית לחם ו אופנייםהרגל ושביל הטיילת להולכי ה

 קעמ' במתחם התחנה מתוכננת נקודת הפיצול של שלוחת חברון ושל שלוחת רח

  .מלחה אשר תמשיך לכיוון דרום מערב- רפאים

  

  . מחוץ לרצועת הדרך הקיימת, ל הרחובבצידו המערבי שתמשיך דרך חברון שלוחת 

  .חדרי השנאה במקטע זה שנייוקמו  החאן מלבד תחנת הנוסעים

  

  :מספר דגשים במקטע מתחם התחנה

  התוואי במקטע זה עובר בשטח שבו שימושים אינטנסיביים המשרתים ציבור

 .רחב

  חם בתחום מת' מ 230 - לאורך של כ' מ 2.5 -1.5התוואי עובר בחפירה בשיעור של

 .התחנה

 מ 20-70 -רב המקטע מבוסס על התוויה סטטוטורית חדשה ברוחב של כ'. 
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  מקטע דרך חברון .ד

מרים החשמונאית עובר התוואי המסילתי אל ' מדרום לתחנת הנוסעים בסמוך לרח

התוואי ממשיך במרכז הדרך בין שני מסלולי הרחוב על חשבון . מרכז רצועת הדרך

  . רך חברוןצ הקיים כמעט לכל אורך ד"המת

במקטע זה יתכן ותוסדר אחת מתוך שתי שלוחות אפשריות אשר תתחברנה לקו הירוק 

' שלוחה מסילתית בצומת הבנקים אשר תפנה לרח: העובר באזור התעשיה תלפיות

, לצורך חיבור השלוחה. ברחוב זה ישמר מקום להקמת תחנה אופציונאלית. רבקה

. הכוללים קטעי מילוי וחפירה משני צידיויבוצעו שינויים בצומת דרך חברון ורבקה 

  .שלוחה נוספת תפנה לרחוב התנופה

התנופה ובסמוך ' רח, עין גדי' רח, אסתר המלכה' תחנות נוסעים תוקמנה בסמוך לרח

  .משה ברעם' לרח

להסדיר את , לצורך הקמת תחנת משה ברעם יהיה צורך להרחיב את דרך חברון

אחד ממערב לתוואי ושניים לושה מבנים ש משה ברעם ואף להרוס' הצומת עם רח

  ).אלו מסומנים להריסה במסגרת תכנית מקבת(ו ממזרח ל

בהמשך תוקם . בתחום של מפרדה מגוננת, תחנת נוסעים תוקם בסמוך לגבעת המטוס

תחנת נוסעים שמואל מאיר בה ישולבו רציפי אוטובוסים להעלאת נוסעים ולהורדתם 

בעיקר לכוון , תחייב הרחבה ניכרת של דרך חברון הקמת התחנה". לחי אל לחי"מסוג 

  . מערב

  

רוזמרין מצומת דרך הגישה החדשה להר חומה והדרך ה' ברח, העברת התוואי לגילה

לבית לחם ועד צומת המור תחייב הסדרת הרחוב והרחבתו וכן הרחבה לצורך הקמת 

. כיום מבוצע 3944' של המחלף הכלול בתכנית מאושרת מס' שלב א. מחלף טנטור

העובר בתחום  60להרחיב את כביש , רוזמריןהבעתיד יהיה צורך להרחיב את רחוב 

הרחבה בשטחי מנזר טנטור . המחלף ולשדרג את הרמפות הדרומיות של המחלף

לכיוון מזרח והקמת רציפים  60תידרש לצורך הסדרת הרמפה לפניה מכביש 

רוזמרין סמוך לבית ' י של רחרציפים לאוטובוסים יוקמו גם בחלק הצפונ. לאוטובוסים

פ והיא נעשתה לאחר תאום עם אנשי "ההרחבה היא באזור המוגדר כשצ. צפאפא

   .המנזר

  

בצידו המזרחי של המחלף תוקם תחנת נוסעים בית צפאפא ובצידו המערבי תוקם 

  .תחנת נוסעים המור

  .שלמה דוגה' יוקם מדרום לרוזמרין בסמוך לרח חניון חנה וסע

רוזמרין עד לחיבורו עם הקו הירוק בצומת ' עובר התוואי במרכז רחבהמשך מערבה 

ממזרח לצומת זה תוקם תחנת נוסעים נוספת . דב יוסף - הגננת  - הרחובות אונטרמן 

  .דב יוסף' תוקם מצפון לצומת ברח" הגננת"תחנת נוסעים של הקו הירוק ". דב יוסף"
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, מן יחייב להרחיב את הצומתהרב אונטר -החיבור לקו הירוק ולשלוחה בקו דב יוסף 

  .בעיקר לכיוון צפון מערב ולהסדירה

הקו הכחול מסתיים בנקודת החיבור עם הקו הירוק בצומת דב יוסף והחיבור לדפו 

  .הרב אונטרמן' המתוכנן מדרום לרח

  .תחנות השנאה 5תחנות נוסעים וכן  10כ יוקמו במקטע זה "בסה

    

  :מספר דגשים במקטע דרך חברון

 בעיקר בקטע שמדרום לגבעת , עים יהיה צורך בהרחבת דרך חברוןבמספר קט

 . המטוס

 רוזמרין באזור מנזר טנטור וכן התאמת ' התכנית כוללת הרחבה ניכרת ברח

מוסדר . (מחלף טנטור לתוואי המסילתי ולרציפי האוטובוסים המתוכננים

 ).50מחלף טנטור וכביש  תבמסגר

 אלו כוללים  קטעים. חפירה או במילויבשל הטופוגרפיה יעבור התוואי בחלקו ב

רבקה לצורך החיבור המסילתי לקו הירוק  - בעיקר את אזור הצומת דרך חברון

 .ומקטעים נוספים לאורך רחוב רוזמרין

 רוזמרין' חניון חנה וסע יוקם מדרום לרח. 

 המבנים מסומנים בתשריט התנוחה המפורטת בהמשך. מבנים 9כ "יהרסו סה .

חלק . מדרום למתחם התחנה, מתחם המדפיס הממשלתירב המבנים באזור 

 .מהמבנים בהמשך הדרומי של דרך חברון יהרסו במסגרת תכניות אחרות

 בעיקר , רוזמרין' תדרש ברח' מ 15-37 -הרחבה סטטוטורית משמעותית של כ

 .באזור מחלף טנטור

 

  הפרסה- מקטע עמק רפאים .ה

עמק רפאים ' רח - ת לחםהשלוחה לכיוון מלחה חוצה את צומת הרחובות דרך בי

שאורכו ) המזרחי(בקטע הראשון . וממשיכה לאורך רחוב עמק רפאים עד צומת ארנים

לאורך . תונח מסילה בודדת, מרטין לותר קינג' וינדהם לבין רח' בין רח', מ 400-כ

 רחל אמנו' מסריק לבין רח' הרחוב ישמר נתיב נסיעה בודד למעט קטע קצר בין רח

רציפה בין  ת כלי רכבכן לא תתאפשר תנוע-על. כלי רכב נועה שלשבו לא תתאפשר ת

  .צומת דרך בית לחם לבין צומת אורנים

ר קניג יפוצלו והמסלול לכיוון דרום יפי' מסלולי רח. הקו יחצה את צומת אורנים

יסלל בתוואי חדש תוך יצירת שטח כלוא בין שני מסלולי הכביש ובין ) תלפיות. ת.לא(

  .בן זכאי' רח

וואי ימשיך מערבה בפארק המסילה בחלקו הדרומי של הפארק ברצועה השמורה הת

' יחצה את פארק גוננים ויתחבר לקו הירוק בתחנת תלפיות בסמוך לרח, לדרך

  .הפרסה
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למעט קטעי מילוי וחפירה בשעורים קטנים , התואי יעבור בעיקרו במפלס קרקע

  .פארק גוננים -  בתחום פארק המסילה

' הצפירה לבין רח' תחנת רחל אמנו בין רח: תחנות נוסעים 3במקטע זה יוקמו 

  .ותחנת מקור חיים תחנת אורנים אשר תשרת גם את נוסעי הקו הירוק ,מסריק

  .)משותפת לקו הירוק( יהודה' רחתחנת השנאה תוקם ב

  

  פארק המסילה-במקטע עמק רפאים שיםדג' מס

 רחובות המקומיים לשנות את מערך ה תחייבעמק רפאים ' המסילה ברח העברת

  .לרבות את כביש הרכבת ואת הסדרי התנועה הקיימים

 מסריק יסגר כליל ' רחל אמנו לבין רח' רח עמק רפאים בין' רך רחולא קטע

  .עוברת אך תתאפשרנה תנועות חוצות לתנועת כלי רכב

 ר קניג יוסט תוך יצירת שטח כלוא רחב בו תוקם יפי' המסלול לדרום של רח

  .תחנת אורנים

 ירה ומילוי בתחום פארק המסילה ופארק פיעבור במספר קטעים של ח וואיהת

  .גוננים

  

  מקטע מלחה .ו

) הפרסה' מרח(יעקב פת ' המקטע המשותף לקו הכחול ולקו הירוק לאורך רח: הערה

  .ולאורך דב יוסף נסקר בתסקיר לקו הירוק

דב ' מרח. דב יוסף' התוואי המסילתי במקטע מלחה מתחבר לקו הירוק העובר ברח

ס "מדרום לביה, גן אלמליחשל פתוח היוסף פונה הקו הכחול לכיוון מערב ועובר בשטח 

התוואי עובר בגן אלמליח בגשר ). מגרש מבט(ומגרש הכדורגל של אורט ספניאן , פת

תשוקע , בגבול המערבי של הגן. 'מ 210 -ואורכו כ מעל הקרקע' מ 7-8 - ל שמפלסו מגיע

שיבוצע ' מ 190 -וד איילון ותעבור במנהור לאורך של כד' רחל מזרחהמסילה בקטע שמ

  . בשיטה של חפירה וכיסוי

דוד איילון ותעבור ' תתחבר לרח, בהמשך תעבור המסילה בתחום מגרשי הטניס

תעקוף את קניון מלחה ממערב , ר"תחצה את דרך אגודת ספורט בית, במרכזו

  .הטכנולוגי מדרום לגן ,מודעי' ותסתיים בתחנה סופית אשר תוקם ברח

אגודת , דוד איילון' ארנה בתחום מגרשי הטניס ברח: תחנות 4בתחום מקטע זה יוקמו 

אגודת הספורט הפועל ותחנת הקצה ' י ברח"גט, האייל' בסמוך וממזרח לרח, ר"בית

תחנות  3במקטע זה קימות  .חדרי השנאה 2בנוסף יוקמו . מצפון לתחנת הרכבת, מודעי

  .ה משותפות עם הקו הירוק בקטע תלפיות דב יוסףתחנות השנא 2 - נוסעים ו

אשר אינו נכלל בתכנית ואינו נסקר (דב יוסף תוסדר שלוחה לדיפו המתוכנן ' מרח

דוד בנבנישתי ברצועה נפרדת ובגשר מעל ' השלוחה תעבור מדרום לרח). בתסקיר זה
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פלס מעל מ' מ 10 - ובגובה של עד כ' מ 60 -הגשר יהיה באורך של כ. פארק המסילה

  .קרקע

וגשר הולכי גשר מעל פארק המסילה , גשר אלמליח - במקטע זה יוקמו שלושה גשרים 

  .רגל מעל תחנת מודעי

  

   

  :מספר דגשים במקטע מלחה

  ובמנהור בשטח הפתוח של גן בגשר  –תוואי הרכבת עובר במפלס משתנה

  .אלמליח

  לדפו  הגשר של שלוחת המסילה, גשר אלמליח –במקטע יוקמו שלושה גשרים

 .מעל פארק המסילה וגשר הולכי רגל לתחנת מודעי

 שלוחת המסילה לדיפו תעבור בשטח המיועד לשטח פתוח ומבני ציבור. 

 תדרש עבור שלוחת המסילה ' מ 15-30 -הרחבה סטטוטורית משמעותית של כ

 .לדפו

 

  תחנות הנוסעים 3.0.4

) הקו האדום(מת כל התחנות בקו הכחול יפותחו בהתאם לסטנדרט הנהוג ברכבת הקלה הקיי

  .ובהתאם להנחיות עיריית ירושלים ומשרד התחבורה

לעת  ובעיקהתחנות ומספר  המדויק מיקום התחנות ומספרן איננו מחייב וכי המיקוםיצוין כי 

  .התכנון המפורט

  

  :מיקום התחנות נקבע בהתאם להגדרות הבאות

דול יותר עקב אושר שיפוע גלהוציא מספר תחנות בהן  .5% מרבי בתחנה הוא שיפוע -

מטעמי  .)5.5% - המור 5.5% - הר חוצבים 5.7% -  רמות מרכז(הטופוגרפיה הקיימת 

  .6%על  השיפוע בכל תחנה אינו עולהנגישות 

תחנות בהן הרדיוס קטן יותר ' למעט מס, 'מ 1000אופקי מינימלי בתחנות הנו  רדיוס -

' מ 420 –אגודת ביתר , 'מ 360 -הרטום ', מ 450 -הר חוצבים (עקב טופוגרפיה קיימת 

  ).בחלק מהרציף

  .'מ 550 -ל' מ 350במפלס הקרקע נע בין  תחנותהממוצע בין  מרחק -

  

 -בתחנות אלו עוברות שתי מסילות במרכז ברוחב של כ. מסוג רציפי צדהתחנות תהיינה ברובן 

  .'מ 70 -ובאורך של כ' מ 3-6 -משני הצדדים ברוחב משתנה של כמצויים והרציפים ' מ 6.5

הרציף יהיה במרכז והמסילות תעבורנה משני , בתחנה עם רציף אמצע כדוגמת רמות מרכז

  . צידיו
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זהים ) ת מעיריית ירושלים או משרד התחבורהואחר הנחיותבהעדר (של התחנה  הגמרחומרי 

  .ראשוןלחומרי הגמר של התחנות בקו ה

עמודי , תיבות חשמל, וסמכונות כרט, עצי צל ,גשם דו צדדיות/סככות צל 3יהיו בכל תחנה 

לוט מסחרי כמו גם ישילוט תחנות וש, פחי אשפה, ספסלים(וכן ריהוט סטנדרטי תאורה 

  .התחנות בכללותן מונגשות לנכים ).מערכות כריזה ושילוט אלקטרוני

גשם , רוחות(בתחנות נוסעים בשטחים פתוחים ישולבו אמצעים להקטנת מפגעי האקלים 

בדומה ( קירות זכוכית הניתנים להסרה ולאחסון בעונת הקיץ אמצעים אלו כוללים). 'וכו

האמצעים המומלצים לטיפול אקלימי . )לטיפול האקלימי שבוצע בתחנת הרצל בקו הראשון

  .בכל תחנה מופיעים בטבלה בהמשך

  
  

  .כולל פירוט המתקנים הנלווים, תחנת נוסעים טיפוסיתמוצגת  3.0.4.1' תשריט מסב

בתחנות נוסעים הממוקמות בשטח  הטיפול האקלימי המוצע וצגמ 3.0.4.1' מסתרשים ב

  .פתוח

  

  

  הטיפול האקלימי בתחנות נוסעים הממוקמות בשטח פתוח 3.0.4.1' מסתרשים 

  

  

  :הטבלה הבאה מסכמת את המאפיינים של תחנות הנוסעים אשר תוקמנה לאורך הקו הכחול
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   הנוסעים תחנות תאור :3.0.4.1 'מס טבלה
טיפול אקלימי  סוג התחנה מיקום התחנה חנהשם הת המקטע

 נדרש

 הערות

 רמות

  רמותתחנת 

 אינטרמודל

מדרום לצומת גולדה 

 מאיר ומינץ

" לחי אל לחי"תחנת 

 חנה וסע מסוףו
 תחייב הרחבת רצועת הדרך )שמש, גשם, רוח( √

סמוך לקניון ולמרכז  תחנת רמות מרכז

 המסחרי

התאמות מסוימות של רצועת  תחייב )גשם, רוח( √ רציף אמצע, רגילה

  הדרך

 קישור באמצעות גשר לתחנת האוטובוס

 תחייב הרחבה ניכרת של רצועת הדרך )גשם, רוח( √ "לחי אל לחי"תחנת  מצפון לכיכר בנימין כהן תחנת טרומן

 ףתחייב הרחבה ניכרת של המחל )שמש, גשם, רוח( √ "לחי אל לחי"תחנת  במחלף יגאל ידין תחנת יגאל ידין

בסמוך לכניסה המרכזית  תחנת הר חוצבים

 לאזור התעסוקה

  )שמש, גשם, רוח( √ רחובהתחנה רגילה בצד 

בסמוך לכניסה המזרחית  תחנת הרטום

 לאזור התעסוקה

  )שמש, גשם, רוח( √ רחובהתחנה רגילה בצד 

 מרכז

 העיר

 תלא כלולה בתכני _ תחנה תת קרקעית בר אילן' ממערב לרח תחנת בר אילן

 לא כלולה בתכנית _ תחנה תת קרקעית  יחזקאל' ברח תחנת צפניה

תחנת מאה 

 שערים

 לא כלולה בתכנית _ תחנה תת קרקעית שטראוס' ברח

  _ תחנה רגילה יפו' ברח תחנת יפו מרכז

תחנת שמואל 

 הנגיד

  _ תחנה רגילה רג'המלך גו' ברח

ליד ' ורג'המלך ג' ברח תחנת כיכר צרפת

 גדולכ ה"ביה

 תחייב הרחבה מסויימת של הרחוב _ תחנה רגילה

   _ תחנה רגילה קרן היסוד' ברח תחנת כיכר פלומר

תחנה 

 ראשונה

במתחם התחנה  תחנת החאן

 הראשונה

 אחת" לחי", תחנה רגילה

ומסוף חנה בצד הרחוב 

 וסע

התחנה והמסוף יוקמו בשטח בו  )שמש, גשם( √

שימושים אינטנסיביים וחניה של גן 

 הפעמון

  

  

  

  

  

  

דרך 

 חברון

מרים 

 החשמונאית

  בצד הרחוב, רגילה דרך חברון

 אחת" לחי"
_  

  _ תחנה רגילה דרך חברון אסתר המלכה

  _ תחנה רגילה דרך חברון עין גדי

  _ תחנה רגילה דרך חברון התנופה

תחייב הרחבת הרחוב והסדרת הצומת  _ תחנה רגילה דרך חברון ברעם

 עם משה ברעם

  )שמש, גשם, רוח( √ תחנה רגילה דרך חברון גבעת המטוס

תחייב הרחבה ניכרת מאוד של הרחוב  )שמש, גשם, רוח( √ "לחי אל לחי"תחנת  דרך חברון שמואל מאיר

 והסדרת הצומת

רוזמרין והרמפות ' תחייב הרחבת רח )שמש, גשם, רוח( √ תחנה רגילה רוזמרין' רח בית צפאפא

 לף טנטורהדרומיות של מח

 תחייב הרחבת הרחוב )שמש, גשם, רוח( √ תחנה רגילה  רוזמרין' רח המור
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טיפול אקלימי  סוג התחנה מיקום התחנה חנהשם הת המקטע

 נדרש

 הערות

  )שמש, גשם, רוח( √ תחנה רגילה רוזמרין' רח דב יוסף

מקטע 

עמק 

 רפאים 

  _ תחנה רגילה עמק רפאים רחל אמנו

  אורנים
 אחת" לחי", תחנה רגילה צומת אורנים

 .בצד הרחוב
  )שמש, גשם( √

  )שמש, גשם( √ תחנה רגילה פארק המסילה יםמקור חי

  

  

 מלחה

 תוואי חדש )גשם( √ תחנה רגילה במתחם הארנה הארנה

 תחייב התאמות מינוריות של הכיכר )גשם( √ תחנה רגילה דוד איילון' רח ר"אגודת בית

  )שמש, גשם, רוח( √ רגילה דוד איילון' רח י"גט

 קישור לגשר הולכי רגל  )שמש, גשם, רוח( √ רציף מרכזי יצחק מודעי' רח מודעי

  
  
  

  מפגשים עם הקו הירוק והקו האדום 3.0.5

  :להלן תאורם. לעיל 3.0.1.1' המפגשים מוצגים בתשריט מס

 הקו הכחול חוצה את הצומת . אילן-בר –מפגש עם הקו הירוק בצומת חטיבת הראל

 .במנהרה

 ולשנותהקו האדום יהיה צורך להתאים את מפלס . יפו' מפגש עם הקו האדום ברח 

 .את מפלס הרחוב

  מפגש בצומת אורנים בין התוואי לאורך פארק המסילה והשלוחה של הקו הירוק

 .לתלפיות

 פת וגוננים, הכולל את תחנות תלפיות, פת' חפיפה עם הקו הירוק לאורך רח. 

 רבקה והתנופה' חיבור אופציונלי מדרך חברון לשלוחות הקו הירוק ברח. 

 דב יוסף בצומת דב יוסף ורוזמרין' וק ברחמפגש עם הקו היר. 

  
  תחנות השנאה 3.0.6

יך של היזון חוזר בין צוות התכנון לצוות מיקום תחנות ההשנאה לרכבת הקלה נעשה בתהל

  . מ האחת מהשניה"ק 1- התחנות מוקמו במרווח של כ .אדריכל העיר

  

ולות במניין זה תחנות נוספות לאורך הקו שאינן כל. תחנות השנאה 19לאורך הקו מתוכננות 

נבחנו  בקטע מלחה המשותף לקו הירוקשתי תחנות  .מתוכננות בקטע המנהור שבמרכז העיר

רוב התחנות מתוכננות כתחנות תת קרקעיות או כתחנות קבורות  .במסגרת התסקיר לקו זה

ראו פירוט בפרק (מיגון מהשדה האלקטרומגנטי של תחנות אלו יבוצע בהתאם לצורך . למחצה

  :תחנות ההשנאה הכלולות בתכנית זו פירוטן להל). 'ד
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  התוואי לאורך ההשנאה תחנות : 3.0.6.1 'מס טבלה
  

  סוג התחנה מיקום כללי שם התחנה התחנה' מס המקטע

 רמות

  למחצה הקבור בשטח חנה וסע, ממערב לתוואי רמות אינטרמודל 1

  קבורה למחצה , ממזרח למסוף אוטובוסים רמות מרכז 2

צומת רחובות גולדה מאיר , תחנת החשמלליד  טרומן  3

 וטרומן

  למחצה הקבור

  למחצה הקבור בלולאת המחלף, מדרום לחנה וסע מחלף יגאל ידין 4

   הקבור צומת רחובות גולדה מאיר ושלמה הלוי הר חוצבים  5

  קבורה אתר ההתארגנותסמוך לב הרטום 6

  קבורה  פתצפון מזרחית לכיכר צר גן העצמאות 10 מרכז העיר

התחנה 

 הראשונה

  למחצה הקבור מהתוואי' מ 120 -במרחק של כ גשר הסינמטק 11

  קבורה למחצה צפונה' מ 80-כ עברה – סמוך לדרך חברון מתחם התחנה 12

 דרך חברון

  קבורה מהתוואי' מ 100 -במרחק של כ, בשטח חניון לוניקיסקדושי  18

  למחצה הקבור צמוד לגשר הולכי הרגל ,התנופה' מדרום לרח עין צוריםשדרות  19

  למחצה הקבור קתיסמהסמוך לתחנת הדלק שמצפון ל דרך חברון 20

בתחום מסוף , הרוזמרין - סמוך לצומת דרך חברון  צפאפא  תבי 21

 מוצע אוטובוסים 

  למחצה הקבור

  קבורה דב יוסף –מצפון מערב לצומת הגננת  הגננת  22

  חצי קבורה  אורנים.בחלק הצפון מערבי של צ  להפארק המסי  * 13  עמק רפאים

  מלחה

  קבורה  סמוך לרב מכר, בפארק גוננים  34כביש   * 14

  קבורה  בקרבת צומת רחובות דב יוסף ובנבנישתי  דב יוסף  * 15

  קבורה מעל דרך בגיןבסמוך לגשר דוד אילון  דוד אילון 16

  קבורה בקצה הקו יצחק מודעי 17

  
  .נסקרו במסגרת התכנית לקו זה ,קו הירוקתחנות משותפות ל* 

  
  

  :כולל את המרכיבים הבאיםוהוא  ר"מ 250 -משתרע על כ חדר טכני טיפוסי

 . י"לחח ומיתוג מנייה -

 .גבוה מתח חשמל לוחות -

 .שנאיים -

 .מיישרים + נמוך במתח חלוקה לוחות -

 .UPS למערכת מצברים -

 .ראווי מיזוג -

 .אש וכיבוי גילוי מערכת -

 .טלפוניה מערכת -

 .מחשב מערכת -

 .ושליטה בקרה מערכות -
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 .סגור במעגל מצלמות מערכת -

  .פריצה – בטחון מערכת -

  

  .מציג חדר השנאה טיפוסי 3.0.6.1' תשריט מס

  

  

  צ משלימות והסטות תנועה"מערכות תח 3.0.7

  
  המשלימה הציבורית התחבורה מערכת בתכנון עקרונות 3.0.7.1

  :פ העקרונות הבאים"עהמערכת תוכננה 

 היררכית מערכת .א

רכבת קלה עורקיים עם רמת שירות גבוהה ומספרי נוסעים גדולים קוי  -

 .לאורך הקו

קוי אוטובוס משלימים מחברים בין נקודות מוצא ויעד מבוקשות בעיר  -

 .י קוי רכבת קלה"אשר אינן מכוסות ע

ל ומאפשרים מעברים אל "קוים מזינים המעבירים נוסעים אל קוי הרק -

 .ל"מוקדי ביקוש תוך שימוש ברק

 ל"ות מכפילות בכיסוי בין אוטובוסים ורקהמנע .ב

 לאורך קטעל "תכנון מסלולי אוטובוס כך שלא יסעו במקביל לקו רק -

 .משמעותי

, הדסה(קוים משלימים ישרתו ישירות חיבורים ליעדים נוספים מבוקשים  -

 .משכונות שהרכבת לא מספקת להן שירות) תחנה מרכזית, אוניברסיטה

תתרומנה להגברה של " לחי אל לחי"ות תחנות נוסעים המתוכננות בתחנ - 

  .תנועת האוטובוסים

 בין אמצעי תחבורה ציבורית מעברים .ג

ליעדים ) במידת האפשר(שמירה על קשר ישיר או עד ביצוע מעבר אחד  -

 .מרכזיים בעיר

המנעות מכפיית שני מעברים ליעדים אשר משורתים במצב הקיים באופן  -

 .ישיר מאזור מסוים

 

  תנועה  הסטות 3.0.7.2

להלן פירוט . ובמקטע עמק רפאים יים העיקריים צפויים במקטע מרכז העירהשינו

  :ים אלובמקטעהשינויים העיקריים בתנועת כלי הרכב 
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 פירוט שינויי התנועה במרכז העיר בחלופת המנהרה הקצרה  - מרכז העיר

בחלופה זו נפח האוטובוסים ירד לאורך . 'מופיע בפרק ב, )החלופה הנבחרת(

 -למעט עליה של כ(הסטות משמעותיות לרחובות סמוכים  הציר ולא צפויות

 ). י'ממזרח לככר מתתיהו גרג, שמואל הנביא' בנפחי האוטובוסים ברח 150%

 תנועת האוטובוס . יפו יסגר לתנועת כלי רכב -שטראוס בקטע הנביאים ' רח

 .לרחובות הנביאים ואגריפסתוסט 

 תנועת . נועת כלי רכביפו יסגר לת -בקטע בן יהודה ' ורג'ג' קינג' רח

 .הלל והרחובות הסמוכים אליו, בארי, עליאש' האוטובוסים תוסט אל רח

 וקרן היסוד יצומצמו' ורג'המלך ג' רח, שטראוס' נתיבי הנסיעה ברח.( 

 מסלוליהם של . רחוב עמק רפאים ייסגר לתנועה עורקית של אוטובוסים

  . רניםמרבית הקווים העוברים כיום ברחוב יקוצרו עד לצמת או

 צ הקיים"קרן היסוד ובדרך חברון יבוטל המת 'רחב, בסמוך להר החוצבים .  

 הסטות תנועה במקטע רמות ובמקטע מלחה הנהלא ת.  

  על מנת לשפר את נוחות " לחי אל לחי" כתחנות שתוכננותחנות נוסעים באזור

  .נוצרת הגברה של תנועת האוטובוסים, המעבר לנוסעים

  

  חדים לאורך התוואימתקני מסילה וקטעים מיו 3.0.8

  :הנםהמתקנים המיוחדים 

  גשרים ומנהרות .א

 מ 30 -הרחבת גשר קיים במחלף יגאל ידין בשיעור של כ'. 

  עומק . יפו' במרכז העיר מבר אילן עד רח מ"ק 2 - מנהרה באורך של ככריית

 .'מ 30 -ל 10המנהרה ינוע בין 

 3  יתשאינן כלולות בתכנ(תחנות תת קרקעיות במנהרה במרכז העיר.( 

 מ 8גובה הגשר יגיע ל  .'מ 210 -כ אורך הגשר. גשר עילי בתחום גן אלמליח'. 

 מ 190 -מנהרה במקטע מלחה באורך של כ'. 

  8 -ובגובה של כ' מ 60 - באורך של כ) גשר בנבנשתי(גשר מעל פארק המסילה-

 .)לצורך ביצוע השלוחה לדפו( 'מ 10

  מעל דרך בגיןשילוב הרכבת במרכזו של גשר המאסף  -גשר המאסף. 

 

 קטעי חפירה ומילוי .ב

 :התוואי יעבור במספר קטעים בחפירה בגבהים משתנים

o באזור קניון רמות. 

o מצפון לתחנת טרומן. 
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o תדרש התאמת מפלסים  .על מנת לאפשר מעבר של הקו האדום, יפו' חציית רח

 .מקומית בשעור קטן

o חפירה מצומצמת מדרום למתחם התחנה הראשונה. 

o על מנת לאפשר את החיבור , רבקה –חברון ועין גדי  ממזרח לצומת דרך

 .האופציונלי לקו הירוק בתלפיות

o באזור התחנות בית צפאפא ודב יוסף' מ 1 -חפירה של עד כ.   

o במקטע שבין גשר אלמליח והמנהרה בקטע מלחה. 

o פארק הגוננים- במקטע פארק המסילה. 

  

 :הקטעים העיקריים בהם יעבור התוואי במילוי

o ת טרומןמדרום לתחנ. 

o  רבקה –ממערב לצומת דרך חברון ועין גדי. 

o הרוזמרין' לתחנת המור ובקצה המערבי של התוואי ברח ממזרח. 

o פארק הגוננים- במקטע פארק המסילה. 

  

 חניוני חנה וסע .ג

 :חניוני חנה וסע יוקמו במקומות הבאים

o  מינץ –יוסדר ברביע הצפון מזרחי של צומת גולדה פתוח חניון אופציונאלי ,

 .תחנת איטרמודול – צפון לתחנת הקצהמ

o  ממערב לתחנת הקצה ברמותחניון פתוח  -רמות. 

o  חניון בקומות – בלולאה הדרומיתחניון מרכזי מתוכנן  -במחלף יגאל ידין. 

o  מדרום לתחנת המור, ברחוב הרוזמרין פתוחחניון  -בגילה. 

o  חניון תפעולי לאוטובוסים - ממזרח לטנטור. 

o חניון תפעולי לאוטובוסים -שטח חניון גן הפעמוןב -באזור מתחם התחנה. 

 

 גשרים להולכי רגל .ד

  במקטע רמות רמות מרכזגשר להולכי רגל בסמוך לתחנת.  

 גשר להולכי רגל סמוך לתחנת מודעי במקטע מלחה.  

  

  

  מערכת החשמול 3.0.9

) י"חח(מערכת החשמל בפרויקט תקבל את אספקת החשמל מחברת החשמל לישראל 

  . בירושלים

גובהו של כבל ההזנה במסילה במפלס קרקע . חשמלחשמל לקרון תעבור דרך עמודי אספקת ה

  . מעל המסילה' מ 6 -כ הנו
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  :מערכת התאורה והחשמול לאורך התוואי תוכננה בהתאם למספר חתכים אופייניים

  

תוכננו עמודי התאורה והחשמולת משני צידי , במקומות בהם זכות הדרך רחבה דיה .א

מאפשר הסתרה של עמודי התאורה באמצעות שדרת עצים משני  תכנון זה. ציר הרכבת

תכנון זה מאפשר גם צמצום של עמודי התאורה שכן ניתן למקם . עברי ציר הרכבת

מסיבות של תחזוקה העיריה אינה מאפשרת שילוב של (אותם על עמודי החשמולת 

מולת באזורי הצמתים קווי החש). תאורה על עמודי חשמולת הממוקמים במרכז הציר

והתאורה מוסטים לצדי הכבישים על מנת לפנות את מרכז הציר לתנועה העוברת 

  .בצומת

בהם הרכבת עוברת ברחובות צרים עם , 'ורג'קינג ג' ברחוב עמק רפאים ובחלק מרח

חיבור של קו החשמולת לחזיתות הבתים הוא אופציונלי , בניינים לצד ציר הרכבת

  ).יםבמידה והדבר חוקי וינתנו לו היתר(

  

  :הבא בתרשיםמוצג האופייני של חלופה זו  החתך

  

  במרכז המסילה ותאורה עמודי חשמולת  3.0.9.1 'תרשים מס

 

עמודי ) ולא במרכז הציר(במקומות בהם המסילה עוברת לצד מסלולי הכביש  .ב

העמודים . החשמולת מתוכננים בצד המסילה ועמודי התאורה בין מסלולי הכבישים

 . טיעת עציםיוסתרו באמצעות נ

 

  :הבא בתרשיםמוצג החתך האופייני של חלופה זו 
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  עמודי חשמולת בצד המסילה 3.0.9.2 'תרשים מס

 

בהם זכות הדרך צרה יותר ואינה יכולה  ,'ורג'קינג ג' ברחוב עמק רפאים ובחלק מרח .ג

מומלץ להשתמש בקו חשמולת מרכזי ובעמודי , להכיל מפרדות בין הכבישים והרכבת

 .ולבו במדרכותתאורה שיש

 

  :הבא בתרשים החתך האופייני של חלופה זו מופיע

  

 במדרכות עמודי חשמולת במרכז המסילה ותאורה 3.0.9.3 'תרשים מס

  

 שבילי אופניים 3.0.10
. בכל המקטעים בהם ניתן היה לשריין מקום הכחולמלווה את תוואי הקו שביל אופניים 

  :להלן הפירוט

 השביל נקטע במספר מקומות. מערב לתוואינת רמות יעבור שביל אופניים מובשכ 

 .בעיקר בצמתים ובאזור תחנת רמות מרכז, לקטעים קצרים

 למעט קטע קטן ממזרח לתוואי ברחוב דוד , במרכז העיר לא מתוכנן שביל אופניים

 .מנדס עד לככר, המלך

  במקטע פארק המסילה הסמוך למתחם התחנה מתוכנן שביל המתבסס על השביל

  .ם התחנה הראשונה לדרך חברוןבין מתח, הקיים
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  מצומת אורנים עד רחוב הפרסה מתוכנן שביל אופניים בדומה לזה הקיים כיום

 .בפארק המסילה

  ר "ר ממערב לתוואי באזור קניון מלחה מאזור תחנת אגודת ביתועבלאופנים ישביל

 .ועד קצה התוואי בתחנת מודעי

  אזור שבין התחנות מרים ממזרח למסילה ב שביל האופנייםבדרך חברון יעבור

דרומית יותר יעבור שביל ממערב לתוואי בקטע שבין . החשמונאית ואסתר המלכה

התנופה ' אסתר המלכה לרח' בין רח .רוזמרין' רחוב התנופה ועד לצומת עם רח

 .מתוכננת מדרכה משולבת ממערב לתוואי

 

 אתרי התארגנות 3.0.11
 בין , הצפוני לפורטל וןבפרויקט הקו הכחול מתוכנן אתר התארגנות נרחב מצפ

. חוצבים להרומדרום  בסמוך, גולדה מאיר' הרטום ושד, הרחובות הרב בן ציון אטון

 .העיר מרכז במקטע קרקעי התת המקטעשל  הכריילעבודות הבעיקר האתר ישמש 

 רשימת אתרי התארגנות . אתרים נוספים יוקמו במקומות שונים לאורך התוואי

 .בהמשך 3.7פוטנציאלים מופיעה בסעיף 

  לאורך התוואי יוקצו שטחי התארגנות נוספים בעיקר באזורי המפרדות במרכז

  . היו מצומצמים יותריאתרים אלו . תעבור המסילה םהרחובות בה

 בסמוך לגשר  וכן הגשר הרחבת לצורך, ידין יגאל למחלף אתרים נוספים יוקמו בסמוך

  .הארנה תותחנלמנהרת המסילה במקטע מלחה , אלמליח

 הקמת מתקני גריסה ועוד, עבודה נרחב נוסף בו ניתן יהיה לשקול מפעל בטון אתר ,

 .4/9יהיה בתחום מחלף 

  

  שלבי הפיתוח והביצוע 3.0.12

  .בהמשך 3.7י פירוט בסעיף /ראה

  

  1תשתיות 3.0.13

  :עקרונות כלליים להעתקת תשתיות לאורך תוואי הרכבת הקלה. א

או מפגע אחר /ל מטרד ורצועת הרכבת חייבת להיות פנויה מתשתיות עירוניות ומכ -

משני ) 'מ 1.0 -כ(לכול אורך התוואי וברוחב התוואי כולל מרחק הבטיחות המשתנה 

  .צידי הרצועה

כול החציות מתחת לפסים חייבות להיות בעומק המתאים לדרישות הרכבת  -

  .ועם ההגנה המתאימה לתחזוקת התשתית בעתיד) 'מ 1.8- מינימום כיסוי כ(

                                                           
 .מ"ל מהנדסים יועצים בע.ה.ת' מרינה סלבין מחב' י אינג"יף זה נערך עסע 1

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  מבנה הפרק ותאור כללי של התכנית המוצעת –' פרק ג             
  

  

21 

המדרכה יהיה / תכנון אדריכלי ושינויים במפלסי הכביש, עקב שינויים גיאומטריים -

  . העמקת תשתיות קיימות /צורך בהסטת

 .להעתקה/ כל רשת עילית החוצה את הרכבת מיועדת לביטול -

   

 :תשתיות חדשות עבור הרכבת הקלה. ב

 .multitubular -)הזנה חשמלית ובקרה של הרכבת(תשתיות מולטי טובולר  -

 catenary poles (OCS) –) שמל של הרכבתעמודי ח(עמודי קטינרי  -

 .תשתית רמזורים חדשה עבור הרכבת הקלה -

 .תשתית ניקוז חדשה עבור פסי הרכבת -

 .תשתיות הארכה עבור הרכבת הקלה -

 rectifier rooms –)תחנות השנאה עבור הרכבת הקלה(מבני רקטיפייר  -

 .תשתיות הגנה קתודית -

  

  :)OCS(לעמודי קטינרי יסודות . ג

באזורים  חלקם ממוקמים. קטינרי החדשים הם חלק בלתי נפרד מתכנון הרכבתהעמודי 

לאחר ביצוע , מפורטהתכנון הלכן סוג היסוד לעמודים הללו יקבע בשלב . תשתיות מרובי

 .סקר התשתיות

  
  

  זיקה לפרויקטים עירוניים 3.0.14

  :בכל אחד מהמקטעים, להלן כמה מהתכניות העתידיות בסמוך לתוואי

  

 :מקטע רמות .א

למרגלות רחוב טרומן ובמצפה , יות למגורים ועיבוי השכונה בצפון רמותתכנ -

  . נפתוח

 תכניות נוספות כוללות פיתוח שטחים פתוחים בעמק הארזים ונחל הצופים - 

  .ותכניות למרכז תחבורה וחניון אוטובוסים בגבולה הצפוני של השכונה

ימושי קיימות מספר תכניות להרחבת אזור התעסוקה הר חוצבים ותוספת ש - 

  . תעשיה עתירת ידע ועוד, מסחר

  

 :מרכז העיר .ב

מדרום . ר החרדי"מספר תכניות לתוספת שימושי מסחר ומגורים באזור שכונות המע

וקרן היסוד מוצעות בנוסף גם תכניות לתיירות ' ורג'המלך ג' הנביאים ולאורך רח' לרח

  .ומלונאות במספר מקומות
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 :דרך חברון .ג

דרום , בעיקר בדרומה של דרך חברון, קיימות ד"פת יחמספר תכניות למגורים ולתוס

שכונות מגורים נוספות מתוכננות במורדות . רמת רחל וגבעת המטוס, שכונת ארנונה

שימושים . באזור תעשיה תלפיות מוצעת תוספת לשטחי תעסוקה ומסחר. גילה

ך התנופה ודרום דר' מבני ציבור ומסחר מתוכננים באזור רח, מעורבים של מגורים

  .חברון

  

 עמק רפאים  .ד

מסחר , מספר תכניות לתוספת והרחבות של מגורים קימות עמק רפאיםלאורך רחוב 

  .תכנית לבניין רב תכליתי מעל בריכת ירושליםכמו כן קיימת . מלונאות ומבני ציבור

תכנית לשימושים מעורבים  :הפרסה' פארק המסילה במקטע שבין צומת אורנים לרח

שימושים מעורבים והרחבת שטחי התעסוקה באזור תעשיה , באזור צומת אורנים

  .תלפיות

  

 :מלחה .ה

תכניות וכן . באזור הארנהקיימות מלונאות ומסחר , מספר תכניות לשימושי ספורט

הרחבת שימושי , ומגורים ומלונאות במתחם הולילנדלמגורים במורדות מלחה 

  .ישראל מתחם רכבתבתעסוקה בגן הטכנולוגי ו

  

  2נופי עקרונות פיתוח  3.0.15

  :להלן עקרונות העיקריים לפיתוח נופי לאורך התוואי

  
 תוך שמירה על כניסות לבתים וחניות , המדרכות יחודשו ויורחבו במקומות האפשריים

  .ככל הניתן

 העצים ישולבו במדרכות המתוכננות. שמירה על עצים בוגרים ומוגנים ככל הניתן ,

 . על שביל אופניים כביש או, ניצבים על תוואי המסילה במידה ואינם

  נטיעת עצים רבים לאורך המדרכות בצמוד לאבן השפה ולאורך המפרדות ובמקומות

צל להולכי הרגל , ליצירת חוויה של שדרה, או אזורי גינון קיימיםבהם נשמרו עצים 

רק בשלב התכנון המפורט יקבעו העצים שישמרו וישולבו . ומקצב אחיד לרחוב

 .בנטיעות החדשות

 נכון לרגע , ע של עיריית ירושלים"י מחלקת שפ"מלצים לנטיעה יקבעו עהעצים המו

מיש גשר הזיו , דולב, מילה סורית, הרשימה כוללת מיש דרומי, כתיבת התסקיר

                                                           
 .16.12.14 -ב, שלמה אהרונסון אדריכלים, אור ניב' פלגי ואדר -'איריס רחמילביץ' אדרי יועצי הנוף "נכתב ע2
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 .וקלורוטריה דו נוצתי

  התכנון הנופי כולל מדרכות חדשות רחבות וריהוט גן שיאפשרו לאוכלוסיה המתגוררת

 .עם עגלות או קניות, בצוותא, במקום להתנהל בנינוחות

 ערב בקטעים העוברים בשכונת רמות ובדרך חברון ובקטעים מסוימים במקטע דרום מ

בין נתיבי בין המסילה לכביש ו יש מפרדות מגוננות)דוד איילון ועד סוף התוואי' מרח(

, ל מנת לאפשר נטיעת עציםע) 'מ 2.7מינימום (המפרדות רחבות מספיק  ,ברובן.הנסיעה

, ות בהם נדרש מעבר הולכי רגל או במקומות בהם המפרדה צרה מאודמלבד במקומ

 .אזורים אלו יהיו מרוצפים

 יפורקו או , זכות הדרך גדלתבשל ה, במקומות בהם יהיה צורך להרחיב את חתך הרחוב

 .ככל הניתן כדוגמת הקיימות, באם יהיה צורך יבנו אחרות תחתן, יוסטו גדרות קיימות

חציבה ובהוספת קירות תמך על מנת לצור את חתך הרחוב מסוימים תדרש במקומות 

 .המבוקש

  קירות תמך תעשה כדוגמת הקיים במידת האפשר והם יעוצבו בשפה /של גדרותבנייה

 . סיתות זהה לקיים ועוד, חיפוי אבן, ובחומרים המשתלבים עם מרכיבי הרחוב כגון

 שה שיקום נופי הולםיע, או יבוצעו קירות תמך חדשים, במקומות בהם נדרשת חציבה . 

  במקומות פוטנציאלים גינון אינטנסיבייבוצע. 

  

  3נטיעת עצים 3.0.16

נטיעת העצים תוכננה באופן שבו ניתן יהיה למקסם את מספר העצים שניתן לנטוע לאורך 

הגדלת , הצללה, עצים משפרים את הסביבה העירונית באמצעות הורדת נפח הזיהום. הציר

המצב האידיאלי נוצר כאשר בחתך קיימים ארבעה . עירוניים מגוון המינים ומניעת איי חום

תכנון זה . נוסף בכל אחד מצדי הרכבת הקלה ואחדאחד בכל אחת מהמדרכות  –עצים 

שאינה מתאפשרת בנקודות שונות לאורך  –' מ 30מחייב להרחיב את זכות הדרך לרוחב של 

ש איי תנועה או שרצועת סיבה זו התכנית כללת נטיעה של עצים בכל מקום בו ימ. הציר

לאור העובדה . הדרך מתרחבת או שיש שטח פתוח שמאפשר נטיעה של עצים נוספים

שבמהלך התכנון המפורט מיקום של שרותים שונים לאורך הציר עשוי להשתנות ודרישות 

  . ייתכן שמיקומם של מספר עצים עשוי להשתנות, אחרות עשויות לעלות

במקמות שבהם רצועת הדרך רחבה  נטיעת העציםצורת  שלהתרשים הבא מראה חתך 

  :דייה

  

                                                           
 .שלמה אהרונסון אדריכלים, אור ניב' הנוף אדר ץי יוע"נכתב ע3
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  נטיעות עצים לאורך התוואי 3.0.16.1 'תרשים מס
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 מקטע רמות 3.1
  

  כללי של המקטעתאור  3.1.1

  1:2000מ "מציג תכנון מפורט של מקטע רמות בקנ 3.1.1.1 'תשריט מס

  .אופיינייםהנדסיים  מציג חתכים 3.1.1.2' מס תשריט

  
 )שכונת סנהדריה ושכונת עזרת תורה ,שכונת רמות(הצפוני והדרומי ו זה מאופיין בחלק מקטע

, הכוללים ישיבותמוסדות ציבור רבים , בשימושים אינטנסיביים הכוללים מגורים בבניה רוויה

רוב המבנים בשכונת רמות אינם צמודים לרחוב גולדה  .מסחר ואזוריבתי ספר , תלמוד תורה

רכזי של מהקטע ה. נעשית דרך רחובות שכונתייםמאיר ומסיבה זו ההגעה אל התחנות 

  .עובר בסמוך להר חוצבים ורגישותו קטנה יותר ממחלף יגאל ידין, המקטע

הקו מתחיל בפינת . המוניציפלי של ירושלים בגבולההקצה הצפוני של הקו הכחול הנו 

ממערב . מדרום לצומת זה תוקם תחנת רמות אינטרמודל. מינץ - ג"ואצ, הרחובות גולדה מאיר

מסוף אוטובוסים הכלול בתכנית אחרת יוקם ברביע הצפון מערבי . לתחנה יוקם חניון חנה וסע

מקום אופציונאלי להקמת חניון נוסף לרכב פרטי . ג"המשורר אצ' של צומת גולדה עם רח

. גולדה מאיר במרכז הרחוב' התוואי עובר לאורך שד. נשמר גם ברביע הצפון מזרחי של הצומת

ותחנת , נוספות בשכונת רמות כוללות את רמות מרכז בסמוך לקניון ומרכז מסחרי שתי תחנות

המסילה ממשיכה דרומה במרכז התוואי ועולה על גשר יגאל . מצפון לכיכר בנימין כהן, טרומן

ממזרח לגשר יוקם . ידין שיורחב לצורך העברת המסילה והקמת תחנת יגאל ידין במרכזו

ממזרח לגשר חניון לילה לאוטובוסים ומסוף אוטובוסים  בנוסף מתוכנן. מתחם חנה וסע

התוואי ממשיך דרומה ומזרחה ואחרי מחלף ). ע אחרת"מקודם במסגרת תב(לאזור צפון העיר 

על מנת להתקרב לאזורי , גולדה מאיר חוצה לצד הצפוני של הרחוב בסמוך להר חוצבים

בעת משה בסמוך לשכונות ג' עד לכניסה לפורטל המנהרה מצפון לשד, הביקוש הגדולים

  .סנהדריה ועזרת תורה

בקטע שבין מחלף יגאל ידין . מתוכננת מכל צד של המסעה' מ 3.5 -רצועה מגוננת ברוחב של כ

  . מסומנת הרצועה בצדו הצפוני של התוואי בלבד, לגולדה מאיר

לאורך כל המקטע מלבד קטע קצר הסמוך  שביל אופניים עובר בצדו המערבי של התוואי

  . ניון רמותלק

בסמוך לתחנת רמות מרכז יוקם גשר להולכי ', מ 10 -גשר הולכי הרגל בסמוך לקניון יוארך בכ

לבין תחנת המתוכננות במפלס גבוה יותר חניה עמדות האוטובוסים והרגל שיקשר בין 

  .הנוסעים
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  במקטע םיהעיקרי השינוייםתאור  3.1.2

  . ך התוואילאור הצפוייםהשינויים העיקריים בחתך הרחוב להלן 

מינץ ' מצפון לרח, בגבול הצפוני של המקטע) אופציונאלי(הקמת מתחם חנה וסע  .א

המקודם , מעברו המערבי של הרחוב יוקם מסוף אוטובוסים. וממזרח לגולדה מאיר

 .ע נפרדת"בתב

, גולדה מאיר באזור תחנת האינטרמודל' הרחבת רצועת הדרך ופיסוק מסלולי שד .ב

. וסים בסמוך לתחנה בנוסף לשני נתיבים בכל כיווןלצורך העברת נתיבי אוטוב

בין , ההרחבה תחייב חציבה במדרונות משני הצדדים עד לכיכר יהודה הרב אליעזר

 .השאר לצורך הקמת מתחם החנה וסע ממערב לתחנה

 .ג"אצ' גולדה מאיר ומדרום לרח' הקמת מתחם חנה וסע ממערב לשד .ג

. על חשבון מדרון ורצועה נופית, אזור תחנת טרומןהרחבה לשני צידי הרחוב ב .ד

 .התקרבות של המסעה אל מבנים קיימים ביחס למצב קיים

 .לצורך מעבר המסילה, הרחבת גשר יגאל ידין לכיוון מערב .ה

 .חציבה בדופן הדרומי לתוואי באזור הר חוצבים .ו

  .הקמת גשר חדש להולכי רגל ליד תחנת רמות מרכז .ז

  

, טמצמים מספר הנתיבים משלושה לשניים לכל כיווןמצ, מאירגולדה ' לאורך שד, באופן כללי

  .מסוימים בהם נשאר חתך של שלושה נתיבים בקטעיםלמעט הרחבות באזורי הצמתים או 

  

  במקטע  האורך חתך תאור 3.1.3

תוואי המסילה תואם בקירוב את תוואי הרחוב בו היא עוברת למעט מקטעי חפירה ומילוי 

  :)והחפירה הם בציר עצמו שיעורי המילוי( נקודתיים המפורטים להלן

מצפון לתחנת , 100 -ל 0בין חתכים , בגבול הצפוני של התוואי', מ 1 -מילוי של עד כ .א

 . האינטרמודל

 .באזור קניון רמות' מ 2 -חפירה של עד כ .ב

 מזרחמו 1620-1900בין חתכים , לתחנת טרומן מערבמ' מ 2.5 -חפירה של עד כ .ג

 ).עד אזור כיכר בנימין הכהן( 1920-2100 בין חתכים 'מ 2 - מילוי של עד כ ,לתחנה

 .3720-4020בין חתכים  ממערב לתחנה הר חוצבים', מ 1.5 -מילוי של עד כ .ד

  

י חתכים /ראה. גדולים הרבה יותר הנם המשותפתהחפירות והמילויים בצידי רצועת הדרך 

  .אופייניים

ג "בין רחוב אצ: רמסוימים השיפוע מתון יות בקטעים. 6-8%שיפוע המסילה נע ברובו בין 

  .באזור מחלף יגאל ידין ובאזור תחנת הרטום, רקנאטי' לרח
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  טיפוסיים רוחב חתכי 3.1.4

למעט קטעים בודדים בהם היא ', מ 7 -כ הנו הרצועה רוחב. המסילה עוברת במרכז הרחוב

לא כולל , אלמנטים האופייניים למקטעים השוניםלהלן תאור ה. כמפורט בהמשך, מתרחבת

  . יובא בהמשךתאור התחנות ש

  

כוללים את אזור תחנת האינטרמודל ומתחם החנה וסע המתוארים  0-300חתכים  .א

נתיבים בכל  2המסילה עוברת במרכז הרחוב ומשני צידיה מסעות הכוללות . בהמשך

תבוצע , צד המערביבלצורך הרחבת החתך . שביל אופניים יעבור בצד המערבי.כיוון

בין  .יוקמו קירות משני צידי המסילה 0-100כים בין חת. 'מ 1.5 -חפירה ברוחב של כ

. באמצעות קירות תמך, יוקמו המדרכה והמסעה המזרחיים על מילוי 100-200חתכים 

 . 160-280קיר תמך בצד המערבי יוקם בין חתכים 

  

מדרומית לתחנת האינטרמודל ועד לצומת רחובות הקונגרס הציוני  300-950חתכים  .ב

. 'מ 3-4משני צידי המסילה איי תנועה ברוחב של . ניחתך המסילה אופיי. ה"והרא

שביל אופניים יעבור . אך לא בשיעור ניכר, הכביש יפוסקו ורצועת הדרך תורחבמסלולי 

 .ימתוכננים קירות תמך בצד המערב, 760-830בין חתכים . ממערב לרצועה

 

. עיםהמסילה מתפצלת משני צידי תחנת הנוס. אזור קניון רמות 1100-1440חתכים  .ג

. 'מ 3-5דרך שירות לאוטובוסים תעבור ממזרח לרצועה ומעברה מדרכה ברוחב 

התכנית מסדירה ממשק לתחנת אוטובוסים וחיבור . המדרכה המערבית נושקת לקניון

 .באמצעות גשר חדש להולכי רגללחניון קיים 

 ,זה נדרשת חציבה לאורך המדרון המזרחי וכן נדרש קיר תמך מדרום לתחנה במקטע

זאת בנוסף לקירות תמך שיוקמו משני צידי התחנה ותוואי  ,1100-1180ל חתכים מו

  .המסילה

 

. שיבת ציון ועד לכיכר בנימין הכהן, מצומת הרחובות אסירי ציון 1440-2060חתכים  .ד

לצורך הקמת ". לחי אל לחי"במקטע זה תוקם תחנת טרומן אשר תהיה תחנה מסוג 

ות הדרך דרומה וצפונה על חשבון רצועת התחנה יהיה צורך להרחיב מאוד את זכ

בין . שביל האופניים יעבור בסמוך למדרכה הדרומית. 1720-2040י חתכים /ראה. פ"שצ

יוקמו קירות תמך בסמוך . יוקמו קירות משני צידי המסילה 1780 -ו 1640חתכים 

 .אין פגיעה במבנים סמוכים. למדרון הצפוני והדרומי

 

הגשר והתחנה שעליו . נימין הכהן למחלף יגאל ידיןבין ככר ב 2060-3000חתכים  .ה

מתחם החנה וסע הסמוך לגשר . בהמשך 3.1.7.2מתוארים בסעיף ) 2720-2800בחתכים (
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המדרכה המערבית רחבה . משני צידי המסילה מפרדות ומסעות. 3.1.7.1מתואר בסעיף 

 מתוכנן 2240-2480בין חתכים . שביל אופניים עובר ממערב למדרכה המערבית. יותר

 .קיר תמך ממערב לתוואי

  
. המקטע דומה לקודמו. בין מחלף יגאל ידין למחלף גולדה מאיר 3000-3400חתכים  .ו

המיסעה הצפון מזרחית ). 'מ 15 -עד כ(המיסעה הדרום מערבית מעט רחבה יותר 

שביל אופניים ומדרכה עוברים בצד הדרום . מתרחבת לכיוון דרום ומעבר לה ותעלה

 .מערבי

  
במקטע זה מצוי מחלף . גולדה מאיר בסמוך להר חוצבים' שד 3400-4600ים חתכ .ז

במדרכה הדרומית . גולדה מאיר' המסילות עוברות בצד הצפוני של שד. גולדה מאיר

באזור זה תדרש חציבה במדרון הדרומי ). 'מ 7 - ברוחב כולל של כ(ישולב שביל אופניים 

בסוף החציבה ). 3560-4000בין חתכים (' מ 7 -ולרוחב של עד כ' מ 450 - לאורך של כ

 .יוקם קיר תומך

  
 

  תחנות הנוסעים במקטע  3.1.5

  4הנוסעיםחלופות תחנות  3.1.5.1

 קצה תחנת זו הנה תחנת. במקטע זה נבחנו חלופת לתחנת רמות אינטרמודל בלבד

, לרכבות אחסוןל נוסףהיה צורך למצוא מקום  הסטנדרטי התחנה למבנה, הקו

  :שנבחנו חלופותלהלן שלושת ה. מיישרים תחנתלו נהגים חדרל

  

   רמות לקניון בסמוך - B חלופה

 לשיפוע להגיע כדי מאסיבית חפירה מחייב לקניון בסמוךמתקניה ו התחנה מיקום

 המסחריים המבנים שני בין מוגבל באזור הדרך זכות רוחב. העבור הדרוש מתון

 לכל נתיבים שני הכולל – במקום המבוקש החתך מימוש מאפשר ולא הקיימים

  .ומדרכות הרכבת תוואי, כוון

 .ישים ובלתי מורכב ונמצא המסחרי למרכז השירות במתן יפגע מיקום חלופה זו

                                                           
 .17.11.2015. יםמשרד ארי כהן אדריכלות ובינוי ער 4
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  .ייעודי קרקע מאושרים וחתך אורך, מפת התמצאות -Bחלופה : 3.1.5.1תרשים 

  

  

  מדרום לרחוב אסירי ציון – C חלופה

 אך מאוד תלול השטח. וריםלמג המיועד מבניה פנוי שטח בתחוםחלופה זו מצויה 

 ניכרות חפירות ביצוע מחייב התחנה מיקום. בעתיד הבניהבו  שתמומש יתכן

 השכונות מן הנוסעים, רמות לשכונת מוגבל שירות יעניק ל"הנ מיקוםה .בשטח

 למרכז כלל שירות יינתן ולא זו לתחנה מזינים באוטובוסים יגיעו הצפוניות

 למיקום חלופה נפסלה דומה מסיבה. ורבאז משמעותי מוקד המהווה המסחרי

 ).D חלופה( ידין יגאל במחלף האחרונה התחנה
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  .ייעודי קרקע מאושרים וחתך אורך, מפת התמצאות - Cחלופה : 3.1.5.2תרשים 

  
 

  .רקאנטי' לרח מצפון ירושלים של המוניציפאלי לגבול בסמוך – נבחרת חלופה

 שיפוע זה באזור. לבאים מצפון לירושליםו לשכונה מיטבי שירות המעניק חלופה זו

 הדרך זכות הרחבת המאפשרים פים"שצ ישנם הדרך צידי ומשני, מתון נעשה הדרך

 לתחנה בסמוך. שימושים רגישים כגון מגורים או מבני ציבור עם קונפליקטים ללא

 מיישרים ולתחנת נהגים לחדר מענה ניתן שבתחומו וסע חנה לחניון מיקום אותר

  .הקו בקצה הדרושים
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  .ייעודי קרקע מאושרים וחתך אורך -חלופה נבחרת: 3.1.5.3תרשים 

 
  

  הנוסעיםתחנות  3.1.5.2

לכל אורך רמות יש בעיה של נגישות . תחנות 6לאורך המקטע ברמות מתוכננות 

 אשר אינם גבהיםהגדולים והפרשי השיפועים ה ,לתחנות עקב הטופוגרפיה הקשה

י תכנית אב "ע צוות התכנון תבקשה ,לפיכך. תמאפשרים כמעט גישה רגלית לתחנו

 ."לחי אל לחי" את כל התחנות ברמות כתחנותבמידת האפשר לתכנן לתחבורה 

 ,מות מרכזבתחנת ר. על פי הנחיה זויתר התחנות תוכננו  מלבד תחנת רמות מרכז

עליון בדופן המזרחית הנקבע ממשק עם האוטובוסים במפלס  ,םיעקב אילוצים פיזי

בגשר הולכי רגל היוצא ממפלס  הנובחניה קיימת כאשר הקישור לתחנה  של הדרך

   .האוטובוסים

  

. התחנות בשכונת רמות והתחנה בגשר יגאל ידין תוקמנה במרכז הדרךשלושת 

תאום עם , שיקולי שרות, מיקום התחנות נקבע בהתאם לתנאים הטופוגרפיים

שבהם  ת תוכננו באזוריםשיקולים אלו הביאו לכך שהתחנו. ועוד חניוני חנה וסע

כדי לשמור על בטיחות בזמן עצירת  5%השיפוע האורכי שלהם אינו עולה על 

 .הרכבת ובסמוך לצמתים כדי לאפשר נגישות טובה וממשק טוב עם האוטובוסים

. התחנות במקטע הר חוצבים תוקמנה בצמוד למדרכה בצידו הצפוני של הרחובשתי 

. עט תחנת רמות מרכז בה מתוכנן רציף אמצעלמ, לכל התחנות רציפי צד מקבילים

  . לעיל 3.0.4לפי המפורט בסעיף  הנםהאלמנטים בתחנה 
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החתך האופייני בכל , להלן תאור התחנות הכולל את השיקולים במיקום התחנות

  . תחנה והטיפול האקלימי הנדרש בה

  

 גולדה לצומת  מדרום מזרחמוקמת  התחנה: מודלרמות אינטר, תחנת קצה

ובסמוך לה מתחם חנה " לחי אל לחי"זוהי תחנת . ג"ם רחובות מינץ ואצמאיר ע

 .וסע

בתחנה מתקיים ממשק ישיר עם אוטובוסים המגיעים מרחבי השכונה 

געת ה .משני צידי התחנה נתיב נסיעה לאוטובוסיםבאמצעות הסדרת , הוהסביב

  .אל התחנה היא דרך מעברי חצייה מכל הכיוונים הולכי רגל

את מרכז הישיבות הקיים  הרכבת הקלה תשרת גםכך שנקבע  מיקום התחנה

הצורך התפעולי לשמירת מקום עבור רציפי אחסון ומפלגים . בצומת מינץ

מיקום התחנה צפונית לנקודה  לא אפשר להעתיק את' מ 100- באורך כולל של כ

עם אוטובוסים ולכן הורחבו רציפיה  check to checkהתחנה כוללת ממשק . זו

  .'מ 7-ל

  

גשמים וקרינת , בתחנה זו נדרש טיפול אקלימי הכולל אמצעי מיגון מפני רוחות

  .שמש

  

 ה"מדרום לרחוב הרא, מוקמת בסמוך למרכז מסחרי רמות: תחנת רמות מרכז .

במפלס הרחוב אינו  התחנה באזורחתך הרחוב . התחנה בעלת רציף אמצע

תוסדר לכן רכבת ו/ ממשק נח לנוסעים למעבר אוטובוסים הסדרתמאפשר 

 היום קיימת בו במקום, גישה לאוטובוסים ממזרח לתחנה במפלס גבוה יותר

 .להצטמצם צפוי זה במגרש החניות מספר. דלקהמדרום לתחנת , ציבורית חניה

אשר יחבר בין הולכי הרגל יגיעו דרך מעברי חצייה או מגשר הולכי רגל חדש 

  .במערב לתחנה ולקניוןמזרח מסוף האוטובוסים ב

, יוקמו קירות תמך, )1020-1280אזור חתכים (י צידי התוואי באזור התחנה משנ

לגשר על הפרשי הגובה הנוצרים כתוצאה מהצורך למתן את שיפוע על מנת 

  .הרציפים ביחס לשיפוע הרחוב ולהתאימם לתקנות הנגישות

לחי "על פי דרישת תכנית אב לתחבורה תחנה זו צריכה לכלול , כפי שצוין לעיל

) תחנת הדלק ועוד(אולם הגיאומטריה של הרחוב והאילוצים הקיימים " יאל לח

הגיאומטריה הבעייתית ואילוצי . "לחי אל לחי"אינם מאפשרים יישום מלא של 

המקום הכתיבו שימוש ברציף אי מרכזי במקום רציפי צד המצריכים במקרה 

  . זה רוחב גדול יותר

  

  .יגון מפני רוחות וגשםבתחנה זו נדרש טיפול אקלימי הכולל אמצעי מ
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 לכיכר בנימין הכהן מערבהממוקמת מ" לחי אל לחי"תחנת : תחנת טרומן ,

תדרשנה עבודות חפירה מדרום  ,לצורך הקמת התחנה. טרומן' רח במרכז

ההגעה אל התחנה היא דרך מעברי  .והקמה של קירות תמך בסמוך למדרונות

אוטובוסים המגיעים  ממשק ישיר עםיהיה בתחנה זו . חצייה מכיוון דרום

 .מרחבי השכונה והסביבה ובדומה לתחנת האינטרמודל

לחי "ל פי הנחיית תכנית אב לתחבורה גם בתחנה זו נדרש ממשק כאמור לעיל ע

היות ורציפיה המורחבים של התחנה ונתיבי האוטובוס ומפרציהם . "אל לחי

הפקעה נוצר מצב בו יש צורך ב, מגדילים משמעותית את רוחב הדרך הנדרש

. גדולה בצד המערבי של התחנה ומתקבלת קרבה רבה מדי למבנים קיימים

הוסטה , חלופות למיקום התחנה מספרבכדי להימנע ממצב זה ולאחר בחינת 

  .צפונית לצומת' מ 100- התחנה כ

  

  .בתחנה זו נדרש טיפול אקלימי הכולל אמצעי מיגון מפני רוחות וגשם

 

 במחלף  9מעל כביש , שתוקם על הגשר" ילחי אל לח"תחנת : תחנת יגאל ידין

יורחב הגשר לכיוון , לצורך הקמת התחנה והנחת תוואי המסילה. יגאל ידין

בתחנה יתקיים ממשק ישיר עם אוטובוסים והיא תקושר למתחם חנה . מערב

. באמצעות מעבר תת קרקעי, וסע שיוקם בלולאה הדרום מזרחית של המחלף

 . חצייה מכל הכיוונים ההגעה אל התחנה תהיה דרך מעברי

גשמים וקרינת , בתחנה זו נדרש טיפול אקלימי הכולל אמצעי מיגון מפני רוחות

  .שמש

, ייעודי לרכבת, בתחילה מוקמה התחנה בצד הדרך במטרה לבנות גשר חדש

המתוכנן בסמוך תהיה  חניון חנה וסעבצמוד לגשר הקיים וכן כדי שהגישה ל

ריית ירושלים ובדיקות תנועתיות הוסט לאחר תאומים שנעשו עם עי. ישירה

" חנה וסע"בין ה. המיקום למרכז הדרך והרכבת עוברת על גבי הגשר הקיים

, לתחנת יגאל ידין מתוכננת גישה ישירה מהמפלס התחתון ביותר של החניה

  .מתחת לכביש ועד לתחנה באמצעות מדרגות ומעלית לרציפים
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  התחנה ביגאל ידין 3.1.5.4' תרשים מס

 

 בסמוך לכניסה , גולדה מאיר' בצד הצפוני של שד םמוקת: נת הר חוצביםתח

טלים להסעת נוסעים אל תוך אזור מהתחנה מתוכננים שא. לאזור התעסוקה

הם יוצרים הנם חלק מהמדרכה והמפרדה כך שלמעשה  הרציפים .התעסוקה

ההגעה אל התחנה היא דרך מעברי חצייה  .כל אחד מטר 5 -כ יחד רצועה של

קירות תמך  יורחב חתך הרחוב ויוקמו, לצורך הקמת התחנה. ון מזרחמכיו

 .משני צידי הרחוב

) בתחנה' מ 1000רדיוס (בכדי לעמוד בתכנון על פי הקריטריונים הסטנדרטיים 

הגדלת הרדיוס באזור התחנה אך נמצא כי הגדלה זו גוררת חריגה מזכות  נבחנה

ידה הדרום מזרחי של הדרך וצורך בחדירה לתחום תחנת דלק קיימת בצ
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הושארה התחנה  ,בכדי להימנע מחדירה זו ומהפקעת השטח. הצומת

  .אך מקובלים בעולם ואפשריים לביצוע ,בקריטריונים הנמוכים מהסטנדרט

   
גשמים וקרינת , בתחנה זו נדרש טיפול אקלימי הכולל אמצעי מיגון מפני רוחות

  .שמש

  

 זוהי . רחית לאזור התעסוקהבסמוך לכניסה המז תוקםהתחנה  :תחנת הרטום

צפוני ההרציף , בדומה לתחנת הר חוצבים. עם רציפים מקבילים, תחנה רגילה

. ההגעה אל התחנה היא דרך מעברי חצייה מכיוון מערב. חלק מהמדרכה הנו

תוכננו קירות תמך , לכיוון דרום לצורך הקמת התחנה והרחבת חתך הרחוב

 .יותר השם הקרקע גבוה, בחלק הדרומי של הרחוב

' מ 1000(גם בתחנה זו נבחנה הגדלת הרדיוס בכדי לעמוד בקריטריונים לתכנון 

  : נדחתה בשל הסיבות הבאות אך הגדלה זו) בתחנה

 . תנועתיתשאינו בעל התכנות דבר  –נתיבי תנועה  ביטול .א

גדולה למדרונות הנמצאים בצידו המערבי של הרחוב וקרבה גדולה  חדירה .ב

 . במפלס העליון לכביש ולבתים הנמצאים

 קטן ברדיוס תתוכנן התחנה, חוצבים הר לתחנת בדומה, ןכא גם כי נקבע לכן

  .לביצוע וניתן אפשרי אך יחסית

 

גשמים וקרינת , בתחנה זו נדרש טיפול אקלימי הכולל אמצעי מיגון מפני רוחות

  .שמש

 

  

  מקטע ב מערכות לאספקת אנרגיה 3.1.6

  
  5חלופות תחנות ההשנאה 3.1.6.1

יש לציין כי  .על רקעים שונים שנאההתחנות החלופות למציג  3.1.6.1 'מס תשריט

ה אחת לשניה לאורך התוואי ובחירת המיקום בכל ישנה משמעות למרחק בין תחנ

בסקירה שלהלן התמקדנו בחלופות לכל . אתר עלולה להשפיע על המארג הלינארי

   .אתר

 אינטרמודל – 1' תחנה מס .א

הרחובות גולדה מאיר ואברהם  אזור הסקירה הוא תא השטח הסמוך למפגש

  :החלופות שנסקרו למיקום התחנה הן. מירסקי

  

                                                           
 .08.07.2015. משרד ארי כהן אדריכלות ובינוי ערים 5
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גולדה מאיר בתחום חניון חנה וסע המתוכנן בתכנית ' ממערב לשד .1

  ).פ"כיום שצ(ת החצובה שלו בדופן המערבי

  .גולדה מאיר בתחום חנה וסע ובצמוד לכביש' ממערב לשד .2

הוחלט לבחור בחלופה  פייםומשיקולים נומשיקולים של נגישות לרכב שירות 

  .1' מס

 

 רמות מרכז – 2' תחנה מס .ב

. ה"החלופה המוצעת לתחנה זו היא מזרחית לתחנת הדלק שברחוב הרוא

מיקום התחנה נבחר בשל המרחק בינו לבין שימושים הרגישים לרעש 

  . ג ועל מנת ליצור הצמדת תשתיות"ולקרינת אלמ

 

 טרומן – 3' תחנה מס .ג

. שטח הסמוך למפגש הרחובות גולדה מאיר וטרומןאזור הסקירה הוא תא ה

  :החלופות שנסקרו למיקום התחנה הן

 .גולדה מאיר' מזרחית של שדהבדופן , פ"בשצ .1

 .)על מנת להצמיד בין תשתיות( חשמלהצמוד למתקן חברת  .2

 .צפון מזרחית של צומת טרומן וגולדה מאירהבדופן , פ"בשצ .3

בחינת המרחק בין ולאחר משיקולים של נראות ובהמשך לבקשת העיריה 

  . 3' לתחנה הוחלט לבחור בחלופה מס שימושי קרקע רגישים

  

 מחלף יגאל ידין – 4' תחנה מס .ד

  . לתחנה זו נבחנו שתי חלופות בסמוך לחניון החנה וסע

  .צמוד למתקן חברת חשמל בצומת גולדה ובגין .1

 .משולב בלולאת כניסה לחניון .2

 

 הר חוצבים -  5' ה מסתחנ .ה

  :נו שלוש חלופותלתחנה זו נבח

 .NDSלמבנה  מזרחמצמוד לגולדה מאיר  .1

 .שלמה הלוי' כניסה לרחסמוך לגולדה מאיר ' לשדמצפון פ "בשצ .2

 .שלמה הלוי' גולדה מאיר מול הכניסה לרח' של שד דרומיתהבדופן  .3

ובשל  NDSג על המבנה הקיים של "משיקולים של השפעת קרינת האלמ

הוחלט לבחור בחלופה , 3' ופה מסעבודות החציבה הנרחבות הצפויות בחל

  .2' מס
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 הרטום – 6' תחנה מס .ו

  : למיקום תחנה זו נבחנו שתי חלופות

מצפון לשדרות גולדה מאיר בשטח המיועד  צפונית לכניסה לפורטל .1

  .)הרטום(בתכנית לאתר התארגנות 

 .בסמוך לתחנת הדלק בכניסה להר חוצבים .2

ה לתחנת הדלק והקרבה ג היכולות להיווצר עקב הקרב"בשל בעיות של אלמ

' לתכנית גן חוצבים ובשל מבנה הבעלויות באזור הוחלט לבחור בחלופה מס

1.  

  
  תאור תחנות ההשנאה 3.1.6.2

להלן . לעיל 3.1.1.1תחנות ההשנאה שנבחרו לאורך התוואי מוצגות בתשריט 

  :הפירוט

 ממערב , "חנה וסע"החדר יוקם בתחום ה: רמות אינטרמודל - 1' חדר מס

עם , החדר יוקם בחציבה בגבעה המערבית. פ"המיועד לשצבשטח , לתוואי

ופיתוח  יהיו כיסוי אדמהמעל חלקו המערבי . בשטח החנה וסע, מילוי חלקי

  .נופי

 עודי קרקעיחדר ההשנאה באינטרמודל על רקע י 3.1.6.1' תרשים מס
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 החדר יוקם ממזרח למסוף האוטובוסים מול תחנת : רמות מרכז - 2' חדר מס

החדר יוקם בחציבה והוא בולט מעט מעל . בשטח המיועד לדרך, רמות מרכז

 .פני הקרקע

 מצפון לתוואי המסילה ולכיכר , טרומן' מצוי מדרום לרח: טרומן - 3' חדר מס

החדר קבור . פ"בשטח המיועד לשצ, בסמוך לתלמוד תורה, בנימין הכהן

 .י הקרקע"למחצה וחלקו העליון בולט מעפנ

 בגבעה מדרום למתחם , החדר יוקם בחציבה: ידיןמחלף יגאל  - 4' חדר מס

בשטח המיועד לדרך , חנה וסע המוקם בלולאה הדרום מזרחית של המחלף

 . ולפיתוח נופי

 מדרום , שלמה הלוי' החדר יוקם מדרום מערב לרח: הר חוצבים - 5' חדר מס

בשטח , הדרומילצורך הקמת התחנה תדרש חציבה במדרון . לתוואי הרכבת

 .יבלוט מעל פני הקרקע וחלקו יכוסה  חלקו. פ"המיועד לשצ

מצפון , בתחום שטח ההתארגנותהחדר יוקם בתת הקרקע : הרטום – 6' חדר מס

מיקום החדר בעייתי בשל היותו ממוקם  .פ"בשטח המיועד לשצ, פורטל צפוני

 התסקיר ממליץ להרחיקו מבית האבות). 'מ 15 -כ(בסמוך לבית אבות לסלי גלק 

 3.1.6.2' תשריט מס .)בהמשך' ראו הרחבה בפרק ד(טים של רעש בשל קונפליק

 .שנאההתחנות האת מציג 

  

 עודי קרקעיעל רקע י בהרטוםחדר ההשנאה  3.1.6.2' תרשים מס
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  מבנים ומתקנים  3.1.7

  
  חנה וסע 3.1.7.1

  )אופציונאלי(רמות צפוני חנה וסע  .א

. מינץ -ג"מצפון לצומת אצ, גולדה מאיר' ם אופציונאלי ממזרח לשדמתח

מעברה השני של . ר"מ X 45 45 - מימדיו כ. כלי רכב 80-90 - חם מיועד לכהמת

  .השדרה מתוכנן חניון תפעולי לאוטובוסים הכלול בתכנית נפרדת

   חנה וסע רמות אינטרמודל .ב

ות חניה מתוכנן בצד המערבי של מקומ 115 -כוסע אשר יכלול מתחם חנה 

) מצפון לצומת(מוך מתחם זה יחד עם המתחם האופציונאלי הס. גולדה מאיר

החניון . גבעת זאב וגבעון, מיועדים לספק פתרון חנה וסע לתושבי צפון רמות

הקמת  לצורך. שפך פסולת בניןאתר כבשטח נטוש המשמש כיום  מתוכנן

שתחדור נדרשת חציבה במדרון המערבי ', מ 130 -מתחם החניה שאורכו כ

הרצועה . 'מ 7.5 -עומק החציבה יהיה כ. רוחב 'מ 60 -לרכס בשעור של כ

במתחם . תאפשר גם מעבר של שביל אופניים ומדרכההמערבית המורחבת 

המתחם מוקם בשטח  .החנה וסע מתוכננים גם תחנת נהגים ותחנת השנאה

בתכנית השיקום הנופי ניתן לכך דגש . גבעה המוגדרת כאתר טבע עירוני

  .מיוחד

  

  .וסע רמות אינטרמודלחניון חנה  שלמציג תכנית וחתך  3.1.7.1' תשריט מס

 

  חנה וסע מחלף יגאל ידין .ג

מתוכנן בשטח הלולאה ברביע הדרום מזרחי , כלי רכב 500 - חניון חנה וסע לכ

מיקומו המרכזי של החניון על רשת צירי הגישה  .של מחלף יגאל ידין

כביש , 443דרך כביש (ומצפון ) ומנהרת הארזים 9דרך כביש (לירושלים ממערב 

גישה נוחה אליו לבאים מחוץ לעיר ויאפשר חנית רכבים  יאפשר) ממזרח 9

י "החניון תחום ע. צ העירונית ככלל ולקו הכחול בפרט"ומעבר לרשת התח

מפלסי  4החניון יכלול . גולדה מאיר' לכיוון שד 9' רמפת היציאה מכביש מס

מערכת , בכל קומה יהיו חדרי שירות טכניים ואילו בחלק המערבי. חניה

יות להעלאת נוסעים למפלסים העליונים מהם תוסדר נגישות מדרגות ומעל

במפלס ביניים יוסדר מעבר . 9לתחנת יגאל ידין המצויה על הגשר מעל כביש 

  .גולדה מאיר ובמפלס העליון מעבר במפלס הרחוב' מתחת לשד

, ממזרח וממערב 9הנגישות לכלי רכב למתחם חנה וסע תהיה מכיוון כביש 

  . גולדה מאיר' שד וגם מכיוון 443מכביש 
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  .מציג תכנית וחתך שך חניון חנה וסע במחלף יגאל ידין 3.1.7.2' תשריט מס

  

  גשר יגאל ידין 3.1.7.2

על הגשר ). לצורך הסדרת התנועה לכיוון דרום(הגשר הקיים יורחב לכיוון מערב 

  .עם גישה לאוטובוסים" לחי אל לחי"תחנת , תוקם תחנת יגאל ידין

לצורך הקמת הרציף . 'מ 5צידיה יהיו רציפים ברוחב  משני. המסילה תעבור במרכז

נדרשת ) שביל האופניים והמדרכה, המסעות(המערבי וכל האלמנטים שמעבר לו 

  .'מ 30 -הכפלת רוחב הגשר הקיים והרחבה של כ

  

  .מציג את הגשר הקיים וההרחבה המתוכננת של גשר יגאל ידין 3.1.7.3' תשריט מס

  

   6מקטעההשיקום הנופי של  3.1.8

  
  .במקטע הנופי השיקום תכנית את מציג 3.1.8.1' מס תשריט

  .חתכים נופיים מציג 3.1.8.2' תשריט מס

  
על ידי יצירת , חיזוק זהות הרחוב כשדרה אחת ורחבה הנההנופי והנטיעות מטרת השיקום 

  .אורכה חתך בעל אופי דומה ואחיד לכל

בנוסף לדגשים , לעיל 3.0.15 בסעיףהרחוב ישוקם בהתאם לעקרונות הכלליים המפורטים 

  :המפורטים להלן

  עם עצים , ושתי רצועות מפרדה מגוננות לאורך המדרכותשתי שורות עצים נטיעת

 .במקומות שניתן

 המדרכות החדשות  .כות הקיימות עקב הרחבת זכות הדרךלא ניתן לשמור על המדר

תנאי  מלבד במקומות בהם הבינוי הקיים או, 'מ 3יהיו במידת האפשר ברוחב של 

 .השטח אינם מאפשרים זאת

  השביל יעבור לאורך  .לאורך כמעט כל המקטע שביל אופניים דו כיווניסלילת

רוחבו ישתנה . המדרכה המערבית ובקטע הר חוצבים לאורך המדרכה הדרומית

על , בקרבת התחנות). על פי תקן תכנון שבילי אופניים(בהתאם לשיפוע הדרך 

  .םיוקמו חניות אופניי, המדרכה

  

  :מקטעים לתת חלוקה להלן

  

  

  

                                                           
 .16.12.14 -ב, שלמה אהרונסון אדריכלים, אור ניב' פלגי ואדר -'איריס רחמילביץ' אדרי יועצי הנוף "נכתב ע6
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  :שכונת רמות –המקטע הצפוני  .א

עמק /המשתפל מטה בשיפוע גדול לכיוון נחל צופים" ואדי"שדרות גולדה מאיר הן מעין 

ינוך כאשר על מורדות הגבעות משני צדיו ממוקמים מבני המגורים ומוסדות הח, הארזים

  .מרכז השדרההמסילה ממוקמת ב). ת"לרוב ת(

נופי כולל מדרכות חדשות רחבות וריהוט גן שיאפשרו לאוכלוסיה המתגוררת התכנון ה

אף על פי שעקב תנאי השטח , עם עגלות או קניות, בצוותא, במקום להתנהל בנינוחות

  . לא רבים הם הולכי הרגל, )בין אזורי המגורים לשדרהחדים הפרשי גובה (

  :להלן פירוט הדגשים העיקריים לאורך התוואי במקטע זה

  

 :מדרכות .1

מלבד במקומות בהם ', מ 3המדרכות החדשות יהיו במידת האפשר ברוחב של 

במדרכות ). מצפון לרחוב שיבת ציון לדוגמא(הבינוי הקיים אינו מאפשר זאת 

בכל מקום בו מתוכננים פרוייקטים . ישולבו אלמנטים של ריהוט רחוב על פי הנדרש

למשל  –וחב המדרכה יישמר התכנון הותאם כך שר, עתידיים הגובלים ברחוב

  .ומירסקי ה"בפרוייקט בין הרחובות הרא

  

  :עצי רחוב .2

עצי רחוב . במדרכה המערבית עצים חדשים ינטעו בין שביל האופניים למדרכה

רקאנטי ובכל הגדה - קיימים ישמרו ככל הניתן בעיקר סביב צומת גולדה מאיר

בגדה , שיבת ציון' לרח גם מדרום, לקניון רמות דע, רקאנטי' המערבית דרומה לרח

במקומות בהם יש . המזרחית של גולדה מאיר ישמרו ככל הניתן עצים רבים

בחניון  .התרחבות של המדרכה או אזורי גינון לאורך המדרכה יוספו עוד עצים

לתחנת רמות אינטרמודל מתוכננים עצים רבים וכן בתחום סמוך ההחנה וסע 

ע "י מחלקת שפ"מלצים לנטיעה יקבעו עהעצים המו. השיקום הנופי מסביב לחניון

מילה , הרשימה כוללת מיש דרומי, נכון לרגע כתיבת התסקיר, של עיריית ירושלים

  .מיש גשר הזיו וקלורוטריה דו נוצתי, דולב, סורית

  

  :רצועות הפרדה .3

כמו גם באזורי התחנות , טרומן המפרדות צרות ואינן מאפשרות נטיעה' מדרום לרח

במקומות אלו יוקמו קירות . וע המסילה שונה משיפוע הכבישובאזורים בהם שיפ

  .כמפורט בהמשך, תמך

  

  :קירות תמך וגדרות .4

בו שדרות גולדה מאיר הן מעין , בגלל החתך הטופוגרפי האופייני לשכונת רמות

. יש צורך בקירות תמך וחציבות לאורך התוואי, ובגלל הרחבת זכות הדרך" ואדי"
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קטע זה היא הבדלי השיפועים האורכיים בין שדרות סיבה נוספת לקירות תמך במ

  ).6%עד (בעיקר בתחנות , ובין המסילה) 9%עד ( גולדה מאיר

, יש צורך בחתך רוחב רחב יותר מאשר המצב הקיים, באזור תחנת האינטרמודל

כאשר בצד המערבי הקרקע גבוהה יותר , לכן תוכננו קירות תמך משני צידי הרחוב

הממוקם , "חנה וסע"ממערב לתחנה מתוכנן חניון . ותרובצד המזרחי נמוכה י

באזור בו יש היום ערימות , )כיפת פולין(כאתר טבע עירוני  סומנתהמבשיפולי גבעה 

מוצע בתכנון , על מנת לאפשר שטח מישורי יחסית עבור החניון. של פסולת בניין

עצמה  המסילה. תוך כדי ניקוי השטח ממפגעים, מערך של דיקורים וקירות תמך

מתוכננת בשיפוע קטן יותר משיפוע הכביש ולכן היא ) STABLINGאזור ה (באזור זה 

  .תחומה בקירות תמך משני צידיה

זכות הדרך הורחבה על מנת לאפשר , רקאנטי' עד לצומת עם רח, דרומה יותר

, ולכן מתוכננים קירות תמך וחציבות בצלע הגבעה, מדרכה רחבה ושביל אופניים

  . ופי אינטנסיביכולל שיקום נ

על מנת לא , )באזור התחנה(מצידו המזרחי של התוואי פני השטח נמוכים יותר 

  .תוכננו קירות תומכים, לפגוע במבנים הקיימים ובגלל הרחבת זכות הדרך

ציר גולדה מאיר הופך , רקאנטי ודרומה/מירסקי/ממפגש הרחובות גולדה מאיר

ולכן כאשר נדרש , רחוב גבוהים יותרכאשר פני השטח משני צידי ה, "ואדי"למעין 

  .הדבר בעיקר מתבטא בקירות תמך או חציבות, טיפול נופי

כמעט עד , תחנת רמות מרכז והתוואי דרומה לה, מצפון לתחנת רמות אינטרמודל

כמו גם קטע , שיבת ציון תחומים בקירות תמך נמוכים בגלל הבדלי שיפועים' רח

  .סף צפונית לתחנת טרומןשיבת ציון וקטע נו' קטן דרומית לרח

בגדה , הרחבת זכות הדרך עבור תחנת טרומן מחייבת קירות תמך משני צידי הרחוב

ובגדה הדרומית יש שני קירות ' מ 2.00צפונית יש קיר תמך אחד בגובה ממוצע של 

  .עקב הפרשי גובה גדולים' מ 3.00בגובה ממוצע של 

  

  :שבילי אופניים .5

בין . שביל האופניים משולב עם המדרכה' מ 250-כרקנאטי ולאורך של ' מדרום לרח

הרחובות הקונגרס הציוני ואסירי ציון אין שביל אופניים משום שתנאי השטח אינן 

  .ממוקמות חניות אופניים, על המדרכה, בקרבת התחנות. מאפשרים רוחב מספק

  

  :גשר יגאל ידין –המקטע המרכזי  .ב

המסילה עוברת לצד , מחלף גולדה באזורובמקטע זה המסילה ממוקמת במרכז השדרה 

  .בצמידות למתחם הר חוצבים, הצפוני

נטיעת העצים במקומות , המדרכה המתוכננת לאורך רוב המקטע תיצור תיחום לשדרה

כמו גם מקצב אחיד לרחוב וקנה , תספק צל להולכי הרגל, )למעט על הגשר(האפשריים 

  .מידה אנושי להולכי הרגל ביחס לכביש
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צר מדי כיום על מנת להכיל את כל האלמנטים הדרושים ולכן יורחב  גשר יגאל ידין

ולכן יעשה שימוש , תחנת הרכבת שבמרכזו חשופה מאוד לרוחות וגשם, מערבה

  .באלמנטים מיוחדים להגנה על ציבור הנוסעים

  :להלן פירוט הדגשים העיקריים לאורך התוואי במקטע זה

  

 :מדרכות .1

מדרכה צמודה לאבן השפה ושביל האופניים ה, יגאל אלון' במקטע שמדרום לרח

 הנהברצועה פנימית וזאת משום שרוחב הרצועה המיועדת למדרכה ושביל אופניים 

אין מדרכה כלל , בגדה המזרחית, במקטע שמדרום לתחנת יגאל ידין והגשר. צרה

משום שבמצב הקיים יש קירות תומכים מאסיביים וגם מתוך ההנחה שמעט הולכי 

  . במדרכות ישולבו אלמנטים של ריהוט רחוב על פי הנדרש. אזור זהרגל ישתמשו ב

  

  :עצי רחוב .2

עצים . במדרכה המערבית יוספו עצים חדשים בין שביל האופניים לקיר הקיים

על הגשר עצמו לא ניתן לטעת . רבים ינטעו ברצועות גינון המלוות את המדרכות

כפי , של עיריית ירושלים ע"י מחלקת שפ"העצים המומלצים לנטיעה יקבעו ע. עצים

  .שפורט לעיל

  

  :רצועות הפרדה .3

ככל שמתקרבים . טרומן המפרדות צרות ואינן מאפשרות נטיעה' מדרום לרח

  . המפרדות מתרחבות לכדי רוחב מספיק לנטיעות, וגם לאחריו, למחלף

  

  :קירות תמך וגדרות .4

ר החנה וסע גם באזו, גשר יגאל ידין יורחב ולכן מתוכננים מעקות וקירות חדשים

  .על כניסותיו השונות מתוכננים קירות

  

  :שביל אופניים .5

י "עפ הנוהתכנון , במדרכה המערבית, כמעט לאורך כל התוואי עובר שביל אופניים

  .העקרונות הכלליים המפורטים לעיל

  

  :הר חוצבים –המקטע הדרומי  .ג

נמצא בצידו  ואילו שביל האופניים, במקטע זה המסילה נמצאת בצידו הצפוני של הרחוב

  .העקרונות הכלליים של השיקום הנופי חלים גם במקטע זה. הדרומי
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  : מדרכות .1

המדרכה הקיימת נשמרת כמות " רד בינת"בסמוך לבניין , במדרכה הצפונית

במקטע זה . במדרכות ישולבו אלמנטים של ריהוט רחוב על פי הנדרש, שהיא

  .הם חלק מהמדרכה לכן רציפי התחנות, המסילה צמודה למדרכה הצפונית

  

  :עצי רחוב .2

. עצי רחוב קיימים רבים נשמרים במידת האפשר בעיקר לאורך המדרכה הצפונית

העצים המומלצים לנטיעה . עצים רבים ינטעו ברצועות גינון המלוות את המדרכות

  .ע כמתואר לעיל"י מחלקת שפ"יקבעו ע

  

  :רצועות הפרדה .3

ום ונטיעת העצים יעשו בהתאם השיק. לאורך התוואי מצויות מפרדות מגוננות

  .לעקרונות הכלליים המופיעים לעיל

  

  :קירות תמך וגדרות .4

מצוי קיר תמך בגובה , מכביש בגין מערבה עד תחנת הר חוצבים, בגדה הדרומית

שפע חיים ' מרח, בהמשך מזרחה. בחלק מהמקטע זהו קיר כפול. 'מ 3.5ממוצע של 

. 'מ 4.00בגובה ממוצע של , ברובו כפול, יש קיר תמך, גבעת משה' ועד מעט לפני שד

שם הקרקע , שלמה הלוי ועד לתחנת הר חוצבים' בגדה הצפונית יש קיר תמך מרח

תוואי המסילה מתחיל לרדת , ים סוף' בסמוך למפגש עם רח, בהמשך. נמוכה יותר

  .בין קירות התומכים את המדרכה משני צידיו, אל הפורטל הצפוני

  

  :שביל אופניים .5

מצומת הרחובות . במדרכה הדרומית, רך כל התוואי יש שביל אופנייםכמעט לאו

השביל . שפע חיים השביל משולב עם המדרכה' גולדה מאיר וקרית המדע ועד רח

  .מלווה את אזור הכניסה לפורטל וממשיך קצת מעבר לו

  

  7העתקת תשתיות 3.1.9
מובילות ( קיימות תשתיות עירוניות ראשיותבכבישים המקבילים לתוואי הרכבת הקלה 

חלק ניכר מתשתיות . או בחציות/המונחות לאורך הקטע וורשתות חלוקה מישניות ) ומאספות

בתאום ) כמות/סוג/בקוטר(אלו יידרשו להעתקה בגלל עבודות הרכבת הקלה וחלקן ישודרגו 

 .עם חברות התשתיות

  .כל התשתיות שבתוואי הרכבת הקלה יועתקו אל מחוץ לתוואי

                                                           
 .04/11/2015, משרד דוד אקרשטיין 7
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  :להעתקה במקטע רמות להלן פירוט התשתיות

  24""- 2"טווח קטרים (קווי מים(.  

 היורדים הן מרמות והן מכוון סנהדריה  ומבנים מאספים מרחובות םקווי: קווי ביוב -

שם מתחברים למובל ביוב החוצה את הצומת ממזרח מערב ו לכוון צומת יגאל ידין

  .לכוון עמק הארזים

 הדריה ומתחברים למובל ניקוז החוצה האוספים מי נגר עילי מרמות ומסנ, קווי ניקוז

  .את צומת יגאל ידין ממזרח למערב לכוון עמק הארזים

 קטע ובחציותמתשתיות בזק לכל אורך ה.  

 בצומת גשר גולדה מאיר . קטע ובחציותמתשתיות חשמל תת קרקעיות לכל אורך ה

ש "קיים ריכוז משמעותי ביותר של חציות והתוויות אורכיות של כבלי חשמל מתחמ

 .ולדה מאיר במערב לכוון הר חוצביםג

  קטעהמבמקומות שונים לאורך  - )סלקום, פרטנר, הוט(תשתיות כבלים.  

 קטעמתשתיות תאורה לכל אורך ה.  

 תשתיות רמזורים ובקרה. 

 קווי השקיה ומערכות השקיה. 

  

  

  נושאים מיוחדים  3.1.10

 ומך מתחם חנה וסע במחלף יגאל ידין ישמש בשלב ההקמה כאתר התארגנות גדול הת

  .לצורך כריית המנהרה במרכז העיר בעיקרבאתר התארגנות הרטום המיועד 
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  מקטע מרכז העיר 3.2
  

  כללי של המקטעתאור  3.2.1

  
  .1:2000מ "מציג תכנון מפורט של מקטע מרכז העיר בקנ 3.2.1.1' תשריט מס

   .מציג חתכים אופייניים 3.2.1.2' מס תשריט

  
בפורטל הצפוני של המנהרה ומסתיים בככר הרטום ' מתחיל ברח, התוואי במקטע מרכז העיר

  .מנדס פרנס שמצפון למתחם התחנה הראשונה

  :המקטע מתחלק לשניים

' תחילתו מצפון לצומת בר אילן וסיומו ברחוב שטראוס מצפון לרח –מקטע תת קרקעי .א

  .מ"ק 2 -אורך מקטע זה כ. יפו

  .מ"ק 2 -אורכו של המקטע העילי כ. רחוב יפו ועד כיכר מנדס - מקטע עילי .ב

  

צפניה ומאה , אילן- בר(תחנות תת קרקעיות ) 2או ( 3: תחנות 7לאורך המקטע מתוכננות 

  ).כיכר פלומר, ככר צרפת, הנגיד שמואל, יפו מרכז(תחנות עיליות  4 -ו) שערים

  

אופן ביצוען ונתוח ההשפעות  ,הןהתכנון המפורט של, ם התחנות התת קרקעיותמיקו: הערה

  .ו בתכנית נפרדתויבחנהסביבתיות יוצגו 

  

. מגורים ומבני ציבור, צפוף המאופיין בשימושים מעורבים של מסחר באזורהתוואי עובר 

מתרחב בהדרגה חתך הרחוב והמסילה מתרחקת בהדרגה ' ורג'קינג ג' במקטע העילי ברח

, עובר התוואי שוב בקרבת מגוריםפלומר עד לכיכר , קרן היסוד' ברח. משימושים רגישים

  .בני ציבורמלונות ומ

  

  :של התוואי מפורטלהלן תאור 

  

  מקטע תת קרקעי .א

ים סוף עם ' גולדה מאיר ליד צומת רח' פורטל הכניסה למנהרה יוקם בצד המזרחי של שד

) פורטל(הרכבת תרד למנהרה בתעלה משוקעת ). 4540 חתךבאזור (בן ציון אטון ' רח

ה למנהרה תעבור המסילה לאחר הכניס. 4640תחילת המנהרה בחתך . 'מ 100 -שאורכה כ

 –תעבור מתחת לצומת יחזקאל המסילה . רכז הרחובבדרך כלל מתחת למ בתת הקרקע

' שטראוס עד הפורטל הצפוני שיבוצע ברח' יחזקאל ורח' ותמשיך מתחת לרחשמואל הנביא 

הקצה הדרומי של המנהרה . 'מ 70 -אורך הפורטל הצפוני יהיה כ. יפו' מצפון לרח, סושטרא

לאורך . בקטע התת קרקעי תדרש הרחבה לעבר מגרשים סמוכים. 6580תך יהיה בח
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הרחובות ישנם מספר בתים שקו הבנין שלהם מצוי בתחום רצועת הדרך של התוואי התת 

  .קרקעי של הרכבת

לאורך ציר המנהרה התוואי נמצא בתוך תחום זכות דרך קיימת למעט אזורי התחנות 

  . מזכות הדרך היא מינימליתומספר מקומות נקודתיים בהם החריגה 

  . שטראוס- ברביע הצפון מזרחי של צומת יפו, צמודים מבנים 2על פי ההערכה תדרש הריסת 

  

למעט קטע הכביש שבין  תתאפשר תנועה של כלי רכב, מעל הקטע המקורה ,במפלס הרחוב

  .מפלס הרחוב לא ישונה .רחוב הנביאים לרחוב יפו

  

  עילימקטע  .ב

  .יפו' בסמוך לרח, שטראוס' מצעות פורטל שיוקם ברחהרכבת תצא מהמנהרה בא

הקו הכחול יעבור בצומת . יפו במפלס משותף עם הקו האדום' הרכבת תחצה את רח

  .ביחס למצב הקיים, הרכבתית בחפירה קלה

ללא תנועת כלי רכב , יהפוך הרחוב למדרחוב, המעלות' מיפו ועד רח' ורג'המלך ג' בקטע רח

' יהודה לרח' בין רח, נתיב יחיד לרכב יוסדר בצד המערבי. כזווהרכבת הקלה תעבור במר

  .בארי

תעבור המסילה בצד המערבי של , קרן היסוד' לאורך רח, ועד סוף המקטע, בארי' מרח

קרן ' שמואל הנגיד ולכל אורכו של רח' מדרום לרח' ורג'קינג ג' בחלקו הגדול של רח. הרחוב

ברביע הצפון מזרחי של . ב שיעברו לצד המסילההיסוד תשמר תנועה דו סיטרית של כלי רכ

שעור ההרחבה יהיה . תדרש הרחבה לכיוון שטח הכלול בתכנית חדשה, צומת כיכר צרפת

מדרום לכיכר פלומר תעבור המסילה בצד המערבי בסמוך ). בצומת עצמו' מ 13 -כ(' מ 11 -כ

. המלך דוד' ורך רחהדבר יחייב הרחבת זכות הדרך לכיוון גן בלומפילד לא. לגן הפעמון

אין תכנון לשביל אופניים ). כולל הסדרת שביל האופניים(' מ 9 -שעור ההרחבה יהיה כ

  . למעט בין כיכר פלומר לכיכר מנדס פרנס ,במקטע זה

  

באמצע הקלה המפורט תבחן שוב אפשרות העברת תואי הרכבת  התכנוןבמסגרת : הערה

  .הרחוב

  

  תאור השינויים העיקריים במקטע  3.2.2

  :מפורטים להלן, ויים משמעותיים בחתך הרחובשינ

תוך חריגה מזכות הדרך , קייםביצוע המקטע התת קרקעי יחייב חפירה מתחת לרחוב ה .א

לא יהיה שינוי  .לעיתים מתחת למבנים קיימים או בצמוד להם', מ 3 -הקיימת עד כ

נן למעט באזור התחנות התת קרקעיות שתכנו(במפלס הרחוב מעל מנהרת המסילה 

 ).מפורט אינו מוצג במסמך זהה

ת "לכיוון ת' מ 1.5 -מזכות הדרך בכחורגת המסילה  - שמואל הנביא - בצומת יחזקאל .ב
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 .קדושת התורה ובית לחמן המצוי מדרום מערב לכיכר

 .יפו' מצפון מזרח למפגש עם רח, יהיה צורך להרוס שני מבנים בסמוך לפורטל הדרומי .ג

) 'מ 1עד (לתחנת יפו ילווה בקירות תמך נמוכים  מרחוב יפו עד' מ 60 -קטע קצר של כ .ד

 .ולא יהיה מעבר הולכי רגל מצד אחד של הרחוב לצד השני

 .יסגר לתנועה עוברת של כלי רכב הלל' רח –יפו  'רח קטע .ה

 .בין רחוב המעלות לכיכר צרפת' ורג'ג' קינג' הרחבה ניכרת תדרש ברח .ו

ר צרפת ואפשרות להעתיק רת במסגרת התכנון המפורט יבחן הפתרון התנועתי בכיכ .ז

 .הכיכר מערבה ולהצמידה לדופן הרחוב

הרחבה ניכרת תדרש ברחוב קרן היסוד על חשבון גדרות וחצרות של בתים בצד  .ח

 .המזרחי של הרחוב

 .'מ 3-9 -רצועת הדרך תורחב לכיוון גן בלומפילד בכ .ט

 

  

  במקטע תאור חתך האורך 3.2.3

  :הקטע התת קרקעי

  . 'מ 10-35עומק המנהרה ינוע בין . 'מ 13 -מ וברוחב של כ"ק 2 -המנהרה תהיה באורך של כ

בין שתי  .'מ 70 - הפורטל הדרומי יהיה באורך של כ. 'מ 100 - הפורטל הצפוני יהיה באורך של כ

פתחי . המנהרות יפריד קיר מאסיבי שבו יהיו פתחי מילוט שיאפשרו מעבר ממנהרה למנהרה

 .צורךהברחוב בהם ניתן יהיה להשתמש במידת  מילוט החוצה לא תוכננו אך אותרו מקומות

  .חתך טיפוסי בהמשך/ ראה

  

  :העיליקטע ה

 30 -למעט קטעים קצרים בהם תדרש חפירה של עד כ, התוואי עובר במפלס הקרקע בקירוב

  .'ורג'מ בסמוך לתחנת ככר צרפת ובקינג ג"ס

  

  

  חתכי רוחב טיפוסיים 3.2.4

  .לעיל 3.2.1.2' החתכים מוצגים בתשריט מס

  

. 'מ 6-7 - גובה החלל הנקי יהיה כ', מ 13רוחב החתך הטיפוסי יהיה  -  טע תת קרקעימק .א

החלופה הנבחרת כוללת קיר מרכזי שיפריד . משני צידי המסילה תהיינה מדרכות מילוט

  . בין שתי המסילות

בחתך , גולדה מאיר' המסילה עוברת בצד המזרחי של שד -)4640חתך (באזור הפורטל  .ב

מסעות הכוללות שני . 'מ 7 -עדעם מפרדות בטיחות ובעומק של ' מ 13 -כולל שרוחבו כ

של  מערביהשביל אופניים יוסדר בצד . נתיבים לכל כיוון תעבורנה ממערב לתוואי
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  .בין המסילות והמסעות תפריד מדרכה צרה. הרחוב

 .לעיל' ראה סעיף ב. המסילה עוברת בתת הקרקע - 4670-6570חתכים  .ג

 יוסדר, )התוואי במנהרה( לפורטל הדרומי מצפון - רטל הדרומיוהפו 6560באזור חתך  .ד

 4נתיב לרכב חירום ברוחב  בו יוקצהו )במדרחו( ברחוב שטראוס מעבר להולכי רגל בלבד

במקום ( פ בצד המזרחי"מדרכות ושצ ,משני צידי הפורטל הדרומי יהיו מעקות .'מ

אך היא מתרחבת ' מ 1.80 -רוחב המדרכה המערבית הנו כ). המבנים המיועדים להריסה

על חשבון המנהרה ) בדומה למדרכה המזרחית(במעלה הרחוב עם ההעמקה של הפורטל 

 ).מעין קונזול צר(

בטיחות ברוחב ורצועת  'מ 7 -רוחב רצועת המסילה במקטע העילי יהיה כ - מקטע עילי

מעט בקטע ל(לאורך התוואי יוסדרו מדרכות נתיבים לכלי רכב . מכל צד' מ 0.5-0.7 -של כ

  .יוסדר רק מדרום לככר פלומר שביל אופניים .)לרחוב בן יהודהבין יפו ' ורג'קינג ג

תלווה רצועת המסילה בין רחוב יפו לתחנת יפו ' מ 60 - לאורך כ – 6680-6740חתכים  .ה

 .לא תתאפשר חציה של הרחוב בקטע זה). 'מ 1 –פחות מ (מרכז בקירות תמך נמוך 

הרכבת תעבור בעיקרה . הילליפו לבין ' בין רח 'ורג'גלך המ' רח - 6740-7160חתכים  .ו

בקטע . ומדרום לרחוב הלל בצמוד לדופן המערבית ללא תנועת כלי רכב, במרכז הרחוב

זכות הדרך . צ"זה תתאפשר תנועת רכב לכיוון צפון כפי שמתאפשר היום במקביל למת

 .נשמרת

תעשה הרחבה לכיוון גן  בין רחוב המעלות לרחוב שמואל הנגיד –7160-7300 חתכים .ז

 .העצמאות על חשבון מדרכה רחבה

המסילה תעבור בעיקרה . שמואל הנגיד לבין כיכר פלומר' בין רח - 7300-8300חתכים  .ח

זכות הדרך תשמר . הרחוב יהפוך לדו סטרי, מדרום לתחנת שמואל הנגיד. בצד המערבי

י של הצומת תבוצע ברביע הצפון מזרח, בסמוך לכיכר צרפת. ללא הרחבות משמעותיות

ברחוב  .הרחבה ניכרת אשר תחייב הקמת קירות תמך ותחדור אל תחום תכנית בהכנה

קרן היסוד ממערב וממזרח לרחוב וושינגטון תעשה הרחבה לכיוון צפון על חשבון גדרות 

 . וחצרות פרטיים

כאמור בקטע זה יבחן בשלב התכנון המפורט העברת תוואי המסילה במרכז : הערה

 .הרחוב

התוואי יעבור בסמוך לגן . המלך דוד' מקטע רח - כיכר מנדס פרנס -8300חתכים  .ט

 .לכיוון גן בלומפילד' מ 3-9 -הדרך תורחב בשעור של כ. הפעמון
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  במקטע נוסעיםהתחנות  3.2.5

  8נוסעיםחלופות תחנות ה 3.2.5.1

  

  מקטע תת קרקעי

 טבשלב התכנון המפור יקבע הסופי מיקומן. תחנות 3 או 2 מתוכננות זה במקטע

 מיקוםלפיכך  .ותחנות ההשנאה מהתחנות יציאות/הכניסות מיקום את גם שיכלול

 הרחוב לאורך התחנה תהזזוקיימת גמישות ל סופי אינוהמוצג במקטע זה  התחנות

  .צד לכל' מ 70 -בכ

 התחנה, אילן ובר הנביא שמואל רחובות מתוצ בקרבת נמצאת הראשונה התחנה

 ברחוב תמוקם, שתהיה ככל, שלישיתה והתחנה, יחזקאל ברחוב תהא הבאה

  . שטראוס

  

  מקטע עילי

  .במקטע זה נבחנו חלופות לתחנת יפו

 למפלס ביחס חפור הרכבת תוואי', מ 160- כ לאורךמרחוב יפו ' ורג'ג המלך ברחוב

 זהה מפלס על ורשממהצורך ל נובע זה מפלסים הפרש. לו הסמוכות המדרכות

 של מרבי שיפוע ממגבלתאת הקו האדום ושבו חוצה הקו הכחול  יפו ברחוב לקיים

  .באזור המפלסים הפרשי פתרוןלו התחנה למיקום חלופות מספר נבחנו. הרכבת

 

 בסמיכות רבה לרחוב יפו במפלס נמוך מהרחוב – 5 חלופה  

 זו חלופה. יפו ברחוב האדום הקו מתחנת' מ 45 -כ ממוקמת התחנהבחלופה זו 

 .מוגבלת אליה הנגישות ולכן תוואיה של מונמך במפלס התחנה מיקום מחייבת

הממשק שלה עם תחנת יפו מרכז של הקו האדום טובה בשל הקרבה אליה אך 

  .כאמור יוצרת מגבלת נגישות

  

                                                           
 .17.11.2015. משרד ארי כהן אדריכלות ובינוי ערים 8

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  )2מקטע (מרכז העיר  –פרק ג                          
  

  

  
51 

  

  

  .תחנת יפו במפלס מונמך מהרחוב בסמיכות רבה לרחוב יפו: 3.2.5.1תרשים 

  

  

 במפלס הרחוב – 6 חלופה  

 רחוב שבין בתוואי. יפו חובבר האדום הקו מתחנת' מ 75 -כ ממוקמת התחנה

 מילוט מדרכת תוותר לפיו, לעיל לחתך בדומה מפלסים הפרש יהיה לתחנה יפו

 הקיימות המדרכות במפלס יהיו הרחבות המדרכות ויתרת הרכבת במפלס צרה

  . הקיימים במבנים לחנויות נוחה נגישות לאפשר כדי

. מיטבית תחנהל והנגישות המדרכה מפלס עם מתאחד התחנה מפלס זו בחלופה

 זאת למרות, לקודמתה ביחס' מ 30 -בכ האדום הקו מתחנת רחוקה זו חלופה

 למבנים הן מאפשרת שהיא הנגישות שיפור בשל כמועדפת נבחרה זו חלופה

 . לתחנה והן הקיימים
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  .תחנת יפו במפלס הרחוב: 3.2.5.2תרשים 

  

  

  נוסעיםתחנות ה 3.2.5.2

  . להלן תאורן. תחנות 7תוקמנה המקטע לאורך 

  

  :הקטע התת קרקעי

  .י הערה לעיל/ראה .מיקום התחנות הוא מיקום כללי: הערה

 ממשק עם לתחנה . אילן-בר' מערבית לרח, תחנה תת קרקעית -אילן- תחנת בר

  ."חפירה וכיסוי"התחנה תבוצע בשיטה של  .הקו הירוק

 יחזקאל ורבינו גרשום' בפינת רח, תחנה תת קרקעית -תחנת צפניה. 

 מדרום לכיכר השבת, שטראוס' ברח, קרקעית תחנה תת - מאה שערים. 

  

  :קטע העיליה

התחנות , למעט תחנת יפו מרכז. תהיינה בעלות רציפים מקבילים העיליותהתחנות 

הרציף המערבי . בסמיכות למדרכה המערבית, בצידו המערבי של הרחוב הנהכולן ת

בסמוך . 'מ 5 -של כ חלק מהמדרכה כך שלמעשה מתקבלת רצועה רחבה יותר מהווה

  .לכל התחנות יהיה מתקן חניה לאופניים

  

 ממוקמת בקצה הצפוני של רח, קו האדוםלתחנה עילית עם ממשק  :יפו מרכז '

למעשה  הנובקטע ש, אגריפס' יפו בסמוך לצומת עם רח' מדרום לרח', ורג'קינג ג

הנגישות להולכי . המדרכות מצטמצמות באזור התחנה. במרכז הרחוב, מדרחוב

  .אפשרית מכל הכיוונים לרג
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 בצמוד , שמואל הנגיד' המעלות לרח' התחנה מתוכננת בין רח - גידשמואל הנ

על מנת לפנות מקום לרציף ולמדרכה יש צורך . מעלות' לחניון הקיים ברח

  .להסיט את קיר התמך הקיים של חניון המעלות

 

 פון לרחוב מצ', ורג'קינג ג' התחנה מתוכננת בצדו המערבי של רח :ככר צרפת

הסדרת , יהיה צורך בהרחבת זכות הדרך. בצמוד לבית הכנסת הגדול, ן"רמב

ובהתאמת תכנית למבנה חדש כניסות לחניות ולשימושים שממערב לרחוב 

 .'ורג'קינג ג/הנמצא בפינת אגרון )מלון(

  
 

  

  תחנת הנוסעים בככר צרפת 3.2.5.3 'תרשים מס
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 בין הרחובות , קרן היסוד' של רח התחנה תוקם בצד המערבי :תחנת ככר פלומר

  .המדרכות מצטמצמות במעט באזור התחנה. ס ושלום עליכם"מנדליי מו

  

  .אקלימילתחנות במרכז העיר לא נדרש טיפול 

 

  .הנוסעים תחנותבמקטע זה לא נבחנו חלופות למיקום 

 

  

  מערכות לאספקת אנרגיה במקטע 3.2.6

  
  9חלופות תחנות ההשנאה 3.2.6.1

  .שנאההתחנות הופות לחלמציג  3.2.6.1 'מס תשריט

בהמשך  .בקטע התת קרקעי לא נבחנות במסגרת תכנית זו ההשנאה תחנותחלופות ל

  .מוצג מיקום עקרוני שלהן

  
 גן העצמאות – 01' תחנה מס .א

  :החלופות שנסקרו למיקום התחנה הן

חלופות אלו . מאיר שרמן והכניסה לגן Link -חלופות באזור מתחם ה .1

 . ג"מוקד משיכה ובעיות של קרינת אלמ ההמהוונפסלו בשל הקרבה לגן 

  .בחניון הסמוך לצומת אגרון .2

  .בחניון התת קרקעי של מלון הרודס המתוכנן .3

  .החלופה הנבחרת הינה חניון התת קרקעי של מלון הרודס המתוכנן

  

                                                           
 .08.07.2015. י כהן אדריכלות ובינוי עריםמשרד אר 9
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  )החלופה הנבחרת(גן העצמאות השנאה תחנת  3.2.6.1 'תרשים מס

  

  

כיכר מנדס נא ראו מקטע מתחם  אזור צומת – 11חלופות למיקום תחנה  .ב

  .התחנה בהמשך

 

  והמערכות המכניות במנהרת הרכב תאור תחנות ההשנאה 3.2.6.2

  .לעיל 3.2.1.1מיקום תחנות ההשנאה מוצג בתשריט המפורט 

  תחנות השנאה .א
  

קרוב לוודאי כי . בתת הקרקע יבחנו במסגרת תכנית נפרדתתחנות השנאה 

  : נה ראשונית שלהןלהלן תיאור של בחי. יבוצאו באזורי התחנות

  

 מדרום , בתחום תחנת צפניה, בתת הקרקע :תחנת צפניה - 7' חדר מס

 .בשטח המיועד לדרך, י'לכיכר מתתיהו גרג

 בתחום , בתת הקרקעחדר מוצע : תחנת מאה שערים - )1חלופה ( 8' חדר מס

 .בשטח המיועד לדרך, תחנת מאה שערים

 חלופה נוספת לחדר : אדםוחיי פינת רחוב שטראוס  -)2חלופה ( 9' חדר מס

בפינת הרחובות חיי אדם  הנוהמיקום המוצע . שטראוס' ברח 8' מס

 -כ(החדר מצוי בסמוך לשימושים רגישים . בשטח המיועד לדרך, ושטראוס

  .אך יוקם בתת הקרקע) ח"מקופ' מ 15 -ממגורים וכ' מ 25
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  נתן שטראוס' ברח 9ו  8' חדר טכני מס 3.2.6.1 'תרשים מס

 שטח החניה שממזרח לסופר מרקט ברח: גן העצמאות– 10' חדר מס '

, החדר מתוכנן בסמוך לבית מלון בתת הקרקע .ממזרח לכיכר צרפת, אגרון

 .בשטח המיועד לדרך

 

 

  
  מערכות מכניות במנהרת הרכבת .ב

    
פ הערכת "ע. המערכות המכאניות תותקנה בתחנות הרכבת התת קרקעיות בלבד

  ים בקטע המנהורצוות התכנון אין צורך במתקנ

  

  מבנים ומתקנים 3.2.7

  .הפורטלים של המנהרה במקטע זה יהיו מבני
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הדמיה של הפורטלים תוגש ( תנוחה של הפורטל הצפוני והדרומימציג  3.2.7.1' תשריט מס

  .)בנפרד בהמשך

  .חתך טיפוסי בפורטלמציג  3.2.7.2' תשריט מס

  

 פורטל צפוני .א

מתחפר מטה הפורטל . 'מ 100 -כו הנו כאורו הרטום' מדרום לרחהפורטל הצפוני מצוי 

בתכנון . מדרכות הולכי הרגל מתוכננות לצד הפורטל עם הגנה של מעקה. בטופוגרפיה

המפורט יבחן פתרון בטיחותי לקירוי קל או הגנה אחרת על כבלי הקטנרי ממגע יד אדם או 

  .זריקת חפצים וכדומה

  .המפורט אופי עיצוב קירות התמך של הפורטל יקבע בשלב התכנון

  

  פורטל דרומי .ב

. יפו' מצפון לרח, ח ביקור חולים"שטראוס ליד ביה' ממוקם בתחילת רחהפורטל הדרומי 

המערבית מדרכת הולכי הרגל  .בתוך טופוגרפיה משופעתוהוא מתוכנן  'מ 70 –אורכו כ 

 3לפחות (המדרכה המזרחית רחבה יותר , )'מ 1.80 -כ( הצר בהתחלהאת הפורטל ה המלוו

כמעין על חשבון מדרכת המילוט של הפורטל  המדרכות תובגובה המאפשר זאת מתרחב). 'מ

המדרכות מלוות . 'מ 3 -רוחבן המינימלי סמוך לפתח הפורטל הנו כלפיכך . קונזול צר

בתכנון המפורט יבחן פתרון בטיחותי לקירוי קל או הגנה אחרת על כבלי הקטנרי . במעקה

  .מהממגע יד אדם או זריקת חפצים וכדו

  .בשלב התכנון המפורט יקבעקירות התמך של הפורטל  אופי עיצוב

  

  10במקטע השיקום הנופי 3.2.8

  
  במקטע הנופי השיקום תכנית את מציג 3.2.8.1' מס תשריט

  מציג חתכים נופיים 3.2.8.2' תשריט מס

  
  :המקטע התת קרקעי והמקטע העילי, תאור השיקום הנופי מתחלק לשניים

  

  :מקטע התת קרקעיעקרונות השיקום הנופי ב .א

חתך רוחב אחיד להקנות , לחזק את זהות הרחוב הייתהמטרת השיקום הנופי והנטיעות 

  .וכן להטמיע את הפורטלים כמה שיותר ברחוב הקיים ככל הניתן לכל המקטע

פתחי , הפורטלים: יתבצע במקומות בהם ישנן חדירות לפני הקרקעהשיקום הנופי 

יפו מתוכנן ' הנביאים ורח' רחוב שטראוס בין רח .ב"נקודות האוורור וכיו, התחנות

  .כאשר התנועה מותרת רק לרכבי חירום, כמדרחוב

                                                           
 .16.12.2014- ב, שלמה אהרונסון אדריכלים, אור ניב' פלגי ואדר -'י יועצי הנוף איריס רחמילביץ"נכתב ע10
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בכל , ךמעבר לכ. בדומה לעקרונות המפורטים בפרק הכללי הנםהשיקום הנופי  עקרונות

  .בעיקר באזור המדרחוב והפורטל, יעשה גינון אינטנסיבי, מקום שיזוהה כפוטנציאלי

  

  ):בדגש על הפורטלים(לאורך התוואי במקטע זה  העיקרייםם להלן פירוט הדגשי

 :מדרכות .1

בשילוב ', מ 3.00מתוכננות מדרכות חדשות ברוחב מינימלי של , לפתח הפורטלממערב 

בשילוב ריהוט , המדרכות יחודשו ויורחבו ככל הניתן, בקטע התחתי .ריהוט רחוב

  .קטע הרחוב בין הנביאים ליפו יהפוך למדרחוב, רחוב

 

 :צי רחובע .2

יוספו עצים , בקטע שממערב לכניסה לפורטל .לאורך המדרכות יוספו עצי רחוב חדשים

בקטע  .במקומות בהם יש התרחבות של המדרכה או אזורי גינון לאורך המדרכהגם 

 .עצים בוגרים ומוגנים וישולבו במדרכות המתוכננותישמרו ככל הניתן , התת קרקעי

  .יוספו עצי רחוב חדשים ובאזור המדרחוב, לאורך המדרכות

  

 :קירות תמך וגדרות .3

הדרומי של הרחוב באזור שמול  צדעקב הרחבת זכות הדרך מתוכנן קיר תמך חדש ב

והסטה של קירות  לאורך הפורטל מתוכננים קירות תמך נוספים .צפוניההפורטל 

  .שיקום נופי הולם בוצעי במקומות אלו .קיימים

  

 :שביל אופניים .4

 באזור הפורטלסתיים והוא מלאורך הגדה הדרומית  מתוכנן, יוונישביל אופניים דו כ

  .לאורך המקטע התת קרקעי לא מתוכנן שביל אופניים. הצפוני

  

 :פים לאורך התוואי"שצ .5

פ בפינה הדרום "מתוכנן שצ, ע הקיימת"כפי שמאפשרת התב, עקב הרחבת זכות הדרך

 .מזרחית של הרחובות שטראוס ויפו

  

 י במקטע העיליהשיקום הנופ עקרונות .ב

 :בנוסף. בהתאם למפורט בפרק הכללי לעיל הנם העקרונות

 ריהוט רחוב ההולם את וישולב בהם  המדרכות יחודשו ויורחבו במקומות האפשריים

 .מרכז העיר

 ברחוב דוד המלך ישולב הגינון  .יעשה גינון אינטנסיבי, בכל מקום שיזוהה כפוטנציאלי

  .עם גן הפעמון וגן בלומפילד
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  :פירוט הדגשים העיקריים לאורך התוואי במקטע זה להלן

 :מדרכות .1

. למדרחוביוסב  המקטע בין רחוב יפו לרחוב בן יהודה. המדרכות יחודשו ויורחבו

יעשה מאמץ מיוחד על " תליטא קומי"באזורי ההתחברות למדרחוב הקיים ובאזור 

  חידוש המדרכות יעשה .מנת לקבל רחבות עירוניות נעימות

גן , "תליטא קומי"היסטוריים כגון /אדריכליים/על אלמנטים פיסולייםתוך שמירה 

  .חצר המוסדות הלאומיים ועוד, הכניסות לגן העצמאות, הסוס

 ות יהווכאשר רציפי התחנ, המדרכות יחודשו ויורחבו במידת האפשר, בהמשך דרומה

, ןככל הנית, למבנים ולחניותשדרוג המדרכות יעשה כך שהכניסות . חלק מהמדרכה

  .יישמרו

  

 :עצי רחוב .2

עצים חדשים . הלל ובארי' ניתן בעיקר מצפון לרחעצי רחוב קיימים ישמרו ככל ה

שאר  .במקומות בהם יש התרחבות של המדרכה או אזורי גינון לאורך המדרכהיוספו 

  .כמפורט לעיל, העקרונות

  

 :רצועת הפרדה .3

סילה המ בין מפרדות מגוננות תוכננו, וקרן היסוד' ורג'לאורך הרחובות המלך ג

על מנת לאפשר נטיעת ) לפחות' מ 2.7(רחבות מספיק המפרדות אינן , לרוב .כבישל

, כל המפרדות יהיו מגוננות מלבד במקומות בהם נדרש מעבר הולכי רגל, ככלל. עצים

  .אזורים אלו יהיו מרוצפים, או כשהמפרדה צרה מאוד

  

 :קירות תמך וגדרות .4

, יותרדרומה . רות תמך עקב הבדלי שיפועים בין המסילה לכבישתחנת יפו תחומה בקי

קיר התמך הקיים על מנת יוסט , מעלותה' החניון ברחבאזור תחנת שמואל הנגיד ו

ואגרון ' ורג'בפינת הרחובות קינג ג, עוד דרומה. לאפשר רציף ומדרכה נוחים לשימוש

  .מתוכנן שינוי למבנה הקיים וקירות תומכים חדשים

כמו גם , מרכז לתרבות אמריקאית יש צורך בהסטה של קירות קיימיםבאזור ה

  .וושינגטון' מדרום לרח

  

 :שביל אופניים .5

מדרום לככר  .חתך הרחוב הצר בקרן היסוד אינו מאפשר ביצוע של מסלול אופניים

על מנת לשלב מסלול ) באזור גן בלומפילד(פלומר רצועת הדרך מתרחבת לכיוון מזרח 

  .למסילהאופניים מזרחית 
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  )בין כיכר פלומר לכיכר מנדס(עקרונות השיקום הנופי בקטע גן הפעמון  .ג

  .רחוב ללא בינוי לאורכועוברת בפראנס המסילה  מכיכר פלומר ועד כיכר מנדס

עצים חדשים ינטעו במידת האפשר לאורך כל קיימים בוגרים ישמרו ככל הניתן ו עצים

תוך , עשה גינון אינטנסיביי, טנציאליבכל מקום שיזוהה כפו .שתי המדרכותב, הרחוב

  .השתלבות עם גן הפעמון וגן בלומפילד

באם יהיה צורך , יפורקו גדרות קיימות, במקומות בהם יהיה צורך להרחיב את חתך הרחוב

  .עיקר ההרחבה תעשה לכיוון גן בלומפילד. כדוגמת הקיימות, יבנו אחרות תחתן

בצמוד , שביל אופניים מלווה את המקטע. םהמדרכות יחודשו ויורחבו במקומות האפשריי

  .למדרכה המזרחית

  

  :מדרכות .1

ההולם את מרכז העיר ישולב ריהוט רחוב  .ככל הניתן ויורחבומדרכות יחודשו ה

  .בתכנון

) גן הפעמון וגן בלומפילד(יעשה כך שהכניסות לגנים הציבוריים  המדרכותשדרוג 

  .יישמרו

  

  : עצי רחוב .2

או במקומות בהם  לרוב בצמוד לאבן השפה, רחוב חדשים יוספו עצי המדרכותלאורך 

עצי רחוב קיימים ישמרו ככל . ישנה התרחבות של המדרכה ואזורי גינון קיימים

  . הניתן

  

  :קירות תמך וגדרות .3

יקט יעוצבו בשפה ובחומרים המשתלבים עם מרכיבי הרחוב כל קירות התמך בפרו

ור שמדרום לרחוב בלומפילד מתוכנן באז. סיתות זהה לקיים ועוד, חיפוי אבן, כגון

  .הרחבת זכות הדרך לכיוון גן בלומפילד עקב, קיר תמך

  

  

  :שביל אופניים .4

   .המזרחי שלו צדב, מלווה את הרחובהדו כיווני  םשביל אופניי מתוכנןבמקטע זה 
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   11העתקת תשתיות 3.2.9

ה של תשתיות ישנה צפיפות רב )מהפורטל הצפוני ברחוב שטראוס ועד כיכר פלומר(במקטע זה 

ת התשתית הרכבתית שתתווספנה לרחוב ומערכחתך הרחוב הצר ו. קיימות הנדרשות להעתקה

   .מובלי תשתיותאת ביצוען ביחייבו 

  :להלן פירוט התשתיות להעתקה במקטע מרכז העיר

  24"- 2"טווח קטרים (קווי מים(.  

  בקטרים שוניםקווי ביוב. 

 קוי סניקה של קולחין.  

 תעול/קווי ניקוז .  

 תשתיות בזק.  

 מתח גבוה ומתח נמוך ,תשתיות חשמל תת קרקעיות.  

  סלקום, פרטנר, הוט(תשתיות כבלים(.  

 תשתיות תאורה קיימות.   

 ובקרת רמזורים תשתיות רמזורים. 

 קווי השקיה ומערכות השקיה. 

  

  

  נושאים מיוחדים  3.2.10

פורטים תכנית הפיצוצים ןמפגעים סביבתיים בשלב ההקמה מ, המנהרה שלאופן הביצוע 

  .בהמשך' בפרק ד

                                                           
 .04/11/0215, משרד דוד אקרשטיין 11
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  מקטע התחנה הראשונה 3.3
  

  כללי של המקטעתאור  3.3.1

  
  .1:2000מ "מציג תכנון מפורט של מקטע מתחם התחנה בקנ 3.3.1.1' תשריט מס

  

מתחם . יחודי באופיו ולכן הוקצה לו פרק נפרד הנו, בין כיכר מנדס לבין דרך חברון, מקטע זה

, ספורט ופנאי, בי הכולל מתחם פעילות תרבותהתחנה הראשונה מהווה מוקד עירוני אינטנסי

ומסוף חניה , דוד רמז מצוי תאטרון החאן וממערב גן הפעמון' ברח, ממזרח. בתי קפה וחנויות

דרך בית , דוד רמז, דוד המלך' המקום מצוי בצומת בין רח. דלק אוטובוסים מתוכנן ותחנת

) דרך חברון(ה לדרום מזרח הקו הכחול מתפצל בתחנה זו לשלוחה הפונ. לחם ועמק רפאים

  .לדרום מערב, ולשלוחה הפונה לכיוון מלחה

התוואי עובר בכיכר מנדס פרנס וחודר אל מתחם התחנה מכיכר זו בשטח הכלוא בין דרך בית 

מסוף אוטובוסים וחניון יוקמו במגרש . מדרום לכיכר תוסדר תחנה. דוד רמז' לחם לבין רח

 - המסוף יכלול כ .סת את פעילות האוטובוסים המזיניםלוו מטרתו אשר החניה של גן הפעמון

  .מקומות חניה ללא מתקנים נוספים 10

  

  . מדרכה משולבת בשביל אופנייםי ערבהמלאורך המסילה במתחם התחנה מתוכננת בצד 

לדרך חברון ושלוחה  דרומהשלוחה אשר תפנה : שלוחות 2 - במקטע זה תתפצל המסילה ל

   .רפאים עמק 'לרחמערב  –לדרום אשר תפנה 

  

  תאור השינויים העיקריים במקטע  3.3.2

  :להלן פירוט השינויים העיקריים במקטע

רוב (יצירת תוואי חדש לרכבת הקלה במתחם התחנה ברצועה שבה לא עוברת דרך  .א

 .)חנייהמשמש להשטח 

קטע דרך בית לחם הסמוך לגן הפעמון יורחב מעט מערבה לכיוון שטח החניה של  .ב

 .הגן

  ).הסמוך לתחנת הדלק(הפעמון  ןיוקם בחניון גמסוף אוטובוסים  .ג

מתחם התחנה מצפון לביתנים והמסעדות יונמך ויהיה במפלס רחוב דרך בית  .ד

מבנה בחלק הצפוני , גדר האבן ההיסטורית הסובבת את המתחם בקטע זה. לחם

 . או יועתקו במסגרת השיקום הנופי/ו ועץ אורן יהרסו

י שבמתחם התחנה היכן שמסתיים בסמוך למתחם הפנאתעבור רצועת הרכבת  .ה

 .מסלול האופניים ושביל הולכי הרגל של פארק המסילה

  . מספר מבנים בשטח המדפיס הממשלתי סמוך לדרך חברון הריסת .ו
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  במקטע תאור חתך האורך 3.3.3

   .המסילה תעבור במפלס הקרקע בקירוב

  :במספר קטעים נדרשת חפירה

 מ 3 -ה של עד כחפיר – 8850 - 8580בין חתכים , באזור תחנת החאן'. 

 מדרום לתחנה 8970-9090בין חתכים ', מ 145 -לאורך של כ' מ 2 -חפירה של עד כ. 

  

  חתכי רוחב טיפוסיים 3.3.4

מ לכלול מסילה "יורחב חתך הרוחב ע' מ150 -לאורך של כ, מכיכר מנדס ועד הפיצול המסילתי

 15 -ור הרציפים וכאזב' מ 17.5 - רוחב החתך יהיה כ. וויסות וגמישות התפעולצורך שלישית ל

  .'מ 7השוואה לרוחב מסילה סטנדרטי של . מצידיהם' מ

על מנת למנוע פגיעות בהולכי הרגל ובקהל המבקרים  תוגבלמהירות הרכבת במקטע זה 

  .לפיכך אין צורך בגידור המסילה. במתחם התחנה

  

  במקטע נוסעיםהתחנות  3.3.5

הנוסעים דרומה לכיוון דרך  הרציף המערבי ישמש הן את .בעלת שני רציפי צדתחנת החאן 

לכיוון דרום יבצעו  עבור ממשק עם האוטובוסים. חברון והן את הנוסעים לכיוון מלחה

אוטובוסים נוסעים אל הגישה ל. הנוסעים מעבר לאחר חציית הכביש לתחנת האוטובוסים

מעברי חציה וגישה להולכי  .בסמוך לתחנהתוך שימוש ברחוב דוד רמז ממזרח גם תתאפשר 

  .ל יוסדרו בחיבורים לרחובות הסמוכיםרג

  .כולל אמצעים למיגון מפני גשם וקרינת שמש, בתחנה זו נדרש טיפול אקלימי

  .במקטע זה לא נבחנו חלופות למיקום תחנות הנוסעים

  

  במקטע מערכות לאספקת אנרגיה 3.3.6

  12תחנות ההשנאהלחלופות  3.3.6.1

  .שנאההחנות החלופות לתמציג  3.3.6.1' תשריט מס

  
 גשר הסינמטק – 11' תחנה מס .א

  :למיקום התחנה נבחנו ארבע חלופות

  .בשטח גן הפעמון דוד המלך' בצמוד לרח .1

  .בסמוך לתחנת הדלק .2

  .י"בדרך בית לחם בסמוך למתקן חח .3

                                                           
 .08.07.2015. משרד ארי כהן אדריכלות ובינוי ערים 12
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 .בסמוך לגשר הולכי הרגל לסינמטק מתחת לפסל תומרקין .4

  

נפסלה  2' חלופה מס. נפסלה בשל שהות של הולכי רגל בקרבת התחנה 1חלופה 

 3' חלופה מס. גיעה הצפויה בגן הפעמון הסמוך המהווה מוקד משיכהבשל הפ

הממוקמת על  4' חלופה מס. י ובשל בעיות של נצפות"נפסלה בשל הקרבה לחח

  .נבחרה בשל ריחוקה ממוקדי שהות של בני אדם, שטח המיועד למתקן הנדסי

  

  תאור תחנות ההשנאה 3.3.6.2

  
, מדרום מזרח לגן בלומפילד, חדר תת קרקעי חלקי: גשר הסינמטק – 11' חדר מס

, החדר מוצע במיקום רגיש. בסמוך ומתחת לגשר הולכי הרגל המוביל לסינמטק

נבחנה . באזור מעבר להולכי רגל ובסמוך לאנדרטת השלום של יגאל תומרקין

 . פ"אפשרות להזיז את החדר לגן בלומפילד אך אפשרות זו נפסלה בשל יעודו כשפ

  

  סינמטקגשר ה 11' אה מסחדר השנ 3.3.6.1 'תרשים מס
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 צפונית, קבור למחצה ממערב לדרך חברוןחדר : התחנהמתחם  – 12 'חדר מס

בין דרך חברון לשטח החניה בשל הפרשי הגבהים  החדר טמון למחצה. רחוב גיחוןל

  .שממערב לההנמוך 

  

  

  מתחם התחנה 12' חדר השנאה מס 3.3.6.2' תרשים מס

 

  

  מבנים ומתקנים 3.3.7

 בגן הפעמון חניון אוטובוסים  

  .לעיל 3.3.1.1מוצג בתשריט  חניון גן הפעמון

המגיעים מדרום העיר והיום חוצים את מרכז העיר וממשיכים  מסלולי אוטובוסים

מכאן נובע הצורך בהקמת . לצפונה מתוכננים להתקצר עקב מעבר נוסעים לקו הכחול

בה של קוי נכון ורמת שירות טו תפעולמסוף אוטובוסים בסמוך לתחנת החאן לשם 

  .אשר יאפשר המתנה של האוטובוסים לפני ולאחר נסיעתם בקוהאוטובוס 

לא יותקנו במקום . מקומות חניה 12 -החניון התפעולי יוכשר במפלס הקרקע ויכלול כ

תשמר האופציה להקמת חניון תת קרקעי לחנה וסע . ומערכות מכניות מתקנים נוספים

  . אך הוא אינו כלול בתכנית זו

 

  רכבל עתידי המתוכנן מעל גיא בן  יןן תחנת החאן לבהרחוב בי במפלס, נגישותתוסדר

 :באופן הבא ם להר ציון ולעיר העתיקההנו
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הנגישות תהיה מתוך , במתחם התחנהבמקרה שבו תחנת הרכבל תמוקם  -

 . מתחם התחנה

נגישות תהיה דרך רחובות ה, ך"גבעת התנתמוקם בתחנת הרכבל במקרה שבו  -

 .קיימים

  

  13טעם הנופי במקהשיקו 3.3.8

  
  .במקטע הנופי השיקום תכנית את מציג 3.3.8.1 'תשריט מס

  .םמציג חתכים נופיי 3.3.8.2' תשריט מס

  
גדר מתחם הרכבת  .פראנס מנדס תוואי הרכבת נכנס למתחם התחנה מצפון בככר

 ,הישנה המסילה את הפינה בין רחוב דוד רמז ודרך בית לחם ואוטם חמתותה ,תההיסטורי

הממוקם עץ האורן הגדול . יועתקו אל תוך המתחם וישולבו בפיתוח ,את סוף הקוהמסמן 

  . בתכנית יהרס הואלאורך דוד רמז גם ה מבנ. ייכרת ,המלך דוד' המסילה ברח בסמוך לאוטם

  

  :אוטם המסילה ועץ האורן מוצגים בתמונה הבאה

  

  .אוטם המסילה ועץ האורן: 1' תמונה מס

  

                                                           
 .שלמה אהרונסון אדריכלים משרדי "נכתב ע 13
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ר שכיום מתפקד כאזור מסחרי נוסף מצפון למתחם התחנה ל מתוכננת באזו"תחנת הרק

מתוכננת במפלס דרך בית לחם ולכן כל מפלס האזור יונמך וקיר תמך נוסף  החנהת. הראשונה

 ,ל"לצורך גישה והנגשה של מתחם התחנה הראשונה אל תחנת הרק. דוד רמז' יבנה לכיוון רח

שיכולה לכלול גם המשך של  5% בשיפוע של) רוחב' מ 20 - 12בין (מוצעת רמפה רחבה 

יחבר את הצד אשר גרם מדרגות רחב בנוסף מתוכנן . הטיפולוגיה הבנויה של המתחם הקיים

   .ל למתחם התחנה הראשונה"הדרומי של תחנת הרק

בין מתחם התחנה הראשונה ודרך בית לחם כאשר התוואי מטפס  חוצה שלוחת דרך חברון

בעקבות הפרשי , בתווך זה. יו באזור בית הכווןלאיטו אל מפלס מתחם התחנה ומגיע אל

מפרידים בין ואזורי גינון הקירות תמך תוכננו , הגבהים שבין המסילה לבין מתחם התחנה

חבר אל צומת דרך בית תאופניים המשביל הרגל והל ושביל הולכי "תוואי הרק, מתחם התחנה

  . לחם ועמק רפאים

בפינה הצפון (מתאזנים באזור בית הכוון  מפלס המסילה המתוכננת ומפלס מתחם התחנה

פיתוח המחבר את פארק המסילה  מוצעבאזור זה  .)מזרחית של מתחם חברת החשמל

חבר אל מתחם התחנה הראשונה והציר תהמהצפוני הציר יחד עם  מדרום מערב ףהמצטר

  ). מדרום -אזור מרכז שרובר (ודרך חברון ) צפון מערב(חבר לעמק רפאים תלאורך התוואי המ

  

מגדל השמירה מברזל . ל אינו פוגע בבית הכוון או בגדר מתחם חברת החשמל"תוואי הרק

  .הנמצאים באזור בית הכוון יועתקו אל אזור הפיתוח) Semaphores(ומספר סמפורים 

שבילי תוואי ומתחברת ללעלות אל מפלס דרך חברון ו כהממשי םדרוהמסילה לכיוון  ,בהמשך

  . אופנייםהרגל וההולכי 

  

מבנים לאורך דרך חברון המשמשים כיום כעסקי מספר של  הל מחייב הריס"תוואי הרק

  . שטיפת מכוניות ומחסנים

   .התוואי מגיע למפלס דרך חברון באזור צומת רחוב נעמי ומרכז שרובר

  

  העתקת תשתיות 3.3.9

  

  .עמק רפאים -  5ומקטע  חברוןדרך  - 4מקטע : סמוכיםנא ראו פירוט במקטעים 

  

  וחדיםנושאים מי 3.3.10

  .מיוחדת התייחסותאין במקטע זה אלמנטים הדורשים 
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  תאור התכנית במקטע דרך חברון 3.4

  של המקטע כלליתאור  3.4.1

  1:2000 מ"בקנדרך חברון ורוזמרין מציג תכנון מפורט של מקטע  3.4.1.1' תשריט מס

  .אופיינייםהנדסיים מציג חתכים  3.4.1.2 'תשריט מס

  
  

מסוף אוטובוסים בצומת דרך , תחנות נוסעים 10וכננות מ ולאורכו מת"ק 5 - אורך המקטע כ

המקטע מתחיל מגבול מתחם . ומתחם חנה וסע מדרום לתחנת רוזמרין חברון הרוזמרין

  .דב יוסף במפגש עם הקו הירוק' רחצומת עם התחנה הראשונה ומסתיים ב

מדרום . ר המסילה בצד המערבי של הרחובועבביציאה ממתחם התחנה תבצפון המקטע 

ותמשיך למרכז הרחוב המסילה  תעבור, באזור בית אבות רעות, לתחנת אסתר המלכה

ודב  רוזמרין ותרחובהומת בצ, בסמוך לחיבור עם הקו הירוק, עד לסוף התוואיבתצורה זו 

  . יוסף

. צ במרכז הרחוב עד לפניה להר חומה"נתיבי התח חשבוןר המסילה על ועבתבדרך חברון 

 ברצועת הכביש ,ר המסילה במרכזועבתן וברחוב רוזמרין בקטע הדרומי של דרך חברו

  .כשבקטעים מסוימים תדרש הרחבה ניכרת של חתך הרחוב, כמפרדהכיום  שמשתהמ

  

במספר . ממזרח לרצועת הדרך או ממערבה, שביל אופניים יוסדר כמעט לכל אורך התוואי

  . אופניים עם מדרכה שבילקטעים בשל העדר מקום ישולב 

  

ת המסילה בסמוך לבית צפאפא יהיה צורך לשנות את מערך הרחובות ואת לצורך העבר

פתוח ההמוצע במסגרת הקו הכחול משתלב עם תוכנית  הפתוח. הרמפות של מחלף רוזמרין

תכנית . הסופי של המחלף רוזמרין ומערך הדרכים המתחבר אליו המקודמת על ידי מוריה

  .לעיל 3.4.1.1 בתשריטמוצגת הפתוח 

  

  ויים העיקריים במקטעהשינתאור  3.4.2

  :השינויים העיקריים כוללים

בשיעור  באזור תחנת מרים החשמונאית, מערבה בצפון המקטע ת רצועת הדרךהרחב .א

 .'מ 8 -של כ

בין רחוב חנוך אלבק לתחנת אסתר , מזרחה בצפון המקטעת רצועת הדרך הרחב .ב

  .פ קיים"על חשבון שצ' מ 8 - שיעור ההרחבה כ .המלכה

בפינת דרך חברון , ך מעל חניה תת קרקעית בסמוך לבניין האומותהרחבת רצועת הדר .ג

 .דניאל ינובסקי' ורח

הרחבת רצועת הדרך מזרחה בין תחנת הדלק לרחוב עין גדי על חשבון חניות וחצרות  .ד

 .פרטיות
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מ לאפשר חיבור עם הקו הירוק "דרך בית לחם באזור הצומת ע' רבקה ורח' הסדרת רח .ה

  ).אליאופציונ(והקמת תחנת מעבר 

, אשר וינר –האומן' התנופה ועד דרומית לרח' רחצפון למשבאזור רצועת הדרך  תהרחב .ו

 .'מ 3 - שעור ההרחבה כ .בצד המערבי של רצועת הדרךבעיקר 

ות הדרך מורחבת מזרחה סמוך עבקטע שמתואר לעיל ישנם קטעים קצרים שבהם רצ .ז

 .וינרין צורים וגשר הולכי הרגל וכן מצפון לרחוב אשר עלשדרות 

מערבה ליד תחנת הדלק סונול ומזרחה ' מ 4-6פ בשיעור של "הרחבה על חשבון שצ .ח

 .מצפון לתחנת הדלק דור אלון

שמואל ' מערבה ליד גבעת המטוס בסמוך לצומת עם רחבעיקר הרחבת רצועת הדרך  .ט

 .באזור תחנת שמואל מאיר' מ 30 - שעור ההרחבה כ. מאיר

רוזמרין והרחבה ניכרת לכיוון ה' ורחית לחם עם הדרך לבשינויים בצומת דרך חברון  .י

 .בסמוך לבית צפאפא, צפון מערב

התאמה , ההפרדה המפלסית בטנטוררוזמרין לכיוון דרום משני צידי ה' הרחבה של רח .יא

לפתוח שלב סופי של ההפרדה המפלסית והרחבה ניכרת של רצועת הדרך אל תוך שטח 

 .יםמנזר טנטור לצורך הקמת רציפי תחנות לאוטובוס

 .הרחבה דרומה של רצועת הדרך בין רחוב המור לרחוב דב יוסף .יב

 .הגננת לכיוון צפון מערב' דב יוסף והחיבור לרח –הרחבה של צומת רוזמרין  .יג

  

  תאור חתך האורך 3.4.3

במספר מצומצם של קטעים לאורך התוואי נדרשות . התוואי עובר במפלס הקרקע בקירוב

  .'מ 2ית בשיעור שאינו עולה על עבודות חפירה ומילוי בשיעורים קטנים יחס

  
  

  חתכי רוחב טיפוסיים 3.4.4

להלן תאור . רוזמרין' עוברת במרכז דרך חברון ובהמשך במרכז רח' מ 7 - המסילה ברוחב של כ

  :החתכים האופייניים

  

ועד אזור בית אבות רעות תעבור הרכבת  תחנת מרים החשמונאיתמ, 9640-9930חתכים  .א

מרחוב חנוך אלבק . נתיבים לכל כיוון 2תכלול  זרחממהמסעה . בצדו המערבי של הרחוב

מדרום . ינובסקי ובית האומות' עד לרח, לאורך המדרכה המזרחיתשביל אופניים ר ועבי

מרים החשמונאית תעבור המסילה למרכז הרחוב ותמשיך בקונפיגורציה זו כמעט ' לרח

 .מבנים 3בסמוך לתחנת מרים החשמונאית יהרסו  .לכל האורך
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 2על פי החתך הטיפוסי תעבור המסילה במרכז הרחוב בין  – 9930-10690חתכים  .ב

עד לרחוב התנופה מצטמצם , חתך הרחוב בקטע זה. צ הקיימת"המסלולים ברצועת המת

 .המדרכה המערבית תהיה מדרכה משולבת להולכי רגל ולאופניים .מעט

  
שביל אופניים  חתך טיפוסי עם. התנופה לגבעת המטוס' בין רח – 10690-11930חתכים  .ג

בסמוך לתחנה משה ברעם יהיה צורך להרחיב את רצועת . בצד המערבי של רצועת הדרך

  .הדרך מזרחה

 

. חתך טיפוסי -בין גבעת המטוס לדרך החדשה להר חומה  –11930-12960חתכים  .ד

בצד המערבי תוסדר רצועה . המסילה תעבור במרכז ומשני צידיה נתיבי נסיעה לכל כיוון

בקטע זה יבוצעו חפירות בעיקר בצידו  .להולכי רגל ולשיקום נופי, נייםמשולבת לאופ

 .'מ 8 - המערבי של הרחוב לצורך הרחבת רצועת הדרך בשיעור של עד כ

  

להר המתוכננת החדשה של הצומת עם הדרך והסטה הרחבה  - 12960-13720חתכים  .ה

 ם חניון אוטובוסיםמדרום יוק. מערבצפון הצומת יורחב בעיקר לכיוון . ולבית לחם חומה

מ לאפשר "רוחב זכות הדרך יורחב מאוד ע. )'מ 4 - חפירה של כ(במפלס נמוך מדרך חברון 

רוזמרין יורחב בעיקר דרומה תוך חדירה ה' רח. רוזמריןה' שילוב המסילה והרחבת רח

חניון חנה וסע מתוכנן מדרום לרוזמרין . תדרש באזור זה חפירה. לשטחי מנזר טנטור

נתיבים  3-4המסעה משני צידיה תכלול . ידרש באזור זה מילוי. שלמה דוגה' וממזרח לרח

 . לכיוון

  
ר במרכז ועבת המסילה .ממערב לרחוב המור רחוב רוזמרין - 13720-14160חתכים  .ו

  . שני נתיבים לכיוון המסעה תכלול. הכביש על חשבון המפרדה

  

  במקטע נוסעיםהתחנות  3.4.5

  :יםנוסע תחנות 10תוקמנה לאורך המקטע 

כל התחנות תוקמנה במרכז . מקבילים בעלות רציפי צדהתחנות במקטע זה הן תחנות אמצע 

כולל , להלן תאור התחנות. הרחוב למעט תחנת מרים החשמונאית שתוקם בצידו המערבי

  .במקטע זה לא נבחנו חלופות למיקום תחנות הנוסעים. החתך והטיפול האקלימי הנדרש

  

 מרים החשמונאית: 

 .בין הרחובות חנוך אלבק ומרים החשמונאית, צד המערבי של התוואיבמתוכננת 

עם  "לחי אל לחי"כממשק י משמש זרחוהמ מהמדרכה מהווה חלק יערבהמרציף ה

העובר שביל אופניים עה אל התחנה היא דרך מעברי חצייה וההג .אוטובוסיםתחנות ל

יש  ,המערבית העל מנת לאפשר רוחב מספק לרציף ולמדרכ. בצדו המזרחי של הרחוב

  .צורך להסיט את קיר התמך הקיים של בניין המדפיס הממשלתי
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 אסתר המלכה: 

  .זכות הדרך תורחב מזרחה .אסתר המלכה' לרח מדרום םוקת התחנה

  

 עין גדי: 

התחנה יכולה לשמש כתחנה . עין גדי' התחנה תוקם מצפון לצומת הבנקים ולרח

  .משותפת לקו הכחול ולשלוחה של הקו הירוק

  

 התנופה: 

התחנה יכולה לשמש כתחנה משותפת לקו הכחול  .התנופה' התחנה תוקם מצפון לרח

  .זכות הדרך תורחב וקיר התמך יוסט מערבה .ולשלוחה של הקו הירוק

 

 ברעם: 

ת ותכניות חדשות "ממזרח מצויות תכנית המקב. ברעם' התחנה תוקם מצפון לרח

זכות הדרך . תבמדרכה המערבישביל אופניים מלווה את התחנה  .למגורים ומסחר

  .תורחב וקיר תומך בגדר המערבית יוסט

  

 גבעת המטוס: 

ובסמוך לתחנת הדלק של ) 10כביש (התחנה תוקם מצפון לכביש הגישה לגבעת המטוס 

בשל , לתחנה זו. ם מלווה את התחנה במדרכה המערביתשביל אופניי. רמת רחל

גשמים , אמצעי מיגון מפני רוחותנדרש טיפול אקלימי הכולל , מיקומה במקום חשוף

  .וקרינת שמש

 

 שמואל מאיר: 

לחי "התחנה תהיה מסוג . שמואל מאיר והפניה להר חומה' מדרום לרחהתחנה תוקם 

הקמת התחנה . בה ישולבו רציפי אוטובוסים להעלאת נוסעים ולהורדתםו" אל לחי

קירות תמך משני  לכן תוכננו. בעיקר לכוון מערב, תחייב הרחבה ניכרת של דרך חברון

שביל  .מכל צד' מ 5 - ל רוחבם יגיעבתחנה זו רחבים יותר ו םהרציפי .צידי הרחוב

לתחנה נדרש טיפול אקלימי הכולל . אופניים מלווה את התחנה במדרכה המערבית

  .גשמים וקרינת שמש, אמצעי מיגון מפני רוחות
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  תחנת הנוסעים בשמואל מאיר 3.4.5.1 'תרשים מס

  

  

 אבית צפאפ: 

ממזרח , רוזמריןה' התחנה תוקם ממערב לכניסה המרכזית לבית צפאפא מכיוון רח

זכות  .תחנות אוטובוסים מתוכננות משני צידי רחוב רוזמרין. למחלף טנטור המתוכנן

לתחנה נדרש טיפול אקלימי הכולל אמצעי מיגון מפני . הדרך תורחב מאוד בקטע זה

  .גשמים וקרינת שמש, רוחות
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 הרחבה

  

  תחנת הנוסעים בית צפאפא 3.4.5.2 'ים מסתרש

 

 המור: 

מדרום לתחנה יוקמו מתחם חנה . ברחוב הרוזמריןהמור ' התחנה תוקם ממזרח לרח

נדרש טיפול אקלימי הכולל אמצעי מיגון מפני לתחנה . אוטובוסיםל ותחנת ממשק, וסע

  .גשמים וקרינת שמש, רוחות

  

 דב יוסף: 

נדרש טיפול לתחנה . הגננת -  לבונה ודב יוסףבין הרחובות , רוזמרין' תחנה ברח

  .גשמים וקרינת שמש, אקלימי הכולל אמצעי מיגון מפני רוחות

  

  .הנוסעים תחנותבמקטע זה לא נבחנו חלופות למיקום 

  

  

  

  
  

 הרחבה

 הרחבה
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  מערכות לאספקת אנרגיה 3.4.6

  14תחנות ההשנאהלחלופות  3.4.6.1

  .שנאההתחנות החלופות למציג  3.4.6.1' תשריט מס

  
 י סלוניקיקדוש – 18' תחנה מס .א

  :למיקום התחנה נבחנו שתי חלופות

 . פ הסמוך לדרך חברון"בשצ .1

  .בחניון רכב ממזרח לדרך חברון .2

ביצוע התחנה בתחומי . פ שפותח לאחרונה"נמצאת בסמוך לשצ 1' חלופה מס

. ג ולכן יקטין את שטחו"פ לא יאפשר שהייה מעליו בשל קרינת אלמ"השצ

  . טח לא רגיש שלא שוהים בוהמצויה בש 2' הוחלט לבחור בחלופה מס

  

 עין צורים - 19' ה מסתחנ .ב

  :למיקום התחנה נבחנו חמש חלופות

 .פילבוקס הצמוד לדרך חברון .1

 .לגשר הולכי הרגל ךהסמופ העליון "בשצ .2

 .ס בית לזרוס"צמוד למתנ .3

 .חניון רכב מול הפילבוקס .4

 .פ בסמוך לגשר הולכי הרגל"שצ .5

החלופה השניה נפסלה . וריםהחלופה הראשונה נפסלה בשל קרבה לבתי מג

החלופה השלישית נפסלה בגלל ההפרעה . בגלל שיקולי מרחק בין תחנות

פ והקרבה "החלופה הרביעית נפסלה בגלל הפגיעה בשצ. ס"הצפויה למתנ

  . למגורים

 

  .ליתר התחנות לא נבחנו חלופות

  תאור התחנות ההשנאה 3.4.6.2

החדרים . לעיל 3.4.1.1תחנות ההשנאה שנבחרו לאורך התוואי מוצגות בתשריט 

  :לאספקת אנרגיה לאורך התוואי ימוקמו במקומות הבאים

  מתחת לחניון ברחוב קדושי , החדר תת קרקעי:  קדושי סלוניקי -  18חדר

בשטח המיועד , באזור שמול תחנת אסתר המלכה, ממזרח לתוואי, סלוניקי

פ "נבחנה אפשרות להסיטו לכיוון השצהחדר מצוי בסמיכות למגורים . לדרך

 .מדרום אך אפשרות זו נמצאה כבלתי ישימה

                                                           
 .08.07.2015. משרד ארי כהן אדריכלות ובינוי ערים 14
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 קדושי סלוניקי –תחנת השנאה  3.4.6.1 'תרשים מס

  מצפון , ממזרח לתוואי, עין צורים פ מדרגות"שציוקם ב: עין צורים – 19חדר

החדר יוקם במעבר להולכי רגל . החדר יהיה מוטמן למחצה. עין צורים' לרח

  .תו הקרובהאך לא נמצא לו מקום חלופי בסביב

  עין צורים – תחנת השנאה 3.4.6.2 'תרשים מס                         

 

  בסמוך , חדר המוטמן באופן חלקי ממזרח לדרך חברון: דרך חברון – 20חדר

 .פ"וממזרח לתחנת הדלק של רמת רחל ביעוד שצ
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  החדר יוקם בצומת דרך הגישה לבית לחם ודרך חברון: בית צפאפא – 21חדר ,

החדר . מדרום מערב לחניון האוטובוסים המתוכנן, ח המיועד לדרךבשט

 .מוטמן למחצה ומעל חלקו פיתוח נופי

  

 

  הצפון מערבי של רח ברביע, פ"ביעוד שצ, מגונןיוקם במדרון : הגננת - 22חדר '

 .החדר תת קרקעי ומעליו יבוצע פיתוח נופי. דב יוסף ורוזמרין, הגננת

  

 .שנאההתחנות ה אתמציג  3.4.6.2' תשריט מס

  
  

  מבנים ומתקנים 3.4.7

  
  ם ליד בית צפאפא יסוחניות אוטוב

. מדרום מזרח לדרך חברון בסמוך לבית צפאפא מתוכנן מתחם תפעולי לחנית אוטובוסים

הגישות . מקומות חניה 20המתחם יכלול . תכנון המתחם מוצג בתשריט השיקום הנופי

. דרום לצומת עם רחוב הרוזמריןדרך חברון שמלמתחם והיציאות ממנו תהיינה מרחוב 

החניון נמוך ממפלס . 'מ 40 -המרחק בין הרציפים לבין מבנה צמוד קרקע הנמצא ממזרח הנו כ

   .'מ 4 -תדרש חפירה בשיעור של כ .'מ 5 -רחוב דרך חברון בכ

  חנה וסע ברוזמרין

 7 -כ חוב הרוזמרין מתוכנן מתחם חנה וסע ותחנת ממשק לאוטובוסים המשתרע עלרמדרום ל

לאוטובוסים מתוכננת יציאה . הכניסה והיציאה למתחם תהיה מרחוב שלמה דוגה. דונם

מקומות חניה לרכב פרטי וכן מספר רציפי  130 –המתחם יכלול כ . נוספת לרחוב הרוזמרין

  . 'מ 6 -שטח החניון יהיה במילוי של כ .אוטובוסים

  

 
  15במקטע השיקום הנופי 3.4.8

  
  .במקטע הנופי השיקום כניתת את מציג 3.4.8.1 'תשריט מס

  .מציג חתכים נופיים 3.4.8.2' תשריט מס

  
  

זהות  חיזוק הנובדומה למקטעים הקודמים , במקטע זה מטרת השיקום הנופי והנטיעות

  .הרחוב כשדרה אחת רחבה וזאת על ידי יצירת חתך בעל אופי דומה ככל הניתן לכל אורכה

                                                           
 .16.12.2014-ב, שלמה אהרונסון אדריכלים, אור ניב' פלגי ואדר -'איריס רחמילביץ' אדרי יועצי הנוף "ע נכתב15
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). לעיל 3.0.15סעיף (למפורט בפרק הכללי בדומה  הנםהעקרונות לשיקום נופי למקטע זה 

  :דגשים נוספים כוללים

  עם עצים , ושתי רצועות מפרדה מגוננות) אחת בכל מדרכה(שתי שורות עצים תוכננו

 .במקומות שניתן

  לפחות' מ 3(רחבות במידת האפשר  מדרכותתוכננו.( 

 ספו עוד במקומות בהם יש התרחבות של המדרכה או אזורי גינון לאורך המדרכה יו

 . עצים

 שביל אופניים דו כיווני מלווה את התוואי במקומות האפשריים.  

  

  :להלן פירוט הדגשים העיקריים לאורך התוואי במקטע זה

 :מדרכות .1

' ברעם לרח' בקטע שבין רח. המדרכות מתוכננות על פי העקרונות המפורטים לעיל

י השימור והמורשת כניסות לאתרתוך שמירה על השדרוג המדרכות יעשה , הרוזמרין

  .בסמוך לתוואי ולפרויקטים העתידיים המתוכננים

  

 :עצי רחוב ורצועות ההפרדה .2

  .התכנון על פי המוצע בעקרונות הכלליים לעיל

  

 :קירות תמך וגדרות .3

מתוכננים מספר קירות תמך חדשים בגובה , ברעם' במקטע שבין דרך בית לחם ורח

באזור חניון בית , מרים החשמונאית' רחל מצפון :במקומות הבאים 'מ 1.5ממוצע של 

, המזרחן והתנופה בין הרחובות, המזרחן' צפונית לרח, )שינוי מתוכנן לחניון(האומות 

  .הקצין סילבר' רחבין הרחובות ברעם והתנופה ו' מול רח

יש מספר פרוייקטים עתידיים (כמעט ולא מיושב ברעם והרוזמרין ' המקטע שבין רח

עקב הרחבת זכות הדרך  ,לכן .הרבה יותר נוכחת בעל טופוגרפיהוא הו) מתוכננים לאורכו

בכל , NDC-ה באזור מתחם–'מ 2מתוכננים מספר קירות תמך חדשים בגובה ממוצע של 

 אבאזור בית צפאפ, ברוב אזור גבעת המטוס, המקטע מרחוב ברעם ועד תחנת הדלק

  .בסמוך לדרך הגישה לבית לחם וסביב מסוף האוטובוסים המתוכנן

מתוכננים מספר קירות תמך בגדה הדרומית של , רוזמרין' ברחעקב הרחבת זכות הדרך 

  .מסביב לחניונים מתוכננים קירות תמך גבוהים וגם 'מ 1.5בגובה ממוצע של , הרחוב

  

 :שביל אופניים .4

ינובסקי מתוכנן שביל אופניים דו ' מרים החשמונאית לרח' רחבמקטע הראשון שבין 

בין רחוב יהודה ועד רחוב התנופה זכות הדרך אינה . ל"אי הרקכיווני ממזרח לתוו

בצידו המערבי של ) 'מ 4(עודי אך נשמרה מדרכה רחבה ימאפשרת שביל אופניים י
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. התנופה מתוכנן שביל אופניים דו כיווני בצידו המערבי של הרחוב' דרומית לרח. הרחוב

  .חניות אופניים מתוכננות בסמוך לתחנות

  

 :התוואיפים לאורך "שצ .5

פים "שינויים בשצ' תוכננו מס, או מיקום חדרים טכניים/עקב הרחבת זכות הדרך ו

  .פ"המפלסים והאופי הייחודי לכל שצ, תוך שמירה על הכניסות, הקיימים

 

   16העתקת תשתיות 3.4.9

  
  :להלן פירוט התשתיות להעתקה במקטע דרך חברון

  24"- 2"טווח קטרים (קווי מים(.  

  בקטרים שוניםקווי ביוב . 

 קוי סניקה של קולחין.  

 תעול/קווי ניקוז. 

 תשתיות בזק. 

 תשתיות חשמל תת קרקעיות מתח גבוה ומתח נמוך.  

  סלקום, פרטנר, הוט(תשתיות כבלים(.  

  תשתיות תאורה קיימות לכל אורך הקטע כשבצמתים ישנה תשתית תאורה

  .אינטנסיבית

 ת הרמזורים והבקרה הצמתים מרומזרים ותשתיו -ובקרת רמזורים תשתיות רמזורים

 .מותוות בצמתים ובין הצמתים הרבים

 קווי השקיה ומערכות השקיה. 

  וולט 161,000מתח עליון תת קרקעיים כבלי חשמל יידרש מיגון בחציות.  

  

  

  נושאים מיוחדים  3.4.10

 מצוי ממזרח לדרך הביזנטית המתומנת  הכנסיהאתר העתיקות של  – קתיסמה

חלק מהאתר חשוף . דרך חברוןד מאוד לבצמו וממערב לקיבוץ רמת רחלחברון 

הן בשלב הקבע והן  על מנת שלא לפגוע באתר. וחלקו קבור מתחת לאספלט הכביש

 ההגבה תוסףת כבישחתך הלזכות הדרך הורחבה מערבה ו ,במהלך עבודות ההקמה

 3.4.10.1תרשים . התכנון נעשה בתיאום עם רשות העתיקות .לצרכי תוואי הרכבת

  .ש באזור הקתיסמהמציג את חתך הכבי

                                                           
 .04/11/2015, משרד דוד אקרשטיין 16
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  קתיסמהחתך הכביש באזור התנוחה ו :3.4.10.1' תרשים מס
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  עמק רפאים מקטע 3.5
  

  כללי של המקטעתאור  3.5.1

  
  .1:2000 מ"מציג תכנון מפורט של מקטע מתחם פארק המסילה בקנ 3.5.1.1 'תשריט מס

  .הנדסיים אופיינייםמציג חתכים  3.5.1.2 'תשריט מס

  
' מרח. מ"ק 2.3 -לאורך של כ הפרסה' ה הראשונה עד רחהמקטע משתרע ממתחם התחנ

אורכו של התוואי . דב יוסף עובר הקו הכחול בתוואי משותף עם הקו הירוק' הפרסה עד רח

מקטע זה נכלל בתסקיר שהוכן לקו הירוק והוא אינו מנותח במסגרת . מ"ק 1 -המשותף הוא כ

  .תסקיר זה

  

פאים וממשיך בפארק המסילה מצומת אורנים עמק ר' תוואי המסילה במקטע זה עובר ברח

עמק  / חוצה את צומת הרחובות דרך בית לחם, המסילה יוצאת מתחנת החאן. לכיוון מערב

  .עמק רפאים במרכז הרחוב' רפאים וממשיכה ברח

בהמשך חוצה המסילה את צומת אורנים אל המשכו המערבי של פארק המסילה ועוברת 

המסילה תעבור בחלקו הדרומי של פארק המסילה ). 34ביש כ(ברצועה המיועדת בחלקה לדרך 

בקצה פארק המסילה יתחבר הקו . ובהמשך בתפר שבין פארק גוננים לבין פארק המסילה

עמק רפאים ובהמשך לאורך פארק המסילה תעבור מסילה ' לאורך רח. הכחול לקו הירוק

בו תעבור , מרטין לותר קינג' וינדהם לבין רח' בין רח', מ 420 -כפולה למעט בקטע שאורכו כ

  . רחל אמנווויסות תנועות הרכבת יהיה בתחנת החאן ובתחנת . מסילה בודדת

  

לצורך העברת הקו הירוק והקו הכחול של הרכבת הקלה והקמת שתי תחנות הנוסעים לאורך 

 פייר קניג באופן שהתנועה לכיוון צפון תנוע בכביש הקיים והתנועה' יפוצל רח, שני קווים אלו

  .המתוכננת ת אורניםלתחנ מדרוםלכיוון דרום תנוע במעקף אשר יסלל 

  

עמק רפאים בין המליץ לבין ' ברח -רחל אמנו  - תחנת נוסעים: תחנות נוסעים 3במקטע יוקמו 

פייר ' י רח"שיווצר ע" המשולש"בשטח , לאחר חציית צומת אורניםאורנים תחנת , הצפירה

בסמוך לתחנה זו תוקם כאמור תחנת נוסעים של הקו . איבן זכ' ורח שך רחוב יהודההמ, קניג

תוקם מקור חיים תחנת , תחנה נוספת. תחנת הדלק אורנים בשטחהתחנה תוקם . הירוק

  .סמוך לפארק אורנים, מצפון לרחוב הפרסה

  

נתיב לתנועה : עמק רפאים יוסדר נתיב לתנועה עוברת כמעט לכל אורך הרחוב' לאורך רח

' ונתיב לתנועה ממערב למזרח מרח, בצד הצפוני של הרחוב, מסריק' ממזרח למערב עד לרח

ריש ' בקטע זה יוסדר נתיב נוסף בין רח. בחלק הדרומי של הרחוב, רחל אמנו' ריש לקיש עד רח
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לכיוון אלעזר המודעי ופייר קניג (לקיש לבין צומת אורנים לתנועה נוספת ממזרח למערב 

  ).לכיוון תלפיות(

ובו תפותח עוברת רחל אמנו יהיה קטע הרחוב סגור לתנועת כלי רכב ' ין רחלב המליץ' בין רח

  ".כיכר עירונית"מעין 

תת , מתח עליון(תעבור המסילה לצד פרוזדור חשמל ) ריש לקיש' ממערב לרח(בחלק המערבי 

אופן מעבר הרכבת לצד פרוזדור החשמל יקבע במסגרת תכנון מפורט בתוך זכות ). קרקעי

  .הדרך המאושרת

בין מתחם התחנה הראשונה לצומת ) רחוב הרכבת(שביל אופניים עובר לאורך פארק המסילה 

ואחר כך מדרום עד לחיבור עם השביל  מצפוןשביל חדש שילווה את תוואי הרכבת . אורנים

  .מתוכנן בקטע שמדרום לצומת אורנים במקום השביל הקייםהקיים באזור תלפיות 

  

   תאור השינויים העיקריים במקטע 3.5.2

ללא תנועה " כיכר עירונית"עמק רפאים והסדרת ' צמצום התנועה העוברת לאורך רח .א

תנועת הרכבים תהיה או לכיוון צפון או לכיוון  .רחל אמנו' לבין רח המליץ' בין רח

  .דרום

 :חתך הרחוב בקטעים אלו הרחבת .ב

  :במקטעים הבאים עמק רפאים כמעט ולא ישתנה למעט' חתך הרוחב לאורך רח

  .לכיוון מערב' מ3 - גרץ צבי שיעור ההרחבה יהיה כ' מרתין לותר קינג לבין רח 'בין רח

  . לכיוון מזרח' מ 1.5-6 -ריש לקיש שיעור ההרחבה יהיה כ' רחל אמנו לבין רח' בין רח

מבנה . נדרשת הסדרה של מרפסות החורגות מזכות הדרךלאורך רחוב עמק רפאים  .ג

לאורך רחוב עמק . ור פארק גוננים יהרסובאז מבנה נוסףו בצומת אורנים תחנת הדלק

  .רובן יועתקו פנימה לתוך החצרות הפרטיות רפאים יהרסו גדרות של בתים פרטיים

- יתפס עליהרס ו) 10480-10040חתך (פארק המסילה מצומת אורנים עד פארק גוננים  .ד

רצועה (תוואי הרכבת נותן מענה למרכיבים הבסיסיים של הפארק . ידי רצועת הרכבת

תכנון פארק אינטנסיבי בשטח זכות ). שביל הולכי רגל ושביל אופניים רציפים, רוקהי

 .לא כלול בתכנית זו והדבר כפוף להחלטת עיריית ירושלים )34כביש (הדרך שנותר 

  :שום הסדרי תנועה חדשים שעיקרם הם אלויי .ה

ך הרכבת ויצירת רצף תנועתי בין דר' יות ימניות מדרך בית לחם אל רחהסדרת פנ .1

הרכבת ' כיום אין פניה מדרך בית לחם לכיוון רח. ריש לקיש' רחבית לחם לבין 

שינוי זה מיועד לתת מענה לביקושים . אך מתאפשרת תנועה בכיוון ההפוך

  .עמק רפאים' התנועתיים העוברים כיום ברח

ריש לקיש ויצירת תנועה עוברת בכיוון מזרח ' חיבור בין רחוב הרכבת לבין רח .2

כיום לא קיים . אלעזר המודעי' רחל אמנו ולרח' לקיש לרח' דרך רח הרכבת' מרח

 .ריש לקיש' הרכבת לבין רח' חיבור בין רח
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הרכבת ויצירת תנועה עוברת ' כיום רחוב ללא מוצא עם רח הנוש עזריה' חיבור רח .3

רחל אימנו לכיוון ' הנסיעה ברח שינויתוך , רחל אימנו' הרכבת לבין רח' בין רח

 .)חד סיטרי(מזרח בלבד 

 .וינדהם' מסריק לרח' לתנועה בין רח) מי'סמטת ג(פתיחת סמטה חדשה  .4

 .כיום ללא מוצא הנובן נון ש' רחל אמנו לרח' חיבור רח .5

' בחלק המזרחי של שד, כרמיה' ברח: ברחובות הבאים ישונו כיווני התנועה .6

 .הצפירה' ברח, המליץ ' ברח, סמאטס

, גרץ' רח', מרתין לותר קינג: ת הבאיםאת המסילה תחצה התנועה אל ומהרחובו .7

עם חיבור  מסריק' רח, אמיל זולא' רח, ווד'וודג' רח', ורג'לויד ג' רח, כרמייה' רח

ריש ' רח, עוזיה' רח, רחל אמנו' רח, הצפירה' עם חיבור לרח חנניה' רח, להמליץ

 . צומת אורנים ןהכביש החדש שבין בין זכאי לפייר קנינג, לקיש

 .ק רפאים יבוטלו מספר חניות של רכב כמסומן בתכנית מפורטתעמ' לאורך רח .8

  

 פרוזדור החשמל .ו

עמק ' ממשיך ברח, עובר ברחוב ריש לקיש, תת קרקעי, פרוזדור חשמל של מתח עליון

ממערב לצומת אורנים במקביל לתוואי , המסילה קארפרפאים ובהמשך עובר לאורך 

  .3.5.1.1ראה סימון פרוזדור החשמל בתשריט . המסילה

  

  תאור חתך האורך 3.5.3

במספר קטעים יבוצעו חפירות ומילויים . עמק רפאים עובר התוואי במפלס קרקע בקירוב' ברח

  :בשעורים אלו

  ).לתחנת אורנים ממזרח(' מ 1 -חפירה של כ – 9990-10080 חתכיםבין  -

  ).בפארק המסילה(' מ 1 -של כ ומילוי חפירה – 10600-10700 חתכיםבין  -

  

  סייםחתכי רוחב טיפו 3.5.4

  : להלן השינויים המשמעותיים בחתך הרחוב

בצד הצפוני , התוואי עובר במסילה אחת בצד הדרומי של הרחוב :8880-9240חתך  .א

זכות הדרך . ביניהם' מ 0.5נשמר נתיב נסיעה אחד לכיוון מערב ומפרדה של 

 .מלוות את שני צידי הרחוב' מ 3מדרכות ברוחב של . מורחבת לרוב צפונה

 .חתך הרחוב דומה לחתך שתואר לעיל מלבד מסילה כפולה :9240-9300חתך  .ב

ללא צורך , ללא נתיבי רכב, חתך הרחוב כולל מסילה כפולה :9300-9500חתך  .ג

בהרחבת זכות הדרך ועם מדרכות רחבות מאוד הכוללות גם את רציפי התחנה 

 . ל"המתוכננת בן החתכים הנ
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הצפוני של הרחוב ונתיב  חתך הרחוב כולל מסילה כפולה בצד :9500-9850חתך  .ד

. 'מ 3משני צידי הרחוב מתוכננות מדרכות רחבות מעל . רכב אחד לכיוון מזרח

עיקריות אלו החניות ה, חניות לצד הכביש' מתוכננות מס 9670-9710בקטע חתך 

 .ברחוב

חתך הרחוב כולל מסילה כפולה בצד הדרומי של הרחוב ונתיב  :9850-9940חתך  .ה

מספר חניות תוכננו בניצב לרחוב סמוך לרחוב ריש . נינסיעה מערבה בצד הצפו

 .'מ 2-3רוחב המדרכות בקטע זה הנו . לקיש

מתוכנן מעגל תנועה לנתיבים . צומת אורנים ישונה מהיסוד :9940-10180חתך  .ו

נפרדים לאוטובוסים ולנתיבים נפרדים לכלי רכב פרטי עם כיוון נסיעה מנוגד האחד 

ה את מרכז הכיכר ויבוצעו בו שתי תחנות לקו תוואי הרכבת הקלה יחצ. לשני

 .בן זכאימרחוב ' מ 2 -גבוה בכתחנת אורנים תהיה במפלס . הכחול ולקו הירוק

כביש (מסילה כפולה עוברת בחתך רחב מאוד של דרך מאושרת  :10180-10500חתך  .ז

בצד הדרומי של הרצועה סמוך לשכונת מקור חיים על חשבון פארק המסילה ) 34

 .)10360חתך (ובהמשך בדרומי  הצפוניביל אופניים מתוכנן בצד ש. הקיים

פארק גוננים ופארק  –המסילה עוברת בין שני גנים ציבוריים : 10500-10800 חתך .ח

שביל אופניים עובר בצד הדרומי של המסילה עד לחיבור עם שביל  .המסילה

 ).10580חתך (אופניים קיים של פארק המסילה 

ה כפולה עוברת בצד הצפוני של רצועת הדך המאושרת מסיל: 10800-10960 חתך .ט

 .סמוך לשכונת גוננים

  

  במקטע נוסעיםהתחנות  3.5.5

  17הנוסעיםחלופות תחנות  3.5.5.1

חלופות שנבחנו ב. במקטע זה נבחנו חלופות לתחנה בקטע רחוב עמק רפאים בלבד

  : שקלו המשתנים הבאיםנ

 שתיים או אחת תחנה(התחנות  כמות(.  

 ההעמד( התחנה מבנהו מיקום(. 

  
 בין המרחק. אורנים צומתתחנת ו תחנת החאן: תחנות מתוכננות הרחוב קצות שניב

 הנו לתחנה השירות רדיוס, התכנון סטנדרט לפי. מ"ק 1.5 - כ נוה הללו התחנות שתי

 עדיפות עם, מטרים 700-כ נוה תחנות 2 בין המרבי המרחק בהתאם. 'מ 350 -כ

  .שירות ברדיוסי לחפיפה

  

                                                           
 .17.11.2015. משרד ארי כהן אדריכלות ובינוי ערים 17
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  :התחנות כמות

  . ואסא' ורג'ג לויד לרחובות בסמוך ממוקמותה תחנות שתי בחנה לופת שתי תחנותח

 לרחוב בסמוך, הרחוב לאורך המרכזי בצומת אחת תחנה בחנה חלופת תחנה אחת

  .מנוא רחל

 חפיפות עם סמוכים לרחובות נגיש שירות מתן אפשרה חלופת שתי תחנות

 רכב תנועת שרת מעבר שלאולם היא אינה מאפ השירות רדיוסי בין משמעותיות

  .הרחוב של הצפוני בחלק

אין ( לקודמתה בהשוואה נחות אך טוב מענה מתן מאפשרת חלופת תחנה אחת

מיקום ה נוה מנוא רחל' לרח בסמוך התחנה מיקום. )חפיפות של רדיוסי שירות

 חתך של התרחבות והוא מנצל ברחוב המשמעותיים למוקדים סמוך, ביותר מרכזיה

 גם זו חלופה .הדואר בנק באזור – והצפירה המליץ רחובות שבין באזור הרחוב

  .הרחוב אורך לכל כמעט פרטי רכב מעבר מאפשרת

  .מציג את שתי החלופות שנבחנו ורדיוסי השירות שלהם 3.5.5.1תרשים 

  .בסמוך לרחוב רחל אמנו – ת תחנה אחתמבין שתי חלופות אלו נבחרה חלופ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .חלופות למספר התחנות ברחוב עמק רפאים :3.5.5.1תרשים 

  

  :התחנה ומבנה מיקום

החלופות לקחו . התחנה להעמדת חלופות תתי מספר נבדקולחלופה הנבחרת לעיל 

 מדרכות הקמת, לשימור וגדרות מבנים, הדרך זכותשל  רוחב מגבלותבחשבון 

  . פרטיים רכבים תנועת של אפשרות על ושמירה שניתן ככל רחבות

 רציפים –" פרוס" תחנה ומבנה רציפים מקבילים – רגיל תחנה מבנה כללו תהחלופו

  . לשני אחד באלכסוןמוסטים 

אחת חנהת  תחנות שתי 
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 ביחס נחות שירות נותנת היא :אלו סיבותמ נפסלה באלכסון הרציפים חלופת

 רוחב אתוהיא אינה תורמת לחתך הרחוב כיוון שהיא אינה משפרת  רגילה לתחנה

  .גריםבו עצים עקירתמחייבת ו המדרכות

  

 שפחותשנבחנו נבחרה תחנה רגילה עם רציפים מקבילים כיוון שהיא  החלופות מבין

 עמק' רח לצומת יהד קרובה ועדיין, לצידו והמבנים העצים, הרחוב בחתך פוגעת

  .מנוא ורחל רפאים

  

  נוסעיםתאור תחנות ה 3.5.5.2

כל התחנות הן תחנות אמצע עם . תחנות נוסעים 3לאורך המקטע תוקמנה כאמור 

. מיקום תחנת אורנים נקבע בהתאמה למעבר הקו הירוק. יפי צד מקביליםרצ

. יר קניגיפ' רציפי אוטובוסים יוסדרו ברח. התחנה תשרת את נוסעי שני הקווים

מיקום תחנת רחל אמנו נקבע במרכז . י פירוט השיקולים התכנוניים בהמשך/ראה

  .הרחוב על מנת להעניק רמת שירות גבוהה

  

  :תלהלן תאור התחנו

  
  תחנת רחל אמנו 

המרחק . חנניה לבין רחוב מסריק' התחנה מתוכננת משני צידי המסילות בין רח

 5 - בצד הצפוני של הרחוב וכ' מ 2 -כ הנובין הרציפים לבין המבנים הסמוכים 

  .בקטע זה אין תנועת מכוניות .בצידו הדרומי' מ

  

  תחנת אורנים 

יהודה , פייר קניגהרחובות י הכלוא בין מסלול" המשולש"תוקם בשטח התחנה 

התחנה תוקם בסמיכות לתחנה של הקו הירוק . ותכלול שני רציפי צדובן זכאי 

' בן זכאי וברח' רציפים עבור תחנות אוטובוסים יוסדרו ברח. גיפייר קנ' ברח

. )מסומנת להריסה( בסמוך לתחנה מצויה תחנת הדלק אורנים. פייר קניג

  .'מ 40-50 -גורים הסמוכים הוא כהמרחק בין התחנה לבין מבני המ

  

לקו הירוק נבחנו מספר חלופות  והקישוריותמיקום התחנה לצורך קביעת 

  : עקרוניות

 .רציפים נפרדים לקו הכחול ולקו הירוק  .1

  .תחנה משותפת לשני הקווים מזרחית לרחוב פייר קניג .2

  .תחנה משותפת לשני הקווים מערבית לרחוב יהודה .3
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הרציפים . הכוללת רציפים נפרדים לכל קו 1חלופה החלופה שנבחרה היא 

  .יהודהרחוב לממוקמים בין צומת פייר קניג 

אינה מאפשרת נגישות נוחה לממשק אוטובוסים מכיוון שהיא נפסלה  2חלופה 

יש צורך , בנוסף. ל"כל מעבר בין אוטובוסים לרק עבורומחייבת חציית הצומת 

סעי שני הקווים והרחבה זו אינה להרחיב את הרציפים על מנת להכיל את נו

   .)קיימים מבלי להרוס מבנים(אפשרית 

קיימות בעיות  כשבנוסף 2הסיבות בגללן נפסלה חלופה אותן נפסלה מ 3חלופה 

כיוון , כמו כן. למבנים קיימים רבה קרבהנוצרת הפקעות רבות ו ותמחייבה

יוון מרכז כ –הנסיעה המתקבל עבור הקו הירוק אינו מתאים לכיוון הנסיעה 

  . העיר

   מקור חייםתחנת 

לדרך בין פארק גוננים לפארק המסילה  המיועדתהתחנה מתוכננת ברצועה 

המבנה הקרוב . מבנים בודדים מצויים בסמוך לתחנה). מצויים בשלבי ביצוע(

  .בקטע זה אין תנועת מכוניות. 'מ 16 -ביותר מצוי ממזרח לתחנה במרחק של כ

  

  

  תאור תחנת ההשנאה 3.5.6

  .לעיל 3.5.1.1ם תחנות ההשנאה מוצג בתשריט המפורט מיקו

  
במפגש עם רחוב רבי  בחלק הצפון מערבי, ממוקם על צומת אורנים :פארק המסילה 13חדר 

 .התחנה קבורה למחצה .יוחנן בן זכאי

החלופה שהוצעה לראשונה מוקמה מצפון מזרח . במסגרת התכנון נבחנו חלופות מיקום שונות

לכיוון ' מ 170 –המיקום שנבחר הוסט מהחלופה הראשונה כ . פייר קינג –לצומת רחוב יהודה 

  .צפון מערב

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  )5מקטע (עמק רפאים  –פרק ג                      
  

  

  87 

  

  

 פארק המסילה –תחנת השנאה  3.5.7.1 'תרשים מס

  
  

  

  מבנים ומתקנים 3.5.7

  .י הרחבה במקטע מתחם התחנה הראשונה/ראה - מתחם תפעולי בגן הפעמון
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  18במקטע השיקום הנופי 3.5.8

  .במקטע הנופי השיקום תכנית את מציג 3.5.8.1 'תשריט מס

    .מציג חתכים נופיים 3.5.8.2' תשריט מס

  
  

  :עמק רפאיםקטע 

רכבת קלה ותנועת רכב פרטי כמכלול , התכנית מנסה לשלב את האלמנטים של הולכי רגל

הדבר יתאפשר רק אם נהגי הרכב ירגישו שהאזור מיועד בעיקר לתנועת הולכי רגל . משולב

ברחוב הרכבת  החציותלדוגמא באזורי (כאזור מיתון תנועה לכן האזור מתוכנן , ואופניים

  . או רחוב משולב בדומה לרחוב יפו אך עם מסעה המשולבת בחתך הרחוב) הסמוך

יש מספר . י התכנית"ע ברובם הגדול לא יפגעוהמבנים ההיסטוריים של המושבה הגרמנית 

מבנה . ל קו זכות הדרךאו מעתיקה פנימה אגדרות לשימור בחזית החצרות שהתכנית מפקיעה 

בפינה הצפונית של רחוב אמיל זולה מסומן כמבנה להריסה על מנת ) לא מסומן לשימור(אחד 

  . ליצור מדרכה רחבה ונוחה להולכי הרגל ברחוב

תלוי (העתקת או הריסת גדרות  באמצעותהתכנון מנסה , במקומות שבהם הדבר מתאפשר

נצל את מלוא זכות הדרך ליצירת מרחב הולכי לשל מסעדות וסגירות חורף ) בשיקולי שימור

  .רגל רחב ונוח

או תכנון של /באזור תחנת רחל אמנו מתוכננת כיכר עירונית הנותנת הזדמנות לפיתוח נופי ו

  .בהעדר מסעת רכב יכול המקום לשמש כמרכז חדש לרחוב ולמקור משיכה. מסחר

  

נמצאים הם  בדרך כללמכוון שעמק רפאים אינם נפגעים בתכנית רחוב עצים לאורך מרבית ה

בין רחובות אמיל זולה . במדרכות ובחצרות ובמקומות שהרחבת הדרך לא משפיעה עליהם

פקודת פקיד היערות פ "עכריתה /סומנו להעתקה פנסיותמשני צדי הרחוב מספר של , והמליץ

שורת ברושים בערוגות קיימת בנוסף בין רחוב מסריק וחנניה . בעת הוצאת היתר בניה

  .לכריתה תמסומנהוגבהות מ

הכביש . פ היחיד לאורך הרחוב נמצא בפינת רחוב ריש לקיש ונקרא פארק קורנבלום"השצ

  .ולכן שטח הפארק קטן בפועל' מ6 -מורחב באזור זה בכ

  

  :צומת אורניםקטע 

התכנית מציעה שינוי משמעותי בתפקוד ובחזות של צומת אורנים בשילוב עם הקו הירוק של 

התכניות מציעות להפוך את המתחם למרכז תחבורתי עם . יעודית למתחםי ע"בל ועם ת"הרק

רחוב פייר קניג גבוה מרחוב בן (בשל הפרשי המפלסים בצומת . אפשרות לפיתוח מעורב נוסף

ל "קירות תמך יתחמו מדרכות מצד אחד כאשר תחנת הקו הכחול של הרק) 'מ 5 -זכאי בכ

י האופניים ימשיכו לאורך תוואי הקו הכחול בין הולכי הרגל ורוכב. היה במפלס בינייםת

                                                           
 .16.12.2014, אדריכליםמשרד שלמה אהרונסון  18

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  )5מקטע (עמק רפאים  –פרק ג                      
  

  

  89 

חיבורים . 34כביש  של דרךהפארק המסילה הצפוני ברחוב הרכבת והדרומי לאורך זכות 

 המוצע במסגרת התכנית או באמצעות פיתוחאמצעות נוספים תוכננו אל מפלסי הרחובות ב

  .בינוי עתידי

  

  

  :רחוב הפרסה -  צומת אורניםקטע 

תן מענה והתכנון נ. ג פארק המסילה"ל מתוכנן ע"ים תוואי הרקמדרום לצומת אורנ

רצף שביל : ל"לאלמנטים הבסיסיים של פארק המסילה בתכנון הפיתוח לאורך מסילת הרק

חזות בין הקטע זה לבין חזות שילוב ה. רצף שביל אופניים ואזורי שתילה וחזות ירוקה, הליכה

  .של פארק המסילה תעשה בשלב תכנון מפורט

יתוכנן  )שלא פותחה( 34ל המהווה את זכות דרך כביש "נותר ממערב לתוואי הרקהח השט

כפארק אקסטנסיבי או אינטנסיבי והחלטה זו תתקבל בשילוב עם עיריית ירושלים ושיתוף 

  .הציבור המקומי בעת תכנון מפורט

ה נותנים מענהאזורי גינון ושבילים , רחבות ריצוף לבמשההחזות המוצעת היא של פארק 

משבילים מהשכונות השונות , )בביצוע כעת משני צדי התוואי(לגישות השונות מפראק גוננים 

  . ומפארק המסילה

הפרשי מפלסים יוצרים  .פארק גוננים תוואי הרכבת הקלה מתפצל מהתוואי ההיסטוריבאזור 

תוואי האופניים מצטרף לפארק , אזור בו המסילה ממשיכה במפלס ביניים ללא מדרכות

. ל מדרום מערב"לה במפלס עליון מדרום והולכי הרגל יכולים להמשיך לכיוון תחנת הרקהמסי

במפלס אחיד עם הפיתוח סביב מוצע שהתוואי יהיה  מתוכנןל "אזורים בהם תוואי הרקב

והחלטה בנושא תתקבל הדבר מצריך תאום עם המחלקות השונות בעירייה  .שתול בדשא

  .מפורטהתכנון במסגרת ה

תואם עם תכנית פארק גוננים כך שהצד הדרומי של  באזור זה מקור חיים תמיקום תחנ

מזרחי לחלקו -התחנה קרוב לאזור הרחבה הראשית של הפארק והמעבר מחלקו הדרום

לאורכו מערבית של זכות הדרך ו-דרומה משם התוואי עובר אל הדופן הצפון. מערבי- הצפון

  .רק ממשיך במרכזואזורי גינון כאשר השביל הראשי של הפאמתוכננים 

 
  
  

  19העתקת תשתיות 3.5.9

  :פארק המסילה –להעתקה במקטע עמק רפאים  להלן פירוט התשתיות

 24"-2"טווח קטרים ( עירוניים קווי מים.(  

 קווי ביוב בקטרים שונים. 

 קוי סניקה של קולחין.  

                                                           
 .04/11/2015, משרד דוד אקרשטיין 19
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 מובל ניקוז באזור מקור חיים, תעול/קווי ניקוז.  

 תשתיות בזק.  

 מתח גבוה ומתח נמוך, תשתיות חשמל תת קרקעיות . 

  שני מעגלים של כבלי  -באזור מקור חיים ועד רחוב הרכבת אחרי רחוב ריש לקיש

 .)מונחים ממלחה עד דרך בית לחם(וולט  161,000חשמל מתח עליון 

  סלקום, פרטנר, הוט(תשתיות כבלים .( 

 תשתיות תאורה קיימות .  

 תשתיות רמזורים ובקרת רמזורים. 

 השקיה קווי השקיה ומערכות. 

  
  

  נושאים מיוחדים  3.5.10

  
  מדרום לצומת אורנים מתוכננת הרכבת בזכות הדרך של כביש  – 34זכות דרך כביש

. ככביש גישה 34תכנון המבנים לאורך מקטע זה נשען על זכות הדרך של כביש . 34

מוצע כי יתוכנן במקטע זה כביש משולב בפיתוח דומה לתכנון שהוצע ברחוב עמק 

  .י שער מרחוב נהוראי"אליו יכולה להיות מוגבלת ע כאשר גישה, רפאים
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  התאור התכנית במקטע מלח 3.6
  

  של המקטע כלליתאור  3.6.1

  
  .1:2000 מ"מציג את התכנון המפורט של המקטע בקנ 3.6.1.1' תשריט מס

  .מציג את חתך האורך 3.6.1.2' תשריט מס

  .מציג חתכים הנדסיים אופייניים 3.6.1.3' תשריט מס

  
והוא המשכה של הזרוע  המקטע המערבי ביותר הנושל הקו הכחול מקטע דרום מערב 

' מחבר את רח המקטע. המשנית של הקו הכחול המתפצלת ממתחם התחנה לכיוון מלחה

דב ' מרחמ "ק 2-כ(מ "ק 4 -ומשתרע לאורך של כיצחק המודעי ' הפרסה עם קניון מלחה ורח

לאורך דב יוסף מתלכד הקו הכחול של הפרסה לבין דב יוסף וכן ' בקטע שבין רח ).יוסף מערבה

לפיכך קטע משותף ומתואר  הנוהקטע המסילתי במרחב זה . הרכבת הקלה עם הקו הירוק

המקטע כולל גם שלוחה מסילתית אל . בתסקיר ההשפעה על הסביבה המלווה את הקו הירוק

קיר והוא הדפו עצמו אינו נבחן בתס. בנבנישתי וכביש בגין' לרחצמוד במתחם הדפו המתוכנן 

  .יכלל בתכנית נפרדת

  

פת בכיוון ' החל ממפגש הקו הכחול העובר ברח, להלן תאור כללי של הקו המתוכנן במקטע זה

  :דב יוסף' ברח, דרום –מערב עם הקו הירוק שכיוונו צפון -מזרח

  

בקטע זה תוקם תחנת . דב יוסף' פת אל חלקו המערבי של רח' תוואי הקו הכחול פונה מרח

  .אשר תהיה משותפת לקו הכחול ולקו הירוק ושאינה נסקרת בדוח זה, חנת גונניםת –נוסעים

בתפר שבין שכונת סן , פ וגן אלמליח"מרחוב דב יוסף ממשיך התוואי לכיוון מערב בתחום השצ

כיום חלקו המערבי של פארק  הנהלבין הרצועה של המסילה הישנה של רכבת ישראל ש, מרטין

בקטע זה עובר הקו במפלס משתנה הכולל גישור ומנהרה אשר . בשטח גן אלמליח, המסילה

תכנון התוואי מנצל כפל . 'מ 190 - אורך הקירוי הוא כ ".חפירה וכיסוי"תבוצע בשיטה של 

בנוסף  .קרקע טבעי הקיים בשטח הגן וממזער את הפגיעה בשטח הגן ומתקני המשחק שבו

   .מפלס קרקעהמעבר במנהרה אפשר תכנון נוח ונגיש של תחנת הארנה ב

בתחום . דוד איילון במפלס הרחוב' וחוצה את רח, מצפון לה, התוואי עובר בצמוד לארנה

תחנת הארנה אשר תשרת את הנוסעים שיעדם  –מגרשי הטניס הקיימים תוקם תחנת נוסעים 

חלק ממגרשי . הארנה ואצטדיון טדי –ומוצאם הם השימושים האינטנסיביים הסמוכים 

. מצפון מזרח למגרשים שיהרסומקורים  חדשיםם יוקמו מגרשים הטניס יהרס ובמקומ

  .המגרשים החדשים אינם כלולים בתכנית לקו הכחול

תוואי חדש העובר בשטח שיעודו הוא  הנודוד איילון ' דב יוסף לבין רח' כל התוואי שבין רח

  .פ"לשצ
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במסגרת . י הרחובדוד איילון ויעבור בין שני מסלול' ממערב לתחנת הארנה ישתלב הקו עם רח

דוד אילון מעיקרו ותתווסף אליו דרך אשר תאפשר גישה אל תחנת הרכבת ' התכנית ישונה רח

  .בה יהיו גם רציפי אוטובוסים להורדה והעלאה של נוסעים

 הגשר שהוקם נכלל). בגיןדרך ( 50דוד אילון מעל כביש ' הקו יעבור בגשר משותף עם רח

תדרש  אך, צורה שלו הותאמה כבר למעבר הרכבת הקלהוהת' ב 3420' בתוכנית מאושרת מס

תוקם תחנת  צומתברביע הצפון מזרחי של . הקמת גשר לרכבת בין שני גשרי הכביש הקיימים

  .השנאה

  

אגודת ' אגודת ספורט ביתר ויעבור בין מסלולי רח' בהמשך מערבה יחצה התוואי את רח

בקטע זה תוקם תחנת הנוסעים . האייל 'עם רח, הכניסה לקניון מלחהלצומת ספורט הפועל עד 

שילוב המסילה ברחוב לא יחייב הרחבת רצועת הדרך למעט שינוי מינורי . ר"אגודת בית

  .בסמוך לכיכר

  

אך בקטע שמדרום לכיכר יהיה צורך בהרחבה של , הקו ימשיך דרומה בין מסלולי הכביש

תחנת  - תחנת נוסעים  מצפון לדרך יצחק מודעי תוקם. רצועת הדרך בעיקר בצידה המערבי

  .י"גט

  

חתך הרוחב . יפוסקוהרכב ש בין שני מסלוליבמרכז רחוב מודעי התוואי יפנה מזרחה ויעבור 

יצחק מודעי עם ' הכיכר המחברת כיום את רח. יורחב בשיעור ניכר בסמוך לכיכר הרחוב של

  .אגודת ספורט הפועל תשודרג לצומת מלא' רח

  

מעליה יעבור גשר להולכי רגל . ן מסלולי הכביש בקצה הקומודעי תוקם בי -תחנת הנוסעים 

  .אשר יחבר בין תחנת הרכבת לבין הגן הטכנולוגי

  

  .ר"אגודת ספורט בית –תחנת השנאה תבוצע ברביע הצפון מערבי של צומת הרחובות מודעי 

  

  . דב יוסף עם הדפו' תוסדר שלוחה מסילתית אשר תחבר את רח - שלוחה לדפו

בצומת דב יוסף . דב יוסף בתוואי משותף עם הקו הירוק' בצדו המערבי של רחהשלוחה תעבור 

  .בנבנשתי יוסדר משולש מסילתי' רח

ברצועה המיועדת כיום לשטחים , )מדרום( בהמשך יעבור התוואי לצד רחוב דוד בנבנישתי

הקיימת של רכבת ישראל הקו יעבור בגשר מעל המסילה . למבנים ולמוסדות ציבורפתוחים 

  .מתחם הדפו כלול בתכנית אחרת. הדפו כנס למתחםוי

  .)כלולה בקו הירוק( ממזרח לדב יוסף תוקם תחנת השנאה נוספת

  

' בקטע שבין רח, בצד המערבי של הרחוב, הפועלספורט אגודת ' שביל אופניים יעבור לאורך רח

  .י"אייל ועד לתחנת גט
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  השינויים העיקריים במקטע 3.6.2

  :ים במקטעלהלן פירוט השינויים העיקרי

תחבורתיות בין  יצירת תוואי חדש לרכבת הקלה ברצועה שלא עוברות בה כיום תשתיות .א

  .דב יוסף לבין תחנת הארנה' רח

 .מצפון מזרח למגרשים שיהרסוביטול מספר מגרשי טניס והקמת מגרשים חדשים  .ב

הסדרת כיכר חדשה בסמוך לארנה והסדרת גישה , והרחבתודוד אילון ' הסדרת רח .ג

 .לתחנה

על חשבון  יצחק מודעי' לבין רח רחוב איילאגודת ספורט הפועל בקטע שבין ' הרחבת רח .ד

 .רצועת גינון

 .הרחבת רחוב יצחק מודעי ופיסוק מסלוליו .ה

 

  

  תאור חתך האורך  3.6.3

  .לעיל 3.6.1.2' חתך האורך מוצג בתשריט מס

קע חתך האורך של הרכבת הקלה עובר בקירוב במפלסי הכבישים הקיימים ובמפלס הקר

  ):ממזרח למערב(הקיים למעט בקטעים הבאים 

  גשר , יעבור התוואי בגשר ארוך, פ וגן אלמליח"בתחום השצ: 12250-12470חתכים

 .'מ 210 - אורך הגשר יהיה כ. מעל מפלס הקרקע' מ 8 -שגובהו יגיע עד לכ, אלמליח

  ל עד במפלס קרקע וחפירה ש(קטע מעבר בין הגשר והמנהרה : 12470-12540בין חתכים

 ). 'מ 10 -כ

  תקרת המנהרה תהיה ". חפירה וכיסוי"תבוצע מנהרה בשיטת : 12540-12730בין חתכים

 .מוגבהת בחלקה ביחס למפלס הקרקע

  גשר מאסף: 13090-13130חתכים )BR-05(, מ 45 -באורך של כ, 50מעל כביש'. 

 בין חתכים . במפלס קרקע בקירוב :השלוחה לדפוD605-D560 בגובה  גשר מעל המסילה

 ).גשר בנבנישתי(' מ 60 - אורך הגשר כ. 'מ 9-10 - של עד כ

  

  

 חתכי רוחב טיפוסיים  3.6.4
 -ושוליים של כ' מ 8 -רצועת המסילה ברוחב של כ: גשר אלמליח - 12250-12470חתכים  .א

מתחת לגשר יעבור שביל לרוכבי . פ קיים"משני צידי הגשר ומתחתיו שצ. מכל צד' מ 1.5

ס "ר מתוכנן מדרום למתחם חניה יוסדר בסמוך ומדרום לביהקי. אופניים והולכי רגל

 .אורט ספניאן
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, מסילה במפלס הקרקע ומעבר לה משני צידיה: גן אלמליח - 12470-12540חתכים  .ב

 .פ"רצועת שיקום נופי ושצ

  
הרצועה ברוחב זהה למוזכר . מקטע חפירה וכיסוי: גן אלמליח - 12540-12730חתכים  .ג

מגרש . כחלק אינטגרלי מגן אלמליח, י צידיה יבוצע שיקום נופימעל המסילה ומשנ. לעיל

 12680גן השעשועים הקיים באזור חתך . כדורסל חדש יוקם מהצד הצפוני של המסילה

 .ישמר

  
המסילה עוברת מחוץ לרחוב ולאחר מכן עוברת : דוד איילון' רח - 12730-13090חתכים  .ד

קיר  .אחד עם הרחבה בסמוך למחלףמשני צידיה מסעה עם נתיב נסיעה . במרכז הרחוב

 .מתוכנן מצפון לתחנת ארנה

  
 .בהמשך 3.6.7 מובא בסעיףתאור הגשר ). BR – 05(גשר המאסף : 13090-13130חתכים  .ה

  
המסילה . י"אגודת ספורט הפועל מגשר המאסף ועד לגט' רח: 13130-13900חתכים  .ו

שביל . משני צידי הרחובמדרכות . נתיבים משני צידיה 2-3עוברת במרכז והמסעה כוללת 

קיר . פ"בתחום השצ, 13340-13880אופניים יעבור לאורך המדרכה המערבית בין חתכים 

 .קירות להריסה בצד המערבי של הרחוב. י"מתוכנן בצד הקרוב לגט

  
המסילה במרכז ומשני . י ועד לתחנת מודעי"יצחק מודעי מגט' רח: 13860-14158חתכים  .ז

. באזור תחנת מודעי קירות להריסה משני צידי התוואי .נתיבים 3צדדיה מסעות עם 

 .רכבת ישראלי ובאזור תחנת "קירות מתוכננים סביב גט

  

  השלוחה לדפו  .ח

  .'מ 8 - רוחב המסילה כ. לא בתחום הדרך, בנבנישיתי' המסילה עוברת לצד רח

  

 תחנות הנוסעים במקטע 3.6.5
לרבות , )מזרח למערבמ(תחנות הנוסעים אשר יוקמו במקטע דרום מערב מתוארות להלן 

  :והטיפול האקלימי הנדרש במידת הצורך) במידה והיו(תיאור החלופות למיקום התחנות 

  

 תוקם בין זרועות כיכר מתוכננת אשר תחבר את רחוב דוד תחנה ה :תחנת הארנה

זכות הדרך תורחב . למגרשי החניה ולמתחם הארנה הדרומיגישה הילון עם כביש יא

יועתקו למקום מגרשי הטניס . י קיר תמך חדש"פון ותתחם עלכיוון מגרשי הטניס מצ

, התחנה מרוחקת משימושים רגישים וסמוכה לארנה .)בהמשך 3.6.10ראה סעיף (אחר 

  .לחברת החשמל ועוד, למרכז הספורט, לאצטדיון טדי
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דוד איילון ' אשר יחבר את שתי הזרועות של רח כבישמדרום לתחנת הארנה יוסדר 

 הנוכי קהל המשתמשים בתחנה  הנהההנחה . והורדה של נוסעים העלאה גם ויאפשר

הגישה תבוצע במעברי חציה  .הציבור שיעדיו ומוצאיו הם בשימושים סמוכים לתחנה

במהלך אירועי ספורט  .התחנה תמצא על מילוי קל ביחס למפלס קרקע .סמוכים

ועים מסוג כפי שמבצעת המשטרה באיר(גדולים צפויה סגירה של האזור לתנועת רכב 

סגירה זו תאפשר נגישות אל התחנה ואזור עמידה רחב לנפחים ). זה גם כיום

גם אופן התפעול של הרכבת צפוי להשתנות . משמעותיים של נוסעים בסמוך לתחנה

  .באירועים כאלו ולאפשר יציאת רכבות מאזור התחנה בתדירות גבוהה

  

ות למיקום התחנה מזרחית כחלק מבחינת החלופות למעבר בגן אלמליח נבחנה האפשר

למרכז הטניס והוספת תחנה ייעודית מול איצטדיון טדי שתופעל בהתאם לזמני פעילות 

בעיית הנגישות לתחנת הארנה עבור תושבי האזור , בשל אילוצי גיאומטריה. האצטדיון

ובשל המרחק ) רחק רב יותרללכת מאשר במידה ותמוקם מזרחה לטניס יידרשו (

תחנה אחת שתשרת היטב הן את של הועדפה האפשרות  ,התחנותהקצר המתקבל בין 

  . והן את תושבי האזורוהארנה  באי האצטדיון

  .דרש טיפול הכולל אמצעי מיגון מפני גשמיםי, של התחנה חשוף יחסיתהבשל מיקומה 

  

  .מציג את תחנת ארנה 3.6.5.1' מס רשיםת

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  )6מקטע (מלחה  –פרק ג                         
  

  

  
96 

  

  ארנהתחנת נוסעים  3.6.5.1 'תרשים מס

  

  בסמוך לכניסה הצפונית של , אגודת ספורט הפועל' תוקם ברח: ר"תבי אגודתתחנת

קניון מלחה ותשרת בעיקר את הנוסעים המבקשים להגיע לקניון או לעזוב אותו 

  . במפלס הכבישים הקיימים הנומפלס התחנה . ליעדים שונים בעיר

מהרציף ' מ 14-20 - במרחק של כ, מבני המגורים מצויים מצפון לתחנת הנוסעים

נתיבי התנועה המקבילים לרכבת וכן בכניסה ת האוטובוסים יוסדרו על ותחנ .פוניהצ

 .לרחוב האייל

אגודת ביתר ' מעברים להולכי רגל מצויים בכל זרועות הכיכר ובצומת הדרכים על רח

  .אגודת ספורט הפועל' עם רח

  .יש להתקין בתחנה אמצעים להגנה מפני גשמים
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 אגודת ספורט הפועל' למתחם הגן הטכנולוגי ברחתוקם בסמוך לכניסה : י"תחנת גט .

התחנה מרוחקת יחסית ממבני . מפלס התחנה יהיה במפלס הכבישים הקיימים

מהקצה ' מ 60 -המבנים הסמוכים ביותר מצויים ממערב לה במרחק של כ. מגורים

מעברים להולכי רגל יוסדרו בכל הזרועות של צומת הכניסה לגן . הצפוני של התחנה

אשר יוסדר במקום הכיכר , וגי ובכל הזרועות של הצומת עם דרך יצחק מודעיהטכנול

, יוקם קיר תמך ממזרח, צור רוחב מספיק לכל האלמנטים בתחנהיעל מנת ל. הקיימת

 .בסמוך לגן הטכנולוגי

 .רוחות וקרינת שמש, לתחנה זו נדרש טיפול אקלימי הכולל אמצעי מיגון מפני גשמים

  

 במפלס הכביש הקיים , דעייצחק מו' ברח הקו ה תוקם בקצההתחנ:תחנת יצחק מודעי

גשר להולכי רגל יוקם מעל התחנה . ותשרת את משתמשי הגן הטכנולוגי ורכבת ישראל

/ מהגשר תתאפשר גישה לתחנה באמצעות מדרגות. ויקשר בין השימושים הללו

רח מעברי חציה נוספים יוסדרו ממערב בצומת הגישה לתחנת הרכבת וממז. מעליות

התחנה . מספר תחנות אוטובוסים יוקמו משני צידי הרחוב. 50בצומת עם כביש 

זכות , רוחב רצועה מספק להקמת התחנהור יצלעל מנת . מרוחקת משימושים רגישים

יעבור , מדרום לו, יצחק מודעי' לאורך רח. י"הדרך תורחב ויוקם קיר תמך בסמוך לגט

  .שביל אופניים

  .רוחות וקרינת שמש, ימי הכולל אמצעי מיגון מפני גשמיםלתחנה זו נדרש טיפול אקל

  תחנת נוסעים מודעי 3.6.5.2'תרשים מס
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  מערכות לאספקת אנרגיה 3.6.6

  20חלופות תחנות ההשנאה 3.6.6.1

  .תחנות ההשנאהחלופות למציג את  3.6.6.1' תשריט מס

  

 דוד איילון – 16' תחנה מס .א

  :למיקום התחנה נבחנו שתי חלופות

 .ה לבגין צפוןפ הסמוך לרמפת יריד"שצ .1

 . ארנה/ בפארק הסמוך לצומת טדי .2

למנוע (גרוע שטח מהכניסה לגן אלמליח החלופה השניה נפסלה על מנת שלא ל

 . )ג"שהייה באזור התחנה וחשיפה לאלמ

 

 יצחק מודעי - 17' ה מסתחנ .ב

  :למיקום התחנה נבחנו שתי חלופות

גן יצחק מודעי מתחת לכביש העובר בין רכבת ישראל לבין ה' ברח .1

 .הטכנולוגי

 .ברביע הצפון מערבי של צומת מודעי בגין .2

החלופה הראשונה נפסלה בשל בעיות של נגישות לתחנה העלולות לגרום לקשיים 

  .בתחזוקה

  

  תאור תחנות ההשנאה 3.6.6.2

להלן . לעיל 3.6.1.1תחנות ההשנאה שנבחרו לאורך התוואי מוצגות בתשריט 

  .הפירוט

  
. מצפון לתוואי, לון בסמוך לגשר המאסףדוד איי' ברח: דוד איילון – 16חדר  .א

 . פ"החדר יהיה תת קרקעי ויוקם בשטח שיעודו שצ

ברביע הצפון מערבי של מפגש , יצחק מודעי' ברח: מודעי יצחק – 17חדר  .ב

 .פ ודרך"החדר יהיה תת קרקעי ביעוד שצ. י"בסמוך לגט, הרחוב עם דרך בגין

  

  .שנאההתחנות האת מציג  3.6.6.2' תשריט מס

 

 

                                                           
 .08.07.2015. משרד ארי כהן אדריכלות ובינוי ערים 20
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  בנים ומתקניםמ 3.6.7

  :במקטע זה יוקמו מספר מתקנים וגשרים כמפורט להלן

את הגשרים המתוכננים  יםמציגלעיל  3.6.5.1' ותרשים מס )ד-א(3.6.7.1' מס יםתשריט

  .לאורך התוואי

  

  02(גשר אלמליח-BR( - רוחב . 12460-12250בין חתכים , הגשר יוקם מעל מפלס הגן

. מכל צד' מ 1.5 - ילות ובנוסף שוליים של כמותאם למעבר שתי מס', מ 8 - הגשר כ

תהיה מגרעת , 12360באזור חתך . מעל מפלס הקרקע' מ 8 -כ וגובהו' מ 210 - אורכו כ

במפלס הקרקע באזור זה . והמרחק בין עמודי הגשר יהיה מצומצם יותרבחתך הגשר 

חתך  ראו. מתחת לגשר תת קרקעיקו מתח עליון בשל מעבר  תאסר כל עבודת חפירה

  .'א 3.6.7.1בתשריט 

 

  03(בגן אלמליח " חפירה וכיסוי"מקטע-BR( –  מקטע מול מתחם הארנה בו המסילה

החפירה תבוצע ). 12540-12730בין חתכים (' מ 180 - לאורך כ, תעבור בתת הקרקע

. מכל צד' מ 1.5 -כולל שוליים של כ' מ 13 - רוחב הקופסא כ. 'מ 10 - לעומק של כ

 .נופימעליה יבוצע שיקום 

  

  05(גשר המאסף-BR( –  50מעבר המסילה מעל כביש )הכולל הגשר הקיים ). דרך בגין

' מ 45 -אורך הגשר כ. ישודרג לצורך מעבר המסילה במרכזואת נתיבי התנועה בלבד 

  . 'מ 8 - רצועת המסילה תהיה ברוחב של כ. 50מעל כביש ' מ 9 -  וגובהו כ

  

 י "גשר יחבר בין מתחם רכבת ישראל לגטה – גשר להולכי רגל בתחנת יצחק מודעי

מהגשר תתאפשר גישה לתחנת הנוסעים . מעל מפלס התחנה' מ 5.5 -ויוקם בגובה של כ

 .או מעליות/באמצעות מדרגות ו

  

 04(גשר בנבנישתי -גשר השלוחה לדפו-BR (60 - אורך הגשר כ -  מעל פארק המסילה 

 . מעל מפלס קרקע' מ 9-10 - גובהו של הגשר יגיע לכ. 'מ 12 - רוחב הגשר כ. 'מ
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  21במקטע השיקום הנופי 3.6.8

  .במקטע הנופי השיקום תכנית את מציג 3.6.8.1 'תשריט מס

  מציג חתכים נופיים 3.6.8.2' תשריט מס

  
  ). לעיל 3.0.15סעיף (בדומה למפורט בפרק הכללי ם נההעקרונות לשיקום נופי למקטע זה 

  

  :םעל פי חלוקה למקטעי, דגשים נוספיםלהלן 

  :גשר וגן אלמליח .א

  .יעודי לקו ובשולי גן אלמליחיבקטע זה המסילה עוברת על גשר 

בגלל אופיו המיוחד של קטע זה יש צורך בקירות תמך חדשים ופורטלים אשר מתוכננים 

גם . כל האזור יעבור שדרוג ושיקום נופי הולם. כך שיתאימו ככל האפשר למצב הקיים

  .שבילי הולכי הרגל ישודרגו בהתאם

  :להלן פירוט הדגשים העיקריים לאורך התוואי במקטע זה

  

 :מדרכות  .1

עד היציאה מהפורטל , מדרכות מילוט מינימליות לאורך הגשר ובהמשך המסילה

  .המערבי לרחוב דוד איילון

  

 :עצים  .2

מהשיקום עצים רבים ככל הניתן יינטעו באזור שמתחת לגשר ובסביבתו כחלק 

יינטעו עצים רבים ויישמרו עצים בוגרים , למליחבפארק א, בהמשך התוואי. הנופי

  . הכל כחלק משיקום ושידרוג הגן, במידת האפשר

  

 :קירות תמך וגדרות  .3

בחלקו המזרחי של קטע זה המסילה עוברת על גשר חדש ולאחר מכן מגיעה אל 

עד שיוצאת שוב , הארנה מבנהלבאזור שממול  –" מתחפרת"פני הקרקע ואז 

יש צורך בקירות תמך בקצה הגשר , קב תכנון ייחודי זהע. לרחוב דוד איילון

  . ובאזורי הפורטלים וכן באזור ההתחברות לפיתוח של מתחם הארנה

  

 :פים לאורך התוואי"שצ  .4

כל  .שר יעבור שדרוג והרחבהא, פ קיים"במקטע זה התוואי כולו עובר בשצ

יעשה כל ו אופיו של הגן יישמר .הכניסות הקיימות יישמרו ויוספו עוד כניסות

  .נסיון לשמור על רציפות בין שני חלקי הגן

  
                                                           

 .16.12.2014-ב, שלמה אהרונסון אדריכלים, אור ניב' פלגי ואדר -'איריס רחמילביץ' אדרי יועצי הנוף "ע נכתב21
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 :שביל אופניים  .5

שביל אופניים מתוכנן יורד מאזור החניון הסמוך לבית הספר ומתחבר אל השביל 

  .הקיים בפארק המסילה ואל השביל המרכזי החוצה את גן אלמליח לאורכו

  

  רחוב דוד איילון     .ב

  :עהמקטלאורך  העיקרייםלהלן פירוט הדגשים 

  

 :מדרכות  .1

מרכז הטניס ואיצטדיון טדי מתוכננות רחבות גדולות , באזור המפגש בין הארנה

מערבה  .גם בשעות שיא הארועים, ככל הניתן על מנת להכיל את קהל המשמשים

ריהוט , המדרכות הקיימות ישודרגו ויורחבו ככל הניתן ,לכיוון כביש בגין, יותר

  .רחוב ישולב בתכנון

  

  :עצי רחוב  .2

בהתאם להנחיות הכלליות בסעיף , טעו עצים חדשים וישמרו עצים בוגריםינ

במקומות בהם יש התרחבות של המדרכה או אזורי גינון לאורך . לעיל 3.0.15

  . המדרכה ינטעו עוד עצים

  

  :קירות תמך וגדרות  .3

קיר התמך הקיים יוסט לכיוון , עקב הרחבת זכות הדרך באזור תחנת הארנה

  .מרכז הטניס

  

  :פים לאורך התוואי"שצ  .4

, פ שבפינת רחוב דוד איילון וכביש בגין"תחנת השנאה חדשה מתוכננת בשצ

  .פ הקיים יתוכנן מחדש תוך שמירה על אופיו המיוחד"השצ

  

 רחוב אגודת ספורט הפועל ורחוב מודעי    .ג

  :המקטעלאורך  העיקרייםלהלן פירוט הדגשים 

  

  :עצי רחוב  .1

דוד ' לעיל ובדומה לרח 3.0.15סעיף העקרונות בהתאם להנחיות הכלליות ב

  .איילון

  

  :קירות תמך וגדרות  .2

בעיקר , עקב הרחבת זכות הדרך מתוכננים מספר קירות חדשים בגדה המזרחית
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ברחוב מודעי מתוכננים קירות משני . שם הקרקע נמוכה יותר, י"בהיקף של גט

  .מתואמים עם הפרויקטים העתידיים המתוכננים שם, צידי הרחוב

  

  :פים לאורך התוואי"שצ  .3

פ האורכי לאורך המדרכה המערבית יתוכנן "השצ, עקב הרחבת זכות הדרך

  . המפלסים והאופי הייחודי לו, תוך שמירה על כניסות, מחדש

  

  :שביל אופניים  .4

מתוכנן שביל אופניים דו כיווני המלווה את המסילה , ברחוב אגודת ספורט הפועל

  .ים ממוקמות בסמוך לתחנותחניות אופני. לאורך המדרכה המערבית

  

  22העתקת תשתיות 3.6.9

  :להלן פירוט התשתיות להעתקה במקטע מלחה

  24"- 2"טווח קטרים (קווי מים(.  

  וקטע מקו מאסף  30"כולל קטע מקו מאסף רפאים בקוטר , בקטרים שוניםקווי ביוב

 . 36"אלמליח בקוטר 

 קטעים מקוי סניקה של קולחין.  

 מובל ניקוז נחל , )מאזור מקור חיים לנחל רפאים(ג "שבמובל ניקוז ר, תעול/קווי ניקוז

, ישתניברחביה מאזור מרכז הטניס עד לחיבור לנחל רפאים אחרי חציית גשר דוד בנ

קטעים מתשתיות . מובל רפאים החוצה את כביש יעקב מודעי באזור תחנת הרכבת

  .העתקהל/ אלו נדרשים להתאמה

 קטע ובחציותמלכל אורך ה -תשתיות בזק.  

 מתח גבוה ומתח נמוך רבות נדרשות להעתקהתיות חשמל תת קרקעיות תש. 

  מעגלים של כבלי חשמל מתח עליון  שנילאורך מסילת הרכבת ממלחה מונחים

מתוכנן בהתאמה למיקום תשתיות אלו בגן אלמליח תכנון גשר הרכבת . וולט 161,000

גון או תידרש יוחלט במהלך התכנון המפורט אם ניתן להסתפק במי, אך בשל הקרבה

 .העתקה

 שניש חברת החשמל במלחה ולאורך רחוב איילון עד רחוב אלמליח מונחים "מתחמ 

והיא הרכבת מתוכננת לעבור מעל תשתית זו . ל"מעגלים של כבלי חשמל מתח עליון כנ

 .תמוגן

 סלקום, פרטנר, הוט(שתיות כבלים ת.(  

  בצמתיםוקטע מלכל אורך המתוכננות לביצוע תשתיות תאורה.   

                                                           
 .04/11/2015, משרד דוד אקרשטיין 22
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 קטע כשבצמתים מלכל אורך המתוכננות לביצוע  -ובקרת רמזורים תשתיות רמזורים

 .אינטנסיביתרמזורים תשתית  מתוכננת

 ומערכות השקיההשקיה  קווי. 

  

  

  נושאים מיוחדים 3.6.10

  מגרשי טניס  6קירוי של 

התכנית . עקב הקמת תחנת הארנה בתחום מגרשי הטניס מוצעת תכנית חדשה למתחם

  .מגרשים פתוחים 8במקום  מגרשי טניס 6רוי קיהמוצעת כוללת 

  מתחם הטניס 3.6.10.1' תרשים מס 

  

 

 תכנית הקו הכחול גובלת במובל ניקוז הנחל באזור חציית . שורק/ ניקוז של נחל רפאים

  .לא קיים שינוי או פגיעה במערכת הניקוז הקיימת. דב יוסף וגשר בנבנישתי
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  שלב ההקמה 3.7
  

  כללי - זמנים  תאור שלבי העבודה ולוחות 3.7.1

כולל העבודות לאורך התוואי , עבודות ההקמה של הקו הכחול כוללות את כל המרכיבים

קירות תומכים , הדפו, הקמת הגשרים והמעברים, הקמת התחנות וחדרי המיישרים, עצמו

 יפורטו במסמכים אחרים עם זאת חלק מהמרכיבים כגון הדפו והתחנות התת קרקעיות. ועוד

  .א נסקרת בתסקיר זהועל כן הקמתם ל

  

  :וצע במספר שלביםבתהקמת הקו הכחול 

מבנים הסמוכים , תשתיות, מי תהום, סקירת התנאים הפיסיים כולל מבנה הקרקע .א

 .'לתוואי וכו

תחנות , הקמת שטחי התארגנות לאורך התוואי ובסמוך למתקנים מיוחדים כגון גשרים .ב

סדנאות , חניה, לינה, וןשטחי אחס, כולל הקצאת שטחים למשרדים, דפו, נוסעים

 .מלאכה ועוד

אלמנטים העלולים לפגוע בהנחת המסילה ובעבודות לפיתוח תשתיות ופינוי התוואי מ .ג

גדרות ואף מבנים , קירות, עצים, תמרורים ורמזורים, כגון עמודי תאורה, הרחוב

 .המצויים בתחום העבודות

תחזוקה של , וז וביובעבודות תומכות בפרויקט כגון חיזוק ותחזוקה של תעלות ניק .ד

 .מבנים סמוכים

אלמנטים , מעברים, מבנים, מיקום מחדש של מתקנים, הרחבה ויישור של התוואי .ה

 .'נופיים וכו

התשתיות יטופלו בנפרד בהתאם . הקמת קירות תמך חדשים, הסטת תשתיות קיימות .ו

 .לסוגים השונים

 .הסדרת התנועה באופן זמני על מנת לאפשר גישה לעבודות .ז

הנחת , הנחת הבסיס למצעים, לאחר פינוי התוואי כולל חפירה, נחת המסילותשלב ה .ח

 .הסדרת הניקוז והנחת המסילות עצמן, יסודות

, יבוצעו שינויים במיקום אבני השפה. הסדרת המסעות כתוצאה משינויים במפלסים .ט

 .'הנחת מערכת התמרורים וכו, הסדרת הצמתים ומעגלי תנועה

תמרורים , מערכת האיתות, )OCS(לים עיליים כב –התקנת מערכת החישמול  .י

 .ורמזורים

 .'הנחת מערכת השקיה וכו, נטיעת עצים, כולל פיתוח הרחוב, עבודות השיקום הנופי .יא

 .ביצוע בדיקות ניסיון לתקינות הקו והשירות .יב
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הקמת שלביות להצעה ראשונית להלן פירוט  תכנון שלביות ביצוע הקוים עדיין לא הסתיים

  :התאם לשלביות הרשתהקו הכחול ב

בשלב ). 2020-2023(לתחנת מודעי דב יוסף הקמת הקו בקטע שבין תחנת  ראשוןשלב  .א

  .יוקם גם דיפו מלחהזה 

 . 2020-2023 -זמן עבודות משוער, יפו מרכז ועד דב יוסף – שנישלב  .ב

 .הקמת הקו בקטע שבין החאן לדב יוסף –שלב שלישי  .ג

כולל  )אילן ליפו מרכז- בין תחנת בר(עי עבודות על המקטע התת קרק – רביעישלב 

 .)2022-2026 זמן משוער( אילן-בר - עבודות במקטע רמות 

  
  :את השלבים כלהלן העבודותבכל מקטע יכללו 

 .כולל הקמת המדרכות וקירות התמך, עבודות בשולי חתך הרחוב .א

 .הקמה והסדרת המסעות .ב

 .הנחת המסילות .ג

 .הפיתוח הנופי .ד

  

  23בקטע המנהור זמנים תאור שלבי העבודה ולוחות 3.7.2

  .התת קרקעיות אינו מתואר במסמך זה התחנותכאמור לעיל אופן ביצוע : הערה

  
הכלכליים פונקציה של האילוצים  הנםשלבי ההקמה ולוחות הזמנים לעבודות המנהור 

משני  או) ראש עבודה אחד(מפורטל אחד עשוייה לכאורה להתבצע העבודה . והסביבתיים

אך על פי התכנון הידוע כיום תבוצע עבודת הכרייה , זמנית-בו) בודהשני ראשי ע(פורטלים 

לפיכך לא הוסדרו דרכי גישה ואתר התארגנות בסמוך לפורטל . מהפורטל הצפוני בלבד

 . הדרומי

  

עפר בסדר גודל -משטחי(ל מספר דונמים הממוקם בשטח ש עבודהמחנה  הנו" עבודה-ראש"

 .בהמשך 3.7.5.2מופיע בסעיף פרוט רכיבי המחנה  .לןימוקמו מבני הקב וב) 'מ 50על  100של 

 נוחה לגישה אפשרות זמינות של שטח מתאים :מיקום ראש העבודה מותנה במספר גורמים

מקום מתאים להכשרת  איתור, קיימת לתנועה) הפרעותמיזעור ( מייטבית השתלבות תוך

 מבנים .)וי פחות בירידהרצ, עדיף לכרות בעלייה(הכרייה  כוון, משטחים עבור מחנה העבודה

 .ועוד, לפתח ומחנה העבודה והעלולים להיות מושפעים מרעש ורטט הסמוכים

 

  :נםיההמנהרות  בכרייתהצפויים  העבודהשלבי 

                                                           
 .מ"הנדסה בע רוזן .א, ארנון רוזן' אינג י"ע ךנערסעיף זה  23
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 הקבלן התארגנות .א

 .ל"ציוד כרייה ותימוך מחו הובלת :אופציה - 

 .לפורטל גישה והסדרת קיימות תשתיות פינוי - 

 .העבודה מחנה והקמתעפר  עבודות - 

 .הפורטל וייצוב דפנות הסלע סביבו חציבת - 

 .המנהרה כריית .ב

 .)במרכז הקימרון(מנהרת החלוץ  חיתוך -

 .הקמרון השלמת -

 .המנהרה העמקת -

 .גובים וצנרות, חציבת תעלות לכבלים, צורת דרך יצירת -

 .ומסילותמערכות  השלמת .ג

 .צנרות וכבלים הנחת -

 .גובים ושוחות בקורת בניית -

 .מערכת כח ותאורה התקנת -

 .תשתית חיבור לחברת החשמל כנתה -

 מערכת האיוורור  התקנת -

 .)'תקשורת וכיוב, בקרה, רימזור, תמרור, שילוט(מערכות עזר  התקנת -

  

הזמן מגמר הכנת הפורטלים ומבוסס על הערכת קצב התקדמות ממוצע  הנו" זמן הכרייה נטו

במידה . עבודה שעות 10עד  8קצב זה סביר לעבודה במשמרת אחת בת . של שלושה מטר ליום

י שתי "ע(עבודה רצופה במשך עשרים וארבע שעות ביממה , י הרשויות המוסמכות"ע, ותאושר

 8י שלש משמרות בנות "או ע, שעות 4שעות ומשמרת אחזקה ושרותים של  10משמרות בנות 

  .ליממה ולקצר זמני העבודה בהתאם' מ 6ניתן יהיה להניח קצב של ) שעות עבודה

  

 24אתרי התארגנות ועוד, דרכי גישה, הרהנמשיקום פתחי ה .ד

לצורך ביצוע המקטע התת קרקעי של הקו הכחול נבחר אתר התחום בין הרחובות 

פ ומכיל עצי אורן "שצמיועד לשמש כהשטח . הרטום ובן ציון אטון- גולדה מאיר

  . ה מאיר לכיוון בן ציון אטוןדגול' הנטועים בשיפוע היורד משד

ושינוי  יה צורך בעקירת העצים הנטועים בוארגנות יהלצורך הכשרת השטח לאתר הת

הגישה אל מבני  .גולדה' מפלסים הכוללים הקמת קיר תמך בדופן האתר הגובלת בשד

 .בן ציון אטון תישמר ובמידת הצורך תוסט לדרכים חלופיות' הציבור הממוקמים ברח

                                                           
  .משרד שלמה אהרונסון אדריכלים, ידי יועצי הנוף בפרויקט-סעיף זה נכתב על 24
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למתן , הרכבתבן ציון אטון ייבחנו מחדש בתום עבודות ' ברח הציבורהגישות למבני 

  .פתרון קבע

  .בהמשך 3.7.5פרוט נוסף לגבי הכנת אתר ההתארגנות ושיקומו מופיע בסעיף 

 

  25העבודות להקמת המקטע התת קרקעי 3.7.3

  מבנים ואלמנטים להריסה 3.7.3.1

 ברביע הצפון מזרחי  יםהמצוי ים צמודיםמבנו שני באזור הפורטל הדרומי יהרס

 'ג 2709 פ במסגרת תכנית"המגרש מיועד לפיתוח שצ. של צומת יפו ושטראוס

 .לכן המבנה אמור לההרס ללא קשר להקמת הקו הכחול

  

  תאור תהליך הכרייה 3.7.3.2

 שיטת הכרייה

ומשום כך צפויים שינויים קלים בכל  שיטת הכרייה והתימוך תותאם לתנאי הסלע

  . שיטה תוך כדי בצוע בהתאם לשינויים באיכות מסת הסלע

תימוך , חציבה הנםת השלבים העיקריים שלוש. מחזור הכרייה כולל מספר שלבים

כאשר נילווים אליהם שלבים משניים הכרוכים בהתקנת מערכות , ושינוע החפורת

  .תאורה וניקוז, זמניות לאיוורור

כאשר , באחת משלש השיטות החלופיות עקב אופיו של הסלע תבוצע עבודת הכרייה

 : יטות החציבה הןשלש ש. הבחירה תלוייה בציוד המצוי בידי הקבלן ובנסיונו

 .מכונות חיתוך .א

  פטישים הידראוליים .ב

 .קדוח ופיצוץ מבוקר .ג

  

כלי  הנן  Road headers או Boom Cutters מכונות חיתוך: מכונות חיתוך .א

") בום("ה אשר תוכננו לעבודות כרייה על בסיס זרוע הידראולית "צמ

מכונות . כרסום והחותכת את הסלע באורח רציף/המצוידת בשיני חיתוך

מפחיתה את , שקטה באורח יחסי, חיתוך מאפשרות עבודת חציבה המשכית

, ההימנעות מפיצוץ יוצרת משטח סלע חלק יותר. כמות הרעידות ובטוחה יותר

  . מקטינה את הסידוק המלאכותי בסלע ומאפשרת חיסכון בתימוך

שיטה מומלצת למנהרה זו מבחינה גיאוטכנית ועדיפה  הנהשיטת החיתוך 

יחד עם זאת ייתכן שהזוכה במכרז יעדיף , ת הפרעות לסביבהמבחינת מניע

 .מתןך השיטות המפורטות בהמשך להשתמש בשיטת כרייה אחרת

                                                           
 .מ"הנדסה בע רוזן .א, ארנון רוזן' אינג י"ע נערכו 3.7.3.2-3.7.3.7 סעיפים 25
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כאשר הן מחוברות באמצעות כבל , מכונות החיתוך פועלות באמצעות חשמל

י חיבור זמני לרשת חברת "החשמל מסופק ע. מגולגל על תוף לשנאי מתאים

דל החיבור מותנה בגודל והספק מכונת החיתוך גו. י גנרטור"החשמל או ע

עד  200אך ניתן להעריך כי גודל החיבור הדרוש יהיה בתחום , ומפרטי היצרן

 .א"קוו 250

קיימת עדיפות לחיבור החשמל לרשת מאחר והדבר ימנע מקור רעש נוסף 

אך הדבר מותנה באפשרות מתיחת קו זמני במתח גבוה לאתרי , מגנרטור

 .המנהרות

 

על ידי חציבה  הנהשיטת כרייה חליפית : ה באמצעות פטיש שבירהכריי .ב

בפטישי שבירה הידראוליים על גבי מרכב זחלי אשר גודלם והספקם תואמים 

אלו הם אותם פטישי שבירה בהם נעשה . את שלבי ואופי עבודת הכרייה

 . שימוש בעבודות סלילה ובנוי

 

של מלאי מגוון של  קיומו הנושבירה  השיקול העיקרי בעבודה עם פטיש

, מאידך. ל"ומכאן האפשרות להימנע מהבאת ציוד יקר מחו פטישים בארץ

כמות , איכות החיתוך ותפוקת החיתוך עם פטיש שבירה יהיו נמוכים יותר

משום שכמות בטון גדולה (גבוהה יותר ) ובמיוחד בטון מותז(התימוך הנדרש 

 .הכללי איטי יותר וקצב העבודה) והסדוק" מחוספס"יותר נכנסת לסלע ה

 

אולם רמת הרעש אינה חורגת , פטיש השבירה רועש יותר ממכונת החיתוך

רעש . מהמקובל בעבודת חציבה עילית הנהוגות כיום בעבודות עפר לכבישים

זה ילך ויקטן ככל שהפטיש יעמיק למנהרה ויהיה זניח לאחר שחזית הכרייה 

 .תעמיק עשרות מטרים בודדים

 

י קדיחת מספר "בשיטה זו מתבצעת הכרייה ע :יצוץ מבוקרי קדוח ופ"כרייה ע .ג

הטענתם בכמויות קטנות יחסית של , )אינץ 1.5- כ(רב של קדוחים בקוטר קטן 

" מבוקר"משום כך מכונה הפיצוץ . חומר נפץ ופיצוצם בסידרת השהיות

)Controlled .( זו שיטה מקובלת וכלכלית ומתבצעת בערים רבות בסקנדינביה

מיגבלתה העיקרית של . הסלע קשה מדי עבור מכונות החיתוךושוויץ בהן 

על מנת להתגבר . ברעש וזעזועים הניגרמים בסביבה בעת הפיצוץ הנהשיטה זו 

מקובל להטיל מיגבלות על , או לפחות להקטינה לרמות סבירות, על בעייה זו

כך שרמת הרטט , מ ומספר ההשהיות"כמות החנ, צפיפותם, קוטר הקדוחים
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 .במהירות חלקיק תהיה מתחת לדרישות התקןהמדודה 

י מרבית "קודמות וסביר מאד שתוצע עשיטה זו יושמה בירושלים במנהרות 

 DIN 4150העבודה תבוצע בכפוף לתקן הגרמני . הקבלנים כחלופה מועדפת

הסביבה והמטיל מיגבלות על רמת הרטט והרעש  הגנתהמשרד ל קובל עלהמ

בכל העבודות הקודמות שבוצעו  .ותבמבנים שונים ובשעות היום השונ

כלומר , 22:00עד  06:00- בירושלים הוטלו במפרט מיגבלות של פיצוצים מ

ונערכה בקרה רציפה באמצעות מיכשור , איסור מוחלט על פיצוצים בלילה

 . או רגישים למדידת רמת הרטט/שהותקן על מבנים סמוכים ו

 

 תימוך ודיפון

סלע - ת ובאולמות יתבסס על שילוב של ברגיבמנהרו) Primary(התימוך הראשוני 

צפיפות ברגי , כמות הזיון בו, ובטון מותז מזויין תוך התאמת עובי הבטון המותז

הסלע ואורכם לתנאים הגיאולוגיים והגיאומטריים של מערכת המנהרות 

כמו כן צפויות עבודות . למקרי חירום יותקנו תמיכות מקשתות פלדה. והאולמות

י בטון "ועבודות למילוי חללים קארסטיים ע" ותפירתם"קים דיוס לאיטום סד

   .שאוב

 

ם ומבטון מזויין יצוק באתר יבוצע כתימוך נוסף וסופי על מנת להבטיח קי דיפון

הדיפון אינו חיוני מבחינת היציבות . תחזוקה מועטה ורמת שירות גבוהה, ממושך

הרות תעבורה אולם הוא סטנדרט מקובל במנ, מוך הראשונייי הת"המושגת ע

למעט , ים בוצעו עם דיפון יצוק באתרלכל מנהרות הרכב בירוש. בעולם ואף בארץ

 . לגוש עציון 60שתי המנהרות בכביש 

  

  שינוע החפורת

. קרקעיים אל אתרי שפיכה מאושרים- שינוע החפורת יבוצע מתוך החלליים התת

דירם במסמכי העבודה ויהיה צורך להג ימאתר מרוחקיםאתרים אלו עשויים להיות 

  .החוזה על מנת שהקבלן יוכל לכמת את עלות השינוע

  

זמני בסמוך לפורטל מאחר את העפר באופן הקבלן יבקש לערום שסביר להניח 

והרכב המשמש לשינוע העפר בתוך המנהרה עשוי להיות רכב מיוחד למכרות אשר 

ריקה במקרה זה יבקש הקבלן לבצע פ. אין לו רישוי מתאים לתנועה על כבישים

  . למשאיות רכינה מקובלות) שופל(י יעה אופני "לערימה זמנית והעמסה מחדש ע

  

לערימה זמנית זו עשוייה להיות השפעה מכבידה על איכות הסביבה לאור הבינוי 

במידה ולא . מראש את אישורה לקבלויהיה צורך , הצפוף בסביבת הפורטלים
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רישוי לתנועה על הכביש יהיה על הקבלן להביא לאתר משאיות בעלות , תאושר

פילטר מיוחד  משאיות אלו תצטרכנה להיות בעלות. ולהעמיסן כבר בתוך המנהרה

  .להקטנת פליטת הגזים הרעילים בהתאם לתקני הבטיחות הקיימים

  

 מערכות עזר זמניות

מערכות אלו יפורקו . צוע יתקין הקבלן מערכות עזר לצורך בצוע העבודהיבזמן הב

איוורור , תאורה: הנןמערכות העזר . ן תותקנה מערכות קבעבסוף העבודה ובמקומ

 .וניקוז

 

התאורה הזמנית מיועדת לספק לקבלן את רמת התאורה הנדרשת לעבודה בטוחה 

ויעילה ומתבססת על תאורה ברמה נמוכה באורח יחסי לאורך המנהרה וברמה 

ת במתקן לנושא זה אין כל השלכה על התאורה הסופי. גבוהה יותר באזורי העבודה

  ).5567י "ת(הקבע והוא מתבסס על תקן בטיחות וגיהות לעבודות מנהור 

 

את גזי הפליטה של , בזמן העבודה, האיוורור הזמני מיועד להרחיק מחלל המנהרה

פטיש הידראולי , דחפור, משאית רכינה, מעמיס אופני(במנהרה  מופעלציוד הדיזל ה

לנושא זה אין כל השלכה על . ךחיתו/ואת האבק הנוצר בזמן החציבה) 'וכיוב

המאווררים . 5567י "האיוורור הסופי במתקן הקבע ואף הוא מתבסס על ת

הנמצאים בפתח המנהרה עלולים להיות מקור לרעש צורם במידה ) מפוחים(

סעיף מתאים במפרט המיוחד עוסק בדרישות . ומיסביהם אינם מטופלים כראוי

 .למיזעור רעש זה

 

חייב הקפדה על הרחקת בוץ ומים החודרים מהסלע למנהרה נושא הניקוז הזמני מ

מים  הנםמים אלו . כך שלא יזהמו את הסביבה, או מים המשמשים לצורך העבודה

רגילים ממערכת המים העירונית הסמוכה או מים שהובאו לאתר במיכליות 

המים משמשים גם ליצירת תרסיס על . ואוחסנו במיכלים זמניים לצורך העבודה

המים  .גרגר- כרייה בעת עבודת החיתוך על מנת למנוע היווצרות אבק דקחזית ה

יסולקו רק מים למערכת הניקוז העירונית . יישאבו למיכל שיקוע באזור הפורטל

  .עברו שיקוע מוצקיםש

  

 עבודות בטון

במידה והקבלן יעדיף להכין לעצמו את הבטונים להתזה ויציקה יצטרפו גם הרעש 

סביר מאד להניח כי משיקולים כלכליים , מאידך. בטון והאבק הנובעים ממפעל

יעדיף הקבלן לרכוש בטון מובא ממפעלים קיימים בסביבה ואזי יתבטא הדבר 

לכמויות הבטון המותז לצורך התימוך יתווספו  .בתנועה נוספת של ערבלי בטון
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לו כמויות א .'קטעי קירות וכיוב, השלמת צנרות, כמויות משניות עבור יציקת גובים

הובלת הבטון  הנהאינן מצדיקות התקנת מפעל בטון באתר וההנחה לצורך תכנון 

  .במשאיות ממפעלים קיימים

 

  .בשלבי הבצוע השונים העבודות ציודתאור  3.7.3.3

  :חלקו או רובו, ברחבת הכניסה שליד הפורטל ניתן לצפות לציוד שלהלן

  

  :יםהפורטל חציבת בשלב .א

  .ותה לחציבות עילי"שבירה על מרכב צמ פטיש - 

  .או יעה זחלי להעמסת החפורת/אופני ו יעה - 

  .מחפר זחלי או אופני להעמסה, לחילופין - 

  .עד שלש משאיות רכינות לפינוי החפורת שתיים - 

י "מאחר ומרבית עבודתו תבוצע ע, סכוי נמוך באורח יחסי, דחפור - 

  .הפטיש

  ".התימוך המקדים"להחדרת צנורות  מקדח - 

  .חקבלני משנה והפקו, קל של הקבלן רכב - 

  

  :כריית המנהרה בשלב, הפורטל באזור .ב

- ברגי, פלדה-סיבי, צינורות, קשתות פלדה(להספקת חומרים  משאיות -

  .בודדות לשבוע, הובלות אקראיות –) 'סלע וכיוב

  .חיבור ישר לרשת למקרה שהקבלן לא יקבל, גנרטור -

  .להפעלת ציוד עזר הפועל בעזרת אויר דחוס, מדחס -

  .נהרהצירי הדוחף אויר צח למ מפוח -

 .קבלני משנה והפקוח, קל של הקבלן רכב -

  

  :בשלב הכרייה, המנהרה בתוך .ג

  .מכונת קדוח לעבודת המנהור אוחיתוך  מכונת -

  .סלע- לברגי מקדח -

  .משאיות בתוך המנהרה אופני ושתים עד שלש יעה -

  .להתזת בטון מכונה -

  .ערבל להובלת בטון ממפעל בטון משאיות -

  .אופני קל להצבת תמיכות פלדה מנוף -

 .קבלני משנה והפקוח, קל של הקבלן רכב -
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  26שלבי הקמה ולוחות זמנים לעבודות המנהור 3.7.3.4

שלב ראשוני מקדים לעבודות ביצוע הפורטלים הוא פינוי אזור עבודות בניית 

  .הפורטלים מתשתיות קיימות

הצפוני באזור סנהדריה וכן הדרומי בחלק הדרומי של רחוב , בשני אזורי הפורטלים

  .קיימות תשתיות עירוניות רבות הנדרשות להעתקה מקדימה, פושטראוס בואכה י

  .עבודות ההעתקה אינן נקודתיות

העתקת תשתיות מתוכננת מכל האזור בו תקרת המנהרה המתוכננת נמצאת עדיין 

בעומק בו נמצאות תשתיות ומכל האזור בו ישנן תשתיות העלולות להיות מושפעות 

  .של עבודות המנהור מעבודות ביצוע הפורטלים והחלק הרדוד

המקדימות של העתקת התשתיות  כך האזור שבו מתוכננות להתבצע העבודות

לטובת ביצוע הפורטל הצפוני והמקטע הרדוד יחסית של עבודות המנהור כולל גם 

  שמואל הנביא - גולדה מאיר –את צומת בר אילן 

ורטל המקדימות של העתקת התשתיות בפ והאזור בו מתוכננות להתבצע העבודות

שטראוס והמקטע הרדוד יחסית של עבודות המנהור כולל עבודות לכל אורך רחוב 

- שטראוס בקטע בין רחוב יפו וקרבת רחוב הנביאים וכן בצומת הרחובות יפו

  .'ורג'קינג ג - שטראוס

בחלק מהמקרים (הפעולות המקדימות כוללות ביצוע תשתיות חדשות בתוואי סופי  

כשלב מקדים של עבודות , ת של חלק מהתשתיותהעתקה זמני" 0"תידרש בשלב 

עד ליציאה מאזור ההשפעה של עבודות הפורטלים והתחברות  )העתקת התשתיות

  .חזרה לתשתיות קיימות

צר ביותר  הנוהעבודות באזור פורטל שטראוס הן מורכבות במיוחד מאחר והרחוב 

ת בין וקירות הפורטל קרובות למבנים ולא נשאר מקום מספק להנחת התשתיו

הקירות וקצה המדרכה ולכן באזור הפורטל תידרש בניה מקומית של מנהרת 

–תשתיות והתחברות מהתשתיות המועתקות אל התשתיות הקיימות ברחוב יפו כ 

  .'ורג'עד בואכה לתחנת קינג ג' וכן ברחוב קינג גורג משני צידיו 50

  : לוחות זמנים 

 –טל הצפוני צפויות לארוך כ עבודות ההעתקה המקדימה של תשתיות מאזור הפור

  .חודשים 6

עבודות העתקה המקדימה המורכבת של התשתיות מאזור פורטל שטראוס צפויה 

  .חודשים 12 –לארוך כ 

  

  

                                                           
 .י משרד דוד אקרשטיין"נכתב ע 26
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  העבודות להקמת המקטעים העיליים 3.7.4

  מבנים ואלמנטים להריסה 3.7.4.1

. הריסת קירות וגדרות וכן מבנים מוצגת בתשריטי התנוחה ובתשריטי הנוף

, מתחם התחנה הראשונה, מצויים במקטע מרכז העירדים להריסה המבנים המיוע

  .ומפורטים בכל מקטע בסעיפים לעיל עמק רפאים

  

  הציוד ושיטת ההקמה 3.7.4.2

  מקטעי העבודה

  :מקטעים 3 - את התוואי בכללותו ניתן לחלק ל

  מ והוא "ק 8.7 -אורך המקטע כ. תחנת החאן –תחנת אינטרומודל ברמות

 .תחנות 14כולל 

 14מ והוא כולל "ק 5.5 - תחנת מלחה אורך המקטע כ – תחנת החאן 

 .תחנות ואת השלוחה לדפו

  תחנות 10מ והוא כולל "ק 5.4 - אורך המקטע כ. דב יוסף –תחנת חאן. 

  

  .מקטעי העבודה לא יחפפו בהכרח חלוקה זו

  

אורך . בין תחנת יפו מרכז לבין דב יוסף הנועל פי הערכה המקטע הראשון שיופעל 

, שנים 3 - משך ביצוע המקטע כ. תחנות נוסעים 15מ והוא כולל "ק 7.35המקטע 

את המקטע . 2017יש להתחיל את הביצוע בשנת , ל"מ לעמוד ביעד הנ"ולפיכך ע

  .ישרת הדפו בגילה

  

בשלב זה יקושר הדפו לקו ירוק . יופעל על פי התכנון הדפו במלחה 2021בשנת 

  .2018תחילת הביצוע מתוכננת בשנת . בלבד

  

הפעלת קו זה מחייבת לבצע את . 2022לרמות יופעל על פי התכנון בשנת  הקו

שנים ותחילתה מתוכננת אף  5 -משך ההקמה כ. יחזקאל שטראוס' המנהרה ברח

  .2017היא בשנת 

משך . במהלך הקמת המנהרה יוחל גם בביצוע המקטע העילי המגיע לרמות

  .שנים 2 - ההקמה של המקטע העילי יהיה כ

משך ההקמה . 2023מודעי יופעל על פי התכנון בשנת ' אן לרחהמקטע בין הח

, במהלך ההקמה של מקטע זה. 2020שנים והיא תחל בשנת  2-3 -המשוער הוא כ

  .הרכבת בין רמות לדב יוסף כבר תפעל
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  שלבי העבודה

  :העבודות המוקדמות תכלולונה

 איתור תשתיות, למשל בדיקות קרקע, עריכת סקרים וחקירת האתר ,

במהלך . זהוי בעלויות ואלמנטים הסמוכים לרצועה, יכת סקר מבניםער

 .עבודות אלו יבוצעו קידוחי קרקע

 הקמת אתרי הקבלן והפקוח והכשרת שטחים לאחסנה של ציוד וחומרים. 

 העתקת , י הסטת כבישים"ע, פינוי הרצועה המיועדת לרכבת הקלה

 .הניקוז' מעהתאמת , עקירת עצים, הריסה או העתקה של מבנים, תשתית

 חיזוק , ביצוע הגנות ותמיכה באלמנטים קיימים כגון הקמת קירות תמך

 .מבנים

 כגון הרחבת , הרחבה מבנים והתאמת מתקני הדרך למעבר הרכבת הקלה

 .גשרים

  הסדרת דרכי גישה וביצוע התאמות ברחובות בהם נדרשים הסדרי תנועה

 .זמניים או קבועים

  

בוצענה עבודות להנחת המסילה ועבודות לאחר ביצוע העבודות המוקדמות ת

העבודה עשויה להתבצע בו זמנית במספר מקטעים או לכלול . השיקום הנופי

בלתי תלויה של אלמנטים שונים כגון הקמת התחנות והקמת , הקמה בו זמנית

  .הרצועה הרכבתית

  

  אופן ביצוע הרצועה הרכבתית

  :ביצוע הרצוע הרכבתית כולל שלבים אלו

  .הפינוי הרצוע -

 .חפירה -

 .הידוק והנחת השכבה התחתונה -

 .ביצוע היסודות והמצעים -

 . הנחת המסילות -

רמזורים , קטנרי(לאורך המסילה , ביצוע אלמנטים משלימים בתחנות -

 )'וכו

 .שיקום נופי -

  

  .לפני הפעלת הרכבת תבוצע הפעלה נסיונית
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  27סוג הציוד בו יעשה שימוש

שוער שיעשה בו שימוש בקטע מהקרי העימפרטת את סוג הציוד  3.7.4.1' טבלה מס

  .פי סוג העבודה-העילי על

   העילי קטעב לביצוע העיקרי הציוד פירוט :3.7.4.1 'מס טבלה
  

 הציוד סוג העבודה

  הקמת קיר

 )וקידוחים(הכלונסאות 

 )מכונת קידוח(מיקרופייל 

 קומפרסור

 מערבל בטון

 משאית

  הקמת

  הקירות

 האחרים

  באגר

 )בסוג הסלע תלוי -סוגים 2( 

 מערבל בטון

  ביצוע מבנה

 הכביש

 שופל

 באגר פטיש

 משאית פינוי

 אספלט

 פינישר

 מכבש הידראולי

 )גומי(מכבש פנאומטי 

  

  

  אתרי התארגנות מוצעים 3.7.5

  אתר התארגנות בסמוך לפורטל הצפוני 3.7.5.1

במגרש , דונם 9 -גולדה מאיר בשטח שגודלו כ' אתר ההתארגנות יוקם מצפון לשד

ים השטח תחום בין הרחובות  .ואתר טבע עירוני, פ"חורשת עצים ביעוד של שצ ובו

  .מאיר קריית המדע ושדרות גולדה, בן ציון אטון, סוף

בשל המרקם הצפוף . אתר ההתארגנות ישרת את כריית המקטע התת קרקעי

מוצע כי פעולות הכרייה והקמת המנהרה יבוצעו דרך הפורטל הצפוני , במרכז העיר

   .בלבד

, שטחים לאחסון עבודות עפר, ה"כולל צמ, שטח לאחסנת ציודהאתר יכלול 

ומבני  משרדים, מבני מלאכה ומעבדה, ובנוסף חדר גנרטור וחדר שנאי, מגרסה

  .חניותמנהלה ו

  .'מ 3 האתר יוקף בגדר עבודה בגובה

                                                           
, 12076-854Rסימוכין , פ סביבה ואקוסטיקה"תו, וע לשלב ההקמהנספח ביצ -מדוח הארכת רכבת קלה לנווה יעקב  27

17/09/2013. 
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לשמירת גישה בזמן העבודות חלופות . 3.7.5.1' בתשריט מסתכנית האתר מופיעה 

  .3.7.5.1' מוצגות בתרשים מסר ההתארגנות הראשי באת

.החלופות לדרכי הגישה 3.7.5.1' תרשים מס  

  

   :28יכלול על פי ההערכה כיום אתר העבודה בפורטל

קבלני ,קבלן ראשי(קומתיים -קומתיים או דו-חד, מבני משרדים או מכולות -

  )מינהלת הפרויקט, יועצים זרים, פיקוח, משנה

  .רכבי הסעות של עובדי הקבלן לרבות –חנית רכב קל  -

                                                           
 .מ"רוזן הנדסה בע. א, ארנון רוזן' אינג 28
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מוסך , ה"צמ, בטון-ערבלי, משאיות רכינות, חניית רכב כבד(אזור תפעולי  -

  )ומחסן חלקי חילוף

  אזור אחסון לצינורות בלחץ גבוה ובלחץ  -

מוספים לבטון , צמנט לדייס, בורגי סלע, אזור אחסון נפרד לתבניות היציקה -

רשתות , ה לקירוי מקדיםצינורת פלד, קשתות פלדה לשעת חירום, מותז

 )ומוטות לפלדת זיון

  .'מיכלי צמנט וכיוב, לרבות ערימות לאגרגטים, אופציה למפעל בטון -

  .חילוף-חשמליה ומחסן חלקי -

  .מסגריה ומחסן חלקי חילוף -

  . גנרטורים ומיכלי סולר במאצרות -

 .מפוחים בקצה מובלי אוויר במסוך לכל פורטל –מתקני אוורור  -

  ).ריםעבור הפי(עגורנים  -

  

משטח עירום עבור החומר החפור במנהרות  בנוסף לעיל ימוקם בקרבת הפורטלים

ויפונה על , החומר יובל מהמנהרות למשטחים אלה על בסיס ציוד יעודי. השונות

המשטח עשוי להכיל מגרסה לטיפול בסלע . בסיס משאיות לאתר חיצוני מאושר

יבוצע במשטח טיפול למיון כמו כן . קשה על מנת ליצור אגרגטים לשימוש חוזר

  .וניצול של החומר החפור

 

  אתרי התארגנות לאורך התוואי 3.7.5.2

לאורך תוואי הרכבת יוכשרו על פי הערכה ראשונית אתרים להתארגנות הקבלן 

למטרה זו נבחנו אתרים זמינים העשויים . מ בין אתר לאתר"ק 1-2במרווחים של 

 הנםהשטחים הזמינים . לשמש כאתרי התארגנות והם נכללו בגבולות התכנית

כיוון שלא . או חניונים, פים"או שצ, שטחים פנויים הכוללים חלקות לפיתוח עתידי

, ידוע כיום אם השטחים עדיין יהיו רלבנטיים בזמן הביצוע הממשי של הקו הכחול

אותר מספר גדול של אתרים שמתוכם יבחר קבלן הביצוע את השטחים הפנויים 

בשלב זה  .ל פי יכולתו להגיע להסכמים עם בעלי הענייןהמתאימים על פי צרכיו וע

לא יהיה צורך . המיקום הוא אופציונאלי בלבד. נשמר מקום להקמתם ללא תכנון

ההחלטה לגבי הצורך בהקמה ותכנון האתר יבוצעו רק בשלב . בהקמת כל האתרים

  . התכנון המפורט לביצוע

  

בהם לא יעשה שימוש או יעוד הקרקע בשטחים אלו לא ישונה ועל כן האתרים 

  .אתרים בהם יסתיים השימוש יוחזרו ליעודם המקורי

  

האתרים סווגו בהתאם לפוטנציאל ליצירת מפגעים סביבתיים הגלום בהם כתלות 
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 הנוקטגוריות  4 -הסיווג ל. בסוג האתר ומרחקם משימושים רגישים סמוכים

  :כדלקמן

, מגרסה, ה"ריכוז צמ ,אתר התארגנות בו יתאפשרו עירום עפר –אתר מרכזי  .1

 .מיכליות לשטיפת בטון ועירום פסולת בניה, דיזל גנרטור

אחסון חומרי , ה"בעל התכנות טובה לחניית צמ, סביבתיות אתר ללא מגבלות .2

 . בניה ומשרדים המיועדים לתחום הסמוך לאתר ההתארגנות

 .בכפוף למגבלות נוספותסביבתית אתר בעל התכנות  .3

   .לא טובה שרצוי להשמיט אותו סביבתיתאתר בעל התכנות  .4

  
  
  

  וסיווגם העבודה אתרי רשימת :3.7.5.1 'מס טבלה
 סיווג האתר שם מספר

 האתר

 הערות

 למגורים קרבה 3 ברמות צפוני וסע חנה 1

 רמת כיפת( עירוני טבע כאתר מוגדר היותו במסגרת הגבלות 3 אינטרמודל וסע חנה 2

 .ס"לחו המיועד בשטח זמנית שמוקם ובהנחה) פולין

 ממזרח למגורים קרבה 3 הכהן בנימין כיכר 3

 רגישים משימושים רחוק. כלוא שטח 1 ידין יגאל וסע חנה 4

 ולמגורים ציבור למבני סמוך 3 הרטום 5

 ולמגורים ציבור למבני גדולה קרבה 3 הנביאים - יפו שטראוס' רח 6

 פנאי בילוי(  קהל לש אינטנסיבית ציבורית פעילות בעל ציבורי גן 3 הסוס גן 7

 מגורים בתי בקרבת נמצא. 'וכו ירידים נופש

 שרתון ומלון העצמאות גן, לסופרמרקט בסמוך קיים חניון 3 אגרון חניון 8

 למגורים מאד בסמוך 4 עליכם שלום' רח 9

 רגישים ושימושים ממגורים מרוחק. כחניון המשמש מופר שטח  3  הפעמון גן חניון  10

  אינטנסיבי לפיתוח תכניות יש מסביבו אך קיימים

 הארבעה מגבעת חלק מהווה אך רגישים לשימושים קרוב אינו 3 הארבעה גבעת 12

 ניתן האם. מוגנים טבע מערכי להתרחק יש. אליאס מר ומנזר

 ?המטוס בגבעת חלופי אתר למצוא

 הר עירוני טבע מאתר חלק מהווה. רגישים לשימושים קרוב אינו 3 לחם לבית פניה 13

. ומערות כרמים, ארכיאולוגים שרידים באזור, )מערב( חומה

 אוטובוסים חניון יוקם בו בשטח זמנית יתפקד

 .למטע כיום משמש, עתידי וסע חנה 2 "המור" וסע חנה 14

 מגורים לבתי בסמיכות 3 הגננת' רח 15

 הצטצמם מצד דרום. המסילה ולפארק למגורים בסמיכות 3 אורנים צומת 16

 המסילה ולפארק למגורים בסמיכות 4 יבנה מעגלי 17

 למרכז בסמוך פסלים גן 19

 קנגורו

 פת ס"ולביה הרך לגיל למרכז סמוך 3

 מהווה. ממזרח המצוי ומהכרם המסילה מפארק להתרחק יש 1 ארנה 20
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 סיווג האתר שם מספר

 האתר

 הערות

 .'ט קטמון זיתים כרם עירוני טבע מאתר חלק

 מלחה וחתשל עירוני טבע מאתר חלק מהווה, מצפון מגורים 2 מלחה 21

 המזרחי בחלק. הדפו להקמת מיועד, קיים אוטובוסים חניון 1 דפו 22

 רגישים משימושים רחוק. מטע

  
  

  .3.7.5.2 'מס בתשריטהאתרים מוצגים 

  

  29שיקום אתרי ההתארגנות 3.7.5.3

  :עבודותל האתר הכנת

במספר אתרים לעקור את  צורך יהיה התארגנות לאתר השטח הכשרת לצורך

 .השיקום בעת שימוש לצורך זמני לאתר הסלעים ולפנות אתבהם  הנטועים העצים

 זמני לעירום תועתק, מ"ס 60 -  כ של בעובי, יםהאתר של העליונה הקרקע שכבת

 לשימור יועברו הם מכן ולאחר, גיאופיטים סקר יבוצע. השיקום בזמן שימוש לצורך

 .העבודות לסוף עד

  

  :האתר שיקום

, הבניה ופסולת הקבלן מציוד האתר נויפי ולאחר הקלה הרכבת עבודות תום עם

  :הבאים העקרונות תחת שיקום הליך יבוצע

 והשיקום השימוש לאופי בנוגעע "שפ ואגף העיר אדריכל משרד מול תיאום 

 .הרלוונטיים והגורמים הציבור שיתוף תוך, השטח של

 הפעילות אופי את שיאפשרו ושבילים תמך קירות וביצוע מדרונות עיצוב 

 .וםלמק שתיועד

 השיקום לתכנית בהתאם ופיזורה לאתר והסלעים המקומית הקרקע החזרת. 

 גיאופיטים החזרת. 

 העירוני היערות פקידי "ע שייקבע חלופי ערךפ "ע עצים נטיעת. 

 המקום לאופי בהתאם יבוצעו נופיים אלמנטים ומיקום צמחים שתילת 

 .בעתיד שייקבע

 

  הקו הכחול של הרכבת הקלהכללים להפעלת אתרי התארגנות ולשיקומם לאורך  3.7.5.4

לפני תחילת השימוש באתרי ההתארגנות יוגשו מסמכי ביצוע אשר יכללו את 

  :המידע הבא

                                                           
 .משרד שלמה אהרונסון אדריכלים, ידי יועצי הנוף בפרויקט-סעיף זה נכתב על 29
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 לפי שלבי פתוח ושלבי עבודה, רשימת אתרי ההתארגנות המבוקשים.  

  יזם (הסכמים עם בעלי העניין בשטח לצורך השימוש בו כאתר התארגנות

 ).פרטי או העיריה

 שימור והעתקה ומיקום העתקה , וי של עצים לעקירהסקר עצים הכולל זיה

 .י פקיד היערות"יאושר ע

 לפי שלבים, תכנית האתר ואופן הפעלתו. 

 תכנית שיקום נופית לרבות סימון מיקומם של עירום זמני של אדמה טבעית ,

, שתילות, נטיעות, מתקנים, גדרות, קירות, שיפועים סופיים, עודפי עפר

תכנית השיקום . על פי דרישות השיקום' וכו, בני עזרמ, ריהוט רחוב, השקייה

 .שפע בעיריה' י אדריכל העיר ומח"תאושר ע

 לאיכות ' י הנחיות ואישור המח"מסמך למניעת מפגעים סביבתיים עפ

 .הסביבה בעיריה

  

  .בהמשך' בפרק ד ההתייחסות הסביבתית לאתרי ההתארגנות המוצעים מוצגת

  
  

  30עודפי מילוי וחפירה 3.7.6

  :אה מציגה את מאזן עבודות העפר במקטעים השוניםהטבלה הב

  ק"מ ,עפר עבודות מאזן :3.7.6.1 'מס טבלה
מרכז העיר   רמות מקטע 

  ק "תת
– מרכז העיר
  ,תוואי עילי

מתחם 
התחנה ועמק 

   רפאים

  כ"סה  מלחה   חברון 

  912,450 91,000 134,500 160,800 200,000 326,150 חפירה 

  112,000 42,000 37,500 3,300 200 29,000  מילוי 

  

  .ק"מ 800,450מהנתונים עולה כי במאזן הכללי צפויים עודפי חפירה בשעור של 

. ק"מ 300 -  על פי קצב החפירה המשוער כמות העפר מכריית המנהרה ליום אחד תהיה כ

ה מוקצ סמוך לפורטל הצפונישיועד עבור ביצוע המנהרה  - הרטום  –באתר ההיתאגנות 

בעת כרית  ,במגבלות אלו. 'מ 3בגובה של עד , עפר זמני ר עבור ערום"מ 900 -שטח של כ 

באתר . ימים 3 יכיל כמויות עפר בקצב עבודה של אתר ההתארגנות הרטום, המנהרה

                                                           
 .מ"ל הנדסה בע.א.י משרד ד"סעיף זה נערך ע 30
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) 'מ 3במגבלת גובה עירום של (ק "מ 5000 -כ ההתארגנות שבמחלף יגאל ידין ניתן לעירום 

  .מי עבודהי 15 - כ -שווה ערך ל שהם

   

  טיפול בפסולת בניין 3.7.7

   .הסדרת נושא פינוי הפסולת יעשה בשלב התכנון המפורט

  

  מפעל בטון ומתקן גריסה 3.7.8

  .ככל הידוע בשלב זה לא יעשה אין צורך במתקן גריסה או במפעל בטון מקומי לביצוע התכנית

  
  

   31הסדרי תנועה בשלב ההקמה 3.7.9

  :למופיע במסמכים הבאים הסדרי התנועה בשלב עבודות ההקמה יבוצעו בהתאם

 הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות. 

 הנחיות לבחירה ולהצבה של מעקות בטיחות ליישומים זמניים. 

. שלבי ביניים 3-4לדרך דו מסלולית נדרשים . מספר שלבי ההקמה יצומצם למינימום האפשרי

  :העקרונות הבאים כמו כן יישמרו. שלבים נוספים יידרשו באזורי צמתים

 1.5 - שלבי הביצוע תשמר מדרכה ברוחב מינמלי שלא יפחת מ כל במהלך: רגל הולכי - 

להמנע מביטול מדרכה והעברת תנועת הולכי הרגל למדרה שבצידו השני של  יש. 'מ

כזה אינו יעיל כיוון שבמקרים אלה הולכי הרגל משתמשים בכביש  פתרון. הרחוב

 .יישמר יםבצמת הרגל הולכי מעבר. עצמו

בכל שלב תמשך הפעלת קווי האוטובוסים במסלוליהם הקבועים או  :תחבורה ציבורית - 

פתרונות אלו יכללו מתן שרות לשימושי הקרקע . במסלולים זמניים אלטרנטיביים

 .לאורך המסלול הקבוע

רמזורים זמניים יופעלו במהלך כל שלבי הביצוע ויותאמו לגיאומטריה של : רמזורים - 

 .הצמתים
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  :עבודה ברוב המקטעים לצורך פינוי רצועה לרכבת תתבצע במספר שלביםה

מתפנה רצועת דרך  ובכךאחד של הרחוב נסגר לתנועה  מסלולבשלב זה : 'א שלב - 

פיתוח המדרכה והכבישים בנתיב שנסגר  עבודותהשלמת  ביצוערחבה לטובת 

  .לתנועה

ב זה יושלמו בשל. לתנועה ייסגר הרחוב של השני המסלולזה  בשלב: 'ב שלב - 

  .השני מסלולהעבודות על המדרכה ונתיבי הכבישים שנסגרו לתנועה ב

 . עצמה הקלה הרכבת עבודות יבוצעו זה בשלב: 'ג שלב - 

  .הביצוע במקטע אופייני שלבימציג את  3.7.9.1' תרשים מס

  

  .שלבי הביצוע במקטע אופייני: 3.7.9.1' מס תרשים

במהלך העבודות יחסמו צירי התנועה המשמשים ', ורג'קינג ג' בעיקר לאורך רח, במרכז העיר

חסימה זו תחייב הסטה של קווי האוטבוסים לרחובות . ומוניות אוטובוסיםהיום למעבר 
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לקראת ביצוע העבודות תועבר תכנית . סמוכים וביטול של מסלולי נסיעה של חלק מהקווים

ות לאישור המשטרה מפורטת המתייחסת לשינויים במסלולי התחבורה הציבורית והמוני

   .והעיריה

  . את הסטת קווי האוטובוסים במרכז העיר בשלב ביצוע העבודות מציג 3.7.9.2' מס תרשים

. 
 
 

 

  .העיר בשלב ביצוע העבודות במרכזהסטת קווי האוטובוסים  3.7.9.2' מס תרשים

לי ת כעמק רפאים ייעשה מאמץ לשמר נתיב נסיעה אחד פתוח לתנוע ברחובבמהלך העבודות 

הסדרים אלו יתואמו במידת הצורך . רכב לכל שימושי הקרקע הקיימים ערב הגשת התכנית

  .משטרהעיריה והיועברו לאישור ההתכניות . ברחובות הסמוכיםינויים בהסדרי התנועה עם ש
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 )רכבת וכלי רכב(נפחי תנועה  3.8
  

  32של הרכבתתפעול הנתוני  3.8.1

  
הציר המרכזי מרמות עד מתחם התחנה תדירות הרכבות בשעת שיא יום ולילה משתנה בין 

  :להלן הפירוט. הראשונה ובין השלוחות

  :ציר מרכזי בין רמות למתחם התחנה הראשונה .1

 רכבות לשני הכיוונים 45 -כ: שעת שיא יום.  

 רכבות לשני הכיוונים 19 - כ: שעת שיא לילה.  

 :שלוחת דרך חברון .2

 רכבות לשני הכיוונים 30 -כ: שעת שיא יום.  

 רכבות לשני הכיוונים 13 - כ: השעת שיא ליל.  

  ):עמק רפאים ומלחה(שלוחת דרום מערב  .3

 רכבות לשני הכיוונים 15 -כ: שעת שיא יום.  

 רכבות לשני הכיוונים 6 - כ: שעת שיא לילה.  

  
מהירות התכנון נעשה לברוב המקטעים . ש"קמ 20-50מהירות הרכבת בשעת השיא נעה בין 

 . ש"קמ 70 - יותר של כגבוהה רות ת תנועה במהיהרה במרכז העיר הרכבבמנ. ש"קמ 50של 

  .ש"קמ 30 -הרכבת לכבמקטע מתחם התחנה הראשונה תוגבל מהירות 

  

 תחזיות כלי הרכב 3.8.2
' ג תשריטים בפרק ד"עבוקר מוצגות שיא  בשעת 2030ת התנועה של כלי הרכב בשנת תחזיו

  .בהמשך בכל מקטע ומקטע

  

ם העיקריים לאורך הציר של רכב כללי ושל הטבלה הבאה מסכמת לנוחות הקורא את הנתוני

  .אוטובוסים

  

  )הכיוונים 2( הציר לאורך תנועה תחזיות :1.23.8. 'מס טבלה
 אוטובוסים כללי המקטע הרחוב המקטע

 30-44 2,500-3,600 אסירי ציון – ג"אצ  

 51-66 4,400-6,100 9כביש  –אסירי ציון  גולדה מאיר רמות

  28-85 3,000-5,600 הרטום – 9כביש   

 19-56 1,800-4,100 יחזקאל –הרטום  שמואל הנביא 

                                                           
32
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 אוטובוסים כללי המקטע הרחוב המקטע

 54-69 - מאה שערים –בכיכר מתתיהו  יחזקאל' רח 

 0-19 - בן יהודה –מאה שערים  שטראוס 

 5-111 300-1,700 קרן קיימת – בן יהודה 'ורג'ג' קינג מרכז העיר

 11 1,700 כיכר צרפת –קרן קיימת   

 - 900-1,400 כיכר פלומר –צרפת כיכר  קרן היסוד 

 25 600-1,900כיכר מנדס פרנס –כיכר פלומר  דוד המלך 

מתחם 

 התחנה

לותר  מרטין –ככר מנדס פרנס  דרך בית לחם

  קינג

900  0  

 33-49 2,800-3,300 רבקה –החשמונאית   

 23-49 2,600-2,800 ברעם –רבקה  דרך חברון 

  17-80 3,400-6,100 הדרך לבית לחם –ברעם   דרך חברון

 90 5,600 60כביש  –הדרך לבית לחם  רוזמרין 

 64 1,300-2,800 דב יוסף – 60כביש   

 0 500 המליץ -מרטין לותר קינג  עמק רפאים' רח עמק רפאים

  0 0 צומת אורנים -רחל אמנו 

 0-81 1,300-1,500 כל הרחוב איילון' רח 

אגודת ספורט  

 יצחק מודעיהפועל ו
 36-56 300-1,500 ל הרחובכ

 

  הסטות תנועה ואוטובוסים 3.8.3

בפרק זה מוצג גם ניתוח . בהמשך' הסטות התנועה הכללית והאוטובוסים מוצגות בפרק ד

  .השפעות הסטות התנועה על הרעש ואיכות האוויר

  

  מערכות תומכות, אוטובוסים מזינים 3.8.4

  .אין מידע בשלב זה .טרם הושלםהמערכות התומכות תכנון 
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  ' פרק דרשימת תשריטים

  

    רמות: Iמקטע 

 נפחי התנועה כלליים החזויים בחלופת האפס ולאחר ביצוע הפרויקט  4.1.1.1' תשריט מס

 טנפחי התנועה של האוטובוסים בחלופת האפס ולאחר ביצוע הפרויק  4.1.1.2' תשריט מס

  לחיזוי איכות האוויר על רקע התכנון והמצב הקיים  קולטים  4.1.2.1 'תשריט מס

טווחי ההשפעה של רעש ורעידות מהרכבת , קולטים לחיזוי מפלסי הרעש  4.1.3.1' תשריט מס

 ומקורות הרעש האחרים 

    מרכז העיר: IIמקטע 

  ולאחר ביצוע הפרויקטנפחי התנועה כלליים החזויים בחלופת האפס  4.2.1.1' תשריט מס

  נפחי התנועה של האוטובוסים בחלופת האפס ולאחר ביצוע הפרויקט  4.2.1.2' תשריט מס

טווחי ההשפעה של רעש ורעידות מהרכבת , קולטים לחיזוי מפלסי הרעש  4.2.3.1 ' מסתשריט

 ומקורות הרעש האחרים

    מתחם התחנה: IIIמקטע 

 כלליים החזויים בחלופת האפס ולאחר ביצוע הפרויקטנפחי התנועה   4.3.1.1' תשריט מס

 טווחי ההשפעה של רעש ורעידות מהרכבת ומקורות הרעש האחרים  4.3.3.1' תשריט מס

  

  דרך חברון: IVמקטע 

  

 נפחי התנועה כלליים החזויים בחלופת האפס ולאחר ביצוע הפרויקט .4.4.1.1' תשריט מס

 של האוטובוסים בחלופת האפס ולאחר ביצוע הפרויקט נפחי התנועה   4.4.1.2' תשריט מס

  הקולטים לחישוב איכות האווירעל רקע התכנון והמצב הקיים  4.4.2.1 'תשריט מס

טווחי ההשפעה של רעש ורעידות מהרכבת , קולטים לחיזוי מפלסי הרעש  4.4.3.1' תשריט מס

 ומקורות הרעש האחרים

וי מפלסי הרעש בעקבות הרחבת רצועת הדרך באזור מיקום הקולטים לחיז 4.4.3.2 ' מסתשריט

 טנטור 

    עמק רפאים :Vמקטע 

 נפחי התנועה כלליים החזויים בחלופת האפס ולאחר ביצוע הפרויקט .4.5.1.1' תשריט מס

  נפחי התנועה של האוטובוסים בחלופת האפס ולאחר ביצוע הפרויקט .4.5.1.2' תשריט מס

טווחי ההשפעה של רעש ורעידות מהרכבת , לחיזוי מפלסי הרעשקולטים   4.5.3.1' תשריט מס

 ומקורות הרעש האחרים

מציג את מיקום הקולטים לחישוב מפלסי הרעש בעקבות הרחבת רצועת   4.5.3.2' תשריט מס

 .הדרך באזור צומת אורנים 
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  מלחה : VIמקטע 

 לאחר ביצוע הפרויקטנפחי התנועה כלליים החזויים בחלופת האפס ו 4.6.1.1' תשריט מס

  נפחי התנועה של האוטובוסים בחלופת האפס ולאחר ביצוע הפרויקט  4.6.1.2' תשריט מס

טווחי ההשפעה של רעש ורעידות מהרכבת , קולטים לחיזוי מפלסי הרעש  4.6.3.1' תשריט מס

 ומקורות הרעש האחרים
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  ' פרק דרשימת טבלאות

 LEQ, DBA.......................7 – )הפעילות שיא בשעת( מרכבות לרעש קריטריונים :4.0.4.1 'מס טבלה

 11........................)לילה שיא לשעת יום שיא משעת התנועה נפח המרת פקטור :4.0.4.2 'מס טבלה

 11.....................................................................................הרחובות סיווג :4.0.4.3 'מס טבלה

 17...................................................מומלץ מירבי תנודה למפלס קריטריונים :4.0.5.1 מס טבלה

 DIN..........................................22 4150-2 תקן לפי מותרים KB רעידות ערכי :4.0.8.1 'מס טבלה

 DIN,.........................................23 4150-2 תקן לפי מותרים KB רעידות ערכי :4.0.8.2 'מס טבלה

 23....................................................................:הלילה ולשעות יום 78 מעל הנמשכות לרעידות

 DIN...............................................23 4150-3 תקן לפי מותרים רעידות ערכי :4.0.8.3 'מס טבלה

 23.........................................................................3 ,1 טבלאות )שניה/מ"מ( מבנים על השפעה

 28.................................)שיא שעת( רמות במקטע האוטובוסים בתנועת גידול :4.1.1.1 'מס טבלה

 ציר ,רמות מקטע כבישים הרחבת – האוויר זיהום חיזוי למודל התנועה נתוני סיכום : 4.1.2.1 'מס טבלה

 30.............................................................................................................................גולדה

 31...הכבישים הרחבת השפעת בחינת לצורך גולדה ציר לאורך רגישים קולטים : 4.1.2.2 'מס טבלה

 32............גולדה בציר כבישים הרחבות – רמות מקטע המודל הרצות תוצאות : 4.1.2.3 'מס טבלה

 33......................רמות מקטע ,ברשת התנוע הסטות – הקופסה מודל תוצאות : 4.1.2.4 'מס טבלה

 34................................)'מ( מסילות מציר מרחק ,הרכבות רעש השפעת טווחי :4.1.3.1 'מס טבלה

 LEQ, DBA...............................................................36 מהרכבת רעש מפלסי :4.1.3.2 'מס טבלה

 37......................................יוםLEQ, DBA  הקיים לרעש וואהבהש רעש מפלסי :4.1.3.3 'מס טבלה

 37..................לילהLEQ, DBA  ולקריטריון הקיים למצב בהשוואה רעש מפלסי :4.1.3.4 'מס טבלה

 LEQ, DBA......................................39  הדרך רצועת הרחבת הכבישים השפעת:4.1.3.5 'מס טבלה

 LEQ, DBA.........................39 )בוקר שיא שעת( תנועה הסטות עקב רעש מפלסי :4.1.3.6 'מס טבלה

 41.........................................................ההשנאה מתחנות המפגע פוטנציאל :4.1.3.7 'מס טבלה

 LEQ, DBA...42 רמות – וסע חנה לחניוני הסמוכים בקולטים חזויים רעש מפלסי :4.1.3.8 'מס טבלה

 43...........................................ההשפעה ופוטנציאל הנוסעים תחנות מאפייני :4.1.3.9 'מס טבלה

 43............................)'מ( קרובה ממסילה מרחק ,הרעידות רעש השפעת טווחי :4.1.4.1 'מס טבלה

 49.........פתוחים ושטחים תנועה ,קרקע יעודי ,קרקע שימושי עם יקטיםקונפל :4.1.10.1 'מס טבלה

 50...............................................................וסיווגם העבודה אתרי רשימת :4.1.13.1 'מס טבלה

 51.........................)שיא שעת( העיר מרכז במקטע האוטובוסים בתנועת גידול :4.2.1.1 'מס טבלה

 52...............העיר מרכז מקטע ,ברשת תנועה הסטות – הקופסה מודל תוצאות : 4.2.2.1 'מס טבלה

 54................................)'מ( מסילות מציר מרחק ,הרכבות רעש השפעת טווחי :4.2.3.1 'מס טבלה

 LEQ, DBA...............................................................54 מהרכבת רעש מפלסי :4.2.3.2 'מס טבלה

 55......................................יוםLEQ, DBA  הקיים לרעש בהשוואה רעש מפלסי :4.2.3.3 'מס טבלה

 LEQ, DBA...................56 )ש"קמ 30 מהירות( היום בשעות חזוים רעש מפלסי :א4.2.3.5 'מס טבלה
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 LEQ, DBA.........................58 )בוקר שיא שעת( תנועה הסטות עקב רעש מפלסי :4.2.3.6 'מס טבלה

 מרחק , קרקע במפלס מסילה –)GBN( הקרקע דרך המתפשט רעש השפעת טווחי :4.2.3.7 'מס טבלה

 59..........................................................................................................)'מ( קרובה ממסילה

 60...........................למסילה הסמוכים םלקולטי בקרקע מתפשט רעש מפלסי :4.2.3.8 'מס טבלה

 LEQ,DBA.......................................................................60 ש"קמ 30 מהירות - הקרקע במפלס

 GBN(..................60( הקרקע בתת מסילה - הקרקע דרך המתפשט רעש מפלסי :4.2.3.9 'מס טבלה

 62.......................................................ההשנאה מתחנות המפגע פוטנציאל :4.2.3.10 'מס טבלה

 63.........................................ההשפעה ופוטנציאל הנוסעים תחנות מאפייני :4.2.3.11 'מס טבלה

 64.....)'מ( קרובה ממסילה מרחק ,הקרקע במפלס מסילה רעידות השפעת טווח :4.2.4.1 'מס טבלה

 64ש"קמ 30 מהירות - הקרקע במפלס למסילה הסמוכים לקולטים רעידות מפלסי :4.2.4.2 'מס טבלה

 65.......................................................הקרקע בתת מסילה - רעידות מפלסי :4.2.4.3 'מס טבלה

 72........פתוחים שטחיםו תנועה ,קרקע ויעודי קרקע שימושי עם קונפליקטים :4.2.10.1 'מס טבלה

 74...............................................................וסיווגם העבודה אתרי רשימת :4.2.13.1 'מס טבלה

 76.........................................................ההשנאה מתחנות המפגע פוטנציאל :4.3.3.1 'מס טבלה

 79..........פתוחים ושטחים תנועה ,קקע ויעודי קרקע שימושי עם קונפליקטים :4.3.10.1 'מס טבלה

 81...........................)שיא שעת( חברון דרך במקטע האוטובסים בתנועת גידול :4.4.1.1 'מס טבלה

 83....מקטע כבישים הרחבת – האוויר זיהום חיזוי למודל התנועה נתוני סיכום : 4.4.2.1 'מס טבלה

 83...................................................................................................רוזמרין רחוב,חברון דרך

 83הכבישים הרחבת השפעת בחינת לצורך רוזמרין רחוב לאורך רגישים קולטים : 4.4.2.2 'מס טבלה

 84רוזמרין ברחוב שיםכבי הרחבות – חברון דרך מקטע המודל הרצות תוצאות : 4.4.2.3 'מס טבלה

 85...............חברון דרך מקטע ,ברשת תנועה הסטות – הקופסה מודל תוצאות : 4.4.2.4 'מס טבלה

 86................................)'מ( מסילות מציר מרחק ,הרכבות רעש השפעת טווחי :4.4.3.1 'מס טבלה

 LEQ, DBA...............................................................87 מהרכבת רעש מפלסי :4.4.3.2 'מס להטב

 88...................................יום -  LEQ, DBA הקיים למצב בהשוואה רעש מפלסי :4.4.3.3 'מס טבלה

 89.................................לילה -  LEQ, DBA הקיים למצב בהשוואה רעש מפלסי :4.4.3.4 'מס טבלה

 LEQ, DBA.........................................................90 הכבישים הסטות השפעת :4.4.3.5 'מס טבלה

 LEQ, DBA.........................91 )בוקר שיא שעת( תנועה הסטות עקב רעש מפלסי :4.4.3.6 'מס טבלה

 92.........................................................ההשנאה מתחנות המפגע פוטנציאל :4.4.3.7 'מס טבלה

 LEQ, DBA....93 גילה – וסע חנה לחניוני הסמוכים בקולטים חזויים רעש מפלסי :4.4.3.8 'מס טבלה

 94...........................................ההשפעה ופוטנציאל הנוסעים תחנות מאפייני :4.4.3.9 'מס טבלה

 95............................)'מ( קרובה ממסילה מרחק ,רעידותה רעש השפעת טווחי :4.4.4.1 'מס טבלה

 98..........פתוחים ושטחים תנועה ,קקע יעודי ,קרקע שימושי עם קונפליקטים : 4.4.10.1 'מס טבלה

 99...............................................................וסיווגם העבודה אתרי רשימת :4.4.13.1 'מס טבלה

 101....................)שיא שעת( רפאים עמק במקטע האוטובוסים בתנועת הגידול :4.5.1.1 'מס הטבל

 102...........רפאים עמק מקטע ,ברשת תנועה הסטות – הקופסה מודל תוצאות : 4.5.2.1 'מס טבלה
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 103..............................)'מ( מסילות ירמצ מרחק ,הרכבות רעש השפעת טווחי :4.5.3.1 'מס טבלה

 LEQ, DBA...............................................................104 מרכבת רעש מפלסי :4.5.3.2 'מס טבלה

 105...............................לילה -  LEQ, DBA הקיים למצב בהשוואה רעש מפלסי :4.5.3.3 'מס טבלה

 LEQ, DBA.................106 )ש"קמ 30 מהירות( הלילה בשעות חזוים רעש מפלסי :4.5.3.4 'מס טבלה

 106............)'מ( מסילה מציר מרחק ,הקרקע דרך המתפשט רעש השפעת טווחי :4.5.3.7 'מס טבלה

 106.....................ש"קמ 30 ובמהירות מתוכננת במהירות חזויים GBN מפלסי :4.5.3.8 'מס טבלה

 108.......................................................ההשנאה מתחנות המפגע פוטנציאל :4.5.3.9 'מס טבלה

 108.......................................ההשפעה ופוטנציאל הנוסעים תחנות מאפייני :4.5.3.10 'מס טבלה

 109..........................)'מ( ובהקר ממסילה מרחק ,הרעידות רעש השפעת טווחי :4.5.4.1 'מס טבלה

 109.........................................................................................בקרקע רעידות של יעיל מעבר*

 109.......................ש"קמ 30 במהירות חזוים ומפלסים חזויים רעידות מפלסי :4.5.4.2 'מס טבלה

 114......פתוחים ושטחים תנועה ,קרקע ודיויע קרקע שימושי עם קונפליקטים : 4.5.10.1 'מס טבלה

 116.............................................................וסיווגם העבודה אתרי רשימת :4.5.13.1 'מס טבלה

 117..............................)שיא שעת( מלחה במקטע האוטובוסים בתנועת גידול :4.6.1.1 'מס טבלה

 118....................מלחה מקטע ,ברשת תנועה הסטות – הקופסה מודל תוצאות : 4.6.2.1 'מס טבלה

 119..............................)'מ( מסילות מציר מרחק ,הרכבות רעש השפעת טווחי :4.6.3.1 'מס טבלה

 LEQ DBA................................................................120 מרכבת רעש מפלסי :4.6.3.2 'מס טבלה

 120.................................לילה - LEQ DBA הקיים למצב בהשוואה רעש מפלסי :4.6.3.3 'מס טבלה

 LEQ, DBA.................121 )ש"קמ 30 מהירות( הלילה בשעות חזוים רעש מפלסי :4.6.3.4 'מס טבלה

 LEQ, DBA.......................121 )בוקר אשי שעת( תנועה הסטות עקב רעש מפלסי :4.6.3.5 'מס טבלה

 122.......................................................ההשנאה מתחנות המפגע פוטנציאל :4.6.3.6 'מס טבלה

 122...........................................ההשפעה ופוטנציאל הנוסעים תחנות מאפייני 4.6.3.7 'מס טבלה

 123..........................)'מ( קרובה ממסילה מרחק ,הרעידות רעש השפעת טווחי :4.6.4.1 'מס טבלה

 128........פתוחים ושטחים תנועה ,קקע ויעודי קרקע שימושי עם קונפליקטים :4.6.10.1 'מס טבלה

 129.............................................................וסיווגם העבודה אתרי רשימת :4.6.13.1 'מס טבלה
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   הערכת ההשפעות הסביבתיות –' פרק ד
 כללי

 

1 
 

  הערכת ההשפעות הסביבתיות–' פרק ד

  

  תאור כללי של השפעות התכנית לכל המקטעים 4.0

   מבוא 4.0.1

 מוצג רקע כללי 4.0בסעיף . מבנה פרק זה תואם את פרקי התסקיר האחרים

 מוצג פירוט רב של 4.1-4.6בסעיפים . ומתודולוגיות להערכת ההשפעות מהיבטים שונים

בפרק הכללי או . י סדר ההנחיות להכנת תהסקירההשפעות הצפויות בכל מקטע על פ

נה ת נתוח כללי שאינו משהכוללים) ג" פרק האלמכגון(מוצגים מספר נושאים בנספחים 

  .ממקטע למקטע

  

   כללי- שינויים בתנועה 4.0.2

כלל צפוי הפרויקט לתרום להקטנה כ .פרויקט הרכבת הקלה גורם לשינויים בתנועה

וטובוסים לאורך הציר אך גם ברחובות משמעותית מאוד של נפחי התנועה והא

ההשוואה הינה בין נפחי התנועה החזויים עם הפרויקט לבין . הסמוכים וברשת בכלל

  .נפחי התנועה החזויים בחלופת האפס

גידול בנפחי התנועה באופן העלול לגרום להשפעה סביבתית צפוי ברחובות מעטים 

אף כי ברוב הרחובות (בים יותר גידול בתנועת האוטובוסים צפוי ברחובות ר. ביותר

עקב הסטתם מהציר בו תעבור הרכבת ) צפויה ירידה גם בנפח תנועת האוטובוסים

  .הקלה אל רחובות סמוכים

נתוח השפעת השינויים בתנועה מתבסס על נתונים שהועברו לנו מצוות אב לתחבורה 

  .עהנתונים וניתוחם מוצגים בפרקים הדנים בכל מקטע ומקט. 24/9/15ביום 

  . עים בבירור ישירות מהפרויקטפהמוש, ההתיחסות הוגבלה לרחובות סמוכים בלבד

  

   מתודולוגיה וקריטריונים –ויר ו איכות א 4.0.3

עיקר . הרכבת הקלה צפויה להפחית את פליטות המזהמים לאורך הציר בו היא עוברת

 השפעתה הינו בהסטות התנועה לרחובות סמוכים ובאזורים לאורך הציר בהם נדרשת

  . 1הרחבה של הכבישים הקיימים לצורך מעבר הרכבת

                                                           
  . 3/2/13, הקו הירוק, ס מחוז ירושלים"סיכום ישיבת תיאום עם המשרד להג, ESDחברת . א 1

ס ומול המחלקה לאיכות הסביבה בעירית "נערך מול מחוז ירושלים של המשרד להגפ תיאום נושא איכות אוויר כפי ש"ע. ב

  . 2015מרץ , חלופת מיילים. ירושלים במסגרת הכנת תסקיר הקו הירוק של הרכבת הקלה

) גם לא עבור מצב קיים וגם עבור מצב מתוכנן(פ תיאומים אלו אין צורך להציג חישובי מודל עבור תוואי הציר המתוכנן "ע

לא להציג את השינויים הצפויים מההשפעות העקיפות של התכנית הבאות לידי ביטוי בהסטות תנועה לצירים סמוכים א

 . לציר הרכבת
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בחינת איכות האוויר נערכה עבור הסטות תנועה ברשת ועבור הרחבות פיזיות , לפיכך

  :פ המתודולוגיה וההנחות הבאים"ע, לאורך הציר

  

 הסטות תנועה לצירים סמוכים  .1
בטים מהי) ברחובות שבהם לא עובר תוואי הרכבת(ההשפעות הצפויות לאורך הרשת 

כתוצאה משינוי בנפח התנועה העונה על לפחות אחד , איכות אווירשל 

  : 2מהקריטריונים הבאים

כאשר ההסטה גורמת להכפלת נפח התנועה הכללי ברחוב פי שניים בהשוואה  -

  .לחלופת האפס

 של תנועת האוטובוסים ברחוב בהשוואה 50% - כאשר ההסטה גורמת לגידול ב -

 .לחלופת האפס
  

ברשת בחלופת האפס ולאחר ביצוע הפרויקט מוצגים בהמשך עבור כל נפחי התנועה 

  . מקטע ומקטע

  

 המכונה גם,  Box Model(4( 3"מודל הקופסא"ההשפעות הצפויות חושבו באמצעות 

  ).Street Model(מודל הקניון העירוני 

  

וחב הרחוב וגבהי המבנים שלצידו ר: נתוני הבסיס עליהם מושתת המודל הנם 

מקדמי ,  בוקרמספר כלי רכב בשעת שיאלפי נפח התנועה , ")ופסאהק"מימדי (

  .מהירות הרוחהמשוקללים והפליטה 

משוואות המודל מתייחסות לריכוזים המתקבלים במקרים של רוח הנושבת במאונך 

  : כדלקמן, לציר הכביש ולרוח הנושבת במקביל לציר הכביש

1) CL= KQ/ [(U+0.5) × ((X2 + Z2)0.5 +2)] 

2) CW= [KQ × (⎯H-Z )]/[(U+0.5) × W ×⎯H] 

  

  :כאשר

CL - ריכוז המזהם )μg/m3 ( בצד המצוי בצל הרוח)Leeward side.(  

CW - ריכוז המזהם )μg/m3 ( בצד אליו מגיעה הרוח)Windward side.(  

                                                           
 .  בהמשך ובהנחיות התסקיר4.0.5ראה סעיף , פ המתודלוגיה שנקבעה בהבטים הקשורים לרעש"ע 2
 הסביבה הגנת במשרד לרהאוויי על נושא זיהום בתאום עם האחרא ,29/1מ "המתודולוגיה פותחה במסגרת תסקיר לתמ 3

 ההעיריייר מהמחלקה לאיכות הסביבה של וועם רכזת איכות או

4 Fundamentals of air quality, implementation package no.76-5, U.S. Department of Transportation. 

(Jhonson et al, 1973). 
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K-7 ערכו .ללא מימדים,  קבוע אמפירי .  

Q- קצב פליטת המזהם )μg/(m×sec) .(  

U -ם הגובלים בכביש  מהירות הרוח בגג המבני)m/sec.( בהנחה מחמירה יש לקחת 

   ).מצב מטאורולוגי מחמיר( מטר לשניה 1מהירות של 

X - מבנה לאדם העומד סמוך = הרצפטור( מרחק הרצפטור ממרכז הנתיב הסמוך

  ).m 2.5(=מכלי הרכב ) הגובל בכביש

Z - 1.5(=  גובה הרצפטור m .(  

W- המבנים התוחמיםרוחב זה נמדד בין). מטר( רוחב הכביש .  

⎯H- של המבנים התוחמים את הכביש) מטר( הגובה הממוצע.  

  
  

במספר כלי ם השונים י הכפלת מקדמי הפליטה לרכבי" מחושב עQקצב הפליטה 

    :להלן הנוסחה. הרכב הרלוונטיים לשעת השיא

  

      
6.3

GG NEMF ×∑   Q=  

  :כאשר

EMFG – מקדם הפליטה לרכב מסוג G   

NG – הרכבים מסוג  מספרG  

  

  .  במיצוע שעתיNO2הפליטה מתייחסת למזהם 

  

מוצגים , עבור חלופת האפס ועבור המצב החזוי, נפחי התנועה ששימשו לחישובים

מהירות התנועה מוצגת אף היא בטבלה . בפרקים המתייחסים למקטעים השונים

וסס על ולאוטובוסים מב) שאינם אוטובוסים(מקדמי הפליטה לרכבים כלליים . לעיל

 מקדמי פליטה לרכבים שאינם אוטובוסים. 5ס"מקדמי הפליטה של המשרד להג

 –מונית , 5.2% –אופנוע , 73.9% –רכב פרטי : 6פ פילוג התנועה הבא"מחושבים ע

בשל אופי . 2.9% –)  טון4מעל ( ומשאית 6.5% –)  טון4משאית עד (מסחרי , 11.5%

   .0מקטעי הרשת המקדמים מתייחסים לשיפוע 

 של עירית GISרוחב הכביש וגבהי המבנים התוחמים אותו נלקחו מתוך אתר 

 .ירושלים

                                                           
. 2011אוקטובר , לשימוש במקדמי פליטת מזהמי אוויר מכלי רכבהנחיות , אגף איכות אוויר, ס"המשרד להג 5

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/CarPollution/Documents/emission_factors_directives.pdf 
 . עמק רפאים- פ ספירות תנועה במקטע דרך חברון"ע 6
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כמוצג , 7ריכוז המזהמים במקטע מחושב כממוצע של הריכוזים בשני הצדדים

  : במשוואה להלן

C = average (CL+ CW) 
  

 NO2ריכוזי (בצירים ברשת בהם צפויה הסטת תנועה משמעותית יר ווזיהום הא

  . בהמשך, מוצג בתיאור כל מקטע, בחלופת האפס ובמצב החזוי, )במיצוע שעתי

  

  

 לאורך ציר הרכבת הקלה ) הרחבות כבישים(שינויים פיזיים  .2
בכביש : תכנון הרכבת הקלה גורם לשינוי פיזי ולהרחבת הכבישים בשני אזורים

  . גולדה מאיר במקטע רמות ובכביש רוזמרין במקטע דרך חברון

הרכבת כתוצאה מהשינויים הפיזיים נבחנו באמצעות מודל בציר ההשפעות הצפויות 

ובמצב ) ובחלופת האפס(חיזוי זיהום אוויר בו קודדה מערכת הכבישים במצב הקיים 

  . החזוי

  

  : להלן פירוט המתודולוגיה והנחות הבדיקה

  

אזורים עם  (Lakes Environmentalשל חברת  AERMODמודל :מודל החיזוי  •

 ).טופוגרפיה מורכבת
 כיוון PM2.5לא חושבו ריכוזי .  במיצוע שעתי ושנתיNO2חושבו ריכוזי : מזהם ה •

כ הריכוזים המתקבלים כתוצאה מפליטות כלי רכב הם קרובים לריכוזי "שבדר

דבר המקשה על ניתוח ההשפעות , )הגבוהים והחורגים מהתקן(הרקע 

 מתחנת  נעשה באמצעות קובץ אוזון רב שנתיNO2חישוב ריכוזי . 8התחבורתיות

פ "ע .OLM9 -בשיטת ה, Aermod -קובץ זה הוזן למודל ה. הניטור בככר ספרא

 נקבע ערכו של היחס בין 2010-2014 נתוני הניטור של תחנת ספרא לשנים 10ניתוח

NO2ל - NOX 0.69 על .  

                                                           
 . מצב המאפיין תרחיש מחמיר בו הרוח מקבילה לציר הכביש7
  . כפי שנעשה בתסקיר הקו הירוק של הרכבת הקלה 8

, אגף איכות אוויר, המשרד להגנת הסביבה, 3 קטע 6פ סיכום ישיבה בנושא הנחיות איכות אוויר לתסקיר כביש " ע9

 .2013יולי , ס"המשרד להג,  וטיוטת הנחיות להכנת תסקירי השפעה על הסביבה מתחבורה2011ספטמבר 
הינו הערך הגבוה ביותר , 0.69, הערך שנקבע. עבור כממוצע היחסים השעתיים בכל שנה חושב NOX - לNO2יחס  10

 ). 2013שנת (שהתקבל מכל השנים 
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במצב הקיים למודל חיזוי זיהום האוויר הוזנו מקטעי הכביש  :קידוד המודל  •

החלוקה ). LINE VOLUME SOURCES(ח קוויים נפמקורות ובמצב החזוי כ

 . גובהו הפיזי של הכביש ונתוני התנועה, למקטעים היא על פי שיפוע הכביש
ראה , הוזנו נפחי תנועה משתנים לאורך היממה :השתנות יממתית של תנועה •

 . פירוט על הנתונים בתיאור המפורט בכל מקטע
ס על ספירות תנועה שנערכו פילוג התנועה למצב הקיים מבוס: פילוג התנועה •

נתוני התנועה לחלופת אפס ולמצב . של התסקיר' בכבישים והם מוצגים בפרק א

החזוי מבוססים על החומר שהתקבל מיועצי התנועה של הפרויקט כפי שהוא מוצג 

 . פירוט לגבי נתוני התנועה מוצג בתיאור המפורט לכל מקטע. של התסקיר' בפרק ד
 ובהתאם 11המשרד להגנת הסביבהפ הנחיות "מ ע" בגרם לק:מקדמי הפליטה •

 . פילוג התנועה ומהירותה, לשיפוע הכביש
  ). HGTקבצי (למודל הוזנה המפה הטופוגרפית של האזור וסביבתו  :טופוגרפיה •

המצויים , נבחרו קולטים המייצגים שימושים רגישים וייעודי קרקע: קולטים •

קולטים שהוזן למודל הינו גובה ה. בסמיכות הרבה ביותר למערכת הכבישים

 מטר 1.5בתוספת , המפלס הטופוגרפי בסמוך למבנים על פי המפה הטופוגרפית

 .תיאור מפורט של הקולטים מצוג בתיאור המפורט לכל מקטע. מעל מפלס קרקע
חישוב ריכוזי המזהמים נערך בהתבסס על קובץ : מצבים מטאורולוגיים •

תיאור . 2010-2014לשנים ) נרלי'ג(ים רב שנתי של תחנת מרכז ירושלמטאורולוגי 

 . של התסקיר' נתוני התחנה מוצג בפרק א
ק עבור "ג למ" מקר85: הבאיםתוצאות המודל הוספו ריכוזי הרקע ל: ריכוזי רקע •

ערכים אלו התקבלו . ק עבור ערכים שנתיים"ג למ" מקר15 - ערכים שעתיים ו

. 2012-2013ת אלו לשנים לצורך הערכת ריכוזי הרקע נותחו נתוני הניטור מתחנו

פ "ניתוח נתוני הניטור נערך ע. 90%זמינות הנתונים בשתי התחנות עלתה על 

י המשרד להגנת הסביבה לצורך חישוב ריכוזי הרקע כפי "המתודה שגובשה ע

  . 12שפורטו בהנחיות

לתקנות חוק תוצאות הרצות המודל למזהמים השונים הושוו : תקני איכות אוויר •

  . NO2 עבור ריכוזים שעתיים של 99.9 ואחוזון 100חושב אחוזון ). 2015(אוויר נקי 

  
  

בתיאור בהמשך למקטע רמות ולמקטע דרך חברון יוצגו הנתונים הרלוונטים , כאמור

  . להרצות המודל וכן יוצגו תוצאות המודל וניתוח הממצאים

                                                           
 2011 אוקטובר –ס לשימוש במקדמי פליטת מזהמי אוויר מכלי רכב " הנחיות המשרד להגנה11
  :2014פברואר , לי ארץריכוזי רקע של מזהמי אוויר לפי חב, אגף איכות אוויר,  המשרד להגנת הסביבה12

 . ממוצע הריכוזים השעתיים לאורך השנה– NO2 - רקע שנתי ל; 99.99 אחוזון – NO2 - רקע שעתי ל
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   מתודולוגיה וקריטריונים–  רעש וטווחי השפעה 4.0.4

  
  רקע 4.0.4.1

  :ייחסות למקורות רעש שונים ובהםפרק הרעש כולל הת

 .ה ותנועת כלי הרכב בציר הרכבת"הרקל תנועת -

 . רעש הנובע מהסטות כבישים -

 .רעש הנובע מהסטות תנועה -

 ).Ground Borne Noise(רעש המתפשט דרך הקרקע  -

 .חריקות -

 ,תחנות נוסעים, תחנות השנאה(רעש הנובע ממקורות רעש אחרים  -

 ).'חניונים וכו
  

  .הרעידות מוצג בסעיף נפרדנושא : הערה

 
בשל היקפו הרב של המרחב הנסקר ובשל מקורות הרעש הרבים הוכן הפרק 

  :במתכונת המפורטת להלן

בחלק הראשון מוצגת המתודולוגיה לבחינת הרעש ממקורות שונים וכן  -

  . מוצגים תקני הרעש והקריטריונים על פי ההנחיות להכנת התסקיר

סביבתית של כל אחד ממקורות הרעש ם הבאים מוצגת הבחינה הפרקיב -

הבחינה כוללת את תוצאות חישוב מפלסי הרעש . במקטעים השונים

והאמצעים להפחתת מפלסי הרעש במידה וצפויות חריגות מקריטריוני 

 . הרעש

 

  מתודולוגיה לבחינת רעש 4.0.4.2

המתודולוגיה להלן מתייחסת לבחינת השפעות הרעש בכל אחד מהנושאים 

ל נושא מוצגים קריטריוני הרעש הרלוונטיים וההנחות עבור כ. שנסקרו לעיל

  . לחישוב מפלסי הרעש
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 רעש רכבות  .א
  

 קריטריונים
  :י ההנחיות לעריכת התסקיר הקריטריון לרעש מירבי מותר מחוץ למבנה הינו כדלקמן"עפ

 

 dBA, Leq –) הפעילות שיא בשעת (מרכבות לרעש קריטריונים :4.0.4.1 'מס טבלה
 

 

  
  

 בתרשימיםכאשר רעש הרקע הקיים הינו גבוה כמודגם ניתן לחרוג מערכים אלו רק 

  :הבאים

  

  מפלס הרעש המותר מהרכבת כתלות ברעש קיים בשעות היום: 1' מס תרשים

  

 שעת שיא לילה שיא יוםשעת סוג המבנה
 52 62 מבנה ציבורי רגיש לרעש

 55 65 מבנה מגורים
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  כתלות ברעש קיים בשעות הלילהמפלס הרעש המותר מהרכבת : 2' מס תרשים
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  :בשל הקריטריונים השונים חישוב הרעש נעשה באופן רב שלבי בהתאם למפורט בתרשים הבא

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 הנחות לחיזוי מפלסי רעש מרכבות 
ס לחישוב "י הרכבות חושב באמצעות המודל המוצג באתר המשרד להג"מפלס הרעש הנוצר ע

  :ההנחות לחישוב מפלסי הרעש הינם. 13י הרכבת"הנגרם עהרעש 

  .'תוואי המסילה כפי שהוא מוצג בפרק ג -

בכל מקטע מפורטים ) 'הקרונות וכו' מס, תדירות הרכבות ומהירותן(נתוני תנועת הרכבות  -

 . בהמשך בפרק זהובכל מקטע' בפרק ג

בהתייחס לחתך ) לבדבמקטע מרכז העיר ב(ס "על פי תכנת החישוב של המשרד להג: החזרות -

  .טיפוסי ברחוב

 .Hard Soil: סוג הקרקע -

                                                           
 www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Noise/.../train_model_1.xls: ו רא13

 עמידה בקריטריון לרעש הרכבת

 חישוב רעש הרכבות

  חישוב רעש רקע מהכבישים   םאין צורך בהמשך החישובי
 במצב קיים

  לא  כן

החזוי מהרכבת השוואת הרעש 
  לקריטריון העדכני

  הגדרת הקריטריון המתחשב
  ברעש הקיים
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 כאשר 8000תואם את הדרישה הכלולה בהוראות תכנית  (SEL  :dBA 83-מפלס הפליטה ב -

 ). ' מ7.5ש ובמרחק " קמ40במהירות , המסילה מונחת על אספלט

 .או גובה פתח עליון אם המבנה נמוך יותר'  מ8: גובה הקולטים הינו גובה אחיד -

 +.dBA3. בלבד'  מ300-500 של סנעשה תיקון לרדיו: תיקון לעיקולים -

 . קרונות2רכבת בעלת  -

 .מפורטים בכל מקטע בנפרד: נפחי תנועת רכבות -
  

  . מפלסי הרעש חושבו הן עבור שעת שיא בוקר והן עבור שעת שיא לילה

  

 טווח ההשפעה של הרכבת
טווח . ש" קמ50 בכל מקטע ומהירות של בהתבסס על נפחי הפעילות החזוייםטווח ההשפעה חושב   

  .ההשפעה בקטע המנהור לא חושב

  

 רעש כבישים  .ב
  קריטריונים

פירוט ו רא(שמעותיות מהקריטריון לרעש מכבישים חל רק במקרים בו נדרשות הסטות תנועה 

.  בהשוואה לזכות דרך מאושרת זכות הדרךלאו שהפרויקט מחייב הרחבה משמעותית ש) בהמשך

  .המשך פירוט בראו

בהנחיות לעריכת התסקיר נקבע כי אם מפלס הרעש ברחוב בו בוצעה הרחבה משמעותית הינו נמוך 

אם . יש להבטיח כי השינוי לא יתרום להעלאת הרעש מעבר לערך זה, בחלופת האפס dBA67 - מ

בכל מקרה אין להעלות .  בלבדdBA1 תותר עליה של dBA67 –גבוה מ בחלופת האפס מפלס הרעש 

  .dBA70ש מעל את הרע

 
  הנחות לחיזוי מפלסי רעש מכבישים

 מודל .של התסקיר' בפרק אהרעש מכלי הרכב חושב באמצעות המודל החישובי וההנחות שפורטו 

החיזוי הינו המודל המותאם שהפרמטרים שבו הוגדרו על בסיס מדידות הרעש והשוואה למפלסים 

   .ירבתסק' כפי שהוצג בפרק א, פ תנאי המדידה"המחושבים ע

  

חושבו הן עבור שעת שיא בוקר והן עבור הקיימים לצורך קביעת הקריטריון לרכבת מפלסי הרעש 

  . שעת שיא לילה

עורק (י סיווג הרחובות לארבע סוגי רחובות שונים "חישוב הרעש עבור שעת שיא לילה נעשה ע

חובות נקבע לכל אחד מסוגי הר). מאסף משני ורחוב מקומי, עורק משני או מאסף ראשי, ראשי

סיווג הרחובות . פקטור המרה מנפח התנועה בשעת שיא יום לנפח התנועה בשעת שיא לילה

פקטורי  .18.3.2015בתאריך , מערכות תחבורה ירושלים, ופקטורי ההמרה התקבלו מיועץ התנועה

  :ההמרה מוצגים בטבלה הבאה
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  )לילה יאש לשעת יום שיא משעת התנועה נפח המרת פקטור :4.0.4.2' מס טבלה

 ש"קמ, מהירות שעת שיא לילה מקדם המרה הסבר עקרוני סוג הרחוב
 70 0.4 עורקי ראשי 1
  עורקי משני או  2

 50 0.35 מאסף ראשי
 50 0.3 מאסף משני 3
 40 0.25 מקומי 4

  

  :סיווג הרחובות מופיע בטבלה הבאה

  

   הרחובות סיווג :4.0.4.3' מס טבלה

 ר עקרוניהסב סוג הרחוב שם הרחוב מקטע
 שכונת רמות, גולדה מאיר
 גשר בגין-גשר יגאל ידין, גולדה מאיר
 רמות מקטע הר חוצבים, גולדה מאיר
  גבעת משה- הרטום, גולדה מאיר

 עורקי ראשי 1

 עורקי משני או מאסף ראשי 2 שמואל הנביא
 יחזקאל
 מאסף משני 3 שטראוס
 'ורג'המלך ג

 קרן היסוד
 מרכז העיר

 דוד המלך
  משני או מאסף ראשיעורקי 2

 צפונית לרחוב האומן. דרך חברון
 דרך חברון דרומית לרחוב האומן. דרך חברון
 הרוזמרין

 עורקי ראשי 1

 מקומי 4 הרכבת
 מאסף משני 3 "הברך"כביש .  קטע מערבי34כביש 
 פת

 עורקי משני או מאסף ראשי 2  בנבנישתי-פת, דב יוסף
 מקומי 4 דוד איילון

 מאסף משני 3 אגודת ספורט הפועל

 מלחה

 עורקי ראשי 1 מודעי
  

חישוב מפלסי הרעש מהכבישים נערך רק עבור קולטים שבהם צפויה חריגה מקריטריון הרעש של 

  .הרכבת עצמה בהתאם לקריטריונים שנסקרו לעיל

  

  הרחבת רצועת הדרך

הורחבה רצועת הדרך על מנת שתוכל להכיל הן את הרכבת הקלה במספר מקומות לאורך התוואי 

 להביא לעליה במפלסי הרעש החזויים הת הרצועה עלולהרחב. והן את הכבישים הסמוכים לה

 ללא השפעת השינוי הצפוי בנתוני התנועה "נטו"ההרחבה על מנת לבחון את השפעת . מהכבישים

מנח המצב הקיים (וחה המתוכננת של הכביש חושבו מפלסי הרעש בהתיחס לתנוחה הקיימת ולתנ
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 כאשר ההבדל זניח ואינו עולה על ).ללא שינוי(בהנחה של נפחי תנועה קבועים ) ומנח המצב החזוי

dBA1לא המשכנו בנתוח ההשפעה של הרחבת הדרך .  

  

 :ויות לאורך הפרויקט במקומות אלוהרחבות משמעותיות מחוץ לזכות הדרך המאושרת צפ

 .מזרחי ומערבי - תחנת האינטרמודלבאזור :ברמות -
 .באזור תחנת טרומן          

 . בסמוך לרחוב המזרחן:בדרך חברון -

 .סמוך לגבעת המטוס -

 . בית צפאפא- בסמוך למנזר טנטור -

 .בצומת אורנים -
  

הרחבות משמעותיות נוספת צפויות גם בגשר יגאל ידין ובאזור גן בלומפילד וממערב לגשר 

 . מרוחקים משימושים רגישיםאך מקומות אלו , אלמליח
  

  הסטות תנועה

, מהיבטים של רעש) ברחובות שבהם לא עובר תוואי הרכבת(ההשפעות הצפויות לאורך הרשת 

אינם  ההנחה היא כי המהירות והחתך הפיזי של הרחוב. חושבו בהתייחס לשינויים בתנועה בלבד

  . צפויים להשתנות

  

  :תי של השפעות הרעש במקרים אלו חישוב כמוהתסקיר יש לערוךעל פי הנחיות 

  .כאשר ההסטה גורמת להכפלת נפח התנועה הכללי ברחוב פי שניים בהשוואה לחלופת האפס -

 . של תנועת האוטובוסים ברחוב בהשוואה לחלופת האפס50% -כאשר ההסטה גורמת לגידול ב -

 
הדן בהרחבת הינם כמפורט בסעיף , ל"הקריטריונים ברחובות בהם ההסטה גדולה מהשיעורים הנ

  .רצועת הדרך

     

  המודל החישובי

המודל  . שבו הוגדרו נפחי התנועה ומהירותה וקו הבניןTNM קובץ המודל החישובי מתבסס על  

  :מתבסס על ההנחות הבאות

 .אין מתרסים לאורך הצירים -

 .בהתאם לקו הבניןמרחק הקולט מהציר הוא  -

 . אין שינוי במצב הפיזי של הכבישים ברשת -

 .' מ8 :טים אחידגובה הקול -

  .hard soil :סוג הקרקע -
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  . זניח:מיסוך -

 .  בהתאם לאופי הרחוב:הנסיעה מהירות -
  

  )Ground Borne Noise(רעש המתפשט דרך הקרקע   .ג

 קריטריונים
הקריטריון לרעש המתפשט עקב רעידות העוברות דרך הקרקע , על פי ההנחיות לעריכת התסקיר

  .)בית חולים' לדוג(מבני ציבור שיש בהם שימוש בלילה או ב במבני מגורים )dBA 35) Lmaxהינו 

  

 הנחות לחיזוי מפלסי הרעש

  . המשרד באתר המוצגת, 14 של המשרד להגנת הסביבההחישוב תכנת לפי נערך הרעש חישוב -

 :)Peak frequency of ground vibration ( התדרים האופייני הואתחום -

 Hz 30-60) הקרקעמפלס מעל מסילה .( 

 .)הקרקע-בתת מסילה (Hz 60 מעל

 .הקרקע לקומת מתייחס החישוב -
 

  )squeals(י חריקות בסיבובים "רעש הנוצר ע  .ד

 שהצטבר במהלך הפעלת הרכבת הקלה בירושלים מעלה כי החריקות הנוצרות בעת נסיעת הניסיון

החריקות נגרמות כאשר רדיוס . הרכבת על גבי המסילה ברדיוסים קטנים הינם מקור לרעש מטריד

ניתן במקומות שבהם רדיוס המסילה   החריגותהטיפול למניעתאך לעיתים '  מ80 - ילה קטן מהמס

השפעת החריקות הינה רק על המבנים הקרובים מאד למסילה כיוון שהרעש דועך . 15' מ100- קטן מ

  ). 'בליעת קרקע וכו, מיסוך, מקור נקודתי(במהירות 

יש לטפל במקור בכל קטע רדיוס העלול ליצור לא ניתן להעריך באופן כמותי את טווח ההשפעה אך 

  :על מנת להקטין מפגע זה יש לנקוט באמצעים הבאים.חריגות והמצוי באזור מגורים

ש לפחות במקומות בהם צפויות חריקות עקב רדיוסים " קמ10- הפחתת מהירות הנסיעה ב. א

 .קטנים
, תה של הפסים והגלגליםותחזוקה נאו, שימון וסיכוך הפסים על מנת להקטין את החריקות. ב

 .בהתאם להוראות היצרן
  

  . הבחינה שנערכה הינה איכותית

  

                                                           
  www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Noise/.../train_model_1.xls: ו רא14

15 JTMT / Egis Rail .Red Line Extensions Volume N°3 – Part 1B Trackwork Technical Description. May 

2014. 
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  רעש מחניונים חנה וסע  .ה

  קריטריונים 

- ן"התש) רעש בלתי סביר(מפלס הרעש לא יעלה על הערכים הקבועים בתקנות למניעת מפגעים 

 dBA 50-רים ו בתוך מבני המגוdBA55 מפלס הרעש המירבי המותר על פי תקנות אלו הינו. 1990

.  שעות3-9לרעש שמשכו הוא ' מוסדות בריאות וכו, מבנה ציבורי רגיש לרעש כגון מוסדות חינוךב

  .ה היא כי פעילות החניון בלילה זניחהההנח

  

  שיטת הערכה 

  :השפעות הרעש של מקור זה חושבו באופן ראשוני בשיטה הבאה    

 ").מרכזי כובד("ת במרכזו מתחם החנה וסע אופיין באמצעות קביעת נקודות מייצגו -

 .חימום מנוע ויציאה, הפעולה בעלת תפוקת הרעש הגדולה ביותר היא פעולת ההתנעה -

 .דעיכת הרעש היא ממקור קול נקודתי -

החישוב מתייחס לקולטים הקרובים ביותר ואינו כולל חישוב רעש מצטבר ממספר חניונים  -

 ).למעט אם החניונים סמוכים זה לזה(

 . מכלי הרכב נכנסים או עוזבים את המתחם בשעת השיא50%בה בהנחה כי תפוקת הרעש חוש -

 :מניע מפורט להלן/מפלסי הפליטה של רכב מאיץ -
חישוב מפלס הרעש האופייני לכלי רכב פרטים מתבסס על מפלס רעש בתאוצה לפי מודל 

16NCHRP 311 (National Cooperative Highway Research Program) .עש לפי המודל מפלס הר

)Leq (י מכונית "ש הינו מפלס שווה ערך לזה הנוצר ע" קמ40 - ל0 -לכלי רכב פרטי המאיץ מ

 15 במרחק dBA67י רכב בודד הינו "הנוצר ע) SEL(מפלס הרעש . ש" קמ65נוסעת במהירות 

את המפלס המתקבל במודל יש לתקן על פי . ש" קמ20המהירות הממוצעת בפועל היא . 'מ

כך שמפלס הרעש , ) משך זמן החשיפה הארוך יותר במהירות נמוכהבשל(המהירות בפועל 

  : י רכב בודד הינו "המתוקן הנוצר ע

SEL=67+10*LOG (65/20) = 72dBA  

  

  : הינה) ללא התחשבות במיסוך אקוסטי(נוסחת החישוב כוללת דעיכה למרחק 

Leq=SEL+10·Log(N)-10·Log(T)   

  ,כאשר

N -כלי רכב לשעה .  

T- יות שנ3600( שעה.(  

                                                           
16 NCHRP 311 (National Cooperative Highway Research Program) , Predictiion stop-and-go traffic noise 

level, Nov. 89’, Appendix B, table B-5. 
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ההנחה היא ששעות , כמו כן. היא זניחה) 22:00אחרי (פעילות המתחם בשעות הלילה  -

רוב החניות הן חניות ( שעות ביום 9 -שיא הפעילות של החניון לא תהיינה יותר מ

 ). הערב/צ" החניון מתמלא בבוקר ומתרוקן בשעות אחה–ארוכות 

 .dBA5 חוץ - הפחתת פנים -

 .צאה ממיסוך ומבליעת קרקעלא חושבה הפחתה הנוצרת כתו -

 
) מזרחי ומערבי(ליד אינטרמודל  לחנה וסע ם עיקרימיםמתחשני במסגרת הפרויקט מתוכנן 

המתחם במחלף יגאל ידין מרוחק . )חניון דוגה (והמרכז המסחרי ברמות וברוזמרין

מתחמים תפעוליים בעיקר הם  במגרש הפעמון וליד בית צפאפא החניונים. משימושי קרקע

  ).קטן - ר החניות מספ(
  

  רעש מתחנות ההשנאה  .ו

  קריטריונים 

) רעש בלתי סביר(מפלס הרעש לא יעלה על הערכים הקבועים בתקנות למניעת מפגעים 

  .1990-ן"תשה

  
  שיטת הערכה 

להלן . הבחינה שנערכה הינה איכותית והתייחסה לקיומו של פוטנציאל המפגע בלבד

  :פירוט השיטה

בתחנות המישרים הם מפוחי האוורור הנפתחים לסביבה מקורות הרעש הדומיננטיים 

הרעש הבוקע מן הציוד המותקן בתוך החדרים . החיצונית או המעבים המותקנים בתחנה

  .הינו זניח

קשה היה , במדידות שערכנו בסמוך למספר תחנות מישרים שהוקמו לאורך הקו הראשון

  .לבודד את רעש התחנה מרעש הרקע

במסגרת הכנת חוות הדעת האקוסטית לתחנת המישרים על פי הנתונים שקבלנו 

הינו ) מעבים(המתוכננת בנווה יעקב עולה כי מפלס הרעש האופיני הנגרם מחדרי ההשנאה 

מפלס הרעש המירבי המותר הינו הערך הנקוב בתקנות . ' מ1 במרחק של dBA63 -כ

מותר הינו פי תקנות אלו המפלס הל. 1990- ן"תשה) רעש בלתי סביר(למניעת מפגעים 

dBA40ו  בתוך דירת המגורים- dBA35 בתוך מבנה ציבורי רגיש לרעש הפעיל בשעות 

  .הלילה

כולל טווח (מתחנת המישרים '  מ15-20 -כל הינו "טווח ההשפעה הנגזר מהנתונים הנ

  ).ביטחון

מ להעריך את פוטנציאל המפגע בחנו את השימושים המצויים בטווח ההשפעה וכן את "ע

הנתוח מוצג עבור כל ). תחנה הכוללת מבנה עילי ותחנה המצויה בתת הקרקע(סוג התחנה 

  .מקטע ומקטע

  .ניתוח מדויק של השפעות הרעש מתחנות ההשנאה יעשה בעת הכנת מסמכי הביצוע
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  תחנות הרכבת  .ז

  קריטריונים

תקנות אלו קובעות ". 1990- ן"בתקנות התש"מפלס הרעש המותר הינו המפלס הקבוע 

מועד , מותרים למניעת הפרעה בכל שעות היממה בהתאם למשך הרעשערכים מירביים 

 יש להבטיח כי 23:00 לאחר השעה קובעות עם זאת כי "1992תקנות . " היממה ועוד

 ולא תופעל הפרעה לאוכלוסיה המתגוררת בסביבהכל מערכת הכריזה לא תגרום ל

  .לאחר שעה זו, בעוצמה הנשמעת בתחום רשות היחיד

  

  שיטת ההערכה

קורות הרעש בתחנות הנוסעים העלולים לגרום למפגעי רעש הינם מערכות הכריזה מ

י תנועת "הרעש הנגרם ע. המעבירות הודעות לציבור הנוסעים וצלצול הגונג של הרכבת

  .הרכבת עצמה הינו זניח

מקור נוסף הינו תנועת האוטובוסים המגיעים לתחנה המהווה נקודת איסוף ופיזור 

  . מרכזית

ל בתחנות נוסעים המופעלות לאורך "י המקורות הנ"הפחית את המטרד הנגרם עעל מנת ל

הקו הראשון אימץ צוות אב לתכנון תחבורה סל אמצעים סטנדרטי הכולל את האמצעים 

  :הבאים

 .לאורך כל שעות היממה") גונג("השמעת הודעה תתבצע ללא צליל פתיחה  -

 .וב למפלס רעש הרקעמפלס הרעש של ההודעות יונמך ככל האפשר למפלס הקר -

 למחרת ובין 7:00 עד 23:00תופסק בין השעות ) שגרתיות(השמעת הודעות מוקלטות  -

 .14:00-16:00השעות 

 ).'חגים וכדו, שבתות, לילה(לא יושמעו הודעות בזמן בו אין פעילות של הרכבת  -

 .שינויים אלו לא חלים על הודעות מתפרצות לצרכים שוטפים שונים או הודעות חרום -
  

עם זאת במספר תחנות הסמוכות מאוד למגורים או למבני ציבור יש צורך להוסיף 

 רכתאמצעים להפחתת הרעש המיוחדים למיקום התחנה כמו הגבלת מפלס הקול של מע

  .תוספת מיסוך למגבירי הקול ועוד,  ההגברהרכתשיפור הכיווניות של מע, הכריזה

משמעותי ליצירת מטרד בחנו את מ לזהות את התחנות שבהפעלתן גלום פוטנציאל "ע

  :מיקום התחנה ומאפייני סביבתה על פי אמות המידה הבאות

בעיקר מבני ציבור (המרחק בין תחנת הנוסעים למגורים ולמבני ציבור רגישים   .א

  ).הפועלים בשעות הלילה

" קניון" טופוגרפיה היוצרת מבנה של מעין .הטופוגרפיה של הסביבה בה מצויה התחנה  .ב

 .יב את היקף האוכלוסיה החשופהעלולה להרח

 .  תחנת נוסעים רגילה או תחנה המרכזת אליה תנועת האוטובוסים:סוג התחנה  .ג
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 .רחוב המשמש כציר תנועה ראשי,  רחוב מקומי:מאפיני הרחוב בו מצויה התחנה  .ד
  

    . והיא מוצגת בכל מקטע ומקטעהבחינה נערכה באופן איכותי בלבד

  

   רעידות כללי 4.0.5

  קריטריונים 4.0.5.1

 התנודה המותרת על פי טיוטת התקנות לרעש מרכבות המקובלת על עוצמת

  :מוצגת בטבלה הבאה)  רכבות ביממה70מעל (המשרד להגנת הסביבה 

  

  מומלץ מירבי תנודה למפלס קריטריונים :4.0.5.1 מס טבלה

 קטגורית שימושי קרקע
  של תנודות שמקורן בקרקע רמות השפעה

 )VdB(  Ref Vo= 5X10 -8 m/sec  

  66 כ לשינה"ורים ומבנים המשמשים בדמג

  מוסדות ציבור 

 שעיקר הפעילות בהם מתנהלת בשעות היום
69 

  

וזאת , הקריטריון למבני ציבור פחות מחמיר מזה הניתן לאזורי מגורים: הערה

כיוון שבמבנים אלו לא מתקיימת פעילות רגישה במיוחד לרעידות כמו שינה 

  .ומנוחה

  

 ודההנחות לחיזוי עוצמת התנ  .א
תכנת . HMMH"17"המודל לחיזוי עוצמת התנודה מהרכבת הוא מודל 

  .י המשרד להגנת הסביבה"החישוב הינה התכנה שפותחה ע

  

  :להלן תאור עיקרי המודל והנתונים שהוזנו לצורך החישוב

  

  .מסילה מרותכת ומעוגנת באספלט בקטע הרלוונטי :מבנה המסילה

  . רכבות ביממה70לה על  מספר התנועות של הרכבת עו:מספר תנועות

  .הבאים כמפורט בסעיפים :מהירות

 .בכל מקטע, בטבלאות בהמשך כמפורט :מרחק מקולט למסילה
  :  בחישובים נערכו התיקונים הבאים:תיקונים

  .- Foundation in rock :(dB10(יסודות בסלע  צימוד ליסודות מבנים -

                                                           
17  Harris Miller Miller & Hanson Inc. (1995), Guidance Manual for Transit Noise and Vibration Impact Assessment, U.S. Federal 

Transit Administration. 
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  :)Efficient propagation in soil(יעילות המעבר בקרקע  -
- תת הקרקע, עמק רפאים, קרן היסוד', ורג'קינג ג: רחובות(מרכז העיר 

  +.dB10 .גבוהה): יחזקאל

   .dB 0. נמוכה: שאר המקטעים

נלקחה בחשבון ): Propagation in rock layer(יעילות מעבר בסלע  -

   .אחרים או במקטע התת קרקעיבמקומות 

 resonances of floor and walls :(dB(השפעה על הקולט בשל יצירת רזוננס  -

6.+ 

נבדקו , התנודות גבוהות יותר בקומה נמוכה, מכיוון שעל פי המודל -

 - Floor-to-floor attenuation(התנודות עבור קומת הקרקע בכל הקולטים 

  ). לכל קומהdB2מעבר בין קומות מפחית 

 יבדק -ח זה"לא נבדק במסגרת דו+. rossoverC(: dB10(מעבר מסילות  -

  .מפורטבתכנון 

  

 טווח ההשפעה  .ב
הטווח הינו . כללים אלו לכל מקטע בנפרדפ "טווח ההשפעה חושב ע

הקרקע שם המהירות - מלבד בתת, ש" קמ50למהירות מקסימלית של 

   .ש" קמ70המירבית הינה 

  .מוצג עבור כל מקטע ומקטע בהמשך טווח ההשפעה

  
  18ג וטווחי השפעה כללי" אלמ 4.0.6

  .  לתסקיר2' נספח מסמשה נצר והוא מוצג ב' ינגי א"ג נערך ע"ניתוח השפעות האלמ

' הנספח מפרט קריטריונים ומתודולוגיה וסוקר את השפעות הקרינה על האדם ועל מע

טווחי ההשפעה מוצגים בנספח וכן בתשריטים המשולבים בכל . אלקטרוניות שונות

 8 הוא mg 2טווח ההשפעה בו צפוי עדיין פולס של שטף מגנטי העולה על . מקטע ומקטע

בפועל טווח ההשפעה מצומצם הרבה יותר ואינו עולה על מחצית מרחק .  מציר הקטנרי'מ

  .זה

 הגנתעל פי התקנים המקובלים בארץ ואשר אומצו על ידי המשרד ל:להלן עיקרי המסקנות

של  5תקנה ג וחשיפת ציבור מקצועי על פי "הסביבה לחשיפת כלל הציבור לשדה קרינה אלמ

, תשתית המסילה :לרבות, תיתתשתית המסילה סכנה לאנוש לאורך צפויה כל לא, משרד העבודה

 לא נמצאה ברכבת רמת חשיפה לשדה ,בחישובים. תחנות הורדה והעלאת נוסעים, תחנות משנה

  .מגנטי בזרם ישר העולה על השדה המומלץ לנוסעים המושתלים עם קוצב לב

  :מובאים להלןהנוספים הסיכומים והמסקנות 

                                                           
 .מ"משה נצר הנדסת תאימות ובטיחות בע, משה נצר' י אינג"סעיף זה מתבסס על מידע שהועבר ע 18
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  הרכבתדה מגנטי לאדם עם קוצב לב בתוך בטיחות ש  .א

תוצאה זו שמרנית ולא לוקחת . 5000mG -דהיינו קטן מ, השדה המחושב קטן מהמומלץ -

  .בחשבון גורמים נוספים שבמציאות יחלישו את השדה המגנטי בתוך הקרון

  בטיחות שדה מגנטי זרם חילופין לכלל הציבור   .ב

דהיינו , ICNIRP ביחס להנחיותיגה לא תגרם חר: בתוך הקרון ומחוץ לאזור המסילה -

באזורי שהייה קבועים שטף השדה המגנטי . שדה מגנטי לכלל הציבורשטף אין סכנת 

 השהינממוצע ביממה  4mG - מכיםנמולאורך שימושי הקרקע הקרובים לנתיב המסילה 

  .Hz 50תדר ב המשרד להגנת הסביבהרמת החשיפה המומלצת לכלל הציבור על פי 

  ומגנטית לשדה מגנטי זרם ישר מחוץ לאזור המסילהתאימות אלקטר  .ג

היינו , מהמסילה רמת השדה המגנטי זרם ישר לא תפריע לצגי מחשב'  מ10במרחק של  -

תוצאה זו נכונה גם לתחנת משנה להשנאת . 600mG - רמת השטף המגנטי נמוכה מ

  . המתח ויישורו

  ג לשדה מגנטי זרם חילופין מחוץ לאזור המסילה"תאימות אלמ  .ד

רמת השדה המגנטי זרם חילופין , יםמהמסילה ומקירות תחנת המיישר'  מ3מרחק של ב -

 4 - דהיינו שטף השדה המגנטי נמוך מ,  מסוג שפופרת קרן קטודיתלא תפריע לצגי מחשב

mG.  

  מחוץ לאזור המסילהבתדר רדיו ג לשדה אלקטרומגנטי "תאימות אלמ  .ה

  .CENELECתקן ב העומדטי מהמסילה שדה אלקטרומגנ'  מ10יש להבטיח בטווח של  -

 בטווח של מספר מאות מטרים 30MHz עד לתדר AMיתכנו הפרעות למקלטי רדיו  -

 לגלים בינוניים לכן AMכיום הציבור כמעט אינו משתמש במקלטי . מתשתית המסילה

 .נושא זה לא משמעותי במיוחד
 .ג מוצגים בתשריט אקוסטי" טווחי ההשפעה של קרינת אלמ 
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 19ניקוז 4.0.7

המערכת החדשה . ניקוז הרחובות המתוכנן מבוסס על מערכת הניקוז העירונית הקיימת

אשר תבנה במסגרת העתקות תשתיות הניקוז מתוואי עבודות הרכבת תשלים את 

אינה משנה את תבנית  הטמעת מערכת הרכבת הקלה בתווך העירוני .המערכת הקיימת

, ת ויתווספו שטחים שיש לנקז אולם במקומות בהם תתבצע הרחבה של הרחובוהניקוז

תתבצע קליטה של נגר עילי מהמקומות הנדרשים אל קולטני ניקוז ומהקולטנים יתבצע 

  חיבור אל מערכת הניקוז החדשה המתוכננת

קטע המנהור והפורטלים הנבנים על מיקומם של כבישים קיימים אינם תורמים לתוספת 

רטלים מתוכננים להיקלט ברשתות נגר עילי והמים המגיעים לפתחי המנהרות דרך הפו

או בנקודות נמוכות במורד הקטעים הפתוחים של הפורטלים  ניקוז בקרבת הפורטלים

  .ומשם להתנקז למערכת הניקוז המתוכננת

רשתות (השינויים המתוכננים במערכות הניקוז נובעים מהצורך בהעתקת מערכות הניקוז 

י במקומות בהם מתוכננת להיבנות ממקומם הנוכח) שוחות וצינורות ניקוז, קולטנים

רכבת קלה על אותו התוואי או במקומות שבהם השינויים הגיאומטריים כרוכים בצורך 

  . בהעתקת הקולטנים

  

החדשה תשרת בעיקר את הכבישים אך גם את הרכבת הקלה שמערכות  מערכת הניקוז

  .הניקוז שלה יתחברו אל מערכת הניקוז העירונית

  

ארכיטקטורת המערכת מתוכננים להיבנות לפי הנחיות חברת הגיחון קוטרי קווי הניקוז ו

כדי להבטיח פינוי מהיר של המים , ובהתאם להנחיות תכנית האב לניקוז של הגיחון

  .מהכבישים וסביבתם והולכת הנגר למניעת הצפות

  

 או מובלי הניקוז הניקוזחיבורי מערכות הקליטה החדשות יהיו אל מערכות קווי 

  . המתוכנניםהקיימים או

   

                                                           
 מ"רה להנדסה בעדוד אקרשטיין חב, דוד אקרשטיין' י אינג"סעיף זה נערך ע 19
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  ) וערכי טבעאבק, רעידות, רעש( מפגעים בשלב ההקמה 4.0.8

  
 רעש ורעידות בשלב ההקמה 4.0.8.1

  תקנות לרעש בשלב ההקמה  .א

  :על רעש בשלב ההקמה חלים הכללים הבאים

  

ועדכון לתקנות אלו  (1992-ג"תשנ) מניעת רעש(למניעת מפגעים תקנות  -

 : )114/ -א "מתשע
העבודה באזורי מגורים ובאזורים התקנות קובעות הגבלות על שעות 

תקנות אלו אוסרות לחלוטין על הפעלת ציוד בנייה בין השעות . אחרים

איסור גורף זה אינו חל על הפעלת ציוד .  באזורי מגורים19:00-07:00

בנייה באזורים שאינם אזורי מגורים ואולם רק בתנאי שהרעש הנגרם 

התקנות אינן . ריםאינו מפריע לאוכלוסייה המתגוררת באזור המגו

אך גישה , "הפרעה"קובעות אמות מידה ברורות המגדירות מהי 

שכיחה הינה הגבלת מפלסי הרעש כך שלא יחרגו מהערכים המותרים 

  .1990ן "תש) רעש בלתי סביר(בתקנות למניעת מפגעים 

י אגף מניעת רעש וקרינה במשרד הראשי של המשרד "במזכר שהועבר ע

 מפורטים ספי הרעש המומלצים כאשר 20זותס לרכזי הרעש במחו"להג

  .יש הכרח לבצע עבודות בשעות הלילה

 של העבודות והרקע המצטברעל פי המלצות אלו יש להבטיח כי הרעש 

הרעש ימדד ביחידת . dBA5 -ביותר מ, לא יעלה על רעש הרקע בלבד

Leqכאשר רעש העבודות דומה או עולה על רעש הרקע ומשך .  לשעה

ס על ביצוע ניטור רעש "ממליץ המשרד להג,  ימים10על העבודות עולה 

תוצאות הניטור תהינה נגישות לציבור בזמן .  באזור המגוריםקבוע

  .אמת

   

 : 1979- ט"תשל) רעש בלתי סביר מציוד בנייה(התקנות למניעת מפגעים  -
. התקנות קובעות מפלסי רעש מרביים מותרים מציוד וממכונות בנייה

 15 במרחק dBA80פי תקנות אלו הינו -תר עלמפלס הרעש המרבי המו

  .מהמכונה' מ

                                                           
  .'15 ביולי 8, ה"א תמוז תשע"כראש אגף מניעת רעש וקרינה , ר סטיליאן גלברג"מכתבו של ד 20
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 :קריטריונים לרעש מצטבר מאתרי עבודה -
המשרד להגנת הסביבה גיבש קריטריונים להגבלת רמות הרעש 

בין (הנוצרות מכלל הפעולות המבוצעות באתרי בנייה בשעות היום 

ים פי המלצות אלו יש לנקוט באמצע- על). 19:00 עד השעה 07:00השעה 

להפחתת רעש אם הרעש המצטבר מכלל הפעולות עולה על הערכים 

, 1990-ן"תש) רעש בלתי סביר(הקבועים בתקנות למניעת מפגעים 

 . ומחוץ למבנה המגוריםdBA 20בתוספת 
היזם לנקוט /אם חורגים מהרמה שמפורטת לעיל מוטל על הקבלן

סי הקמת מתר, כגון שימוש בכלים שקטים, באמצעים להקטנת המטרד

קיצור משך הפעולות או אף טיפול , רעש זמניים קבועים או ניידים

  .בחזיתות מבנים

  

  1990- ן"תש) רעש בלתי סביר(התקנות למניעת מפגעים  -

, י מרכות קבועות באתר הבניה כגון גנרטורים"חלות על רעש הנגרם ע

  .'מגרסות וכו, מפוחי איוורור

  

 לרעידות בשלב ההקמה קריטריונים  -
 -2 חלק DIN4150פ תקן "ת הרעידות לשלב ההקמה עבדיקת השפע

מהירויות . השפעה על אנשים הקובע ערכי סף על מנת למנוע מטרד

באזור מעורב הכולל מסחר  זהתנודה המותרות לציוד בניה לפי תקן ה

  :מפורטות להלן) 2רמה (תעסוקה ומגורים 

  
  

  IND 2-4150 תקן לפי מותרים KB רעידות ערכי :0.8.1.4 'מס טבלה

   D<1  > ימים6   ימיםD  <6>  ימים 26  ימיםD < 26>  ימים 78  יום, Dזמן עבודה 

 Ar     Ao*    Au  Ar     Ao*    Au  Ar     Ao*    Au  פרמטר

  1.2     5      0.8  0.8    5      0.6  0.6     5     0.4  )2רמה  (KB -ערך מומלץ ב

  .Ao = 6הסף העליון המותר באזור מסחרי הוא * 

  
  :כאשר

Au -נמוכה מערך זה רמת הרעידות המרביתאם מהירות התנודה .  ערך סף תחתון 

  . ולא נדרשות בדיקות נוספותעומדת בדרישות התקן

Ao -גבוהה מערך זה ישנה חריגה המרביתאם מהירות התנודה .  מפלס סף עליון 

  . ולא נדרשות בדיקות נוספותמדרישות התקן
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Ar - כאשר רמת הרעידות .  באירועיםמהירות התנודה כתלות)KB ( מצויה בין סף

 עם שקלול לפי Arההערכה מתבססת על הערך הממוצע ) Au<KB<Ao(תחתון לעליון 

  ).KBFTr( הזמן של המנוחהפרקי 

  
  

יום ועבור  78 עבור משך עבודות העולה על 4150-2DIN ערכי הסף בתקן

פורטים מ ) יום78גם עבור עבודה שמשכה פחות מ (שעות הלילה 

  :בטבלה הבאה

  

  ,DIN 2-4150 תקן לפי מותרים KB רעידות ערכי :0.8.2.4 'סמ טבלה

  :הלילה ולשעות יום 78 מעל הנמשכות לרעידות

1 טבלה -השפעת הרעידות על אדם בדירת מגורים   

  לילה יום 

  פרמטר Au Ao  Ar Au Ao  Ar מיקום המבנה

  KB -ערך מומלץ ב 0.05 0.2 0.1 0.07 3 0.15 באזור שעיקרו או כולו מגורים

  

 יםהשפעה על מבנים מוצגשלהם  DIN4150-3פ תקן "מותרים עהתנודה הערכי 

  :בטבלה הבאה

  

   DIN 3-4150 תקן לפי מותרים רעידות ערכי :4.0.8.3 'מס טבלה

  3 ,1 טבלאות )שניה/מ"מ( מבנים על השפעה

  )1טבלה (עבודות קצרות 

 תדירויות 
  עבודות לטווח ארוך

רעידות בקומה עליונה   )3טבלה (
 לכל התדירויות

 50-100Hz 10-50Hz 1-10Hz 

  מבנהסוג
  

 מסחר 20 20-40 40-50 40 10
 מגורים 5 15 -5 15-20 15 5

2.5 
מבנה  3 3-8 8-10 8

 רגיש

 

   פוטנציאל מפגעי הרעש סיווג  .ב

 : לכללים הבאיםבהתאמה דרגות 3 -פוטנציאל מפגעי הרעש סווג ל

 עבודה רציפה בחלל הפתוח בכל שעות היממה – יאל גבוהפוטנצ .1

 במקום בו .בגזרה רחבה בצמוד לשכונות מגורים, )יום ולילה(

צפוי פוטנציאל גבוה ליצירת מטרדים יש לשקול לישם את מלוא 

הגבלות , שיטות עבודה שקטות, ציוד שקט ,לרבות, סל האמצעים

טפות מע, שימוש במתרסי רעש זמניים, על שעות עבודה

  .אקוסטיות ואף טיפול דירתי במבנים
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 עבודה בשעות היום בלבד בגזרה רחבה בצמוד – בינוני פוטנציאל .2

או ביצוע פעולות נקודתיות בשעות הלילה , לשכונות מגורים

או שמשכן , שתיחומן המרחבי צר כך שניתן להקיפן במתרסי רעש

או , או שהן מרוחקות יחסית ממגורים) ימים בלבד' מס(קצר 

בגזרה , )יום ולילה(עבודה רציפה בחלל הפתוח בכל שעות היממה 

או בקרבה למבנים , רחבה בצמוד לשימושים שאינם רגישים

 .בודדים של מגורים

או , או במרחב מוגבל,  עבודה בשעות היום בלבד– פוטנציאל נמוך .3

או עבודות המתבצעות בקטעים שאינם , עבודות בתת הקרקע

 . ציבור רגישיםסמוכים למגורים או למבני
  

 בשלב ההקמהמפגעי אבק  4.0.8.2
ככלל מתוכננת הנחת המסילה בתוואי כבישים קיימים ולכן לאורך מרבית 

עם  .אשר עלולות לגרום למפגעי אבק, התוואי לא צפויות עבודות עפר מסיביות

ברצועת דרך וכן הרחבה מנהרה  המסילה להנחתזאת תכלול העבודה 

  .במספר מקומות, מסויימת של הדרך

  

 קובע באופן כללי כי יש להרטיב את 8000 תכנית בהוראות 29.1.2סעיף 

 כי תנאי למתן 27.3כמו כן נקבע בסעיף . הדרכים ושטחי ההתארגנות והעבודה

". נספח ביצוע למניעת מפגעים בשלב ההקמה"היתר בניה יהיה הגשת 

ות  או מכח תוכניות דומ8000הפתרונות ששולבו בנספחים שהוגשו מכח תכנית 

  :הינם בין היתר

        

. סביב אתרי העבודה'  מ2.5בגובה של ) ללא פתחים(הקמת גדר אטומה   -

י מחלקת הרישוי בעירית "י מפרט שיאושר ע"הקמת הגדר תעשה עפ

  .ירושלים

או בדרך , קדוחים יבוצעו באמצעות מכונות המצוידות בקולטי אבק   -

  .אחרת אשר תמנע פליטת אבק במהלך החפירה

  .  של דרכי הכניסה לאזורי הכריה והיציאה מהם בסיום יום עבודהשטיפה  -

ה לפני צאתם מאתר "הטרקטורים והצמ, שטיפת צמיגי המשאיות  -

  .העבודה

או חומר אחר העלול לגרום לפיזור /כיסוי משאיות הנושאות ערמות עפר ו  -

  .אבק בסביבה

מייצב אחר או בחומר , במים) אם תהיינה(הרטבת דרכי עפר וערימות עפר   -

י תכנית שתוגש "ההרטבה תבוצע עפ). דלקים או מלחים, לא כולל שמנים(
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 ובה יוגדרו בין השאר זמני ההרטבה הבעייריס "לאישור המחלקה לאיה

  .ותדירויותיה

  

  .8000 בתקנון תכנית 29.1.3.8אמצעים נוספים מפורטים גם בסעיף 

  

ורך כל אזור העבודה כמפורט לעיל יש לנקוט לא, אמצעים למניעת מפגעי אבק

  : ואולם שימת לב מיוחדת יש לתת למקומות הבאים

  

 .אזורי הפורטלים של המנהרה  .א

 .מקטע מרכז העיר לכל אורכו  .ב

 .עמק רפאים' רח  .ג

 .פארק המסילה ממערב לצומת גוננים  .ד

 .מתחם התחנה הראשונה  .ה

 .בסמוך למגורים המחייבת עבודת עפר הקמת חדרים טכניים  .ו

  .שינוע עודפי עפר, גריסה, זמנישטחי עבודה כגון עירום   .ז

  

 בסמוך מאוד לקוי בנין של מבני מגוריםעבודות נות נבכל הקטעים הללו מתוכ

  .או בשטחים רגישים

  

   וערוצי ניקוז טבעייםערכי טבע 4.0.8.3

הפעולות הנדרשות למניעת הפגיעה בערכי הטבע ושיקום אתרי ההתארגנות 

פעולות .  לעיל3.7.5יף והעבודה המצויים בשטחים פתוחים רגישים פורטו בסע

  :אלה כוללות בין השאר 

על מנת לשמר ככל הניתן  פ נחיות האקולוג"הכנת תכנית שיקום נופי ע •

את ערכי הטבע או לחילופין לשלב בשיקום ערכי צומח מתאימים אשר 

 .יישמרו את מאפייני השטח שהופר או שנפגע במהלך ההקמה

הסקר . מח החשובים באתר ושימור ערכי הצוגיאופיטים סקר עוציב •

 .י אקולוג בעונות המתאימות"ייערך ע

 אם נמצאו בה ערכי צומח האתר של העליונה הקרקעשימור שכבת  •

 .פ תכנית השיקום הנופית"ייחודיים והחזרתה לאתר ע

תכנון העבודות ושטח האתר לרבות דרכי הגישה באופן שתצומצם  •

 . הפגיעה בשטחים הפתוחים ובערכי הטבע

 .העירוני היערות פקידי "ע שייקבע חלופי ערךפ "ע עצים נטיעת •

 לאופי בהתאם יבוצעו נופיים אלמנטים ומיקום צמחים שתילת •
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 .בעתיד שייקבע המקום

גידור אתרי ההתארגנות ואתרי העבודה על מנת למנוע זליגה בלתי  •

 .פסולת וחומרים מסוכנים, מבוקרת של ציוד

אתרי העבודה אל מניעת הגעה של נגר מזוהם מאתרי ההתארגנות ו •

 נחל שורק ונחל –ערוצי ניקוז טבעיים ובעיקר אלו המתקנזים לנחלים 

 .רפאים

טיפול בשפכים ובפסולת אדם , מאצרות(ניהול אתר ההתארגנות  •

על מנת להקטין את המפגעים הנגרמים ) 'תאורה וכו, ובפסולת בניה

 .לסביבה
  

  אתרי התארגנות 4.0.9

לאורך הציר מתוכננים . התארגנות של הפרויקטתרי המוצגים את א'  בפרק ג3.7.5בסעיף 

  . מ בין אתר לאתר" ק1-2אתרי התארגנות במרווחים של  20-

  

הינם שטחים פנויים הכוללים חלקות שאתורו לצורך הקמת אתרי התארגנות השטחים 

כיוון שלא ידוע כיום אם השטחים עדיין יהיו . או חניונים, פים"או שצ, לפיתוח עתידי

 הגדול ממספר אותר מספר אתרים, ן הביצוע הממשי של הקו הכחולרלבנטיים בזמ

 שמתוכם יבחר קבלן הביצוע את השטחים ,האתרים הנדרש בפועל לצורך ביצוע הפרויקט

   .בהם ייעשה שימוש

  

אותם הם עלולים לייצר כפועל סביבתיים ה בהתאם למפגעים  האתריםסווגול "בסעיף הנ

 קטגוריות 4 -הסיווג ל. ימושים רגישים סמוכיםשמהאתר לרחק המסוג האתר ומיוצא מ

  :הינו כדלקמן

דיזל , מגרסה, ה"ריכוז צמ,  אתר התארגנות בו יתאפשרו עירום עפר–אתר מרכזי  .1

 .מיכליות לשטיפת בטון ועירום פסולת בניה, גנרטור

אחסון חומרי בניה , ה"בעל התכנות טובה לחניית צמ, אתר ללא מגבלות סביבתיות .2

 . ועדים לתחום הסמוך לאתר ההתארגנותומשרדים המי

 .אתר בעל התכנות סביבתית בכפוף למגבלות נוספות .3

  . אתר בעל התכנות סביבתית לא טובה שרצוי להשמיט אותו .4

  

פוטנציאל יצירת המפגעים הסביבתיים ודרכי הפעולה  פ"תיאור האתרים וסיווגם ע

  . להלן4.1-4.6למניעת המפגעים הסביבתיים מופיע בסעיפים 

  

 אותרו אתרים 20.10.15בסיור שנערך עם נציגי המשרד להגנת הסביבה בתאריך : הערה

בבדיקה שנערכה נמצא כי . נוספים העשויים לשמש כאתרי התארגנות במקטע רמות
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אתרים אלו מיועדים לשמש כאזורי תעשיה ושמורות טבע ולכן הם לא נסקרו במסגרת 

  .התסקיר

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  
   הערכת ההשפעות הסביבתיות–פרק ד 

 מקטע רמות

28 
 

  מקטע רמות 4.1

  . ן שכונת רמות ועד רחוב גבעת משהמקטע זה משתרע בין צפו

  
  שינויים בתנועה 4.1.1

 מציג את נפחי התנועה כלליים החזויים בחלופת האפס ולאחר ביצוע 4.1.1.1' תשריט מס

  .הפרויקט

  .ל" בשני התרחישים הניםסובמציג את נפחי התנועה של האוטו 4.1.1.2' תשריט מס

  

 לא התיחסנו לצירים המובילים קים מבתים ולפיכךחמחלף ידין ומחלף גולדה מרו: הערה

וכן בנוסף לא נכללו בניתוח צירים שאינם עוברים בסמוך לשימושים רגישים . אליהם

  .כים ארציות ועירוניות ראשיותרד

  

  נפחי תנועה כלליים 4.1.1.1

כלליים לאורך הציר וברוב הככלל צפויה ירידה משמעותית בנפחי התנועה 

  :בות אלועליה מסויימת צפויה ברחו. הרחובות הסמוכים

  ). כלי רכב למשל300 - ל200 -מ (50% -כבשעור של , רקנטי' ברח -

 .50% -דרך החורש בשעור של כ' ברח -

 .16% -יגאל ידין בשיעור של כ' ברח -
גידולים . המחייב נתוח כמותי של ההשפעות! 2לא נמצא גידול בשעור של פי 

ידול מצוי שעור הג(צפויים ברחובות נוספים אך הם קטנים למדי , מסויימים

  ).בתחום סטיית המודל

  

  נפחי אוטובוסים 4.1.1.2

כך גם בחלק ניכר . ועת האוטובוסיםנלאורך הציר צפויה ירידה משמעותית בת

 עם זאת צפוי גידול בתנועת האוטובוסים במספר רחובות .ברחובות הסמוכים

הטבלה הבאה מציגה את . עקב הסטת תנועת האוטובוסים לרחובות אלו

  : צפוי הגידול הרב ביותרנתונים ברחובות בהם

  

  )שיא שעת( רמות במקטע האוטובוסים בתנועת גידול :4.1.1.1 'מס טבלה

  שעור הגידול  תנועה חזויה  חלופת אפס  הרחובות

  50% -גדול מ  39  -  ג'המשורר אצ

  15% - כ  62  54  רקנטי אברהם

  50% -גדול מ  12  -  זרחי ישראל

  50% -גדול מ  12  -  דרך החורש

  50% -גדול מ  12  -  אסירי ציון

  50% -גדול מ  54  18  ה"הרוא
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  שעור הגידול  תנועה חזויה  חלופת אפס  הרחובות

  50% -גדול מ  43  4  טרומן

  
  אוויראיכות  4.1.2

  
  מבוא 4.1.2.1

התייחסה להסטות תנועה ברשת במקטע איכות האוויר בחינת השפעות 

הסטות הכבישים בסמוך לתחנת אינטרמודל  - ולשינויים הפיזיים המוצעים 

  .  בציר גולדהותחנת טרומן

   

  הרחבת רצועת הדרך 4.1.2.2

  :בציר גולדה  כבישים הרחבותע רמות מתוכננות במקט

 .בסמוך לתחנת אינטרמודל, צפונית לרחוב מירסקי  .א

 .צפונית לרחוב טרומן  .ב
  

רמות איכות האוויר בציר גולדה  נערך חישוב של 4.0.3כפי שפורט בסעיף 

אחרי (ועבור המצב החזוי ) לפני ההסטה(במצב הקיים ובחלופת האפס 

  ). ההסטה

  

 והיא נערכה באמצעות מודל 4.0.3בוססת על הכתוב בסעיף מ המתודה לבחינה

AERMOD .פ המוצג בתסקיר זה" התנועה למצבים השונים הינם ענפחי ,

  :כדלקמן

  . 1.1.10.3' טבלה מס' פרק א: נפחי התנועה ופילוגה למצב הקיים  -

'  מסיםתשריט: נפחי תנועה ופילוגה לחלופת האפס ולמצב החזוי  -

  .  לעיל4.1.1.2 -ו 4.1.1.1

  

ר " את נפחי התנועה בחלופות השונות בחלוקה לכמסכמתהטבלה הבאה 

  . כלליים ואוטובוסים

  

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  
   הערכת ההשפעות הסביבתיות–פרק ד 

 מקטע רמות

30 
 

  

 כבישים הרחבת – האוויר זיהום חיזוי למודל התנועה נתוני סיכום : 4.1.2.1 'מס טבלה

  גולדה ציר ,רמות מקטע

 מצב קיים
 
 

 חלופת האפס
 
 

 מצב חזוי
 
  כיוון  מקטע

 נסיעה
אוטובו כללי

אוטובו כללי כ"סה סים
אוטובו כללי  כ"סה סים

 כ"סה סים

 500 33 533 1400 36 1436 1200 12 1212 צפון מצפון לכיכר הרב 
 1099 48 1147 1500 55 1555 1400 18 1418 דרום יהודה אלעזר

 500 9 509 1400 15 1415 1200 12 1212 צפון  -ככר יהודה אלעזר
 1001 60 1061 1600 22 1622 1300 18 1318 דרום הקונגרס הציוני

 1000 20 1020 1800 23 1823 1700 20 1720 צפון  -הקונגרס הציוני 
 1901 67 1968 2400 34 2434 1900 22 1922 דרום אסירי ציון

 1201 37 1238 2100 29 2129 1800 22 1822 צפון
 2301 81 2382 3000 46 3046 2600 29 2629 דרום  יגאל אלון-אסירי ציון 

 1600 109 1709 2300 46 2346 2200 29 2229 צפון
 3200 53 3253 4300 65 4365 3900 27 3927 דרום  יגאל ידין-יגאל אלון 

  

  . ש בכל החלופות" קמ70 הינהמהירות התנועה 

  

  :כדלקמן,  יממתית של התנועה על ציר גולדהלהשתנותהוזנו מקדמים 

  0.5 – 06:00 -  ל22:00בין השעות  -

  1 – 07:00-09:00בין השעות  -

  0.8 – 10:00-15:00בין השעות  -

   1 – 16:00-19:00בין השעות  -

  . 0.7 – 20:00-21:00בין השעות  -

  

תיאורם מוצג . נבחרו קולטים המייצגים שימושים רגישים לאורך ציר גולדה

  :בטבלה הבאה
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  הכבישים הרחבת עתהשפ בחינת לצורך גולדה ציר לאורך רגישים קולטים : 4.1.2.2 'מס טבלה

 X Y  שם  ד"מס

גובה מעל 
פני הים 

  שימוש  )'מ(

1  SA‐1 218063.6636591.2809.3  תלמוד תורה -מבנה ציבור  
2  SA‐1a 217999.5636957.8785.8  תלמוד תורה-מבנה ציבור  
3  SA‐2 218073.9636381.9801.1 מבנה מגורים 
4  SA‐3 218172.2636321.6787.5  מגוריםמבנה 
5  SA‐4 218422.4636317.1783.5  בית ספר לבנות-מבנה ציבור  
6  SA‐5 218390.8636226.6762.7 מבנה מגורים 
7  SA‐7 218582 635900.1735  ס אורט" ביה-מבנה ציבור 
8  SA‐8 218742.9635886.6730.7  הקריה לחינוך תורני-מבנה ציבור  
9  SA‐9 218763.1635672 699.1 מבנה מגורים 

10  SA‐10 218836.7635506.7711.2 מבנה מגורים 
11  SA‐11 219072.5635488 686.7 מבנה מגורים 
12  SA‐11a 219042.2635576.9685.3 מבנה מגורים 
13  SA‐12 219245.9635435.5665.2 מבנה מגורים 
14  SA‐13 219354.7635253.9655.4 מבנה מגורים 
15  SA‐P‐1 218284.4636351.3771 מבנה מגורים 
16  SA‐P‐2 218723 635780.2710 מבנה מגורים 
17 SA10‐a 218937 635476.2704 מבנה מגורים 
18 SA‐11b 218948.4635590.9689 מבנה מגורים 
19 SA‐11c 218923 635602.8691 מבנה מגורים 
20 SA9‐a 218840.1635623.4694 ריםמבנה מגו 
21 aly 218778.6635535.4709.3 מבנה מגורים 
22 kad 218726.9635736.9705 מבנה מגורים 
23 gil 218690.7635981.5740.1  גיל הזהב-מבנה ציבור  
24 yesh 218258.6636294.9768.9  ישיבה-מבנה ציבור  
25 tal 218061.7636602 809  תלמוד תורה-מבנה ציבור  
26 bld 218058.3636701.8804.8 מבנה בבנייה 
27 scl 218030.3636853.7782.6  בית ספר-מבנה ציבור  
28 mnz  218023.6636927.5788.9  מבנה מגורים 

  

הקולטים על רקע התכנון והמצב הקיים של ציר מוצגים  4.1.2.1 'בתשריט מס

  . גולדה

  

יים של המזהמים  להלן מסכמת את הריכוזים המרב4.1.2.3 'טבלה מס

מסומנים . סמוך לציר גולדה בחלופות השונותשהתקבלו בקולטים הרגישים 

 . בזוהר ערכים מעל התקן
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 גולדה בציר כבישים הרחבות – רמות מקטע המודל הרצות תוצאות : 4.1.2.3 'מס טבלה

 מצב חזוי חלופת האפס  מצב קיים  

 ד"מס
שם 
 קולט

NO2 
שעתי 

אחוזון 
100 

NO2 
  שעתי
ון אחוז
99.9 

NO2 
 שנתי

NO2 
  שעתי

אחוזון 
100 

NO2 
  שעתי

אחוזון 
99.9 

NO2 
 שנתי

NO2 
  שעתי

אחוזון 
100 

NO2 
  שעתי

אחוזון 
99.9 

NO2  
 שנתי

1  SA‐1 91.9 81.6 67.2 100.7 91.1 89.1 96.7 89.1 91.8 
2  SA‐1a 89.7 83.8 72.5 96.8 89.8 93.0 88.3 84.9 72.5 
3  SA‐2 87.7 76.0 47.3 96.2 89.3 57.9 90.0 85.8 53.2 
4  SA‐3 86.2 67.6 49.7 94.2 88.2 64.2 90.4 84.1 58.7 
5  SA‐4 88.2 83.0 48.2 93.9 89.9 60.5 91.9 88.4 57.6 
6  SA‐5 76.2 69.1 52.6 91.0 87.0 69.5 88.3 83.4 63.0 
7  SA‐7 89.0 85.6 51.5 94.3 89.4 59.7 92.0 87.3 56.6 
8  SA‐8  85.6 75.0 56.1 91.3 86.6 66.7 89.3 83.4 62.9 
9  SA‐9 93.6 88.1 76.6 99.7 92.5 94.6 97.0 89.9 85.6 
10  SA‐10 91.5 86.6 55.6 102.0 91.5 63.2 99.4 88.9 59.2 
11  SA‐11 92.5 88.6 75.1 98.7 91.1 88.0 92.8 88.2 77.0 
12  SA‐11a 100.7 92.8 65.2 104.8 96.1 76.5 103.5 95.5 73.0 
13  SA‐12 98.0 91.6 88.9 102.7 93.8 95.8 98.4 92.0 88.8 
14  SA‐13 94.7 89.6 72.2 97.1 90.8 76.7 94.5 89.4 71.4 
15  SA‐P‐1 84.1 75.4 52.0 94.6 89.3 70.5 93.2 88.2 66.0 
16  SA‐P‐2 92.8 88.2 76.4 101.5 92.5 95.2 99.0 90.8 88.1 
17 SA10‐a 89.6 84.8 58.7 96.5 90.5 67.2 92.7 87.5 62.1 
18 SA‐11b 96.1 89.8 65.1 100.4 94.1 77.3 100.2 93.6 75.9 
19 SA‐11c 94.7 88.7 63.3 98.2 92.0 75.0 98.5 91.7 72.0 
20 SA9‐a 92.8 87.8 71.5 97.4 91.4 87.2 96.0 89.6 79.4 
21 aly 95.9 88.4 58.2 104.2 92.3 67.2 100.9 89.7 63.0 
22 kad 99.8 91.2 99.5 107.2 98.1 125.4 102.7 94.9 114.6 
23 gil 84.6 73.7 57.2 93.0 86.5 69.7 89.5 82.5 65.1 
24 yesh 84.5 78.2 60.2 96.8 91.8 90.3 92.4 89.1 78.9 
25 tal 89.2 81.9 62.9 99.9 90.1 82.7 89.7 86.2 72.3 
26 bld 86.0 76.8 61.9 92.4 88.2 78.0 86.7 80.3 67.5 
27 scl 85.6 76.7 64.6 89.1 86.8 78.1 86.4 80.4 66.2 
28 mnz 85.3 77.6 63.2 89.2 86.6 76.0 85.6 79.2 64.1 

  

  

  :מהתוצאות עולים הממצאים הבאים

 במיצוע שעתי ושנתי צפויים להיות גבוהים NO2בחלופת האפס ריכוזי  

  . יותר מאלו שחושבו במצב הקיים

 ביחס לאלו NO2במצב המתוכנן צפויים ריכוזים נמוכים יותר של  

 לאורך NO2התכנון מפחית את ריכוזי , דהיינו. שחושבו בחלופת האפס

ת הרחבת הכבישים אין עליה ברמת הזיהום אלא למרו, על כן. הציר

ההפחתה נובעת מהקטנת נפחי התנועה לאורך הציר אשר הינה . להפך

  . משמעותית יותר מההרחבה הפיזית המתוכננת

 במיצוע שעתי NO2במצב החזוי צפויות חריגות מהתקן השעתי של  

 צפויה חריגה גם, אולם בקולטים בהם התקבלה חריגה זו, 100באחוזון 

  . בחלופת האפס ובשיעור גבוה יותר
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 במיצוע שעתי NO2 - במצב החזוי לא צפויות חריגות מהקבוע בתקנות ל 

 . 99.9באחוזון 
אולם ) 22' מס(במצב החזוי צפויה חריגה מהתקן השנתי בקולט אחד  

 . צפויה חריגה בקולט זה גם בחלופת האפס ובשיעור גבוה יותר
  

לה בציר גולדה אינו גורם לתוספת  הקהרכבתהתכנון הפיזי של : מסקנה

  . זיהום אוויר במרחב אלא להקטנתו

  

  הסטות תנועה ברשת 4.1.2.3

  .  בהמשך4.1.3.6' הסטות התנועה במקטע זה מוצגות בטבלה מס

  

 בעקבות ) מיצוע שעתיNO2(רמות זיהום האוויר הטבלה שלהלן מציגה את 

  .  לעיל4.0.3כפי שתואר בסעיף , פ מודל הקופסא"המחושבות ע, הסטת התנועה

  

  רמות מקטע ,ברשת תנועה הסטות – הקופסה מודל תוצאות : 4.1.2.4 'מס טבלה

 מצב חזוי חלופת האפס

 
 רחוב

נפח 
 תנועה

ריכוז 
ג "מקר
 ק"למ

% 
מהתקן 
 השעתי

נפח 
 תנועה

ריכוז 
ג "מקר
 ק"למ

מהתקן  %
 השעתי

  סיכום
שינוי ב 

% 

 200 13 6 339 44 22 250 ג"אצ

 254 43 21 362 53 27 24 רקנטי

 200 13 7 312 28 14 111 דרך החורש

 500 31 15 612 44 22 45 זרחי

 36‐ 14  800 45 22 412 29 אסירי ציון

 704 39 19 643 55 27 40 טרומן

 1,218 73 36 1,154 87 43 19 הרואה
  

מהתוצאות עולה כי איכות האוויר ברשת באזור רמות צפויה לגדול בשיעורים 

  . אולם לא צפויות חריגות מהתקנים) העליה בנפחי התנועהבגלל (ניכרים 

  

לפיכך ניתן לסכם כי יש תוספת משמעותית של זיהום ברשת בשל הסטות 

  . אך לא צפויות חריגות מהתקנים, תנועה במקטע רמות
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  רעש 4.1.3

  מבוא 4.1.3.1

    :בחינת השפעות הרעש במקטע זה כללה מקורות אלו

ות בהם נמצאה חריגה במקומ(רעש הרכבות ורעש התנועה בכבישים  -

  ).מהקריטריון החל על רעש הרכבת

 .הסטות הכבישים בסמוך לתחנת אינטרמודל ותחנת טרומן -

 .הסטות תנועה -

 ).Ground Born noise(רעש העובר דרך הקרקע  -

 .חריקות -

 .השפעות הרעש של חניון חנה וסע בסמוך לתחנת הקצה -

ו נערכה באופן בחינה ז. השפעות הרעש של תחנות השנאה ותחנות נוסעים -

 .איכותי בלבד
  

טווחי ההשפעה של הרעש וכל , מוצגים הקולטים 4.1.3.1 'בתשריט מס

מקורות הרעש האחרים העלולים להשפיע על האוכלוסיה כגון תחנות השנאה 

  .רדיוסים קטנים וחניונים, ונוסעים

 

  טווחי ההשפעה של הרעש 4.1.3.2

וא הכללי לפרק  במבהמפורטטווחי ההשפעה של הרכבת הקלה חושבו על פי 

  . 'ד

מוצגות ( במקטע התנועותת יו שחושב בהתאם לתדירוהכלליטווח ההשפעה 

  :ובהתאם למהירות הנסיעה מופיע בטבלה הבאה) בסעיף הבא

  

 )'מ( מסילות מציר מרחק ,הרכבות רעש השפעת טווחי :4.1.3.1 'מס טבלה
, נסיעההמהירות  טווחי השפעה לילה טווחי השפעה יום 

 מבנה רגיש לרעש מגורים מבנה רגיש לרעש ריםמגו ש"קמ
10 - - 3 6 
20 3 6 12 23 
30 7 13 26 52 
40  11  22  46  <90  

50 17 34   70~  <100 

  

  על גבי התשריטמוצגש " קמ50אשר חושב למהירות של  טווח ההשפעה

  . לעיל4.1.3.1
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  רעש הרכבות וכלי הרכב במקטע רמות 4.1.3.3

  

  רעש הרכבות   .א

, ' על פי השיטה וההנחות שפורטו במבוא הכללי לפרק דרעש הרכבת חושב

  :להלן מספר דגשים.  4.0.4בסעיף 

 .45.12:  יום): כיוונים2( שיא תלשערכבות ' מס -

 .18.96: ילהל ): כיוונים2 (שיאלשעת רכבות ' מס -

טים הנמצאים ליד עיקול  לקולHMMHפ התכנה של "התיקון ע: עיקול -

  +).dBA3('  מ300-500רדיוס של ב

  

  . לעיל4.1.3.1 'מיקום הקולטים מוצג בתשריט מס

  

  .מפלסי הרעש מוצגים בטבלאות הבאות
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  dBA, Leqמפלסי רעש מהרכבת : 4.1.3.2' טבלה מס

  קריטריון הרכבת

  )ללא רעש רקע(
  שם  חזוי מהרכבתמפלס 

 קולט
/ יעוד/שימוש

 סטטוס
מרחק 

 )'מ(מהציר 
  מהירות

 )*ש"קמ(
 עיקול

 ילהל יום לילה יום

 SA-1** 31 50 - 62.3 58.6 

 SA-1a 
  קיים-ציבור 

33 50 - 
62 52 

62.1 58.3 

 SA-2 40 )30,42( 40  + 62.7 59.0 

 SA-3 
 קיים - מגורים

33 )30,42( 40  - 
65 55 

60.1 56.4 

 SA-4  59.5 55.7 52 62 - 50 )30,50( 60  קיים-ציבור 

 SA-5 61.8 58.0 55 65 - 50 )30,50( 35 קיים - מגורים 

 SA-7 52 50 - 60.1 56.3 

 SA-8 
  קיים-ציבור 

100 30 - 
62 52 

52.8 49.0 

 SA-9 39 )30,50( 50 + 64.3 60.6 

 SA-9a 51 )30,50( 50 - 63.2 59.4 

 SA-10 55 )30,50( 50 - 59.8 56.1 

 SA-10a** 65 50 - 59.1 55.4 

 SA-11** 37.3 50 - 61.5 57.8 

 SA-11a** 47.3 50 - 60.5 56.7 

 SA-11b** 50 50 - 60.3 56.5 

 SA-11c** 61 50 - 59.4 55.6 

 SA-12 32 )30,50( 50 + 65.2 61.4 

 SA-13 42 50 - 61.0 57.3 

 SA-14 101.5 )30,50( 50 - 57.2 53.4 

 SA-15 55 30 - 55.4 51.6 

 SA-16** 

 קיים - מגורים

48 20 + 

65 55 

55.5 51.7 

 SA-17 35 47 + 64.3 60.5 

 SA-18 42 47 + 63.5 59.7 

 SA-19  

  קיים-ציבור 
10  47  -  62.5***  58.7***  

 SA-P-1 38 )30,50( 50 - 61.5 57.7 

 SA-P-2 50 )30,50( 50 - 60.3 56.5 

 SA-P-3** 44 20 + 52.9 49.1 

SA-P-4 

 מתוכנן-ציבור 

45 )30,50( 50 - 

62 52 

60.7 57.0 
  .המהירות הגבוהה יותרחישוב מפלס הרעש נעשה . עבור מספר קולטים מהירות הנסיעה בכל כיוון היא שונה* 

  .תיתכן מהירות נמוכה יותר, קולט בסמוך לתחנה** 

תיתכן הגברה נוספת במפלס הרעש כתוצאה .  כניסה לפורטל צפוני-קיים מיסוך חלקי בשל שיקוע של המסילה***

. dBA 1.7 :תוספת החזרות. ' מ8ורוחב '  מ5 שיקוע בעומק :ההנחות 2התוצאה כוללת את . קועמהחזרות בשל שי

  .dBA6 - כ:מיסוך
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 בחינת הרעש החזוי מרכבות ומכבישים בהשוואה למצב הקיים   .ב
נבחנה , בקולטים בהם צפויה חריגה מהקריטריון המתייחס לרעש הרכבת

  .  הקייםהעמידה בקריטריון התלוי ברעש הרקע

  

הטבלאות הבאות מציגות את מפלסי הרעש החזויים בהשוואה לרעש במצב 

  .ואת הקריטריון הנגזר מהרעש הקייםהקיים 

  

  

  יום dBA,Leq  הקיים רעשל בהשוואה רעש מפלסי :4.1.3.3' מס טבלה

 סטטוס/יעוד/שמוש שם קולט  מצב קיים

  קריטריון לרעש הרכבת  רעש קיים

  )עוגלמ(

חריגה   רעש רכבת

  מקריטריון

 SA-1 68.2 66.5 62.3 3.2-  

 SA-1a 66.7 65 62.1 3.9-  

 SA-17 66.9 65 64.3 0.7-  

 SA-18 69.4 67 63.5 3.5-  

 SA-19 

  קיים-ציבור 

70.5  67.5  62.5  5.0-  

  
  לילה dBA,Leq  לקריטריון ויםמצב הקיל בהשוואה רעש מפלסי :4.1.3.4' מס טבלה

 סטטוס/יעוד/שמוש שם קולט  מצב קיים

  קריטריון לרעש הרכבת  רעש קיים

  )מעוגל(

חריגה   רעש רכבת

  מקריטריון

 SA-1 64.1 61 58.6 2.4- 

 SA-1a 
  קיים-ציבור 

62.6 60.5 58.3 2.2- 

 SA-2 61.9 60 59.0 1.0- 

 SA-3 
 מגורים קיים

63.0 60.5 56.4 4.1- 

 SA-4 3.3 55.7 59 61.1  קיים- ציבור- 

 SA-5 3.0 58.0 61 63.7  קיים- ריםמגו- 

 SA-7 4.7 56.3 61 64.0 ציבור קיים- 

 SA-9 65.7 62 60.6 1.4- 

 SA-9a 64.3 61.5 59.4 2.1- 

 SA-10 63.2 61 56.1 4.9- 

 SA-10a 62.9 60.5 55.4 5.1- 

 SA-11 66.4 62.5 57.8 4.7- 

 SA-11a 64.7 62 56.7 5.3- 

 SA-11b 64.2 61.5 56.5 5.0- 

 SA-11c 63.6 61 55.6 5.4- 

 SA-12 

  קיים- מגורים

68.6 64 61.4 2.6- 
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 סטטוס/יעוד/שמוש שם קולט  מצב קיים

  קריטריון לרעש הרכבת  רעש קיים

  )מעוגל(

חריגה   רעש רכבת

  מקריטריון

 SA-13 67.2 63 57.3 5.7- 

 SA-17 63.0 60.5 60.5 0 

 SA-18 65.5 62 59.7 2.3- 

SA-19 

 קיים ציבור

66.5  62.5  58.7  3.8-  

 SA-P-1 61.9 60 57.7 2.3- 

 SA-P-2 64.4 61.5 56.5 5.0- 

SA-P-4 

 ציבור מתוכנן

65.9 62.5 57.0  5.5- 
  

  :אמצעים להפחתת רעש

על אף שמפלסי הרעש מהרכבת בחלק מהקולטים גבוה מהקריטריון של 

,  חריגה מהקריטריון הכולל את רעש הרקעמתקימתלא , הרכבת בלבד

בו התוצאה ") חורב"ישיבת (מלבד קולט בודד המשמש כמבנה ציבור 

 התכנון המפורט ישקל הצורך במתן במסגרת .גבולית בשעות הלילה

שיפור , פתרונות להפחתת הרעש כגון הפחתת מהירות הנסיעה של הרכבת

שימוש בחומרים , קירות התעלה המשוקעת היוצרים מתרסי רעש ממסכים

כאמור אלו הינם פתרונות אופציונאליים . מיגון דירתי ועוד, בולעים

    .ב התכנון המפורטככל שיהיה בו צורך יבחר בשל, והפתרון המתאים

  

  

  הרחבת רצועת הדרך  .ג

  : כבישים בשני אזוריםהרחבותבמקטע רמות מתוכננות 

 .צפונית לרחוב מירסקי  .ג

 .צפונית לרחוב טרומן  .ד
  

 נערך חישוב של מפלסי הרעש באזורים אלו במצב 4.0.4כפי שפורט בסעיף 

בהנחה ) מצב מוצע(ובמצב שלאחר ההסטה ) מצב קיים(שלפני ההסטה 

על מנת לבודד ) נפחי התנועה הקיימים(נועה בשני המצבים זהה שנפח הת

ות ורטתוצאות הבדיקה מפ. את השפעת הסטת הכביש על מפלסי הרעש

  :בטבלה הבאה
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  BAd ,eqL  הדרך רצועת הרחבת הכבישים השפעת:4.1.3.5 'מס טבלה

  רעש חזוי יעוד/שימוש הקולט

 "מצב קיים "
  * רעש חזוי

 "מצב מוצע"
 הפרש

 SA-1 68.0 68.1 0.1 

 SA-1a 
 ציבור

66.7 66.8 0.1 

 SA-9 69.7 69.4 0.3- 

 SA9-a 68.3 68.0 0.3- 

 SA-10 67.1 67.5 0.4 

 SA10-a 66.9 66.7 0.2- 

 SA-11 70.4 70.7 0.3 

 SA-11a 68.7 69.2 0.5 

 SA-11b 68.2 67.9 0.3- 

 SA-11c 

 מגורים

67.5 66.8 0.7- 
  ללא רכבת* 

 

מתוצאות הבדיקה עולה כי הסטת הכביש משפיעה באופן מזערי על מפלסי 

 dBA 0.5שעור עליית הרעש המרבי בעקבות ההסטה הינו . הרעש החזויים

  . והוא נמוך מהקריטריון שנקבע

הדבר נובע מכך . בחלק מהנקודות מפלס הרעש עולה ובחלקן הוא יורד

ן אך המסלול בכיוון שהמסלול הקרוב לקולט מתקרב אליו במצב המתוכנ

  . השני מתרחק ממנו

ייושם אספלט שקט , שמהירות הנסיעה בו גבוהה יחסית, מוצע כי בכביש

אמצעי זה יתרום . dBA2 - בשעור של כאשר יתרום להפחתת מפלסי הרעש 

לפיכך לא צפויה חריגה . להפחתת הרעש למפלס הנמוך מהמפלס הקיים

  .מהקריטריון שנקבע בהנחיות

  

  ה הסטות תנוע  .ד

הטבלה שלהלן מציגה את מפלסי הרעש החזויים בעקבות הסטת התנועה 

שיעור הגידול במפלס הרעש הצפוי בהשוואה לחלופת האפס בשעת את ו

  .שיא בוקר

  
 BAd ,eqL )בוקר שיא שעת( תנועה הסטות עקב רעש מפלסי :4.1.3.6 'מס טבלה

  רחוב מקטע  תוצאות  אוטובוסים  נפח כללי

  חזוי  אפס. חל  חזוי   אפס.חל

  מהירות

  חזוי  אפס. חל  )ש"קמ(

  58.8  53.5  50  39  -  300  200  ג"אצ

  52.5  58.8  50  62  54  300  200  רקנטי

  רמות

  57.3  54.1  50  12  -  300  200 דרך החורש
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  רחוב מקטע  תוצאות  אוטובוסים  נפח כללי

  חזוי  אפס. חל  חזוי   אפס.חל

  מהירות

  חזוי  אפס. חל  )ש"קמ(

  58.1  56.2  40  12  -  600  500  זרחי

  59.1  60.6  60  12  -  400  800  אסירי ציון

  64.5  63.3  50  43  4  600  700  טרומן

  57.5  56.8  50  54  18  1100  1200  ה"רואה

  
 מפלסי הרעש החזויים נמוכים למרות הגידול תוצאות הבדיקה מעלות כי

עקב תנועה רבה , טרומן חזויים מפלסי הרעש הגבוהים ביותר' ברח. ברעש

 dBA של אוטובוסים אך הגידול קטן ומפלסי הרעש אינם עולים על סף של

67.  

  

 )und Borne NoiseGro(רעש המתפשט דרך הקרקע   .ה
 בשל רעש הרקע הגבוה Noise GBלא נבדקה השפעת במקטע רמות 

י /ראה.  והמרחק הגדול יחסית בין רצועת הרכבת והמבניםמהכבישים

  .חישוב טווחי ההשפעה במקטע הדן במרכז העיר

  
  )Squeals(י חריקות בסיבובים "רעש הנוצר ע 4.1.3.4

 - לי רדיוסים הקטנים מקטעי מסילה בע מתוכנניםבסמוך לתחנת רמות מרכז 

'  מ55- השימושים הרגישים הסמוכים ביותר נמצאים במרחק של כ. ' מ100

המשפיעה , בשל המרחק הגדול וקרבת האזורים לתחנת הרכבת. מקטעים אלו

אם , במידת הצורך. הפוטנציאל ליצירת חריקות נמוך, על הנמכת המהירות

 ,למשל ,קו האדוםינקטו האמצעים המיושמים כיום ב, תיגרמנה חריקות

  . שימון הפסים

  

 מקורות רעש אחרים 4.1.3.5

i. תחנות השנאה 
טווח ההשפעה של . 4.0.4שיטת ההערכה פורטה במבוא הכללי בסעיף 

כולל טווח ('  מ15-20תחנות ההשנאה על פי המופיע בסעיף זה הוא 

הטבלה הבאה מציגה את פרטי תחנות ההשנאה ופוטנציאל ). בטחון

  :המפגע
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 ההשנאה מתחנות המפגע פוטנציאל :4.1.3.7 'מס טבלה
 המלצות לתכנון שימושים רגישים בטווח סוג התחנה מיקום התחנה תחנה' מס

Sub 1 ליד חנה וסע 
ובחלקה , תת קרקעית בחלקה

 האחר בולטת מעל לפני הקרקע

Sub 2  ליד קניון
 רמות 

בולטת מעט מעל פני משוקעת ו

 הקרקע

Sub 3 חדר קבור למחצההטרומן ' ליד רח 

Sub 4  ליד מחלף
 יגאל ידין 

 בכניסה לחניון, בחציבה

Sub 5  מדרום לדרך
 הר חוצבים 

תבלוט , משוקעת בדופן המדרון

 חלקית מעל לפני הקרקע

 - אין

Sub 6  ליד  
 ים סוף' רח

  בתת הקרקע 

 בתחום שטח ההתארגנות
- בית אבות במרחק של כ

 ' מ13
 ככל הניתן הרחקת התחנה

 כנון המפורטבשלב הת

  

ים סוף צפויה ' מהטבלה עולה כי בתחנת ההשנאה הסמוכה לרח

בתכנון המפורט מומלץ לבדוק אפשרות להרחיק . חריגה מהקריטריון

כגון (את התחנה מבית האבות או לשלב בה אמצעים להפחתת רעש 

  .)משתקים

  

ii. חנה וסעניחניו  
 חנה –ים הסמוכים למגור , חניוני חנה וסע3במקטע רמות מתוכננים 

   .וחנה וסע ליד רמות מרכז, וסע ליד תחנת אינטרמודל

 לא נבדקו מפלסי הרעש - מכיוון שהחניון הסמוך לקניון רמות קיים 

  .  אוטובוסיםיתווספו רציפי לחניון זה .החזויים ממנו בדוח זה

ראו פירוט המתודולוגיה ! (החישוב נערך כאמור לשעת יום בלבד

מפלס הרעש המירבי המותר על פי , אמורכ ). לעיל ה4.0.4.2בסעיף 

 dBA 50- בתוך מבני המגורים וdBA55 הינו 1990-ן"התשתקנות 

' מוסדות בריאות וכו, מבנה ציבורי רגיש לרעש כגון מוסדות חינוךב

  . שעות3-9לרעש שמשכו הוא 

  

  :להלן תוצאות החישוב
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  dBA, eqL רמות – וסע חנה ילחניונ הסמוכים בקולטים חזויים רעש מפלסי :4.1.3.8 'מס טבלה

 מקור שם 
 קולט

מרכז  חניון
 כובד

מספר כלי 
רכב יוצאים 

 בשעה

 רעש במרחק
מפלס ('  מ15

 Leq     )יחוס

מרחק 
-מקור
 'מ, קולט

דעיכה 
-יחסית ל

 ' מ15

מפלס 
  מתקבל 
  ללא מיסוך

  המבנהבתוך

מפלס 
 מצטבר

אינטרמודל 
 S1-1 42 52.7 26 4.8 42.9 מזרחי

S2-1 30 51.2 159 20.5 25.7  RM1-1  אינטרמודל
 S2-2 30 51.2 192 22.1 24.1 מערבי

43.1 

אינטרמודל 
 S1-1 42 52.7 163 20.7 27.0 מזרחי

S2-1 30 51.2 60 12.0 34.2 
RM2-1 

אינטרמודל 
 S2-2 30 51.2 80 14.5 31.7 מערבי

36.6 

אינטרמודל 
 S1-1 42 52.7 219 23.3 24.4 מזרחי

S2-1 30 51.2 85 15.1 31.1 
RM2-2 

אינטרמודל 
 S2-2 30 51.2 75 14.0 32.2 מערבי

35.1 

אינטרמודל 
 S1-1 42 52.7 124 18.3 29.4 מזרחי

S2-1 30 51.2 89 15.5 30.7  RM2-3  אינטרמודל
 S2-2 30 51.2 100 16.5 29.7 מערבי

34.7 

RM3-1 יגאל ידין S3-1 250 60.4 281 25.5 29.9 29.9 
  

לל כלי הרכב היוצאים ניתן לראות שמפלסי הרעש החזויים מכ

  .dBA 12-25-ת השיא נמוכים מהקריטריון המותר בכמהחניון בשע

מפלסי הרעש החזויים בקולטים הסמוכים ביותר נמוכים מהתקן 

ניתן להסיק לפיכך . המחייב גם ללא התחשבות במיסוך אקוסטי

נדגיש כי מפלסי הרעש . וד ואף זניחשפוטנציאל מפגעי הרעש קטן מא

י החניון ביגאל ידין נמוכים בשיעור ניכר מרעש הרקע "אשר יופקו ע

  . והם כלל לא ישמעו על רקע זה1י כביש "הנוצר ע

  

iii.  הרכבתתחנות 
 בפרק זה .' לעיל4.0.4בסעיף שיטת העבודה פורטה במבוא הכללי 

 .י שם/ראה. פורטו גם אמצעים סטנדרטים ומיוחדים להפחתת הרעש

  :הטבלה הבאה מציגה את מאפייני התחנות ואת פוטנציאל ההשפעה
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  ההשפעה ופוטנציאל הנוסעים תחנות מאפייני :4.1.3.9' מס טבלה

  קרבה  סוג התחנה שם התחנה

 לשימושים רגישים
פוטנציאל מטרד  מאפייני רחוב טופוגרפיה

 ואמצעים מומלצים

  ספר במרחק שלבית  אינטרמודל
 מזרחית למסילה'  מ30

  -נמוך
עקב מיעוט שימושים 

 רגישים

 טרומן

כוללת רציפי 
 אוטובוסים

מבני מגורים במרחק 
 ' מ40-60של 

 ציר עירוני ראשי הררית
   -בינוני

  נדרש טיפול סטנדרטי
 חניון קיים

 נמוך מאד מחלף ראשי יגאל ידין

 הר החוצבים

רחוקה משימושים 
 - רגישים

 נמוך

 הרטום

 רגילה

מגורים מדרום במרחק 
 הררית מהכביש'  מ40-50של 

 ציר עירוני ראשי
  . נמוך-בינוני

 נדרש פתרון סטנדרטי
  

  

  רעידות 4.1.4

  טווח ההשפעה 4.1.4.1

טווח ההשפעה . 'טווחי ההשפעה חושבו על פי המפורט במבוא הכללי לפרק ד

למבני מגורים עבור מהירות הנסיעה המקסימאלית במקטע מוצג בתשריט 

  . לעיל4.1.3.1 'מס

 בהתאם לתדירות התנועות במקטע ובהתאם שחושבטווח ההשפעה הכללי 

  :למהירות הנסיעה מופיע בטבלה הבאה

  

 )'מ( קרובה ממסילה מרחק ,הרעידות רעש השפעת טווחי :4.1.4.1 'מס טבלה
  ,מהירות הנסיעה טווחי השפעה 

מגורים ומבנים  ש"קמ

 כ לשינה"המשמשים בד
מוסדות ציבור שעיקר 

 שעות היוםפעילותם ב
10 - - 
20 - - 
30 - - 
40  3  -  

50 6 - 
  

 המבנים הסמוכים ביותר מצויים .במקטע רמות אין מבנים המצויים בטווח ההשפעה

כיוון שמרחק זה גדול פי כמה וכמה . מציר המסילה הקרובה'  מ30-במרחק של כ

  .לא נערכו חישובים מפורטים יותר, מטווח ההשפעה
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  מפגעים בשלב הקמה 4.1.5

במקטע רמות תבוצענה .  לעיל4.0.4השיטה והאמצעים בסעיף , אה פירוט הקריטריוניםר

העבודות . משימושי הקרקע) באופן יחסי(העבודות במסגרת הדרך הראשית בריחוק ניכר 

רעש הרקע גבוה . 'וכו) גשרים(הקמת מבנים גדולים , לא תכלולנה חציבות בהיקף רחב

מומלץ כי יושם דגש על . לה להגרם הוא נמוךלפיכך פוטנציאל ההפרעה העלו. מאוד

  .'י המלצות בפרק ה/ ראה.בחינת ההשפעה של עבודות אשר תבוצענה בשעות הלילה

  

 
  ג"אלמ 4.1.6

 . לעיל4.0.6 וסעיף כללי 2' י נספח מס/ראה
 

בתחום מקטע רמות מצוי מוסד ציבורי רגיש יחיד העלול לכלול מערכות אלקטרוניות 

" לסלי גליק"מבנה זה הינו בית אבות  .מציר המסילה ר מט10רגישות ושמרחקו הוא 

  . ים סוףהמצוי ברחוב

  
  :להלן עיקרי המסקנות

  
 הסביבה לחשיפת כלל הגנתעל פי התקנים המקובלים בארץ ואשר אומצו על ידי המשרד ל

צפויה לא , של משרד העבודה 5תקנה ג וחשיפת ציבור מקצועי על פי "הציבור לשדה קרינה אלמ

תחנות , תחנות משנה, תשתית המסילה :לרבות, תיתתשתית המסילהלאנוש לאורך  סכנה כל

 לא נמצאה ברכבת רמת חשיפה לשדה מגנטי בזרם ישר ,בחישובים. הורדה והעלאת נוסעים

  .העולה על השדה המומלץ לנוסעים המושתלים עם קוצב לב

  :מובאים להלןהנוספים הסיכומים והמסקנות 

  הרכבתם קוצב לב בתוך בטיחות שדה מגנטי לאדם ע  .ו

תוצאה זו שמרנית ולא לוקחת . 5000mG -דהיינו קטן מ, השדה המחושב קטן מהמומלץ -

  .בחשבון גורמים נוספים שבמציאות יחלישו את השדה המגנטי בתוך הקרון

  בטיחות שדה מגנטי זרם חילופין לכלל הציבור   .ז

דהיינו , ICNIRP תביחס להנחיולא תגרם חריגה : בתוך הקרון ומחוץ לאזור המסילה -

באזורי שהייה קבועים שטף השדה המגנטי . שדה מגנטי לכלל הציבורשטף אין סכנת 

 השהינממוצע ביממה  4mG - מכיםנמולאורך שימושי הקרקע הקרובים לנתיב המסילה 

  .Hz 50תדר ב המשרד להגנת הסביבהרמת החשיפה המומלצת לכלל הציבור על פי 

  נטי זרם ישר מחוץ לאזור המסילהתאימות אלקטרומגנטית לשדה מג  .ח

היינו , מהמסילה רמת השדה המגנטי זרם ישר לא תפריע לצגי מחשב'  מ10במרחק של  -

תוצאה זו נכונה גם לתחנת משנה להשנאת . 600mG - רמת השטף המגנטי נמוכה מ

  . המתח ויישורו

  ג לשדה מגנטי זרם חילופין מחוץ לאזור המסילה"תאימות אלמ  .ט
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רמת השדה המגנטי זרם חילופין , יםמסילה ומקירות תחנת המיישרמה'  מ3במרחק של  -

 4 - דהיינו שטף השדה המגנטי נמוך מ,  מסוג שפופרת קרן קטודיתלא תפריע לצגי מחשב

mG.  

  מחוץ לאזור המסילהבתדר רדיו ג לשדה אלקטרומגנטי "תאימות אלמ  .י

  .CENELECתקן ב העומדמהמסילה שדה אלקטרומגנטי '  מ10יש להבטיח בטווח של  -

 בטווח של מספר מאות מטרים 30MHz עד לתדר AMיתכנו הפרעות למקלטי רדיו  -

 לגלים בינוניים לכן AMכיום הציבור כמעט אינו משתמש במקלטי . מתשתית המסילה

 .נושא זה לא משמעותי במיוחד
 .ג מוצגים בתשריט אקוסטי" טווחי ההשפעה של קרינת אלמ 

  
  21קרקע וניקוז 4.1.7

  כללי 4.1.7.1

תיים באזור סהממשק עם הנחל מ. זור נחל שורקבאבר התוואי במקטע זה עו

 .מחלף דיין

 
   : עד לעמק הארזים ניקוז התוואי מגבול התכנית

ממובל , מערכת הניקוז הקיימת מורכבת ממערכת ניקוז מקומית ברחובות

ניקוז ראשי האוסף את מי נחל צופים ויובלי נחל שורק ומעבירם מתחת 

  .למחלף אל נחל שורק

, צנרות(תוכנן שינוי בתבנית הניקוז אלא רק במיקום מרכיבי המערכת לא מ

שיועתקו במידת הצורך עקב השינויים הגיאומטריים הנובעים ) קולטנים

   .מהטמעת תוואי הרכבת ברחוב

במסגרת העבודות מתוכננת העתקת . התוואי יורד בשיפוע מצפון לדרום

 או במקומות שבהם מערכת הניקוז המקומית ככל שקיימת בתוואי הרכבת

צפויה להיפגע ) ביחוד קולטנים שמיקומם צריך להישתנות(המערכת הקיימת 

  .בשל עבודות השינויים הגיאומטריים

הניקוז המגיע מכוון צפון יתנקז אל מובל הניקוז הקיים בצומת גולדה מאיר 

  9כביש 

  

  : חנה וסע במחלף גולדה מאירניקוז 

  . קיים המתנקז אל נחל שורקבצמידות לחנה וסע מונח מובל ניקוז

  .הניקוז ממבנה החנה וסע יחובר אל מובל זה

  

                                                           
 מ"דוד אקרשטיין חברה להנדסה בע, דוד אקרשטיין' י אינג"סעיף זה נערך ע 21
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   :בקטע מעמק הארזים דרומה עד פורטל סנהדריהניקוז התוואי 

, צנרות(לא מתוכנן שינוי בתבנית הניקוז אלא רק במיקום מרכיבי המערכת 

שיועתקו במידת הצורך עקב השינויים הגיאומטריים הנובעים ) קולטנים

   . תוואי הרכבת ברחובמהטמעת

תוואי הרכבת עובר גם כן בקטע משופע ששיפועו יורד מדרום אל עמק 

  .הארזים

גם בקטע זה מתוכננת העתקת מערכת הניקוז ככל שקיימת בתוואי הרכבת או 

ביחוד קולטנים שמיקומם צריך (במקומות שבהם המערכת הקיימת 

  .ומטרייםצפויה להיפגע בשל עבודות השינויים הגיא) להישתנות

  

  

  התייחסות לתכניות מתאר ארציות 4.1.7.2

מתוכנן להיבנות סע במחלף גולדה מאיר חנה והחניון מבנה : 34א "תמ -

 .זה שורק הקיים והוא ינוקז אל מובל/בצמוד למובל ניקוז נחל צופים

מובל זה מנקז נגר מאגן היקוות רחב היקף ותרומת הנגר ממבנה 

א קטנה והשפעתה זניחה החנה וסע ביחס לסך הנגר הזורם במובל הי

  .לגמרי

הרחבת גשר גולדה מאיר מעל נחל תצורת התכנון של : 3/ב/34א "תמ -

תהיה המשכית כמתכונת הגשר הקיים שתוכנן ונבנה , שורק/צופים

באופן שאינו מהווה מפגע סביבתי ואינו פוגע ברצף האקולוגי של 

ח במסדרון הנחל "הנחל וסביבתו ובאופן המאפשר מעבר אדם ובע

  . בגדותיוו

עובר תוואי , בסמוך לאזור התעשייה הר חוצבים: 4/ב/34א "תמ -

, באזור זה .הרכבת באזור המוגדר כרגיש להחדרת נגר עילי למי תהום

מערכת הניקוז , בו יש להימנע ככל הניתן מהחדרת מי נגר למי התהום

 במרווחיםהאוספת את מי הנגר ממערכות הקליטה הרבות המפוזרות 

מובילה את הנגר הרחק ,  בממוצע לאורך התוואי' מ50 –של כ 

אל מאספי הניקוז ואלו מובילים את הנגר , מהאזור האסור בהחדרה

אל מערכת הניקוז הראשית הנמצאת בקצה מערכת הניקוז והמנקזת 

 . את המים אל ערוצי הניקוז של הנחלים הראשיים
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  22נוף וחזות 4.1.8

 כללים עקרונות 4.1.8.1

 עברי משני עצים נטועי תנועה באיי שימוש י"ע שדרה אופי של שימור •

 בכדי העצים בין אלו באיים משולבים החשמולת עמודי. הרכבת תוואי

 .להסוותם

 ניסיון נעשה הדרך הרחבת לאחר נחוצים גבוהים תמך קירות כאשר •

 מעבר יותר גבוה וקיר למדרכה בצמוד מ׳1.5כ של נמוך קיר ליצירת

 הרגל להולכי נעימה תריו מדרכה יוצר הדבר. עצים שורת עם לערוגה

 .יותר רחב חתך יוצר אך הגבוה הקיר של החזותית ההשפעה את ומעדן

 משולבת למדרכה אופניים ושביל מדרכה לצמצם העדיף התכנון צוות •

 קיימים גבוהים תמך קירות מחדש ולבנות להרוס מאשר רחבה

 .הנוכחי ממקומם קטן במרחק

 
 משמעותיים שינויים עם מתחמים 4.1.8.2

 הגובל בנייה עפר שפך ע״ג נבנה רמות קצה בתחנת עוס חנה מתחם •

 תמך וקיר גולדה שדרות לאורך מתוכנן החניון. בורג׳ אל ח׳רבת בגבעת

 אל שיפועים מסדיר הרק״ל לשימוש מיישרים תחנת יותמן שבתוכו

 יבוצע התמך לקיר ומתחת מעל המדרון של נופי שיקום בנוסף. הגבעה

 אינטגרלית בבניה תהיה ריםהמייש תחנת. החניון מעבודות כחלק

 ופתחי גולדה משדרות תצפה לחניון הפונה חזיתה שרק כך התמך לקיר

 ממדרון חלק המהווה ירוק בגג יוסוו הצורך במקרה נוספים איוורור

 .השיקום

 נגישות. גולדה שדרות במרכז אי תחנת הינה מרכז רמות תחנת •

 ציון וביוש הרא״ה רחובות עם לצומת בסמוך הרחוב במפלס מתבצעת

 כיסופים רחוב מפלס בין המחבר רגל הולכי גשר ע״י הדרומי ומצידה

 גבוהה התחנה. ממערב רמות לקניון מתוכננת מסחרית וקומה ממזרח

 קירות ע״י הרחוב ממפלס ומופרדת הדרומי בחלקה הרחוב ממפלס

 חניה אזור היום כולל כיסופים רחוב התחנה של המזרחי בצדה. תמך

 מציע התכנון. מדרום הישן המסחרי המרכז את בעיקר המשמש

 כתחנות הדלק לתחנת בסמוך הקיים החניה באזור להשתמש

 רחוב אל חניות מספר להסיט, בגשר הרכבת עם לממשק אוטובוסים

 מ׳3-6בכ הרא״ה לרח כיסופים רח בין התמך קיר את ולהסיט כיסופים

 גולדה מרחוב חזותית. האוטובוס סיבוב את לאפשר בכדי מזרחה

                                                           
 .משרד שלמה אהרונסון אדריכלים, ידי יועצי הנוף בפרויקט-סעיף זה נכתב על 22
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 יהיו מזרחה שהוסטו התמך שקירות מכוון משמעותי אינו השינוי

 משמעות יש הרגל הולכי גשר לתוספת. לקיים דומה בגובה כולם

 המרכז את המחבר מדרום קיים גשר עם משתלב הוא אך חזותית

 .החדש הקניון עם הישן המסחרי

 את המחברת ברמפה הכלוא בשטח מתוכנן ידין יגאל וסע חנה חניון •

 ירק שתול שגגו בורג חניון הוא המבנה. גולדה שדרות אל 1 כביש

 3כ של היא החזות 1 כביש מכיוון. גולדה שדרות במפלס ומתוכנן

 בגובה מזרחית צפון עיגול כרבע הפונות בחלקן פתוחות חניון קומות

 הדרום ברבע כליל שמכוסות עד ולמזרח לצפון בשיפועים ונעלמות, זה

 של הרמפה אחרי העוקבת רמפה בעזרת היא לחניון הכניסה. מערבי

 עוברת מהר ויורדת זו מרמפה היוצאת נוספת ורמפה ידין יגאל מחלף

 מקומית מרחיבה זו נוספת רמפה. החניון לתוך ונכנסת מתחתיה

 של האופניים משביל חלק על ועולה מזרחי הדרום בצד קיימת חציבה

 . צופים נחל

. גולדה בשדרות אבות בית הולמבנ פ"לשצ בצמוד מתוכנן: צפוני פורטל •

 נמוך קיר של היא מצפון למביט הפורטל של החזותית ההשפעה

 משולש נוצר והקירוי החפירה לאזור מעל לפורטל מצפון, ומעקה

 בעת היורדת לחניה ירידה כמו נראה הפורטל מדרום למביט. מגונן

 ).שכם שער באזור ל"צה מנהרת של לפורטל בדומה (עולה שהרחוב

 

  
  בע עירוניאתרי ט 4.1.9

ההנחה ששטחי אתרי . בנתוח ההשפעות התמקדנו בפגיעה הצפויה בשלב הקבע: הערה

  .התארגנות שיוקמו באתרי טבע עירוני ישוקמו במלואם

  

  :במקטע רמות עלולים להפגע שני אתרי טבע עירוני

  

, עם זאת.  אזור שרובו מופר כתוצאה משפיכת פסולת בניין:אתר כיפת רמות פולין •

ם התבססה באזור זה צמחייה אופיינית לבתה ים תיכונית כגון סירה לאורך שני

 תועדו באתר טבע מיני 2009בסקר תשתיות טבע עירוני בשנת . קוצנית ועשבוניים

..  דונים לצורך הקמת חניון חנה וסע7- התכנית גורעת כ.דגל ומינים נדירים

 .פ נרחב כפיצוי על פגיעה זו"התכנית כוללת פתוח שצ

 
בתה ים תיכונית , אתר טבע עירוני זה מתאפיין בחורשה נטועה : צופיםאתר נחל •

 תועדה פריחה של 2009בסקר טבע עירוני שנערך ב. צומח עשבוני צפוף, דלילה
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.  דונם750-שטח האתר הכולל הינו כ. רקפת מצויה וכן חמציץ נטוי שהינו מין פולש

ה מכביש גולדה  בצמוד לרמפת היריד בלבד דונם5-התכנית נוגסת שטח של כ

 דונם יופרו זמנית בעת ביצוע העבודות לצורך הקמת אתר 9.5.  מערב9לכיוון כביש 

הנוף בתאום עם ' השטח ישוקם לאחר ביצוע על פי הנחיות אדר. ההתארגנות

  . החפיפה עם התכנית מצומצמת מאד ולא תגרם פגיעה באתר עצמו.האוקלוג

  

  שימושי קרקע ויעודי קרקעקונפליקטים עם   4.1.10

  :הטבלה הבאה מסכמת את הקונפליקטים עם שימושי הקרקע ויעודי הקרקע במקטע

    

  פתוחים ושטחים תנועה ,קערק יעודי ,קרקע שימושי עם קונפליקטים :4.1.10.1 'מס טבלה

  הקונפליקט השינוי/הפגיעה

  : תחנות דלק המהוות פוטנציאל לזיהום קרקע2במקטע זה יש 

 בסמוך לרחוב הרואה -

  ה לקרית המדעבסמוך לכניס -

  זיהום קרקע

 אתרים ארכיאולוגיים  מערת קבורה–מחלף יגאל ידין 
 )כגון מאגרי מים(מתקנים מיוחדים  -
 מבנים לשימור -

שינויים משמעותיים בתנועת רכבים  צמצום נתיבי הנסיעה משלושה נתיבים לשני נתיבים

 והולכי רגל
 גדרות להריסה/ מבנים  -

  :אתרי טבע עירוני

 פגיעה באתר בשל הקמת חניון החנה וסע: ת רמת פוליןכיפ .1

רמפת כניסה לחניון : נחל צופים באזור מחלף יגאל ידין .2

ופגיעה בשל אתר , החנה וסע חודרת לשטח האתר

 .ההתארגנות בהרטום

  השפעה על שטחים פתוחים

תחנת הנוסעים רמות מרכז משנה חניה קיימת ופוגעת  -

 בקירות התמך

  קטעשינויים מיוחדים במ

  
  

  .לעיל 4.1.9  ראה סעיף–לענין ההשפעה על ערכי טבע עירוני   

  
  

   מי תהום 4.1.11

ככלל . (אין חשש לפגיעה במי תהום. במפלס הרחוב בקירובהמסילה במקטע זה עוברת 

ס אין כל חשש לזהום קידוחים "מאחר והרכבת הינה חשמלית ואינה נשאת חומרי חומ

  ). תהוםככל שהם קיימים ליד התוואי או לזהום מי
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  23 פרופיל הרחוב ותפקוד עירוני 4.1.12

מיקום . הוספת שביל אופניים וארבע שורות עצים לאורך הרחוב תשפר את חזות הרחוב

שורות העצים במרכז הדרך תצמצם את המפגע החזותי של מערכת ין עמודי החשמולת ב

  . החשמל של הרכבת הקלה

  
   אתרי התארגנות 4.1.13

 המפגעיםתארגנות ואת פוטנציאל יצירת  מציגה את אתרי הה4.1.13.1' טבלה מס

  . הסביבתיים של האתרים במקטע רמות

  

  . לעיל3.7.5.1 מופיע בתשריט האתריםמיקום 

 
  וסיווגם העבודה אתרי רשימת :4.1.13.1 'מס טבלה

 מאפייני האתרסיווג האתר שם האתר מספר
 קרבה למגורים 3 חנה וסע צפוני ברמות 1
כיפת (לות במסגרת היותו מוגדר כאתר טבע עירוני הגב 3 חנה וסע אינטרמודל 2

 .ס"ובהנחה שמוקם זמנית בשטח המיועד לחו) רמת פולין
 קרבה למגורים ממזרח 3 כיכר בנימין הכהן 3
 רחוק משימושים רגישים. שטח כלוא 1 חנה וסע יגאל ידין 4
 סמוך למבני ציבור ולמגורים 3 הרטום 5

  

, 3שסיווגם ,  אתרים4עולה כי ישנם ,  במקטע רמותמנתוח אתרי ההתארגנות המוצעים

המצויים במקומות הסמוכים למגורים או למוסדות ציבור רגישים או שנמצאים בשטחים 

  . בהם מצויים ערכי טבע עירוניים

, רעידות, רעש(יש להקפיד על יישום אמצעים למניעת מפגעים סביבתיים , באתרים אלו

סקירה של האמצעים . למזעור הפגיעה בערכי הטבעו) 'זיהום מקורות מים וכו, אבק 

במסגרת התכנון המפורט יש לתת תשומת לב מיוחדת לאתרים .  לעיל4.0.8מוצגת בסעיף 

  . אלו

                                                           
 .מ" בע2001משרד ארי כהן אדריכלות בינוי ערים , ידי אדריכלי הפרויקט-ל חומר שנכתב עלסעיף זה מבוסס ע 23
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   מקטע מרכז העיר 4.2

  .דוד המלך רחוב עד הנביא שמואלמקטע זה משתרע בין רחוב 

  
  שינויים בתנועה 4.2.1

 החזויים בחלופת האפס ולאחר  מציג את נפחי התנועה הכלליים4.2.1.1' תשריט מס

  .ביצוע הפרויקט

  .ל" מציג את נפחי התנועה של האוטובוסים בתרחישים הנ4.2.1.2' תשריט מס

  

  :להלן נתוח הנתונים

  נפחי תנועה כלליים 4.2.1.1

ככלל תורם הפרויקט לירידה בנפחי התנועה הכלליים לאורך הציר וברחובות 

כללית ובנפחי הועה  למדי צפויה בנפחי התנמשמעותיתירידה . סמוכים

התנועה של האוטובסים במרכז העיר באזור משולש הרחובות ובצירים 

עליה מסויימת צפויה בנפחי התנועה הכלליים לאורך הציר . מתחברים אליהם

  :ברחובות הנביאים וברחובות נוספים כדלקמן, שמואל הנביא' ברח

  ).לןבן אי' ממזרח לרח (30% -ברחוב שמואל הנביא בשיעור של עד כ -

 ).שטראוס' ממזרח וממערב לרח (50% - בשיעור של עד כהנביאים ' ברח -

 .20% - בסמוך לצומת אגרון עד כ' המלך גורג -
  

ן ושמואל הנגיד אך י נוספים כמו אוסישקברחובותצפויה , עלייה מסויימת

  .שעור העליה זניח למדי

  . ויותר בנפח התנועה הכולל2לא נמצאו רחובות בהם צפוי גידול של פי 

  

  נפחי אוטובוסים 4.2.1.2

במספר קטן . רוב רובם של הרחובות צפויה ירידה בנפחי תנועת האוטובוסיםב

  :של רחובות צפויה עליה בתנועה בשעורים הבאים

  )שיא שעת( העיר מרכז במקטע האוטובוסים בתנועת גידול :4.2.1.1 'מס טבלה
  

  

  

  

  

  
  
  

  שעור הגידול  תנועה חזויה חלופת אפס  הרחוב

  50% - נמוך מ  96  85  )שמואל הנביא' לרחממערב (בר אילן ' רח

  50% -גדול מ  40  21  )ממזרח ליחזקאל(שמואל הנביא 

  50% -גדול מ  12  -  הבוכרים

  50% - כ  9  6  עזרא ונחמיה

  50% -גדול מ  29  18  צפניה

  50% -גדול מ  6  -  שמואל הנגיד
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  אוויראיכות  4.2.2

  
  מבוא 4.2.2.1

. להסטות תנועה ברשתהתייחסה במקטע איכות האוויר בחינת השפעות 

  . במקטע זה אין שינויים פיזיים לאורך ציר הרכבת

  

  הסטות תנועה ברשת 4.2.2.2

  .  בהמשך4.2.3.6' הסטות התנועה במקטע זה מוצגות בטבלה מס

  

 בעקבות ) מיצוע שעתיNO2(רמות זיהום האוויר הטבלה שלהלן מציגה את 

 בסעיף כפי שתואר, פ מודל הקופסא"המחושבות ע,  במקטעהסטת התנועה

  .  לעיל4.0.3

  

  העיר מרכז מקטע ,ברשת תנועה הסטות – הקופסה מודל תוצאות : 4.2.2.1 'מס טבלה

 מצב חזוי חלופת האפס

 
 רחוב

נפח 
 תנועה

ריכוז 
ג "מקר
 ק"למ

% 
מהתקן 
 השעתי

נפח 
 תנועה

ריכוז 
ג "מקר
 ק"למ

מהתקן  %
 השעתי

  סיכום
שינוי ב 

% 
 2,521 228 114 2,840 272 136 19 שמואל הנביא

 0 0 0 12 13 6 500 רחובות הבוכרים

 406 35 17 409 37 19 8 נחמיה/ עזרא 

 418 67 33 329 71 35 6 צפניה

 1,000 85 42 1,106 99 50 17 שמואל הנגיד

  

מהתוצאות עולה כי איכות האוויר ברשת באזור מרכז העיר צפויה לגדול 

). מספר האוטובוסיםבגלל העליה בנפחי התנועה וב(בשיעורים ניכרים 

צפויה ,  ברמות הזיהום19% -שם נרשמת עליה של כ, ברחוב שמואל הנביא

בשאר הרחובות לא צפויה חריגה . חריגה מהתקן גם ללא ביצוע התכנית

  . מהתקן

  

לפיכך ניתן לסכם כי צפויה תוספת משמעותית של זיהום ברשת בשל 

. שמואל הנביאהסטות תנועה במקטע מרכז העיר וחריגה מהתקן ברחוב 

ברחוב זה מומלץ לבצע פתרונות להקטנת הזיהום כגון איסור כניסת 

  . צמצום תנועת האוטובוסים וכדומה, משאיות
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  רעש 4.2.3

  מבוא 4.2.3.1

  : מקורות אלוכללהבחינת השפעות הרעש במקטע זה 

    

במקומות בהם נמצאה חריגה (רעש הרכבות ורעש התנועה בכבישים  -

  ).מהקריטריון החל על רעש הרכבת

 .הסטות תנועה -

 ).Ground Born Noise(רעש העובר דרך הקרקע  -

 .חריקות -

בחינה זו נערכה באופן . השפעות הרעש של תחנות השנאה ותחנות נוסעים -

 .איכותי בלבד
  

טווחי ההשפעה של הרעש ומקורות הרעש , מוצגים הקולטים 4.2.3.1בתשריט 

, ונוסעים השנאה תחנותהאחרים העלולים להשפיע על האוכלוסיה כגון 

  .רדיוסים קטנים וחניונים

  

המייצג " מבנה מיוחד"בקטע זה אותר מבנה רגיש במיוחד שהוגדר כ: הערה

במבנים אלו צפויות להגרם השפעות . את מבני בית החולים בקור חולים

. שליליות רבות כתוצאה מביצוע הפרויקט בשלב הקבע ובשלב ההקמה

פעות אלו על המבנים בשלב לפיכך יהיה צורך להעמיק את הבחינה של הש

  . התכנון המפורט

 

  טווחי ההשפעה של הרעש 4.2.3.2

במבוא  4.0.4בסעיף  המפורט פיטווחי ההשפעה של הרכבת הקלה חושבו על 

מבני מגורים עבור מהירות הנסיעה  לעטווחי ההשפעה . 'הכללי לפרק ד

  . לעיל4.2.3.1בתשריט  במקטע מוצגים ש" קמ50מירבית של ה

 בסעיף ותמוצג ( התנועותתיולתדירו שחושב בהתאם ליהכלטווח ההשפעה 

  : במקטע ובהתאם למהירות הנסיעה מופיע בטבלה הבאה)הבא

 בגלל חתך אורך משתנה השפעהבמקטע התת קרקעי לא חושבו טווחי : הערה

 .ביחס למפלס קרקע
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  )'מ( מסילות מציר מרחק ,הרכבות רעש השפעת טווחי :4.2.3.1 'מס טבלה

  ,סיעהמהירות הנ טווחי השפעה לילה טווחי השפעה יום 

 מבנה רגיש לרעש מגורים מבנה רגיש לרעש מגורים ש"קמ
10 - - 3 6 
20 3 6 12 23 
30 7 13 26 52 
40  11  22  46  <90  

50 17 34   70~  <100 

 

  רעש הרכבות וכלי הרכב במקטע מרכז העיר 4.2.3.3

  רעש הרכבות   .א

. ' שפורטו במבוא הכללי לפרק דרעש הרכבת חושב על פי השיטה וההנחות

  :להלן מספר דגשים

 .45.12  יום)לשני הכיוונים (שעת שיאברכבות ' מס -

                                .18.96  לילה)לשני הכיוונים (שעת שיאברכבות ' מס -

 .בחישוב מפלסי הרעש נלקחו בחשבון ההחזרות -

  .)מקטע רמותכפי שנבדק ב (בחישוב נלקח בחשבון תיקון לעיקולים -

  

  . לעיל4.2.3.1' מסבתשריטמיקום הקולטים מוצג 

  

השפעת  לא נבדקהבקטעים בהם עוברת המנהרה בתת הקרקע  :הערה

  . הרעש מרכבות

  

  . הבאותבטבלאותמפלסי הרעש מוצגים 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  BAd ,eqL מפלסי רעש מהרכבת :4.2.3.2 'מס טבלה
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 המפלס החזוי קריטריון הרכבת 
  )כולל החזרות(

  שם 

 קולט
/ יעוד/שימוש

 סטטוס
מרחק 

 )'מ(מהציר 
  מהירות

 )ש"קמ(
 עיקול

 לילה יום לילה יום

SB15a* 71.4 67.6 52 62 - 50 7 ח"בי-ציבור 

SB-16** 10 20 - 61.8 58.0 
SB-17 13 30 + 67.6 63.8 

SB-18 7 50 - 71.7 67.9 
SB-19** 41 20 - 56.1 52.3 

SB-20 7.5 50 - 68.5 64.7 
SB20a** 39 20 - 53.4 49.6 

SB-21 19 50 - 66.5 62.7 
SB-22 11 50 - 68.8 65.1 
SB-23 11 50 - 68.8 65.1 
SB23a** 11.5 20 - 60.7 56.9 

SB-24 

 מגורים

13 30 + 

65 55 

66.7 62.9 
  .של החזרותתיתכן הגברה במפלס הרעש ב -קולטים סמוכים לפתח מנהרה *

  .תיתכן מהירות נמוכה יותר. ש" קמ20בסמוך לתחנות ההנחה היא שהרכבת נעה במהירות של * *

   

 בחינת הרעש החזוי מרכבות ומכבישים בהשוואה למצב הקיים   .ב
נבחנה , בקולטים בהם צפויה חריגה מהקריטריון המתייחס לרעש הרכבת

  .  הקייםהעמידה בקריטריון התלוי ברעש הרקע

  

ות הבאות מציגות את מפלסי הרעש החזויים בהשוואה לרעש הטבלא

   .במצב הקיים

  

  יום BAd ,eqL הקיים רעשל בהשוואה רעש מפלסי :4.2.3.3 'מס טבלה

  שם  מצב קיים

 קולט
  /שימוש

  רעש רקע סטטוס/ יעוד

 

קריטריון לרעש 

 )מעוגל( רכבות

  רעש רכבות

 )כולל החזרות(

חריגה 

  מקריטריון

SB15a 71.4 3.9 67.5 71.0 ציבור+  

 SB-17 72.3 68.5 67.6 0.9-  

 SB-18 72.0 68.0 71.7 3.7+  

 SB-20 69.4 66.7 68.5 1.8+  

 SB-21 70.6 67.5 66.5 1.0-  

 SB-22 68.7 66.5 68.8 2.3+  

 SB-23 70.2 67.0 68.8 1.8+  

 SB-24 

 מגורים

71.1 67.5 66.7 0.8-  

  

  לילה BAd eqL הקיים רעשל בהשוואה רעש מפלסי :4.2.3.4 'מס טבלה
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  /שמוש שם קולט  מצב קיים

קריטריון לרעש   רעש רקע  סטטוס/יעוד

 )מעוגל( הרכבת

 רעש רכבת
  )כולל החזרות(

חריגה 

  מקריטריון

SB15a  5.1  67.6  62.5  66.5  ציבור+  

SB-16 62.1 60.0 58.0 2.0-  

SB-17 64.8 61.5 63.8 2.3+  

SB-18 64.5 61.5 67.9 6.4+  

SB-20 64.8 61.5 64.7 3.2+  

SB-21 64.1 61.0 62.7 1.7+  

SB-22 62.2 60.0 65.1 5.1+  

SB-23 63.6 61.0 65.1 4.1+  

SB-23A* 63.1 60.5 56.9 4.6-  

SB-24 

 מגורים

64.6 61.5 62.9 1.4+  

  

  אמצעים להפחתת רעש

 מומלץ לבחון במסגרת התכנון חריגה נמצאהבמקומות בהם  •

 המבניםמקה יהרחל המסילה למרכז הכביש והמפורט להעביר את

  .)ברחוב קרן היסוד: למשל(

,  כך. בסמוך לקולטים בהם נמצאה חריגההפחתת מהירותיש לשקול  •

ש גורמת לירידה של " קמ30-ש ל" קמ50- הפחתת מהירות מ, למשל

 . במפלס הרעשdBA4.5 -כ
  

הלילה היום ובשעות את מפלסי הרעש הצפוים הטבלאות הבאות מציגות 

  .ש" קמ30 -אם מגבילים את מהירות הנסיעה ל

  

  dBA, eqL )ש" קמ30מהירות  (היום מפלסי רעש חזוים בשעות: א4.2.3.5' טבלה מס

  /שמוש שם קולט  מצב קיים

קריטריון לרעש   רעש רקע  סטטוס/יעוד

 )מעוגל(הרכבת 

  רעש רכבת

 )כולל החזרות(

חריגה 

  מקריטריון

SB15a 0.5  67.0  67.5  71.0  רציבו-  

SB-18 72.0  68.0  67.3  0.7-  

SB-20 69.4  66.7  64.1  2.6-  

SB-21 70.6  67.5  62.1  5.4-  

SB-22 68.7  66.5  64.4  2.1-  

SB-23 

  מגורים

70.2  67.0  64.4  2.6-  

  
  
  
  

  ABd ,Leq )ש"קמ 30 מהירות( הלילה בשעות חזוים רעש מפלסי :ב4.2.3.5 'מס טבלה
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  /מושש שם קולט  מצב קיים

קריטריון לרעש   רעש רקע  סטטוס/יעוד

 )מעוגל(הרכבת 

  רעש רכבת

 )כולל החזרות(

חריגה 

  מקריטריון

SB15a 0.7  63.2  62.5  66.5  ציבור+  

SB-17* 64.8 61.5 63.8 2.3+  

SB-18 64.5 61.5 63.5 2.0+  

SB-20 64.8 61.5 60.3 1.2-  

SB-21 64.1 61.0 58.3 2.7-  

SB-22 62.2 60.0 60.6 0.6+  

SB-23 63.6 61.0 60.6 0.4-  

SB-24* 

 מגורים

64.6 61.5  62.9 1.4+  

  .פ תכנון"ש ע" קמ30מהירות *

  

אף , מהחישובים עולה כי הפחתת המהירות תורמת להקטנת מפלס הרעש

יש לזכור כי בחישוב גלום חוסר . כי אינה מבטלת את החריגות לחלוטין

 באמצעות ביצוע מדידות רעש בשלב ההפעלה ודאות שניתן להקטינו

מומלץ כי תוספת האמצעים להפחתת רעש ככל שיהיה , לפיכך. הנסיונית

בה צורך תיקבע על בסיס תכנון מפורט או לאחר ביצוע מדידות בשלב 

  :תוספת האמצעים תוכל לכלול. ההפעלה הנסיונית

 .הפחתה נוספת במהירות התנועה -

רפידות התורמות להפחתת רעש / ישום מצע בולע מתחת למסילות -

 ).אמצעי זה יש לקבוע בשלב התכנון המפורט(

בתכנון המפורט יש לשקול להסיט את המסילה למרכז רצועת הדרך  -

 .ברחוב קרן היסוד

 .מיגון דירתי -

האמצעים בנוסף  ישקלו "ביקור חולים "בסמוך לבית החולים -

 :הבאים
בית החולים  ציפוי בחומר בולע רעש בשיקוע המסילה בסמוך ל •

 .וכן בפתח המנהרה, )SB15a" (ביקור חולים"
 .ש בפתח המנהרה" קמ20 -הורדת מהירות ל •
 .קירוי בפתח המנהרה/תוספת מיסוך •

 
אמצעים אלו הינם כאמור פתרונות אופציונאליים והפתרון המועדף יקבע 

  .בשלב התכנון המפורט

  

 הרחבת רצועת הדרך  .ג
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  .תיתבמקטע זה לא מתוכננת הרחבת דרך משמעו

  

  הסטות תנועה   .ד

הטבלה שלהלן מציגה את מפלסי הרעש החזויים בעקבות הסטת התנועה 

שיעור הגידול במפלס הרעש הצפוי בהשוואה לחלופת האפס בשעת את ו

  .שיא בוקר

  

   dBA , eqL)בוקר שיא שעת (תנועה הסטות עקב רעש מפלסי: 6.4.2.3' מס טבלה

  הרחוב  המקטע  וצאותת  מהירות  אוטובוסים  נפח כללי

  חזוי  אפס. חל )ש"קמ(  חזוי אפס. חל  חזוי  אפס. חל

  67.4  66.7 עצור וסע  40  21  2800  2500  שמואל הנביא

  60.7  רקע עירוני עצור וסע  12  -  -  -  הבוכרים

  62.7  62.4 עצור וסע  9  6  400  400  עזרא ונחמיה

  59.4  58.6 עצור וסע  29  18  300  400  צפניה

  מרכז

  העיר

  57.2  56.2  30  6  -  1100  1000  שמואל הנגיד

  
  : אלומסקנות תוצאות הבדיקה מעלות

.  תנועה עוברת ותנועת אוטובוסיםאין כיוםברחוב : הבוכרים' רח •

 אך בהתחשב בכך שנפח תנועת ,העליה הצפויה ברעש תהיה רבה

  .מפלסי הרעש אינם גבוהים,  לשעה12-האוטבוסים הינו כ

 עלה בשיעור קטן מעלמפלס הרעש י זה רחובב: שמואל הנביא •

dBA67 ,קטן מעליה אך שיעור ה-dBA1.   

  

 )Ground Borne Noise(רעש המתפשט דרך הקרקע   .ה
כאשר בכל מצב ההנחות של טווח  (מצביםהבדיקה נערכה לשני 

  ):שונות] Peak frequency of ground vibration[התדירויות 

 . הקרקע-בתתמבנים הסמוכים למסילה   .א
   .Hz 60 מעל: טווח תדירויות

  .-dB20 : הואGBNהתיקון לרעידות לקבלת 

  . פני הקרקעמעלמבנים הסמוכים למסילה   .ב
התיקון  Hz 60 מעל: טווח תדירויותב .Hz 30-60: טווח תדירויות 

  .-GBN: dB35לרעידות לקבלת 
  

נעשה ברחובות קינג , מפלס קרקעבהחישוב לקולטים הסמוכים למסילה 

 הבחינה התיחסה רק למבנים שיש ,4.0.4סעיף  כאמור ב.קרן היסוד- 'ורג'ג
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 הקריטריון הינו ).'בית חולים וכדו, מגורים(בהם שימוש בשעות הלילה 

dBA 35.  

  

 Relative to bored (הקרקע-בתתהסמוכים למסילה לקולטים , כמו כן

subway tunnel in soil( בוצעו התיקונים הבאים:  

  .-Station :(dB5( ליד תחנה •

 .- Rock-Based:(dB15(בסיס סלע  •
למקום בו המרחק בין מסילה לקולט נקבע כמרחק בין מפלס המסילה  •

  ).מרחק ממשי(מפלס פני הקרקע מצוי הקולט ב

 
. החישובים נערכו בהתיחס למבנים קיימים מעל מפלס קרקע: הערה

לא נותחו ההשפעות על מרתפים בקומות מגורים , בשלב זה בהעדר מידע

  .בתת הקרקע

  

למבנים  למהירות הנסיעה בהתאםשחושב  ה הכלליטווח ההשפע

מופיע בטבלה ) dBA35לקריטריון (למסילה מעל פני הקרקע הסמוכים 

  :הבאה

  

 מפלסב מסילה –)GBN( הקרקע דרך המתפשט רעש השפעת טווחי :7.4.2.3 'מס טבלה

  )'מ( קרובה ממסילה מרחק , קרקע

מהירות 

 הנסיעה
  טווחי השפעה 

  מסילה על פני קרקע

10 3 
20 10 
30 16 
40  23 
50 29 

 
  

 לקולטים נבחרים במקטע מרכז העיר GBNבטבלה הבאה מוצגים מפלסי 

  .ש" קמ30במפלס הקרקע ובתת הקרקע כאשר המהירות הינה 
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   למסילה הסמוכים לקולטים בקרקע מתפשט רעש מפלסי :4.2.3.8 'מס טבלה

 dBA,Leq ש"קמ 30 מהירות - הקרקע במפלס
  /שמוש ולטשם ק

  /יעוד

  סטטוס

  מרחק

 -מסילה קרובה 

  קולט

מפלס   מהירות

  ,חזוי

dBA 

חריגה 

  מקריטריון

מפלס 

 במהירות
  ש" קמ30 

SB15a ציבור- 
 ח"בי

5 50 46.5 11.5+ 42.1 

SB-16* 9 20 35.1 0.1+  

SB-17 10 30 38.0 3.0+  

SB-18 6 50  45.5  10.5+  41.0  

SB-19* 36 20  24.9  10.1-    

SB-20 6.5 50  45.0  10.0+  40.6  

SB20a* 37.5 20 24.5 10.5+  

SB-21 17 50 38.8 3.8+ 34.4 

SB-22 10 50 42.4 7.4+ 38.0 

SB-23 9.5 50  42.7  7.7+  38.3  

SB23a* 9.5 20  34.8  0.2-    

SB-24 

 מגורים

9.5 30  38.3  3.3+    

  .תיתכן מהירות נמוכה יותר. ש" קמ20בסמוך לתחנות ההנחה היא שהרכבת נעה במהירות של * 

  
  

אך אינה , ש מסייעת להקטין את מפלסי הרעש" קמ30-הגבלת המהירות ל

  .מבטלת כליל את החריגות הצפויות

תוצאות החישוב לקולטים הסמוכים למסילה בתת הקרקע מוצגים 

בתת הקרקע לא נבחנה האפשרות להטיל מגבלות על . בטבלה הבאה

  . מהירות הנסיעה

  

  

  

   )NGB( הקרקע בתת מסילה - הקרקע דרך המתפשט רעש מפלסי :9.4.2.3 'מס טבלה

  )הלילה שעות( BAd 35:קריטריון

שם 

 קולט
  /שמוש

  /יעוד

  סטטוס

  מרחק

מפלס -מסילה

 *'מ, קרקע קולט

  ,מהירות

  ש"קמ

מפלס 

  ,חזוי

dBA 

חריגה 

  מקריטריון

SB-1 24- 70 42.3 7.3+ 

SB1a 24.5- 20** 26.3 8.7- 

SB2a 24.5- 70 42.2 7.2+ 

SB-3 23.2- 70 42.5 7.5+ 

SB3a 

 מגורים

22.4- 70 42.6 7.6+ 
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שם 

 קולט
  /שמוש

  /יעוד

  סטטוס

  מרחק

מפלס -מסילה

 *'מ, קרקע קולט

  ,מהירות

  ש"קמ

מפלס 

  ,חזוי

dBA 

חריגה 

  מקריטריון

SB-4 18.3- 30 36.3 1.3+ 

SB-5 17.2- 30 

SB-6 19.4- 30 

SB-7 

 ציבור
29.7- 20** 

 לא פעילים בשעות הלילה

SB-8 70 40.2 5.2 -38.3 מגורים+ 

SB-9 70 40.9 5.9 -32.6 ציבור+ 

SB-10 23.3- 42 38.0 3.0+ 

SB-10a 
 מגורים

17.5- 70 43.8 8.8+ 

SB-11 
 42 -19.9 ציבור

 לא פעיל בשעות הלילה
 

SB-12 25.5 9.5 **20 -29.4 מגורים- 

SB-13 לא פעיל בשעות הלילה 42 -33.1 ציבור  

SB-13a 70 41.2 6.2 -30.6 מגורים+ 

SB-14 40 42.3 7.3 -9 ציבור+ 
  .מרחק אנכי*
  .פ הערכה"מהירות ע.  לתחנהקולט סמוך**

  
  

  :מסקנות

 של המצויים בטווח ההשפעהרבים במקטע מרכז העיר קיימים מבנים 

קרקעי של המסילה -תוואי התתל  בסמוךהןרעש המתפשט דרך הקרקע 

האמצעים הנדרשים להקטנת . תוואי העובר במפלס הקרקע בסמוך לוהן

GBNהתת קרקעי במקטע .  הינם האמצעים הנדרשים להקטנת רעידות

  .'וכדו)  Floating Slab(רצפה צפה : יהיה צורך ליישם פתרונות יעילים כגון

  

במקטע בו עוברת המסילה במפלס הקרקע מומלץ לבחון את העברתה 

עקב מפגעי הרעש  ש" קמ30 -למרכז הרחוב ולהגביל את מהירות הנסיעה ל

הרעידות  אלו יסייעו גם להקטין את מפגעי םאמצעי). ראו המלצות לעיל(

  .כמוצג בטבלה בהמשך

  

  )squeals(י חריקות בסיבובים "רעש הנוצר ע 4.2.3.4

השימוש הרגיש ביותר . ' מ100בכיכר פלומר יעבור התוואי ברדיוס של 

לאור העובדה שהרדיוס הוא גבולי . מהמסילה'  מ20 -נמצא במרחק של כ

 במידת. פוטנציאל ההפרעה הוא נמוך) ש" קמ30(ומהירות הנסיעה נמוכה 

ינקטו האמצעים המיושמים כיום בקו , אם תיגרמנה חריקות, צורךה

  . האדום כגון שימון וסיכוך הפסים
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 מקורות רעש אחרים 4.2.3.5

i. תחנות השנאה 
טווח .  לעיל4.0.4  בסעיףשיטת ההערכה פורטה במבוא הכללי

'  מ15-20ההשפעה של תחנות ההשנאה על פי המופיע בסעיף זה הוא 

באה מציגה את פרטי תחנות ההשנאה הטבלה ה). כולל טווח בטחון(

 :ופוטנציאל המפגע
  
  

  ההשנאה מתחנות המפגע פוטנציאל :4.2.3.10 'מס טבלה

שימושים רגישים  סוג התחנה מיקום התחנה  

 בטווח
 המלצות לתכנון

 7Sub   תת קרקעית  תחנת צפניה  
מגורים במרחק של 

  מטרים בודדים

  בחינת ההשפעות

  בשלב התכנון המפורט

 Sub 8  תת קרקעית  אה שעריםמ      

 9Sub   
  שטראוס' ליד רח

  )כחלופה למאה שערים(
  תת קרקעית

קופת חולים 

  במרחק של

  ' מ15-  כ

  בחינת ההשפעות 

  בשלב התכנון המפורט

 10Sub  
קרקעי של -בחניון התת

  מלון הרודס המתוכנן
 תת קרקעית

של מגורים במרחק 

 ' מ20 - כ
  בחינת ההשפעות

  בשלב התכנון המפורט

 
מאה שערים ושטראוס , מהטבלה עולה כי בתחנות ההשנאה צפניה

בתכנון המפורט מומלץ לבדוק אפשרות . צפויות חריגות מהקריטריון

להרחיק את התחנה ממגורים או לשלב בה אמצעים להפחתת רעש 

  .)כגון משתקים(

  

ii. חניון חנה וסע 
   .וסע חנה חניוני אין זה במקטע

.  אוטובוסים12 - תפעולי של כמתוכנן חניון, בחניון גן הפעמון

מרחקו מגן הפעמון ושעות הפעילות איננו , בהתחשב במימדי החניון

הרעש מהחניון זניח יחסית לרעש . צופים הפרעה ממשית ממנו

  .התנועה בסביבה

 

iii. תחנות הרכבת 
הטבלה הבאה מציגה . 'שיטת העבודה פורטה במבוא הכללי בפרק ד

  :השפעהאת מאפייני התחנות ואת פוטנציאל ה
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התסקיר אינו מנתח את השפעתן של התחנות התת : הערה

השפעתן של אלו תבוצע במסגרת הליך משלים לפי סעיף . קרקעיות

  . לחוק התכנון והבניה או כפי שיקבע בהוראות התכנית149

  
  

 ההשפעה ופוטנציאל הנוסעים תחנות מאפייני :4.2.3.11 'מס טבלה
מאפייני  טופוגרפיה רגישיםקרבה לשימושים  סוג התחנה שם התחנה

 רחוב
פוטנציאל מטרד ואמצעים 

 מומלצים

' ורג'המלך ג
 מרכז יפו

צמוד דופן למבנים הכוללים 
 גם מגורים

   - גבוה 
מומלץ . עקב צמידות למבנים

לבחון פתרונות נוספים בשלב 
 .התכנון המפורט

  של מגורים במרחק שמואל הנגיד
 ממערב למסילה'  מ30-  כ

 רחוב עירוני
  -בינוני 

  נדרש טיפול סטנדרטי

 כיכר צרפת
  מגורים במרחק של 

למסילה ממזרח '  מ35 - כ
 למסילה

 צומת ראשי
  נדרש טיפול סטנדרטי –בינוני 

 קרן היסוד

 רגילה

'  מ5-מגורים במרחק של כ
 עירוני' רח למסילה ממזרח למסילה

  -גבוה 
מומלץ .  עקב צמידות למבנים

נוספים בשלב לבחון פתרונות 
 מפורטההתכנון 

 החאן
כוללת 
רציפי 

 אוטובוסים
 רחוקה משימושים רגישים

 מישורית

  ליד
  צומת ראשי

 נמוך

  

 

 

 

  רעידות 4.2.4

  טווח ההשפעה 4.2.4.1

. 4.0.5 בסעיף 'טווחי ההשפעה חושבו על פי המפורט במבוא הכללי לפרק ד

 טווח ההשפעה למבני מגורים עבור מהירות הנסיעה המקסימאלית במקטע

   . לעיל4.2.3.1'  מוצג בתשריט מס)ש" קמ50(

 VdB 69 -  באזורי מגורים וVdB 66 והינו 4.0.5הקריטריון מפורט בסעיף 

  .באזור בו מצויים מבני ציבור רגישים

הקרקע - פירוט ההנחות לחישוב הרעידות במקטע העובר במפלס הקרקע ובתת

  ).GBNרעש המתפשט דרך הקרקע  -סעיף ( לעיל 4.2.3.3מוצג בסעיף 

  

. ווח ההשפעה הכללי שחושב בהתאם למהירות הנסיעה מופיע בטבלה הבאהט

החישוב לקולטים הסמוכים למסילה במפלס הקרקע נערך לרחובות קינג 

  :קרן היסוד בהם יש תשתיות רבות בין המסילות לבין המבנים שבצידן- 'ורג'ג
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 )'מ( קרובה להממסי מרחק ,הקרקע במפלס מסילה רעידות השפעת טווח :4.2.4.1 'מס טבלה
  ,מהירות הנסיעה טווחי השפעה יום 

מגורים ומבנים  ש"קמ

 כ לשינה"המשמשים בד
מוסדות ציבור שעיקר 

 פעילותם בשעות היום
10 - - 
20 7 4 
30 12 8 
40  17 11  

50 22 14 

  
קולטים נבחרים בסמוך ' בטבלה הבאה מוצגות רמות התנודה הצפויות במס

 30כולל חישוב גם במהירות נמוכה יותר של , קעלתוואי העובר במפלס הקר

 הגבלה זו הומלצה לעיל בשל הצורך להפחית את הרעש המתפשט .ש"קמ

  .באוויר

  

 - הקרקע במפלס למסילה הסמוכים לקולטים רעידות מפלסי :4.2.4.2 'מס טבלה

  ש"קמ 30 מהירות

  /שמוש שם קולט

  /יעוד

  סטטוס

  מרחק

 -מסילה קרובה 

  קולט

מפלס   מהירות

  חזוי

 

חריגה 

  מקריטריון

מפלס 

  במהירות

  ש" קמ30 

SB15a* ציבור- 
 ח"בי

5 50 75.5 6.5+ 71.1 

SB-16** 9 20 64.1 1.9-  

SB-17 10 30 67.0 1.0+ 67.0 

SB-18 6 50  74.5  8.5+  70.0  

SB-19** 36 20  53.9  12.1-    

SB-20 6.5 50  74.0  8.0+  69.6  

SB20a** 37.5 20 53.5 12.5-  

SB-21 17 50 67.8 1.8+ 63.4 

SB-22 10 50 71.4 5.4+ 67.0 

SB-23 9.5 50  71.7  5.7+  67.3  

SB23a** 9.5 20  63.8  2.2-    

SB-24 

 מגורים

9.5 30  67.3  1.3+  67.3  
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   הקרקע בתת מסילה - רעידות מפלסי :4.2.4.3 'מס טבלה

שם 

 קולט
  /שמוש

  /יעוד

  סטטוס

  מרחק

מפלס -מסילה

  *ע קולטקרק

  ,מהירות

  ש"קמ

מפלס 

  ,חזוי

VdB 

חריגה 

  מקריטריון

SB-1 24 70 56.3 9.7- 

SB1a 24.5 20** 40.3 25.7- 

SB2a 24.5 70 56.2 9.8- 

SB-3 23.2 70 56.5 9.5- 

SB3a 22.4 70 56.6 9.4- 

SB-4 

 מגורים

18.3 30 50.3 15.7- 

SB-5 17.2 30 50.6 18.4- 

SB-6 19.4 30 50.0 19- 

SB-7 

 ציבור
29.7 20** 39.4 29.6- 

SB-8 38.3 70 54.2 11.8 מגורים- 

SB-9 32.6 70 54.9 14.1 ציבור- 

SB-10 23.3 42 52.0 14- 

SB-10a 
 מגורים

17.5 70 57.8 8.2- 

SB-11 19.9 42 52.8 16.2 ציבור- 

SB-12 39.5 26.5 **29.4 20 מגורים- 

SB-13 33.1 42 50.4 18.6 ציבור- 

SB-13a 30.6 70 55.2 10.8 מגורים- 

SB-14 9 40 56.3 12.7 ציבור- 
  .מרחק אנכי*

  .פ הערכה"מהירות ע. קולט סמוך לתחנה**
  

  

  :מסקנות

 רבים הנמצאים מבנים מיםבמקטע מרכז העיר קיי :מסילה במפלס קרקע

 בסמוך למסילה במפלס הקרקע הרחובות בהם .בטווח ההשפעה של הרעידות

במקטע זה , כאמור.  קרן היסוד- ' ורג'רחובות קינג ג: נים הםנמצאים המב

ש ואף לבחון אפשרות להעביר את " קמ30-הומלץ להגביל את המהירות ל

 Floating(במידת הצורך תונח המסילה על בסיס צף . המסילה למרכז הרחוב

Slab (או רפידות.  

  

ם  לא צפויה חריגה מקריטריון הרעידות בקולטי:הקרקע- מסילה בתת

מכיוון שצפויה חריגה , על אף זאת. הסמוכים למסילה בתת הקרקע

מומלץ לשקול , ובשל חוסר הוודאות באשר להערכת הרעידותGBN מקריטריון

  .Floatin Slab: שימוש באמצעים יעילים לשיכוך הרעידות כגון

  

  

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  ות הסביבתיות הערכת ההשפע–פרק ד 
 מקטע מרכז העיר

66 
 

   24)אבק, רעידות, רעש (מפגעים בשלב ההקמה 4.2.5

  
  ביצוע המנהרה 4.2.5.1

 העלולים המטרדיםפוטנציאל . ' בהרחבה בפרק גאופן ביצוע המנהרה הוצג

  :להיווצר עקב פעולות ההקמה מוצג להלן

  

 אבק
י מערכת " עבודת הכרייה נוצר בחזית הכרייה אבק המורחק מהמנהרה עבזמן

י צינור יניקה ומשם יוצא לאוויר "האבק עשוי להישאף החוצה ע. האיוורור

עשוי האבק לנוע בחלל או לחילופין , החופשי בנקודת הקצה של הצינור

ההבדל בין שתי השיטות מותנה .  ולצאת דרך מלוא שטח הכניסההמנהרה

בעת עבודה עם מכונת חיתוך תיתכן אף . בשיטת האיוורור שתיבחר הקבלן

שיטה משולבת של צינור יניקה הקולט את האבק החווארי בחזית ומוציאו 

 .המנהרה צח מפתח אווירבצנרת יניקה לפתח וצינור נוסף הדוחף 

 
 הנוצר באזור ההתארגנות החיצוני דומה בכמותו ואופיו לאבק הנוצר האבק

. ה ורכב על דרכי עפר"בכל עבודת בניין ודרכים והוא נובע בעיקר מתנועת צמ

י נקיטת "ניתן לצמצם האבק ע. אין באזור הכניסה מקורות אבק כמגרסות

ים מזומנות ים או הרטבתם לעית הדרכים במצעיפויפעולות שגרתיות כצ

  .וצא בזהוכי

  

עבודת יום ( מטר ליום 5- מוערך בכ" ראש עבודה" התקדמות ממוצע בכל קצב

ק תחוח על משאיות " מ200או  עיטבק " מ150-או כ) משמרת אחת, בלבד

ק " מ25( סבבים של משאיות כבדות 8-המתבטא בפנוי החומר על ידי כ, ליום

).  טון25ק או " מ10(ות רגילות  סבבים של משאי20-או בכ)  טון למשאית50או 

 רגילה במשאית¯רתבהנחה של עשר שעות עבודה ליום תתבטא הרחקת החפו

 . דקות30 כל

 
הנדרשים גם , י המשאיות יבוצע באמצעים שגרתיים" האבק הנוצר עצמצום

הרטבת משאיות , הכבישכגון כסוי המשאיות בברזנט לפני עלייתם על , בחוק

תרי עבודה דומים בעולם סביר להניח כי האבק  מנסיון הקיים בא.'וכיוב

מותנה במשטר הרוחות באתר , מהכניסה'  מ100עד  50-יתפזר תוך כ

 כיוון שבטווח זה מצוים מבנים רבים ובאזור ישנה פעילות .ובטופוגרפיה

                                                           
  ארנון רוזן' י אינג"נכתב ע 24

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  ות הסביבתיות הערכת ההשפע–פרק ד 
 מקטע מרכז העיר

67 
 

 קפדנים מאודיהיה צורך בישום אמצעים , אינטנסיבית של הולכי רגל ומסחר

 .לטיפול במפגע זה

 
 רעש
העילי / הדומיננטי הנובע מהעבודה מרוכז במחנה העבודה החיצוניהרעש

עבודת , עבודת מדחסים, ה ומשאיות"נסיעת צמ(ועיקרו פעילות בנייה רגילה 

, ה צפוי לעבוד באזור הכניסה רק בזמן חציבת הפורטלים"הצמ). 'מוסך וכיוב

  הפתח לצורךלאזורה יצא "הצמ. ולאחר מכן ייכנס למנהרה ויתרחק מהפתח

ה לו ניתן "הצמ. ה"יגרם עקב תנועת הצמטיפולים במוסך והרעש בשלב זה 

פטיש שבירה על מרכב , אופני יעה, לצפות בעבודה זו כולל דחפור

הקודחת חורים עבור בורגי ") רוק בולטר("מכונת ברוג , מכונת חיתוך¯,מחפר

 .'הסלע וכו
קנות למניעת  והכרייה לעמוד בדרישות התהבנייה מקרה יידרש כל ציוד בכל

הרעש מאתר הבניה  .1979 -ט "תשל) רעש בלתי סביר מציוד בנייה(מפגעים 

  . בפרק הכללי4.0.8יוגבל בהתאם לקריטריונים הפורטים בסעיף 

 
לאיוורור המנהרה ( הינו הרעש הנובע ממפוח אוויר היחודי לפרויקט המקור

מה רעש זה יופחת מתחת לר.  גבוהיםיבוביםהעובד בס) בשלב ההקמה

כחלק , י טיפולים אקוסטיים של היצרן" ע1990-ן"הקבועה בתקנות התש

שיקבע י הוספת מסכים אקוסטים במרחק ובגובה "והן ע, בלתי נפרד מהמפוח

  .י היועץ האקוסטי בשלב התכנון המפורט"ע

  

  רעידות ורעש העובר במצלול גוף

נית תכ. צורך בביצוע פיצוצים, ככל הנראה, לצורך כריית המנהרה יהיה

ולפיכך לא ניתן להעריך את עוצמת הרעידות והשפעתן , הפיצוצים טרם גובשה

במהלך הכריה יוצר  חלק מהציוד בו יעשה שימוש. על המבנים ועל האוכלוסיה

מכונת /פטיש שבירה על מרכב מחפר: למשל. רעידות בעוצמה גבוהה למדי

'  מ19-27 -כשל טווח השפעה של ציוד מסוג זה עלול להגיע לטווח '  וכדוחיתוך

 של חתך ןהמרחק הוא מהקצה העליו(בשעות הלילה '  מ26-36 -בשעות היום וכ

כאשר מלבד הפורטלים המרחק למפלס . )' מ9 - כאשר קוטרה הוא כ, המנהרה

 תמבנים הסמוכים לתוואי התה  שלבטווח ו,' מ30 -8 - קרקע של הבתים הוא כ

  . קרקעי
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  :ה מומלץ לנקוט בפעולות אלולצורך מניעת מפגעי רעידות בשלב ההקמ

 עוצמת הרעידות הצפויה עקב עבודות ההקמה והפיצוצים תלהעריך א -

 .בשלב ההקמה

 .לבחון את הצורך לאסור על ביצוע עבודת כריה בשעות הלילה -

 לגרום ות העלולקרקעלהגביל את משך פעילות הציוד היוצר רעידות ב -

 ). מספר שעות מצומצם ביממה(מטרד 

 .צוצים אשר תגרום לרמת תנודה קטנה ככל הניתןלגבש תכנית פי -

 .לידע את הציבור -

  .לבצע ניטור ומעקב במבנים -

  .' הבפרקראו המלצות 

  

   במפלס הקרקעהקמת התוואי העילי 4.2.5.2

ממשיך בקרן היסוד ועובר ', ורג' ג'קינג' התוואי העילי במקטע זה עובר ברח

עילות עירונית הרחובות הללו מתאפינים בפ. ליד גן הפעמון וגן בלומפילד

עצמו ' ורג'ג' קינג' רח. שימושים מעורבים ובילוי של שעות פנאי, אינטנסיבית

. רעידות ואבק הוא גבוה, והפוטנציאל למפגעי רעש הינו בעל פרופיל צר למדי

  .דברים דומים אמורים לגבי המבנים בקרן היסוד הסמוכים למסילה

, תכנון שיטות העבודהיש להקפיד במקטע זה על , שלא בדומה למקטע רמות

שעות ההקמה ועוד במטרה למזער את המפגעים באזור , בחירת הציוד

 . לעיל4.0.8ראה גם סעיף . המהווה את ליבת העיר

   
  ג"אלמ 4.2.6

  . לעיל4.0.6 וסעיף כללי 2' י נספח מס/ראה
  

  מטר10ושמרחקם עד   מוסדות ציבוריים רגישים4בתחום מקטע מרכז העיר מצויים 

  :המוסדות הן כדלקמן. העלולים לכלול מערכות אלקטרוניות רגישות  ,מציר המסילה

  . ממוקם בכיכר השבת- קופת חולים מאוחדת

  . רחוב הנביאים פינת שטראוס-בית הרופא

  . רחוב שטראוס-בית חולים ביקור חולים

  .'ורג' רחוב בן יהודה פינת קינג ג– קופת חולים כללית

  
  :להלן עיקרי המסקנות

  
 הסביבה לחשיפת כלל הגנתהמקובלים בארץ ואשר אומצו על ידי המשרד לעל פי התקנים 

צפויה לא , של משרד העבודה 5תקנה ג וחשיפת ציבור מקצועי על פי "הציבור לשדה קרינה אלמ

תחנות , תחנות משנה, תשתית המסילה :לרבות, תיתתשתית המסילה סכנה לאנוש לאורך כל
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צאה ברכבת רמת חשיפה לשדה מגנטי בזרם ישר  לא נמ,בחישובים. הורדה והעלאת נוסעים

  .העולה על השדה המומלץ לנוסעים המושתלים עם קוצב לב

  :מובאים להלןהנוספים הסיכומים והמסקנות 

  הרכבתבטיחות שדה מגנטי לאדם עם קוצב לב בתוך   .יא

תוצאה זו שמרנית ולא . 5000mG -דהיינו קטן מ, השדה המחושב קטן מהמומלץ -

  .מים נוספים שבמציאות יחלישו את השדה המגנטי בתוך הקרוןלוקחת בחשבון גור

  בטיחות שדה מגנטי זרם חילופין לכלל הציבור   .יב

דהיינו , ICNIRP ביחס להנחיותלא תגרם חריגה : בתוך הקרון ומחוץ לאזור המסילה -

באזורי שהייה קבועים שטף השדה המגנטי . שדה מגנטי לכלל הציבורשטף אין סכנת 

ממוצע ביממה  4mG -  מכיםנמורקע הקרובים לנתיב המסילה לאורך שימושי הק

 50תדר ב המשרד להגנת הסביבה רמת החשיפה המומלצת לכלל הציבור על פי השהינ

Hz.  

  תאימות אלקטרומגנטית לשדה מגנטי זרם ישר מחוץ לאזור המסילה  .יג

היינו , מהמסילה רמת השדה המגנטי זרם ישר לא תפריע לצגי מחשב'  מ10במרחק של  -

תוצאה זו נכונה גם לתחנת משנה להשנאת . 600mG -מת השטף המגנטי נמוכה מר

  . המתח ויישורו

  ג לשדה מגנטי זרם חילופין מחוץ לאזור המסילה"תאימות אלמ  .יד

רמת השדה המגנטי זרם חילופין , יםמהמסילה ומקירות תחנת המיישר'  מ3במרחק של  -

 4 - נו שטף השדה המגנטי נמוך מדהיי,  מסוג שפופרת קרן קטודיתלא תפריע לצגי מחשב

mG.  

  מחוץ לאזור המסילהבתדר רדיו ג לשדה אלקטרומגנטי "תאימות אלמ  .טו

  .CENELECתקן ב העומדמהמסילה שדה אלקטרומגנטי '  מ10יש להבטיח בטווח של  -

 בטווח של מספר מאות מטרים 30MHz עד לתדר AMיתכנו הפרעות למקלטי רדיו  -

 לגלים בינוניים לכן AMעט אינו משתמש במקלטי כיום הציבור כמ. מתשתית המסילה

 .נושא זה לא משמעותי במיוחד
 .ג מוצגים בתשריט אקוסטי" טווחי ההשפעה של קרינת אלמ 
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  25קרקע וניקוז 4.2.7

  

  כללי 4.2.7.1

ככלל יעבור התוואי לרכבת הקלה במקטע זה בתוך רצועה קיימת של 

שיושם בקו האדום הניקוז יתחבר לניקוז העירוני בהתאם לפתרון . כבישים

אלמנטים מיוחדים במקטע הינם הפורטלים של המנהרה . של הרכבת הקלה

אליהם עלול להתנקז הנגר המגיע למנהרה באמצעות התעלות המשוקעות 

  .שלפני הכניסה למנהרה

  

מים ינוקזו למערכת העירונית בניקוז גרביטציוני או בפורטל הדרומי ה

  .ה בתוך המנהרשתותקןמשאבה טבולה קטנה 

בפורטל הצפוני יתנקז הנגר אל כיוון רחוב יפו וממנו אל מערכת הניקוז 

  .העירונית

  

  : פורטל סנהדריה

מי הגשם והנגר שיגיעו לפורטל המנהרה ויזרמו לכוון פנים המנהרה יקלטו 

במערכת קולטני ניקוז וינוקזו החוצה אל מערכת הניקוז העירונית בכביש 

  . גולדה מאיר באזור סנהדריה

תיקבע , לאחר קביעת רומי מערכות הניקוז העירוניות, ב התכנון המפורטבשל

ובמידת הצורך תתוכנן מערכת , תבנית הניקוז מפורטל המנהרה החוצה

  .שאיבה מנקודת האיסוף הנמוכה ביותר אל מערכת הניקוז הגרביטציונית

  

  : פורטל שטראוס

המנהרה יקלטו מי הגשם והנגר שיגיעו לפורטל המנהרה ויזרמו לכוון פנים 

וינוקזו החוצה אל מערכת הניקוז העירונית ברחוב  במערכת קולטני ניקוז

  . שטראוס ומשם למערכת הניקוז שברחוב יפו

תיקבע , לאחר קביעת רומי מערכות הניקוז העירוניות, בשלב התכנון המפורט

ובמידת הצורך תתוכנן מערכת , תבנית הניקוז מפורטל המנהרה החוצה

  . האיסוף הנמוכה ביותר אל מערכת הניקוז הגרביטציוניתשאיבה מנקודת

  

  : ככר מנדס פרנס -'רחוב קינג גורג

, צנרות(שינוי בתבנית הניקוז אלא רק במיקום מרכיבי המערכת  לא מתוכנן

שיועתקו במידת הצורך עקב השינויים הגיאומטריים הנובעים ) קולטנים

   .מהטמעת תוואי הרכבת ברחוב

                                                           
 מ"דוד אקרשטיין חברה להנדסה בע, דוד אקרשטיין' י אינג"סעיף זה נערך ע 25
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 ובהמשך 'ורג' קינג ג-  שטראוס-וע לכוון צומת הרחובות יפוהתוואי יורד בשיפ

  .לכיוון מנדס פרנס

במסגרת העבודות מתוכננת העתקת מערכת הניקוז ככל שקיימת בתוואי 

ביחוד קולטנים שמיקומם (הרכבת או במקומות שבהם המערכת הקיימת 

  .צפויה להיפגע בשל עבודות השינויים הגיאומטריים) צריך להישתנות

מתנקזת ( לרחוב יפו ייתנקז אל מערכת הניקוז הקיימת ברחוב יפו  שיגיעהנגר

  ).מזרחה לערוץ גיא בן הינום ולנחל קדרון

  

  התייחסות לתכניות מתאר ארציות 4.2.7.2

  .לתכניות המתאר הארציות אין מרכיבים במקטע זה

  

  26נוף וחזות 4.2.8

 כללים עקרונות 4.2.8.1

 את התואם מפרט פי על תבוצע העיר במרכז הרחוב שפת של החזות •

 עם בשילוב, העיר למרכז ירושלים עיריית של הרחוב תכנון הנחיות

 .הקיימת הרכבת פרטי

 משולב רחוב מתוכנן שם למדרחוב הופך בחלק ג׳ורג׳ קינג רחוב •

  .רגל ולהולכי לרכבת

 שם יחיד תנועה נתיב הרחוב לחתך מצטרף דרומה הרחוב בהמשך •

 ונתיב חייהצמ ערוגות עם ורכבת רגל הולכי משלב המוצע החתך

 .מופרד תנועה

 משמעותיים שינויים עם מתחמים 4.2.8.2

 לרחוב הסמוך הצפוני בחציו שטראוס רחוב: שטראוס פורטל •

 ישיבה ואזורי) בלבד חירום לרכב גישה (כמדרחוב מתוכנן הנביאים

 יפו לרחוב הצמוד הדרומי בחציו. הריצוף ברחבות ישולבו ושתילה

 ומעקה נמוך כקיר טלהפור יתגלה מצפון למביט. הפורטל ממוקם

 למביט. יפו' רח עם הצומת לפני שנעלם עד הרחוב מדרון אחרי העוקב

 משני שמדרכות בזמן היורדת לחניה כניסה כמו יראה הפורטל מדרום

 הגנה ולכן הפורטל לקירות מחוברים החשמולת עמודי. עולים צידיה

 .החשמול קווי עם מגע למנוע בכדי הפורטל בקיר ישולב מעקה י"ע

 של מזרחית הצפון בפינה הקיים רזניק בניין ממסד חלק: צרפת ככר •

 נוסף בשטח צורך שיש מכוון בתכנון להריסה מסומן צרפת ככר

                                                           
 .משרד שלמה אהרונסון אדריכלים, ידי יועצי הנוף בפרויקט-סעיף זה נכתב על 26
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 מייצרת הכביש להרחבת הנחוצה ההפקעה. התנועה נתיבי את לאפשר

 .'ורג'ג קינג רחוב במפלס ציבורית רחבה

 אל ימוןמ בן מרחוב שמאלה הפניה נתיב מיקום הינו נוסף שינוי •

 כך מזרחה הוסט העיר אדריכל דרישת פי שעל צרפת בככר ן"רמב

 הדבר. הככר במזרח המסחרית לחזית דופן צמוד הוא הכיכר שמירב

 יהיו לא מימון ובן ן"מרמב רגל שהולכי בכך לככר נגישויות משפר

 .בככר להשתמש בכדי כביש לקרוב צריכים

 אינה הפעמון לגן לדבלומפי גן בין הדרך זכות הרחבת:בלומפילד גן •

 קרובים הגן מפלסי, דוד המלך רחוב חזות את משמעותית משנה

 ולכן נמוכים תמך קירות מצויים היום וגם הרחוב שלאורך לאלו

 .החזות את משמעותית ישנו לא ההרחבה לאחר שיבוצעוו הקירות

  

  
  אתרי טבע עירוני 4.2.9

הנחה ששטחי אתרי ה. בנתוח ההשפעות התמקדנו בפגיעה הצפויה בשלב הקבע: הערה

  .התארגנות שיוקמו באתרי טבע עירוני ישוקמו במלואם

  

התכנית אינה .  וגן בלומפילדגן הפעמון, םייעירונהטבע ה י אתריםבמקטע זה מצוי

בשטח החניה הקיימת ובפינת  .אך היא חודרת לגן בלומפילד,  הפעמוןחודרת למתחם גן

המשמש כיום  אתר הטבע המסומן. ם אוטובוסי12- דרך בית לחם יוקם מסוף תפעולי לכ

  .כחניה מוצע גם כאתר זמני לעבודות

  . לעיל4.0.8המפורט בסעיף "  באר הטבע ייעשה עהטיפול

  

  ויעודי קרקעקרקע שימושי קונפליקטים עם   4.2.10

  :הטבלה הבאה מסכמת את הקונפליקטים עם שימושי הקרקע ויעודי הקרקע במקטע

  

  פתוחים ושטחים תנועה ,קערק ויעודי קרקע ימושיש עם קונפליקטים :4.2.10.1 'מס טבלה
  

  הקונפליקט השינוי/הפגיעה

  זיהום קרקע  במקטע זה אין תחנות דלק או גורמים אחרים העלולים לגרום לזיהום קרקע

 אתרים ארכיאולוגיים הנביאים' מערות קבורה באזור סנהדריה ורח
 )כגון מאגרי מים(מתקנים מיוחדים  -

 מבנים 7-מתחת ל.  בתוך הקו הכחול ובצמוד לתוואי מבנים לשימור31

 .לשימור עוברת מנהרה
 מבנים לשימור

שינויים משמעותיים בתנועת רכבים  הלל' יפו לרח' לתנועה בין רח' ורג'קינג ג' סגירת רח -

 והולכי רגל
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  הקונפליקט השינוי/הפגיעה

 הרחבה ניכרת של הכבישים באזור ככר צרפת -

 נדרשים הסדרי תנועה חדשים לחניונים באזור בית כנסת הגדול -

' ברח'  מ75 -רגל במקטע של כי הולכי "אין אפשרות לחצית הרחוב ע -

 יפו לתחנת יפו מרכז' בין רח' ורג'קינג ג

' יפו ומבנה נוסף להריסה ברח/שני מבנים להריסה בפינת שטראוס -

 )בנק אגרון(אגרון 

 קרן היסוד' הריסת גדרות ופלישה לחצרות לאורך רח -

 גדרות להריסה/ מבנים 

  השפעה על שטחים פתוחים ה לגן בלומפילד ושינוי חזות הגןחדיר

 ביצוע מקטע תת קרקעי -

 חפירה מתחת ובצמוד למבנים קיימים -

 חריגה מזכות הדרך -

 העתקת ככר צרפת -

 שינוי חזות הרחוב באזור הפורטלים -

 )תכניות בהכנה(הרחבת זכות הדרך בשטח המיועד למלונאות  -

  שינויים מיוחדים במקטע

  
  

  . לעיל4.2.9  ראה סעיף–שפעה על ערכי טבע עירוני לענין הה  

  
  
  

   מי תהום 4.2.11

  .אין סכנה לפגיעה במי התהום, ממשרד בלנק לררעל פי מידע שהתקבל מעדי לרר 

  

 
  

   27 פרופיל הרחוב ותפקוד עירוני 4.2.12

  :פורטל צפוני

מיקום הפורטל נקבע , הפורטל מייצר נתק בין שתי המדרכות ברחוב שמואל הנביא

פגע בתפקודו של הרחוב באזור שבו אין מבנים הפונים לרחוב ושיפוע הרחוב באופן שלא י

 . תלול
 מאפשרת, לרחוב מסחרי שוקק הרחוב אופי שינוי לפני הקרקע לתת הרכבת כניסת

 הרחבת באמצעות הרגל הולכי לטובת) שבו הרכבת בתת קרקע(באזור זה  הרחוב שיפור

  .ועוד עצים נטיעת, מדרכות

 

                                                           
 .מ" בע2001משרד ארי כהן אדריכלות בינוי ערים , ידי אדריכלי הפרויקט-זה מבוסס על חומר שנכתב עלסעיף  27
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  :פורטל דרומי

רוחב זכות הדרך הינו צר , פורטל מייצר נתק בין שתי המדרכות ברחוב שטראוסה

לצורך שיפור תנועת הולכי הרגל ברחוב מוצעת הרחבת . ' מ14במיוחד ומגיע לכדי 

 נותרות זה באופן. הפורטל של המילוט למדרכת מעל קונזולות באמצעות המדרכות

ת החולים ביקור חולים יפותח רחוב באזור הכניסות למבנה בי. 'מ 4-ו 3 ברוחב מדרכות

  . שטראוס ככיכר עירונית ללא תנועת רכבים

  

  :'ורג'מדרחוב קינג ג

בין רחוב יפו (משמש כיום לתחבורה ציבורית בלבד ' ורג'המקטע הצפוני של רחוב קינג ג

. באזור זה תוואי הרכבת מתוכנן לעבור במדרחוב בדומה לרחוב יפו). לרחוב בן יהודה

טיב עם תנועת הולכי הרגל במרכז העיר ויגדיל את אטרקטיביות המסחר ישינוי זה י

  . ברחוב

באזור תחנת יפו יש הפרשי מפלסים בין תוואי הרכבת למדרכות ונוצר נתק בין שני צידי 

קביעת רציף התחנה במיקום זה מאפשרת הותרת . עד לתחנה'  מ75 -הרחוב לאורך של כ

הנגישות . ל נגישות נוחה למבנים הקיימיםמדרכות רחבות במפלס הקיים ושמירה ע

לתחנה הינה מיטבית משום שבאזור התחנה המפלסים תואמים למפלס המדרכה 

 . הקיימת
  

  אתרי התארגנות 4.2.13

 מציגה את אתרי ההתארגנות ואת פוטנציאל יצירת המפגעים 4.2.13.1' טבלה מס

  .  במקטע מרכז העירהאתריםהסביבתיים של 

  

  . לעיל3.7.5.1 ריטבתשמיקום האתרים מופיע 

  
  

  וסיווגם העבודה אתרי רשימת :4.2.13.1 'מס טבלה

סיווג  שם האתר מספר

 האתר
 מאפייני האתר

 -שטראוס יפו ' רח 6

 הנביאים
 קרבה גדולה למבני ציבור ולמגורים 3

בילוי ( של קהל  גן ציבורי בעל פעילות ציבורית אינטנסיבית 3 גן הסוס 7

 מצא בקרבת בתי מגוריםנ. 'פנאי נופש ירידים וכו
 גן העצמאות ומלון שרתון, חניון קיים בסמוך לסופרמרקט 3 חניון אגרון 8
 בסמוך מאד למגורים 4 שלום עליכם' רח 9
מרוחק ממגורים . שטח מופר המשמש כחניון  3  חניון גן הפעמון  10

ושימושים רגישים קיימים אך מסביבו יש תכניות 

  לפיתוח אינטנסיבי

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  ות הסביבתיות הערכת ההשפע–פרק ד 
 מקטע מרכז העיר

75 
 

  

הם בעלי ,  אתרים5כל עולה כי , רי ההתארגנות המוצעים במקטע מרכז העירמנתוח את

 שנמצאיםוכים למגורים או למוסדות ציבור רגישים או כיוון שהם סמ, 3-4 סיווג של

  . בשטחים בהם מצויים ערכי טבע עירוניים

, רעידות, רעש( על יישום אמצעים למניעת מפגעים סביבתיים להקפידיש , באתרים אלו

סקירה של האמצעים . ולמזעור הפגיעה בערכי הטבע) 'זיהום מקורות מים וכו , אבק

במסגרת התכנון המפורט יש לתת תשומת לב מיוחדת לאתרים .  לעיל4.0.8מוצגת בסעיף 

  . אלו
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  מקטע התחנה הראשונה 4.3

 –דרך בית לחם  זה חוצה את מתחם התחנה הראשונה של הרכבת מצומת מקטעתוואי הקו הכחול ב

השימושים הרגישים מרוחקים יחסית או . ועד לחיבור עם דרך חברון) סמוך לתחנת הדלק(וד רמז ד

  .י שם/ראה. שנכללו במקטע דרך חברון ובמקטע עמק רפאים

  

  שינויים בתנועה 4.3.1

 מציג את נפחי התנועה הכלליים החזויים בחלופת האפס ולאחר ביצוע 4.3.1.1' תשריט מס

  .הפרויקט

  

בדרך בית לחם ובדרך , עמק רפאים' נתוח שינוי התנועה ברח. ות עובריםבמקטע זה אין רחוב

  . בהמשך5 -  ו4חברון מוצג במסגרת מקטעים 

  

  אוויראיכות  4.3.2

  .אין במקטע צירים עתירי תנועה ושימושים רגישים
  
  

  רעש 4.3.3

 ההשפעה של הרעש וכן מוצגים כל מקורות הרעש טווחי, מוצגים 4.4.3.1 'בתשריט מס

רדיוסים קטנים , ונוסעיםלהשפיע על האוכלוסיה כגון תחנות השנאה האחרים העלולים 

  .וחניונים

  
 מקורות רעש אחרים 4.3.3.1

  
 תחנות השנאה

טווח ההשפעה של תחנות .  לעיל4.0.4  בסעיףשיטת ההערכה פורטה במבוא הכללי

הטבלה הבאה ). כולל טווח בטחון('  מ15-20ההשנאה על פי המופיע בסעיף זה הוא 

 :תחנות ההשנאה ופוטנציאל המפגעמציגה את פרטי 
  
  

  ההשנאה מתחנות המפגע פוטנציאל :4.3.3.1 'מס טבלה

  
 סוג התחנה מיקום התחנה 

שימושים רגישים 

 בטווח
 המלצות לתכנון

11Sub  מומלץ לבחון השפעה על הולכי הרגל אין התת קרקעי בחלק ליד מורשת בגין 

12Sub  
מתחם התחנה חניון ב

 הראשונה
 תת קרקעי

רים מעבר מגו

 לכביש בדרך חברון
  בחינת ההשפעות

  בשלב התכנון המפורט
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יחד עם זאת . סמוך לתחנות ההשנאה אין שימושים רגישיםמהטבלה עולה כי ב

מומלץ לבחון את ההשפעה על הולכי הרגל בסמוך למרכז מורשת בגין במסגרת 

  .התכנון המפורט

  
  

  רעידות 4.3.4

  .אין במקטע שימושים רגישים
  
  

  ב ההקמהמפגעים בשל 4.3.5

עם זאת עלולה . המרחק בינם לבין שטח התחנהקטן עקב למגורים פוטנציאל ההפרעה 

 .פרעה קשה לפעילות התחנה הראשונה המהווה מוקד חישוב לבילוי שעות הפנאיהלהגרום 

 ויכלול אמצעים מפעילי המתחם/נציגות בעלי העסקים מומלץ כי אופן ההקמה יתואם עם

  . כגון רעש רעידות ואבקקפדניים מאד למניעת מפגעים

 

  ג"אלמ 4.3.6

  . לעיל4.0.6 וסעיף כללי 2' י נספח מס/ראה
  

  :להלן עיקרי המסקנות
  

 הסביבה לחשיפת כלל הציבור הגנתעל פי התקנים המקובלים בארץ ואשר אומצו על ידי המשרד ל

  סכנהצפויה כללא , של משרד העבודה 5תקנה ג וחשיפת ציבור מקצועי על פי "לשדה קרינה אלמ

תחנות הורדה והעלאת , תחנות משנה, תשתית המסילה :לרבות, תיתתשתית המסילהלאנוש לאורך 

 לא נמצאה ברכבת רמת חשיפה לשדה מגנטי בזרם ישר העולה על השדה המומלץ ,בחישובים. נוסעים

  .לנוסעים המושתלים עם קוצב לב

  :מובאים להלןהנוספים הסיכומים והמסקנות 

  הרכבתעם קוצב לב בתוך בטיחות שדה מגנטי לאדם   .טז

תוצאה זו שמרנית ולא לוקחת . 5000mG -דהיינו קטן מ, השדה המחושב קטן מהמומלץ -

  .בחשבון גורמים נוספים שבמציאות יחלישו את השדה המגנטי בתוך הקרון

  בטיחות שדה מגנטי זרם חילופין לכלל הציבור   .יז

דהיינו אין , ICNIRP ותביחס להנחילא תגרם חריגה : בתוך הקרון ומחוץ לאזור המסילה -

באזורי שהייה קבועים לאורך שטף השדה המגנטי . שדה מגנטי לכלל הציבורשטף סכנת 

 רמת השהינממוצע ביממה  4mG - מכיםנמושימושי הקרקע הקרובים לנתיב המסילה 

  .Hz 50תדר ב המשרד להגנת הסביבההחשיפה המומלצת לכלל הציבור על פי 

  גנטי זרם ישר מחוץ לאזור המסילהתאימות אלקטרומגנטית לשדה מ  .יח

היינו רמת , מהמסילה רמת השדה המגנטי זרם ישר לא תפריע לצגי מחשב'  מ10במרחק של  -

  . תוצאה זו נכונה גם לתחנת משנה להשנאת המתח ויישורו. 600mG - השטף המגנטי נמוכה מ
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  ג לשדה מגנטי זרם חילופין מחוץ לאזור המסילה"תאימות אלמ  .יט

רמת השדה המגנטי זרם חילופין לא , יםהמסילה ומקירות תחנת המיישרמ'  מ3במרחק של  -

  .mG 4 -דהיינו שטף השדה המגנטי נמוך מ,  מסוג שפופרת קרן קטודיתתפריע לצגי מחשב

  מחוץ לאזור המסילהבתדר רדיו ג לשדה אלקטרומגנטי "תאימות אלמ  .כ

  .CENELECתקן ב העומדמהמסילה שדה אלקטרומגנטי '  מ10יש להבטיח בטווח של  -

 בטווח של מספר מאות מטרים מתשתית 30MHz עד לתדר AMיתכנו הפרעות למקלטי רדיו  -

 לגלים בינוניים לכן נושא זה לא AMכיום הציבור כמעט אינו משתמש במקלטי . המסילה

 .משמעותי במיוחד
 .ג מוצגים בתשריט אקוסטי" טווחי ההשפעה של קרינת אלמ 

  

  28קרקע וניקוז 4.3.7

  .הניקוז יופנה למערכת העירונית. התחנהחם התוואי עובר במת

  
  29נוף וחזות 4.3.8

 כחלק שנבנה העץ דק אזור ועד פראנס מנדס מככר, הראשונה התחנה מתחם של הצפוני חלקו

 הצפוני בחלקו. ל"הרק מתכנית כחלק משמעותיים שינויים עובר בילוי למתחם התחנה משיפוץ

 ההיסטורית הגדר את מסיט התכנון. לחם בית דרך רחוב במפלס תחנה מתוכננת המתחם של

 דוד' לרח הפונה וזה החדש הקיר בין הקיים במפלס רצועה שנוצרת כך מזרחה למתחם ממערב

) 'מ10-כ (רחבה רמפה מתוכננת לתחנה מדרום. הקיימים האורן עצי על לשמר בכדי רמז

 מתון בשיפוע לעלות מתוכנן ל"הרק תוואי. הבילוי מתחם אל ל"הרק תחנת ממפלס המובילה

 החזות. התחנה מתחם של האופניים לשביל לחם בית דרך בין כיום שמצוי המגונן השטח ג"ע

 תמך קיר, צר מגונן אזור, קיים נמוך תמך לקיר מהמדרכה דירוג של יהיה לחם בית מדרך לכן

 הקיים המפלס ומעליו נוסף תמך קיר, רגל והולכי אופנים שביל, ל"הרק תוואי שמעברו חדש

 ומשם המתחם של הקיים מפלס עם משתלב ל"הרק ציר הכוון לבית מצפון. תחנהה מתחם של

 דירוג לצורך ישולבו תמך וקירות גינון אזורי שם גם. חברון דרך למפלס באלכסון עולה דרומה

 ורוכבי רגל להולכי השונות הנגישויות את לשפר ואפילו לשמר היא התכנון מטרת. המפלסים

 ל"הרק תחנת באזור המתחם של הצפוני באזור גדולה רחבה ורליצ כן כמו. במתחם אופניים

 .הקיים המתחם עם היטב המחוברת

 מתכנית כחלק קרקעי תת חניון מתוכנן שם הפעמון גן של החניה באזור יהיה נוסף שינוי

 לחניון גישה ומבנה נהגים מבנה. הקרקע במפלס אוטובסים של תפעולית וחניה, אחרת

 עם וערוגות קיר בנוסף, מהרחוב החניה את יסתירו החניה של המזרחית בחזית מתוכננים

 .הרחוב חזות בשיפור לסייע בכדי מתוכננים ועצים צמחייה

                                                           
 מ"דוד אקרשטיין חברה להנדסה בע, דוד אקרשטיין' י אינג"סעיף זה נערך ע 28
 .משרד שלמה אהרונסון אדריכלים, ידי יועצי הנוף בפרויקט-סעיף זה נכתב על 29
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  אתרי טבע עירוני 4.3.9

  .אין במקטע זה אתרי טבע העלולים להפגע

  
  ויעודי קרקעקרקע שימושי קונפליקטים עם   4.3.10

  
  : הקרקע במקטעהטבלה הבאה מסכמת את הקונפליקטים עם שימושי הקרקע ויעודי

  

  פתוחים ושטחים תנועה ,קקע ויעודי קרקע שימושי עם קונפליקטים :4.3.10.1 'מס טבלה

  הקונפליקט השינוי/הפגיעה

תחנת הדלק בסמוך לכניסה הצפונית לדרך בית לחם עלולה להוות 

  :פוטנציאל לזיהום קרקע

  זיהום קרקע

 אתרים ארכיאולוגיים -
 )י מיםכגון מאגר(מתקנים מיוחדים  -

   מתחם התחנהשל  הנמצאת בקצה הצפוניגדררוב ההריסה של 

מגדל השמירה באזור בבית הכוון ואלמנטים , הסביבון, העתקת הסטופר

 נוספים לשימור במתחם

 מבנים לשימור

תוואי המסילה חוצה שבילי הולכי רגל ואופניים באזור הדרומי של 

 המקטע
שינויים משמעותיים בתנועת רכבים 

  רגלוהולכי

 מחסנים ומתקן שטיפת מכוניות(שלושה מבנים להריסה  -

 מבנה אנשי הרכבת -

 

 גדרות להריסה/ מבנים 

  השפעה על שטחים פתוחים ך"חדירה של הקו הכחול לשטח גבעת התנ

 דוד רמז' כריתה של עץ אורן באזור רח -

 צמצום החניה בחניונים הסמוכים -

 פש ופנאי מעבר בסמוך לאזורי פעילות אינטנסיביים של נו -

 הקמת מסוף אוטובוסים בחניון גן הפעמון -

  שינויים מיוחדים במקטע

  
  .לעיל 4.3.9  ראה סעיף–לענין ההשפעה על ערכי טבע עירוני   

  
   מי תהום 4.3.11

  .אין חשש לפגיעה במי תהום. התוואי עובר במפלס הרחוב

  .נדגיש שוב שהנגר הנאסף מרצועת הרכבת הקלה אינו נגר מזוהם

  
  ב ותפקוד עירוני פרופיל הרחו 4.3.12

  :  מקטעים3-לחלוקת המתחם ל  התחנה מאופיין בהתאםבמתחםפרופיל הרחוב 

   אזור תחנת החאן -צפוני  •
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  אזור מתחם הבילויים–מרכזי  •

  )כיום( באזור החניון - דרומי  •

  

הולכי הרגל יוכלו ללכת בקו ; יחבר בין דרך בית לחם ורחוב רמז  הפיתוח:באזור תחנת החאן

המעבר בין שני הרחובות יתאפשר בעזרת רמפה . ן הפעמון לבין תיאטרון החאןליניארי בין ג

הרוחב המתוכנן של . ומדרגות שימוקמו ברחבת התחנה ויגשרו על הפרשי הגבהים במקום

חתך הרחוב באזור הצר יכלול . ' מ45-60כולל הפיתוח סביב התחנה ינוע בין , דרך בית לחם

באזור הדרומי של תת מקטע זה חתך . תחנת אוטובוסנתיב נסיעה בכל כיוון ו, את התחנה

רוחבו של רחוב . נוסף נתיב נסיעה לכל כיוון והשטח הנותר ישמש את הולכי הרגל, הרחוב גדל

בדומה למצב (רצועת חניה ומדרכות , ברחוב ישמרו נתיב נסיעה לכל כיוון. ' מ20- רמז יהיה כ

חניון גן הפעמון ימשיך , יים סביב התחנהמבחינת בינוי לא צפויים שינויים משמעות). הקיים

ללא שינוי , בתפקודו הנוכחי ותיאטרון החאן מתוכנן לעבור שדרוג לצורך הגדלת פעילותו

  .מהותי של גובה הבינוי

  

רוחב . דרך בית לחם לדרך חברון יפותחו מדרכות ושביל אופניים סביב המסילה בקטע שבין

  .' מ15-18החתך ינוע בין 

  

יערך שינוי בפיתוח של שביל הולכי ,  באזור המעבר בסמוך לאזור הבילוי– בחלק המרכזי

כך שלא ידרש שינוי בפיתוח או בשימושים באזור , הרגל והאופניים ממערב למתחם הבילוי

, רצועת המסילה, אשר מצפון למתחם חברת החשמל, באזור המדרון המגונן. הבילוי

בצדו . שאינו בנוי כיום וצפוי להבנות בעתידהמדרכות ושביל האופניים חודרים למגרש פרטי 

השני של המתחם מצויה תחנת הרכבת ההיסטורית המוגדרת כמבנה לשימור ולא סביר 

  .שיתווסף בינוי בשטחה

  

החניון יתוכנן מחדש .  המסילה חוצה את חניון מתחם התחנה באלכסון– בחלק הדרומי

תח ובעלי הקרקע השונים יחלו כאשר החלק הדרומי של מתחם התחנה יפו, בעתיד. בהתאם

המדרכות ושביל האופניים הצמודים לה , יבוטל מגרש החניה ומסילת הרכבת, לבנות בניינים

  . קומות20-אך הוא צפוי להיות מעל ל, גובה הבינוי אינו ידוע. יהוו את שלד הרחוב המרכזי

  
  

  אתרי התארגנות  4.3.13

.במקטע זה אין אתר התארגנות
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   מקטע דרך חברון 4.4

 רמת, ארנונה, תלפיות, בקעה, טור אבו שכונותעובר ב חברון דרך מקטעהקו הכחול בתוואי 

  .מ" ק5 -  אורכו של התוואי במקטע זה הנו כ.וגילה המטוס גבעת, רחל

 ומסתיים חברון דרךעובר לאורך  הרכבתהתחנה הראשונה של  מתחםחוצה את  התוואי

  . שבגילההרוזמרין ברחוב

  

  שינויים בתנועה 4.4.1

 מציג את נפחי התנועה הכלליים החזויים בחלופת האפס ולאחר ביצוע 4.4.1.1 'תשריט מס

  .הפרויקט

  .ל" מציג את נפחי התנועה של האוטובוסים בשני התרחישים הנ4.4.1.2' תשריט מס

  
  נפחי תנועה כלליים 4.4.1.1

והן ברחובות ) במספר קטעים( הציר לאורךבמקטע זה צפוי גידול בנפחי תנועה הן 

רוזמרין וברחובות המתחברים ' לא צפוי גידול ברח. ברוןהמתחברים לדרך ח

  :להלן הפירוט. לרוזמרין

  .10% -בשעור של כ, דרך חברון' ברח -

 .33% -בשעור של כ, בדרך בית לחם -

 .27% - בשעור של כ, התנופה' ברח -
  . בשעור נמוך למדי צפוי ברחובות נוספיםאךגידול מסויים 

  

  . בהשוואה לחלופת האפס2על פי לא צפוי גידול בתנועה הכללית העולה 

  
  נפחי אוטובוסים 4.4.1.2

אך עליה , לאורך דרך חברון במקטע זה צפויה ירידה ניכרת בנפחי האוטבוסים

  :כדלקמן, ברוזמרין וברחובות סמוכים

  
  )שיא שעת( חברון דרך במקטע האוטובסים בתנועת גידול :4.4.1.1 'מס טבלה

  שעור הגידול  תנועה חזויה  חלופת אפס  הרחוב

  50% -גדול מ  72  43  נובסקיי

  50% -גדול מ  52  33  חנוך אלבק

  50% -גדול מ  16  -  החשמונאית

  50% -גדול מ  7  -  רבקה

  50% -גדול מ  26  13  הפהתנו

  50% -קטן מ  16  12  משה ברעם

  50% -קטן מ  75  53  דב יוסף

  50% -גדול מ  48  18  שבתאי נגבי
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  אוויראיכות  4.4.2

  מבוא 4.4.2.1

התייחסה להסטות תנועה ברשת ולשינויים במקטע ר איכות האוויבחינת השפעות 

  . הפיזיים המוצעים לאורך רחוב רוזמרין מהכניסה להר חומה ועד רחוב דב יוסף

   

  הרחבת רצועת הדרך 4.4.2.2

הסטה והגדלת מספר הנתיבים של רחוב , דרך חברון מתוכננת הרחבהבמקטע 

  . דב יוסף' בקטע שבין הכניסה להר חומה ועד רח, רוזמרין

  

רמות איכות האוויר ברחוב רוזמרין  נערך חישוב של 4.0.3שפורט בסעיף כפי 

אחרי (ועבור המצב החזוי ) לפני ההסטה(במצב הקיים ובחלופת האפס 

  ). ההסטה

  

 והיא נערכה באמצעות מודל 4.0.3המתודה לבחינה מבוססת על הכתוב בסעיף 

AERMOD .פ המוצג "נפחי התנועה על רחוב רוזמרין למצבים השונים הינם ע

  :כדלקמן, בתסקיר זה

  . 1.4.10.3' טבלה מס' פרק א: נפחי התנועה ופילוגה למצב הקיים  -

 - ו 4.4.1.1'  מסיםתשריט: נפחי תנועה ופילוגה לחלופת האפס ולמצב החזוי  -

 .  לעיל4.4.1.2
  

הנמצאת בימים אלו , למודל הוזן כביש בגין במתכונת התכנון המאושרת

  . מצבי הבדיקהעבור כל אחד מ, 30בביצוע

  

ההשפעות המצטברות הצפויות כתוצאה מהשינויים המוצעים במסגרת : הערה

חיבור לכביש (הקו הכחול ופיתוח השלב הסופי של הפרדה מפלסית טנטור 

ד סביבתית "יבחנו באמצעות חוו, 101-0314740' ע בשלבי תכנון מס" תב)בגין

ופי של ההפרדה ע החדשה המקודמת לפיתוח השלב הס"אשר תלווה את התב

  . המפלסית

  

הטבלה הבאה מסכמת את נפחי התנועה על ציר רוזמרין בחלופות השונות 

  . ר כלליים ואוטובוסים"בחלוקה לכ

  

                                                           
ע המוצג בחוות הדעת הסביבתית שהוכנה לצורך קבלת היתר לביצוע ההפרדה המפלסית הכלולה הנתונים מתבססים על המיד 30

 .ההפרדה המפלסית מבוצעת בימים אלו. 3944' בתכנית מאושרת מס
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   מקטע כבישים הרחבת – האוויר זיהום חיזוי למודל התנועה נתוני סיכום : 4.4.2.1 'מס טבלה

   רוזמרין רחוב,חברון דרך

 מצב קיים
 
 

 חלופת האפס
 
 

 מצב חזוי
 
  כיוון  מקטע

 נסיעה
אוטובו כללי

אוטובו כללי כ"סה סים
אוטובו כללי  כ"סה סים

 כ"סה סים

 1300 38 1338 2800 37 2837 2900 47 2947 צפון  -להר חומה ' הדרך הדר
 900 46 946 2900 39 2939 2700 43 2743 דרום רוזמרין

 905 37 942 1500 25 1525 1400 27 1427 צפון
 1305 43 1348 1500 44 1544 1400 37 1437 דרום בגין/60 כביש -רוזמרין 

 400 88 488 900 17 917 800 24 824 צפון
 1101 65 1166 900 36 936 900 40 940 דרום  המור-בגין /60כביש 

  

ש בקטעים שממזרח לכביש בגין " קמ60מהירות התנועה ברחוב רוזמרין הינה 

  . בכל החלופות, לבגיןש בקטעים שממערב " קמ50 -ו

  

  :כדלקמן, הוזנו מקדמים להשתנות יממתית של התנועה על רחוב רוזמרין

  0.5 – 06:00 -  ל22:00בין השעות  -

  1 – 07:00-09:00בין השעות  -

  0.8 – 10:00-15:00בין השעות  -

   1 – 16:00-19:00בין השעות  -

  . 0.7 – 20:00-21:00בין השעות  -

  

תיאורם מוצג . ם רגישים לאורך רחוב רוזמריןנבחרו קולטים המייצגים שימושי

  :בטבלה הבאה

  

  

  הכבישים הרחבת השפעת בחינת לצורך רוזמרין רחוב לאורך רגישים קולטים : 4.4.2.2 'מס טבלה

 X Y  שם  ד"מס
גובה מעל 
פני הים 

  )'מ(
  שימוש

1 GH‐1 219444626642776
2 GH‐2 219413.2626632.3774
3 GH‐3 219393.4626628.9774
4 GH‐4 219388.3626635.4773
5 GH‐5 219361.9626623.8774
6 GH‐6 219352.2626625.8774

 בקטע שבין הדרך להר  מגוריםימבנ
 חומה לכביש בגין
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 X Y  שם  ד"מס
גובה מעל 
פני הים 

  )'מ(
  שימוש

7 GH‐7 219227.2626644.5772
8 GH‐8 219175.8626643.8772
9 GH‐9 219106.8626656.4781

מבני מגורים בקטע שבין בגין לרחוב 
 המור

10 GM‐1 219533.6626591.6786.7גבעת המטוסמבנה מגורים   

11 GM‐2 219624.9626622.1785.87מתוכנן גבעת המטוסמבנה מגורים  
  

הקולטים על רקע התכנון והמצב הקיים של רחוב מוצגים  4.4.2.1 'בתשריט מס

  . רוזמרין

  

 הריכוזים המרביים של המזהמים שהתקבלו להלן מסכמת את 4.4.2.3 'טבלה מס

  . סמוך לרחוב רוזמרין בחלופות השונותבקולטים הרגישים 

  

 רוזמרין ברחוב כבישים הרחבות – חברון דרך מקטע המודל הרצות תוצאות : 4.4.2.3 'מס טבלה
 מצב חזוי חלופת האפס  מצב קיים

 ד"מס
שם 
 קולט

NO2 
שעתי 

אחוזון 
100 

NO2 
  שעתי

אחוזון 
99.9 

NO2 
 שנתי

NO2 
  שעתי

אחוזון 
100 

NO2 
  שעתי

אחוזון 
99.9 

NO2 
 שנתי

NO2 
  שעתי

אחוזון 
100 

NO2 
  שעתי

אחוזון 
99.9 

NO2  
 שנתי

1 GH‐1 102.1 88.2 77.6 105.3 90.3 86.5 106.6 91.3 90.7 
2 GH‐2 109.2 92.0 90.1 112.6 94.3 101.0 112.2 94.8 104.1 
3 GH‐3 116.2 95.6 99.8 119.7 98.4 111.4 116.4 96.6 104.4 
4 GH‐4 118.5 95.8 95.9 121.1 97.6 105.2 118.8 97.8 107.4 
5 GH‐5 124.5 100.6 115.3 127.0 102.2 126.2 119.4 98.2 105.6 
6 GH‐6 124.8 101.4 117.2 125.8 102.5 124.6 120.9 100.0 114.8 
7 GH‐7 110.2 97.3 99.7 110.2 97.1 95.4 114.6 98.7 102.1 
8 GH‐8 104.0 97.2 85.9 104.2 96.9 82.5 103.6 96.8 86.6 
9 GH‐9 109.7 102.1 101.9 106.4 98.7 90.0 103.1 96.1 75.2 
10 GM‐1 99.1 89.8 75.0 104.0 92.9 86.9 111.8 96.1 100.9 
11 GM‐2 92.7 86.5 70.8 100.5 91.5 93.6 105.5 92.7 102.6 

  

  :ממצאים הבאיםמהתוצאות עולים ה

 במיצוע שעתי ושנתי צפויים להיות גבוהים יותר NO2בחלופת האפס ריכוזי  

  . מאלו שחושבו במצב הקיים

ריכוזים ) 2-9קולטים (במצב המתוכנן צפויים בקולטים הסמוכים לציר בגין  

התכנון , דהיינו.  ביחס לאלו שחושבו בחלופת האפסNO2נמוכים יותר של 

למרות הרחבת הכבישים אין , על כן. לאורך הציר NO2מפחית את ריכוזי 

ההפחתה נובעת מהקטנת נפחי התנועה . עליה ברמת הזיהום אלא להפך

 . לאורך הציר אשר הינה משמעותית יותר מההרחבה הפיזית המתוכננת
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צפויה ) 10-11- ו1קולטים (בקולטים הסמוכים להר חומה ולגבעת המטוס  

נוי הפיזי המוצע בכבישים במסגרת החמרה באיכות האוויר כתוצאה מהשי

  . הן בריכוזים השעתיים והן בריכוזים השנתיים, הקו הכחול

 במיצוע שעתי באחוזון NO2במצב החזוי צפויות חריגות מהתקן השעתי של  

 לא 99.9באחוזון  .אולם חריגות אלו מתקבלות גם בחלופת האפס, 100

 . צפויות חריגות מהתקן
התקן השנתי במרבית הקולטים כאשר בחלק במצב החזוי צפויה חריגה מ 

מהמקרים מתקבלת עליה בריכוזים ביחס למה שחושב בחלופת האפס 

  ).קולטים הסמוכים להר חומה(
  

 גורם לתוספת במקטע דרך חברוןהתכנון הפיזי של הרכבת הקלה : מסקנה

ההעליה נובעת מהסטת הדרך צפונה לעבר . זיהום אוויר באזור גבעת המטוס

יש לציין כי תכנית גבעת המטוס נמצאת בהכנה וטרם . ים קיימיםבתי מגור

התכנון של שימושי המגורים בשטח זה צריך יהיה להתחשב בהרחבה . אושרה

  . המתוכננת ברוזמרין

ההפחתה נובעת מהסטת . רוזמרין' הפחתה בריכוזים מתקבלת לאורך רח

  . הדרך דרומה והרחקת רחוב רוזמרין מבתי המגורים הקיימים

  

  הסטות תנועה ברשת 4.4.2.3

  .  בהמשך4.4.3.6' הסטות התנועה במקטע זה מוצגות בטבלה מס

  

 בעקבות ) מיצוע שעתיNO2(רמות זיהום האוויר הטבלה שלהלן מציגה את 

  .  לעיל4.0.3כפי שתואר בסעיף , פ מודל הקופסא"המחושבות ע, הסטת התנועה

  

  חברון דרך מקטע ,ברשת תנועה הסטות – הקופסה מודל תוצאות : 4.4.2.4 'מס טבלה

 מצב חזוי חלופת האפס

 
 רחוב

נפח 
 תנועה

ריכוז 
ג "מקר
 ק"למ

% 
מהתקן 
 השעתי

נפח 
 תנועה

ריכוז 
ג "מקר
 ק"למ

מהתקן  %
 השעתי

  סיכום
שינוי ב 

% 

 2,643 148 74 2,872 172 86 16 ינובסקי

 1,333 100 50 1,252 106 53 6 אלבק

 900 54 27 1,016 70 35 29 החשמונאית

 18‐ 1,200 82 41 907 67 34 רבקה

 813 54 27 826 61 30 12 התנופה

 618 45 23 848 73 36 61 שבתאי הנגבי

 5‐ 3,112 156 78 2,916 147 74 משה ברעם

 3‐ 3,553 208 104 3,275 202 101 דב יוסף
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מהתוצאות עולה כי איכות האוויר ברשת באזור דרך חברון צפויה לעלות 

כים יחסית ובכל מקרה לא צפויות חריגות מהתקן למעט ברחוב בשיעורים נמו

יחד עם זאת ברחוב דב יוסף צפויה חריגה מהתקן גם ללא ביצוע . דב יוסף

  . התכנית וביצוע התכנית תורם להפחתה מסוימת של הריכוזים

  

לפיכך ניתן לסכם כי אין תוספת משמעותית של זיהום ברשת בשל הסטות 

  . ןתנועה במקטע דרך חברו

  

  רעש 4.4.3

  מבוא 4.4.3.1

  :בחינת השפעות הרעש במקטע זה כללה מקורות אלו

    

במקומות בהם נמצאה חריגה (רעש הרכבות ורעש התנועה בכבישים  -

  ).מהקריטריון החל על רעש הרכבת

 בית -לגבעת המטוס ולמנזר טנטור, הסטות הכבישים בסמוך לרחוב המזרחן -

 .צפאפא

 .הסטות תנועה -

 ).Ground Born Noise(רעש העובר דרך הקרקע  -

 .חריקות -

בחינה זו נערכה באופן . השפעות הרעש של תחנות השנאה ותחנות נוסעים -

 .איכותי בלבד

 
טווחי ההשפעה של הרעש וכן מוצגים כל , מוצגים הקולטים 4.4.3.1 'בתשריט מס

מקורות הרעש האחרים העלולים להשפיע על האוכלוסיה כגון תחנות השנאה 

  . וחניוניםרדיוסים קטנים, ונוסעים

 

  טווחי ההשפעה של הרעש 4.4.3.2

. 'טווחי ההשפעה של הרכבת הקלה חושבו על פי המפורט במבוא הכללי לפרק ד

מוצגות בסעיף  ( שחושב בהתאם לתדירות התנועות במקטעהכלליטווח ההשפעה 

  : ובהתאם למהירות הנסיעה מופיע בטבלה הבאה)הבא

  

  

 )'מ( מסילות מציר רחקמ ,הרכבות רעש השפעת טווחי :4.4.3.1 'מס טבלה
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  ,מהירות הנסיעה טווחי השפעה לילה טווחי השפעה יום 

 מבנה רגיש לרעש מגורים מבנה רגיש לרעש מגורים ש"קמ
10 - - - 4 
20 - 4 8 16 
30 5 9 18 35 
40  8  15  31  61  

50 12 23 48 <90 

  

  .ש" קמ50טווח ההשפעה המוצג בתשריט חושב למהירות של 

  

  וכלי הרכב במקטע דרך חברוןרעש הרכבות  4.4.3.3

  רעש הרכבות   .א

להלן . ' וההנחות שפורטו במבוא הכללי לפרק דהשיטהרעש הרכבת חושב על פי 

  :מספר דגשים

 .30.0 יום )לשני הכיוונים (רכבות בשעת שיא' מס -

 .12.64 לילה )לשני הכיוונים (רכבות בשעת שיא' מס -
  

  . לעיל4.4.3.1 ' הקולטים מוצג בתשריט מסמיקום

  . מוצגים בטבלאות הבאותהרעש פלסימ

  
  

  dBA, eqL מהרכבת רעש מפלסי :4.4.3.2 'מס טבלה

קריטריון 

 הרכבת 
המפלס החזוי 

 מהרכבת
  שם 

 קולט
/ יעוד/שימוש

 סטטוס
מרחק 

מהציר 

 )'מ(

  מהירות

 )*ש"קמ(
 עיקול

 לילה יום לילה יום

SC-1 65 50 - 57.3 53.6 
SC-2 26 50 + 64.3 60.6 
SC-3 7 50 - 67.0 63.3 
SC-4** 27 20 - 53.2 49.5 

SC-5 23 50 - 61.9 58.1 
SC-5a 

  קיים- מגורים 

22 50 - 

65 55 

62.1 58.3 
SC-6*** 59.4 63.2 52 62 - 50 17  קיים-ציבור*** 

SC-6a 22 50 - 62.5 58.7 

SC-6b 
  קיים- מגורים 

19 50 - 
65 55 

62.7 58.9 
SC-7*** 56.0 59.8 52 62 - 50 37  קיים-ציבור*** 

SC-8  58.7 62.5 55 65 - 50 20  קיים- מגורים 
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קריטריון 

 הרכבת 
המפלס החזוי 

 מהרכבת
  שם 

 קולט
/ יעוד/שימוש

 סטטוס
מרחק 

מהציר 

 )'מ(

  מהירות

 )*ש"קמ(
 עיקול

 לילה יום לילה יום

SC-9*** 57.3 61.0 52 62 - 50 28  קיים-ציבור*** 
SC-9a 19 50 - 62.7 58.9 
SC-10 29 50 - 60.9 57.1 
SC-11 36 50 - 59.9 56.2 
SCP-1 70  50  -  57.0  53.3  

SCP-2 25  30  +  60.1  56.3  

SC-12 32 50 - 60.4 56.7 
SC-12b** 64 20 - 49.5 45.7 

SC-13 25 50 - 61.5 57.7 
SC-13a 27 50 - 61.2 57.4 

SC-14** 23 20 - 53.9 50.1 

SC-15** 

  קיים- מגורים 

25.0 20 - 

65 55 

53.5 49.8 

SC-16*** 18.0 50 - 62.9 59.2 
SC-17*** 

  קיים-ציבור
65.0 30 + 

62 52 
55.9 52.2 

חישוב מפלס הרעש נעשה באמצעות סכימת מפלסי . עבור מספר קולטים מהירות הנסיעה בכל כיוון היא שונה* 

  .הרעש בשני המצבים עבור מחצית מנפח הרכבות

  .קולט סמוך לתחנה ** 

  לא פעיל בלילה** *

 

  הקיים בחינת הרעש החזוי מרכבות ומכבישים בהשוואה למצב  .ב
נבחנה העמידה , בקולטים בהם צפויה חריגה מהקריטריון המתייחס לרעש הרכבת

 מוצג הקייםקריטריון הרכבת התלוי ברעש הרקע . בקריטריון התלוי ברעש הרקע

  :בטבלה הבאה

  

  יום -  dBA, eqL הקיים מצבל בהשוואה רעש מפלסי :4.4.3.3 'מס טבלה

  שם   מצב קיים
 קולט

/ יעוד/שימוש
 סטטוס

  רעש רקע

 
  קריטריון 

 )מעוגל( רכבתל
רעש 
 רכבות

 חריגה

SC-3 73.4 69 67.0 2.0- 

SC-8 
  מגורים 
 -5.0 62.5 67.5 70.9 קיים

SC-16 3.1 62.9 66 67.9  קיים-ציבור- 
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  לילה -  dBA, eqL הקיים מצבל בהשוואה רעש מפלסי :4.4.3.4 'מס טבלה

 םמצב קיי
  שם
 קולט

  /שימוש
/ יעוד

 סטטוס
  רעש רקע

 
  לרכבת קריטריון

 )מעוגל(

 רעש
 חריגה רכבות

SC-2 70.6 64 60.6 3.4- 

SC-3 70.3 64 63.3 0.7- 

SC-4 68.1 63.5 57.4 6.1- 

SC-5 68.5 63.5 58.1 6.4- 

SC-5a 

 - מגורים 
 קיים

67.8 63.5 58.3 5.2- 

SC-6 4.1 59.4 63.5 68.4  קיים-ציבור- 

SC-6a 68.7 63.5 58.7 4.8- 

SC-6b 
 - מגורים 

 -5.1 58.9 64 69.1 יםקי

SC-7 לא פעיל בלילה 56.0 61.5 64.8  קיים-ציבור 

SC-8  מגורים - 
 -5.0 58.7 63.7 68.2 קיים

SC-9 לא פעיל בלילה 57.3 62.3 66.1  קיים-ציבור 

SC-9a 68.2 63.6 58.9 4.7- 

SC-10 66.1 62.3 57.1 5.2- 

SC-11 66.2 62.3 56.2 6.1- 

SCP-2 64.2  61.0  56.3  4.7-  

SC-12 66.6 62.6 56.7 5.9- 

SC-13 66.1 62.3 57.7 4.6- 

SC-13a 

 - מגורים 
 קיים

63.3 60.6 57.4 3.2- 

SC-16 2.0 59.2 61.2 64.3  קיים-ציבור- 
  .תיתכן מהירות נמוכה יותר של הרכבת, קולט בסמוך לתחנה* 

  

  אמצעים להפחתת רעש

שבקולטים רבים במקטע דרך חברון מפלסי הרעש מהרכבת גבוהים על אף 

המפלס המתחשב ברעש , בעיקר בשעות הלילה, בלבדמהקריטריון לרעש רכבות 

על כן אין צורך בטיפול מיוחד . הרקע במצב קיים אינו חורג מהקריטריון

  .לצמצום מפגע הרעש במקטע זה

  

  הרחבת רצועת הדרך  .ג

  :אזוריםבשני  רחבות דרכיםהבמקטע דרך חברון מתוכננות 

 .בדרך חברון בסמוך לרחוב המזרחן  .א

 . בית צפאפא- בסמוך למנזר טנטור  .ב
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אלא ההפרדה המפלסית , "המצב הקיים"במקרה זה חלופת האפס אינה 

בין המצב התכנוני התואם הנתוח כולל על כן השוואה . המבוצעת בימים אלו

 המצב החזוי לאחר לבין) חלופת האפס(של ההפרדה המפלסית ' את שלב א

הרוזמרין ולאורכו יוקמו ' במצב זה יוסט ויורחב רח". הקו הכחול"ביצוע 

 לא ישונו במסגרת פרויקט הקו הכחול 60כביש בגין וכביש . תחנות אוטובוסים

 וסלילת רמפות מצויה 60תכנית חדשה להרחבת כביש . של הרכבת הקלה

סית המתוכננת בשלב במסגרתה תיבחנה ההשפעות של ההפרדה המפל. בהכנה

  .הפיתוח הסופי

  :31חישוב מפלסי הרעש באזור טנטור התבסס על ההנחות הבאות

ההפרדה המפלסית הכלולה של ביצוע '  אשלבהכבישים תואם את  תכנון -

 .טנטור בתכנית המאושרת

שהוצגו בחוות מבוססים על הנתונים להפרדה המפלסית נתוני התנועה  -

 .הדעת הסביבתית
  

 המזרחן מופיע בתשריט'  לחיזוי מפלסי הרעש באזור רחמיקום הקולטים

  . לעיל4.4.3.1

  .4.4.3.2בתשריט  מוצגמיקום הקולטים לחיזוי מפלסי הרעש באזור טנטור 

  :תוצאות הבדיקה מופיעות בטבלה הבאה

  

  dBA, eqL הכבישים הסטות השפעת :4.4.3.5 'מס טבלה

  רעש חזוי יעוד/שימוש הקולט אזור

 "מצב קיים "
  * חזוירעש

 "מצב מוצע"
 הפרש

SC6 71.3 71.3 0 

SC6a 71.3 71.3 0 

SC-7 

 מגורים

67.4 67.7 0.3 
 המזרחן' רח

SC-8 0.1 70.8 70.9 ציבור- 

 GH-1 66.9 65.7 1.2- 

 GH-2 63.7 61.8 1.9- 

 GH-3 64.2 62.1 2.1- 

 GH-4 62.1 61 1.1- 

 GH-5 62.2  60.5  1.7-  

 GH-6 61.2  60.2  1.0-  

 טנטור

 GH-7 

  קייםמגורים

60.4  60.6  0.2  

                                                           
הנתונים מתבססים על המידע המוצג בחוות הדעת הסביבתית שהוכנה לצורך קבלת היתר לביצוע ההפרדה המפלסית הכלולה  31

 .ההפרדה המפלסית מבוצעת בימים אלו. 3944' מסבתכנית מאושרת 
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  רעש חזוי יעוד/שימוש הקולט אזור

 "מצב קיים "
  * חזוירעש

 "מצב מוצע"
 הפרש

 GH-8 69.2  67.5  1.7-  

 GH-9 69.4  69.3  0.1-  

 GH-10 58.6  58.5  0.1-  

 GH-11  1  73.9  72.9  מתוכנן- מגורים  

 GM-1  2.8  74.3  71.5 ** קיים–מגורים  

 GM-2  1.7  73.7  72.0  מגורים מתוכנן  

  כבת רעשללא ררעש כבישים * 

 בפועל משמש כמסעדה** 

  

משפיעה באופן המזרחן ' באזור רחמתוצאות הבדיקה עולה כי הסטת הכביש 

שעור עליית הרעש המרבי בעקבות ההסטה . מזערי על מפלסי הרעש החזויים

  .  והוא נמוך מהקריטריון שנקבעdBA 0.3הינו 

דבר , לחםמוסט הכביש לכיוון דרום באזור הצומת עם דרך בית באזור טנטור 

הטיפול האקוסטי , עם זאת. הגורם להגברת הרעש בתחום שכונת גבעת המטוס

במבנים המתוכננים בשכונת גבעת המטוס יינתן מכח הוראות התוכנית 

 הינו כאמור מבנה שאינו משמש בפועל GM-1מבנה . המאשרת את הקמתם

  ).משמש למסעדה(למגורים 

אזורים אלו את הכבישים בפות לצ מומלץ מפלסי הרעש הגבוהים החזוייםבשל 

-GH - באספלט שקט יתרום להפחתת הרעש גם במסעהציפוי ה .אספלט שקטב

11.  

  

  הסטות תנועה   .ד

את הטבלה שלהלן מציגה את מפלסי הרעש החזויים בעקבות הסטת התנועה ו

  .שיעור הגידול במפלס הרעש הצפוי בהשוואה לחלופת האפס בשעת שיא בוקר

  
   dBA, eqL )בוקר שיא שעת( תנועה הסטות עקב רעש לסימפ :4.4.3.6 'מס טבלה

  הרחוב המקטע  תוצאות  מהירות  אוטובוסים  נפח כללי

  חזוי  אפס. ח  )ש"קמ(  חזוי  אפס. ח  חזוי  אפס. ח

  63.5  63.0  50  72  43  2800  2600  ינובסקי

  63.7  63.5  50  52  33  1200  1300  אלבק

  58.1  56.1  30  16  -  1000  900  החשמונאית

  57.4  57.9  30  7  -  900  1200  רבקה

  61.9  61.4  50  26  13  800  800  התנופה

  60.1  58.0  50  48  18  800  600  הנגבישבתאי 

  דרך

  חברון

  62.8  63.0  50  16  12  2900  3100  משה ברעם
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  הרחוב המקטע  תוצאות  מהירות  אוטובוסים  נפח כללי

  חזוי  אפס. ח  )ש"קמ(  חזוי  אפס. ח  חזוי  אפס. ח

  62.4  62.5  50  75  53  3200  3500  דב יוסף

  
  

  :עיקרי המסקנות

טן בדרך כלל ומפלסי הרעש לא הגידול הצפוי הינו ק תוצאות הבדיקה מעלות כי

   .dBA 67יעלו על 

  

 )Ground Borne Noise(רעש המתפשט דרך הקרקע   .ה
 GBNלא נבחנה השפעת , ורעש הרקע הגבוה, בשל המרחק הגדול למבנים

  .במקטע דרך חברון

 
  )squeals(י חריקות בסיבובים "רעש הנוצר ע 4.4.3.4

. ' מ100 -מבסמוך לרחוב הרב אונטרמן המסילה היא בעלת רדיוס הקטן 

. מהמסילה'  מ25 -השימושים הרגישים הסמוכים ביותר נמצאים במרחק של כ

פוטנציאל ) ש" קמ30(מהירות הנסיעה הנמוכה בשל הקרבה לתחנה בהתחשב ב

במידת הצורך ינקטו האמצעים המיושמים כיום בקו האדום . ההפרעה הוא נמוך

  . כגון שימון וסיכוך הפסים באזור זה

  

  ריםמקורות רעש אח 4.4.3.5

i. תחנות השנאה 
טווח ההשפעה . 'בפרק ד 4.0.4שיטת ההערכה פורטה במבוא הכללי בסעיף 

הטבלה הבאה ). כולל טווח בטחון('  מ15-20של תחנות ההשנאה הוא 

  :מציגה את פרטי תחנות ההשנאה ופוטנציאל המפגע

  
 ההשנאה מתחנות המפגע פוטנציאל :4.4.3.7 'מס טבלה

  מספר

  תחנה

שימושים   התחנהסוג מיקום התחנה 

 רגישים בטווח
 המלצות לתכנון

18Sub   תת קרקעית קדושי סלוניקי בחניה לרכב רחוב ליד 
מבני מגורים 

ומבנה ציבור 

 '  מ15במרחק 

תחנה ההרחקת  את לבחון

יש לשלב פתרונות . מהמבנים

להפחתת רעש בשלב התכנון 

 .המפורט

19Sub  משוקעת  עין צורים' ליד שד  
  מגורים במרחק

  ' מ8

. פ"לבחון הסטת התחנה לשצ

בתכנון המפורט יש לשלב 

  פתרונות להפחתת הרעש

20Sub   אין  משוקעתתחנת גבעת (ממזרח לדרך חברון  -  
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  מספר

  תחנה

שימושים   התחנהסוג מיקום התחנה 

 רגישים בטווח
 המלצות לתכנון

   בדופן המדרון) המטוס

21 Sub  דרך בית לחם -ליד צומת דרך חברון  
  משוקעת 

  מבנה עילי
  -  אין

  

' ושדיקי  סלונקדושי' מהטבלה עולה כי בתחנות ההשנאה הסמוכות לרח

בתכנון המפורט מומלץ לבחון את .  חריגה מהקריטריוןהעין צורים צפוי

האפשרות להרחיק את תחנות ההשנאה ממבנים רגישים לרעש או לשלב 

   .)כגון משתקים(בהן אמצעים להפחתת רעש 

  

ii. חניון חנה וסע 
בשלב זה . שלמה דוגה' במקטע גילה מתוכנן חניון חנה וסע בסמוך לרח

' מס . עילי אף כי נבחנה האפשרות לתכננו כחניון תת קרקעיןתוכנן חניו

 בטבלה הבאה מוצגים מפלסי הרעש .132כלי הרכב המתוכנן בחניון הינו 

  :החזויים בקולטים הסמוכים לחניון זה

  

  dBA, eqL גילה – וסע חנה לחניוני הסמוכים בקולטים חזויים רעש מפלסי :4.4.3.8 'מס טבלה

 מקור שם 
 קולט

מרכז 
 כובד

מספר כלי 
רכב יוצאים 

 בשעה

 15 חקרעש במר
מפלס (' מ
 Leq     )יחוס

מרחק 
-מקור
, קולט
 'מ

דעיכה 
-יחסית ל

 ' מ15

מפלס 
  מתקבל 
  ללא מיסוך

  המבנהבתוך

מפלס 
 מצטבר

S4-1 33 51.6 103.3 16.8 29.8 
GL1-1 

S4-2 33 51.6 89.4 15.5 31.1 
33.5 

S4-1 33 51.6 88.5 15.4 31.2 
GL2-1 

S4-2 33 51.6 97.2 16.2 30.4 
33.8 

  

מהחישובים עולה כי מפלסי הרעש החזויים יהיו נמוכים בשעור ניכר 

  .הרוזמרין' מהתקן והם לא יישמעו על רקע רעש התנועה העוברת ברח

רוזמרין מתוכנן חניון תפעולי /ממזרח לדרך חברון בצומת דרך חברון •

וככל הנראה לא , כ"מקומות חניה סה 20 -החניון יכלול כ. לאוטובוסים

 10 -בשעת שיא ינועו בו על פי הערכה המחמירה כ. יפעל בלילה

ממבנה '  מ70 -החניון מתוכנן במרחק של כ. אוטובוסים במהירות איטית

ובינו לבין מבנה המגורים עובר דרך , "גבעת המטוס"מתוכנן במסגרת 

רעש ואה לזניח בהשויהיה  ת האוטובוסיםתנועהרעש מ. חברון

  .אוטובוסים העוברים בדרך חברוןה
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iii. תחנות הרכבת 
הטבלה הבאה מציגה את . 'שיטת העבודה פורטה במבוא הכללי בפרק ד

  :מאפייני התחנות ואת פוטנציאל ההשפעה

  

 ההשפעה ופוטנציאל הנוסעים תחנות מאפייני :4.4.3.9 'מס טבלה
פוטנציאל מטרד  מאפייני רחוב טופוגרפיה קרבה לשימושים רגישים סוג התחנה שם התחנה

 ואמצעים מומלצים

מרים 
 החשמונאית

 15-20מגורים במרחק של 
 נדרש טיפול –נמוך  מישורית משני צידי המסילה

 סטנדרטי

 אסתר המלכה
 15-20מגורים במרחק של 
 משני צידי המסילה

 מישורית

ציר עירוני 
 ראשי

   - גבוה–בינוני 
מומלץ לבחון פתרונות 

ים בשלב תכנון נוספ
 מפורט

 עין גדי

 15-25מגורים במרחק של 
 משני צידי התחנה

 מישורית
ציר עירוני 

צומת , ראשי
 סואן

  – גבוה –בינוני 
 עקב קרבה לשימושים 

רגישים מומלץ לבחון 
פתרונות נוספים בשלב 

 תכנון מפורט

 התנופה

  '  מ15 - מגורים במרחק כ
 משני צידי התחנה

 מישורית

  – גבוה –בינוני 
 עקב קרבה לשימושים 

רגישים מומלץ לבחון 
פתרונות נוספים בשלב 

 תכנון מפורט

 20-30 -מגורים במרחק של כ ברעם
  –בינוני  מישורית משני צידי התחנה' מ

 נדרש פתרון סטנדרטי

 גבעת המטוס

 רגילה

 אין מגורים סמוכים 
 

 נמוך

כוללת רציפי  שמואל מאיר
 אוטובוסים

 מגורים סמוכיםאין 
 הררית

ציר עירוני 
 ראשי

 נמוך

 בית צפאפא
  , רגילה

ליד מסוף 
אוטובוסים 
 מתוכנן

ממערב ' מ-40מגורים במרחק 
ציר עירוני ליד  הררית למסילה

 מחלף טנטור

  נמוך-בינוני 

ליד , רגילה המור
 מסוף חנה וסע

'  מ20-30מגורים במרחק 
ציר עירוני  הררית מצפון לתחנה

 ראשי
  –בינוני 

 טנדרטינדרש טיפול ס

 רגילה דב יוסף
משני '  מ15-20מגורים במרחק 

 מישורית צידי התחנה
ציר עירוני 

צומת , ראשי
 סואן

 נדרש – נמוך –בינוני 
 פתרון סטנדרטי
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  רעידות 4.4.4

  טווח ההשפעה 4.4.4.1

טווח ההשפעה למבני . 'טווחי ההשפעה חושבו על פי המפורט במבוא הכללי לפרק ד

    לעיל4.4.3.1 'מוצג בתשריט מסש " קמ50של  הנסיעהמגורים עבור מהירות 

  

 שחושב בהתאם לתדירות התנועות במקטע ובהתאם הכלליטווח ההשפעה 

  :למהירות הנסיעה מופיע בטבלה הבאה

  

 )'מ( קרובה ממסילה מרחק ,הרעידות רעש השפעת טווחי :4.4.4.1 'מס טבלה
  ,מהירות הנסיעה טווחי השפעה יום 

משמשים מגורים ומבנים ה ש"קמ

 כ לשינה"בד
מוסדות ציבור שעיקר 

 פעילותם בשעות היום
10 - - 
20 - - 
30 - - 
40  3  -  

50 6 - 

  
  :מסקנות

 כיוון שהמרחק לרעידות  אין מבנים המצויים בטווח ההשפעהחברוןבמקטע דרך 

לא נערכו , בין המבנים לציר המסילה הקרובה גדול פי כמה וכמה מטווח ההשפעה

  .טים יותרחישובים מפור

  

  מפגעים בשלב ההקמה 4.4.5

 .במרכז הרחובות אך גם בצדדיהם, העבודות במקטע זה תתבצענה לאורך דרך חברון ורוזמרין

חלק ניכר של העבודות תבוצענה ברצועה המרכזית המשרתת , פרופיל הרחוב הוא רחב למדי

קטע לא במ .אינטנסיביות השימוש ברחוב אינה רבה במיוחד, כיום את תנועת האוטובוסים

והוא עלול להיות גבוה אם ,ברמה הבינונית,  פוטנציאל המפגע הוא. מבני דרך גדוליםמתוכננים

במקטע זה יהיה צורך להקפיד על תכנון העבודות  .יוחלט על ביצוע עבודות בשעות הלילה

שיטות עבודה , מערכות שקטות, ולכלול בהם אמצעים מגוונים כגון מתרסי רעש זמניים

  .  לעיל4.0.8י סעיף /ראה. 'שקטות וכו

  
  ג"אלמ 4.4.6

  . לעיל4.0.6 וסעיף כללי 2' י נספח מס/ראה
  
  

  :להלן עיקרי המסקנות
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 הסביבה לחשיפת כלל הציבור הגנתעל פי התקנים המקובלים בארץ ואשר אומצו על ידי המשרד ל

כנה  סצפויה כללא , של משרד העבודה 5תקנה ג וחשיפת ציבור מקצועי על פי "לשדה קרינה אלמ

תחנות הורדה והעלאת , תחנות משנה, תשתית המסילה :לרבות, תיתתשתית המסילהלאנוש לאורך 

 לא נמצאה ברכבת רמת חשיפה לשדה מגנטי בזרם ישר העולה על השדה המומלץ ,בחישובים. נוסעים

  .לנוסעים המושתלים עם קוצב לב

  :מובאים להלןהנוספים הסיכומים והמסקנות 

  הרכבתדם עם קוצב לב בתוך בטיחות שדה מגנטי לא .כא

תוצאה זו שמרנית ולא לוקחת . 5000mG -דהיינו קטן מ, השדה המחושב קטן מהמומלץ -

  .בחשבון גורמים נוספים שבמציאות יחלישו את השדה המגנטי בתוך הקרון

  בטיחות שדה מגנטי זרם חילופין לכלל הציבור   .כב

דהיינו אין , ICNIRP נחיותביחס להלא תגרם חריגה : בתוך הקרון ומחוץ לאזור המסילה -

באזורי שהייה קבועים לאורך שטף השדה המגנטי . שדה מגנטי לכלל הציבורשטף סכנת 

 רמת השהינממוצע ביממה  4mG - מכיםנמושימושי הקרקע הקרובים לנתיב המסילה 

  .Hz 50תדר ב המשרד להגנת הסביבההחשיפה המומלצת לכלל הציבור על פי 

  ה מגנטי זרם ישר מחוץ לאזור המסילהתאימות אלקטרומגנטית לשד  .כג

היינו רמת , מהמסילה רמת השדה המגנטי זרם ישר לא תפריע לצגי מחשב'  מ10במרחק של  -

  . תוצאה זו נכונה גם לתחנת משנה להשנאת המתח ויישורו. 600mG - השטף המגנטי נמוכה מ

  ג לשדה מגנטי זרם חילופין מחוץ לאזור המסילה"תאימות אלמ  .כד

רמת השדה המגנטי זרם חילופין לא , יםמהמסילה ומקירות תחנת המיישר'  מ3במרחק של  -

  .mG 4 -דהיינו שטף השדה המגנטי נמוך מ,  מסוג שפופרת קרן קטודיתתפריע לצגי מחשב

  מחוץ לאזור המסילהבתדר רדיו ג לשדה אלקטרומגנטי "תאימות אלמ .כה

  .CENELECקן תב העומדמהמסילה שדה אלקטרומגנטי '  מ10יש להבטיח בטווח של  -

 בטווח של מספר מאות מטרים מתשתית 30MHz עד לתדר AMיתכנו הפרעות למקלטי רדיו  -

 לגלים בינוניים לכן נושא זה לא AMכיום הציבור כמעט אינו משתמש במקלטי . המסילה

 .משמעותי במיוחד
 .ג מוצגים בתשריט אקוסטי" טווחי ההשפעה של קרינת אלמ 
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  32קרקע וניקוז 4.4.7

  
  כללי 4.4.7.1

  .מי הנגר ינוקזו על המערכת העירונית. התוואי עובר במפלס הרחוב בקירוב

 

  התייחסות לתכניות מתאר ארציות 4.4.7.2

 . לאורך דרך חברון4/ב/34א "תמאין ערכים ב
  

  33נוף וחזות 4.4.8

  כללים עקרונות 4.4.8.1

 במרכז יחיד חשמולת בעמוד שימוש נבחר יחסית צרה דרך זכות בשל •

 את ומצמצת) ומפרדות תנועה ייא צמצום (רוחב חוסכת הבחירה. התוואי

 .החזותית ההפרעה את ולכן ברחוב העמודים מספר

 יעודי אופנים לשביל רוחב מספיק אין התנופה ורחוב ינובסקי רחוב בין •

 אופטימלאי אינו הפתרון. ' מ4-כ של רחבה משולבת מדרכה תוכננה ולכן

 .וקשות נרחבות הפקעות חוסך אך האופניים רוכבי מבחינת

 

 משמעותיים שינויים עם מתחמים 4.4.8.2

 וכביש קרקעית- תת חניה כיום מצויים האומות בית בחזית: האומות בית •

 הדרך זכות בתוך שנבנה חברון מדרך במקצת הגבוה במפלס וחניה שרות

 תדרש התמך קיר לאורך המדרכה ל"הרק מעבר בשל. הסטטוטורית

 קרקעי- התת החניון את להקטין הפרויקט במסגרת מוצע ולכן הרחבה

 . הקרקע בעל חניות ולבטל

 מעל מורם התוואי הקטיסימה כנסיית של העתיקות באזור: קטיסימה •

 יפגעו לא ל"הרק בבניית הכלולות שחפירות בכדי הכביש למפלס

 את המפרידים תמך קירות הקמת יחייב הדבר. ארכיולוגים בממצאים

 .צד מכל הכביש ממפלס המסילה תוואי

 אזור חשבון על הכביש הרחבת :טנטור חםומת הרוזמרין-חברון דרך צומת •

-2כ של בגובה תמך קירות הקמת מחייבת לצומת וממערב מצפון פתוח

 חניה מתוכננת דרגה לנחל הפתוח המבט לכיוון ומזרח מדרום. 'מ3

 מדרך יותר הנמוך מפלסה עקב חבויה תהיה שרובה לאוטובוסים תפעולית

                                                           
 מ"דוד אקרשטיין חברה להנדסה בע, דוד אקרשטיין' י אינג"סעיף זה נערך ע 32
 .משרד שלמה אהרונסון אדריכלים, ידי יועצי הנוף בפרויקט-סעיף זה נכתב על 33
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 בעד דרומה מוסט ורטנט מנזר של התמך קיר הרוזמרין ברחוב. חברון

 לחזות דומה החזות. מאוד רחבה דרך זכות במרכז תחנה ויוצר' מ40

 ניסיון נעשה ביותר הרחב באזור, תמך לקיר צמודה המדרכה בה הקיימת

 .ביניהם מגוננת רצועה עם קירות בשני דירוג י"ע הקיר חזות את לרכך

 של רב רמספ המוסיפה דרום גילה תכנית עם בתאום: הרוזמרין וסע חנה •

) המנהרות (60 וכביש דוגה שלמה רחוב בין הרכס בשיפולי דיור יחידות

 רחוב במפלס מתוכנן המסוף. וסע וחנה אוטובוסים מסוף מתוכננים

 הרחבה של היא מהרחוב החזות. בשיפוע למערב העולה הרוזמרין

 השכונה של התכנון עם מתואמים להיות מתוכננים המפלסים. משמעותית

 .העתידית

  
  תרי טבע עירוניא 4.4.9

כאמור לעיל לא לקחנו בחשבון אתרי התארגנות (התכנית אינה פוגעת באתרי טבע במקטע זה 

  ).שישוקמו באופן מלא לאחר תום הלעבודה

  

  
   ויעודי קרקע קרקעשימושיקונפליקטים עם   4.4.10

  :הטבלה הבאה מסכמת את הקונפליקטים עם שימושי הקרקע ויעודי הקרקע במקטע

  

  פתוחים ושטחים תנועה ,קקע יעודי ,קרקע שימושי עם קונפליקטים : 4.4.10.1 'מס טבלה

  הקונפליקט השינוי/הפגיעה

  : תחנות דלק המהוות פוטנציאל לזיהום קרקע3במקטע זה יש 

 עין גדי' צפונית לדרח -

  ברעם לכניסה לבית צפאפא' שתי תחנות בין רח -

  זיהום קרקע

 כנסיית הקטיסמה -

 אמת מים לאורך דרך חברון -

 רים ארכיאולוגייםאת

 )כגון מאגרי מים(מתקנים מיוחדים  -
 מבנים לשימור מבנה לשימור בצפון המקטע נמצא בתחום הקו הכחול 

  .שינוי רמפות מחלף רוזמרין ומערך הרחובות

 צ בדרך חברון"תוואי הרכבת עובר על תוואי המת
שינויים משמעותיים בתנועת רכבים 

 והולכי רגל

 ה בסמוך לתחנת מרים החשמונאיתשלושה מבנים להריס -

 הריסת גדרות של חצרות -

 גדרות להריסה/ מבנים 

  השפעה על שטחים פתוחים פגיעה במתחם אלנבי 

 :הרחבת רצועת הדרך .1

' מרים החשמונאית לבין רח' בין רח) ' מ8(בחלק הצפוני של המקטע  -

  שינויים מיוחדים במקטע
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  הקונפליקט השינוי/הפגיעה

 חנוך אלבק

 )' מ30(חומת שמואל . באזור צ -

 באזור בית צפאפא -

 הרוזמרין '  וסע ברחבאזור החנה -

 העתקת אנדרטת הטייס -

 פגיעה בטרסות של מנזר מר אליאס -

 כניסה לשטח של מנזר טנטור -
  

  .לעיל 4.4.9  ראה סעיף–לענין ההשפעה על ערכי טבע עירוני   

  
  

   מי תהום 4.4.11

  .אין חשש לפגיעה במי תהום. הרכבת עוברת בעיקרה במפלס הרחוב

  
  34 ותפקוד עירוני פרופיל הרחוב 4.4.12

בחלק מן הרחוב (שביל אופניים , מינימום'  מ3החתך המוצע יכלול בין היתר מדרכות ברוחב 

יע יסיהחתך המוצע ישפר את חזות הרחוב ו. ושתי שורות עצים) מתאחד עם מדרכה רחבה

 .בשינוי תפקודו ממעביר תנועה לרחוב עירוני
 – הרגל ויחזק שימושים מסחריים לאורכוהשינוי ברחוב יגדיל את תנועת הולכי, להערכתנו

 - יתכנו שימושי מסחר נוספים במבנים הקיימים הפונים לרחוב ובאזור הדרומי -באזור הצפוני 

  . פרויקטים חדשים יפנו חזית חדשה לרחוב

 

  אתרי התארגנות 4.4.13

 ההתארגנות ואת פוטנציאל יצירת המפגעים הסביבתיים אתרי מציגה את 4.4.13.1'  טבלה מס

  . אתרים במקטע דרך חברוןשל ה

  

  . לעיל3.7.5.1 בתשריטמיקום האתרים מופיע 

  

  

  

  

  

  וסיווגם העבודה אתרי רשימת :4.4.13.1 'מס טבלה

                                                           
 .מ" בע2001ות בינוי ערים משרד ארי כהן אדריכל, ידי אדריכלי הפרויקט-סעיף זה מבוסס על חומר שנכתב על 34
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סיווג  שם האתר מספר

 האתר
 מאפייני האתר

אינו קרוב לשימושים רגישים אך מהווה חלק מגבעת  3 גבעת הארבעה 12

ע יש להתרחק מערכי טב. הארבעה ומנזר מר אליאס

 ?האם ניתן למצוא אתר חלופי בגבעת המטוס. מוגנים
מהווה חלק מאתר טבע . אינו קרוב לשימושים רגישים 3 פניה לבית לחם 13

, באזור שרידים ארכיאולוגים, )מערב(עירוני הר חומה 

יתפקד זמנית בשטח בו יוקם חניון . כרמים ומערות

 אוטובוסים
 .מש כיום למטעמש, חנה וסע עתידי 2 "המור"חנה וסע  14
 בסמיכות לבתי מגורים 3 הגננת' רח 15

  

, 3שסיווגם ,  אתרים3עולה כי ישנם , מנתוח אתרי ההתארגנות המוצעים במקטע דרך חברון

 במקומות הסמוכים למגורים או למוסדות ציבור רגישים או שנמצאים בשטחים המצויים

  . בהם מצויים ערכי טבע עירוניים

, אבק , רעידות, רעש(ד על יישום אמצעים למניעת מפגעים סביבתיים יש להקפי, באתרים אלו

סקירה של האמצעים מוצגת בסעיף . ולמזעור הפגיעה בערכי הטבע) ' מקורות מים וכוזיהום

  . במסגרת התכנון המפורט יש לתת תשומת לב מיוחדת לאתרים אלו.  לעיל4.0.8
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  עמק רפאים/  מקטע פארק המסילה 4.5

  .הפרסה' פארק המסילה ממתחם התחנה הראשונה עד רחואת עמק רפאים '  רחזה כולל את מקטע

  

קטע זה מתאר . דב יוסף עבור הקו הכחול בקטע משותף עם הקו הירוק' הפרסה עד לרח' מרח: הערה

  . ומנותח במסגרת התסקיר שנערך לקו הירוק

  
  שינויים בתנועה 4.5.1

יים בחלופת האפס ולאחר ביצוע  מציג את נפחי התנועה הכלליים החזו4.5.1.1' תשריט מס

  .הפרויקט

  

  .ל" מציג את נפח התנועה של האוטובוסים בשני התרחישים הנ4.5.1.2' תשריט מס

  

  נפחי תנועה כלליים  4.5.1.1

עמק ' במקטע זה צפויים שינויים רבים באופן יחסי במערך הדרכים המתחבר לרח

  . לעיל3.5תאור בפרק ו רא.  הרכבתובכבישרפאים 

  .ורי מגוריםז לצירים שאינם עוברים באנוהתיחסבנתוח לא 

  :הרכבת וכן ברחובות בסביבה' בית לחם וברח' עליה צפויה בעיקר ברח

  .50% -בשעור של כ, דרך בית לחם' ברח -

כאמור הוחלט שלא ליצור חיבור חדש בין  (33% -בשעור כ, הרכבת' ברח -

 ).דרך בית לחם והרכבת

 . כלי רכב400 - כלי רכב ל200 -מ, 2בשעור של פי ' רג'לויד גו' ברח -
  

, עלויות נוספות צפויות ברחובות נוספים כגון רחל אמנו אלעזר המודעי ודרך חברון

  .אך שעור העליה קטן

  

  נפחי אוטובוסים 4.5.1.2

עמק '  צפויים לרדת באופן משמעותי מאוד לאורך רחהאוטובוסיםנפחי תנועת 

  .ודעירחל אמנו ואלעזר המ' רפאים וכן ברחובות הסמוכים כגון רח

  :כדלקמן, פייר קניג' בית לחם וברח'  צפוי ברחהאוטובוסיםגידול בתנועת 

  

  

  

  

  

  )שיא שעת( רפאים עמק במקטע האוטובוסים בתנועת הגידול :4.5.1.1 'מס טבלה
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  שעור הגידול  תנועה חזוי חלופת אפס  הרחוב

  50% -גדול מ  24  8  דרך בית לחם 

  50% -גדול מ  37  20  פייר קניג

  50% -גדול מ  32  18  יועזר יוסי בן

  50%-קטן מ  51  37  יוחנן בן זכאי

  

 גידול מסויים בתנועת האוטובוסים אך שיעור הגידול קטן צפויברחובות נוספים 

  ).או שהרחובות מרוחקים מאוד מהפרויקט(

  אוויראיכות  4.5.2

  מבוא 4.5.2.1

במקטע זה . התייחסה להסטות תנועה ברשתבמקטע איכות האוויר בחינת השפעות 

אולם לשינויים )  בהמשך4.5.3.3ראה סעיף (ים שינויים באזור צומת אורנים מתוכננ

  . אלו אין השפעה על איכות האוויר

   

  הסטות תנועה ברשת 4.5.2.2

  .  בהמשך4.5.3.6' הסטות התנועה במקטע זה מוצגות בטבלה מס

  

 בעקבות הסטת ) מיצוע שעתיNO2(רמות זיהום האוויר הטבלה שלהלן מציגה את 

  .  לעיל4.0.3כפי שתואר בסעיף , פ מודל הקופסא"בות עהמחוש, התנועה

  

  רפאים עמק מקטע ,ברשת תנועה הסטות – הקופסה מודל תוצאות : 4.5.2.1 'מס טבלה

 מצב חזוי חלופת האפס

 
 רחוב

נפח 
 תנועה

ריכוז 
ג "מקר
 ק"למ

% 
מהתקן 
 השעתי

נפח 
 תנועה

ריכוז 
ג "מקר
 ק"למ

מהתקן  %
 השעתי

  סיכום
שינוי ב 

% 

 200 15 8 400 30 15 100 ' גורגלויד

 1,508 138 69 1,524 155 78 12 דרך בית לחם

 1,018 71 36 1,032 79 39 11 יוסי בן יועזר

 14‐ 1,820 133 66 1,337 114 57 פייר קניג
  

עמק רפאים צפויה לעלות אולם  מהתוצאות עולה כי איכות האוויר ברשת באזור

  . בכל מקרה לא צפויות חריגות מהתקן

  

ניתן לסכם כי אין תוספת משמעותית של זיהום ברשת בשל הסטות תנועה , לפיכך

  . במקטע עמק רפאים
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  רעש 4.5.3

  מבוא 4.5.3.1

  :בחינת השפעות הרעש במקטע זה כללה מקורות אלו

    

במקומות בהם נמצאה חריגה (רעש הרכבות ורעש התנועה בכבישים  -

  ).מהקריטריון החל על רעש הרכבת

 .הסטות תנועה -

 ).Ground Born Noise( דרך הקרקע רעש העובר -

 .חריקות -

בחינה זו נערכה באופן . השפעות הרעש של תחנות השנאה ותחנות נוסעים -

 .איכותי בלבד

 
כל מקורות וטווחי ההשפעה של הרעש , מוצגים הקולטים 4.5.3.1 'בתשריט מס

, הרעש האחרים העלולים להשפיע על האוכלוסיה כגון תחנות השנאה ונוסעים

 .ם קטנים וחניוניםרדיוסי

 

  טווחי ההשפעה של הרעש 4.5.3.2

. 'טווחי ההשפעה של הרכבת הקלה חושבו על פי המפורט במבוא הכללי לפרק ד

 )מוצגות בסעיף הבא (ת התנועותיו שחושב בהתאם לתדירוהכלליטווח ההשפעה 

  :במקטע ובהתאם למהירות הנסיעה מופיע בטבלה הבאה

  
 )'מ( מסילות מציר מרחק ,רכבותה רעש השפעת טווחי :4.5.3.1 'מס טבלה

  ,מהירות הנסיעה טווחי השפעה לילה טווחי השפעה יום 

 מבנה רגיש לרעש מגורים מבנה רגיש לרעש מגורים ש"קמ
10 - - - - 
20 - - 4 8 
30 3 5 9 18 
40  4  8  16  31  

50 6 12 24 48 

  

  .ש" קמ50טווח ההשפעה המוצג בתשריט חושב עבור מהירות של 
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 עמק רפאים רעש הרכבות וכלי הרכב במקטע  4.5.3.3

  רעש הרכבות   .א

להלן . ' וההנחות שפורטו במבוא הכללי לפרק דהשיטהרעש הרכבת חושב על פי 

  :מספר דגשים

 .15 : יום)לשני הכיוונים ( בשעת שיארכבות' מס -

 .6.32 :לילה )לשני הכיוונים ( בשעת שיארכבות' מס -
  

  . לעיל4.5.3.1 ' מוצג בתשריט מסהקולטיםמיקום 

  . מוצגים בטבלאות הבאותהרעשמפלסי 

  

  dBA, Leq מרכבת רעש מפלסי :4.5.3.2 'מס טבלה

המפלס החזוי  קריטריון הרכבת 

 מהרכבת
  שם 

 קולט
/ יעוד/שימוש

 סטטוס
מרחק 

מהציר 

 )'מ(

  מהירות

 )ש"קמ(
 עיקול

 לילה יום לילה יום

RF-1 12.5 50 - 62.6 58.8 

RF-2 11 50 - 63.2 59.4 

RF-3 
  מגורים קיים

4.5 38 - 

65 55 

64.7 60.9 

*RF-5 ציבור קיים-
 - 55.4 52 62 - 38 38 ס אדם"בי

**RF-6 5.3 38 - 62.8 59.1 

**RF-7 14.3 *50 - 60.9 57.2 

RF-8 

 מגורים קיים

7.3 50 - 

65 55 

63.8 60.1 

RF-9* 61.0 52 62  -  50  12.5 מרפאה  -  

RF-10 6.3 50 - 64.5 60.7 

RF-11 10.8 50 - 62.1 58.4 

RF-12 6.3 *50 - 64.5 60.7 

RF-13 

  קייםמגורים 

16.3 50 - 

65 55 

60.3 56.6 

*SD-5  מגורים - 
  קיים

21  50  -  65  55  59.2  55.5  

*SD-6 19 20 - 51.7 48.0 
SD-7 

 מגורים קיים
16 50 - 

65 55 
60.4 56.7 

  . לא פעיל בלילה*

   .תיתכן מהירות נמוכה יותר של הרכבת, קולט בסמוך לתחנה** 
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  בחינת הרעש החזוי מרכבות ומכבישים בהשוואה למצב הקיים   .ב

נבחנה העמידה , בקולטים בהם צפויה חריגה מהקריטריון המתייחס לרעש הרכבת

  .  הקייםבקריטריון התלוי ברעש הרקע

  

. ם בהשוואה לרעש במצב הקייםהטבלאות הבאות מציגות את מפלסי הרעש החזויי

נבחנה העמידה בקריטריון , לאור העובדה שלא צפויות חריגות בשעת שיא יום

   . רק בשעת שיא לילההתלוי ברעש הרקע

  

  לילה -  dBA, eqL הקיים למצב בהשוואה רעש מפלסי :4.5.3.3 'מס טבלה

  שם  מצב קיים
 קולט

  /שימוש
/ יעוד

 קריטריון ערעש רק סטטוס
 לרכבת

 חריגה  רעש רכבות

RF-1 59.9  58.0 58.6  0.6+ 

RF-2 60.8  59.0  59.4  0.4+  

RF-2 62.9  60.5 57.3  3.2- 

*RF-6 64.4  61.5 59.1 2.4- 

*RF-7 61.0  59.0 57.2 1.8- 

RF-8 61.1  59 60.1 1.1+ 

RF-10 62.9  60.5 56.3 4.2- 

RF-11 61.1  59 58.4 0.6- 

RF-12 62.3  60.5 60.7 0.2+ 

RF-13 

  מגורים

60.8  59.5 56.6 2.9- 

**SD-5 0.5  55.5  55  -  מגורים+  

**SD-7 1.7  56.7  55  -  מגורים+  

  .תיתכן מהירות נמוכה יותר של הרכבת, קולט בסמוך לתחנה* 

  .רעש הרקע זניח ואינו משפיע על הקריטריון** 

  

  אמצעים להפחתת רעש

ריגה מהקריטריון בשיעור  חצפויהרחוב עמק רפאים בקולטים בודדים ב

רעש הרקע של המתחשב בהחריגה היא מהקריטריון , dBA1 -של עד כ

. קולטים' במס dBA1.7 - חריגה של עד כצפויהבפארק המסילה . הכביש

עש רכבות בלבד הקריטריון המתייחס לרפארק המסילה היא מבהחריגה 

  .ד בשעות הלילה בלבצפויות החריגות .רעש הרקע נמוך מאדכיוון ש

מומלץ להפחית את , על מנת לעמוד בקריטריון הרעש בשעות הלילה

  . מהירות הנסיעה במקטעים אלו בשעות הלילה

  .ש" קמ30הטבלה הבאה מציגה את המפלסים החזויים עבור מהירות של 
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  dBA, eqL) ש" קמ30מהירות (מפלסי רעש חזוים בשעות הלילה  :4.5.3.4 'מס טבלה

  שם  מצב קיים
 קולט

  /שימוש
/ יעוד

 סטטוס
  רעש רקע

 
 קריטריון
 לרכבת

 חריגה  רעש רכבות

RF-1 59.9  58.0 54.4  3.6- 

RF-2 60.8  59.0  55.0  4.0-  

RF-8 61.1  59 56.7 2.3- 

RF-12 62.3  60.5 58.7 2.8- 

*SD-5 -  55  51.1  3.9-  

*SD-7 

  מגורים

-  55  52.2  2.8-  

  .טריוןרעש הרקע זניח ואינו משפיע על הקרי* 

  

מהתוצאות החישוב המוצגות בטבלה לעיל ניתן לראות שהפחתת מהירות 

פארק המסילה מביאה לעמידה / ש במקטעים עמק רפאים" קמ30 - הרכבות ל

  .בקריטריון הרעש מרכבות גם בשעות הלילה

  

  

 )Ground Borne Noise(רעש המתפשט דרך הקרקע   .ג
   .dBA 35הקריטריון לרעש המתפשט דרך הקרקע הינו 

 30-לאור הגבלתה לו בהתאם למהירות הנסיעה ו שחושבים ההשפעה הכללייטווח

עמק רפאים נלקח בחשבון '  ברח.יל מפורטים בטבלה הבאהש כמומלץ לע"קמ

  .מעבר יעיל של רעידות בקרקע

  

 )'מ( מסילה מציר מרחק ,הקרקע דרך המתפשט רעש השפעת טווחי :4.5.3.7 'מס טבלה

  ,מהירות הנסיעה וחי השפעה טו
 פארק המסילה  עמק רפאים ש"קמ

10 3 - 
20 10 - 
30 16 - 
40  23  3  

50 29 6 
  

הטבלה הבאה מפרטת את מפסי הרעש החזויים בקולטים שונים עקב מעבר 

  .ש" קמ30עבור מהירות הנסיעה המתוכננת ועבור מהירות של , רעידות בקרקע

  

  
  
  
  

 ש"קמ 30 ובמהירות מתוכננת במהירות חזויים GBN מפלסי :4.5.3.8 'מס טבלה
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  שם 

 קולט
/ יעוד/שימוש

 סטטוס
מרחק 

מסילה מ

קרובה 

 )'מ(

  מהירות

 )ש"קמ(
מפלס 

  ,חזוי

dBA  

חריגה 

  מקריטריון

 מפלס חזוי

במהירות 

 ש" קמ30

RF-1 12.5 50 41.0  6.0+  36.5 

RF-2 11 50 41.8  6.8+  - 

RF-3 

  מגורים קיים

4.5 38 44.7  9.7+  42.6 

*RF-5 ייםציבור ק-
 27.9  -5.0  38 38 30 ס אדם"בי

RF-6 5.5 38 43.5  8.5+  41.6 

RF-7 12.5 50 41.0  6.0+  36.5 

RF-8 

 מגורים קיים

5.5 50 46.0  11.0+  41.5 

*RF-9 36.8  +6.2  41.2 50 12 מרפאה 
RF-10 4.5 50 47.1  12.1+  42.6 

RF-11 9 50 43.1  8.1+  38.6 

RF-12 4.5 50 47.1  12.1+  42.6 

RF-13 

  מגורים קיים

14.5 50 40.0  5.0+  35.5 
  לא פעיל בלילה*

  
ש מפלסי הרעש " קמ30-החישובים מעלים כי גם לאחר הפחתת מהירות הנסיעה ל

החזויים בתוך הדירה עקב מעבר רעידות בקרקע חורג מהקריטריון ובשעור ניכר 

י המלצה /הרא(על כן בקטע זה מומלץ ליישם אמצעי יעיל לשיכוך רעידות . יחסית

  .floating slabsכגון בסיס צף ) גם בסעיף הדן ברעידות בהמשך

  
 

  )squeals(י חריקות בסיבובים "רעש הנוצר ע 4.5.3.4

 - לתחנת גוננים המסילה היא בעלת רדיוס הקטן מלצומת אורנים ומדרום בסמוך 

'  מ45 - השימושים הרגישים הסמוכים ביותר נמצאים במרחק של כ. ' מ100

והמרחק ) ש" קמ30(מהירות הנסיעה הנמוכה בשל הקרבה לתחנה לאור . מהמסילה

במידת הצורך ינקטו האמצעים . לשימושים הרגישים פוטנציאל ההפרעה הוא נמוך

  . המיושמים כיום בקו האדום כגון שימון וסיכוך הפסים באזור זה

  

  מקורות רעש אחרים 4.5.3.5

i. תחנות השנאה 
טווח ההשפעה . 'רק דבפ 4.0.4שיטת ההערכה פורטה במבוא הכללי בסעיף 

הטבלה הבאה מציגה ). כולל טווח בטחון('  מ15-20של תחנות ההשנאה הוא 

  :את פרטי תחנות ההשנאה ופוטנציאל המפגע
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 ההשנאה מתחנות המפגע פוטנציאל :4.5.3.9 'מס טבלה
' מס

  תחנה

שימושים  סוג התחנה מיקום התחנה

 רגישים בטווח
 המלצות לתכנון

13Sub   קרקעית-תת )יד אורניםל(רחוב יהודה 
  ,מגורים

 ' מ6 -במרחק כ
או /הרחקת התחנה משימושים רגישים ו

 שילוב אמצעים להתפחתת מפלסי הרעש

  

התחנה  .פארק המסילה מתוכננת תחנת השנאה בודדת/במקטע עמק רפאים

לבחון שילוב /ולכן מומלץ להרחיקה מעט,  רגישיםםשימושיסמוכה ל

ת התכנון המפורט יש לבחון שנית את  לע.אמצעים להפחתת מפלסי הרעש

   .הרעש הצפוי להתקבל מתחנות ההשנאה

  

ii. חניון חנה וסע 
- בגן הפעמון מתוכננת חניה תפעולית לכ.  לחנה וסעאין במקטע זה חניונים

 . אוטובוסים בלבד10-12
  

iii. תחנות הרכבת 
הטבלה הבאה מציגה את . ' פורטה במבוא הכללי בפרק דהניתוחשיטת 

  : ואת פוטנציאל ההשפעהמאפייני התחנות

  

 ההשפעה ופוטנציאל הנוסעים תחנות מאפייני :4.5.3.10 'מס טבלה
שם 

 התחנה
סוג 

 התחנה
פוטנציאל מטרד ואמצעים  מאפייני רחוב טופוגרפיה קרבה לשימושים רגישים

 מומלצים

 רחוב עירוני מישורית ממבנה מגורים'  מ4 - כ רגילה רחל אמנו
  –גבוה 

מומלץ .  עקב צמידות למבנים
לבחון פתרונות נוספים בשלב 

 התכנון המפורט

ויותר למגורים '  מ40- כ רגילה אורנים
  . נמוך-בינוני צומת עירוני ראשי מישורית סמוכים

 נדרש פתרון סטנדרטי

מקור 
 רגילה חיים

למגורים קרובים '  מ25- כ
מערבית ומזרחית (

 )למסילה
 מישורית

 - פארק המסילה 
סמוך לפארק 

 גוננים

  . נמוך-וניבינ
  נדרש פתרון סטנדרטי

 
 

  רעידות 4.5.4

  

  מבוא 4.5.4.1

טווח . 4.0.5 בסעיף 'טווחי ההשפעה חושבו על פי המפורט במבוא הכללי לפרק ד

 4.5.3.1 'ההשפעה עבור מהירות הנסיעה המקסימאלית במקטע מוצג בתשריט מס

  .לעיל
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אזור בו ב VdB 69 - באזורי מגורים וVdB 66 והינו 4.0.5הקריטריון מפורט בסעיף 

  .מצויים מבני ציבור רגישים

  

  : בהתאם למהירות הנסיעה מופיע בטבלה הבאהשחושבטווח ההשפעה הכללי 

  

 )'מ( קרובה ממסילה מרחק ,הרעידות רעש השפעת טווחי :4.5.4.1 'מס טבלה

  טווחי השפעה 

  פארק המסילה  *רחוב עמק רפאים

מהירות 
  ,הנסיעה

 ש"קמ
מגורים ומבנים 
 כ"המשמשים בד
 לשינה

מוסדות ציבור 
שעיקר פעילותם 
 בשעות היום

מגורים ומבנים 
כ "המשמשים בד
 לשינה

מוסדות ציבור 
שעיקר פעילותם 
 בשעות היום

10 - - - - 
20 7 4 - - 
30 12 8 - - 
40 17 11  3 - 
50 22 14 6 - 

  .בקרקע רעידות של יעיל מעבר*

  
מוצגים בטבלה , ש" קמ30 מפלסי רעידות חזויים וכן מפלסי הרעידות במהירות

  :הבאה
  
  

  ש"קמ 30 במהירות חזוים ומפלסים חזויים רעידות מפלסי :4.5.4.2 'מס טבלה

  שם 
 קולט

/ יעוד/שימוש
 סטטוס

מרחק 
מסילה מ

קרובה 
 )'מ(

  מהירות
 )*ש"קמ(

מפלס 
  ,חזוי

VdB  

חריגה 
  מקריטריון

 חזוימפלס 
במהירות 

 ש" קמ30

RF-1 12.5 50 70  4.0+  65.5 

RF-2 11 50 70.8  4.8+  66.4 

RF-3 

  מגורים קיים

4.5 38 73.7  7.7+  71.6 

*RF-5 
-ציבור קיים

   -10  59.0* 38 38 ס אדם"בי

RF-6 5.5 38 72.6  6.6+  70.5 

RF-7 12.5 50 57.8  8.2-   

RF-8 

 מגורים קיים

5.5 50 75.0  9.0+  70.5 

*RF-9 65.8  +4.2  70.2 50 12 מרפאה 

RF-10 4.5 50 76.1  10.1+  71.6 

RF-11 9 50 72.1  6.1+  67.6 

RF-12 4.5 50 76.1  10.1+  71.6 

RF-13 

  מגורים קיים

14.5 50 69.0  3.0+  64.5 

  .VdB69קריטריון *
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חריגה גדולה במפלסי הרעידות בקולטים רבים ברחוב צפויה מהחישובים עולה כי 

 שימוש על כן מומלץ.  המהירותהפחתתלאחר עמק רפאים ובשיעור ניכר גם 

כפי שמוצע גם בהתיחס ל ) Floating Slab( בסיס צף : כגון ,באמצעים לשיכוך רעידות

GBN.   

  .בפארק המסילה אין מבנים המצויים בטווח ההשפעה

  
  

  מפגעים בשלב ההקמה  4.5.5

  : קטעים שונים באופיים2- המקטע נחלק בעיקרו ל

  

, משרדים, מסחררחוב עמק רפאים שהינו רחוב צר שלאורכו פעילות אינטסיבית של  •

השימושים לאורך הרחוב הם שימושים מעורבים . ושימושים לשעות הפנאי הולכי רגל

לאורך המקטע מבנים . מרפאות ומגורים, ציבור וכוללים גם שימושים רגישים כמו מבני

  .מיוחדים ושדרת עצים בעל נוף עשיר

ד פארק לצ. המושכת הולכי רגל רבים" רצועת שטח פתוח"פארק המסילה המהווה  •

 .המסילה מבני מגורים בצפיפות משנה שהינם רחוקים באופן יחסי מהתוואי

 
הנחת המסילה ברחוב עמק רפאים עלולה להיות כרוכה בעבודות מורכבות מאד שתתחלקנה 

לרבות המשך מעבר הולכי הרגל (לשלבים רבים על מנת לאפשר את המשך תפקודו של הרחוב 

, פוטנציאל המפגעים .ודה עלול להיות לפיכך גדול למדימשך העב. גם בשלב ההקמה) והתנועה

יתכן . בשל הפרופיל הצר ואופיו המיוחד של הרחוב הכולל שימושים מעורבים הוא גבוה מאד

 הגבלות על, כי ברחוב זה יהיה צורך לשקול פתרונות מיוחדים כגון איסור על עבודות בלילה

  .דות ציבור רגישיםשעות העבודה ואף מתן מיגון דירתי למגורים ומוס

היה צורך לתת את הדעת בעיקרה יפוטנציאל ההפרעה במקטע פארק המסילה הוא נמוך יותר ו

הולכי הרגל והקהל השוהה בפארק המסילה , על מנת להגן של מבני המגורים הסמוכים

  .ובפארק גוננים

 

  ג"אלמ 4.5.6

  . לעיל4.0.6 וסעיף כללי 2' י נספח מס/ראה

  :להלן עיקרי המסקנות

 הסביבה לחשיפת כלל הציבור הגנת התקנים המקובלים בארץ ואשר אומצו על ידי המשרד לעל פי

 סכנה צפויה כללא , של משרד העבודה 5תקנה ג וחשיפת ציבור מקצועי על פי "לשדה קרינה אלמ

תחנות הורדה והעלאת , תחנות משנה, תשתית המסילה :לרבות, תיתתשתית המסילהלאנוש לאורך 

 לא נמצאה ברכבת רמת חשיפה לשדה מגנטי בזרם ישר העולה על השדה המומלץ ,םבחישובי. נוסעים

  .לנוסעים המושתלים עם קוצב לב

  :מובאים להלןהנוספים הסיכומים והמסקנות 
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  הרכבתבטיחות שדה מגנטי לאדם עם קוצב לב בתוך   .כו

תוצאה זו שמרנית ולא לוקחת . 5000mG -דהיינו קטן מ, השדה המחושב קטן מהמומלץ -

  .שבון גורמים נוספים שבמציאות יחלישו את השדה המגנטי בתוך הקרוןבח

  בטיחות שדה מגנטי זרם חילופין לכלל הציבור   .כז

דהיינו אין , ICNIRP ביחס להנחיותלא תגרם חריגה : בתוך הקרון ומחוץ לאזור המסילה -

באזורי שהייה קבועים לאורך שטף השדה המגנטי . שדה מגנטי לכלל הציבורשטף סכנת 

 רמת השהינממוצע ביממה  4mG - מכיםנמוימושי הקרקע הקרובים לנתיב המסילה ש

  .Hz 50תדר ב המשרד להגנת הסביבההחשיפה המומלצת לכלל הציבור על פי 

  תאימות אלקטרומגנטית לשדה מגנטי זרם ישר מחוץ לאזור המסילה .כח

 היינו רמת ,מהמסילה רמת השדה המגנטי זרם ישר לא תפריע לצגי מחשב'  מ10במרחק של  -

  . תוצאה זו נכונה גם לתחנת משנה להשנאת המתח ויישורו. 600mG - השטף המגנטי נמוכה מ

  ג לשדה מגנטי זרם חילופין מחוץ לאזור המסילה"תאימות אלמ .כט

רמת השדה המגנטי זרם חילופין לא , יםמהמסילה ומקירות תחנת המיישר'  מ3במרחק של  -

  .mG 4 -דהיינו שטף השדה המגנטי נמוך מ, ית מסוג שפופרת קרן קטודתפריע לצגי מחשב

  מחוץ לאזור המסילהבתדר רדיו ג לשדה אלקטרומגנטי "תאימות אלמ  .ל

  .CENELECתקן ב העומדמהמסילה שדה אלקטרומגנטי '  מ10יש להבטיח בטווח של  -

 בטווח של מספר מאות מטרים מתשתית 30MHz עד לתדר AMיתכנו הפרעות למקלטי רדיו  -

 לגלים בינוניים לכן נושא זה לא AMציבור כמעט אינו משתמש במקלטי כיום ה. המסילה

 .משמעותי במיוחד
 .ג מוצגים בתשריט אקוסטי" טווחי ההשפעה של קרינת אלמ 

  

  

  

  

 
  

  

  35קרקע וניקוז 4.5.7

  כללי 4.5.7.1

מי הנגר ינוקזו למערכת . ברחוב עמק רפאים עוברת המסילה במפלס הרחוב

וז אלא רק במיקום מרכיבי המערכת לא מתוכנן שינוי בתבנית הניק .העירונית

                                                           
 מ"דוד אקרשטיין חברה להנדסה בע, דוד אקרשטיין' י אינג"סעיף זה נערך ע 35
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שיועתקו במידת הצורך עקב השינויים הגיאומטריים הנובעים ) קולטנים, צנרות(

   .מהטמעת תוואי הרכבת ברחוב

במסגרת העבודות מתוכננת העתקת מערכת הניקוז ככל שקיימת בתוואי הרכבת 

) נותבפרט קולטנים שמיקומם צריך להישת(או במקומות שבהם המערכת הקיימת 

  .צפויה להיפגע בשל עבודות השינויים הגיאומטריים

מרביתם (ל "מי הנגר העילי ייתנקזו אל מערכות הניקוז הקיימת ברחובות הנ

  ).מתנקזים מערבה לאגן נחל רפאים

לא מתוכנן שינוי בתבנית ) עד הרב מכר תלפיות מצומת פייר קניג( בפארק המסילה

שיועתקו במידת ) קולטנים, צנרות(הניקוז אלא רק במיקום מרכיבי המערכת 

   .הצורך עקב השינויים הגיאומטריים הנובעים מהטמעת תוואי הרכבת במקטע

הכוללת בתוכה גם את מובל  מי הנגר העילי ייתנקזו אל מערכות הניקוז הקיימת

ג הקיים המנקז מי נגר עילי עמק רפאים ומותווה מצפון לתוואי הרכבת "רשב

ל לפארק המסילה והמשכו חוצה את מסילת הרכבת קביהמובל מ תוואי ,הקלה

במעביר מים באזור צומת ) וכן את תוואי הרכבת הקלה המתוכננת(הקיימת היום 

מערכת הניקוז מתחברת אל מערכת הניקוז של נחל ). רב מכר תלפיות (34כביש 

  ).המערכת כולה מתנקזת מערבה לאגן נחל רפאים(רפאים 

  

  תהתייחסות לתכניות מתאר ארציו 4.5.7.2

קיימים קווי ) אשר נבנה במקביל לערוץ נחל רפאים(בפארק המסילה : 34א "תמ

ואזור העבודות  תוואי הרכבת. ומובלי ניקוז המתנקזים בקצותיהם אל נחל רפאים

במקרים בהם תידרשנה (או מתוכננות /קיימות ו, ינוקזו אל מערכות ניקוז סמוכות

 אל נחל -כות הראשיות ובמוצאןומשם הנגר יתנקז אל המער) העתקות קווי הניקוז

  . רפאים

  

עובר תוואי הרכבת באזור המוגדר כרגיש , בסמוך לפארק המסילה: 4/ב/34א "תמ

בו יש להימנע ככל הניתן מהחדרת מי נגר , באזור זה .להחדרת נגר עילי למי תהום

  . למי התהום

  

  
  36נוף וחזות 4.5.8

 עליה, אחת למסילה ל"קהר תוואי של צמצום על מסתמך רפאים בעמק התנועתי הפתרון

 המתוכנן פרטי רכב לתנועת אחד נתיב משחרר הדבר. לסירוגין ולדרום לצפון רכבות יעברו

 התכנית חזות מבחינת. הניצבים רחובות של נכונה הזנה ידי על האזור תושבי את בעיקר לשרת

 .משולב כמכלול פרטי רכב ותנועת קלה רכבת, רגל הולכי של האלמנטים את לשלב מנסה

                                                           
 .משרד שלמה אהרונסון אדריכלים, ידי יועצי הנוף בפרויקט-סעיף זה נכתב על 36
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 משולב רחוב או הסמוך הרכבת ברחוב החציות אזורי כגון תנועה מיתון כאזור מתוכנן הרחוב

 המושבה של ההיסטוריים המבנים. הרחוב בחתך המשולבת מסעה עם אך יפו לרחוב בדומה

 מעתיקה שהתכנית החצרות בחזית לשימור גדרות מספר יש. התכנית י"ע יפגעו לא הגרמנית

 בשיקולי תלוי (גדרות הריסת או העתקת ידי על. . בהפקעה או הדרך זכות קו אל פנימה

 רחב רגל הולכי מרחב ליצירת הדרך זכות מלוא את לנצל אפשר יהיה חורף וסגירות) שימור

  .ונוח

 קינג לותר מרטין רחוב בין נמתח ומדרכות אחד נסיעה נתיב, אחת מסילה הכולל הרחוב חתך

 והמגיד גרץ רחוב בין גדרות הריסת/בהעתקת ורךצ יש זה באזור. מסריק/המליץ רחוב ועד

  .מזרחי הדרום מצדו' ורג'ג ולויד כרמיה ובין, הרחוב של מערבי הצפון מצדו

 נתיב ללא וממשיך מסילות לשתי שוב מתרחב ל"הרק תוואי מסריק/המליץ לצומת מדרום

 באזור חבמתר הרחוב. רפאים בעמק היחידה התחנה מתוכננת לצומת מדרום מיד. לצדו תנועה

 כולל הרחוב חתך עמנו ורחל חנניה/הצפירה רחובות בין. המליץ פינת על הדואר מבנה מול זה

 ברחל הרחוב חתך אל מצטרף רכבים לתנועת נתיב. רגל להולכי ואזור ל"הרק של מלא תוואי

 הזדמנות הנותן הרחוב בפינת עירונית ככר כמעין – רחב אזור יוצר הפניה רדיוס, אימנו

 בהעדר אימנו רחל לרחוב התחנה שבין האזור. קפה בית או קיוסק מיקום או נופי לפיתוח

 ועם באופיים מסחריים הם היום גם המבנים, לרחוב חדש כמרכז לשמש יכול רכב מסעת

 למקור להפוך יכול המקום נכון ציבורי מרחב ובתכנון קלה ורכבת רגל הולכי אזור של תוספת

  .ברחוב משיכה

 מסעה כולל הרחוב חתך ,בנוסף. מסילות בשתי ממשיך ל"הרק תוואי אמנו רחל לצומת מדרום

 המקטע את המאפיינות ופלישות אימנו לרחל מדרום יותר רחבה הדרך זכות. ומדרכות לרכב

  .טיפוסיות אינן רפאים עמק של הצפוני

 ובחצרות במדרכות נמצאים שרובם מכוון התכנית עקב יפגעו לא רפאים עמק לאורך עצים

 צדי משני, והמליץ זולה אמיל רחובות בין. עליהם משפיעה לא הדרך שהרחבת ומותובמק

 הוצאת בעת היערות פקיד לאישור ויובאו כריתה/להעתקה שסומנו פנסיות מצויות הרחוב

 מסומנים מוגבהות בערוגות ברושים שורת וחנניה מסריק רחוב בין בנוסף. בניה היתר

  .לכריתה

 עם בשילוב אורנים צומת של ובחזות בתפקוד משמעותי שינוי מציעה התכנית אורנים בצומת

 פייר רחוב (בצומת המפלסים הפרשי בשל.. למתחם ייעודית ע"תב ועם ל"הרק של הירוק הקו

 הקו תחנת כאשר אחד מצד מדרכות יתחמו תמך קירות) 'מ5-בכ זכאי בן מרחוב גבוה קניג

 תוואי לאורך ימשיכו האופניים רוכביו הרגל הולכי. ביניים במפלס תהיה ל"הרק של הכחול

  . 34 כביש דרך זכות לאורך והדרומי הרכבת ברחוב הצפוני המסילה פארק בין הכחול הקו

 לא שמעולם 34 כביש של הדרך זכות לאורך ממשיך ל"הרק תוואי אורנים לצומת מדרום

 34 בישכ הדרך מזכות ההיסטורי הרכבת תוואי ולפיצול אורנים צומת שבין בחלק. מומשה

התכנון נותן מענה לאלמנטים . המסילה פארק ג"ע התוואי מתוכנן) נהוראי רחוב באזור(

רצף , רצף שביל הליכה: ל"הבסיסיים של פארק המסילה בתכנון הפיתוח לאורך מסילת הרק

שילוב של המקטע הזה בפארק המסילה יעשה . שביל אופניים ואזורי שתילה וחזות ירוקה
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 שלא 34ל המהווה את זכות דרך כביש "שטח שנותר ממערב לתוואי הרקה. בשלב תכנון מפורט

ההחלטה תתקבל בשילוב עם . פותחה יכול להיות מתוכנן כפארק אקסטנסיבי או אינטנסיבי

  .עיריית ירושלים ושיתוף הציבור המקומי בעת תכנון מפורט

פר מבנים  כאשר מבנה אחד מתוך מס34מדרום לפיצול התוואי ממשיך בזכות הדרך כביש 

החזות המוצעת היא של פארק משולב בו רחבות . הפולשים לזכות הדרך מסומן להריסה

בביצוע כעת משני (אזורי גינון ושבילים הנותנים מענה לגישות השונות מפראק גוננים , ריצוף

  . מהשכונות השונות ומפארק המסילה, )צדי התוואי

סים יוצרים אזור בו המסילה ממשיכה באזור הפיצול מתוואי המסילה ההיסטורי הפרשי מפל

תוואי האופניים מצטרף לפארק המסילה במפלס עליון מדרום , במפלס ביניים ללא מדרכות

ל "באזורים בהם תוואי הרק. ל מדרום מערב"והולכי הרגל יכולים להמשיך לכיוון תחנת הרק

 הדבר מצריך מוצע שהתוואי יהיה שתול בדשא אך, הוא במפלס אחיד עם הפיתוח של הפארק 

  .תאום עם המחלקות השונות בעירייה ויקבע בתכנון מפורט

  
  אתרי טבע עירוני 4.5.9

ההנחה ששטחי אתרי . בנתוח ההשפעות התמקדנו בפגיעה הצפויה בשלב הקבע: הערה

  .התארגנות שיוקמו באתרי טבע עירוני ישוקמו במלואם

  

פארק המסילה מצוי  בו פארק המסילה עלול להפגע אתר טבע עירוני- במקטע עמק רפאים

 30-140-לאורך של כ חתך הרוחב הטיפוסי של פארק המסילה משתרע .תעבור המסילהדרכו 

עבור '  מ7- שרוחבה כ מתוך מרחב זה תגרע רצועה. בהתאם למקום ולהמצאותם של מבנים', מ

  . הרכבת הקלה

  

  ויעודי קרקעקרקע שימושי קונפליקטים עם   4.5.10

  : עם שימושי הקרקע ויעודי הקרקע במקטעהטבלה הבאה מסכמת את הקונפליקטים

  
  

  
  

  

  פתוחים ושטחים תנועה ,קערק ויעודי קרקע שימושי עם קונפליקטים : 4.5.10.1 'מס בלהט

  הקונפליקט השינוי/הפגיעה

  זיהום קרקע  במקטע זה אין תחנות דלק או גורמים אחרים העלולים לגרום לזיהום קרקע

 אתרים ארכיאולוגיים -
 )כגון מאגרי מים(מתקנים מיוחדים   גבוה תת קרקעיפרוזדור מתח

  מבנים לשימור בתחום הקו הכחול 10 -כ -

 ווד'וודג' מבנה לשימור המיועד להריסה בסמוך לרח -

 העתקת גדרות לשימור -

 מבנים לשימור
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 פייר קניג וסלילת כביש עוקף באזור צומת אורנים' פיצול רח -

 רחל אמנו' ליץ לבין רחהמ' עמק רפאים לתנועה בין רח' סגירת ררח -

 סגירת מסלול נסיעה בקטעים של הרחוב -

  שינוי משמעותי באזור צומת אורנים -

 

שינויים משמעותיים בתנועת רכבים 

 והולכי רגל

 )תחנת דלק אורנים( מבנים להריסה 2 -

  מבנה להריסה אזור פארק גוננים1 -

, מסריק' באזור רח, עמק רפאים' הריסת גדרות במקטע הצפוני של רח -

 פייר קניג' רחל אמנו ובאזור המשתלה בסמוך לרח

 הסדרת מרפסות החודרות לזכות הדרך -

 גדרות להריסה/ מבנים 

 פארק גוננים .1

 פארק המסילה .2

 ' מ6-הרחבה של זכות הדרך בכ( פארק קורנבלום  .3

  השפעה על שטחים פתוחים

 ביטול תחנת דלק אורנים -

 עמק רפאים' ביטל חלק מהחניות לאורך רח -

 ך לבית קברות קיים מעבר בסמו -

  שינויים מיוחדים במקטע

  
  .לעיל 4.5.9ף י ראה סע–לענין ההשפעה על ערכי טבע עירוני   

  
  

   מי תהום 4.5.11

כאמור מי הנגר הזורמים מרצועת המסילה אינם . אין חשש לפגיעה במי תהום ובקידוחים

  .אין מידע בדבר קיומם של קידוחי מי שתיה המצויים בקרבת התוואי. מזוהמים

  

   37 פרופיל הרחוב ותפקוד עירוני 4.5.12

תוחלף מיסעת האספלט בתוואי מרוצף המכיל , לצורך מתן עדיפות לתנועת הולכי הרגל ברחוב

  . פרטיהרכב ה תנועת ותמותן, ככל הניתן'  מ3  שליורחבו המדרכות עד לרוחב, מדרכה

  .חל אימנו מתוכנן מדרחוב המייצר כיכר עירונית שוקקתר' חאזור רב

. ואי ברחוב עמק רפאים מאפשר שמירה על פארק המסילה הסמוך ללא פגיעהמיקום התו

 לתושבים שני סוגים מעניק )הרכבת' עמק רפאים ורח (מרחק ההליכה הקצר בין שני הרחובות

  . שונים בתכלית של מרחבים ציבוריים איכותיים

  

                                                           
 .מ" בע2001משרד ארי כהן אדריכלות בינוי ערים , ידי אדריכלי הפרויקט-סעיף זה מבוסס על חומר שנכתב על 37
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  אתרי התארגנות 4.5.13

 הסביבתיים יצירת המפגעים  מציגה את אתרי ההתארגנות ואת פוטנציאל4.5.13.1' טבלה מס

  . של האתרים במקטע עמק רפאים

  

   לעיל3.7.5.1 מופיע בתשריט האתריםמיקום 

  

  וסיווגם העבודה אתרי רשימת :4.5.13.1 'מס טבלה

סיווג  שם האתר מספר

 האתר
 מאפייני האתר

  בסמיכות למגורים ולפארק המסילה 3 צומת אורנים 16
 ם ולפארק המסילהבסמיכות למגורי 4 מעגלי יבנה 17

  

, אתריםשלושה עולה כי ישנם ,  המוצעים במקטע עמק רפאיםההתארגנותתוח אתרי ימנ

המצויים במקומות הסמוכים למגורים או למוסדות ציבור רגישים או שנמצאים , 3-4שסיווגם 

  .  או פעילות אינטנסיבית של של הולכי רגל ומבקריםבשטחים בהם מצויים ערכי טבע עירוניים

, אבק , רעידות, רעש(יש להקפיד על יישום אמצעים למניעת מפגעים סביבתיים , תרים אלובא

סקירה של האמצעים מוצגת בסעיף . ולמזעור הפגיעה בערכי הטבע) 'זיהום מקורות מים וכו

  . במסגרת התכנון המפורט יש לתת תשומת לב מיוחדת לאתרים אלו.  לעיל4.0.8

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



   הערכת ההשפעות הסביבתיות–' פרק ד
     מקטע מלחה

  

 117
  

   מקטע מלחה 4.6

 בדרום מודעי רחוב לבין  מזרח-בצפון) ליד הרב מכר בתלפיות(רחוב הפרסה מקטע זה מתרע בין 

מ המתוכנן בקצה " ק0.5 -  המקטע כולל גם תוספת שלוחה לדפו באורך של כ.)אזור קניון מלחה (העיר

  . הקו של רכבת ישראל מדרום לדרך בינבנישתי

  

פת ועד צומת ' דרך רח, הפרסה' הקו הכחול מתלכד עם הקו הירוק בקטע שבין רח, כפי שנכתב לעיל

מקטע זה בו יש חפיפה בין הקוים כלול בתסקיר שהוכן לקו . דב יוסף והפניה לגן אלמליח' עם רח

  .הדפו אף הוא לא נכלל בתסקיר זה. הירוק

  
  שינויים בתנועה 4.6.1

כלליים הצפויים בחלופת האפס ולאחר ביצוע המציג את נפחי התנועה  4.6.1.1' תשריט מס

  .הפרויקט

  .ל" מציג את נפחי האוטובוסים בתרחישים הנ4.6.1.2' ריט מסתש

  .להלן נתוח הנתונים

  

  נפחי תנועה כלליים 4.6.1.1

  .אלא בשיעורים קטנים בלבד, לא מצאנו גידול בנפחי תנועה כלליים במקטע זה

  

  נפחי אוטובוסים 4.6.1.2

גידול מסויים . אגודת הספורט' גידול בתנועת האוטובוסים צפוי לאורך הציר ברח

אך ההנחה הינה , האייל' ם ברחובות מרוחקים יותר בשכונת מנחת כגון ברחצפוי ג

  .שהגידול אינו נגזר ישירות מהפרויקט

  

  .ברחובות הבאים צפויה עליה משמעותית בנפחי תנועת האוטובוסים

  

  )שיא שעת( מלחה במקטע האוטובוסים בתנועת גידול :4.6.1.1 'מס טבלה

  ר הגידולשיעו  תנועה חזויה  חלופת אפס  הרחוב

  50% -גדול מ  37  22  פת' רח

  50% -גדול מ  47  19  דב יוסף

  50%-גדול מ  25  16  איילה

  

  .גידול בתנועת האוטובוסים צפוי ברחובות נוספים אך שיעור הגידול קטן
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  אוויראיכות  4.6.2

  מבוא 4.6.2.1

במקטע זה . התייחסה להסטות תנועה ברשתבמקטע איכות האוויר בחינת השפעות 

  . ים לאורך ציר הרכבתאין שינויים פיזי

  

  הסטות תנועה ברשת 4.6.2.2

  .  בהמשך4.6.3.6' הסטות התנועה במקטע זה מוצגות בטבלה מס

  

 בעקבות הסטת ) מיצוע שעתיNO2(רמות זיהום האוויר הטבלה שלהלן מציגה את 

  .  לעיל4.0.3כפי שתואר בסעיף , פ מודל הקופסא"המחושבות ע, התנועה

  

  

  מלחה מקטע ,ברשת תנועה הסטות – הקופסה דלמו תוצאות : 4.6.2.1 'מס טבלה

 מצב חזוי חלופת האפס

 
 רחוב

נפח 
 תנועה

ריכוז 
ג "מקר
 ק"למ

% 
מהתקן 
 השעתי

נפח 
 תנועה

ריכוז 
ג "מקר
 ק"למ

מהתקן  %
 השעתי

  סיכום
שינוי ב 

% 

 2‐ 1,216 89 44 1,125 87 44 האייל

 22‐ 4,322 265 132 3,237 207 104 פת

 3‐ 4,719 257 128 4,347 248 124 דב יוסף
  

מלחה צפויה להצטמצם עקב  מהתוצאות עולה כי איכות האוויר ברשת באזור

אמנם מתקבלות חריגות מהתקן במצב המתוכנן אולם אלו צפויות . ביצוע התכנית

  . גם ללא ביצוע התכנית

  

ניתן לסכם כי אין תוספת של זיהום ברשת בשל הסטות תנועה במקטע , לפיכך

  . מלחה

  

  רעש 4.6.3

  מבוא 4.6.3.1

  :בחינת השפעות הרעש במקטע זה כללה מקורות אלו

    

במקומות בהם נמצאה חריגה (רעש הרכבות ורעש התנועה בכבישים  -

  ).מהקריטריון החל על רעש הרכבת

 .הסטות תנועה -
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 ).Ground Born Noise(רעש העובר דרך הקרקע  -

 .חריקות -

 באופן בחינה זו נערכה. השפעות הרעש של תחנות השנאה ותחנות נוסעים -

 .איכותי בלבד

 
כל מקורות וטווחי ההשפעה של הרעש , מוצגים הקולטים 4.6.3.1 'בתשריט מס

,  האוכלוסיה כגון תחנות השנאה ונוסעיםעלהרעש האחרים העלולים להשפיע 

 .רדיוסים קטנים וחניונים

 

  טווחי ההשפעה של הרעש 4.6.3.2

, 'י לפרק דטווחי ההשפעה של הרכבת הקלה חושבו על פי המפורט במבוא הכלל

 במקטע  התנועותתיולתדירו שחושב בהתאם הכלליטווח ההשפעה . 4.0.4בסעיף 

  :ובהתאם למהירות הנסיעה מופיע בטבלה הבאה )מוצגות בסעיף הבא(

  
 )'מ( מסילות מציר מרחק ,הרכבות רעש השפעת טווחי :4.6.3.1 'מס טבלה

  ,מהירות הנסיעה טווחי השפעה לילה טווחי השפעה יום 

 מבנה רגיש לרעש מגורים מבנה רגיש לרעש מגורים ש"קמ
10 - - - - 
20 - - 4 8 
30 3 5 9 18 
40  4  8  16  31  

50 6 12 24 48 

  

  .ש" קמ50 של מהירותטווח ההשפעה המוצג בתשריט חושב עבור 

  

  רעש הרכבות וכלי הרכב במקטע מלחה 4.6.3.3

  רעש הרכבות   .א

להלן . 'מבוא הכללי לפרק דרעש הרכבת חושב על פי השיטה וההנחות שפורטו ב

  :מספר דגשים

 .15 יום ) הכיווניםשניל (רכבות בשעת שיא' מס -

 .6.3.2 לילה )לשני הכיוונים (רכבות בשעת שיא' מס -
  

  . לעיל4.6.3.1 'מיקום הקולטים מוצג בתשריט מס

  : בטבלאות הבאותמוצגיםמפלסי הרעש 
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   Leq dBAמפלסי רעש מרכבת  :4.6.3.2 'מס טבלה

המפלס החזוי  קריטריון הרכבת 

 מהרכבת
  שם 

 טקול
/ יעוד/שימוש

 סטטוס
מרחק 

מהציר 

 )'מ(

  מהירות

 )*ש"קמ(
 עיקול

 לילה יום לילה יום

**SD-14 48.6 52.3 52 62 - 23 27.5 ציבור קיים 
SD-16 57 50 - 54.9 52.0 
SD-16a 

 מגורים קיים
66 30 - 

65 55 
49.8 46.1 

,* **SD-17 53.0 56.8 52 62 + 30 26.5 ציבור קיים 
*SD-17a 25 20 + 53.5 49.8 
SD-18 26 42 + 59.8 56.1 
SD-18a 26 42 + 59.8 56.1 
SD-19 

 מגורים קיים

31 30 + 

65 55 

56.1 52.4 
  .תיתכן מהירות נמוכה יותר של הרכבת, קולט בסמוך לתחנה* 

  לא פעיל בלילה** 

  

 בישים בהשוואה למצב הקייםבחינת הרעש החזוי מרכבות ומכ  .ב
נבחנה ,  המתייחס לרעש הרכבתמהקריטריוןבקולטים בהם צפויה חריגה  

  .  הקייםהעמידה בקריטריון התלוי ברעש הרקע

  

הטבלאות הבאות מציגות את מפלסי הרעש החזויים בהשוואה לרעש במצב 

נבחנה העמידה , לאור העובדה שלא צפויות חריגות בשעת שיא יום. הקיים

   . רק בשעת שיא לילהריטריון התלוי ברעש הרקעבק

  

  לילה -Leq dBA הקיים למצב בהשוואהמפלסי רעש  :4.6.3.3 'מס טבלה

  שם   מצב קיים

 קולט
  /שימוש

/ יעוד

 סטטוס
  רעש רקע

 

 קריטריון

 רכבתל
 רעש רכבות

 חריגה 

SD-18 56.1 55.0 56.1 1.1+ 

SD-18a 
 מגורים קיים

55.0 55.0 56.1 1.1+ 

  

  אמצעים להפחתת רעש

 בהם צפויה חריגה מקריטריון הרעשבמקטע מלחה נמצאו שני קולטים 

יש לשקול הפחתת מהירות .  בשעות הלילה בלבדdBA 1-2 -בשיעור של כ

 . ש" קמ30-הפחתת מהירות הנסיעה ל, למשל, בסמוך לקולטים אלו
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 בטבלה הבאה מוצגים את מפלסי הרעש הצפוים בשעות הלילה בקולטים

  .ש" קמ30 -בהם נמצאה חריגה אם מגבילים את מהירות הנסיעה ל

  

  dBA, eqL) ש" קמ30מהירות (מפלסי רעש חזוים בשעות הלילה  :4.6.3.4 'מס טבלה

  שם  מצב קיים

 קולט
  /שימוש

/ יעוד

 סטטוס
  רעש רקע

 

 קריטריון

 לרכבת

 חריגה  רעש רכבות

SD-18 56.1 55.0 53.1 1.9- 

SD-18a 
 מגורים קיים

55.0 55.0 53.1 1.9- 
  .תיתכן מהירות נמוכה יותר של הרכבת, קולט בסמוך לתחנה* 

  

  הסטות תנועה   .ג

את הטבלה שלהלן מציגה את מפלסי הרעש החזויים בעקבות הסטת התנועה ו

  .שיעור הגידול במפלס הרעש הצפוי בהשוואה לחלופת האפס בשעת שיא בוקר

   

   dBA , eqL)בוקר שיא שעת( תנועה הסטות עקב רעש מפלסי :5.4.6.3 'מס טבלה

  הרחוב המקטע  תוצאות  מהירות  אוטובוסים  נפח כללי

  חזוי  אפס. ח  )ש"קמ(  חזוי  אפס. ח  חזוי  אפס. ח

  64.9  64.9  50  25  16  1100  1200  האייל

  מלחה  69.8  70.8  50  37  22  3200  4300  פת

  67.1  67.1  50  47  19  4300  4700  דב יוסף

  
  

  :ותעיקרי המסקנ

 למרות הגידול בתנועת האוטובוסים לא צפויה עליה תוצאות הבדיקה מעלות כי

   .במפלסי הרעש עקב הקטנת נפחי התנועה הכלליים

  

  

 )Ground Borne Noise(רעש המתפשט דרך הקרקע   .ד
  . GBNבשל המרחק הגדול בין הקולטים למסילות לא נבדקה השפעת 

 
  )squeals(י חריקות בסיבובים "רעש הנוצר ע 4.6.3.4

השימושים . ' מ100 - בסמוך לתחנת גוננים המסילה היא בעלת רדיוס הקטן מ

לאור מהירות . מהמסילה'  מ45 - הרגישים הסמוכים ביותר נמצאים במרחק של כ

והמרחק לשימושים הרגישים ) ש" קמ30(הנסיעה הנמוכה בשל הקרבה לתחנה 

שמים כיום במידת הצורך ינקטו האמצעים המיו. פוטנציאל ההפרעה הוא נמוך

  . בקו האדום כגון שימון וסיכוך הפסים באזור זה
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  מקורות רעש אחרים 4.6.3.5

i. תחנות השנאה 
טווח ההשפעה . 'בפרק ד 4.0.4שיטת ההערכה פורטה במבוא הכללי בסעיף 

הטבלה הבאה ). כולל טווח בטחון('  מ15-20של תחנות ההשנאה הוא 

  :מציגה את פרטי תחנות ההשנאה ופוטנציאל המפגע

  

 ההשנאה מתחנות המפגע פוטנציאל :4.6.3.6 'מס טבלה
שימושים  סוג התחנה מיקום התחנה ומספרה  תחנה' מס

 רגישים בטווח
המלצות 

 לתכנון

17 Sub  אין תת קרקעית יצחק מודעי ליד כביש בגין - 

16Sub   אין תת קרקעית מחלף בגין איילן' ליד רח - 

  

 רגישים ולא םשימהטבלה עולה כי תחנות ההשנאה מרוחקות משימו

לעת התכנון המפורט יש לבחון שנית את הרעש . צפויה חריגה מהקריטריון

  . הצפוי להתקבל מתחנות ההשנאה

  

ii. חניון חנה וסע 
 .אין במקטע זה חניונים

  

iii. תחנות הרכבת 
הטבלה הבאה מציגה את . 'שיטת העבודה פורטה במבוא הכללי בפרק ד

  :מאפייני התחנות ואת פוטנציאל ההשפעה

  

 ההשפעה ופוטנציאל הנוסעים תחנות מאפייני 4.6.3.7 'מס להטב
סוג  שם התחנה

 התחנה
פוטנציאל מטרד  מאפייני רחוב טופוגרפיה קרבה לשימושים רגישים

 ואמצעים מומלצים

 הררית ממגורים'  מ70 - כ הארנה
תוואי חדש ליד 
מוקדי פעילות 

 רבה
למעט בעת (נמוך 

 ).אירועים בשעות הלילה

מגורים סמוכים במרחק  ת ביתראגוד
 מצפון לתחנה'  מ20 -של כ

ציר עירוני ראשי 
 לדי קניון מלחה

 נדרש פתרון –בינוני 
 סטנדרטי

  נמוך–בינוני  ציר עירוני ראשי מרוחקת ממגורים י"גט

 מודעי

 רגילה

 מרוחקת ממגורים

 מישורית

, ציר עירוני ראשי
 נמוך ליד תחנת הרכבת

 

  רעידות 4.6.4
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  מבוא 4.6.4.1

טווח ההשפעה למבני . 'שפעה חושבו על פי המפורט במבוא הכללי לפרק דטווחי הה

 4.6.3.1 'מגורים עבור מהירות הנסיעה המקסימאלית במקטע מוצג בתשריט מס

  . לעיל

  

טווח ההשפעה הכללי שחושב בהתאם לתדירות התנועות במקטע ובהתאם 

  :למהירות הנסיעה מופיע בטבלה הבאה

  

 )'מ( קרובה ממסילה מרחק ,הרעידות רעש שפעתה טווחי :4.6.4.1 'מס טבלה

  ,מהירות הנסיעה טווחי השפעה יום 

מגורים ומבנים המשמשים  ש"קמ

 כ לשינה"בד
מוסדות ציבור שעיקר 

 פעילותם בשעות היום
10 - - 
20 - - 
30 - - 
40  3  -  

50 6 - 

  

ישובים לפיכך לא נערכו ח,  אין מבנים המצויים בטווח ההשפעהמלחהבמקטע דרך 

  .מפורטים

  

  מפגעים בשלב ההקמה  4.6.5

הנחת המסילה במקטע מלחה תתבצע בעקירה במרכזו של כביש סואן או במרחק ניכר למדי 

,  למרות זאת.הוא נמוך למדיההפרעה  פוטנציאל). השלוחה לדפו, גשר אלמליח(מבתי מגורים 

ח בית הספר והן קיים פוטנציאל ניכר ליצירת מפגעים בשלב ההקמה של גשר אלמליח הן בשט

תשומת לב מיוחדת . בתחום הפארק בו שוהה הציבור ובו מצויים מתקני משחקים לגיל הרך

יש לתת לאופן ההקמה של הגשר על מנת למנוע מפגעים סביבתיים וגלישה של העבודות 

  .לתחום השטחים הפתוחים

וגשר השלוחה ) 'טמון ט'כרם זיתים ק(שלוחת המסילה לדפו עוברת בשולי פארק טבע עירוני 

גם במקום זה יש להקפיד על תכנון העבודות כדי להקטין את . חוצה את פארק המסילה

  .בשטחים הפתוחים ובציבור השוהה בהם, המפגעים בשלב ההקמה בפארק

  

 
  ג"אלמ 4.6.6

  . לעיל4.0.6 וסעיף כללי 2' י נספח מס/ראה

  :להלן עיקרי המסקנות
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 הסביבה לחשיפת כלל הציבור הגנתדי המשרד לעל פי התקנים המקובלים בארץ ואשר אומצו על י

 סכנה צפויה כללא , של משרד העבודה 5תקנה ג וחשיפת ציבור מקצועי על פי "לשדה קרינה אלמ

תחנות הורדה והעלאת , תחנות משנה, תשתית המסילה :לרבות, תיתתשתית המסילהלאנוש לאורך 

י בזרם ישר העולה על השדה המומלץ  לא נמצאה ברכבת רמת חשיפה לשדה מגנט,בחישובים. נוסעים

  .לנוסעים המושתלים עם קוצב לב

  :מובאים להלןהנוספים הסיכומים והמסקנות 

  הרכבתבטיחות שדה מגנטי לאדם עם קוצב לב בתוך  .לא

תוצאה זו שמרנית ולא לוקחת . 5000mG -דהיינו קטן מ, השדה המחושב קטן מהמומלץ -

  . השדה המגנטי בתוך הקרוןבחשבון גורמים נוספים שבמציאות יחלישו את

  בטיחות שדה מגנטי זרם חילופין לכלל הציבור   .לב

דהיינו אין , ICNIRP ביחס להנחיותלא תגרם חריגה : בתוך הקרון ומחוץ לאזור המסילה -

באזורי שהייה קבועים לאורך שטף השדה המגנטי . שדה מגנטי לכלל הציבורשטף סכנת 

 רמת השהינממוצע ביממה  4mG - מיםכנמושימושי הקרקע הקרובים לנתיב המסילה 

  .Hz 50תדר ב המשרד להגנת הסביבההחשיפה המומלצת לכלל הציבור על פי 

  תאימות אלקטרומגנטית לשדה מגנטי זרם ישר מחוץ לאזור המסילה  .לג

היינו רמת , מהמסילה רמת השדה המגנטי זרם ישר לא תפריע לצגי מחשב'  מ10במרחק של  -

  . תוצאה זו נכונה גם לתחנת משנה להשנאת המתח ויישורו. 600mG - השטף המגנטי נמוכה מ

  ג לשדה מגנטי זרם חילופין מחוץ לאזור המסילה"תאימות אלמ  .לד

רמת השדה המגנטי זרם חילופין לא , יםמהמסילה ומקירות תחנת המיישר'  מ3במרחק של  -

  .mG 4 -דהיינו שטף השדה המגנטי נמוך מ,  מסוג שפופרת קרן קטודיתתפריע לצגי מחשב

  מחוץ לאזור המסילהבתדר רדיו ג לשדה אלקטרומגנטי "תאימות אלמ .לה

  .CENELECתקן ב העומדמהמסילה שדה אלקטרומגנטי '  מ10יש להבטיח בטווח של  -

 בטווח של מספר מאות מטרים מתשתית 30MHz עד לתדר AMיתכנו הפרעות למקלטי רדיו  -

 בינוניים לכן נושא זה לא  לגליםAMכיום הציבור כמעט אינו משתמש במקלטי . המסילה

 .משמעותי במיוחד
 .ג מוצגים בתשריט אקוסטי" טווחי ההשפעה של קרינת אלמ 

  

  

  

  

 

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



   הערכת ההשפעות הסביבתיות–' פרק ד
     מקטע מלחה

  

 125
  

  38קרקע וניקוז 4.6.7

לרחוב יעקב ) צומת הרב מכר (34תוואי הרכבת ממשיך מפארק המסילה באזור צומת כביש 

ל רחוב אגודת פת לכל אורכו עד רחוב דב יוסף ומשם אל שולי פארק גוננים צפונית לארנה וא

  . מודעי מול תחנת הרכבת הקיימת' קניון מלחה ושכונת מלחה ועד רח הספורט שבין

) קולטנים, צנרות(לא מתוכנן שינוי בתבנית הניקוז אלא רק במיקום מרכיבי המערכת 

   .שיועתקו במידת הצורך עקב השינויים הגיאומטריים הנובעים מהטמעת תוואי הרכבת ברחוב

ככל שקיימת בתוואי ) צנרת וקולטנים(מתוכננת העתקת מערכת הניקוז במסגרת העבודות 

) ביחוד קולטנים שמיקומם צריך להישתנות(הרכבת או במקומות שבהם המערכת הקיימת 

  .צפויה להיפגע בשל עבודות השינויים הגיאומטריים

  .ל"מי הנגר העילי יתנקזו אל מערכות הניקוז הקיימת ברחובות הנ

 של מערכת הניקוז באזור שבין הארנה ותחנת מודעי הם מובל נחל המרכיבים הראשיים

  ).חלקו בתעלה פתוחה וחלקו במובל(רחביה ונחל רפאים 

מובל נחל רחביה מונח כיום בכביש שבין מגרש הטניס ואיצטדיון טדי ומשם התוואי שלו 

 חלק המהווה(הזרימה עובר במתקן הניקוז . ממשיך דרומה בין הארנה ומתחם חברת החשמל

  .ומתחברת לערוץ נחל רפאים) מהגשר של כביש דוד בנבניסטי

  

 100המערכת המתוכננת לאורך גן אלמליח תחובר אל מערכת ניקוז עירונית קיימת בקוטר 

קו ניקוז זה מתחבר באזור מגרש הטניס אל מובל . המונחת בשולי ולאורך גן אלמליח, מ"ס

מ מתוכנן " ס100הניקוז בקוטר   מקוקטע. נחל רחביה המתנקז במורדו אל נחל רפאים

  .להעתקה לקו חדש באותו הקוטר בגלל העבודות המתוכננות

השלוחה לדפו מתוכננת במקביל מדרום לכביש דוד בנבנישתי ובמקביל לגשר נחל רחביה 

מערכת זו נמצאת ברובה במפלס גבוה מעל ערוץ נחל רפאים המקביל . שבכביש דוד בנבנישתי

יחובר אל קווי ניקוז שינקזו אל ערוץ , דפו מהנקודות הנמוכות של הקטעניקוז השלוחה ל. לה

  .נחל רפאים

  

). גשר פארק גוננים(במעבר בין רחוב דב יוסף ופארק גוננים מתוכננת הרכבת הקלה על גשר 

ס אורט ספניאן ומגרשי "הגשר תוכנן בצורה המאפשרת מעבר בני אדם ובעלי חיים מאזור ביה

פארק גוננים וכן במותאם לקווי מתח עליון תת קרקעיים המונחים הספורט הסמוכים אל 

  .בסמיכות

 
  

                                                           
 מ"דוד אקרשטיין חברה להנדסה בע, דוד אקרשטיין' י אינג"סעיף זה נערך ע 38
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  39נוף וחזות 4.6.8

התכנית מתחשבת במצב הקיים ומשתדלת לעקוב אחר המאפיינים של מרכיבי הרחוב , ככלל

יש לזכור כי התכנית משתלבת ברקמה עירונית קיימת ומטרתה הינה לשפר את . הקיימים

ם של תושבי שכונות העיר ולא ליצור מהפך תכנוני וסדר המערך התחבורתי ואיכות החיי

כיוון שביצוע התכנית צפוי להעצים את העומס החזותי והתפקודי בחתך . אדריכלי חדש ברחוב

  .הרחוב ינקטו אמצעים תכנוניים להקל על עומס זה

עם (מתוכננת להיות במפלסי הכבישים הקיימים ) כבכל שאר המקטעים(הרכבת במקטע זה 

ולכן השינויים , )ים מינימאליים בגבהים של עשרות סנטימטרים בודדים לשני הכיווניםשינוי

החזותיים העיקרים הנובעים מהתכנית מתרכזים בכך שהתכנית משנה את הפיתוח לרוחב כל 

  .הרחוב ועצים קיימים ומדרכות ברחוב יכולים להיות מושפעים מכך

 מדרכות חדשות ושבילי אופניים וכן בנוסף תשתנה חזות הרחוב כיוון שהתכנית מייצרת

תחליף את כל חומרי הגמר ותוסיף הרבה עצי שדרה לרחובות שבהם היום רמת הפיתוח הנופי 

  .או שהיה צורך להעתיקם בגלל המיקום, נמוכה יחסית

  :יוצאי הדופן במקטע זה הם

, אל גן אלמליח, הס אורט ספניאן"מיד לאחר בי, קטע המסילה היורד מרחוב דב יוסף •

, בהתחלה על גשר, פ קיים"בקטע זה התוואי עובר בשצ, ומתחבר את רחוב דוד איילון

  "..חפירה וכיסוי"כ על פני הקרקע ובסוף במקטע מקורה שיבוצע בשיטה של "אח

  .שבה שטח פתוח ועצים השלוחה לדפו העוברת לצד רחוב בנבנישתי ברצועה ירוקה •

  

ומכאן שהשינוי החזותי העיקרי , יש או לצידומרכיבי המערכת מתוכננים להיבנות במרכז הכב

מלבד בקטע גן אלמליח בו  ,זאת. בשל הצורך בארגונו מחדש, צפוי להשפיע על חתך הרחוב

הפיתוח המוצע כולל עבודות שיקום , מוצע פיתוח גנני, לאורך ציר התכנית.יקומו גשר וחפיר

שדרות , שביל אופניים, כותהתכנית כוללת מדר. וטיפוח נופי בתחום הסמוך למסילה ולכביש

עצים . מפרדות מגוננות וכן רצועות גינון נוספות כשרוחב הדרך מאפשר זאת, עצים לאורכם

. ובסביבתו כחלק מהשיקום הנופי רבים ככל הניתן יינטעו באזור שמתחת לגשר אלמליח

, יינטעו עצים רבים ויישמרו עצים בוגרים במידת האפשר, בפארק אלמליח, בהמשך התוואי

  .סוג העצים ייקבע בשלב התכנון המפורט. הכל כחלק משיקום ושידרוג הגן

.. באזורי הפורטלים וכן באזור ההתחברות לפיתוח של מתחם הארנה יהיה צורך בקירות תמך

סיתות זהה , חיפוי אבן, קירות אלו יעוצבו בשפה ובחומרים המשתלבים בפארק וסביבתו כגון

  .לקיים ועוד

יעשה כל . אופיו של הגן יישמר אף הוא, ות יישמרו ויוספו עוד כניסות כל הכניסות הקיימ

  .נסיון לשמור על רציפות בין שני חלקי הגן
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ולאורכה מתוכננות רק מדרכות מילוט חדשות ברוחב , השלוחה לדפו עוברת במקביל לכביש

  .מינמאלי

רחוב ישמרו העצים במדרכה הדרומית של ה. עצים בוגרים ומוגנים יישמרו במידת האפשר

עצים חדשים יינטעו בשטחי הגינון שבין ). המדרכה הצפונית אינה משתנה(במידת האפשר 

  .מדרכת הרחוב למדרכת המילוט ובגדה דרומית של התוואי

הינו של גבעה סלעית חשופה שלמרגלותיה , הנצפה מכיוון דרך בנבנישתי, המצב הקיים בשטח

ר כי הכרם ניטע כחלק מהפיתוח הנופי בעת סלילת יש לשע. איזור מישורי בו נטוע כרם זיתים

. מלחה-חלק מהדרך הינו גשר העובר מעל למסילת הרכבת הכבדה קו תל אביב. דרך בנבנישתי

נכנס למובל באיזור גבעת שראפת ויוצא ממנו לתוך החפיר , העובר באיזור זה, נחל רפאים

ת גשר בנבנישתי ומצפון עובר תח, פארק המסילה נושק לתוואי המובל. הדרומי של הכרם

  . וממשיך הלאה לכיוון המושבה הגרמנית, לכרם הזיתים

גבעת שראפת לא נפגעת כיוון שהמסילה עוברת . בקטע זה הנגיעה בשטח והפגיעה בו מינימלית

מסילת הרכבת הכבדה ונחל רפאים לא נפגעים כיוון שהמסילה , פארק המסילה; למרגלותיה

שתמורת פגיעתו ניתן , יחידי שעלול להפגע הינו כרם הזיתיםהאיזור ה. עוברת בגשר מעליהם

פגיעה מסויימת קיימת בנצפות סלעי גבעת שראפת . כופר ותוספת פיתוח נופי בשולי המסילה

שכן גשר מקביל עתיד לעבור בין הגשר הקיים העובר מעל למסילת , מכיוון דרך בנבנישתי

יהיה רווח ] הישן והחדש[ הגשרים בין. הרכבת הכבדה המיועד לכלי הרכב ובין הגבעה

  .שיאפשר מעבר אור ואוויר לצמחיה הגדלה מלמטה

  
  אתרי טבע עירוני 4.6.9

אתר טבע עירוני זה סמוך לשטח התכנית  .40 אגן נחל כוס נחשב כמכלול טבעי פתוח כפרי

טבע ה להפגע אתר עלולבמקטע זה  , בנוסף.בקצהו המזרחי אך אינו חודר לשטח התכנית

. הפגיעה באתר טבע זה נגרמת עקב הקמת גשר אלמליח. 'יתים קטמון טעירוני כרם זה

בתכנית הישקום הנופי נלקח בחשבון הצורך להתאים את אופן מעבר המסילה לתפקוד 

  .4.6.8י סעיף /ראה. הפארק ולמנוע יצירת חיץ בפארק

  
   ויעודי קרקע קרקעשימושיקונפליקטים עם   4.6.10

  :שימושי הקרקע ויעודי הקרקע במקטעהטבלה הבאה מסכמת את הקונפליקטים עם 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 2009י סקר טבע עירוני ירושלים "עפ 40
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  פתוחים ושטחים תנועה ,קקע ויעודי קרקע שימושי עם קונפליקטים :4.6.10.1 'מס טבלה

  הקונפליקט השינוי/הפגיעה

  זיהום קרקע  במקטע זה אין תחנות דלק או גורמים אחרים העלולים לגרום לזיהום קרקע

 אתרים ארכיאולוגיים -
 )כגון מאגרי מים(מתקנים מיוחדים  ו מתח עילי באזור תחנת מודעימעבר בסמוך לק

 מבנים לשימור -

 גשר הולכי רגל  -

  נדרשת הסדרה והרחבה והסדרת ככר חדשה-איילון' רח -

 מעגל תנועה בסמוך לקניון מלחה הופך לצומת -

 מודעי' הרחבה נכרת של רח -

 אגודת הספורט ' הרחבת רח -

 כנולוגי לתחנת הרכבת הכבדהגשר הולכי רגל יחבר בין הגן הט -

שינויים משמעותיים בתנועת רכבים 

 והולכי רגל

 גדרות להריסה/ מבנים   מבנים להריסה5-כ

 השלוחה לדפו עוברת בלב מטע זיתים .1

 מעבר בגן אלמליח .2

  השפעה על שטחים פתוחים

 הריסת מגרשי טניס -

בנבנישתי עובר ברצועה המיועדת לשטחים ' תוואי שלוחת הדפו ברח -

 מבנים ומוסדות ציבור, וחיםפת

 בגן אלמליח'  מ120ובאורך '  מ8גשר בגובה 0 -

 באזור גן אלמליח ) cut and cover(מנהרה  -

 מעל פארק המסילה'  מ9-10גשר בנבנישתי בגובה  -

 חצייה של נחל רפאים במספר נקודות -

  שינויים מיוחדים במקטע

  
  

  .לעיל 4.6.9  ראה סעיף–לענין ההשפעה על ערכי טבע עירוני   

  
  

   מי תהום 4.6.11

  .אין חשש לפגיעה במי תהום). גשר(התוואי עובר במפלס הרחוב או במפלס עילי 

  
  41 פרופיל הרחוב ותפקוד עירוני 4.6.12

נקבע תוואי שעובר , לצורך מתן שירות מיטבי לשכונת גוננים ולכל השימושים באזור הארנה

צום הפגיעה בגן לצורך צמ. המעבר בגן מנתק את רצף השטח הפתוח. בתחום גן אלמליח

חלופה זו מאפשרת מעבר הולכי רגל מתחת לתוואי . נבחרה חלופה שעוברת בשוליו הדרומיים

                                                           
 .מ" בע2001ת בינוי ערים משרד ארי כהן אדריכלו, ידי אדריכלי הפרויקט-סעיף זה מבוסס על חומר שנכתב על 41
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כחלק מן העבודות להקמת קו . בחלקו המזרחי ומעל לתוואי בחלקו המערבי של הפארק

  .הרכבת ישוקם הגן ויפותח המשכו עד לבריכה

 

  אתרי התארגנות  4.6.13

התארגנות ואת פוטנציאל יצירת המפגעים הסביבתיים  האתרי מציגה את 4.6.13.1' טבלה מס

  . של האתרים במקטע מלחה

  

   לעיל3.7.5.1 בתשריטמיקום האתרים מופיע 

  

  וסיווגם העבודה אתרי רשימת :4.6.13.1 'מס טבלה

סיווג  שם האתר מספר

 האתר
 מאפייני האתר

גן פסלים בסמוך למרכז  19

 קנגורו
 ס פת"סמוך למרכז לגיל הרך ולביה 3

. יש להתרחק מפארק המסילה ומהכרם המצוי ממזרח 1 ארנה 20

 .'מהווה חלק מאתר טבע עירוני כרם זיתים קטמון ט
מהווה חלק מאתר טבע עירוני שלוחת , מגורים מצפון 2 מלחה 21

 מלחה
בחלק . מיועד להקמת הדפו, חניון אוטובוסים קיים 1 דפו 22

 רחוק משימושים רגישים. המזרחי מטע
  

, 3 אתר אחד שסיווגו מתוכנןעולה כי ,  במקטע מלחההמוצעיםוח אתרי ההתארגנות מנת

לאתר זה התכנות מסויימת אך יהיה  .המצוי בסמיכות למגורים או למוסדות ציבור רגישים

  .צורך להגבילו

, אבק , רעידות, רעש(יש להקפיד על יישום אמצעים למניעת מפגעים סביבתיים , באתרים אלו

סקירה של האמצעים מוצגת בסעיף . ולמזעור הפגיעה בערכי הטבע) 'ת מים וכוזיהום מקורו

  . במסגרת התכנון המפורט יש לתת תשומת לב מיוחדת לאתרים אלו.  לעיל4.0.8
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  המלצות להוראות התכנית –' פרק ה

   עיקרי הדברים  5.0

  .י במבוא לתסקיר ההשפעה על הסביבה/ראה  
  

שלב  (בשלב ההקמה ובשלב הקבעסביבתיים  למניעת מפגעים כיםמסמ 5.1

  )ההפעלה

 לשלב הקבע ולשלב ההקמה לכלהסביבתיים להכנת מסמכי הביצוע הנחיות ה 5.1.1

י המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית "קטעים ממנה יוכנו עלהתכנית או 

י התכנון המפורט לשלב הקבע יתואמו עם  ההנחיות להכנת מסמכ.ירושלים

 .ס"המשרד להג

בקריטריונים שפורטו יוכיח עמידה ) שלב ההפעלה( לשלב הקבעהמסמך המפורט  5.1.2

או בקריטריונים שיהיו תקפים בעת הכנת התכנון בתסקיר ההשפעה על הסביבה 

השפעות הרעש , ג"השפעת האלמ, המסמך יתיחס להשפעת הרעידות. המפורט

השפעות  עקב הסטות  , השפעות הרעש לאורך צירי הרכבת,וסעיםשל תחנות הנ

על פי הנתונים העדכניים אשר יהיו במועד הכנת התכנון  ( משמעותיותתנועה

 על –ת השנאה ועוד ומערכות מכניות מחניונים ותחנרעש של עות פ הש,)המפורט

 י פירוט הדרישות/ ראה.ס"לאיכות הסביבה והמשרד להג' פי שיקול דעת המח

 .בנושאים פרטניים בהמשך

,  לעבודות מקדימותו יתייחסבשלב ההקמה לביצוע ים המפורטכיםהמסמ 5.1.3

המסמך המפורט לביצוע יתייחס  .לעבודות הנדסיות ולהקמת תשתית הרכבת

 המסמכים יוגשו בשני לכל תחום העבודות ובכלל זה לאתרי ההתארגנות 

 :שלבים

אתרי התארגנות , מניםלוחות ז, מסמך כללי המפרט את שלבי העבודות  .א

  .ונושאי רוחב לכלל הפרויקט

ר יטמיע את הפתרונות הכלליים ויתיחס שמסמך פרטני למקטע הספציפי א  .ב

 ):כולם או חלקם(לנושאים הבאים 

 .  ושיקומםאתרי התארגנות ודרכי גישה •

 . תכנית הרטבה ואמצעים למניעת אבק •

 . נם ואחסו לסילוקםוהתחיבות, עודפי עפר ופסולת בניןמאזן  •

 ועל עבודות מנהור  בדגש על עבודות לילהמניעת מפגעי רעש ורעידות •

 המסמך יתייחס לכל מקורות הרעש ויפרט את הפתרונות .בתת הקרקע

 .השקטת מערכות ועוד, שעות עבודה, לרבות מיקום מתרסי רעש ניידים

 . תכנית הפיצוצים והשפעתם על האוכולוסיה •

 . בהטיפולחשש להמצאות קרקע מזוהמת ופירוט ה •

 .הפעלת מערכות לאספקת אנרגיה •
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 .השפעה על תפקוד הרחוב •

 .השפעה על ערכי טבע וטבע עירוני •

 .הפעלת מגרסות •

 . נדרשים בשלב ההקמה משמעותיותהסטות  תנועה •

בקרה ודיווח במהלך העבודות בכלל ובעת ביצוע עבודות , מנגנוני ניטור •

 .בשעות הלילה בפרט

 .הציבורידוע תושבים וטיפול בתלונות  •

 .י פירוט בהמשך/ ראה–התייחסות לנושאים פרטניים   .ג

. לאיכות הסביבה בעיריה' מסמכי הביצוע לשלב ההקמה יוגשו לאישור המח 5.1.4

לאיכות הסביבה ' מסמכי התכנון המפורט לשלב ההפעלה יוגשו להערות המח

 .מ לקבלת התיחסותו"צמל עברוהמסמכים יו. ס"להג בעיריה ולאישור המשרד

 התיחסות מיוחדת למקטעים תדרשנצאי תסקיר ההשפעה על הסביבה על פי מימ 5.1.5

 :כדלקמן") המקטעים הרגישים"להלן (הרגישים 

  .)שלב הקבע ושלב ההקמה (עמק רפאים' רח -

שלב הקבע  ( לרבות הפורטלים של המנהרהמקטע מרכז העיר על כל חלקיו -

 .)ושלב ההקמה

 .)שלב הקמה (פארק המסילה -

 .)ב ההקמהשלב הקבע ושל (גן אלמליח -

 בדגש על מניעת הפרעה לפעילות המתבצעת כיום  מקטע התחנה הראשונה -

 .)שלב ההקמה(במתחם 

המסמכים הסביבתיים לצורך מניעת מפגעים סביבתיים מהתחנות התת  5.1.6

 ס "קרקעיות בשלב הקמה ובשלב ההפעלה יוכנו על פי הנחיות המשרד להג

המסמכים . דות התכנוןואישורו על פי החלטת ווע  המפורט במסגרת התכנון

 הכנת .ס"לאיכות הסביבה בעיריה ולאישור המשרד להג' יוגשו להערות המח

להקמת ל "לאישור התכנון לפי הסעיף הנמסמכים אלו ואישורם יהוו תנאי 

 .התחנות התת קרקעיות

לתכנון ופתוח בר קיימא למניעת מפגעים מאתרי ההתארגנות ' הנחיות המח 5.1.7

 יובהר כי אתרי. ף כמסמך רקע לתוכניתכלולות במסמך מסכם המצור

 המופיעים בתסקיר ההשפעה על הסביבה ובתשריטי התוכנית הינם ההתארגנות

אופציונאליים בלבד ועירית ירושלים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש חלופות 

 אין מניעה מהצגת אתרי .נוספות לאתרים המוצעים בשלב התכנון המפורט

 . גרת התכנון המפורטאחרים במס/ התארגנות נוספים

 . בהמשך5.8 ראה סעיף –אתרי טבע עירוניים  5.1.8

 במידת הצורך משמעותיות במסגרת התכנון המפורט יבחנו הסטות תנועה  5.1.9

 בתאום עם נציג משרד לצמצום הסטות התנועה המשמעותיות יגובשו פתרונות 

 .לאיכות הסביבה בעירית ירושלים'  והמחהתחבורה
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  )שלב הפעלה(שלב הקבע מפגעי רעש ורעידות ב  5.2

המפורטת בתקנון ) מפלס פליטה(הרכבת אשר תופעל תעמוד במגבלת הרעש   5.2.1

ניתן יהיה לחרוג מהוראה זו בכפוף להצגת פתרונות להנחת דעת . 8000תכנית 

  .ס"המשרד להג

 יחרגו מהקריטריונים המפורטיםמפלסי הרעש והרעידות מכלל המקורות לא   5.2.2

 מתודולוגיה לבחינת – 4.0.4.2 סעיף ,ל הסביבהעהשפעה ה בתסקיר 'בפרק ד

  .רעש

בשלב התכנון המפורט ולפני תחילת העבודות יוכנו מסמכים אקוסטיים   5.2.3

) אך לא רק(המסמכים יתיחסו בעיקר .  לעיל5.1.2מפורטים כאמור בסעיף 

למקורות הרעש והרעידות המצויינים בתשריטים האקוסטיים העקרוניים 

  :אלולנושאים ו

  . רעש ורעידות לאורך צירי הרכבת-

עמק ' במרכז העיר וברח) GBN (בקרקערעידות רעש הנגרם עקב התפשטות  -

  .רפאים

המוצגות בתשריטים האקוסטיים  רעש מתחנות הנוסעים בדגש על התחנות -

  ".1992לתקנות "והן " 1990לתקנות " התכנון יתיחס הן .העקרוניים

, במסגרת התכנון המפורט, עמק רפאים יבדקו' רח במקטע מרכז העיר ובמקטע -

ישום , הכוללים הגבלות על מהירות הנסיעה, האמצעים המומלצים בתסקיר

  .מניעת רעש חריקות ואמצעים נוספים ככל שידרשו, רפידות ובסיס צף

המוצגות בדגש על התחנות   רעש ממערכות מכניות בתחנות ההשנאה-

  .בתשריטים האקוסטיים העקרוניים

  .על פי מידע עדכני בעת הכנת התכנון המפורט משמעותיות הסטות תנועה   -

  .חריקות הרכבת -

 ןההמלצות המפורטות בתסקיר ויעדכנאת  שוב ןמסמך האקוסטי המפורט יבחה

הגשת המסמכים ואישורם יהיו על פי  .על בסיס מידע ונתוני תכנון עדכניים

  . לעיל5.1המפורט בסעיף 

    

  ההקמה שלב - דותורעי רעש מפגעי  5.3

הכנת המסמך . לפני תחילת העבודות יוכן מסמך ביצוע אקוסטי לשלב ההקמה 5.3.1

המסמך יקיף את כלל העבודות אך .  לעיל5.1ואישורו יהיו על פי המפורט בסעיף 

 :ישים דגש על המקומות הבאים

  .ביצוע מנהרת הרכבת –

 .ביצוע העבודות במקטעים הרגישים –

  .' חלק ג4150DINלא תחרוג מתקן עוצמת התנודה המרבית המותרת  5.3.2
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הרעש המצטבר מעבודות ההקמה יוגבל על פי ההנחיות של המשרד להגנת  5.3.3

רעש (הרעש לא יחרוג מהערכים הקבועים בתקנות למניעת מפגעים . הסביבה

  . מחוץ למבנהdBA20 בתוספת 1990- ן" תש-)בלתי סביר

 על פי התקנות הרעש הנגרם על ידי ציוד הבניה יעמוד במפלסי הרעש המותרים 5.3.4

ח המדידות "דו. 1979- ט"תשל) ד בניהעש בלתי סביר מציור(למניעת מפגעים 

 . תחילת העבודותלפני הילאיכות הסביבה בעירי' יועבר למח

ג "תשנ) מניעת רעש(שעות העבודה תהיינה על פי הקבוע בתקנות למניעת מפגעים  5.3.5

הלילה רק בכפוף ניתן יהיה לבצע עבודות בשעות  .2011 ועדכון משנת 1992 –

 .להגשת דוח אקוסטי מפורט אשר יבדוק את השפעת העבודות על האוכלוסיה

יהיו )  למחרת07:00 - ל19:00בין השעות (הקריטריונים לרעש בשעות הלילה 

 .ס" ועל פי הנחיות המשרד להגבהתאם למפורט בתסקיר ההשפעה על הסביבה

 .ס"ת המשרד להגעבודות בשעות הלילה תלווינה בניטור בהתאם להנחיו

פגעים מערכות מכאניות אם יעשה בהן שימוש יעמדו בדרישות התקנות למניעת מ 5.3.6

 .1990- ן"תש) רעש בלתי סביר(

ד " תותר בכפוף להגשת חוו4/9הפעלת מגרסה באתר אחר מאתר מחלף  5.3.7

 . לאיכות הסביבה בעיריה' אקוסטית לאישור המח

 :נוהל ביצוע הפיצוצים 5.3.8

רעש בלתי ( המותר בתקנות למניעת מפגעים רעש הפיצוצים לא יחרוג מן  .א

הרעידות והרעש הנגרם עקב מעברן בקרקע לא יחרגו . 1990ן "תש) סביר

  .ם ותסקיר ההשפעה על הסביבהמפורטימהקריטריונים ה

חריגה מהוראה זו .  בבוקר7:00 - ל19:00 פיצוצים בין השעות ולא יבוצע  .ב

ס "יה והמשרד להגלאיכות הסביבה בעיר' תותר רק בכפוף לאישור המח

 .ופרסום לציבור

לאיכות ' תוגש למח)  לוח זמנים וידוע הציבורתלרבו(תכנית הפיצוצים   .ג

לתכנית יצורף מסמך אשר ינתח את השפעות . ס"הסביבה והמשרד להג

 .הפיצוצים על האוכלוסיה ויפרט את האמצעים הנדרשים למניעת מפגעים

 רעש בהתאם למנגנון הניטור במהלך ביצוע עבודות בשעות הלילה יבוצע ניטור 5.3.9

 .קרה שיפורט ויאושר במסמך הסביבתי שיוכן לשלב ההקמהבוה

  

  )שלב ההפעלה(זיהום אויר בשלב הקבע   5.4

 ברחוב שמואל יחושבו ריכוזי מזהמי האוירציר הרכבת הקלה לעת פתיחת   5.4.1

אשר ) נתוני תנועה, מקדמי פליטה, מתודולוגיה(הנביא על בסיס מידע עדכני 

לאיכות ' בהתבסס על החישובים החוזרים תשקול המח. היה באותה עתי

 זיהום האוויר כגון הגבלת כניסת למיתון מקומיים באמצעים נקיטההסביבה 

  .תחנת ניטוראו הצבה של /לרחוב זה ו מזהמים אוטובוסים או משאיות
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   שלב ההקמה-מפגעי אבק   5.5

מניעת מפגעי אבק בשלב ההקמה לפני תחילת העבודות יוגש מסמך סביבתי ל  5.5.1

אבק בעיקר ם דגש על מניעת מפגע שבמסמך יו.  לעיל5.1כמפורט בסעיף 

  :)אך לא רק (במקומות אלו

  . הפורטלים של מנהרת הרכבת-  

  . לאחסון זמני של עודפי עפריםמיועדה יםאתר -  

  . ביצוע עבודות במקטעים הרגישים-  

ריגות מתקנות אויר נקי ערכי איכות אויר הפעילות באתר תעשה כך שלא יוצרו ח  5.5.2

 . מעבר לאתר, 2011א "התשע

פרק בכל עת ינקטו צעדים למניעת יצירה או פיזור אבק למעט בימים גשומים וב  5.5.3

 .  מתום כל אירוע גשם ימים3זמן של 

אתרי ההתארגנות ואתרי העבודה יוקפו בגדר אטומה למניעת פיזור אבק   5.5.4

  .' מ2.5-3וחלקיקים בגובה 

תחזית בכלי צפויות על פי הפעילויות יוצרות אבק לא יערכו בימים בהם   5.5.5

בימים בהם צפויות וכן ,  רמות גבוהות של זיהום אוויר חלקיקי,התקשורת

  ).הישני/' מ6מהירות הרוח עולה על (רוחות חזקות 

לא יפלטו עשן שחור מעבר , לרבות ציוד הנדסי, כל כלי הרכב הפועלים באתר  5.5.6

    .למותר

יהיו מכוסות כך שתמנע פליטת אבק , כל המשאיות העוזבות את האתר עם עפר  5.5.7

  . מהן בעת נסיעה

 .ככל הניתן, מעבר המשאיות יהיה בצירים ראשים בלבד  5.5.8

לטי אבק אשר יופעלו במקטעים הרגישים יצוידו בקו' גרסה כומ, חודי קמכונת  5.5.9

לאיכות ' י המח" אמצעים חלופיים יאושרו ע.ויופעלו תוך הרטבה רציפה

  .הסביבה בעיריה

  . גלגלי המשאיות העוזבות את אתר העבודה ישטפו לפני יציאתן לרחובות העיר5.5.10

  

  ג"אלמ  5.6

ידי המשרד להגנת - ים המומלצים עלעצמת השדה המגנטי לא תעלה על הערכ  5.6.1

  .הסביבה לעת מתן היתר הבנייה

מות  מקודגש עלרמת שטף השדה המגנטי בבחן שוב תבשלב התכנון המפורט   5.6.2

   :אלו

  .עמק רפאים'  רח-

  . מקטע מרכז העיר-

  . בית החולים ביקור חולים-

 במרחק של  מוסדות ציבור הכוללים ציוד רפואי אלקטרוני תומך חיים המצויים-

  .ופחות מציר המסילות או מתחנות ההשנאה'  מ12
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דגש ינתן  . שיהיה בו צורך בהתחשב בנתוני התכנון העדכנייםוכן בכל מקום נוסף

במישור האנכי  ) והקטנרי (חינת ההשפעה על שימושים שקרבתם למסילהבל

 .' מ10 -קטנה מוהאופקי 

לך ההפעלה הנסיוניות ולאחר במהרמות השדה המגנטי והשדה החשמלי ימדדו   5.6.3

תוצאות . ס"י המשרד להג"ההפעלה השוטפת על פי תכנית מדידות שתאושר ע

 .ס"לאיכות הסביבה בעיריה ולמשרד להג' המדידה יוגשו למח

בקשות מתאימות להיתרי הקמה והפעלה על , יזם יגיש למשרד להגנת הסביבהה  5.6.4

 .2006 תנחוק הקרינה הבלתי מיינפי 

מכל בנין המיועד '  מ5 -קום תחנת המיישרים יהיה במרחק שלא יפחת ממי  5.6.5

  .של מגורים ותעסוקהלשימוש 

כגון הצבת ספסלי (לא תתאפשר שהות של הציבור מעל תקרות חדרי ההשנאה   5.6.6

אלא אם ננקטו אמצעים להפחתת רמת השטף ) ישיבה או מתקנים אחרים

 .ס"י המשרד להג"המגנטי לסף הנדרש ע

 

  שיקום נופי  5.7

ההשפעה על הסביבה עקרונות השיקום הנופי יהיו על פי המפורט בתסקיר   5.7.1

   .ובתשריטי התכנית

י הסעיפים / מקטע ראהכל ל בתסקיר השפעה על הסביבהלפירוט השיקום הנופי

  :הבאים

  . מקטע רמות-  3.1.8סעיף 

  . מקטע מרכז העיר-  3.2.8סעיף 

  . מקטע התחנה הראשונה-  3.3.8סעיף 

  . מקטע דרך חברון-  3.4.8סעיף 

  . מקטע עמק רפאים-  3.5.8סעיף 

  .   מקטע מלחה-  3.6.8סעיף 

 .במהלך הביצוע ישמרו מעברים להולכי הרגל לאורך הרחובות  5.7.2

יעשה מאמץ לשמר את העצים , במסגרת הכנת התכנית הנופית המפורטת  5.7.3

 העצים תאושר עתקתה/תכנית עקירת. בהתאם למצבם ולסוג העצים, הקיימים

  . כתנאי למתן היתר בניהידי פקיד היערות- על

תכנית השיקום הנופי  המפורטת לאישור מהנדס  תנאי להיתר בניה יהיה הגשת   5.7.4

 . לאיכות הסביבה'  והמחהעיר

 שיקום הגינות שתפגענה ושחזור אלמנטי הרחוב ו עבודות השיקום הנופי יבטיח  5.7.5

 . רחובדות בסיום העבוהאחרים  לאחר 
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  שמירה על ערכי טבע ואתרים של טבע עירוני  5.8

ביצוע התוואי יחייב עבודות באתרי טבע עירוני ובאזורים פתוחים רגישים   5.8.1

  :כדלקמן

  .ם אתר התארגנות הרטו-  

  .פארק גוננים, פארק המסילה-  

  . אתר כיפת רמות פולין-

  . אתר נחל צופים-

  .' כרם זיתים קטמון ט-

  ).גן בלומפילד(כנות שאננים  גן מש-

    גבעת הארבעה מנזר מר אליאס-

  . הר חומה מערב-

   אגן נחל כוס-

  )טרסות וכרם זיתים( טנטור -

 כל אתר טבע עירוני אחר העלול יהיה להפגע במישרין או בעקיפין עקב העבודות -

  .או הפעלת הרכבת ומתקניה

 טבע עירוני הינו הכנת מסמך תנאי לתחילת העבודות באזורים רגישים ובאתרי  5.8.2

לאיכות הסביבה בעיריה כמפורט ' סביבתי לשלב ההקמה והגשתו לאישור המח

  .5.1בסעיף 

באמצעים הבאים לצורך הקטנת בפעולות ויש לנקוט בשלב התכנון המפורט   5.8.3

  :הפגיעה כדלקמן

טבע עירוני מפורט למיפוי ערכי הטבע וקביעת הנחיות ביצוע סקר  •

' הסקר יבוצע עלפי הנחיות מח. עה באתר ולאופן שיקומולצמצום הפגי

הסקר יתייחס גם לפתרונות למניעת הזרמת תשטיפים . קיימות

מניעת פיזור חומרים , מניעת זהום תאורה, הסדרת הניקוז, מזוהמים

קיימות יהווה תנאי ' אישור הסקר והמלצותיו על ידי מח.  ועודמסוכנים

.  המקדימות שאינן נכללות בהיתריםלמתן היתר בניה ותחילת העבודות

 .התנאים וההמלצות יעוגנו בהיתרים

חישוף הקרקע העליונה איסוף הגיאופיטים ושמירת הזרעים על פי  •

 .הנחיית האקולוג

 .השבת הצמחיה המקומית במסגרת תוכנית השיקום הנופי •

 שנים לפחות 5מניעת התבססות מינים פולשים וביצוע מעקב למשך  •

 .גבהנחיית האקולו

 .תכנית השיקום הנופי תגובש בתאום עם אקולוג •

 .העבודות באתרי הטבע העירוניים ילוו על ידי אקולוג •
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   ומבנים לשימורעתיקותאתרי   5.9

יש לקבל את אישור רשות העתיקות בשלב קבלת היתרים להריסה ולחפירה בכל   5.9.1

  .שלב

 

  אקלים בתחנות הנוסעים  5.10

 ישולבו אמצעים מיוחדים למניעת מפגעים כתוצאה נות הנוסעיםחבתכנון ת  5.10.1

 וחשיפה לקרינת שמש בעונת החורףוגשם  כגון רוחות –מתנאי אקלים קשים 

  . חזקה בעונת הקיץ

 תכנון תחנות הנוסעים בהן צפויים מפגעי אקלים על פי תסקיר ההשפעה על 5.10.2

  .עי האקליםהסביבה ילווה בנתוח אקלימי אשר יפרט את הפתרונות למיתון מפג

לאיכות הסביבה בעיריה במסגרת מסמכי ' נתוח האקלימי יוגש לאישור המחה 5.10.3

  .רשאית להנחות להרחיב את הבדיקה לתחנות נוסעים נוספות' המח. ההיתר

  .לא יחשב כסטייה מתכנית זו ) כגון קירוי חלקי(תוספת אמצעים פיזיים   5.10.4

  

   וניקוזחלחול מי נגר  5.11

 קליטת כמות גדולה ככל לצורך להשהיית מי נגר שטחים שולבוח התכנית יבשט  5.11.1

 .הניתן של מי נגר וחלחולם לתת הקרקע

 בשטחים .)חצץ וחלוקים(פ יהיו מגוננים או מצופים בחומר חדיר "שטחי השצ  5.11.2

  .אלו תתאפשר התקנת מתקנים להשהיית מי נגר והחדרתם לקרקע

 אזורים הרגישים להחדרת מי נגר כגון אזורים ל לא תחול על" ההוראה הנ5.11.3

  .החשודים בזהום קרקע

ניקוז הטבעיים ה וציהתכנון המפורט של מערכת הניקוז יבטיח שימור ער  5.11.4

  .הערכיים המתנקזים לנחל רפאים ולנחל שורק

 פתרונות הניקוז של מי הנגר יכללו בתחום התוכנית לרבות מתקני השהייה 5.11.5

 אישור .ליווי נספח הידרולוגיב המסמכים יוגשו .סיס הניקוז עד באורכיים

לאיכות הסביבה ומהנדס העיר יהוו תנאי למתן היתר ' י המח"המסמכים ע

 .חפירה

  

  זיהום קרקע  5.12

 בכלל ובקרבת לפני תחילת העבודות בכל אחד מהאזורים החשודים כמזוהמים  5.12.1

 .ימצאות קרקע מזוהמת יערך סקר להערכת פוטנציאל ה,תחנות דלק בפרט

  .   בעיריה הסביבהאיכות ל'חעל פי הנחיות המיבוצע  טיפול ככל הנדרש ה

    

  חפירת מנהרת המסילה  5.13

  .דרום-חפירת המנהרה תהיה בכיוון צפון  5.13.1
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תתואם עם נציגות בית ,  חפירת המנהרה בסמוך לבית החולים ביקור חולים5.13.2

  .החולים

השלכת עצמים , לול הצגת אמצעים למניעת גישות של הולכי רגל תכנון המנהרה יכ5.13.3

   . אל עבר כבלי החשמל'וכו

  תכנון ניקוז המנהרה והפורטלים ימנע הגעת תשטיפים מזוהמים אל תוך 5.13.4

לאיכות ' מחהפתרונות הניקוז יוגשו בליווי נספח הידרולוגי לאישור . המנהרה

  .סביבה בעירייה

ח " בניה לחפירת המנהרה בסמוך לבית החולים  יהיה הכנת דו תנאי למתן היתר5.13.5

 בטיחות קרינה שיכלול בין מהיתר  יועץח"בטיחות על ידי יועץ בטיחות ודו

בעת מילוי , הוראות והנחיות למיגון מיכל החמצן בעת ביצוע החפירות וההקמה

' הדוחות יועברו לאישור מח. המיכל ובשלב הקבע עקב השפעת מערכת החשמל

  .יימות בעיריהק

 במסגרת התכנון המפורט ישקלו הצורך והאפשרות להאריך את הקירוי מעל 5.13.6

  .המנהרה בפורטל הדרומי

  .5.1.3 על ביצוע המנהרה יחול האמור בסעיף 5.13.7

  

  תנאים למתן היתר בניה וחפירה  5.14

בדבר תנאי למתן היתר חפירה הנו תאום עם המחלקה לאיכות הסביבה בעירייה   5.14.1

 .פעולות שיש לנקוט לסילוק עודפי עפר

תנאי למתן היתר בנייה הנו אשור מסמכי הביצוע לשלב ההקמה ולשלב הקבע   5.14.2

המסמכים .  בהתייחס לכלל הנושאים הנזכרים בסעיף זה לעיל5.1כאמור בסעיף 

יועברו גם המסמכים . 5.2-5.6יוכנו על פי המפרטים המצוינים בסעיפים 

  .וות המלווהלהתייחסות הצ

 נתוח אקלימי בתחנות הנוסעים כמפורט בסעיף אישור  תנאי להיתר בניה הינו 5.14.3

  .לאיכות הסביבה בעיריה' י המח"ע,  לעיל5.10

ובשטחים ח למניעת פגיעה באתרי טבע עירוני " הגשת דונו  תנאי להיתר בניה הי5.14.4

לאיכות הסביבה ' המחי "ואישורו ע,  לעיל5.8כמפורט בסעיף פתוחים ושיקומם 

  .בעיריה

שא המצאות קרקע מזוהמת והטיפול בה בנוח " תנאי להיתר בניה יהיה הגשת דו5.14.5

  .לאיכות הסביבה בעיריה' י המח"ואישורו ע,  לעיל5.12כמפורט בסעיף 

י חוק הקרינה הבלתי "תנאי להיתרי בניה יהיה הגשת המסמכים הנדרשים עפ  5.14.6

  .ס"הגמיננת לאישור המשרד ל

  .תנאי ליתר בניה הינו קבלת אישור רשות העתיקות  5.14.7

  

  מ והרכבו"נוהלי הצמ  5.15

  .8000מ יהיה בהתאם להוראות תכנית "הרכב הצמ  5.15.1

  .מ ותפקידיו יקבעו על ידו לפני תחילת העבודות"נוהל העבודה של הצמ  5.15.2
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 המלצות להוראות –' פרק ה
 התכנית

  

  סיונית יהוראות סביבתיות לשלב ההפעלה הנ  5.16

 רמות חשיפה לקרינהרעידות ו, הפעלה הניסיונית תבוצענה מדידות רעשבמהלך ה 5.16.1

'  המחתוגש לאישור הכוללת גם מתודולוגיה תכנית המדידות . אלקטרומגנטית

תחנות ,  רכבת נוסעת–ס ותתיחס לכלל המקורות "המשרד להגו לאיכות הסביבה

  .'השנאה וכותחנות , נוסעים

בנקיטת אמצעים נוספים להפחתת על בסיס מימצאי המדידות יקבע הצורך  5.16.2

 .המפגעים ולעמידה בתקנים ובקריטריונים הנדרשים

ס "י המשרד להג"תנאי לתחילת ההפעלה הקבועה הוא אישורן של ההמלצות ע 5.16.3

חוות הדעת של גופים אלו ום ית המסמכעברוה, לאיכות הסביבה בעיריה' והמח

 .מ" הצמ ואישורלהערות
  

  לה הקבועהוראות סביבתיות לשלב ההפעה 5.17

ג "מלרעידות וא, )GBNלרבות (אחר ההפעלה הקבועה תבוצענה מדידות רעש ל 5.17.1

, הניטור יבוצע לאחר ההפעלה. על מנת לבדוק עמידה בהוראות הסביבתיות

 מחזור המדידות הראשון יבוצע .ס"ובתום תקופה זו על פי הנחיית המשרד להג

  . חודשים ממועד ההפעלה הקבועה בכל קטע6תוך 

אופן נתוח הנתונים ותכולת המסמך יוגשו לאישור , השיטה,  המדידותתכנית 5.17.2

 .ס"המשרד להג

) בהתחשב בתבנית הפעילות המלאה(במידה ותמצאנה חריגות מהקריטריונים  5.17.3

 .יפורטו האמצעים הנדרשים ולוח זמנים מוגדר לישומם בפועל

 ח"דו. ס"ח המסכם את המדידות ואת ההמלצות יוגש לאישור המשרד להג"הדו 5.17.4

 .מ"ח יוגש גם לצמ"הדו. זה יכלול לפי הצורך גם הצעה לתוכנית ניטור קבועה
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  נספחים

תסקיר רכבת קלה קו 

  'ה-'כחול פרקים א
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נספחים

  1' נספח מס

הנחיות להכנת תסקיר  
ות דעת   וחו
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 2105באוגוסט  25

 

 לכבוד

 גב' שירה תלמי

 מתכננת מחוז ירושלים

 משרד האוצר

 

 " הכחול רכבת קלה "הקו – הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבההנדון: 

     

. של הרכבת הקלה "כחול"הקו ה 010-1018020 מצ"ב הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה לתכנית

ברמות, עובר במרכז העיר במנהרה ומתפצל י שמתחיל בתוואנוסף  התכנית מציעה הקמת קו רכבת קלה

  .שלוחה לגילה ושלוחה למלחה –שלוחות  2 -ל

 . 00.8.2105 שהתקבלה במשרדנו בתאריךעדה המחוזית והנחיות אלו הוכנו בהתאם להחלטת הו

לעורכי הועברה על ידי המשרד להגנת הסביבה הנחיות שבו טיוטת ה תולדה של תהליך מסמך זה הוא

שלא היתה עליהם תייעצויות על נושאים שונים ה מהם, והתקיימו הערות וקבלנתיר וליזם, התסק

נוסח הנחיות המוסכם על עורכי כנ"ל, המשרד יצר סבבי התייעצויות  .  לאחר מספרמלאה הסכמה

 התסקיר והיזם.

מטרת התסקיר היא לבחון את ההשפעות הסביבתיות הצפויות להתקיים בעקבות יישום התכנית 

לערכי טבע עירוני  בנדון, תוך מתן דגש למשמעויות הנובעות מקרבתה לשכונות מגורים סמוכות,ש

 ולאזורי תעסוקה.

 :שעל התסקיר לבחון הם משמעותיים םנושאי

 .עמק רפאים היה קונפליקט כדוגמתבהם חלופות לתוואי הרכבת במקומות ש .א

יר ככל שהדבר נוגע לרכבת שנבחן בפעם הראשונה בתסקנושא  –נהור ותחנות תת קרקעיות מ .ב

לתת על מנת  רה המעמיקה ביותר שניתן במסמך זההנושא בצו המשרד מבקש בחינה שלקלה.  

 .את המענה הטוב ביותר והמידע הכי עדכני

הרעש, אלמ"ג, איכות אויר  ומם, ובעיקר בהיבטיפתרונות לצמצה יציג את הקונפליקטים ואתהתסקיר 

 וכדומה.

 

 בברכה,          

 

 ף שגיאאס

 מתכנן

 

  קובי כחלון, יו"ר הוועדה המקומית ירושליםהעתקים:   

 שלמה אשכול, מהנדס העיר ירושלים     
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 דלית זילבר, הממונה על המחוז     

 שוני גולדברגר, מנהל מחוז ירושלים     

 מחוז ירושליםאבי בן צור, מתכנן       

 שלים, עיריית ירומנהל המח' לקיימותעמירם רותם,       

       צחי ויטלזון, תכנית אב לתחבורה      

 זיו אדר, לשכת התכנון המחוזית ירושלים     

 ת איכות אוירדפנה סימן טוב, מרכז     

 בל, מרכז רעשדימיטרי קר      

 , חב' טופ סביבהעורכת התסקיראסנת ארנון,       
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 הכחול"  רכבת קלה "הקו –שפעה על הסביבה הנחיות לתסקיר ההנדון:        

 101-0118110מס' תכנית :      

  

הניסיון והידע הסביבתי, הן התכנוני והן הביצוע, שהצטבר בשנים האחרונות מאפשר לגורמי התכנון 

הליך של בחינה ממוקדת יותר של ההשפעות הסביבתיות של רכבת קלה  להורות עלהסביבתיים 

מנת למקד יותר את הבחינה של ההשפעות הסביבתית של תכנית זו, הוטמעו  בירושלים. לפיכך, על

בהנחיות לתסקיר זה המתודולוגיה והמסקנות היישומיות שפורטו  במסמך " טווחי ההשפעה 

  . 21021הסביבתיים של הרכבת הקלה" מיולי 

 

השפעה על  אלו ישלב חומר שהוגש בתסקיר תסקיר ההשפעה על הסביבה, אשר יוגש על פי הנחיות

.  האחרות של הרכבת הקלה השפעה על הסביבה לתכנית  יותסקיר 0לתמ"מ  20הסביבה לשנוי מס' 

התסקיר יתבסס על נתונים מעודכנים, ניסיון מצטבר ולקחים שנלמדו בזמן הטיפול והליווי של פרויקט 

י הרכבת כפי ובמיוחד בהתייחס לנתוני ומרכיב 0111-ד ו8111, 00,111הקו הראשון, וכן תכניות 

 שמוגשים על ידי הזכיין. 

 

 השלב הראשון הוא קביעת טווחי ההשפעהיבוצע בשני שלבים, כאשר בתסקיר היות ופרק ד' 

וליישם את הליך קביעת טווחי א ולהבין ושל הרכבת הקלה, על עורך תסקיר זה לקר הסביבתיים

וכן את   2102קלה מיולי מסמך המפרט את טווחי ההשפעה הסביבתיים של הרכבת הההשפעה. ראה 

 נספח א' בהנחיות אלו.

תסקיר ההשפעה על הסביבה יאפשר את בחינת הפרויקט, הן על ידי אנשי מקצוע, והן על ידי הציבור. יש 

של הפרויקט תמחיש לציבור את  תהוויזואלילהקפיד כי המידע יוגש בצורה ברורה וקריאה, וכי ההצגה 

 הרכבת הקלה לעת תפעולה. 

 

 כללי

חיות אלו הוכנו בעקבות החלטת הועדה המחוזית לתכנון ולבניה בירושלים שהתקבלה במשרד הנ .0

 21.1.2105להגנת הסביבה ביום 

התסקיר יתייחס לתוואי, לתחנות, לחניונים, למתקנים, למבני הדרך, לתשתיות כפי שמוצעות  .2

 בהוראות התכנית, בתשריטים ובנספחים.

 חבורה הכוללת גם אם אינם חלק מהתכנית המוצעת.התסקיר יתייחס לכל מרכיבי מערכת הת .0

עם הקווים הקיימים והמתוכננים )הקו  ולממשק 2090בתמ"מ  המאושרהתסקיר יתייחס לתוואי  .2

 .מעודכנתהרשת המ מהווים חלק וכן לחלקים שאינם מופיעים בתמ"מ אך, והקו הירוק( ,האדום

ניתוח של טווח ההשפעה הסביבתיים. פרק ד' יבוצע בשני שלבים עיקריים. בשלב הראשון יבוצע  .5

לאחר סיום ביצוע שלב זה, יתאם עורך התסקיר עם המשרד להגנת הסביבה והמחלקה לאיכות 

                                                           
1
 4102יין ותופ אקוסטיקה ", יולי אפרים שלא –"טווחי השפעה על הסביבה של הרכבת הקלה"   
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ייערך דיון על המסקנות והממצאים   הסביבה בעיריית ירושלים את ההליך ותוצאות הניתוח שנדרש.

 המשרד להג"ס. השיטה תאושר ע"יעם המחלקה לאיכות הסביבה והמשרד להגנת הסביבה. 

 הכנת תסקיר ההשפעה על הסביבה הנה באחריות יזמי התכנית. .6

יש לכלול בתסקיר את שם האחראי לעריכתו וכן את שמות היועצים המקצועיים שהשתתפו בהערכת  .1

 ההשפעות הסביבתיות השונות.

לאים עורך התסקיר יצרף לתסקיר תצהיר הקובע כי נתוני התסקיר נבדקו על ידו וכי הם נכונים ומ .8

 בהתאם להנחיות.

היועצים המקצועיים יצרפו בנספח לתסקיר תצהיר ובו הם מאשרים כי החומר המוצג בתסקיר הנו  .0

 החומר אותו הם הגישו.

 התסקיר יכלול בראשיתו תקציר ובו עיקר הממצאים. .01

 יש לכלול בתסקיר רשימה ביבליוגרפית ומקורות הנתונים ששימשו את מכיניו. .00

 יר, יהוו חלק מהתסקיר ויופיעו כנספח בסוף המסמך.ההנחיות להכנת התסק  .02

 התכניות המוצעות )תקנון, תשריטים  ונספחים( תצורפנה כנספח לתסקיר. 

 הנחיותסעיפי התסקיר ההשפעה על הסביבה יכלול התייחסות מלאה לכל   .00

 עורך התסקיר אחראי להגשת המידע הנדרש בראיה מרחבית כוללת המשלבת את תחומי     .02

 סות השונים.ההתייח 

 המידע בתסקיר יוגש בצורה ברורה וקריאה. מידע ויזואלי יוגש באופן שיאפשר הבנה ובחינה     .05

 של הפרויקט לציבור הרחב ולאנשי מקצוע.  

 תסקיר שיוגש בצורה לא  שלמה יוחזר ולא ייבדק.   .06

פני ל בועייםפני המשרד להגנת הסביבה כשיש להציג את ממצאי התסקיר בעל פה )ניתן גם בכתב( ב  .01

 הגשת התסקיר.

יש להגיש את התסקיר למוסדות התכנון, ובארבעה עותקים למחוז ירושלים במשרד להגנת הסביבה   .08

ועותק אחד למחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים. כמו כן, יש להגיש שני עותקים בפורמט 

 דיגיטלי. 
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 נתוני הסביבה הקיימתפרק א': 

 כללי  1.0

 ייחסות בפרק זה יכלול את תחום תוואי המוצע וכל מרכיביו הנקודתיים )תחנות, מבני תחום ההת  0.1.0

 הדרך, תקנים נלווים וכו'(, כמצוין בתשריטים ובטיוטת תקנון התכנית.

  מבוקש לכל המ' לאורך צירי התכנית המוצעת מציר התוואי  51תחום ההתייחסות הינו ברוחב של   0.1.2

 צד.          

 שתית, מבני תום ההתייחסות לסביבת מרכיביה הנקודתיים של התכנית )תחנות, קווי ומבני תח  0.1.0

השפעה טווח במידה ולמרכיב הנקודתי  מ' מגבול המרכיב הנקודתי. 011יהיה לפחות  דרך  וכו'( 

טווח ההשפעה ויזואלי, או השפעה אקוסטית,  יהיה תחום ההתייחסות עפ"י  רחב יותר כגון אגן

 רהרחב יות

 התיאור יתמקד בסביבה בה עתיד לעבור תוואי הרכבת אך הוא יתייחס גם, , לסביבה בה  0.1.2

 של כוללתהת, המרכיבות את המערכת התחבורתית לתכני תוכננות המערכות המשלימותמ

 ההמונים. הסעת מערכת

תיות טרת פרק זה הנה לתעד את מאפייניה של הסביבה הקיימת ורגישותה להשפעות הסביבמ 0.1.5

 ניסיון, מעודכנים נתונים המידע והניתוח בפרק זה  יתבססו  הפיתוח המוצע. ע"י היגרםלהצפויות 

נוספות  תכניות וכן, הראשון הקו פרויקט של והליווי הטיפול בזמן שנלמדו ולקחים מצטבר

 לרכבת הקלה.

 המידע יוצג באמצעים ברורים ותמציתיים באופן מילולי ובאופן חזותי. 0.1.6

 

 לוקת התכנית למקטעיםח 1.1

כל מקטע  .אלו מקטעיםעל פי הניתוח הסביבתי ך את וערוללמקטעים יש לחלק את התכנית  0.0.0.0

יכלול את כלל ההיבטים על מנת ליצור מסמך בהיר וידידותי לקורא. עורך התסקיר יסמן באופן 

ברור את שם המקטע על מנת להקל על ההתמצאות בתסקיר. במידה וחלק מההיבטים יוצגו 

לא חלוקה למקטעים, יש לנמק זאת. עורך התסקיר יקפיד לענות לכל הסעיפים בהנחיות וידאג ל

 לשילוב הפניות מתאימות במידה וסדר הסעיפים ישתנה עקב עריכה זו.

 לחלוקה המוצעת. והקריטריונים יש להציג את המקטעים בתשריט ולהסביר את הגורמים  0.0.2

ן: מהן הבעיות, מהם הפתרונות, האם נדרשים ממצאים כגויש להציג סיכום  מקטע בסוף כל  0.0.0

 שנויים וכדומה.

יש להפעיל שיקול דעת בקריטריונים לבחינת המקטעים. במידה ויצוצו בעיות בשולי מקטעים  

 עוקפים, יש לשקול חלוקה אחרת למקטעים.

 

 מפות רקע 1.1

 להלן פירוט המפות והתשריטים הבסיסיים הנדרשים, בנוסף לתשריטי התכנית המוצעת:
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גבולות  הכוללת את מרחב תכנון התכנית. במפה יסומנו  0:05,111מפה עירונית בקנ"מ של כ   0.2.0

התכנית המוצעת ויופיעו בה שמות הרחובות. במפה יסומנו מרכיבי התכנית  )תוואים, תחנות 

 וכו'(. 

 .ת התכניתועליו יסומנו התוואי וגבולו לפחות 0:5,111יוגש תצ"א של אזור התכנית בקנ"מ   0.2.2

 התשריטים אשר יצורפו לתסקיר יכללו בין היתר את הנושאים הבאים:  0.2.0

 .עומסי תנועה לאורך צירי התכנית.0

מאושרות, בהפקדה ותכניות  -סיווג שימושי הקרקע וייעודיה )תמ"אות, תמ"מ ומפורטות .2

 בהכנה(, לאורך צירי התכנית )כולל שימושים חורגים(. 

 וערכים חזותיים.תרי טבע עירוני א. מבנים לשימור 0

 .    בפרק ד'() . טווחי  ההשפעה הסביבתיים  לאורך התכנית2

מנקודות נבחרות לאורך התוואי )יישובים, הבולטים . מפת ניצפות של מרכיבי התשתית 5

יש לתאם את הנקודות עם המשרד להגנ"ס והמחלקה לאיכות   כבישים, אתרי טיול  וביקור(.

 הסביבה.

 להלן. 0.5גיליון  שימושי קרקע ויעודי קרקע כמפורט בסיפא לסעיף   0.2.2

 

 תחבורה  1.3

יש לתאר את מערכת הדרכים הקיימת והמאושרת, בסביבת התכנית, ע"ג מפה עירונית בקנ"מ  0.0.0

רחובות שכונתיים, מאספים, דרכים עורקיות,  -, תוך ציון הדרוג של הכבישים השונים 0:05,111

קיימות ומתוכננות, כמו כן יש לציין את רוחב המיסעה במצב  ות, דרכים מקומיותדרכים פרברי

הקיים. ההתייחסות תהיה בזיקה שבין דרכים אלה, התוואי המוצע של הקו, ומערכות התחבורה 

 בירושלים.

יש לפרט את קווי התחבורה הציבורית הקיימים ומסופי תחבורה ציבורית קיימים ע"ג מפת  0.0.2

כים הנ"ל.  בעזרת דברי הסבר יש לפרט את הזיקה שבין הקו שבנדון, המערכת מערכת הדר

 המוצעת ומערכות התחבורה בירושלים.

יש לפרט את נפחי התנועה הקיימים )עפ"י התפלגות כלי רכב לסוגיו, תדירויות, מהירות נסיעה,  0.0.0

כנית( ברחובות הסביבתית החזויה של הת ומאפיינים נוספים שיספקו בסיס להערכת ההשפעה

שלאורכם מתוכנן ציר הרכבת הקלה ומרכיביה הנקודתיים. בצירי תנועה חלופיים ובכלל זה 

ברחובות הסמוכים העלולים להיות מושפעים מביצוע התכנית, וברחובות מרוחקים העלולים 

 ובטבלה. 0:5,111להיות מושפעים מביצוע התכנית. המידע יוגש במפה בקנ"מ 

יש לפרט את צירי התנועה הקיימים להולכי רגל ורוכבי  –רגל ורוכבי אופניים תנועת הולכי  0.0.2

כולל מעברים וקישוריות בין אזורי מגורים וכן את תכנית האב לתוואי אופניים, אופניים, 

ותעסוקה לבין תחנות הרכבת והאזור בכלל לכל אורך תוואי המסילה. המידע יוגש במפה בקנ"מ 

 ובטבלה. 0:5,111
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  ניקוזו ,קרקע  1.4

, לרבות תיאור תכונות של חדירות, ר תוואי הרכבת.ובסביבה בה יעב יש לתאר את מבנה הקרקע 0.2.0

 יציבות וסחף.

 . יש לתאר את מערכת הניקוז הטבעית והמלאכותית, מעבירי מים קיימים ונתוניהם, וקידוחי מים. 0.22

 יקוז באירועי שיטפונות. . נתונים גיאומורפולוגיים המשפיעים על מערכת הנ0.2.0

 תאר בפרוט את מבנה הקרקע באזורים לאורך צירי התוכנית כגון:  קטעים המיועדים  0.2.5

 למינהור, או כאלה בהם יאותרו קונפליקטים העשויים להוביל לפתרון של מינהור, או כאלה           

 מ'( וכדומה. 2שבהם יבוצעו עבודות חפירה9מילוי9ייצוב חריגות )מעל           

 תיאור אגן ההיקוות שבתחומו נמצאת התכנית, כולל ואדיות , שטחי הצפה ותעלות ניקוז    0.2.1

התאור יתייחס לאזורים בהם עוברים ערוצי ניקוז טבעיים למשל של נחל  מסומנים על גבי מפה.
 שורק ושל נחל רפאים.

 ה והשפעתם  על התכנית.ציון מקורות זיהום מים עיליים בשטח התוכנית ובסביבת 0.2.8

 

 קרקע וייעודי שימושי  1.5

לכל  מ' מציר התוואי 51תאר במלל וע"ג מפות את סיווג שימושי הקרקע ויעודי הקרקע עד למרחק של 

 שימושים)  נפרדות במפות יוצג  הקרקע ויעודי שימושי מיפוי, ובמידת הצורך במרחק גדול יותר.  צד

 י"עפ יוצג הקרקע שימושי סיווג. פוטוגרמטרי מיפוי בסיס על 0:0251 או 0:0111 מ"בקנ(  וייעודים

 .8111 לתכנית בתסקיר שנעשתה ההצגה

 השימושים יתוארו בהתאם לאפיונם האורבני:

 זורי מגורים.א 0.5.0

 מגורים, מסחר וכד'. -אזורים מעורבים   0.5.2

 יאות וצירי טיול והליכה.אזורי נופש ופנאי כולל נגישות, כניסות ויצ –שטחים פתוחים   0.5.0

 אזורי תעשיה ותעסוקה.  0.5.2

 –מרפאות( בתי חולים, , , דיור מוגן, מוסדות חינוךפרטני של מוסדות ציבור רגישים ) כגון:  רתיאו  0.5.5

 מאפייני המוסדות ושימושם המדויק כולל מס' קומות וכו'. פירוט 

 אתרים לשימור, אתרי תיירות ומוקדי ביקור.  0.5.6

מערכות התשתית, על כל סוגיהן, בקטעים בהם צפויים קונפליקטים )עבודות  רתיאותשתיות:  0.5.1

 וכד'(.העתקת קווי תשתית שונים ) מים, ניקוז, חשמל , תקשורת חפירה9ייצוב, 

 שימושים אחרים.  0.5.8

 

 וטבע עירוני דימוי וזהות -חזות הרחוב     1.6

באמצעות תצלומים פנוראמיים של מבטים הכנת התסקיר, המוצע במועד תאר את סביבת התוואי 

יש  .אחרים ומילוליים חזותיים אמצעים ובעזרת מהותיים במקטעים חתכיםופייניים, וחזיתות א

 להתייחס בין היתר ל:
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 שימוש נוכחי, מצב פיזי, גובה, חזית לרחוב, חשיבותם וכו'. -אתרים ומבנים לשימור  0.6.0

מבנים אדריכלים ייחודיים, נקודות נצפות מאוד  -לי ערך חזותי ועירוני אתרים9מתחמים  בע 0.6.2

 )אתרים בולטים במרקם הקיים( וכד'.

שימושם הנוכחי, אלמנטים חזותיים מאפיינים, מצבם הפיזי, צורתם  -מכלולים בעלי ערך חזותי  0.6.0

 ורמת חשיבותם.

 חי, מצבם הפיזי, צורתם ורמת חשיבותם.שימושם הנוכ רתיאו - מרקמים נופיים ושטחים פתוחים 0.6.2

בסעיף זה יש להתייחס גם לעצים ואזורי צמחייה ברצועת הדרך ובאזורי התחנות של הרכבת. 

העצים ואזורי הצמחייה יסומנו במפות ויפורט לגביהם סוג העצים, גילם ו9או ייחודם הנופי, 

 של בירושלים לשימור ודייםוייח עתיקים עצים סקר מסמךב להיעזר יש גובהם ומידת חשיבותם.

 . 2100 מרץ, הטבע להגנת החברה

פירוט השטחים שבהם מתקיימים או שיש פוטנציאל לקיומם של מערכות  -אתרי טבע עירוני 0.6.5

עירוני בירושלים" המופיע  תשתיות טבע במסמך "סקר רלהיעז אקולוגיות, אתרי טבע ונוף. יש

תר עריית ירושלים )לדוגמה: גבעת התנ"ך פארק באתר משרד הפנים ו9או "המפה הירוקה" בא

 , אתרי פריחה ועצים עתיקים בכיפת רמות וכדומה(.מתחם אלנבי, מר אליאסהמסילה, 

 יש להציג מפת מפתח למיקום המבטים השונים 0.6.6

 

 קיים רקע רעש 1.1

 המתוכנן יתווא כל לאורך הקיימים הרעש מפלסי את, וחישוב מדידות באמצעות אפיין - כללי 1.1.1

מודל החישוב, . וכדומה הנדסיים מתקנים, תחנות מתוכננים בהם ובאזורים לרבות הרכבת של

 הסביבה לאיכות המחלקה עם מראש יתואם המדידה ומשך מועד, המדידה נקודות מיקום

 להרצת ששימשו החישובים קבצי את לצרף יש. ירושלים והמשרד להגנת הסביבה בעיריית

 .המודל

 : הרעש למדידות תהנחיו 1.1.1

לרעש  רגישים ציבור ומוסדות מגורים של מדגם מבני בחזיתות יעשו המדידות 0.1.2.0

 .הראשונים לאורך התוואי לרבות בסמוך לתחנות מתוכננות בתכנית ליד בתי מגורים

 מספור:   היתר בין שתפרט בטבלה ויוצגו Leq dB( A) של ביחידות יינתנו הרעש מפלסי 0.1.2.2

 המדידה מרחק, המדידה שעת, הרעש מקורות, המדידה מיקום של מפורט תיאור

 .המדידה ומשך הרעש ממקור

 יש להציג רעש רקע בסמוך לתחנות של הרכבת בתוואי הקו.  0.1.0

 :קיים רעש חישוב הנחיות 0.1.2

 תוכנה באמצעות, שיא לשעת, התוואי לאורך הקיימים הרעש מפלסי של חישוב לבצע יש 0.1.2.0

מעודכנים בחזיתות  תנועה בנתוני שימוש תוך, דל ייעודי המאושרים על המשרדומו

 ופעם ביום שיא לשעת פעם. פעמיים יעשה החישוב. המבנים הראשונים לאורך התוואי

 . בלילה שיא לשעת
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 הרגישים ציבור ומוסדות מגורים מבני מאושרים או קיימים בהם באזורים יעשה החיזוי 0.1.2.2

 מבין הקטן פי על, ראשון בתים קו עד או הקו מתוואי מטרים 51 עד של במרחק לרעש

בחירת הנקודות תהיה בשיטה שתתואם עם המשרד להג"ס והמחלקה לאיכות  .השניים

 הסביבה.

 תיאור עם, Leq dB(A) ביחידות, מסודרת המחושבים יוצגו בטבלה הרעש מפלסי 0.1.2.0

 .וגובהו מהכביש מרחקו, אופיו, הקולט מיקום של מפורט

 והחיזוי המדידות תוצאות הצגת 0.1.5

 מפלס ויצוין מתאים מ"בקנ תשריטים גבי על והחישוב המדידה נקודות את להציג יש 0.1.5.0

 ומחושב המדוד הרעש

 .ויש במידה למדוד המחושב הרעש בין להבדלים ולהתייחס הסעיף את לסכם יש:  סיכום 0.1.6

 

 איכות אוויר    1.8

איכות האוויר השוררת כיום לאורך התוואי המתוכנן באמצעות מודל מתאים ו9או  הערך את 0.8.0

ויר בנקודות שונות לאורך התוואי המתוכנן. המודל ייקח בחשבון את ומדידות של מזהמי א

יש להציג את הנתונים  מקורות הפליטה העיקריים ואת השפעת הבינוי העירוני על פיזור מזהמים.

קיימים אם יש,  יטה מוסכמת אחרת, וכמו כן בטבלה, לעומת תקניםאו בש ע"פ מודל הקופסא

 ואיזה אחוז מהווה הריכוז מהתקן. 

 ב' . 2.1.0סעיף זה יבוצע רק ובמידה ותתקבל החלטה לבצעו כאמור בסעיף  0.8.2

 

 קרינה  1.0

 םשימושי קיימים בהם במקומות קיים במצב אלקטרומגנטיים שדות של רקע מדידות לבצע יש 0.0.0

 . התוואי לאורך קרקע וייעודי לשימושי בסמוך ייעשו המדידות.  הסביבתי ההשפעה בטווח

 המדידה תוצאות, מהותו, הקולט' מס היתר בין ויצגו ותשריט טבלה באמצעות יוצגו התוצאות 00.2

 .וכדומה המדידה משך, המדידה מועד, במיליגאוס

 לאיכות המחלקה ועם הסביבה להגנת משרדב, קרינה אגף עם תיאום לאחר ייעשו המדידות 0.0.0

 .ירושלים בעיריית הסביבה

 

 

 

 

 פירוט הסיבות לעדיפות התכנית המוצעתפרק ב': 

 כללי  1.0

בפרק זה סיכום בנושא בחינת חלופות שהוצגו בתסקיר יוצג כרקע המאפשר את הבנת המערכת, 

 וכן להארכת הקו לנווה יעקב ולתכנית 8111 , תכנית0920תמ"מ  ההשפעה על הסביבה שהוכן לתכנית

 ., המהוות חלק מן הרשת המעודכנת0111-ו ד8111, 00,111 לתכניות
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 )מאקרו( חלופות לתוואי 1.1

, ולחלופות שנשקלו ונבחנו בתוואי המוצע הקולהעברת יש להתייחס בסעיף זה לשיקולים ולצורך  -כללי 

 התוואים בתמ"מ. נתוח יש להתייחס למקטעים שאינם תואמים את רשתב לתוואי.

 יש להראות התאמה של הקו לתכניות סטטוטוריות.  במידה ואין התאמה יש לנמק מדוע.  2.0.0

ועל בסיס מה נבחרה החלופה המוצעת  התוואי הנבחריש לפרט את השיקולים שהביאו לתכנון  2.0.2

)כגון שיקולים סביבתיים רמת השירות וכן לפרט בכל מקטע.  בהתייחסות יש לשים דגש על 

ת סביבתית גבוהה )לדוגמה איכות אויר, רעש, חזות ונוף וכדומה(, בעיקר במקטעים בעלי רגישו

 מינהור, מקטע עמק רפאים וכדומה(.חלופות ה

 הסטות תנועה,לאמות מידה נוספות לרבות שיקולים תחבורתיים,כמו כן, יש להתייחס 

 , שלביות, שיקולים טכנולוגייםיתאורבאני ואיכות אדריכלשיקולים של תכנון מוניציפאליים, 

 .ישימות ושיקולים כלכליים

 :תוואים שנבחנולסיכום סעיף זה, יש להגיש לכל אחד מה

 תשריט תנוחה + חתכים טיפוסיים של החלופות שנבחנו. .א

 תיאור במלל של החלופות שנבחנו. .ב

 טבלה מסכמת של החלופות שנבחנו, עפ"י הקריטריונים שפורטו בסעיף זה. ג. 

ום סעיף זה, יש להגיש טבלה מסכמת של החלופות שנבחנו, עפ"י אמות המידה שפורטו לסיכ

 לעיל.

 חלופות מיקרו לתכנון ועיצוב מרכיבי תשתית 1.1

 , יש להציג בסוף הפרק תשריט של כל החלופות.תוח חלופות המיקרו יוצג על פי מקטעיםינ 2.2.0

 ת מידה נוספות ככל הנדרש. תוח יעשה על פי אמות המידה המוזכרות לעיל ואמויהנ

 :הבאותחלופות הבפרק ינותחו החלופות שנשקלו לרבות 

 חלופות לתכנון מתחם חנה וסע בסמוך לקצה הקו. -מקטע רמותא.  

 חלופות תכנוניות נוספות - 

 מרכז העירב.  

 מיקומם, עיצובם וכדומה( –)כולל התייחסות לפורטלים  חלופות למנהור מסילת הרכבת. - 

 פות להעברת התוואי בסמוך לגן הפעמון וגן בלופילד.חלו -

 חלופות תכנוניות נוספות -

 ג. מתחם התחנה הראשונה

 חלופות להעברת התוואי במתחם. -

 השלוחה למלחהד. 

 חלופות להעברת התוואי בעמק רפאים ובפארק מסילה -

 חלופות לגשר אלמליח. -
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 חלופות תכנוניות נוספות -

 

השוואת חלופות, בדגש על שיקולים סביבתיים, לגבי תחנות, חניונים  –קו מתקנים לאורך ה 2.2.2

 יש להתיחס למתקנים העלולים לגרום להשפעות סביבתיות שליליות.   וכדומה.

. יש להציג נימוקים )לדוגמה: תחנות מיישרים( מרכיבי המערכת יש להציג חלופות לתכנון ועיצוב  2.2.0

 לחלופה המוצעת.

, תוך התייחסות לממשקים חלופה לנתיב אופניים לכל אורכו של תוואי הרק"ל בתכנית יש להציג 2.2.2

 . עם תכנית האב לשבילי אופניים

יש להציג חלופות להתווית המסילה, זאת ככל שלא נבחרה חלופת אמצע הרחוב. יש להציג   2.2.5

הפרדה )אמצע הרחוב באחד הצדדים, ב חלופות מיקום המסילה בחתך הרחוב האופטימלי

 הרחובות והדרכים שלאורכם יעבור תוואי הקו הכחול. ממפלסית(, בכל אחד 

 

 

 

 

 תאור התכנית המוצעתפרק ג': 

 מרכיבי המערכת, כללי: 3.0

 יש להקפיד על הסבר מילולי, בהיר ותמציתי של כל מרכיבי המערכת.  0.1.0

ונות וכל מידע אחר שיעזור יש לצרף לדברי ההסבר הכלליים תשריטים, תרשימים, חתכים, תמ 0.1.2

    לקורא 

 להבין את המערכת המתוכננת ואת הפרויקט כולו.         

 במידה וישנו מידע מיוחד לתשתית9מתקן, יש להציג את החומר בהתאם.  .0.1.0

 אור התכנית המפורטתית  3.1

והסברים  רתיאו בפרק זה יוצגו תשריטים של תוואי הרכבת, המתקנים והמבנים השונים, בתוספת 0.0.0

 על השימוש המיועד, התכונות הפיזיות והפעילות שתתבצע בהם.

לפחות  90:251  0:2,511"מ חתכים לאורך בקנמבט על וכן    יוצגו תשריטים של התנוחה האופקית 0.0.2

. חתכים אלו יכללו את מפלס המסילה, גובה פני הקרקע 0:011רוחב אופייניים בקנ"מ וחתכי 

המבנים, מרחקם מהמסילה וגובהם, מפלס הקרקע במצב הקיים, גבהים של בצדדיה, מיקום 

 קירות תמך, מעקות בטיחות, גדרות, מדרכות, עמודי תאורה ותעלות ניקוז.

התכניות והתיאור יתייחסו לכל העבודות שיעשו לשם הקמת הרכבת ומתקניה )הנחת  מסילות,  0.0.0

ו מחוץ לרצועת התוואי )הזזה9הרחבה של תוואי בניית תחנות ראשיות ועוד(, כולל עבודות שיעש

הכבישים, הזזת קווי מתח  גבוה, העתקת תשתיות, שינויים בהסדרי התנועה בתוואי ובדרכים 

 וסמוכות לתוואי וכד'(. חוצות

 המסילה  -הרכיב הקבוע  3.1

 הצגת הקריטריונים ההנדסיים, רוחב המסילה, גובה ומפלס המסילה. 0.2.0
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 וי וקטעי חפירה9חציבה, שיעורי מלוי וחפירה.קטעי מיל 0.2.2

לפחות בקטעי המסילה הקרובים למגורים או לבניה ציבורית,  0:011חתכים רוחביים בקנ"מ  0.2.0

קיימים או מתוכננים, ובמקומות המשנים את החזות או התפקוד של שטחים פתוחים, לאורך כל 

ים הקיימים והמתוכננים והיחס תוואי המסילה. יש לפרט את הגבהים של התשתיות והמבנ

 ביניהם לגובה המתוכנן של המסילה.

 מנהרות   3.3

 תיאור מפורט של המנהרות בתוכנית.  0.0.0

         תימוך  ,פירוט פתרונות לטיפול בעודפי עפר ,כיווני חפירהושיטות הכרייה  תיאור תהליך הכרייה  0.0.2
 המנהרות.

 ודה.מערכות עזר זמניות לצורך ביצוע העב 0.0.0

 שלבי הקמה ולוחות זמנים לעבודות המנהור. 0.0.2
תאור השיטות לבדיקת נוכחות מזהמים , פירוט בעיות הקשורות לקרקע ולזהום קרקע 0.0.5

בקרקע, הנוהלים לאחסון ומיון קרקע שנחפרה עד לקבלת תוצאות הבדיקות , יעדי 

 הסביבה. יים ונהלי עבודה מול המשרד להגנתסילוק אפשר

 ורך וחתכי רוחב של המנהרות. פירוט שיקולי התכנון והשפעות התנאים חתכי א 0.0.6 

 הגיאוהנדסיים.          

 השיקום הנופי ותאור פתחי המנהרות בעזרת חתכים, הדמיות  ומבטים.  0.0.1

 מתקנים ומערכות תשתית במנהרות.  0.0.8

 אמצעי מילוט ובטיחות.  0.0.0

           לטיפול במי תהום במהלך כריית המנהרות ולאחר מכן     תאור פתרונות , אמצעים ופעילות 0.0.01

                   במשך הפעלתם לאורך ימים, בהבטחה מפני זיהום מי תהום ומניעת איבודי מים וכן 
 מערכות ניקוז וניטור.

 תחנות רכבת 3.4

שנאים, גישות פים, הרצימבנה התחנה, , ומיקומן תחנות הרכבת רתיאו- תחנות במפלס הקרקע 0.2.0

 וכו'. , כריזהמערכת עזר, גידורמעברים להולכי רגל ולמוגבלי ניידות, לרכב, 

 יש לצרף תשריטים מפורטים, תמונות, חתכים ,תרשימים וכו'. 0.2.2

 ..יש להציג פרטים עקרוניים של התחנות המתוכננות0.2.0

אויר צח ומיזוג,  –אוורור מע' עזר, יש לתאר את מיקומן, מבנה התחנות,  –תחנות תת קרקעיות 0.2.2

 .  גישות לרכב ולהולכי רגל, מילוט ועוד.שנאים, 

יש להסביר , וכן חלופות הקמת התחנות הנובעות משיטת הכרייה והחפירה הנבחרתיש לתאר את  0.2.5

 את המשמעויות הסביבתיות הנובעות מכל שיטה.
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 אנרגיה לאספקת מערכות 3.5

התאורה, מערכת האנרגיה )מערכות מתח גבוה ותחנות טרנספורמציה(,   יש לתאר את מערכת 0.2.0

 כבלי החשמל המזינים את הרכבת ומערכת החיווט.

 יש להציג את מיקום תחנות המישרים ואת סוג התחנה. 0.2.2

 תשתיות נוספות 3.6

, רכב  מרכזי תחבורה, מעברים תת קרקעיים לכלי -פירוט תשתיות התחבורה הנלוות לפרוייקט 0.6.0

 חניונים

 תיאור מערכות הניקוז. 0.6.2

 פירוט לגבי מערכות תשתית אחרות הנלוות לרכבת הקלה או נמצאות בתוואי.  0.6.0

 עבודות ההקמה  3.1

 הנדרשות העבודות את כללי באופן תאר, הראשון הקו של הניסיון סמך ועל זה בשלב הידוע ככל 0.1.0

דגש מיוחד ינתן לתאור .בתכנית הכלולה ילתיתהמס במערכת םהעיקריי המרכיבים להקמת

)יש לכלול גם התייחסות לכרייה  .מנטים התת קרקעייםלאופן ההקמה של קטעי המנהור והא

 וחציבה בפיצוצים והמפגעים הנובעים ממנה כגון: רעש, רעידות וכדומה(.

 '.וכו גישה דרכי, תשתיות הסטתו )כולל התייחסות לגודל האתר( התארגנות אתרי את לתאר יש 0.1.2

 יש להציג אתרי ויסות במסגרת שטחי ההתארגנות.

יש להעריך את מאזן עודפי העפר, האפשרות לעשות שימוש בהם במסגרת הפרויקט, פסולת בנין  0.1.0

ועוד. יש לציין אתרים המתאימים לאחסון זמני של עפר וכן לציין אם יהיה צורך במתקני 

  גריסה ובמפעל בטון.

תייחס לעבודות הכרייה והחפירה בפורטלים ליד שימושים רגישים )בי"ח ביקור חולים יש לה 0.1.2

בפורטל הדרומי, מוסד לדיור מוגן ומוסדות ציבור ומגורים ליד הפורטל הצפוני( ולנתח את 

כרייה  –השפעות המטרדים הסביבתיים.   יש להתייחס גם לגמישות באופן כריית הפורטלים 

 כיוונית וכדומה.לכיוון אחד, כרייה דו 

יש להתייחס לאפשרות של עבודות בלילה ליד מבנים רגישים כגון בית החולים או הדיור המוגן  0.1.5

 וכדומה.

 נתוני תפעול ותנועה  3.8

פרט את מס' הרכבות ותדירותן, מס' הרכבות לשעת שיא, מספר רכבות בשעה ממוצעת ביום   0.8.0

לבין מערכת התחבורה  קוה הפעלתום המתוכנן בין את התאג יש להציובשעה ממוצעת בלילה. 

 הקיימת והמתוכננת ובכלל זה מערך האוטובוסים המזינים. הציבורית

המרבית המתוכננת במערכת הקו לפי חלוקה לאזורים ולמקטעים התפעולית מהירות הנסיעה   0.8.2

 השונים לאורך הקו.

את השינויים בנפחי התנועה של כלי הרכב פי הנתונים הקיימים בשלב התב"ע -הידוע ועללפי פרט  0.8.0

שום הסדרי תנועה יקלה, לפי שלבי הפתוח המסילתי וייים לאורך צירי הנסיעה של הרכבת ההצפו

 המתחייבים מכך. 
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ח הקו,  תוי. פרט את השינויים המשמעותיים ביותר בתנועת כלי רכב אשר יגרמו ישירות ע"י פ0.8.2

הסטת תנועה, הקטנת ביקושים וכו'. הסקירה תתמקד בצירים שבהם צפוי שינוי משמעותי 

 בהשוואה לחלופת האפס.ויותר(. 51% -)הגדלת9הקטנת נפח התנועה ב

לפרט את ניהול התנועה ברחובות שבהם יעבור המינהור בהתאם לחלופה הנבחרת לכרייה וחציבה  0.8.5

 ועה מלאה9תנועה חלקית בלבד9תח"צ בלבד וכדומה.מעבר תנועה מלא9עצירת תנ –

 השיקום הנופי והתאמתו לסביבה הקיימת  3.0

לשיקום חזותי )אזורי חפירה ומילוי, נטיעות, קירות תמך, בינוי התכניות  פרט באופן כללי  את 0.0.0

  ;גינון  וכד'( חזיתות,

 הצג את שבילי האופניים וצירים להולכי רגל. 0.0.2

שיקום הנופי באזורים אלו בתנוחה, בחתכים התכנון בקנ"מ מפורט של אזורי הפורטלים ו יוצג 0.0.0

 ובהדמיות.

יש להציג באופן ברור גם את תכנון האלמנטים הבולטים האחרים בתכנית כמו גשר אלמליח,  0.0.2

 חנה וסע ברמות ותחנת הארנה. התאור ילווה בתשריטים, בחתכים ובהדמיות. מימתח

 ת עקרונות השיקום הנופי של אזורי העבודה ואזורי ההתארגנות.פרט א 0.0.5

 

 

 

 

 פירוט והערכה של ההשפעות הסביבתיות -.  פרק ד' 4

 כללי 4.0

פרק זה יכלול תיאור איכותי וכמותי של הנושאים השונים בהם חזויה השפעה סביבתית בתחומי 

 עה והפעלתה בעתיד.התכנית ובסביבתה הקרובה והרחוקה כתוצאה מאישור התכנית, ביצו

פרק זה יבוצע בשני שלבים : בשלב הראשון יאותרו שימושי וייעודי הקרקע הנמצאים בתוך   2.1.0

על בסיס שלב זה יקבעו הקולטים להערכת ההשפעות תחום טווחי ההשפעה הסביבתיים. 

הסביבתיות בתחומים הרלבנטיים. בחירת הקולטים תתואם עם המשרד להגנת הסביבה והמח' 

השיטה והקולטים יאושרו ע"י  טווחי ההשפעה יוצגו על גבי תשריט. יכות הסביבה בעיריה.לא

המשרד להג"ס. לאחר שלב זה, יבוצע ההליך הרגיל של ניתוח ההשפעות הסביבתיות תוך 

התמקדות בשימושים וייעודי שאותרו בשלב הראשון. המתודולוגיה לקביעת טווחי ההשפעה 

פעות הסביבתיות )רעש, אלמ"ג, רעידות( תבוצע עבור קולטים מוצגת בנספח א' .הערכת ההש

המיצגים שימושים רגישים קיימים ומתוכננים לאורך כל הקו. בנוסף יוצגו על גבי התשריט גם 

טווחי ההשפעה של הרכבת הקלה. הערכת טווחי ההשפעה תהיה על פי המתודולוגיה במסמך 

 י נספח א'..."טווחי ההשפעה הסביבתיים של הרכבת הקלה", ולפ

 לידע בהתאם קלה רכבת טכנולוגיית על תתבסס זה בפרק הסביבתיות ההשפעות הערכת  2.12

בהתאם לידע שהצטבר , האחרים הקווים של והתכנון הרכבת של הראשון הקו הקמת בעקבות

 טווחי על שנעשתה העבודה ובעקבות לה ורכבת עירוניתק בעולם מפרויקטים של רכבת
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המתודולוגיה לחישוב טווחי ההשפעה הסביבתיים  2.הקלה הרכבת של הסביבתיים ההשפעה

    .2.1.0ואופן הצגתם מצורפת בנספח א' .

עבור כל נושא יש להתייחס להשפעות השליליות והחיוביות העשויות לנבוע עקב הקמת 

הפרויקט. בכל נושא יוסבר האם יש צורך למנוע או להפחית את ההשפעות הסביבתיות 

או להפחיתן. באותם מקומות שצפוי כי  למנעןכן מהם האמצעים שניתן לנקוט כדי השליליות, ו

יהיו מפגעים, יש לעשות למניעתם קודם לכל בתכנון והקמת מרכיבי התכנית ובבחירת 

הטכנולוגיה. רק בשלב שני יש להמליץ על נקיטת אמצעים פיזיים להפחתת המפגעים באמצעות 

 טיפול במבנים הסמוכים למסילה.

בבחינת ההשפעות הסביבתיות יש להתייחס אל כל מרכיבי התכנית לרבות הפעלת הרכבת הקלה,   2.1.0

התחנות המתוכננות, האוטובוסים המזינים, מבני המסילה, המתקנים הנלווים ועוד. יש 

להתייחס אל ההשפעות הישירות וההשפעות העקיפות העלולות להיגרם עקב ביצוע התכנית 

הפעלה עד לפיתוח המלא של הרשת. אם בשלב הכנת התסקיר לא יהיה בזמן ההקמה ובשלבי ה

מידע מלא אשר יאפשר הערכת ההשפעות הסביבתיות במלואן, יציע עורך התסקיר מנגנון 

להגשת מסמכים משלימים בשלב התכנון המפורט, לפני מתן היתרי בניה, בזמן ההקמה, בשלב 

 .טו בפרק ה' בהמשךההפעלה הניסיונית ובשלב הקבע. המלצות אלו יפור

רשימת ההשפעות שלהלן אינה כוללת בהכרח את כל ההשפעות האפשריות. יש להציג את כל    1.2.

 .ההשפעות העלולות לנבוע מן הפרויקט גם אם אינן מוזכרות בהנחיות

 יש לציין ולהסביר אילו מן ההשפעות המנויות להלן לא יתקיימו בפועל. 2.1.5

 הסביבתיות בפרק  זה יעשה הן באופן מילולי והן באופן גרפי.תיאור ההשפעות      2.1.6

 כפי במקטעים הסביבתי הניתוח את ולבצע התכנית את לחלק יש:  למקטעים התכנית חלוקת    2.1.1

    '. בפרק א שנקבעו

 בכל שאותרו הסביבתיים הקונפליקטים  של התוצאות סיכום את להציג יש נושא9 פרק כל בסוף           

 .טעמק

ו9או כבישים ב פיזיים שינויים עקב (אוויר ואיכות רעש מפגעי) ת הסביבתיותהשלכו ניתוח ביצוע  2.1.8

לאורך הציר  בתנועה בדרכים קיימות סמוכות( 2.0.0 -ו 2.0.2)על פי סע' שינויים משמעותיים  בקע

המשרד להגנת  םיתואם ע( פרטיים רכב לכלי ציבורית תחבורה בין הבחנה תוך)וברחובות גובלים 

 , הסביבה לאיכות המחלקההסביבה ו

  שינויים בתנועה  4.1   

  " השפעות  0.0.6בניתוח השינויים ובהצגת התוצאות הניתוח יש לעשות שימוש בסעיפים      2.0.0

   המסמך "טווחי השפעה הסביבתיים של  " השפעות מצטברות" מתוך 0.0.1וסעיף  ,עקיפות"    

 . 2102י הרכבת הקלה" מיול

 , עקב התכנית ת התכניתביבעומסי תנועה שיפחתו או יתווספו בכבישים קיימים בסהצג את    2.0.2

                                                           
2
 0' מס הערה ראה 
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בורה ציבורית לכלי רכב )תוך הבחנה בין תח איכות אווירהשלכותיהם לגבי מפגעי רעש ו

 פרטיים(. 

 הצפוייים ה יש לערוך השוואה בין נפחי התנועתוח הסטות התנועה לכבישים סמוכים יבנ   2.0.0

לנפחי התנועה הצפויים עם ביצוע )המצב החזוי ללא ביצוע התכנית( לבין בחלופת האפס 

 2נתוח כמותי של ההשפעות הצפויות יערך כאשר הגידול בנפח התנועה הכללי הינו פי  .התכנית

 ויותר.  0.5ויותר וכאשר הגידול בתנועת האוטובוסים הינו פי 

 נת השפעות הרעש וזיהום האויר הצפויות. יש להציע פתרונות להפחתת יש להציע פתרונות להקט 2.0.0

והסטת  dBA61 -הרעש אם מפלס הרעש ברחוב לפני הסטת התנועה אליו תוסט התנועה גבוה מ

 ויותר. dBA0 -התנועה תתרום להעלאת הרעש ב

 איכות אוויר  4.1

 בדרכים פיזיים שינויים עקב אוויר יכותבא שיגרמו השינויים  של כמותי ניתוח  לבצע יש -  כללי   2.2.0

 בסעיף כמפורט הקיים למצב ביחס תנועה נפחי של משמעותית לתוספת ושיגרמו בתכנית המוצעים

ו9או עקב תוספת תנועה בכבישים ( פרטיים רכב לכלי ציבורית תחבורה בין הבחנה תוך) 2.0

 צפויים לא בתנועה השינויים היכן התכנית חלקי בשאר.  סמוכים ללא שינויים פיזיים בדרכים

 .האוויר איכות של איכותי ניתוח להציג יש משמעותיים להיות

 בתנועה השינויים וביצוע הרכבת הפעלת לאחר החזוי לבין קיים במצב הריכוזים בין  השוואה  2.2.2

השוואה אינטגרטיבית בין זיהום אויר במצב הקיים לבין זיהום   .האוויר איכות לתקני וביחס

את הפחתת9תוספת הזיהום בתוואי המוצע  ויר החזוי בעת הפעלת המערכת בחישוב הכוללהאו

 (. 2.0ואת הפחתת9תוספת זיהום האוויר בצירי תנועה שיקלטו תנועה מוסטת )לפי סעיף 

ובמפות. החישוב ייעשה בהתאם  מייצגים רגישים קולטים לגבי בטבלאות התוצאות את להציג יש 2.2.0

 . על ידי המשרד להגנת הסביבה למודלים המאושרים

 השפעות רעש   4.3

 כללי

 א. הערכת מפגעי הרעש תחולק לארבעה חלקים עיקריים המתייחסים לכל מרכיבי התכנית.

ב.  יבחנו כל מקורות הרעש הנקודתיים  כגון מתקני דפו, חניונים, ותחנות נוסעים. הבדיקה תהיה 

. על כל מקורות הרעש הנייחים לעמוד בתקנות מטרים או עד קו מבנים ראשון 011ברדיוס של 

 .0001 -רעש בלתי סביר, התש"ן

של  0.5ג. יבחנו הסטות התנועה ברחובות בהם צפוי גידול סה"כ הרכבים פי שנים או גידול פי 

 אוטובוסים בלבד.

 מנסיעת הרכבת. הרעש ד. יבחנו מפלסי

עוברות בקרקע במקטעים התת ה. יבחנו מפלסי הרעש הנוצרים במבנים, כתוצאה מהרעידות ה

 קרקעיים.

 ו. הבחינה תיעשה באמצעות תכנה ומודל ייעודי המאושרים על המשרד.
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ז. במקומות בהם צפוי מפגע רעש, יש להציע פתרונות ואמצעים למניעת המפגע ולהקטנתו. מבין 

האמצעים יש להעדיף אמצעים הפותרים את הרעש במקור, באמצעים פיזיים שניתן לשלבם 

 יית המסילה או במתקניה ובהסדרי הפעלה ופקוח.בבנ

ח. בתיאום מול המשרד להגנת הסביבה, יש להציג באופן גראפי את מפת הרעש מהרכבת בשעת שיא 

 ליום וללילה, לאורך הקו.

  חישוב מפלסי רעש מהרכבת 4.3.1 

 יש למסור בפורמט דיגיטאלי את נתוני הקלט והפלט של החיזוי. .א

מ' מציר המסילה או עד קו מבנים ראשון  51ש יהיה למרחק של עד חיזוי של השפעות הרע .ב

 לאורכו של כל הקו.

 בלילה. 22:11-20:11חיזוי הרעש יתבצע לשעת שיא ביום ולשעה  .ג

יש להציג מסמך רשמי מתכנית אב לתחבורה,  –במקטעים בהם מהירות נסיעת הרכבת מוגבלת  .ד

כל מקרה אחר, או ללא התחייבות לגבי המהירות המקסימאלית של הרכבת באותו מקטע. ב

 קמ"ש. 51לגבי המהירות, יש לקחת לחישוב את המהירות המקסימלית, 

לחישוב יש לקחת את כמות הרכבות המקסימאלית שיעברו בשעה. במקטעי מסילה  .ה

 המשמשים קווי רכבת נוספים, יש לקחת את סכום המעברים הכולל.

תעשה בעזרת טבלאות ומיפוי שיפרטו מבנים הצגת נקודות החיזוי ומפלסי הרעש הצפויים בהן  .ו

נבחרים. בחירת הקולטים תהיה בהתאם לשיטה שתתואם ותאושר מראש מול המשרד 

 להג"ס.

 '.א בפרק שנלקחו לכלול בתוכם גם את הנקודות צריכות הרעש מפלסי של נקודות החיזוי .ז

בטבלה  להציג יש החיזוי תוצאות את יש לסכם את הנתונים בטבלה לפי הדוגמא המצ"ב. .ח
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מפלס רעש 

הרקע 

 המחושב

מפלס רעש 

חזוי 

כבת מהר

 בלבד

קריטריון 

הרעש 

מהרכבת 

 בלבד

קריטריון 

הרעש 

בהתחשב 

ברעש רקע 

 המחושב

חריגה 

 מהקריטריון
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דציבל תתאפשר במידה שבו הרעש החזוי מהרכבת  55, 65 -התייחסות לרעש הרקע, חריגה מ .י

 בשעת שיא יהיה מתחת לקו הכחול בגרפים הבאים: 

 

 

 

 (dBA)המבנה  בחזית רעש מפלס מבנה סוג

 לילה שעות יום שעות

 52 62 א

 55 65 ב
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טעי מסילה בהם עלולים להיווצר חריקות מנסיעת הרכבת, ולהציע יש לאתר ולפרט את מק .יא

 פתרונות לטיפול.

 

 ממעבר תת קרקעי של רכבת רעש הנוצר במבנים  4.3.1

, מנהרות, יש חשש להיווצרות רעש בתוך המבנים הנמצאים מעל םקרקעיי-במקטעים התת .א

נה של רעש למנהרה, כתוצאה של מעבר הרעידות דרך הקרקע לקירות הבניין. יש לבצע בחי

 .HMMH -הנוצר בבתים כתוצאה ממעבר של רעידות בקרקע , על פי מודל ה

 

קריטריון הרעש המרבי בתוך המבנים, הנוצר מהרעידות בקרקע, ממעבר בודד של רכבת, הינו  .ב

 על פי הטבלה הבאה:

מפלס הרעש מרבי המותר בחלל החדר  סוג מבנה

(dBA) 

 05 מבני מגורים

 21 ום בלבדמבנים בשימוש בשעות הי

 

 

 4.3.1 -ו 4.3.1ים נוגעים לפרקים הסעיפים הבא

 במידה ונמצאו חריגות, יש להציע פתרונות. עדיפות הטיפול במקור. .א

במקרה בו הפתרונות הנדרשים כוללים הגבלות תכנוניות ו9או מנהליות, יש לציין את סוג  .ב

 הירות וכד'(.ההגבלות הנדרש )הגבלות על שימושי  קרקע, בניה אקוסטית, הגבלת מ

במקרה של פתרונות בעזרת מחסומי רעש יש לציין את גובהם ומידת הפחתת הרעש הצפויה על  .ג

 ידם. יש להציג את מיקומם ע"ג תשריט.

יש לסכם את כל ההמלצות וההוראות הנדרשות להקטנת הרעש ושיש לשלבם בהוראות התכנית  .ד

 או ליישמם באמצעים אחרים.

 ישיםוהרחבת כב תנועההסטות  4.3.3

לגדול פי שניים לפחות  הרכביםיעשו ברחובות בהם צפויים נפחי  הסטות תנועה בדיקות .א
 מהסטות התנועה.מאותם , כתוצאה לפחות 0.5שנפחי האוטובוסים צפויים לגדול פי או 

יש לבצע בחינה של הרחבות כביש משמעותיות )הוספת רוחב נתיב ומעלה(, ובאזורים  .ב
 חדש על פי התבע. ות הדרך, והנומורחב אל מעבר לזכבהם הכביש 

מפלסי הרעש בחזית המבנים ברחוב בו בוצע שינוי בכביש או אליו תוסט ובמידה  ג.
דציבל, יש לוודא כי התנועה הנוספת לא תעלה  61 -, נמוכים מסאפבחלופת ה התנועה

 דציבל. 61 -את מפלסי הרעש מעל ל
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שינוי בכביש או אליו תוסט  מפלסי הרעש בחזית המבנים ברחוב בו בוצעו במידה ד. 
דציבל, יש לוודא כי התנועה הנוספת לא תעלה  61 -גבוהים מ, סאפהבחלופת התנועה 

 את מפלסי הרעש ביותר מדציבל אחד.

 דציבל.  11 -בכל מקרה אין להעלות את מפלסי הרעש בחזית המבנים מעל ל ה. 

 יש להציע פתרונות במידה ומתגלות חריגות.  ו.

 םמקורות נייחי 4.3.4

 בתוכם דפו, תחנות נוסעים, חניונים חנה וסע, תחנות השנאה.  -א. מקורות נייחים
 .0001ב. על המקורות הנייחים לעמוד בתקנות רעש בלתי סביר, התש"ן 

מ' סביב מבני דפו וחניוני חנה וסע או עד קו בתים 011ב. יש לבצע בדיקות ברדיוס של 
 ראשון.

מתחנות נוסעים ותחנות השנאה או עד קו בתים  מ' 51ג. יש לבצע בדיקות ברדיוס של 
 ראשון.

 ד. יש להציע הנחיות ופתרונות למניעת מפגעים אפשריים בעתיד.

 רעידות  4.4

הערכת ההשפעות החזויות מרעידות בעת הפעלת המערכת )יש להתייחס לנזקים פיזיים במבנים  2.2.0

 ולהשפעות היוצרות תחושת מטרד(.

 מת הרעידות ואת טווחי ההשפעה של המסילה.יש להעריך את עוצ 2.2.2

 .HMMH -השוואת עוצמת הרעידות לתקני ה 2.2.0

יש לפרט את שימושי הקרקע וייעודי הקרקע שיושפעו ממפגע זה. יש לסמן על גבי המפה   מבנים  2.2.2

בהם צפויה חריגה מין הקריטריון, סוג המבנה, גודל החריגה הצפויה. הפירוט יתייחס למבנים 

 מת כתובת.בר

יש להציג חלופות אפשריות להפחתת ההשפעות, המלצות לשימוש בטכנולוגיות שונות, אופן   2.2.5

 התפעול וכד'.

 בדגש על קטעי המנהור. הערך באופן כללי את השפעת הרעידות בשלב ההקמה  2.2.6

 מינהור וחפירה  4.5

של מנהרות ותחנות תת"ק כגון:  ה, החציבה והחפירהייש לתאר את ההשפעות הצפויות מעבודות הכרי

 יש להתייחס גם למפגעי חולדות שעלולים לנבוע מהעבודות.עידות וכדומה.  ררעש, אבק, 

יש להראות את ההשפעות של גמישות באופן כריית המנהרות )לכיוון אחד או לשני כוונים(, כולל 

 התייחסות לעבודה בשעות הלילה.

 י מייננתקרינה בלת – שדות אלקטרומגנטיים  4.6

בשימושי וייעודי קרקע . יש לבצע, באמצעות תוכנת חיזוי, מיפוי של השדות המגנטיים והחשמליים 2.6.0

. החיזוי ייעשה לכל מקורות הקרינה לרבות תחנות מיישרים, קוי הסמוכים למקורות הקרינה

  החישמול )קטנרי ( וכדומה

ולהשוות אותן א. לערכי הסף  המחושבותהחזויה9יש להציג את עוצמות השדה האלקטרומגנטי  2.6.2

  שנקבעו על ידי המשרד להגנת הסביבה ב. למדידות קרינת הרקע. 
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 מטעמי בטיחות ומהשפעה אלקטרומגנטית. קרינה אלו מגבלות הנובעות ממקורות יש להציג   2.6.0

נים של מהמרכיבים השו להפחתת השפעות הקרינהופתרונות יש להציג אמצעים  -במידת הצורך 2.6.2

 . המערכת

  (, כולל פורטלים)במקטע המנהור קרקע וניקוז  4.1

פירוט השינויים הצפויים במערכת הניקוז הקיימת יש להתייחס באופן עקרוני לניקוז הרחובות.
 בתחום  התכנית ומחוצה לה. במסגרת 

וז באזור סעיף זה יש לצרף חוות דעת הידרולוגית ביחס להשפעת התוכנית המוצעת על מערכת  הניק
 והאמצעים הנדרשים למניעת הצפות, זיהום נגר עילי וכיו"ב.

 נופיים -שינויים חזותיים   4.8

יש להגדיר ולהציג בעזרת חתכים, תרשימים, ובעיקר הדמיות את המקומות בהם תעבור מסילת  2.8.0

יות הרכבת ואת ההשפעה והשינויים החזותיים. בשל האופי הליניארי של התכנית יש לספק הדמ

 מזוויות צילום רחבות התופסות תאי שטח ארוכים.

כגון תיאור והצגת השינויים החזותיים עקב הפיתוח סביב התכנית. יש להתמקד באזורים רגישים  2.8.2

, גשר אלמליח, תחנת הארנה , אופן תחנות הנוסעים ולאורך רחובות מרכזיים וצמתיםפורטלים, 

  עוד. ו בפארק המסילההמעבר ליד גן הפעמון, 

פירוט העקרונות לשיקום הנופי והאמצעים המתוכננים להפחתת מפגעים חזותיים והשפעות  2.8.0

חזותיות שליליות לכל אחד ממרכיבי המערכת כולל ייצוב מדרונות, עמודים, גשרים, אזורי מילוי 

ת של או חציבה, מעקות, תעלות ניקוז וגדרות. תיאור העקרונות והאמצעים לצמצום הפגיעה הנופי

 מרכיבי פיתוח נופי, כגון קירות ומסת בינוי, ילווה בתשריטים, תרשימים והדמיות.

 .הצגת שבילי אופניים והולכי רגל שבתכנית 2.8.2

  הצגת השיקום הנופי באזורי ההתארגנות.  2.8.5

 אתרי טבע עירוני  4.0

 הפרק יתיחס   וסביבתהיש להעריך את השפעת התכנית על אתרי טבע עירוניים באזור התכנית  2.0.0

 . על גבי מפה יש לציין את בתי הגידול הרגישים ביותרעוצמת הפגיעה בהםל ובעלי חיים צומחל

 .ואת עוצמת הפגיעה

יש לפרט את הדרכים ואמצעים למניעה ולצמצום הפגיעות שאותרו בהתייחס לערכיות ולעוצמת   2.0.2

 הפגיעה.

 קעשינויים בשימושי קרקע ובייעודי קר  4.10

 קונפליקטים עם שימושי קרקע בקרקעות בהן עוברת מערכת המסילות ומתקניה, כגון:    2.01.0

 אתרי עתיקות, תשתיות שונות, מעבר ליד מתקנים מיוחדים )מאגרי מים וכד'(.          

 מגבלות על שימושי קרקע וייעודי קרקע, כולל קווי בנין. ההתייחסות תעשה עבור מגבלות   2.01.2

 הנוצרות מכלל מרכיבי התוכנית )תחנות, רציפים, מנהרות, גשרים וכד'(.          

 השפעה על שטחים פתוחים , ערכי טבע ונוף )בכללם עצים( , בצידי תוואי המסילה.  2.01.0
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הצגת   שינויים ומגבלות בדרכים לצידם עוברת המסילה, כולל דרכי גישה, יציאה וחניות.  2.01.2
 הולכי רגל, למגרשים ולעסקים.פתרונות נגישות ל

 שינויים ומגבלות עקב הפיתוח סביב התוכנית, בעיקר תחנות הנוסעים.  2.01.5

 חלופות אפשריות להפחתת ההשפעות והמגבלות.  2.01.6

 בנינים המיועדים להריסה. 2.01.1

 מי תהום 4.11
 ך הערכת סיכונים למי תהום וקידוחי מי שתיה באזור כתוצאה מדליפות מזהמים במהל 2.00.0

הכרייה ובהפעלה השוטפת של המנהרות ורכיביהן ומהמתקנים בתחומי התכנית, על  רקע              
 מפלסי המים באזור הרלוונטי ופירוט האמצעים אותם יש לנקוט למניעת זיהום.

 פרופיל הרחוב ותפקודו העירוני 4.11

יעת בפרק זה יש להציג את האמצעים למנ -ההשפעות על אופיו ותפקודו של הרחוב  2.02.0

בקטעים החודרים לרקמה  מטרדים9מפגעים כתוצאה מהשינויים המוצעים בחתך הרחוב

יש להראות מס' חלופות  . (העירונית במקטעים נבחרים )לדוגמה בפורטל שליד בית החולים

הקאטנרי והשפעתם על העצים ברחוב )לדוגמה דרישה פריסת של 

 להעתקה9שימור9כריתה(

 אתרי התארגנות 4.13

לאורך התוואי כגון: ואתרי הוויסות פעות של אתרי ההתארגנות יש לתאר את ההש

 עקירת עצים, הפרת שטחים פתוחים וכדומה.

 

 

 

 

 ממצאים והצעות להוראות התכנית -.  פרק ה' 5

 .על פי מקטעים יש להציג סיכום של כל ממצאי התסקיר לכל נושא ונושא בנפרד   5.1.0

כמתחייב  בתכנית המפורטות של המסילה ומתקניה,הצג את כל ההצעות לקביעת ההוראות   5.1.2

  מפירוט 

 המפגעים וההשפעות שנמנו בפרק ד'.  

 יש לכלול את האמצעים שיש לנקוט כדי למונעם או להפחיתם. 

יש לכלול הוראות המתייחסות לעבודות במהלך הקמת המסילה על כל מתקניה, ובתקופת הפעלת 

 הרכבת הקלה.

בודות הקמת המסילה, התחנות והחניונים והצעות להפעלתם, ולהגבלות או ההוראות יתייחסו לע 5.1.0

 התניות בשימושי הקרקע הסמוכים. 

. לאור 8111ההצעות להוראות התכנית יוצגו לפי רלוונטיות הנושאים שהופיעו בתסקיר לתכנית 

 הכנת התסקיר יש לכלול כמובן נושאים נוספים.
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 הוראות עוקביש ל -וההקמה החפירה בשלב ביבתייםס ומפגעים מטרדים למניעת הוראות  5.0

  להוראות דוגמא.  חפירה9בנייה היתר למתן כתנאי  סביבתיים ביצוע נספחי להכנת מפורטות

 'ב בנספח ראה ההקמה בשלב רעש מטרדי למניעת

 סוגם גובהם, תמך קירות לגבי לרבות  הנופי השיקום לתכנית הנחיות קבע -שלב השיקום הנופי  5.2

 בניין ופסולת עפר בעודפי לטיפול הנחיות עוקביש ל - בניין ופסולת עפר עודפי  5.0

 שיגרמו אוויר וזיהום רעש של סביבתיות השפעות לבחינת הנחיות עוקביש ל - אוויר וזיהום רעש   5.2

 ראה להוראות דוגמא. להיתר בקשה9התכנית בגין תנועה להסדרי ותכניות תנועה הסטות עקב

 . 'ג בנספח

 הוראות לנושא קרקע וניקוז כתנאי למתן היתר בניה9חפירה.יש לקבוע  – קרקע וניקוז 5.5

 

 מגבלות והתניות על הסביבה

 קווי ופיתוח בצידי המסילה, ובכלל זה  מגבלות ואיסורים שיש להטיל על שימושי קרקע ועל בניה  5.5.0

 בניין.           

 ובסביבת   תעל בניה ופיתוח בסביבת התחנוושי קרקע ומגבלות ואיסורים שיש להטיל על שימ  5.5.2

 תחזוקה.האיחסון והמרכז            

 שינויים בסביבה  5.6

 שינויים שיש לעשות בשימושי קרקע או בבניה קיימים בסביבת המסילה, התחנות   5.6.0

   והמתקנים של הרכבת.          

 ניקוז 5.1

 ניקוז ומי תהום כנגזרת מהמידע בתסקיר.המלצות להוראות התוכנית בנושא  5.1.0

 זיהום קרקע 5.8

)כולל דיגומי קרקע  המלצות להוראות התכנית בנושא זיהום קרקע כנגזרת מהמידע  בתסקיר 5.8.0
 בשלב התכנון המפורט9 ההיתר(

קבע הנחיות לצמצום ההשפעות הסביבתיות שייגרמו בשלב העבודות ובשלב ההפעלה על אתרי  5.0
 ים בסביבת התכנית.טבע עירוני
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 השפעה טווחי לקביעת מתודולוגיה –' א נספח 

 טווחי" במסמך שפורטה למתודולוגיה בהתאם התכנית של ההשפעה טווחי את להעריך יש   .0

 . 2102 מיולי" הקלה הרכבת של הסביבתיים השפעה

 בלתי קרינה ,רעידות, רעש: הבאים הפרמטרים לגבי התכנית של ההשפעה טווחי את לבחון יש   .2

 .מייננת

 טווחי יסומנו ובו התכנית מקטעי  לכל השפעה טווחי של פוטוגרמטרי תשריט להציג שי   .0

 יש. בירוק – מייננת בלתי קרינה, בכחול – רעידות, באדום – רעש: הבאים בצבעים ההשפעה

 .ההשפעה טווח בתוך שאותרו הקולטים כל את ומספר בתשריט לסמן

 :הרעש של ההשפעה טווחי לקביעת הנחיות  .2

 (טיפוסיים חתכים מספר יתכנו)  בתכנית המסילה של הטיפוסי הרוחב חתך את הגדר 2.0

 :הבאים הנתונים את התכנון צוות בעזרת קבע 2.2

 ובלילה ביום שיא ובשעת ממוצעת בשעה הכיוונים בשתי הרכבת פעילות תדירות

 הרכבת של המירבית הנסיעה מהירות

 בדגש התכנית ביצוע ולאחר האפס בחלופת הרכב כלי של הנסיעה ירותומה התנועה נפחי

 .הרלוונטיים הסמוכים ובכבישים הרכבת ציר לאורך, אוטובוסים תנועת על

 הרלוונטי לקטע הרקע רעש את קבע 2.0

 להגנת המשרד ידי על שפותח החישוב מודל בעזרת, המסילה מציר המרחק את קבע 2.2

 מהקריטריון נמוך להיות  והרעידות הרעש מפלס צפוי בו, באתרו ומפורסם הסביבה

, קרקע סוג, מהירות)  מחמירות בהנחות ייעשה החישוב. להלן 2.0 בסעיף לרכבת שנקבע

 המחושב המרחק. לקרקע מעל' מ 2 שגובהה נקודה עבור'( וכו מיסוך הזנחת, החזרות

 בתשריט אדום בקו המסילה מציר ויסומן"  רקע רעש ללא – לרעש השפעה כטווח" יוגדר

 ( . מקווקוו קו)  ולילה( מלא קו) ליום ההשפעה טווחי

 5.01 שבסעיף 5.01.0 בטבלה המוצגים הרלוונטיים בערכים שימוש לעשות ניתן, לחילופין 2.5

 יוגדרו שיקבעו המרחקים". הקלה הרכבת של הסביבתיים ההשפעה טווחי" במסמך

 רעש ללא -לילה לרעש השפעה כטווח"- ו" רקע רעש ללא – ליום לרעש השפעה כטווח"

 לאורך לילה מקווקוו אדום ובקו ליום מלא אדום בקו המסילה מציר ויסומנו"   רקע

 ".ההשפעה טווחי תשריט"

 בו במצב רק לחשב יש והאוטובוסים הרכב כלי רעש תרומת את  - הרכב כלי רעש תרומת 2.6

 יהיו אלו נפחים, התכנית יצועב שלאחר אלא התנועה נפחי לצמצום תורמת אינה התכנית

 תכנת באמצעות לערוך יש החישוב את. ממנה גבוהים או האפס בחלופת לנפחים דומים

TNM  רעש מדידות על יתבססו או' ( וכו הזרימה אופן הקרקע סוג)  מחמירות בהנחות 

 .בתנועה הגידול עקב ברעש הגידול חישוב ועל

 המצטבר הרעש מפלס צפוי בו המרחק פי על הרכבת של ההשפעה טווח יקבע, זה במקרה

 בחלופת החזוי הרעש על עולה אינו(  המצטבר הרעש מפלס קרי) התנועה רקע עם  ביחד

 .האפס
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 5.01.0 – ו 5.01.2 בטבלה המוצגים הרלוונטיים בערכים שימוש לעשות ניתן, לחילופין 2.1

 רחקיםהמ". הקלה הרכבת של הסביבתיים ההשפעה טווחי" במסמך 5.01 שבסעיף

 לרעש השפעה כטווח"– ו" רקע רעש ללא – ליום לרעש השפעה כטווח" יוגדרו שיקבעו

 מקווקוו אדום ובקו ליום מלא אדום בקו המסילה מציר ויסומנו"   רקע רעש ללא -לילה

 ".ההשפעה טווחי תשריט" לאורך לילה

 כאמור יסומנו אלו מוגדלים וטווחים( 0.2 פקטור)  25% ב להגדיל יש המחושבים ההשפעה טווחי 

 .לעיל כאמור התשריט  גבי על

 :לרעידות ההשפעה טווחי לקביעת הנחיות    .5

 שבטבלה הערכים פי על, במהירות כתלות הרעידות לעניין ההשפעה טווחי את לקבוע יש   

     טווחי" מתוך  5.00.0

 .  51% של ביטחון פקטור בתוספת" הקלה הרכבת של הסביבתיים השפעה   

 :מייננת בלתי לקרינה ההשפעה טווחי לקביעת הנחיות   .6

' מ 00: הקרינה במקור כתלות מייננת הבלתי הקרינה לעניין ההשפעה טווחי את לקבוע יש    

     רצועת מציר

 .  המיישרים תחנות מבנה מדופן' מ 0  ו  המסילות    

 :התנועה של עקיפה והשפעה מצטברת השפעה לבחינת הנחיות     .1

 בסעיף שפורטו להנחיות בהתאם מצטברות והשפעות עקיפות השפעות של ניתוח להציג יש    

       טווחי" מתוך 5.00.0

 "הקלה הרכבת של הסביבתיים השפעה     

 

 ההקמה עבודות בזמן סביבתיים מטרדים למניעת להוראות דוגמא –'  נספח

 והחפירה

 רעש מטרדי וצמצום למניעת הנחיות

, בנייה, הריסה, חפירה, הכרייה עבודות כל עקב ההקמה בשלב רעש של רטמפו חיזוי הצגת

 .המתוכננים העבודה לכלי ובהתאם באלה וכיוצא קדיחה, עפר עבודות

 וסוגי שלב לכל המשוערים הזמן פרקי, למקטעים החלוקה, ההקמה שלבי כל את להציג יש

 .הכלים

 כלומר,  0002 -ג"התשנ, מפגעים תלמניע בתקנות המצוינות מהשעות יחרגו לא העבודה שעות

 .00:11 עד 11:11 מ

 .היום במהלך עבודתם ומשך מספרם, העבודה כלי את לפרט יש ומקטע שלב בכל

 המפורטים הכלים) 0010 -ט"התשל מפגעים למניעת בתקנות לעמוד צריכים והציוד הכלים כל

 בתקנות לעמוד יחויב, גנרטורים כגון" קבוע" בנייה צויד(. תקנות לאותם הראשונה  בתוספת

 .0001 -ן"התש, מפגעים למניעת
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 מהאתר הרעש מפלס. הסביבה להגנת המשרד המלצת פי על יחושב מהאתר סביר בלתי רעש

 dB20  בתוספת, 0001 -ן"התש, מפגעים למניעת בתקנות המוגדר הרעש מפלס  על יעלה לא

 .הבניין מחזית כמטר

 באזור הרגישים הקולטים בחזית החזויים הרעש מפלסי את המראים חישובים להציג יש

  והשוואתם

 . לקריטריון 

 .בקריטריון לעמידה הרעש הפחתת לצורך האמצעים את להציג יש, חריגות וצפויות במידה

 

 אבק מטרדי למניעת הנחיות

 ביוצר עבודה ובכל עפר בדרכי, קידוחים ביצוע בזמן הרטבה בחומר מתאים9שאושר לבצע יש

 אבק

 

 

 

 

 

 

 'ג נספח

 תנועה הסטות עקב שיגרמו אוויר וזיהום רעש של סביבתיות השפעות לבחינת להנחיות דוגמא

 :להיתר בקשה9התכנית בגין תנועה להסדרי ותכניות

 

 לתכנית בהתאם התכנית בסביבות קיימים בכבישים יתווספו או שיפחתו תנועה נתוני את הצג

 אוויר ואיכות רעש מפגעי של, אלו נוייםשי בגין, מפורט חיזוי ערוך. העדכנית התנועה הסדרי

(. פרטיים רכב לכלי ציבורית תחבורה בין הבחנה תוך) הרלוונטים הקרקע ויעודי  שימושי על

 במידה הסביבתי המצב לשיפור והמנהלתיים התכנוניים, הפיזיים האמצעים את להציג יש

 .ונדרש
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 וןנתכ -מחוז ירושלים

 0245בדצמבר  42
 

 לכבוד 

 גב' שירה תלמי

 מתכננת מחוז ירושלים

 משרד האוצר

 

 .נ.,ג

 תסקיר ההשפעה על הסביבהב לחלופותהתייחסות הנדון: 

 9718710-797תכנית מספר   -הקו הכחול של הרכבת הקלה                         

 

 מבוא

: מצב הרקע, כדון נוספים.  התייחסות לנושאים ב'-בפרקים א' וופות השונות שהוצגו חוות דעת זו עוסקת בחל

 וקרינה תועבר בנפרד בזמן הקרוב. ,רעש

 

 רקע

נתקבל במשרדו תסקיר מלווה לתכנית הקו הכחול של הרכבת הקלה, הכולל את פרקים  0245בסוף חודש נובמבר 

 ת המשרד לנושאים המופיעים בתסקיר.ב'.  להלן התייחסו-א' ו

בין תכנית אב  וחליפת מכתבים בדואר האלקטרוני( רשמיים לארשמיים ו)מפגשים יותר משנה מתקיימים מזה 

 בחודש אוגוסט  ., בנוגע לעריכת תסקיר זה, לבין המשרדהתסקירסביבה שעורכת את -חברת טופלתחבורה ו

עיקריים שנעשו עד המהלכים החלק מ.  להלן פירוט של ב'-א'פרקים גולמית של  הטיוטלידי המשרד הועברה 

  לשלב זה:

 00/3/0245  הנחיותתוכן הישיבה בנוגע ל

 04/8/41    הנחיותה הפצת

 5/3/45  הנחיות בוועדה המחוזיתהאישור 

 48/42/0245 ישיבה בנוגע לאתרי התארגנות חלופיים

 02/42/0245  סיור שטח לאורך תוואי הקו

 

 תיאור התכנית

כחלק משיפור רשת התחבורה הכלל  ת הקו הכחול של הרכבת הקלהצוות תכנית אב לתחבורה מקדם את תכני

ושמטרתו הינה  4/03.  מדובר על קו חדש הכלול בתמ"מ עירונית שהחל עם הפעלת הקו האדום של הרכבת הקלה

 כונות רמות, תלפיות ודרך חברון שיחוברוהש יר עם מרכזה.  מדובר עללחבר את השכונות בדרום ובצפון הע

אורך  שלוחה אשר תחברו גם לרחוב עמק רפאים, פארק המסילה ומלחה.הקו יכלול כמו כן ו ,מרכז העירל

 שתוארו לעילק"מ. שתי השלוחות  3 -המקטע שבין רמות לנקודת הפיצול בין שתי השלוחות המסילתיות הנו כ
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 02-ותיו הוא כהאורך המצטבר של הקו על כל שלוחובסה"כ ק"מ כל אחת,  5 -ה, הן באורך של כגילה ומלחלכיוון 

 ק"מ.

 הקטעבמספר קטעים מתלכד הקו הכחול עם הקו הירוק. על פי החלטת צוות תכנית אב לתחבורה, הסקירה של 

שדרות דב יוסף, ל במקבילת מכר וממשיך עד לאזור שראפ-בנה הרבהמשותף שמתחיל בפארק המסילה מצפון למ

   .התסקיר שליווה את התכניתוכבר נבדקה בנסגרת  הוטלה על עורכי התסקיר של הקו הירוק

 

 מתודולוגיה

התכנית מורכבת משישה מקטעים: רמות, מרכז העיר, מתחם  –מקטעים ל בחלוקה שימושנעשה בתסקיר זה 

 התחנה הראשונה, דרך חברון, עמק רפאים ופארק המסילה ומלחה.

ובנוסף ישנה  שית פרק א'ראת לתחומים הבאים:  רגישויות לפי קריטריונים שנקבעו בבכל מקטע ישנה התייחסו

התייחסות גם לתנועה, קרקע וניקוז, שימושי וייעודי קרקע, תשתיות, צפיפות אוכלוסין, חזות הרחוב, תפישת 

 רחוב, פרופיל רחוב, רעש, קרינה, איכות אויר.

 4.2.5.02בסיום כל פרק ישנו סיכום של הערכת הרגישות הסביבתית למקטע זה לפי הקטגוריות שנבחרו.  תשריט 

 .מאגד את כל הרגישויות על פי הקטגוריות שנבחנו בכל ששת המקטעים

בחלוקה לקטגוריות לבחינת נעשה שימוש  במסמך זהלקו האדום, גם  8222תכנית שליווה את תסקיר בדומה ל

פרופיל רחוב כפי שנעשה שימוש בגם נעשה  כמו כן . עומסי תנועהפרמטרים שונים, כדוגמת רגישות סביבתית ע"פ 

 רעש, צפיפות, שימושי קרקע ותפקוד עירוני. :כגוןשנוספו פרמטרים חדשים ב, וכן 8222בתסקיר לתכנית 

להציגם ברמה הכלל עירונית וכן מתודולוגיה ונושאים התקפים לכלל התוואי  שנכוןהתסקיר כולל פרקים כלליים 

 .ולכל המקטעים

 

 מאקרו ומיקרו התייחסות לחלופות

מערב לצומת אורנים -מדרוםפארק המסילה של  בקטע 4/32אי התאמה מול תמ"מ  שי 4.2.5.44לפי תשריט 

כמו כן בתכנית ר להסתיים בשכונת גוננים.  לפי התמ"מ הקו אמו - הקו הירוק ועד לסיום הקו בגט"י במפגש עם

 ונת רמות.  הקו צפונה בשכ ה שלהארכ זו מוצעת

רק , 4/32שהוצגה לעיל ביחס לתמ"מ  השם יש כמעט אות 4/03התאמה לתמ"מ חוסר ה ישנו 4.2.5.40לפי תשריט 

הקו מקיף את שכונת גוננים ולא מסתיים בה.  באזור הדיפו המתוכנן ליד הארינה מסומן בתמ"מ במקרה זה ש

 להלן תיאור חלופות המאקרו והמיקרו והתייחסות המשרד אליהן:  חניון חנה וסע.

  הארכת מקטע רמות .4

ותר להזנות אוטובוסים מתוככי השכונה אל ציר הרכבת, ובתוך כך מענה טוב יהמהלך אמור לתת 

חניוני .  יחד עם המענה התחבורתי יתווספו גם שני שתשרת את התושבים בצפון השכונהתחנה  תתווסף

יישובים בסביבה כדוגמת שישרתו גם את תושבי השכונה וגם את הבאים מכיוון בקצה הקו, חנה וסע 

 פי התסקיר תיצור איזון טוב יותר של עומס הנוסעים לאורך ציר זה.תוספת התחנה ל  גבעת זאב.

אמורים להביא הן שחיוביים שנויים  תנראה שבמקטע זה אי ההתאמה לתמ"מים יוצר - עמדת המשרד

, כולל יצירה של חניון חנה וסע לרווחת תושבי השכונה והיישובים תפעוליהן לשיפור ו יפור תחבורתילש

נמצא כבר על ציר התוואי המתוכנן אינו מורכב היות ו התכנות פיזיתוי מבחינת ביצוע השנ  .הסמוכים

 נת"צ.מרובה נתיבים שמשולב בו ראשי 
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  מערב-מקטע דרום .0

מעבר מצפון המצב המאושר שבו מתוכנן חיבור דרך גן אלמליח והארינה במקום התכנית מציעה 

עימו  התקדמותו ,ואי מסילת הרכבת הכבדהט' ופניה דרומה בצומת גולומב לכיוון תו-קטמון ח'שכונות ל

מזרחה דרך הכפר בית צפאפה ולכיוון פארק גוננים המתוכנן.  התוואי החדש אמור למנוע קונפליקטים 

טובה יותר לשימושי קרקע  נגישותוכמו כן יצירת  פלישה לחצרות וכניסות לבתי הכפר,של קנייניים 

; ומתחם השחייה המתוכנן ,מתחם הטניסבארינה, טדי,  ספורט ותרבותאירועי  :כגוןמתוכננים וקיימים 

המתוכנן ויצירת קישוריות  33הגן הטכנולוגי; נגישות לכביש ו מתחמי מסחר ותעסוקה כגון הקניון

 לטובת הבאים מחוץ לעיר.

  בתוואי שאינו מוגדר כרצועת דרך או כמסילת ברזל.הרכבת הקלה עוברת זה בתחום  - עמדת המשרד

ת המיקרו המוצעות צפויה פגיעה בגן אלמליח חלופונכתב כי בכל  051ביצוע" בעמ'  ותבסע' "מורכב

ם כל העבודות ולשיקום מלא קו, וכי לא ניתן יהא להשתמש בו עד לביצוע וסיועבודות על היצוע הלצורך ב

היא ניטרול של השימוש בגן למשך תקופה של מס' שנים ופגיעה קשה בפועל המשמעות  .של הגן

כביכול מעודנת יותר שהיא ג' המסומנת באות  .  הבחירה בחלופת מיקרוהחיים של התושביםבאיכות 

שהיא עוברת בשוליו הדרומיים )אל מול החלופות  הפגיעה הפחותה ביותר בגן אלמליח מכיווןומציעה את 

   ה לפגוע בתפקודיות הגן. עדיין צפוי ,האחרות העוברות בשטח הגן עצמו ופוגעות במתקניו(

ביא להגדלה תש עובדה, תחדשות עירוניתהשל  תהליך בפנית ועומד ט'-ות קטמון ח'כי שכונ וב לצייןחש

עלול לפגוע הן ביחס  מוצע כתוואי הנבחרהוואי המעבר בת .  שכונות אלהעותית של האוכלוסייה במשמ

 סמפל דתאין הפרמטר/נפש של שטח פתוח והן ליצור סיכון תחבורתי לילדים שישחקו בקרבת המסילה )

לא ברור אם לאור השיפוע החד בו מתוכנן הגשר לגן   .פגיעה אפשרית בשביל אופנייםכן צפויה  ו או גדר(

 חתיו מה שעשוי לפגוע בנגישות לגן אלמליח.( תהיה אפשרות למעבר אדם מת5%-)כ

פת להציג בתסקיר בחינה מעמיקה יותר של חלופה נוספת, כדוגמת חלומן הראוי  לאור האמור לעיל,

להעדיף על פניה את חלופת המעבר בגן נמק מדוע הוחלט בנבנישתי או כל חלופה דרומית נוספת, ול

 אלמליח.

 פארק המסילה העדפת חלופת מעבר הרכבת ברחוב עמק רפאים על פני  .3

  ם בעמק רפאים הינם תנועה עוברת שמשתמשת כב והאוטובוסימתנועת כלי הרכשני שלישים

שנוי במערך התנועה והסדרי מעבר רכבת ברחוב יחייב   ר בעיר.ברחוב כציר הגעה לאזור אח

הסדרת פניות חדשות, יצירת חיבורים חדשים בין  -התנועה ברחובות הסמוכים לעמק רפאים 

 עוברת תנועה ופתיחת רחובות ללא מוצא. רחובות, יצירת מעברים במקומות שבהם לא

 שמירה על רצף תנועתי ומבנים,  צים יש רצון לשמור על מס' עקרונות וביניהם: שמירה על ע

 שמירה על רמת תפעול נאותה.גישה תחבורתית לרחובות הסמוכים, ולתושבי השכונה ועל 

  5-5וחלופה מס'  4חלופה מס'  -בתסקיר מוצגות שתי חלופות להעברת התוואי ברחוב. 

ירויות מתאפשר לאור התדמציעות קטע מסילה דו כיווני שאינו כפול שהמאקרו חלופות שתי 

תאפשר  5-5מ'.  חלופה  122לאורך  5-5מ'  ובחלופה  402לאורך  4בחלופה  -של הקו התפעוליות 

תנועה עוברת לצד הרכבת כמעט לאורך כל רחוב עמק רפאים למעט המקטע בין רחוב מסריק 

, ויתרון נוסף בכך שלא יפגע 4לרחוב רחל אימנו ובכך יש לה יתרון תחבורתי על פני חלופה מס' 

 מסחרי וראשי. ציר ופיו ותפקודו של הרחוב כא
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תנועה משמעותית ובתוכה גם של אין הבדלים משמעותיים בין שתי החלופות אך שתיהן יביאו להפחתת   

)שיפור ניכר בהיבטים של רעש ואיכות אויר ביחס  אוטובוסים ברחובות עמק רפאים ורחל אימנו מחד 

נועה ברחובות הסמוכים, ובעיקר בדרך בית לחם ורחוב לעליה בנפח הכללי של התמאידך , ולקיים( 

יחד עם זאת הוחלט על ידי צוות התכנון לא לחבר בין שני   הרכבת בשיעורים שאינם משמעותיים. 

בכל מקרה   רחובות אלה, דבר שימתן את ההשפעות השליליות שהיו נגרמות לתושבים הגרים בסמיכות.  

 לימה על ידי אוטובוסים או כלי רכב קטנים יותר.יהיה צורך לשקול שימוש בתחבורה מש 

 עמדת המשרד 

פוגע באחד מהעקרונות שהיו אמורים להנחות את עורכי עקירת עצים קיימים הצורך ב -חזות הרחוב  .א

.  מדובר על שדרת עצים בוגרים שהוא מניעת פגיעה בעצים התסקיר בהעברת תוואי הרכבת ברחוב

גם אם  יותר לאורך הרחוב שתורמים כולם לאיכות חווית הרחוב. בפינת מסריק וכן על עצים חדשים 

המדרכות וכן יווצר חתך רחוב לטווח הרחוק חזות הרחוב תשתפר עקב הרחבת ו יינטעו עצים חדשים

 אינו יקר מדי.יחודיים אלה עצים ברור האם המחיר של הקרבת  נעים יותר להולכי רגל, לא

רעש להעלאת רמות הגדול ל פוטנציאר כעמק רפאים למעבר רכבת ברחוב עם חתך כה צ -רעש  .ב

יחייב נקיטת מדיניות להפחתת המפגע בשל הקירבה למגורים בעיקר ש דבר בתחנות לאורך הרחוב,

בשלב ההקמה יש פוטנציאל גדול ליצירת הפרעות ומפגעים עקב אינטנסיביות גם   בשעות הלילה.

עה ואולי אף מיגון דירתי.  בנושא זה יש השימוש ברחוב והקירבה למגורים שיחייבו הסטות תנו

   למעבר הקו בפארק המסילה.ברור יתרון 

 1עם יותר מחלופת המעבר ברחוב גבוהה חלופת הפארק שהוצעה ב שירותהרמת  - רמת שירות .ג

תחנות בחלופת עמק רפאים עם מרחק ממוצע של  3מ' ביניהן אל מול  522תחנות במרחק ממוצע של 

 יש יתרון לחלופת הפארק.כך ב  מ' ביניהן. 522-כ

מדובר על עדיין מרות יתרונות מסויימים שיש להעברת הרכבת הקלה בתוואי פארק המסילה, ל -סיכום ל

פארק ציבורי המשתרע ממתחם התחנה הראשונה שמשמש כ אתר בעל חשיבות כלל עירונית –לנדמארק 

מות השבוע והן בסוף השבוע.  הפארק וביקור חשוב לעיר, הן בי ועד לצומת אורנים, ומהווה מוקד בלוי

רבות ופינות ישיבה מכיל שבילים לרוכבי אופניים והולכי רגל לכל אורכו וכן מדשאות וכן מדשאות 

לשימוש לפעילות פנאי ונופש את תפקוד הפארק  של הרכבת בו יבטלמעבר המאפשרות בלוי של זמן פנאי. 

 רפאים.ה ברח' עמק שאיר תנועת כלי רכב ואוטובוסים רבוי

צוות התכנון ועיריית ירושלים החליטו לאחר תהליך ארוך לבחור בחלופת עמק רפאים על גם העובדה ש

  .כאתר כלל עירוני לבילוי, פנאי ונופשמעידה על החשיבות בשמירתו של הפארק  פני חלופת הפארק

נסיביות ישפר את אינטהרכבת ברחוב עמק רפאים של מעבר בנוסף לשמירה על יתרונות הפארק, ה

 ישופרו מרבית התנועה ממנו.  ונים והן לגרים בו, בעקבות הוצאתהתפקוד ברחוב למבלים ולק

 .כציר מסחרי ראשיהרחוב נגישות  , ותישמרהאלמנטים הפיזיים וחזות הרחוב

 

 מקטע מרכז העיר  .1

 כללי -ר הקו במנהרה מעב

מרחוב  מתחיל המינהורהתמ"מ יט תשר.  על פי 4/03רה נקבע כבר בתמ"מ מעבר הרכבת באזור זה במינה
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קרקעי ולמיקום התחנות.  -התסקיר מתייחס באופן כללי למנהרה ובעיקר כמרחב איתור לתוואי התת

 במסמך סביבתי נפרד שיבחן באופן פרטני את המינהור. אמור להינתןמענה סביבתי מדוייק יותר 

ת מה תהיינה ההשפעות הסביבתיובבירור לא ניתן לדעת יין לא ברורה שיטת הכרייה ועדנכון לרגע זה 

תיים כי קיים פוטנציאל גדול למפגעים סביב מהכתוב במסמך זה עולהשינבעו מהעבודות על המנהרה.  

, השפעה שלילית על 01/5מדובר בין היתר על צורך בעבודה רציפה  -שיש לתת לו פתרונות ראויים 

 התנועה, עודפי חפירה גדולים, פוטנציאל לרעש ורעידות והשפעה ניכרת על יציבות מבנים.

נכתב כי לעבודות מינהור עלולה להיות פגיעה ביציבות של מבנים מעל הקרקע, כולל מבנים  1בסע' ב.

פיו ייקבעו סקר מבנים שליידרש לפני תחילת כל עבודה שהיא הקשורה בחפירת המנהרה, לשימור.  

 החיזוקים הנדרשים למבנים הנבחרים בצורה מקיפה ויסודית.

 

 מיקרושל חלופות היתרונות וחסרונות 

 ההמנהרה הקצר E-6חלופה  .א

 :חסרונות 4א.

 תידרשנה התאמות של האוטובוסים המזינים למיקום התחנות התת"ק. -

  לחלופת המנהרה הקצרה הפוטנציאל הרב ביותר לגרום למפגעי תנועה והסטות, כולל  -פורטל דרומי  -

 .חסימת התנועה בין הרחובות יפו והנביאים ופגיעה בתפקוד הקו האדום  

 .צורך בהריסת מבנה בסמוך לצומת אגרון יהיה -

 :יתרונות 0א.

  הסטות התנועה לא צפויות להיות  בנוסף לכךו, לאורך המקטע תחנות 5 ת טובה וכוללתרמת השירו -

   מכמות האוטובוסים(. 52%-לעומת חלופת האפס )אין עליה של למעלה מ משמעותיות   

 בין טווח השירות של התחנות לבין משך זמן הנסיעה עקב חרות טוב ביחס לחלופות המינהור האאיזון  -

 עצירה בתחנות.   

 שהיא יוצרת את  לחלופת המינהור הקצרה יתרון על פני הבינונית והארוכה מכיוון   -תפקוד הרחוב  -

 הנתק הקצר ביותר בין שני עברי הרחוב עם קירות התמך הקצרים ביותר, וכך פוגעת פחות בתפקוד    

 הולכי הרגל. הרחוב באזור הפורטל הדרומי.  המרחב שייוצר מעל הפורטל יהווה המשך למדרכות    

 לחלופת המינהור הקצרה גם כאן יש יתרון על פני הבינונית   -השפעה חזותית  -

  והארוכה מכיוון שהיא מנצלת את הטופוגרפיה התלולה של הרחוב לתעלת יציאה מהפורטל באורך    

 מ'.  מופע  הפורטל בחלופה זו פוגע פחות בחזות  52 -ביחס ליתר חלופות המינהור  הקצר ביותר   

 ובתפקוד הרחוב מאשר בשתי החלופות האחרות.   

   לחלופת המינהור הקצר יתרון מובהק בנושא צמצום הפגיעה במסחר ובעסקים לאורך התוואי במהלך  -

 עבודות ההקמה.   

 ת על פני יתר החלופות מבחינת העתקת תשתיות.לחלופת המינהור הקצרה יש עדיפו -

 

  E-7חלופת מנהרה בינונית  .ב

 : חסרונות 4ב.

 נמוכה  שירותמ' ורמת ה 52-יותר מאשר בחלופה הקצרה בכ הכתעלת היציאה מהפורטל הדרומי ארו -

 תחנות לכל היותר לאורך המקטע. 5עם ת המנהרה הקצרה יותר ביחס לחלופ   
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 מות האוטובוסים ביחס לחלופת בכ 52%ברח' עליאש לכיוון צפון עם עליה של  הסטת תנועה משמעותית -

 האפס, וברחוב אגרון.   

 המרחקים הגדולים בין התחנות יחייבו תנועת אוטובוסים על הציר עצמו. -

 .צורך בהריסת מבנה בסמוך לצומת אגרון יהיה -

 : יתרונות 0ב.

    ב ע"י צמצום מיסעת כלי הרכב והגדלת המרחב המעבר בתואי תת קרקעי משפר את תפקוד הרחו -

 להולכי הרגל.   

 

  E-8חלופת מנהרה ארוכה  .ג

 : חסרונות 4ג.

  נמוכה  רותמ' ורמת השי 70-יותר מאשר בחלופה הקצרה בכ הכתעלת היציאה מהפורטל הדרומי ארו -

 תחנות לכל היותר לאורך המקטע. 6עם  ת המנהרה הקצרהיותר ביחס לחלופ   

 בכמות האוטובוסים ביחס לחלופת  52%טת תנועה משמעותית ברח' עליאש לכיוון צפון עם עליה של הס -

 .האפס   

 תידרשנה התאמות של וכן  המרחקים הגדולים בין התחנות יחייבו תנועת אוטובוסים על הציר עצמו -

 .האוטובוסים המזינים למיקום התחנות התת"ק   

 :יתרונות 0ג.

 ורך בהרחבות רצועת הדרך, וכן בהריסת מבנים.  בנוסף, ניתן יהא לשמר את הסדרי בחלופה זו אין צ -

 התנועה הקיימים לאורך רחוב דוד המלך משני צידי הפורטל הודות לחתך רחוב רחב יחסית.   

 יל מגבלות על כלי רכב חלופה זו מאפשרת שמירה על הסדרי התנועה הקיימים במרכז העיר ולא תט -

 הפונטנציאל הקטן ביותר לגרום למפגעים תחבורתיים ותנועתיים., ויש לה את מסוג כלשהו   

 שיפוע היציאה בפורטל הדרומי הוא המתון ביותר בחלופה זו.  -

 משפר את תפקוד הרחוב ע"י צמצום מיסעת כלי הרכב והגדלת המרחב ארוך אי תת קרקעי והמעבר בתו -

 להולכי הרגל.   

 

נהור ידרשו התמודדות עם השפעת העבודות באזור הפורטל הדרומי כל חלופות המיעל פי המסמך 
 ובאזורי התחנות התת"ק.  

 

 עמדת המשרד

 :חסמים רביםחלופה עילית במקטע זה אינה ברת יישום בעקבות 

o חייב הריסת שימ',  44-41קאל ושטראוס שנע בין חתך רחוב צר ביותר לאורך הרחובות יחז

 .תנועה כלשהי לאורך הציר בנוסף לרכבתמעבר ר וכן לא יאפש מבנים שחלקם לשימור

o ילוי במיקומים רבים חציבה ומ חייבשת(, 8-3%שיפועים גבוליים ) טופוגרפיה קשה, הכוללת

 .לאורך המקטע

o פגיעה ברוחב המדרכות ובשל כך גם המקטע כציר אורך תחבורתי שלא ניתן לפגוע בו. 

שהחלופה העילית אינה ברת  והיות 4/03תמ"מ כפי שנאמר לעיל, מינהור הקו במקטע זה נקבע כבר ב

.  לאור קרקעיות כדי לאפשר את מעבר הרכבת במקטע-רה ובתחנות תתביצוע יש צורך בכריית מנה

בחינת היתרונות והחסרונות של כל חלופת מיקרו, וכן בחינה של טבלת סיכום אמות המידה לחלופות 
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והיא מטילה ענה טוב יותר מבחינת רעש וקרינה, מ נותנתלמרות שחלופת המינהור הארוכה אלה, נראה ש

היא המאוזנת ביותר מבחינת  החלופת המינהור הקצרעדיין פחות מגבלות תחבורתיות ותנועתיות, 

 : מןקכדל הםהעיקריים , ויתרונותיה שנבחנו בתסקיר שקלול של כל אמות המידה

 .אוסחוב הצר ברחובות יחזקאל ושטררשל חתך תפקוד בפגיעה במבנים ו יא .א

ללא ביצוע  0232אין הסטות תנועה משמעותיות לעומת חלופת האפס )נפחים החזויים בשנת  .ב

 .הפרוייקט(

 וכן ניצול גג הפורטל עצמו להרחבת המדרכות קצרדרומי לטובת פורטל התלולה ניצול הטופוגרפיה  .ג

 לפגיעה מינימלית בתפקודיות הרחוב.

 ושיפור השירות לעומת המצב הקיים. העיר ינת מספר תחנות במקטע מרכזרמת שירות סבירה מבח .ד

 לשיקום ומינוף הרחובות במקטעים העיליים.גדול פוטנציאל  .ה

 

 גן הפעמון וגן בלומפילד  

הפרוגרמה התחבורתית מחייבת את הרחבת הרחוב על חשבון אחד משני הגנים.  בשל בעיית הפרשי גובה 

נוחה יותר בגן בלומפילד, הוחלט להרחיב את בחלק הצפוני של גן הפעמון, ולאור העובדה שהטופוגרפיה 

. כן , דבר שיביא לבניית קיר תמך קטן יותר מהנדרש בהרחבה לכיוון גן הפעמוןרצועת התכנון מזרחה

הוחלט להצמיד את שביל האופניים לדופן זו משיקולים בטיחותיים של רציפות תנועתית ללא חציות של 

 כבישים ראשיים.

המערבית ונאמר שבכך מושג מופע שקט של הרחוב ובנוסף גם גדל המרחב  רצועת הרכבת תוצמד לדופן

ההליכה הפנוי להולכי רגל.  מיקום הרצועה בדופן זו  מהווה המשך למיקום הרצועה בקרן היסוד גם כן 

  הדופן המערבית.

נשמרה הרצועה ממזרח לתחנת הדלק לטובת המשך רציף של מעבר הולכי רגל לאורך הרחוב ולא מסביב 

 לתחנת דלק וממערב לה.

ישימות ב התחשבב ת על המשרדמקובל העברת התוואי תוך גריעת חלק מגן בלומפילד – עמדת המשרד

על רציפות  ורזה גם ישמפתרון שים יותר בגן הפעמון. פתרון זה לאור השיפועים הק שלהגבוהה יותר 

 שאחד מהעקרונות שלה הוא רעיונית תכנן תכנית גובי קרטיס  אדר'.  ללא חציות כבישים שביל האופניים

תו למרחב מזמין יותר על מנת להפוך או הדופן המערבית של גן הפעמון לכיוון רחוב דוד המלך תחיפת

כבת לא גן הפעמון פנויה מר ןבצמידות לגן בלומפילד והשארת דופתוואי העברת ה . לתנועת הולכי רגל

 .קודם סטטוטוריתתאם תפגע במימוש תכנית זו 

 

 חנה וסע ברמות 

 ותיתן מענה לביקושי  4/03צפונה אל מול המאושר בתמ"מ  הקמת החניון מתאפשרת לאור הארכת הקו

 .רכבתב, שיהיו מעוניינים להשתמש בסביבהצפון רמות והיישובים תושבי החניה של 

 חלופות שלכל אחת יתרונות וחסרונות כדלהלן: 3נבחנו 

 חלופה א'

 :יתרונות

 חלופה א' נמצאת כולה בשטח מופר למרגלות כיפת רמת פולין ומחוץ לתחום הטבע העירוני לפי תשריט  -

   0.1.3.0 
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 :חסרונות

 ( 442/402אל מול  54מס' החניות בחלופה א' הוא קטן בצורה די משמעותית ביחס לחלופות האחרות ) -

 וכפי הנראה לא ייתן מענה לביקושים העדכניים, בין היתר בשל אי היכולת להרחבה.   

 בחלופה א' עלול להווצר קונפליקט עם המבנים למרגלות אתר הטבע העירוני ועם הגדרות שלהם. -

 ופה ב'חל

 :יתרונות

 .נותנת מענה לביקוש גדול יותר מול חלופה א'חלופה זו  -

  0חלופה ב' היא היחידה מבין השלוש המוצעות שגם נמצאת בתחומי הקו הכחול של התכנית בעוד  -

 החלופות האחרות חורגות מתחומי הקו הכחול   

 :חסרונות

 רת שטח( נמצא בתוך חלופה ב' חורגת במעט מהשטח המופר אך המקטע הדרומי שלה )שמחייב הפ -

 תחום הטבע העירוני   

 חפירות וקירות תמך כדי ליישר את השטח הבלתי מופר. מצריכה -

 חלופה ג'

 :יתרונות

 נותנת מענה לביקוש גדול יותר מול חלופה א'

 :חסרונות

 חפירות וקירות תמך כדי ליישר את השטח הבלתי מופר. מצריכה -

 בחלופה  המופר וכן נכנסת לתחום הטבע העירוני.מחייבת הפרה של שטח דרומה מעבר לשטח החלופה  -

 .ביותר לפי תשריט ע הגדולדולה ביותר עם המופזו ההפרה הג   

 בחלופה ג' יידרש טיפול באתר פסולת לא מוסדר כחלק בלתי נפרד מביצוע החניון, אל מול החלופות  -

 האחרות שבהן לא יידרש כלל טיפול באתר הפסולת.   

 

 וגעות בערכי הטבע העיקריים והאתר הארכיאולוגי שבשטח אתר הטבע כל החלופות אינן פכי נאמר 

 העירוני.

 

ד עימו בכל ך טיפול יש להתמודו מפגע  המצריול באתר הפסולת, במידה וישנלטיפבנוגע  – עמדת המשרד

היא  :מבין החלופותאוזנת ביותר א המעל פניו נראה שחלופה ב' הי אחת מן החלופות ולא רק בחלופה ג'. 

קו הכחול, מה שלא יחייב את ונמצאת בתחומי ה החזוייםלצרכי החניה  מענה במס' החניותה נותנת את

כגון בניית קירות תמך  מייצרתהיא אל מול הפגיעה הסביבתית שזאת   .לצורך הקמת החניון הקו הגדלת

 .(ללא פגיעה באתר עצמו)והפרה דרומה של תחום הטבע העירוני 

 

 

  לופות לבחירת שבילי אופנייםח

תבצע הסדרה של שבילי אופניים לכל אורך התוואי.  העיקרון המנחה תעל פי דרישת תכנית אב לתחבורה 

הוא יצירת רצף המשכי, עם כמה שפחות חציות כבישים, וכמה שיותר אופציות להתחברות עם שבילי 

   אופניים אחרים.
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כמעט לאורך כל המקטע מתחילת הקו ברמות ועד לכניסה לפורטל הצפוני מוצע שביל  4.2.5.1לפי תשריט 

לאופניים )קיטוע בערך באזור הקניון ואורט רמות(.  בהמשך, מהיציאה ממתחם התחנה ולאורך כל חדש 

המור(.  -דרך חברון כמעט עד לסיום הקו בגילה גם כן מוצע שביל אופניים חדש )מסתיים בצומת רוזמרין

כל המקטע  בפארק הרכבת לאחר צומת אורנים ועד לגן הטכנולוגי מוצע שביל אופניים חדש כמעט לאורך

במקומות עם זכות דרך צרה במיוחד לא תוכננו שבילי אופניים  )קיטועים בצומת פת, ליד הארינה(.  

התנופה -)לדוגמה במרכז העיר( או שתוכננה מדרכה משולבת להולכי רגל ואופניים )למשל במקטע יהודה

 בדרך חברון(.

אפשר רציפות של שבילי אופניים לכל לייצר או לשמר ככל ה אמיתינראה שנעשה נסיון  – עמדת המשרד

אורך הקו עם כמה שפחות השקות וחציות של כבישים, ובמקומות שבהם לא היה ניתן לעשות כן מוצעים 

הפתרונות יאפשרו תנועת רוכבי אופניים לצד הולכי רגל.  אחרים כגון מעבר ברחוב משולב, ש פתרונות

 מקובלים על המשרד.

 

 סיכום

כפי שנאמר בראשיתו של מסמך זה, ההתייחסות היא בשלב זה רק לעניין החלופות, והתייחסות לנושאים 

 הנוספים שהופיעו בתסקיר תישלח בהקדם האפשרי.

יותר הם בהאקוטיים כאשר המקרים לגופו של עניין, הוצגו השיקולים להעדפת חלופות מסויימות על פני אחרות, 

 יחדבחירת חלופת מינהור קצרה כנותנת שירות טוב עקב כך מינהור במרכז העיר עקב אי ישימות חלופה עילית, ו

 פוטנציאל פגיעה קטן ברחוב ומתן אפשרות למינוף הרחוב. עם

הן לשמירה על הבחירה ברחוב עמק רפאים על פני פארק המסילה הינה טובה וראויה ותביא הן לשדרוג הרחוב ו

 הפארק כאתר נופש ופנאי כלל עירוני.

לבחון בצורה מעמיקה יותר חלופות נוספות, כגון חלופת  ורך אמיתיציש  ,בנוגע לחלופת המעבר בגן אלמליח

שיוכל לספק כמקום לפנאי ובילוי ורמת השירות בנבנישתי, לאור הפגיעה הצפויה בתפקוד הגן לכל אורך העבודות 

בור בסמיכות אליו.  לאחר הבחינה של חלופות נוספות יש מקום לנמק מדוע חלופת יופעל הקו ויעלתושבים כאשר 

 עדיפה על פני החלופות האחרות. גןהתוואי בעברת ה

לקראת הדיון על ה'( -כולו )פרקים כולל פרקים ג'הנתונים לקראת הגשה סופית של המסמך את  לתקןיש 

 .ההפקדה בהתאם לאמור בחוות דעת זו

 

 ,בברכה          

 

 אסף שגיא

 ןמתכנ

 ם, המשרד להגנ"ס-שוני גולדברגר, מנהל מחוז י   :יםהעתק

 מהנדס העיר ירושלים, שלמה אשכול אדר'      
 ם, המשרד להגנ"ס-אבי בן צור, מתכנן מחוז י        

 , תכנית אב לתחבורהצחי ויטלזון      
 , מנהל המחלקה לקיימות, עיריית ירושליםעמירם רותם     
 אלפר, מרכזת בכירה איכות אויר-סימנטוב דפנהר "ד     

 קרבל, מרכז רעש דימיטרי      
 אסנת ארנון, עורכת התסקירר "ד      
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 0214בינואר  4
 

 לכבוד 

 גב' שירה תלמי

 מתכננת מחוז ירושלים

 משרד האוצר

 

 .נ.,ג

 

 מקדימה לקראת חוות דעת סופיתהתייחסות  הנדון:

 9718710-797  תכנית מס' -הכחול של הרכבת הקלה הקו                  

 

 מבוא .7

 ב' של התסקיר.  -א'הופצה התייחסות המשרד הנוגעת לחלופות בפרקים  12.10.0215תאריך ב

נושאי ב עוסקתה ייחסות הסופית לתסקירתמקדימה להההתייחסות המופצת כעת הינה התייחסות 

 וכן לבחינת חלופת מעבר התוואי במקטע מלחה., במצב הקייםברקע והקרינה  הרעש

 על מנת לייעל את העבודההן בתהליך הפקדת התכנית, ו לחסוך זמן יקרעל מנת הן כעת  ץה מופמסמך ז

 מסודרים עד להגשת ההתייחסות הסופית. נתוניםבכך שיוגשו למשרד 

 מלחהחלופות מקטע  .1

להציג בחינה מעמיקה יותר של  12.10.0215עורכי התסקיר נתבקשו בהתייחסות לחלופות מתאריך 

מערב, כדוגמת חלופת בנבנישתי או כל חלופה דרומית נוספת, ולנמק מדוע -נוספת במקטע דרוםחלופה 

 הוחלט להעדיף על פניה את חלופת המעבר בגן אלמליח.

, מלחהסביבה במייל השלמה לתכנון החלופות במקטע -נתקבלה מאת משרד טופ 00.10.0215בתאריך 

 להשלמה הנ"ל:המשרד רחוב בנבנישתי וגן אלמליח.  להלן התייחסות ל המתייחסת

 חלופת בנבנישתי -

 :יתרונות 

 (.12.10.15אי פגיעה בגן אלמליח והמשך תפקודו )פירוט בהתייחסות לחלופות מתאריך  .א

תסקיר נכתב כי ריחוק התחנות מהמגורים יביא לרמת שירות נמוכה יחסית.  מהתשריט ב .ב

המצורף עולה כי פיזור התחנות נותן מענה טוב הן לבתי שכונת מלחה )וקצת פחות לקטמונים, 

למרות שהמרחק מהתחנה המוצעת בחלופת אלמליח הוא עשרות מטרים בלבד( והן למתחם 

 גי.הספורט, לקניון ולגן הטכנולו

הרחבת זכות הדרך ברחוב בנבנישתי דרומה לא תגרום לפגיעה חזותית מהותית היות והשטח  .ג

 יועד גם בחלופת גן אלמליח עבור השלוחה לדיפו.

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.

mailto:assafsa@sviva.gov.il
http://www.sviva.gov.il/


 

 5459955| פקס: 20-5459913|טלפון: ירושלים 39133תלפיות, ת.ד.  3יד חרוצים  
 assafsa@sviva.gov.il                                                      www.sviva.gov.il    

2 

 נוןתכ -מחוז ירושלים

 מעבר על גבי דרך קיימת .ד

 :חסרונות 

מ' במקטע שבין הארינה לאצטדיון טדי, ובעקבות זאת  33-כיום ל 04-הרחבת זכות הדרך מ .א

 לכביש בסמוך לאצטדיון טדי.צמצום של החניה ממערב 

רמזורים במקטע בנבנישתי שבין רחוב דב יוסף לבין הרחוב שבין הארינה לאצטדיון  3הוספת  .ב

 מ'(, מה שיפגע הן בתנועת הרכבת וכן כלי הרכב. 522-טדי )אורך המקטע כ

יהא צורך בהגבהת הגשר מעל למסילת הרכבת הכבדה בשל עבודות לחישמול  –גישה לדיפו  .ג

 כבדה.הרכבת ה

מדרכות מצומצמות שיקשו על מרחב התכנסות לקהל של אלפים לאחר משחקים מרובי קהל  .ד

 בארינה או בטדי.

קו חשמל שעובר בין הארינה לאצטדיון טדי ואין אפשרות להעתיקו.  דבר זה יוצר מגבלה על  .ה

 העברת הקו במקום

 החלופה ההפוכה -

 יתרונות 

פי התשריט מיקום התחנות תואם כמעט בדיוק על  –נאמר שרמת השירות היא הנמוכה ביותר  .א

 לחלופת גן אלמליח

 מעבר על גבי דרך קיימת .ב

 חסרונות 

מעבר התוואי ברחוב מודעי יחייב הרחבת הרחוב מתחת לגשר קיים, דבר שהוא בלתי אפשרי מבחינה  .א

 הנדסית

 מינהור תשתיות ברחוב יצחק מודעי  .ב

 פגיעה במגרשי הטניס .ג

 לחלופה ג' הנבחרת( בהתייחסחלופת גן אלמליח ) -

 יתרונות 

המעבר בשטח הגן מונע קונפליקטים הנדסיים ותנועתיים שנגרמים בחלופות האחרות העוברות  .א

 בתוואי של דרך.
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 חסרונות 

פגיעה בגן אלמליח לצורך ביצוע העבודות על הקו, וכי לא ניתן יהא להשתמש בו עד לביצוע וסיום כל  .א

פועל היא ניטרול של השימוש בגן למשך תקופה של המשמעות בהעבודות ולשיקום מלא של הגן. 

 מס' שנים ופגיעה קשה באיכות החיים של התושבים

הגשר בין דב יוסף לכיוון הגן ייצור מפגע נופי ופוטנציאל למפגע רעש וייתכן שגם מפגע קרינה, נוסף  .ב

 למפגע בטיחותי כלפי ילדים שישחקו בגן בסמיכות למיקום מעבר הרכבת

 טניספגיעה במגרשי ה .ג

לאור .  נראה שהמידע חסר ולא נותן מענה מספק לבחינת החלופותבנוגע לחלופות, עדיין  השלמהגם לאחר ה

תכנית על ההדיונים  וזאת טרם תחילת ,להשלים את המידע לפי ההתייחסות שלעילזאת על עורכי התסקיר 

 בוועדות התכנון.

 

 מצב קיים ברעש  .3

אש. בעזרת המדידות בוצע אימות של התכנה לטובת קיים נמדדו בנקודות שתואמו מרהרעש המפלסי 

נפחי התנועה של המצב הקיים, ו TNM 0.5חישוב מפלסי הרעש במצב קיים. החישובים נעשו בתכנת 

המרת נפחי התנועה לשעות הלילה, נעשתה על ידי מקדם המרה  הועברו על ידי תכנית אב לתחבורה. 

מקדמי ההמרה התקבלו מיועץ מערכות  ם, כאשרשנקבע מראש, על פי ארבעת סוגי הרחובות השוני

 תחבורה ירושלים.

נקודות. לחישוב מפלס הרעש  13 -סה"כ לאורכו של כל הקו נמדדו בכל המקטעים מפלסי רעש קיים ב

 נקודות. 34 נבחרונה, ולאחר אימות התכ

 

 בטבלה הבאה מרוכזים מפלסי הרעש המחושבים:

 *רעש קיים לילה קיים יום *רעש מס' נק' חישוב מס' נק' מדידה מקטע

 42-45 45-22 02 5 רמות

 43-42 43-23 03 9 מרכז העיר

    לא רלוונטי מתחם התחנה

 45-22 43-29 05 3 דרך חברון

 41-45 44-21 11 9 עמק רפאים

 חסר 41 5 3 מלחה

 dB(A) ,Leq -*מפלסי הרעש מוצגים ב

 עמדת המשרד

 לוע ביעת קריטריון הרעש המותר מהרכבת,קיים, משמשים לק מפלסי הרעש המחושבים בפרק א' במצב

הה יותר מחלוקת יש צורך בהסתכלות ברזולוציה גבו עת בדיקת מפלסי הרעש ממעבר הרכבתכן ב

הנקודות  34לבצע השוואה למפלס המדויק שנמצא בכל אחת מ יש במידת הצורך המקטעים הראשונית. 

 אים:יש להוסיף את הנתונים הב  שנבחנו בפרק.
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o .'יש להוסיף הסבר על חישוב ההחזרות, מתי נלקחים בחשבון, יחס בין גובה לרוחב הרחוב וכו 
o .להוסיף במקטע מלחה את החישובים לרעש קיים לילה 

 

 קרינה .4

 פרק א'

 הערות כלליות לכל המקטעים -

 .את מפות המדידה של נושאי הקרינה והרעש יש למקם בסופו של כל מקטע 

 תוצאת  –פיעות בכל פרק יש להציג את התוצאות כנתונים כמותיים בטבלאות ובסיכום המו

 מקסימום ותוצאת מינימום והאחוז ביחס לקריטריון/ערך הייחוס.

 .בסוף התסקיר יש לצרף סיכום של כל הנקודות שבהן היו חריגות מן הערכים המותרים 

 

 מקטע רמות

לכל אורך המקטע ישנם מוסדות  חסרות נקודות מדידה מרח' מירסקי ועד לקצה הצפוני של הקו. 

 ציבור רגישים.

 מקטע מרכז העיר

  יש להסביר מהיכן הגיע הנתון לפיו יש קווי מתח תחתיים באזור גן הסוס, שמביאים לערכים

 גבוהים כפי שמופיעים בטבלה.

  יש לציין את תיאור נקודות המדידה בין נקודה לנקודה, ולא בין רחוב לרחוב כפי שמופיע כעת

 בטבלה.

  מסתיימות במקטע ולא מתחילות  –בתשריט נקודות המדידה הנקודות מסודרות בצורה הפוכה

בו, בדיוק להיפך למשל מתשריט נקודות המדידה של הרעש.  יתרה מכך, אין סדר רץ או הגיוני 

 לנקודות מבחינת הצגתן על גבי התשריט.

 מקטע מתחם התחנה

  מסתיימות במקטע ולא מתחילות  –הפוכה בתשריט נקודות המדידה הנקודות מסודרות בצורה

בו, בדיוק להיפך למשל מתשריט נקודות המדידה של הרעש.  יתרה מכך, אין סדר רץ או הגיוני 

 לנקודות מבחינת הצגתן על גבי התשריט.

  יש לציין את תיאור נקודות המדידה בין נקודה לנקודה, ולא בין רחוב לרחוב כפי שמופיע כעת

 בטבלה.

 איםמקטע עמק רפ

 .יש לציין גם נקודות עם תוצאות מדידה גבוהות 

  .נמדדו נקודות במיקומים שאינם רלבנטיים, אינם קרובים לציר ואינם מייצגים דבר )למשל נק

 וכו'(.  על הנקודות לייצג מקומות שקיימים בפועל או עתידים להיבנות. 134, 133

 יקום שלהן על גבי התשריט.אין התאמה בין התיאור המילולי של חלק מהנקודות לבין המ 

 מקטע דרך חברון

  לא מופיעה כלל –יש לצרף טבלה עם הצגת התוצאות 
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  .נמדדו נקודות במיקומים שאינם רלבנטיים, אינם קרובים לציר ואינם מייצגים דבר )למשל נק

 וכו'( על הנקודות לייצג מקומות שקיימים בפועל או עתידים להיבנות. 134, 133

 מלחהמקטע 

 גיוני יותר להתחיל את מספור הנקודות מצפון לדרום, כמו שנעשה ברעש, ולא מדרום לצפון.היה ה

 נמצאות בגן הטכנולוגי ולא מתייחסות כלל לבתי מלחה )כמו הנקודות של הרעש( 1-9נקודות 

 

 פרק ב'

 מ'. 9מרחק טווח השפעה מהקאטנרי של יש להציג סימוכין לגבי  132מאקרו בעמ' הבחלופות  .א

 סות בסיכום יש להוסיף השלמה לגבי חלופת המינהרה הקצרה שאין אליה התייחסות.בהתייח .ב

 .014לבין טבלת סיכום הקריטריונים בעמ'  132ישנה אי התאמה בנתונים בין הטבלה בעמ'  .ג

 יש להוסיף התייחסות מדו"ח המדידות המתייחס למקטע זה בפרק א'. 000בעמ'  .ד

.  יש להחליט על הטווח המתאים ולתקן את הסעיף מ' 5נקבע כי טווח ההשפעה הוא  033בעמ'  .ה

 בהתאם.

 יש להסביר כמותית מהו מרחק מינימלי, מרחק מקסימלי ומרחק ממוצע. 050בעמ'  ו.

 

 סיכום

נעשתה עבודה להיום ד ע על חוות הדעת הסופית לתסקיר המלווה תכנית זו. במשרד בימים אלה נעשית עבודה 

 ים וכדומה.  שכללה מספר גדול של ישיבות עבודה, בדיקת חומר (חלק ניכר ממנה בתחום הרעש) רבה

מי הרעש והקרינה בתחו לא ימנעו המשך בדיקה של התסקיר,התייחסות לגבי נושאים שבשלב זה הוחלט להפיץ 

שאפשר יהיה לקדם את התכנית, ובמקביל להגיש את החומרים הדרושים השלמה היא המטרה   .במצב קיים

 .דיקתםבצורה מסודרת יותר כדי להשלים את ב

 כפי שנאמר המידע עדיין אינו מספק ויש להשלימו.לגבי חלופת מלחה 

ובמקביל לייעל את  ,יקרעל מנת לא למנוע את קידום התכנית ולבזבז זמן נשלחת כעת זו מקדמית התייחסות 

 .התכנון ולאפשר השלמת חומרים חסרים עד לדיון בוועדותהעבודה 

 

 ,בברכה          

  

 אסף שגיא

 תכנןמ

 

 ם, המשרד להגנ"ס-שוני גולדברגר, מנהל מחוז י   :יםהעתק

 , מהנדס העיר ירושליםשלמה אשכולאדר'       
 ד להגנ"סם, המשר-אבי בן צור, מתכנן מחוז י        

 , תכנית אב לתחבורהצחי ויטלזון      
 , מנהל המחלקה לקיימות, עיריית ירושליםעמירם רותם     
 אלפר, מרכזת בכירה איכות אויר-סימנטוב דפנהד"ר      

 קרבל, מרכז רעש דימיטרי      
 אסנת ארנון, עורכת התסקירד"ר       
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 0214 בפברואר 0

 
 לכבוד 

 גב' שירה תלמי

 מתכננת מחוז ירושלים

 משרד האוצר

 

 .נ.,ג

 

 של תסקיר ההשפעה על הסביבה 'ה –' גפרקים התייחסות להנדון: 

 9718710-797תכנית מספר   -הקו הכחול של הרכבת הקלה                     

 

 רקע .7

במסמך זה ב' של התסקיר.  -לופות בפרקים א'המשרד הנוגעת לח חוות דעתהופצה  12.10.0215בתאריך 

וכן התייחסות לחלופות שונות כגון: חלופות המינהור, חלופת לתסקיר  ההוצגו הרקע לתכנית והמתודולוגי

 .  ועוד רחוב עמק רפאים אל מול פארק המסילה וחלופת העברת תוואי המסילה בגן אלמליח

ליח ועל כן נתבקשו עורכי התסקיר לכתוב התייחסות עלה כי לא נעשתה בדיקה מעמיקה של חלופת גן אלמ

היתה  ,4.1.0214והופצה בתאריך  ה, שהיתה מקדמית לחוות דעת סופיתנוספת לעניין זה.  בחוות דעת שניי

התייחסות להשלמות של עורכי התסקיר לגבי חלופת גן אלמליח והוצע לבחון  מול חלופת המעבר בגן את 

אי ברחוב בנבנישתי.  כמו כן הוצגה התייחסות לנושאי הרעש והקרינה במצב היתרונות של חלופת מעבר התוו

 קיים.

-בפרקים גבתסקיר נושאים שנבחנו כלל הנותנת מענה לש סופיתהינה התייחסות  המופצת כעתהתייחסות ה

 .  וחזות ונוף מיקום אתרי התארגנות תחבורה והסטות תנועה,קרינה, ה' ובעיקר לרעש ורעידות, איכות אויר, 

היה צורך ללקט משום שהצגת התסקיר בצורה של חלוקה למקטעים הקשתה על בדיקת המסמך, כי יש לציין 

מידע בכל תחום )רעש, איכות אוויר וכדומה( מכל אחד מהמקטעים וכן מהפרקים הכלליים, כאשר לא תמיד 

יש עוד   .מקטעיםוסיכום של כלל ה היה סיכום מסודר של הנתונים והממצאים שהוצגו בכל פרק ומקטע

 לציין שלמסמך לא צורפו הדמיות כלל.

 

 מקטעים סביבתיות לפי לסוגיותהתייחסות  .1

 :כללי -רעש  .א

בשל אורכו של הקו, בדיקת השפעות הסביבתיות נערכה במתכונת של חלוקה למקטעים. בכל מקטע 
ה נבחנו השפעות הרעש בהתייחסות למקורות אפשריים שונים: נסיעת הרכבת, הסטות תנוע

(, מקורות נקודתיים Ground born noise) GBN -משמעותיות והרחבות כבישים, מצלול גוף
 וחריקות.

 -קריטריון הרעש מנסיעת הרכבת בלבד )בדציבלים(

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.

mailto:assafsa@sviva.gov.il
http://www.sviva.gov.il/


 

 5459955| פקס: 20-5459913|טלפון: ירושלים 39133תלפיות, ת.ד.  3יד חרוצים  
 assafsa@sviva.gov.il                                                      www.sviva.gov.il    

2 

 נוןתכ -מחוז ירושלים

 

 

 

 

 

המחושבים בערב הגשת התכנית, על ניתן לחרוג מהמפלסים האלו בהתחשב למפלסי רעש הרקע 
 פי הגרפים הבאים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 האמריקאי. HMMH -חיזוי מפלסי הרעש בוצעו באמצעות מודל לחישוב רעש מרכבות המבוסס על ה

ההנחות לחישוב שנלקחו הן: נתוני תנועת הרכבות, מהירותן, סוג הקרקע, מפלס פליטה על פי הדרישה, 
 מטר )או גובה חלון של במבנה נמוך יותר(, התחשבות בעיקולים ברדיוסים גדולים. 8 גובה קולט אחיד של

קריטריון הרעש מהכבישים נבדק רק במידה וחלה הסטת תנועה משמעותית, הכפלה  -הסטות תנועה
בנפח באוטובוסים. כמו כן, נבחן הרעש במקטעים בהם בוצעה הרחבה  52%בנפח התנועה או עלייה של 

 ת הדרך. הקריטריון נקבע על פי מפלסי הרעש המתקבלים בחישוב חלופת אפס. מורגשת בזכו

(, רעש בתוך המבנים שמקורו ברעידות שעוברות דרך הקרקע, GBN) Ground born noise -מצלול גוף

. המקטע dBA(Lmax) 35 -ונקבע ל HMMH -בין המסילה ומבנה מגורים. קריטריון מבוסס על מסמך ה

  .בקובץ אקסל HMMHהנוסחה של הבתת הקרקע במרכז העיר. הבדיקות נעשו על פי  הרגיש ביותר, עובר

 המבנה בחזית רעש מפלס מבנה סוג

 לילה שעות יום שעות

 50 40 א

 55 45 ב
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חניוני חנה וסע, תחנות השנאה ותחנות נוסעים נבחנו בהתאם לקריטריון  -מקורות רעש נקודתיים
. בנוסף ניתנו הנחיות נקודתיות לכל 1332 -שנקבע בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן

 ת להפחית את הפגיעה האפשרית בסביבה. חניוני הדפו אינם נבחנו במסגרת מסמך זה.מקור, על מנ

מאפיין מקטעים במסילה בהם יש רדיוס סיבוב נמוך. אזורים חשודים  -רעש הנוצר מחריקות
 82-לחריקות נבחנו בכל מקטע. לכל אורך הקו זוהו בשלב זה, כשש נקודות בעלות רדיוס פניה נמוך מ

ן הפסים עה, ע"י הפחתת מהירות הנסיעה ושימויי הטיפול במפגע יהיה בצורת מנמטרים. הוחלט כ
 כיום בקו האדום. שמבוצעבאזורים אלו בזמן הנסיעה, כפי 

 

 :על עבודות ההקמה יחולו התקנות וההנחיות הבאות

 איסור על הפעלת ציוד בנייה 5תקנה  -1330-תקנות למניעת מפגעים, )מניעת רעש( תשנ"ג ,
 בבוקר. 20:22 -בערב ל 13:22 בין השעות

 בהם נקבע מפלסי 1303 -תקנות למניעת מפגעים, )רעש בלתי סביר מציוד בניה( תשל"ט ,
 הרעש המרביים המותרים ממכונות וציוד בניה.

  קריטריון לרעש מצטבר מאתרי בניה, המשרד להגנת הסביבה ממליץ כי מפלסי הרעש
ה יחשבו בלתי סבירים, כאשר רמת הרעש הנוצרים בכלל הפעילות המבוצעות באתר הבניי

, 1332 -עולה על הערכים הקבועים בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, תש"ן
 דציבל בחזית המבנה. 02בתוספת 

  מערכות קבועות, כגון גנרטורים, מפוחים, מגרסות וכו'. צריכות לעמוד בתקנות למניעת
 .1332 -מפגעים )רעש בלתי סביר(, תש"ן

 

. גבוה, בינוני ונמוך: דות לאורך הקו, סווגו על פי פוטנציאל מפגעי הרעש האפשרייםהעבו
הפוטנציאל נקבע ממשך העבודה, הזמן ביממה, חתך הרחוב והמרחק לבתים הקרובים, שימוש 

נראה שכחלק מהפתרונות המוצעים בתסקיר, נלקחה הרחוב והצורך במבנים הנדסיים.  
לילה, אך יש לציין כי ברירת המחדל על פי התקנות, הינה האפשרות לאסור עבודות בשעות ה

. במקרים נקודתיים בהם ביצוע העבודות כי ביצוע העבודות יתקיים בשעות המותרות בלבד
ביום אינו אפשרי, או יכול להוות סכנה לבריאות הציבור או חיי אדם, יש אפשרות לעבודות לילה 

 מים. בכפוף לכל הבדיקות הנדרשות ואישורים המתאי

חתך רחוב רחב, אין מבנים  -קיים לאורך מקטע רמות ובשכונת מלחה  פוטנציאל למטרד נמוך
 הנדסיים יוצאי דופן והמרחק לבתי מגורים סביר.

יהיה צורך בשלב  -קיים במתחם התחנה, בדרך חברון ובפארק המסילה  פוטנציאל למטרד בינוני
אקוסטית כגון מתרסים ומערכות  לכלול במקטעים אלה אמצעים להגנהתכנון העבודות 

 .ם.  כן יהא צורך ליידוע תיאום העבודות מול בעלי העסקים באזורים הרלוונטיישקטות

 -קיים לכל אורכו של מקטע מרכז העיר, עמק רפאים ופארק אלמליח  פוטנציאל למטרד גבוה
מושים רחובות צרים עם פעילות אינטנסיבית, מבנים הנדסיים כגון פורטלים וגשרים, שי

מעורבים של מגורים, עסקים, מסחר ופנאי. נראה שהעבודות במקטעים אלו יתחלקו לשלבים 
לעת שלב התכנון המפורט, יהיה צורך בהצגת שיאפשרו את המשך השימוש ותפקוד הרחוב.  

. בנוסף יהיה צורך ביידוע ותיאום פתרונות הנדסיים, בהגבלת זמן העבודות, מיגון דירתי וכו'
 עסקים בקרבת העבודות. מול בעלי ה

אתר העבודות בכניסה לפורטל הצפוני ממוקם בקרבה לשימושי קרקע רגישים. התייחסות מיוחדת 
. לכן תידרש בשלבי התכנון המפורט מכיוון שחפירת המנהרה תיעשה ככל הנראה על ידי פיצוצים

בנים ואישורה על יהיה צורך בהגשת תכנית פיצוצים המעריכה את עוצמות הרעידות והשפעתן על המ
 ידי המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים.
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 כללי: -רעידות .ב

 האמריקאי והוא: HMMHהקריטריון למפלס הרעידות המקסימלי נלקח ממסמך ה 

 

 Ref V=5x10^-8 שימוש המבנה
m/sec(vdB) 

 44 מגורים ואחר בו ישנים

 43 מוסדות ציבור הפעילים ביום

 

ה על פי המודל שנכתב ע"י המשרד להגנת הסביבה. עיקרי הנתונים שנלקחו חיזוי עצמת הרעידות נעש
ביממה(, מהירות, מרחקים  02בחישוב: מסילה מרותכת לאספלט, מספר מעברי רכבת תדיר )מעל 

לקולטים, צימוד ליסודות מבנים לסלע, יעילות מעבר בקרקע, יצירת רזוננס. בדיקה נעשתה עבור 
 קומה תחתונה בכל קולט.

 

 ינהקר .ג

 סקר השפעות האלמ"ג –לתסקיר  0הערות לפרק הקרינה : נספח מס' 

 כללי .1

יש לכלול את נושא החשיפה הפוטנציאלית הקרינה הבלתי מייננת בכל מקטע ומקטע כמו כל 

 נושא סביבתי אחר בתסקיר וכפי שהוצג בפרק א' ולא להציגו כנספח.

בסס את תוצאות החיזוי לקו על מנת ל מדידות קרינה מהקו האדום יש להציג תוצאות של

 הכחול.

 יש להוסיף התייחסות לנושא טווחי ההשפעה של הקרינה

במידה  –התייחסות לנושא הקרינה ביחס לשימושי הקרקע שמעל למנהרה  יש להוסיף

 .יש לציין זאת של שימושי הקרקע שמעל לתשתיות הרכבת ועומק המנהרה מייתר ניתוח

 גו בפרק א' , התקבלו תוצאות גבוהות מאוד ומעל בחלק מנקודות מדידות הקרינה שהוצ

 יש לציין ממה מושפעת המדידה והאם יעבור את הרקע הקיים.  לסף המומלץ. 

 שיעור התוספת של התכנית לרקע שנמדד תוך התמקדות  במידה ולא נדרשת השלמה של

 הרקע שנמדד היה מעט מתחת לסף, יש להוסיף הסבר מדוע.במקומות בהם 

  0.1טבלה  –נתונים  – 0לסעיף  .0

הטבלה המוצגת אינה עדכנית. בכל מקרה הצגת מצב קיים שייך לפרק א' ולפיכך במידה  

ויש צורך להתייחס לטבלה יש לעשות זאת באמצעות הפנייה אלא אם בסוף החיזוי מציגים 

 השוואה למצב הקיים. 

של הרכבת בנוסף, הטבלאות לא מציגות את המרחקים בין השימושים למקורות הקרינה 

 ולכן לא ברור על מה הסתמכה המסקנה שהתבססה על מרחקים. 

 יש לתקן את הנתונים.

יש לתקן כך שמסקנות החיזוי יפורטו תחת סעיף המסקנות תוך התייחסות לנתוני המרחק, 

 לשיעור התוספות ועוד.
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 הערכת שטף השדה המגנטי והחשמלי – 9.1לסעיף  .3

 מדוע נקבעה מהירות ממוצעת של יש לצרף הסבר  –נתונים לחישוב עוצמת הזרם הממוצעת 

 )על פי נתוני  ,שזו המהירות הצפויה בקטעים רבים ,קמ"ש 32קמ"ש לכל התוואי ולא  52

 לחילופין עקב  קמ"ש(.  95עים מעטים אינה עולה על הרכבת כיום המהירות המירבית בקט

 לכל קטע? היות  השונות של הקו מדוע נקבע מהירות אחידה ולא המהירות הממוצעת

  –ומהירות הנסיעה משפיעה על זמן השהייה של הרכבת בין שנאים ומכאן על זמן החשיפה 

 יש לבחון את המהירות הממוצעת בכל קטע וקטע ולעדכן את החישוב.

 חיזוי הקרינה ממערכת ההזנה לרכבת )קטנרי( בזרם חילופין  - 9.3לסעיף  .9

יותר כפי שהוצג בפרק ולא  A822המגנטי הוא  מדוע ערך החישוב לחיזוי השדהיש להסביר 

בזמנים קצרים.  יש להוסיף הסבר  A9522או  A3222בשעות שיא ו  A1222  -הזרם הישיר 

 המתפזר על ציר הזמן.

לבחון את מסקנות החיזוי, יש להציג את בטבלה את המרחקים של שימושי  על מנת שניתן

הקרינה הרלוונטי )ציר החישמול (ולציין וייעודי הקרקע מכל צד של המסילה ביחס למקור 

 9את ההפרש ביחס למרחק הייחוס באותו קטע שבו צפוי להתקבל סף החשיפה של 

מיליגאוס תוך השוואה לערך הקרינה המדוד באותה נקודה. יוצגו שימושי וייעודי הקרקע 

 מ' . 13 ולים בתוך טווח ההשפעה של הקרינה העומד עלהכל

 שנאים ומיישרים חיזוי מחדרי 9.9לסעיף  .5

 יש להוסיף המלצה שהחיווט בתחנות המיישרים לא יהיה עילי.

, ולהוסיף הערה שהמרחק המינימלי יש להוסיף חיזוי אופקי וגם אנכי גם מחוץ לתחנות

 מ' לגבי כל שימוש קרקע. 5מקיר תחנת השנאה יהא 

תחנות אינו מיליגאוס מחוץ לקירות ה 9האמירה שאין שטף מגנטי מעל  –סיכום ביניים 

 .  9.3שבו המצב גבולי, לא את איור  9.12תואם את איור 

יש לכלול בהוראות התכנית, את ההגבלות שצוינו בסעיף, בדבר איסור התקנת אמצעים 

ושימושים כגון ספסלי ישיבה מעל לגגות התחנות המאפשרים שהיית אנשים מעל לתחנות 

 ולאסור שהייה של אנשים מעל התחנות למעט מעבר. 

  3Tלאומדן שטף מגנטי לתחנות  .4

 .בתכנית אותםלא לכלול שמומלץ ו שנאים 3 בעליחדרי השנאה מדובר על 

 סיכום תאימות אלמ"ג 5.9לסעיף  .0

הפרעות לציוד רפואי תומך חיים נחשב לקריטי וטווח ההשפעה של  בסוף הסעיף נכתב כי

 .מטר 0-קן לש לתי  מ'. 10הקרינה מגיע ל 

מטרים  0דות הקרינה בית החולים ביקור חולים נימצא במרחק של כ למרות שעל פי דוח מדי

מיליגאוס(, אין התייחסות נקודתית לבעיה זו  3.1מציר המסילה ) הערך המדוד על המדרכה 

יש להשלים ולהציג ניתוח מעמיק לפוטנציאל השיבוש הצפוי לבית  –והיא לא נבחנה כלל. 

רום למגבלות כל שהן על תפקודו לרבות החולים ביקור חולים והאם התכנית עלולה לג

 העתידי.
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הקמת מרפאות הכוללות בנוגע ל סמוכותתכניות  יש לקבוע בהוראות התכנית הגבלות לגבי

 מ' מהרכבת. 10ציוד אלקטרוני במרחק הקצר מ 

 מבנים ומוסדות המצויים בטווח ההשפעה 4לסעיף  .8

לפי העין ויש להתבסס על  לא ניתן לקבל את המסקנות בהסתמך על הערכות מרחק שנעשו

הערכות. לפי טבלת מדידות  הקרינה נימצא כי יש שימושים במרחקים על ולא  דו"ח מדידה

 צרים יחסית קרובים לרכבת. ק

מ'. אולם היות ויש  12על פי סעיף זה לא צפויה השפעות על מוסדות שיהיו במרחק מעל ל 

את מיקום מוסדות לאורך  מ', יש להציג בטבלה ובתשריט 12שימושים במרחק קצר מ 

כמו כן יש להוסיף לטבלה עמודה של שטף מצרפי של המצב   התוואי ומרחקם מהרכבת.

 הקיים + תוספת מהקאטנרי.

 

  נחלים וניקוז .ד

נאמר כי הפורטלים וקטעי המינהור לא יתרמו לתוספת נגר עילי וכי המים שיקלטו דרך  9.2.0בסע' 

ורד במערכת הניקוז המתוכננת.  תוספת נגר עילי תגיע הפורטלים יתנקזו בקרבתם או בהמשך במ

במקומות בהם תתבצע הרחבת כבישים ויתווספו שטחים נוספים שאותם יש לנקז.  נאמר שמערכת 

הניקוז החדשה תשרת בעיקר את הכבישים וגם את הרכבת והיא תיבנה בהתאם להנחיות תכנית האב של 

 הגיחון לניקוז. 

קנת מערכת שאיבה מנקודת האיסוף הנמוכה ביותר אל מערכת הניקוז בפורטלים עשויה להיות מות

 הגרביטציונית.

על המערכת לתאום לדרישות עיריית ירושלים בנושא הניקוז, ולשפר את מערכת הניקוז הקיימת.   

הגדרת הצרכים של מערכת הניקוז צריכה להיעשות בתיאום עם מהנדס העיר ירושלים ובהתאם 

 לדרישותיו.

 

 

 

  רמות מקטע 

גולדה מאיר עד לכניסה  ק"מ מתחיל בשכונת רמות וממשיך לאורך שדרותהמקטע באורך של כחמישה 
המקטע מתאפיין בעיקר בהיותו דרך ראשית עם נפחי תנועה גבוהים  לפורטל הצפוני בשכונת סנהדריה. 

 של רכבים ואוטובוסים.

 רעש .א

קולטים, אותם הקולטים בהם  00 ב מפלסי הרעש מנסיעת הרכבת נבחרולחישו נסיעת הרכבת: -
 -מעל ל חורגיםחושב רעש קיים בפרק א'. נמצא כי מפלסי הרעש ממעבר הרכבת בשעות היום, 

שעות הלילה, מפלסי הרעש בתשעה ב . דציבל 0 -עד ל דציבל בארבעה קולטים למבנה ציבור 40
ם, מפלסי הרעש קולטים של בתי מגורי 13 -דציבל וב 50 -ים למבנה ציבור עולים מעל לטלקו

 דציבל. 4 -היקף החריגות מגיע עד ל  דציבל. 55עולים על 

לקריטריון הנובע מההתחשבות בכל הקולטים הנ"ל הושוו מפלסי הרעש  לאור האמור לעיל,
השוואת הקולטים הנ"ל לגרף רעש רקע קיים מראה כי מפלסי   ברעש רקע שחושב בפרק א'.

 ל.לקהרעש מהרכבת עומדים בקריטריון המשו
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אך  בנפחי התנועה של הרכבים הפרטיים מחד, לא צפויים שינויים משמעותיים הסטות תנועה: -
 האפס, בתנועת אוטובוסים מזינים בששהמאשר בחלופת  52% -צפויה עליה של יותר ממאידך 

ס הגידול באוטובוסים מעלה את מפל מחישוב מפלסי הרעש ברחובות אלה נמצא כי  רחובות.
אפס, אך בשום רחוב אינם עולים על סף הקריטריון של ה בלים לעומת חלופתהרעש במספר דצי

 דציבל. 71

תחנות  תנבחנו שלושה חניוני "חנה וסע", שש תחנות השנאה וחמש מוקדים נקודתיים: -
תחנת השנאה אחת, ברח'  נמצא כי פוטנציאל הרעש הנו נמוך, למעט בכל המוקדיםהנוסעים. 

ככל הניתן בשלב  הלאותה תחנה הינו הרחקת הפתרון המוצע בות.ים סוף הנמצא בקרבה לבית א
 אמצעים להפחתת רעש. שילוב שלפורט או מהתכנון ה

באזור הכניסה של הרכבת לפורטל הצפוני מומלץ לשלב קירות אקוסטיים כדי להגן על המבנים 

 הרגישים השוכנים בסביבה מפני הרעש.

 

 ואיכות אוויר )הסטות תנועה( תחבורה .ב

במצב  0NOתהיה ירידה בנפחי התנועה כלליים והאוטובוסים.  מוצגים ריכוזי  -הציר  לאורך .1
בכמה נקודות לאורך הקו צפויות חריגות החזוי בקולטים שונים בתוואי הרכבת, ונמצא כי 

 . מממוצע שעתי ושנתי, אך פחות מאשר בחלופת האפס

ת האפס ברח' רקנטי, ובנוסף בהשוואה לחלופ  0נפח התנועה הכללי יגדל פי  - הסטות תנועה .0
רחובות )המשורר אצ"ג, זרחי ישראל, דרך  4-ב 52%-תנועת האוטובוסים תגדל ביותר מ

ברחובות אלו הריכוזים גבוהים מאלו הצפויים החורש, אסירי ציון, הרואה וטרומן(.  
 .בחלופת האפס אך ללא חריגות מהתקנים

 
 יע בסיכום מסמך זה.כפי שמופתנועה הנוהל בחינת הסטות להשתמש ביש 

 

 הכנסת אויר נקי למנהרה .ג

יש להראות האם תיתכן הכנסת אויר נקי למנהרה מהפורטל הצפוני.  במידה והדבר אינו 

מתאפשר יש להציע סל פתרונות להכנסת אויר נקי לאורך תוואי המנהור )למשל מתוך שצ"פים 

מתוך הפתרונות שיוצעו   לאורך תוואי המינהור(, ולהראות את המשמעויות הסביבתיות שלהם.

ניתן יהיה לבחור את המתאים ביותר כך שלא תהיה השפעה של נושא זה על קידום התכנית 

 בשלב מאוחר יותר.

 

 ניקוז .ד

במקומות  –עמק הארזים דרומה עד פורטל סנהדריה ומלעמק הארזים מגבול התכנית בצפון ועד 

קיימת בגלל העבודות לביצוע אלה מתוכננת העתקת מערכת הביוב בעקבות פגיעה במערכת ה

 שנויים גיאומטריים.

 יש לוודא שמוצא מובל הנחל הנמצא בסמוך לחניון במחלף גולדה לא ייפגע במהלך העבודות.

ב' ע"פ תמ"א -ו 1התכנית עוברת באזורי רגישות א' ועמק הארזיםמאיר באזור מחלף גולדה 

פתרונות ניקוז נדרשים ו ,למי תהוםובאזור נחל צופים באזור הרגיש להחדרת נגר עילי  9/ב/39

נספח ניהול מי הנגר של מתבסס על  לגבי אזור זההפתרון המוצע   שיתאמו להוראות התמ"א.

נית השקה עם הנחלים שבו יש לתכ אותו האזורמתייחס להנ"ל הנספח .  797-9114777תכנית 
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שמציע יף מקנספח נראה על פניו  - על המשרד מקובלת יוההסתמכות עלשורק וצופים ו

   .לרכבת הקלה מענה גם לתכנית זו וכן נותן, פתרונות ראויים על פי הוראות התמ"א

ביחס לסך  ונאמר כי תרומת הנגר העילי של - חניון החנה וסע המתוכנן במחלף גולדה מאיר

  .הנגר הזורם במובל הינה קטנה והשפעתה זניחה לגמרי

 

 חזות ונוף .ה

על של שילוב עמודי חשמל בין עצים כדי שלא יהיו חשופים העקרונות שייושמו בתכנית: שמירה 

מדי; הוספת שביל אופניים ושורות עצים לאורך הרחוב שיתרמו לחזותו; שיפור הנגישות ע"י 

 הסדרת גשר להולכי רגל בין תחנת הרכבת רמות מרכז לקניון רמות ולמסופי האוטובוס.

 קירות תמך 

ת וקירות תמך.  במסמך נאמר כי נעשה נסיון הרחבת הכבישים עבור התוואי תחייב חציבו

לדרג קירות תמך כך שבגובה אדם יהיה קיר תמך נמוך ולצידו גינון, ופנימה יותר יהיה מדרג 

עולים נתונים  3.1.9שני של קיר תמך גבוה יותר.  אך למרות זאת מחתכי הרוחב בסע' 

 אחרים:

מערבי של התוואי מתחת לרחוב מ' בצד ה 12-בתשריט קיר תמך גבוה של כ 022על פי חתך 

 שלום סיוון.   מידת הדירוג של הקיר אינה ברורה.

מ', ללא  12-בתשריט בדופן המערבית מתוכנן קיר תמך גבוה ומאסיבי של כ 1392על פי חתך 

 דירוג  במקביל לרח' עליית הנוער.

אזור בית מ' ללא דירוג, ב 5-4 -בתשריט קירות תמך ממזרח וממערב בגובה של כ 3322בחתך 

 ספר קרית בנות.

יש להראות עמידה בעיקרון של קירות תמך מדורגים ומגוננים על פני קירות תמך גבוהים 

 ומאסיביים המהווים מפגע נופי.

 הקמת חניון חנה וסע בלולאה הדרום מזרחית של מחלף גולדה 

יש  –יהיה צורך לבטל חלק משביל האופניים הקיים בנחל צופים על פי האמור בתסקיר 

ולצורך כך להראות פתרונות עוד לפני שלב התכנון  להבטיח רציפות של שבילי אופניים

 המפורט.

 

 

 מקטע מרכז העיר 

נו יק"מ, ה 0 -הראשון באורך של כ  מקטעים:-והוא מתחלק לשני תתיק"מ,  9 -אורך המקטע הנו כ
אה מהפורטל לאחר היצי תת קרקעי ועובר מתחת לרחובות שמואל הנביא, יחזקאל ושטראוס. 

העובר ברחובות עירוניים ראשיים קרקעי -שממוקם בין רח' הנביאים ליפו, מתחיל המקטע השני העל
 שימוש מעורב של מסחר, עסקים ומגורים.קיים קינג ג'ורג' וקרן היסוד, בהם  כגון

 רעש .א

  :נסיעת הרכבת --

מעל לפני הקרקע.  הרכבת לא תשמע כללמתוך הנחה שהשפעות הרעש בחלק התת קרקעי לא נבחנו 
צגים. נמצא כי מפלסי הרעש ממעבר הרכבת בשעות היום, יקולטים מי 10 נדגמובחלק הלא ממונהר, 

 קולטים.  הדציבל בשבע 45 -דציבל בסמוך לבית חולים ועולים מעל ל 00 -מגיעים ל
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 מ' מהמסילה, מפלסי הרעש לאורך כל 92בשעות הלילה, מלבד שני קולטים הנמצאים במרחק של 
דציבל. מפלסי הרעש שחושבו בקולטים הנ"ל, הושוו לקריטריון הנובע  55 -המקטע עולים מעל ל

גם לאחר השוואת הקולטים הנ"ל לגרף רעש רקע קיים, מההתחשבות ברעש רקע שחושב בפרק א'. 
נראה כי מפלסי הרעש מהרכבת חורגים מהקריטריון בחמשה קולטים ביום ומכל הקולטים בלילה, 

קמ"ש,  32 -. הוצע כי מהירות הרכבת תוגבל במקטע זה לדציבל מעל המותר 7גיעות עד ל החריגות מ
דציבל. בנוסף הוצע במסגרת התכנון המפורט להעביר את  9.5 -מה שמפחית את מפלס הרעש בכ

רות לא מבטלת מהחישובים עולה כי הפחתת המהיהמסילה למרכז הכביש ובכך להרחיקה מבתים. 
והצעת הפחתה נוספת של מהירות כפתרון לשלב התכנון המפורט אינה  ,את החריגות לחלוטין

במסילה עצמה אמצעים הנדסיים  המפורטהתכנון  בשלב להתקיןמקובלת על המשרד.  על כן יש 
 כגון רפידות/מצע בולע.

  :מצלול גוף --

עה בדיקת השפעות רעש המתפשט בקרקע במקטע זה, חולקה לשנים. השפעות הרעש מהרעידות בנסי
בנסיעה בחלק הממונהר. החישובים נערכו על פי המרחק מהמסילה למבנה ההשפעה על פני הקרקע ו

 קיים.

קולטים של בתי מגורים וקולט אחד של בית החולים "ביקור  11במפלס הקרקע, נלקחו לבדיקה 
ל דציבל מע 12 -נמצא כי כמעט בכל הקולטים צפויים חריגות, אשר בחלקם מגיעים עד ל  חולים".

קמ"ש מורידה את מפלסי הרעש, אך לא  19 -הפחתת מהירות הנסיעה לגם במקרה זה לקריטריון. 
אמצעים הנדסיים להפחתת הרעידות במקור, כגון רצפה צפה, להתקין יש  מבטלת את כל החריגות.

 לאורך כל המקטע.

דציבל  0עד  נמצא כי צפויה חריגה שלמבני ציבור.  0קולטים מתוכם  18בחלק התת קרקעי נלקחו 
אמצעים הנדסיים לשיכוך הרעידות במקור, כגון רצפה יש להתקין לאורך כל המקטע התת קרקעי. 

 (. ממפלס הרעש דציבל 71עד  שיכולה להורידצפה )

  :הסטות תנועה --

ב הרחובות במקטע צפויה ירידה בנפחי תנועת הרכבים והאוטובוסים. צפויה עליה בנפחי התנועה ובר
כהסטה משמעותית.  נחשבת, כלומר לא 02-52%ל הנביא, הנביאים והמלך ג'ורג' בין ברחובות שמוא

רחובות: שמואל הנביא, הבוכרים, עזרה  השיבחמ 19% -תנועת האוטובוסים צפויה לעלות במעל ל
 71-ונחמיה, צפניה ושמואל הנגיד. בכל הרחובות שנבדקו נמצא כי מפלס הרעש המחושב נמוך מ

 אל הנביא, בו הסטת התנועה מעלה את מפלסי הרעש בפחות מדציבל אחד.דציבל מלבד רח' שמו

מסמך  נבחן פוטנציאל המפגע מארבע תחנות השנאה וחמש תחנות נוסעים.  :מוקדים נקודתיים --
 תחנות אלו יבדקו בנפרד.  -קרקעיות -התתתחנות הההשפעות הסביבתיות של את  זה לא בדק

פוטנציאל גבוה להוות מטרד עקב קרבה  הן בעלות ות נוסעיםי תחנות השנאה ושתי תחננמצא כי שת
סוגי רמקולים, כיווניות ומיקום  כגון: מפורטהתכנון שלב הבפתרונות  יש להציעלבתי מגורים. 

 .מדויק

 

 רעידות .ב

 ין, אין צפי לחריגה מהקריטריון.  יחד עם זאת,בשל המרחק בין המסילה לבני במקטע התת קרקעי
צר מהרעידות, הומלץ על התקנת המסילה על גבי בסיס צף, מה שיפחית בשל החשש מהרעש הנו

לאחר הפחתת  בגלל הקרבה לבתי המגורים, נמצא כי גםבמקטע העילי, משמעותית את הרעידות. 
לאורך בתוואי המסילה  על כן יש להתקיןקמ"ש, יש חריגות בשישה קולטים.  19 -המהירות ל

 דות או בסיס צף.רפיהרחובות קינג ג'ורג' וקרן היסוד 
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 תחבורה ואיכות אוויר )הסטות תנועה( .ג

במצב  0NOלאורך הציר תהיה ירידה בנפחי תנועה כלליים ואוטובוסים. לא מוצגים ריכוזי  .1
 החזוי בקולטים שונים בתוואי הרכבת )אך לא נדרש(. 

בהשוואה  0הסטות תנועה: ברח' הנביאים, במצב החזוי, נפח התנועה הכללי יגדל בכפי  .0
רחובות )שמואל הנביא,  0-ב 52%-לחלופת האפס.  תנועת האוטובוסים תגדל ביותר מ

 הבוכרים, עזרא ונחמיה, צפניה, שמואל הנגיד, שד' חיים הזז ואוסישקין(.

ע"פ החישובים שנעשו לגבי החריגות באוטובוסים, צפויה  חריגה מהתקן רק ברח' שמואל  .3
מאלו הצפויים בחלופת האפס אך ללא  ביתר הרחובות הריכוזים גבוהים מעטהנביא. 

 .חריגות מהתקנים

יש להוסיף התייחסות לשינויים הנדרשים בכדי למנוע את החריגות הצפויות בשמואל  .9
 הנביא.

בפועל רטל הקו יעבור בצומת בחפירה קלה.  נאמר שבמקטע העילי לאחר היציאה מהפו .5
עבודות על הקו ת במקביל בנוסף, מתוכננו . 0%-ל 9% -מדובר על שנוי השיפוע הקיים מ

 .האדום למשך זמן לא ידועפעולת הקו  להשבתת , וביצוע של שני הדברים יחד יגרוםהירוק
על הרחובות  משמעותייםעומסים  ורייצהסטות תנועה שעלולות להיגרם כתוצאה מכך 

מה על כך, ולכן לא ברור ר וסבהלא  ולא פורט תסקיר ב. במרכז העיר והצירים ההיקפיים
 נה ההשפעות הסביבתיות ומה הפתרונות המוצעים.תהיי

 
 יש לפעול על פי נוהל בחינת הסטות תנועה כפי שמופיע בסיכום מסמך זה.

 

 מיכל חמצן נוזלי של ביקור חולים .ד

המיכל מיכל חמצן נוזלי של ביקור חולים.  ובסמוך לו ממוקם למיקום הפורטל הדרומי ממזרח 

המסמך לא מסביר מתי ואיך ייבדקו ההיבטים עלול להוות מפגע סביבתי לפרוייקט ו

כגון: הגנה על ניצוצות מהקאטנרי ביציאה מהפורטל, כיצד שומרים על גשה  הסביבתייים

 למיכל, כיצד משנעים חומר אליו וממנו וכו'.

 יש לתאם מול המחלקה לאיכות הסביבה לקראת שלב התכנון המפורט.

 

 מפגעים בשלב ההקמה  .ה

כגון אבק מעבודות הבטון,  יר כיצד מונעים מפגעי איכות אויריש להבהבמקטע המינהור 

 מתנועת משאיות שישנעו את חומרי החפירה ויפלטו מזהמים ועוד.  

יש להסביר מה משמעות חפירה מתחת במסמך נאמר כי תידרש הרחבה למגרשים הסמוכים. 

בתים  0-חת ל.  בנוסף, המינהור יעבור מתובצמוד לבתים, ואיזה השפעות סביבתיות יש לה

 לשימור ויש להראות כיצד מגנים עליהם מפני עבודות ההקמה והרעידות.

שייגרם על ידי  יש להסביר איך מונעים מפגעי רעש ואיכות אוויר המקטע העיליבעבודות על 

 הפעלת הציוד כמו מיקרופיילר, באגר וכדומה.

 

 חזות ונוף .ו

פך ביאים ליפו על רחוב שטראוס ייההקטע שייחסם לתנועת רכב בין הנ -שיפור חזות הרחוב 

ולאחריו  כות להולכי רגל גם בשולי הפורטל(,)תוך שמירה על מדר למדרחוב עד לפורטל הדרומי

יהפוך אף הוא ועד לרחוב הלל או המעלות רחוב יפו ינג ג'ורג' שמתחיל דרומית להמקטע בק

תהפוך אותו לגורם מדרחוב הפיכת מקטע קינג ג'ורג' מיפו ועד למעלות ל  למדרחוב/רחוב משולב.
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פר באופן תתשכמו כן משיכה לקונים ומבלים דבר שיתרום כלכלית לחיזוק מרכז העיר. 

לנקי מתנועה בקטע זה, דבר  עמוס בכלי רכב ואוטובוסיםשיהפוך מיית הרחוב ומשמעותי חו

 .תרום לירידה בזיהום האווירשי

 

 

 

 מקטע מתחם התחנה 

 תחבורה .א

לפי המסמך  –חם החנייה של מתחם התחנה ישירות לכיוון דרך חברון תוואי הרכבת חותך דרך מת

יהיה חיבור בין שני החניונים שייעשה באותו המפלס. יש לשמור על רציפות להולכי רגל ורוכבי 

 אופניים, וכן על כמות מספקת של מקומות חניה שיישארו מצפון ומדרום לתוואי.

ם בין מתחם התחנה לפארק בלומפילד, מה שיוצר על פי המסמך לא קיים חיבור של שביל אופניי

 .יש לייצר חיבור ולהציגו במסמךדרום.  -פגיעה ברציפות שביל האופניים צפון

 

 איכות אוויר )הסטות תנועה( .ב

 למרות שנכתב שאין במקטע זה שינויים משמעותיים הקשורים לכלי רכב, חשוב כן לבצע בדיקה 

 בשל הצורך לבדוק את השפעת הסטות תנועה לדרך בית  באזור זה על ידי שימוש במודל הקופסא,

 לחם על השימושים הסמוכים הקיימים והמאושרים בדרך בית לחם בייעוד של מגורים ומלונאות.

 

 חזות ונוף  .ג

ביצוע מספר עבודות על מנת לאפשר את מעבר הרכבת מדרך בית לחם למתחם התחנה יהא צורך ב

 חומה:שכוללות הרס מבנה, עקירת עץ ופירוק 

 תיק על המזלג דרך חברון/דוד רמזהריסת מבנה שומר התחנה ועקירת עץ ע -

 ממנה  יש לשקול לשלב אבנים שהשוואת המפלס לרחוב דרך בית לחם ופירוק חומה היסטורית ) -

 בקיר התמך לכיוון דוד רמז(   

 לכיוון מערב לרחוב דרך בית לחםלהולכי רגל פתיחת מעבר  -

יש  –הקבור כיום מתחת לֵדק הרכבת ההיסטורי מסובב ד ניתן לשמר את לא ברור מהמסמך כיצ

לטובת  ממקומו שמתוכנן להיות מועתק המסילה אוטםלשקול לבצע זאת יחד הפעולות לשימור 

 .מעבר התוואי

אין הסבר מדוע צריכה להיות חדירה לגבעת התנ"ך שמופרדת מהתכנית על ידי רחוב דוד רמז 

 .והתוואי כלל לא עובר שם

 

 

 מקטע עמק רפאים 

מקטע זה מתפצל מאזור מתחם התחנה ועובר דרך רח' עמק רפאים.  לאחר צומת אורנים ממשיך 

בפארק המסילה עד לרח' הפרסה. המקטע בין רח' הפרסה לדב יוסף, נבדק במסגרת תסקיר הקו 

עסקים .  עמק רפאים הינו רחוב צר ובו עירוב שימושים של ולא ייבחן בשנית במסמך זה הירוק
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נו מקטע בו אין תנועת רכבים ומפלסי רעש הרקע שקטים.  יומגורים, ומאידך פארק המסילה ה

 אורכו הכולל של המקטע הנו כארבע ק"מ.

 רעש .א

קולטים, אותם הקולטים בהם  03 נקבעולחישוב מפלסי הרעש מנסיעת הרכבת,  :נסיעת רכבת --

במקטע, פעיל רק בשעות היום. נמצא כי קיים בפרק א'. מבנה הציבור היחיד הרעש מפלס החושב 

. בשעות הלילה, מפלסי הרעש דציבל 71בשעות היום, אין חריגה מהקריטריון רעש מרכבת של 

לאחר השוואה לקריטריון המתייחס לרעש הרקע הקיים בשעות דציבל.  55מהרכבת עולים על 

ודדות המגיעות לדציבל הלילה, שחושב בפרק א', נמצא כי לאורך רח' עמק רפאים ישנם חריגות ב

ריטריון מבוסס . לאורך פארק המסילה, היכן שאין מעבר רכבים, רעש הרקע מאוד נמוך ולכן הקאחד

מהירות הנסיעה יש לקבוע כי בקטע זה דציבל.  1.5 -מגיעה לשם החריגה על רעש הרכבת בלבד. 

רכבת בכשלושה מנסיעת ה את מפלסי הרעש צעד זה יוריד . בלבד קמ"ש 19תופחת ותעמוד על 

יש להציע סל של פתרונות נוספים בנוסף להפחתת המהירות   .עמידה בקריטריוןדציבל, ויביא ל

 שימוש באמצעים הנדסיים לשיכוך הרעידות במקור. כדוגמת

החישובים קמ"ש.  32חושב בהתאם למהירות הנסיעה המומלצת במקטע זה, קרי  :מצלול גוף --

 -דציבל )הקריטריון( עד ל 11עש הנישא דרך הקרקע, לעלות על מראים כי בכל הקולטים, צפוי הר

, כגון רצפה צפה עים הנדסיים לשיכוך הרעידות בתוואי המסילהאמצלשלב  ישדציבל. לכן  71

 דציבל(. 71 יכולה להוריד עד)

בנפחי כלל  עותיים במקטע זה, צפויה עליהתנועה משמ שינוייעקב  :הסטות כבישים ותנועה--
הרכבים, לאורך המקטע וברחובות הסמוכים. נמצא כי ברח' לויד ג'ורג' צפויה הכפלה של כמות 

אורך המקטע ובמספר לרדת באופן משמעותי ל מאידך, נפחי תנועת האוטובוסים צפויים   הרכבים.
, פייר בשלושה רחובות: דרך בית לחם 19% -במעל ל זאת, תהיה עליהעם אך יחד  רחובות סמוכים,

. בכל הרחובות האלה, נעשה חיזוי של מפלסי הרעש הצפויים עם התנועה קינג ויוסי בן יועזר
הצפויים  שינוייםכחלק מה. דציבל 71-נמצא כי מפלס הרעש יעלה במעט אך יישאר נמוך מהנוספת. 

פלסי מ בחלופת האפסלרח' פייר קניג. זכאי -בין רחוב בןחבר במערך התנועה, מתוכנן כביש חדש שי
מפלסי הרעש החזויים ממעבר הכביש החדש אינם צפויים לעבור ודציבל,  71-הרעש נמוכים מ

 . מפלס זה

נבחנה תחנת השנאה אחת ושלוש תחנות הנוסעים. תחנת ההשנאה מתוכננת  :מוקדים נקודתיים--
להבנות במרחק ששה מטרים מבית מגורים. בגלל הסמיכות, הומלץ כי ישולבו אמצעים להפחתת 

דבר שיש  אמנו", תוקם בצמוד למבנה מגורים, תחנת הנוסעים "רחלרעש בשלב התכנון המפורט. ה
 כבר בשלב זה.פתרונות נוספים  להוות מטרד. יש להציג גבוה בו פוטנציאל

 

 רעידות .ב

מטרים ואין צפי לחריגות  02-כהוא בתי המגורים ממרחק הבחלק העובר על גבי פארק המסילה, 
עובר ברח' עמק רפאים צפויות חריגות בכשבעה קולטים, גם במהירות בחלק המהקריטריון. 

, כגון בתוואי המסילה עצמו באמצעים לשיכוך רעידות יש להשתמשקמ"ש. לכן  19נמוכה של 
 .וכדומה בסיס צף

 תחבורה ואיכות אוויר )הסטות תנועה( .ג

ד בתי מגורים.  : צפויים שינויים רבים וההתייחסות היא רק לצירים העוברים לילאורך הציר .1
יים להשפיע על איכות וכננים באזור צומת אורנים לא צפושינויים המתהכמו כן נאמר כי 

 האוויר.
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בהשוואה  1ברח' לויד ג'ורג' צפויים שינויים בנפחי התנועה  הכלליים בפי : הסטות תנועה .0
ת ברחובות דרך בי 52%-.  בנפחי האוטובוסים צפויים שינויים של יותר מלחלופת האפס

.  ברחובות לויד ג'ורג', בדרך בית לחם ובפייר קניג צפוייה לחם, פייר קניג ויוסי בן יועזר
חמצני בהשוואה לחלופת האפס, אך ללא כל חריגות מערכי -עלייה קלה בריכוזי החנקן הדו

 . הסביבה

 אין כל פרוט של מיקום הנקודות עבורן נעשו חישובי ריכוזי המזהם. .3
 

 בחינת הסטות תנועה כפי שמופיע בסיכום מסמך זה.יש לפעול על פי נוהל 

 

 קו מתח גבוה באזור צומת אורנים .ד

באזור צומת אורנים ופארק המסילה עובר קו מתח עליון שצריך למצוא לו  -פרוזדור מתח גבוה 

כאשר יוחלט סופית על תוואי מעבר הרכבת ועל מעבר פתרון בצורת העתקה או מיגון וכדומה.   

כגון לקו  שנויים תחבורתיים( יש להציג פתרונותור צומת אורנים עומד בפני כלי רכב )כל אז

.  בכל מקרה יש לשמור על ת ההשפעות הסביבתיות הנובעות מהםולהסביר אהעתקה או מיגון, 

 מ' מרחק אנכי או אופקי. 5מינימום של 

 

 ניקוז .ה

 חום פארק גוננים,, בתהאזור שבין הקצה הדרומי של רחוב נהוראי לבין הרב מכר )רמי לוי(

נספח ניקוז )אזור רגיש  מומלץ להכיןיש להציג פתרונות ניקוז ו –נמצא בתחום נחל ופשט הצפה 

לבחון האם ביצוע התכנית לא יפגע יש בנוסף   (.4/ב/14להחדרת נגר עילי למי תהום לפי תמ"א 

ו ה ומוצארשב"ג שמעביר את מי הנגר העילי של נחל רפאים לאורך פארק המסילרחוב במובל 

   בסמוך לחניון אגד מדרום לארינה, שם צפוי לעבור התוואי לדיפו.

 

 חזות ונוף .ו

לפי האמור במסמך מסומנים להריסה שני מבנים המיועדים לשימור.  גם אם מעמד הבתים אינו 

, וזאת בהתאם לעיקרון יש לבחון האם ניתן להעביר את התוואי ללא הריסת המבניםסטטוטורי 

 ה לפיו הכוונה היא לפגוע כמה שפחות במבנים, ולכל היותר בגדרות.שהוצג במסמך ז

 בין רחוב המליץ לרחוב רחל אימנו מתוכנן מדרחוב/ככר עירונית ללא תנועת כלי רכב. 

כיום  רחוב שכברשהוזכרה לעיל יכולה להוות עוגן נוסף למשיכת אנשים ל הכיכר העירונית

לאזור.  נוספים אנשים  למשיכתשם יתרום  ומיקום התחנה ,שימושים מסחריים קיימים בו

בנוסף ישנה כאן הזדמנות לפיתוח נופי חדש בקטע זה של הרחוב שיתרום אף הוא לחזות הרחוב 

 ולהפיכת הכיכר לנקודת משיכה למבלים.

 

 

 מקטע דרך חברון 

במקטע זה שאורכו כחמישה קילומטר, יוצאת המסילה ממתחם התחנה, ממשיכה לאורך דרך חברון 
תיימת ברחוב הרוזמרין בגילה. המקטע מתאפיין בעיקר בהיותו דרך ראשית עם נפחי תנועה גבוהים ומס

 של רכבים ואוטובוסים.
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  מתחם התחנה נכלל בבדיקה זו(גם רעש ) .א

קולטים, אותם הקולטים בהם חושב  03 נבחרולחישוב מפלסי הרעש מנסיעת הרכבת,  -נסיעת הרכבת
 הציבור לאורך המקטע פעילים רק בשעות היום. באותם מבני ציבור, מבני רעש קיים בפרק א'. מפלס ה

דציבל, בקולט אחד בלבד. בשעות הלילה,  40 -חורגים במעט מעל ל נמצא כי מפלסי הרעש ממעבר הרכבת
בכל  . דציבל בכשישה דציבלים 55-מפלסי הרעש ברוב הקולטים של בתי המגורים, עולים מעל ל

קריטריון מהרכבת, הושוו מפלסי הרעש לקריטריון הנובע הקולטים בהם נמצא חריגה מה
מההתחשבות ברעש רקע שחושב בפרק א'. השוואת הקולטים הנ"ל לגרף רעש רקע קיים מראה כי 

 .ללקמפלסי הרעש מהרכבת עומדים בקריטריון המשו

ם צפויה עליה בנפחי התנועה הכלליים של רכבים במספר רחובות המתחברי -הסטות כבישים ותנועה
אך לעלות נפחי האוטובוסים בלבד, צפויים לרדת לאורך דרך חברון,  . 32%לדרך חברון, בשיעור של עד 

: ינובסקי, אלבק, החשמונאית, רבקה, התנופה ושבתאי הנגבי. מזיניםבששה רחובות  19% -במעל ל
 71 -ל הגידול באוטובוסים לא מעלה את המפלסים אלבדיקת מפלסי הרעש ברחובות אלו, מראות כי 

הסטות הכביש ליד רח' המזרחן וליד מחלף טנטור.  -. הסטות רצועות דרך מתוכננות בשתי אזוריםדציבל
אינם מעלות את מפלסי הרעש החזוי, ואף מורידות את מפלסי הרעש באזור טנטור עקב הסטתו דרומה, 

 רחוק יותר מהבתים. 

ב המוקדים וברנוסעים. השנאה ועשר תחנות אחד, שש תחנות נבחנו חניון "חנה וסע"  -מוקדים נקודתיים
. יש לקחת בחשבון כי שתי תחנות ההשנאה, ברחובות נמצא כי פוטנציאל הרעש הצפוי, הינו נמוך

הינו הרחקתם  עהפתרון המוצמבתי מגורים.  15 -סלוניקי ועין צורים, ממוקמות במרחק של פחות מ
אסתר המלכה,  -. שלוש תחנות נוסעיםפורטממהמבנים ושילוב אמצעים להפחתת רעש, בשלב התכנון ה

 .זהבשלב  יש להראות פתרונות. עין גדי והתנופה, נמצאו בעלי פוטנציאל בינוני/גבוה ליצירת מטרד

 

 תחבורה ואיכות אוויר )הסטות תנועה( .ב

מחלופת האפס ובנפחי  0צפוי גידול בנפחי התנועה הכלליים אך פחות מפי  – לאורך הציר .1

 במצב החזוי בקולטים שונים. 0NOירידה ניכרת. לכן לא מוצגים ריכוזי האוטובוסים צפויה 

והשנתי כמעט בכל  בחישובים שנעשו בהתייחס לרחוב רוזמרין נמצאו חריגות מהתקן השעתי .0
 . אך ללא הבדל משמעותי בין חלופת האפס למצב חזויהקולטים 

בוהות מחלופת האפס )אזור גבעת המטוס( נמצאו חריגות ג GM-1 -ו GH ,7-GM-7בקולטים  .3
 ,חידות דיורהמטוס, שכוללת מאות י בעובדה שתכנית גבעתיש להתחשב .  וגבוהות מהתקן

 מקודמת סטטוטורית.

בהשוואה לחלופת  0ברחובות אליהם יש הסטות תנועה נפח התנועה הכללי לא יגדל ביותר מפי  .9
חנוך אלבק, מרים  רחובות )ינובסקי, 4-ב 52%-האפס אך תנועת האוטובוסים תגדל ביותר מ

החשמונאית, רבקה, התנופה ושבתאי הנגבי(.  הריכוזים במצב החזוי גבוהים מהצפוי בחלופת 
 לא מדובר על חריגה מהתקן, למעט חריגה שולית ברח' דב יוסף.האפס, אך עם זאת 

 
 יש לפעול על פי נוהל בחינת הסטות תנועה כפי שמופיע בסיכום מסמך זה.

 

 תחבורה .ג

 )הכוונה שדלת האוטובוס תיפתח    צ'יק בין אוטובוס לרכבת-טו-ור אין יכולת לקיים צ'יקבתחנת טנט  -

 והנוסעים ירדו ישר לתחנה בלי חציית כביש( בגלל מגבלה של בתי בית צפאפה מצפון ומטעי דיר      

 טנטור.    

 ם ייעודי בשל בעיית לא מתוכנן שביל אופנייבין הרחובות דניאל ינובסקי והתנופה  –שבילי אופניים   -

 מ' בקירוב.   822-.  אורך הקטע הוא כרוחב מדרכה והפתרון שהוצע במסמך זה הינו מדרכה משולבת    
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 .יש לבחון כיצד ניתן לשמור על רציפות שביל האופניים    

 

 חזות ונוף .ד

o  ל אמבטיה שייצקו לכלצד אתר חשוב זה לנוצרים יתבצע מעבר התוואי על גבי מעין  –קטיסימה

כך שלא יהיה צורך לחפור ולא תהא פגיעה בעתיקות.  האמבטיה לאתר, המקביל בקטע אורך הכביש 

 תכיל את כל התשתיות הנדרשות לרכבת.

o לאמת המים העתיקה, מדרכת הולכי הרגל תוצמד  ימה ועד לצומת עם משה ברעםמצפון לקטיס

ל.  כיום מוסתרת מעין ולא על ציר וייעשו עבודות לחשוף אותה כדי לתרום לחוויה חיובית להולך הרג

 הליכה.

o כדי דרומה מ'  92תוואי הדרך הסטה של נדרשת  מערבה לשכונת גילהמדרך חברון צומת הפניה ב

קירות המהלך אמור לחתוך חלק ממטעי דיר טנטור, אך להרחיב את זכות הדרך ולשלב בה תחנה.  

   .רך הנכונה לרכך את גובה הקירהתמך המדורגים המוצעים עם הרצועה המגוננת ביניהם הם הד

  הפגיעה בטרסות של מנזר מר אליאס. אותו כנ"ל לגבי

o  מהתשריטים עולה שמתוכננים  –חניון האוטובוסים התפעולי בסמוך לבית השופט יד הפניה לגילה

יש לשקול האם צריך לרכך אותם באמצעות   מ' גובה. 8-כ –קירות תמך גבוהים לכיוון מזרח שם 

 .ינת נצפותדירוג מבח

o  בתים בגלל רדיוס הסיבוב.קו הלמאד באזור בית הרופא )כיום מסעדת שניצל( התוואי נצמד 

 

 

 

  מלחהמקטע 

החלק של המקטע הנבדק במסגרת תסקיר זה, יוצא מרח' דב יוסף על גבי גשר לפארק אלמליח, חוצה את 
קו הראשון חוצה בפארק מרכז הספורט ומקיף את קניון מלחה והגן הטכנולוגי עד לדרך מודעי. חל

אלמליח, אזור ללא תנועת רכבים ומפלסי רקע שקטים. חלקו השני עובר בדרך רחבה ללא רגישות 
 סביבתית כבדה.

 רעש .א

שמונה קולטים, מתוכם שני מבני ציבור שאינם  נבדקולחישוב מפלסי הרעש מהרכבת,  -נסיעת הרכבת
נים לפארק אלמליח היכן שרעש הרקע נמוך, שאר פעילים בלילה, שני קולטי מגורים בשכונת גוננים הפו

 . במהלך שעות היום, אין חריגה מקריטריון הרכבת הקולטים מיצגים בתי מגורים בשכונת מלחה. 

לקריטריון . גם אחר ההשוואה בשעות הלילה ישנה חריגה של כדציבל אחד בשני קולטים בשכונת מלחה
על כן יש משום שרעש הרקע המחושב אינו גבוה. החריגה נשארה בעינה,  המתחשב ברעש רקע הקיים

, מה שיוביל להפחתה של שלושה בלבד קמ"ש 19-בחלק זה של המקטע למהירות הנסיעה  את להגביל
  דציבל ולעמידה בקריטריון.

לא צפויים גידולים בנפחי התנועה הכלליים במקטע. בשלושה רחובות צפויים גידולים של  -הסטות תנועה
מפלסי הרעש לא צפויים תנועת האוטובוסים: רח' פת, דב יוסף והאייל. עם זאת, ב 52% -למעלה מ

 .לעלות עקב הקטנה בנפחי התנועה הכלליים

במקטע זה, מתוכננים שתי תחנות השנאה תת קרקעיות במרחק סביר מבתי מגורים.  -מוקדים נקודתיים
. פוטנציאל המטרדים החזויים מטר מבתי מגורים 02 -ארבע תחנות נוסעים כאשר רק אחת במרחק של כ

 הנו נמוך. 
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 תחבורה ואיכות אוויר )הסטות תנועה( .ב

צפוי שינוי קל בנפחי התנועה הכלליים ותנועת האוטובוסים תגדל ברח' אגודת  -לאורך הציר  .1
 .לא הוצגו כל חישובי פיזורהספורט. 

יוסף, פת  רחובות )דב 3-צפויה ב 52%-עלייה בנפחי אוטובוסים ביותר מ –הסטות תנועה  .0
 . הריכוזים במצב חזוי נמוכים או דומים לאלו שבחלופת האפסוהאייל(. עם זאת, 

 
 יש לפעול על פי נוהל בחינת הסטות תנועה כפי שמופיע בסיכום מסמך זה.

 

 חזות ונוף .ג

המעבר לדיפו עובר בשטח שכיום בלתי מופר עם חורשת עצים וביניהם גם עצי זית ותיקים.  המסילה 

תיגרם על המצוקים המיוחדים מדרום לתוואי.   ומרשהתכנון ם לכריתות והעתקות.  לדיפו תגרו

ת האחרות )בנבנישתי חלופוויש להראות האם ה  רם הזיתים ובנצפות של סלעי שרפאת,פגיעה בכ

 .מועט יותר נזק סביבתיוההפוכה( עשויות לגרום ל

 

 ניקוז .ד

 לפי התסקיר לא תהיה פגיעה במערכת   .נחל רפאים עובר בתוואי זה במובל עד לאזור חניון אגד

 .יש לוודא שהעבודות במקטע זה לא יפגעו במוצא המובל  הניקוז הקיימת או במובל.

 

 כללי .ה

ה לטובת באי הארינה.  יש ודרך הגישה אליו יפגעו במגרש חניה שהכשירה העירייהמתוכנן הדיפו 

 פתרונות חלופיים למגרש שייהרס. להציג

בסמוך לקו מתח עילי ליד תחנת מודעי מחייב טיפול כלשהו בקו )מיגון  האם המעבריש להסביר 

 העתקה וכו'(.

 

 ל המקטעים לאורך התוואי:אלמנטים המופיעים בכ.   1

 תחנות השנאהא.   

תחנות לאורך הקו כולו בערך בכל קילומטר, שרובן  13התסקיר מציג שיקולי מיקום שנבחנו עבור 

 קבורות למחצה.  המיקום נקבע בין צוות התכנון לצוות אדריכל העיר. קרקעיות או-מתוכננות להיות תת

יש לבחון ועל כן  על פניו נראה שהשיקולים שבגינם נפסלו חלק מן החלופות הם לאו דווקא נכונים,

 : .  לדוגמאת השיקולים למיקום התחנותמחדש א

  ושיקול הצמדת היות  0תחנת ההשנאה ברח' טרומן שבה היה מומלץ לבחור דווקא בחלופה

 התשתיות גובר על שיקול הנצפות

 'לפגוע בקידום תכניות  ם ליד הגשר מעל דרך חברון שמיקומה עלולבעין צורי 13 תחנה מס

 עתידיות בסביבתו

 לא ברור מדוע לא ניתן למקם בשטח גן בלומפילד או גן הפעמון  – 11מס'  תחנה 

 המיקום רגיש מדי אפילו אם החדר על פניו נראה ש –פינת חיי אדם -בשטראוס 3מס'  תחנה

 הקרקע.-יוקם בתת
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, לדוגמה ברחוב חנוך אלבק, במקומות מסויימים אפשר לקבור את החדר מתחת לתוואי עצמו

 מ' מהתוואי. 122-וכך למנוע את הרחקת החדר למרחק של כ

יש לשנות את המיקומים בהתאם להמלצות במסמך זה או להציע הצעות חדשות למיקומים 

 הסופיתיש לאפשר גמישות בבחירת המיקומים על מנת להקל על ההחלטה ם.  חלופיי

 שתתואם עם המח' לאיכות הסביבה בעירייה, בשלב התכנון המפורט.

 

 אתרי התארגנותב.   

  אתר התארגנות הרטום

o כדוגמת שני אתרים יש לשקול אתרי התארגנות חלופיים לאתר הרטום שהוצע בתסקיר ,

ם פנויים בהר חוצבים, שהוצעו על ידי המחלקה לאיכות הסביבה חלופיים אחרים במגרשי

קרובים לציר העבודות אך מציעים פחות אמנם האתרים המוצעים   בעיריית ירושלים.

 קונפליקטים סביבתיים.

o במהלך העבודות.  המוביל למוסדות ציבור ל הנגישות לכביש הפנימי יש לשמור ע 

o  שיקום מלא שיכלול נטיעת עצים יש להראות  סיום העבודותבמסגרת שיקום השטח לאחר

 במקום אלה שייעקרו.  

o  יש להרחיק אותה צפונה בתוך אתר ההתארגנות והרחק  –לגבי השימוש במגרסה באתר

 מבית הספר על רחוב בן ציון אטון.

מזרחית המופיעה בתכנית -יש לשקול לכלול בתכנית זו את הלולאה הצפון - מחלף גולדה מאיר

אל מול לוחות  ערומי עפר דינמיים אם הדבר יתאפשר מבחינת שלביות ביצועלצורך מ 4/0

מתחם זה ישמש כאתר התארגנות תומך לאתר ההתארגנות   –הזמנים של תכנית חניון אגד 

 .בהרטום

קנגרו בשל  ההתארגנות ליד גן למיקום אתר לשקול מחדש מיקום חליפייש  - מקטע מלחה

 .רהקרבה למרכז לגיל הרך ולבית הספ

בגבעת הארבעה בשל  למיקום אתר ההתארגנות לשקול מחדש מיקום חליפייש  - גבעת הארבעה

 .אתר טבע עירוני בהתאמהלסמיכות למנזר ו

לשקול האם שצ"פ פעיל ודינמי בלב ליבה של העיר אמור לשמש כאתר יש  - גן הסוס

 ים.התארגנות ולא לתפקד כשטח לפנאי, מרגוע, כינוסים וכדומה, למשך כמה שנ

בתים המיועדים גבי מסומן על האתר  – אתר ההתארגנות במפגש הרחובות יפו ושטראוס

א ברור האם יש התכנות למיקום שם.  כמו כן יש לעל כן ו שצ"פלהריסה ובייעוד מאושר של 

 .שצ"פ במקוםיוקם האתר אכן האם לאחר שיקום לציין 

במיקום של חניון אוטובוסים ה ליד הארינאתר התארגנות מסומן  -חניון אגד במקטע מלחה 

 של אגד כיום. פעיל

אתר להתארגנות במיקום של תחנת הדלק המסומנת להריסה.   מסומןבמקום  – צומת אורנים

 .לא ברור האם ישנה היתכנות למיקומו שם

מסומן אתר התארגנות באזור תכנית שמקודמת כעת.  במקום  – מכר-ליד הרבפארק המסילה 

 .אום מבחינת שלביות ביצועלא ברור האם ישנו תי
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 .נמצא בתחום מטע עציםהאתר המסומן  - אתר ההתארגנות בסמוך לרחוב הרוזמרין בגילה

 

 

 סיכוםו הממצאיםעיקרי 

 ם הסביבתיים שנבחנו לאורך התוואי:להלן עיקר הממצאים שעלו מבדיקת התסקיר בנוגע לנושאי

 אוויר והסטות תנועהא.   

 נוהל בחינת הסטות תנועה 
קומות בהם יש חשש לחריגות מהערכים המותרים יש לקיים לעת ביצוע התכנית והסטות במ

בשיתוף המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית התנועה, בדיקה נוספת של ההיבטים הסביבתיים 
, מר ישי טלאור,.  משרד התחבורהבדרום וירושלים  ותמחוזבהמפקח על התעבורה ירושלים ו

ות אפשריים כדוגמת שימוש באוטובוסים מזהמים פחות, צמצום כתוצאה מהבדיקה יוצעו פתרונ
 מעברי אוטובוסים וכדומה.  המנגנון המוצע תואם עם מר טלאור.

בנוסף, יש לבצע לאחר מכן ניטור זיהום אוויר ברחובות שאליהם תוסט התנועה ובמידת הצורך 
 ובהתאם לתוצאות, להציע פתרונות נוספים.

רו בשינויים בתנועת כלי הרכב באזור בו יוקמו קווי הרכבת, הוסכם בהתייחס לזיהום אוויר שמקו
בעבר שחישובי מודל נדרשים רק במקרים בהם צפויות הסטות תנועה לצירים סמוכים לציר הרכבת. 

או  1העיקרון הוא שההסטות שייבחנו אמורות לגרום להכפלת נפח התנועה הכללית ביותר מפי 
 . בהשוואה לחלופת האפס 7.1ותר מפי תנועת האוטובוסים בי נפח להכפלת

,  0219בנושא זיהום אוויר מתחבורה ישנן הנחיות מפורטות של המשרד להגנת הסביבה, מפברואר 
לביצוע סקר סביבתי. אמנם בהנחיות לתסקיר זה אין הפנייה להנחיות אלו, אך מכיוון שלא ניתנו 

 הקיימות.   הנחיות מפורטות אחרות אז קל וחומר שיש להתייחס להנחיות

בהנחיות אלו, מזהמי האוויר שאותם יש לבדוק הם חנקן דו חמצני וחלקיקים  1.7על פי סעיף 
, וחשוב זאת היות ולחלקיקים אלו השפעה בריאותית משמעותית ביותר (,1.1PMנשימים עדינים )

כל  בתסקיר זה איןלדעת מה הריכוזים הצפויים להיות באזורים המגורים אליהם תופנה תנועה. 
. זאת במקביל התייחסות למזהם זה ויש לבצע עבורו את כל חישובי הפליטה והפיזור הנדרשים

 חמצני.-להערותינו המפורטות לעיל, בנוגע לנתונים שהוצגו של חנקן דו

מירביים בקולטים לאורך תוואי הרכבת, והשוואה בין חלופת  0NOבתסקיר זה מוצגת הערכת ריכוזי 
מוצגים ריכוזי תחמוצות החנקן הצפויים ברחובות אליהם תוסט סף, האפס למצב החזוי.  בנו

התנועה אך ללא ציון מיקום הקולטים וללא כל טבלאות או תשריטים המאפשרים לקבל תמונה 
בכבישים  מלאה על ריכוזי המזהמים שיגיעו לכל האזורים הרגישים )בתי מגורים, בתי ספר וכו'(

 תייחסות מלאה ונכונה למצב הצפוי. אלו.  כתוצאה מכך אין אפשרות לתת ה

 

 מקטעים שבהם קיים פוטנציאל גבוה לקונפליקטים סביבתייםב.   

בחינת חלופות מעבר התוואי פארק ממעבר הרכבת בפארק אלמליח;  רעש  – מקטע מלחה

 אלמליח

רעש כתוצאה מנסיעה ובעיקר  -לגבי בית החולים ביקור חולים ובתי מגורים  – מרכז העיר

כולל אי ביצוע סקר קרקע/גיאולוגי;  מפגעים בשלב הקמה בקטע המינהורגוף, ורעידות; מצלול 

חריגות באיכות אוויר בשמואל הנביא ובנוסף הסטות תנועה עתידיות בעת העבודות על הקו 

הסטות ועומסי תנועה לתקופה לא ידועה במרכז  –הירוק שיגרמו להפסקת פעולת הקו האדום 

 .והקונפליקטים הסביבתיים אל מול הפורטל הדרומי של ביקור חולים העיר; מיכל חמצן נוזלי

מבנים לשימור שכנראה לא  0מצלול גוף, ורעידות; צורך בהריסת מרעש בעיקר  - עמק רפאים

 השימור של העירייה. בכרטסתמופיעים 
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 רעשג.   

הקו. במקטע  ורכו שלרעש מנסיעת הרכבת עומד בקריטריונים כמעט לכל אה –רעש מנסיעת הרכבת 
גם לאחר הפחתת המהירות לשלושים קמ"ש, אין עמידה בקריטריון בשעות הלילה.  של מרכז העיר

יש להציע פתרונות לא ניתן להסתמך על הפתרון המוצע של הסטת תווי הרכבת כמענה לחריגות, ו
   עד להפקדת התכנית.נוספים כגון שימוש באמצעים טכניים ו/או מיגון דירתי, 

עמידה בקריטריון ביחס לגידולים הצפויים לגבי רכב פרטי ישנה  –אה מהסטות תנועה רעש כתוצ
 כמו טנטור/רוזמין ומלחה. שיפור המצב לעומת המצב הקיים במקטעים מסויימים –ואוטובוס 

בכל תחנות השנאה ותחנות נוסעים בוצעה הערכה לרמת מטרד האפשרי בהתייחס לקרבה לבתים. 
 ,שינוי במיקום, אמצעי הפחתה הנדסיים ת העלולות להוות מטרד כוללים:הוצעו לתחנוהפתרונות ש

 .וכדומה כיוון רמקולים

צפויות חריגות במקטע של מרכז העיר ובמקטע עמק רפאים  –רעש הנישא דרך הקרקע )מצלול גוף( 
בחלק התת קרקעי, הוצע שימוש ברצפה צפה   בבתי מגורים ובבית החולים "ביקור חולים".

((floating slope מקטע יש להטמיע אמצעי זה לאורך כל דציבל.  15 -שעל פי הספרות, מפחיתה כ
 .עמק רפאיםמקטע של מרכז העיר ו

על תכנית אב לתחבורה להמציא התחייבות כתובה להפחתת מהירות תפעולית במקטעים מסויימים 
על מנת להוריד את  קמ"ש. 32 -בשעות מסוימות, על פי המהירויות שנבחנו בתסקיר, אך לא פחות מ

חריגות בשעות  צפויותגם עם מהירות מופחתת, עדין   .מפלסי הרעש לקריטריונים המקובלים
.  אין סיבה לדחות )רפידות/מצע בולע( כבר בשלב הזה הנדסייםהלילה, מה שמחייב הצגת פתרונות 

 זאת לשלב התכנון המפורט. 

 ישותו הגבוהה למפגעים סביבתיים.יש לתת דגש מיוחד לבית החולים ביקור חולים בשל רג

 הערות/השלמות לנושא הרעש בנוגע לכלל המקטעים שהוצגו בתסקיר

בערב, זולת אם הדבר נדרש באופן  דחוף לשם מניעת  13:22ישנו איסור על עבודות לאחר השעה  .1
סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור, ומלווה באישורים הנדרשים. קיצור לוחות 

 של העבודות אינו מהווה סיבה מספקת.הזמנים 

 יש לתאם מול המשרד את מיפוי רעש חזוי מהרכבת, כנדרש בהנחיות. .0

יש להוסיף כנספח מסמך רשמי מתכנית אב לתחבורה, למקטעים בהם מהירויות הרכבת  .3
 קמ"ש. כמו כן, יש להוסיף הפנייה בגוף הטקסט. 52 -המוצגות בטבלה, נמוכים מ

 ף הטקסט למסמך רדיוס העיקולים.יש להוסיף הפנייה בגו .9

 רעש עקב הסטות תנועה יש להוריד את שד' חיים הזז. -9.0.3.4בטבלה מס'  .5

, 52קמ"ש ל  32רעש מרעידות מעל הקרקע, יש לשנות בכותרת את ה  -9.0.3.8בטבלה מס'  .4
 קמ"ש. 32נקודות נלקח  0 -ולבדוק מדוע ב

, SB19 ,SB13ברר האם קולטי ציבור ידות בתת הקרקע, יש לערעש מר  9.0.3.3טבלה מס'  .0

SB11  .)יש להסביר מדוע אכן לא פעילים בלילה, כפי שצוין )כפי הנראה מדובר בבית חולים
מהירות נמוכה משמעותה ) קמ"ש 02בחלק מהקולטים המהירות שנלקחה, נמוכה משמעותית מ 

 .פחות רעש(
לטיפול ברעידות. יש להכניס  , מיקום קולטים לרעש, מוצעות רפידות כאמצעי9.0.3.1בתשריט  .8

 אמצעי זה למסקנות בטיפול במצלול גוף בחלק העילי במקטע מרכז. 

שמייצג בית  SB15aלילה. אין קולט בשעות ה מפלסי רעש בהשוואה לקיים -9.0.3.9טבלה  .3
 חולים שפעיל גם בלילה.

 כפי שנעשה. 32-קמ"ש ולא ב 52-ב SC4יש לבדוק בדרך חברון, קולט  .12

 .52ל 02מ RF0להחליף מהירות בקולט  -מפלסי רעש מהרכבת 9.5.3.0טבלה  .11

 קמ"ש. 32-ל 9.5.3.8יש לעדכן את המהירות בטבלה  .10
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 קרינהד.   

 בפועל.  יש לכלול את הפרק בגוף התסקיר ולא כנספח. לקראת הפקדת התכנית

רט כגון יש לשים לב שקיימים נושאים המחייבים התייחסות כבר בשלב זה ללא דחייה לתכנון המפו

ביקור חולים הוא מבנה מיוחד ועל כן צריך לזכות להתייחסות מיוחדת .  בית החולים ביקור חולים

   מבחינת קרינה, רעש, רעידות וכו'.

 

 חלופות במקטע מלחהה.   

 לידי המשרד השלמה בנוגע לבחינת חלופות במקטע מלחה שנדרשה הלקראת סוף חודש דצמבר הגיע
מבחינה של ההשלמה עולה כי   .0215לתסקיר בדצמבר פצה על ידי המשרד שהוחסות הראשונה התייב

עדיין נראה כי לא מוצו כל הפתרונות האפשריים במקטע זה בנוגע לחלופת מעבר הרכבת בגן אלמליח או 
 .  יש להציג את הנושא בצורה מעמיקה ומנומקת יותר לעת ההפקדהברחוב בנבנישתי.  

 של יתרונן הודגש ולא אחרים היבטים לעומת הסביבתיים להיבטים ימשנ דגש החלופות ניתן בהשוואת
עיקר הדגש הושם על מגבלות ביצוע פיזיות ומתן מענה לצרכים   .אלו הנבחרות בהיבטים התוואי חלופות

 התחבורתיים.

באחת הישיבות הועלתה חלופה עקרונית שנבחנה בעבר להעביר את התוואי ברחוב בן זכאי במקום 
ה מדרום מערב לצומת אורנים.  ראוי להציג חלופה זו גם במסמך ולבחון אותה בצורה בפארק המסיל

מעבר על תוואי דרך קיים; הסדרת חזות הרחוב וחווית הרחוב;  –מעמיקה, מכיוון שיש בה מס' יתרונות 
י רמת שירות גבוהה יותר לכמות גדולה יותר של אוכלוסיה )יותר נגישות מעבר בלב שכונת גוננים על פנ

 במעבר בדרום מערב העיר. 1/03מעבר בשולי השכונה(; התאמה לתמ"מ 

 

 אתרי התארגנותו.   

יתיים מבחינת ישימותם ואו מיקומם אתרי התארגנות אך חלקם בעי 02-לאורך הקו סומנו כ
 מהנימוקים הבאים:

 קירבה לאתרי טבע עירוני -

 קירבה לגן ילדים -

 בתוך שצ"פ פעיל -

 הבתחום מבנים להריס -

 בתחום תכניות מקודמות -

כפי  לעיל יש לשקול מיקום מחדש של חלק מאתרי ההתארגנותלאור הקונפליקטים המוצגים 
 .שמצויין בהערות לכל מקטע

 

 מניעת מפגעים בשלב ההקמהז.   

 יש להראות פתרונות למפגעים שינבעו מהעבודות: 

 לבתים וכן רעש הנובע מכך.רעידות כתוצאה משימוש בכלי חפירה שונים ומפיצוצים מתחת  -

 אבק וזיהום אויר ממשאיות כתוצאה מעבודות כריית המנהרה ושינוע חומרים ועודפי עפר -

 הופעת מזיקים בשלב ההקמה כתוצאה מעבודות חפירה וכריית המנהרה  -=

יש להראות אמצעי הפחתה של מפגעי אבק )כגון הרטבת כבישים והגבלת תנועת משאיות( ושל מפגעי 
)כגון פתרונות הנדסיים לדוגמת משטח צף, מיגון אקוסטי, איסור על עבודה בלילה ועמידה בתקנות אבק 

 .ובדיקות מחמירות(
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 וניקוז קרקעח.   
ניקוז קיימות, אפילו אם עיקר תוואי הרכבת עובר על  בעיות לפתור הזדמנות הרכבת בהקמת לראותיש 

 אשר לנושא פתרונות יוצגו כי מומלץ זאת לאור .י נגרגבי דרכים קיימות ולא תורם באופן משמעותי למ
 .הנגר השהיית לרבות ,התכנית בתחום יבוצעו

 יש לצרף חוות דעת הידרולוגית ביחס להשפעת התוכנית המוצעת על מערכת הניקוז בהנחיות נאמר כי
ולדה אך נדרש בוצע רק לגבי מחלף גבאזור והאמצעים הנדרשים למניעת הצפות, זיהום נגר עילי וכיו"ב.  

 .גם באזור פארק המסילה באזור הרב מכר ורחוב נהוראי

 

יש צורך להראות פתרונות לקווי המתח כגון העתקה או מיגון למקטעים של קווי  – קווי מתח גבוהט.   
 המתח העוברים בסמוך לתוואי הרכבת בצומת אורנים ובמקטע מלחה באזור אצטדיון טדי והארינה.

 

 ונוף חזותי.   
הוצגו השיפורים שהתכנית ו מציעה, התוכניתש אלמנטים כמה של הסביבתיות ההשפעות נסקרו זה רקבפ

תביא עימה כדוגמת: נטיעת עצים חדשים ושמירה על עצים בוגרים, שיפור חתכי רחובות, שמירה על 
 .רוחב מדרכות וכדומה
הבלתי חוקי בכיפת רמת הזדמנות לניצול של מפגע אורבני באתר שפיכת הפסולת יש לראות בתכנית כ

 עם הקמת חניון החנה וסע תפונה כל הפסולת והמקום ישוקם. –פולין 
מדרחוב/ככר עירונית תתרום לשיפור חווית המשתמש ברחוב ולשיפור  –יצירת אזורים ללא תנועה 

 אינטנסיביות ואטרקטיביות הרחוב ותהפוך אותו לגורם משיכה
 נית כגון: מאידך הוצגו גם החסרונות הנובעים מהתכ

 שבילים מאפשר שאינו דרך רוחב בשל אופניים שבילי של קטעים מספר לבטלהוחלט  מקומות במספר 
)למשל במתחם התחנה ובדרך  וכן ישנם מספר מקטעים שבהם לא ניתן לתת מענה לשבילי אופנייםאלו, 

 .  חברון(
ופי.  מומלץ לדרג את כל קירות במקומות מסויימים הוצעו לקירות תמך גבוהים ללא דירוג שיהוו מפגע נ

 התכנית במידת האפשר ולשלב גינון. התמך לאורך
 

 ארכיאולוגיה יא. 

אמת המים העליונה שהובילה  –תוואי הרכבת בדרך חברון עובר בסמוך לאתרים ארכיאולוגיים חשובים 
עבר של התכנית מציעה פתרונות טכניים שיאפשרו ממים מבריכות שלמה ושרידי כנסיית הקתיסמה.  

התוואי ליד שרידי הכנסייה מבלי לפגוע בהם, ובד בבד תנגיש התכנית עבור הולכי הרגל במדרכה במקטע 
 זה את אמת המים שכיום מוסתרת מציבור הולכי הרגל.

 

 פתרונות עודפי עפר יב. 

זה טון עודפי עפר ועל כן יש להציג לנושא זה פתרון כבר בשלב  822,222לפי המאזן שהוצג יהיו מעל 
 העודפים. לקליטתולצרף נספח עודפי עפר וכן לציין את האתרים המתוכננים 

 

 הוספת סעיפים להוראות התכניתיג. 

למעט  השנאה,שהיית אנשים מעל לתחנות יש לכלול בהוראות התכנית סעיף בנוגע לאיסור על  .1

 מעבר. לצורך 

  טווח שללות ציוד אלקטרוני בלהקמת מרפאות הכול בנוגעבהוראות התכנית הגבלות  כלוליש ל .0

 .מ' מהתוואי 10עד        

 .לעת ההפעלה בנוגע למנגנון הבדיקה של הסטות התנועההתכנית סעיף הוראות יש לכלול ב.    3

 –כתוצאה מרעידות  חריגות מהערכים המותריםבנוגע להתכנית סעיף הוראות יש לכלול ב .9

 . התקנת אמצעי מניעה במקור בשטח המסילה

התקנת  –כתוצאה מרעש מהערכים המותרים בנוגע לחריגות  יש לכלול בהוראות התכנית סעיף .5

 .אמצעי מניעה במקור בשטח המסילה
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לעת הפקדת ה'( -לקראת הגשה סופית של המסמך כולו )כולל פרקים ג'החסרים הנתונים כל יש לתקן את 
ם תיקון כל הליקויים שנתגלו והטמעת כל יש להגיש מסמך אחוד ע  בהתאם לאמור בחוות דעת זו. ,התכנית

 ההערות.

 

 

 

 ,בברכה          

 

 אסף שגיא

 ןמתכנ

 

 

 דלית זילבר, הממונה על מחוז ירושלים, משרד האוצר  :יםהעתק
 ם, המשרד להגנ"ס-שוני גולדברגר, מנהל מחוז י         
 שלמה אשכול, מהנדס עיריית ירושלים      

  ירושלים ועדה המקומית לתכנון ובניהמאיר תורג'מן, יו"ר הו    
 ם, המשרד להגנ"ס-אבי בן צור, מתכנן מחוז י    

 ם-, מנהל המחלקה לתכנון ופיתוח בר קיימא, עיריית יעמירם רותם     
 , משרד האוצרזיו אדר     
 , תכנית אב לתחבורהצחי ויטלזון     

 אלפר, מרכזת איכות אויר-סימנטוב דפנהד"ר     
 קרבל, מרכז רעש, כאן יטרידימ     

 , עורכת התכניתאסנת ארנוןד"ר     
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 מנהל המחלקה לתכנון ולפיתוח בר קיימא: מאת

 

 

 "הקו הכחול" –רכבת קלה בירושלים  – 178129הערות המחלקה לתכנית  :הנדון 

 

 כללי .1

, שכונת רמותהצפוני של  קצה המ מ"ק  20כ  מצטבר של התכנית מציעה להקים קו רכבת נוסף באורך .1.1

, וענף דרך עמק רפאים מרכז שכונת גילה התפצלות לענף לדרך חברון עד, באמצעות מנהרה למרכז העיר

 . ומלחה דרוםפארק המסילה 

הירוק וההשפעות הסביבתית ההדדיות נבחנו בתכנית של הקו לקו זה יש חפיפה בקטע מסוים עם הקו  .2.1

 .הירוק

שלו '  ב –' שפרקים א" תופ סביבה אקוסטיקה" על ידי משרד  לתכנית נערך תסקיר השפעה על הסביבה .3.1

התסקיר הוכן על פי הנחיות המשרד להגנת . ן מכ לאחרושאר הפרקים נמסרו כחודש  2015נמסרו בנובמבר 

 .הסביבה

 .התבססו על סט התכניות הראשון של התכניתהערות אלו  .4.1

 כפי שהוגש על פי התסקיר עיקר הממצאים .2

בנפח תנועת האוטובוסים אשר יוסטו אליהם מהרחובות  צפויה הגדלהבמספר רחובות  – שינויים בתנועה .1.2

 .ההשפעות הסביבתיות של תוספת התנועהברחובות אלו נבחנו  .בהן תעבור הרכבת הקלה

שמואל הנביא צפויה ' הבדיקה התמקדה ברחובות אליהם תוסט התנועה ונימצא כי ברח – איכות אוויר .2.2

צפויה ' ורג'לויד ג' ברח, תחום התקןאולם עדיין ב 500%הבוכרים צפוי גידול של כ ' ברח. חריגה מהתקנים

 .צפוי שיפור באיכות האוויר בהם תופחת התנועהברחובות . אולם מתחת לתקן בתנועה 100%עליה ב 

   עש-ר .3.2

עמק רפאים ' וברח )במיוחד בבית החולים שערי צדק (  מרכז העירשימושי קרקע בב –תנועת הרכבת  .1.3.2

בשעות הלילה כאשר הפתרונות המומלצים הם בתחום ניהול  בעיקר צפויה חריגה מהקריטריונים

 .בשאר הרחובות לא צפויות חריגות. התנועה כגון הפחתת המהירות

על מנת לצמצם את . או מוסטים מורחביםים ת חריגות רעש בכבישלא צפויו  –מהסטות כבישים  .2.3.2

 .שקטבאספלט  מוסטים/םהמורחבי הכבישיםכל יש לצפות את  הרעש
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' וברח הבוכרים' שמואל הנביא ותוספת רעש ניכרת ברח' צפויה חריגה זניחה ברח –מהסטות תנועה   .3.3.2

צפויה עליה משמעותית במפלסי הרעש  בשאר הרחובות לא. אולם ללא חריגה מהקריטריון 'ורג'לויד ג

 .הפתרונות המוצעים הם בתחום ניהול התנועה. בעקבות הסטות התנועה

' קרן היסוד וברח' ברח, במקטע התת קרקעיאותרו חריגות במרכז העיר  רעש המתפשט דרך הקרקע- .4.3.2

 .יהיה צורך ליישם אמצעים להפחתת רעש זה כגון בסיס מסילה צף לפיכך. עמק רפאים

אתרים בהם רדיוס המסילה הינו קטן עלולה להיווצר רעש חריקות ויהיה צורך  5ב   חריקות -רעש  .5.3.2

 .ביישום אמצעים כגון גריז והשחזת המסילות כדי למנוע את המטרד

יישור הומלץ לבחון לשנות את מיקומם עקב פוטנציאל /מספר חדרי השנאה  יישור-/חדרי השנאה  .6.3.2

 . מטרדי רעש

קיים פוטנציאל למטרדים מתחנות הנוסעים הסמוכות לבתי מגורים ולפיכך נקבע  תחנות נוסעים-  .7.3.2

 .הנחיות מיוחדות

 לא צפויים מטרדי רעש  מעבר לקריטריונים מחניונים לבתי המגורים הסמוכים חניונים- .8.3.2

. עמק רפאים נמצאים מבנים רבים בטווח ההשפעה של רעידות הרכבת' באזור מרכז העיר וברח  רעידות  - .4.2

ש וליישם אמצעים לשיכוך  הרעידות לרבות "קמ 30זורים אלו מומלץ להגביל את מהירות הרכבת ל בא

 .בשאר קטעי התכנית לא צפויה בעיה של רעידות. בסיס צף במידת הצורך

ממערכת  לא צפויה חריגה מספי החשיפה לציבור הרחב תוואי המסילהלאורך   –קרינה אלקטרומגנטית  .5.2

בטווח מוסדות הבריאות המכילים ציוד מציל חיים  ביחס את החיזוי יש להשליםלדעת המחלקה . החישמול

  .ועוד  3Tתחנות , של בית החולים ביקור חולים לגבי מיכל החמצן הנוזלי, מהמסילה' מ 12 הפחות

תפיסה זו אינה מקובלת כיום  .מתוכנן ומבוסס על מערכות ניקוז קיימות על פי התסקיר הניקוז    ניקוז - .6.2

 .התכנית לפעול לפי עקרונות של בנייה משמרת מיםועל 

הדגשים העיקריים בתכנית זו לגבי עבודות ההקמה הן לגבי אזורים רגישים במיוחד כגון  –עבודות ההקמה  .7.2

 . פארק המסילה וגן אלמליח, עמק רפאים' רח, מרכז העיר,  חפירת המנהרה

 הערות לתכנית .3

 נספח ניקוז .1.3

נחל שורק ולכן לדעת המחלקה היא צריכה  מערכת הניקוז של וםבתח מציעה להקים חניוןהתכנית  .1.1.3

 .המתייחס לתכנית 3/ב/36א "ל נספח ניקוז לפי הוראות תמולכל

 אתרי התארגנות מיקוםלהערות  .2.3

 כללי  .1.2.3

בקשות להיתר לדיון בוועדה טרם הכנסת הש ,המחלקה מבקשת שיקבע בהוראות התכנית .1.1.2.3

יהיה תיאום מראש עם המחלקה לאיכות  ,תשתיותרשות רישוי או במסגרת תיאום /המקומית

האמצעים למניעת , הפעילות שתתבצע, בי גבולות האתריםומחלקת קיימות לרבות לג הסביבה

 .מטרדים סביבתיים ועוד
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ואת  למשל אינה כוללת את הארנה( א עליה הוצגו אתרי ההתארגנות אינה מעודכנת "התצ .2.1.2.3

א מעודכנת מהשנה "תצגבי את האתרים על לפיכך מומלץ להציג )  החניון החדש שמדרום

 . האחרונה לפחות

בעלי פוטנציאל למפגעים  רק לאתריםנוגעת  התייחסות המחלקה ,אתרי התארגנות  22 הוצעובתכנית  .2.2.3

 :ומטרדים סביבתיים

של אתר התארגנות אחר  מיקום מוצעמצד אחד ו עקב קרבה למגורים – 1' לאתר התארגנות מס .3.2.3

ציוד מכני ללא טיפול וחניית בלבד  של שבאתר תוגבל למשרדים פעילותהמחלקה מבקשת כי ה ,בסמוך

 . )ה"צמ( הנדסי 

 95  מספר טבע המתייחס לאתר 3.6 ראה האמור בסעיף  -2' לאתר התארגנות מס .4.2.3

המציאות בשטח עקב אינו תואם כלל את  ,המוצע של אתר זה מיקוםה  – 3' לאתר התארגנות מס .5.2.3

אפשר ). שכונת הקנטרי ( רמות שכונת הרחבת המבוצעות לרבות כבישים וקירות תמך עבורהעבודות 

 .לשקול לצמצם את האתר רק לתא שטח מופר קטן יותר ממזרח לתחנת המיישרים

 34המתייחס לתאר טבע עירוני מספר  3.6 ראה האמור בסעיף– 5' לאתר התארגנות מס .6.2.3

וך את גן הסוס לאתר התארגנות ולהשביתו למספר המחלקה מתנגדת להפ – 7' לאתר התארגנות מס .7.2.3

באזור זה של ציבורית היחידה בגן פעיל המשמש כגינה , ושולי אלאהיות ואין מדובר בגן מוזנח . שנים

 להשביתויהיה לא נכון , ירידים ופעילויות קהילתיות לרבות באופן אינטנסיבי הפעילה, מרכז העיר

נכון לאשר להפוך את גן הסוס לאתר התארגנות ולהסתפק  לא ,לפיכך לדעת המחלקה.  למספר שנים

את  ולכרות המחלקה מבקשת שיקבע כי אין לפגוע, במידה ויוחלט לאשרו. ן אגרון ובאתר המוצע בחני

להגן או להעתיק את פסל הסוס ולאפשר המשך נגישות לשירותים , בגן זה מיםהעצים הבוגרים הקיי

 .והמבנים העירוניים שבו

) הגינה ( יש לתחום את האתר המוצע רק לתחם אי התנועה המשולש  – 9' לאתר התארגנות מס .8.2.3

 .יש לשמר את העצים הבוגרים שבגינה. ולכבישים ולא בתחום המדרכות הצמודות לבתי המגורים

 .לשמר את העצים הבוגרים שבשוליים כלל הניתן  – 10' לאתר התארגנות מס  .9.2.3

יל את תחום החניון רק לשטח המופר ששימש בעבר לשטח להגב – 12' לאתר התארגנות מס .01.2.3

המתייחס לתאר טבע  3.6 ראה האמור בסעיף. מהצמודה ממערב התארגנות ולא בתחום הגינה

 .93עירוני מספר 

 .94המתייחס לתאר טבע עירוני מספר  3.6 ראה האמור בסעיף  – 13' לאתר התארגנות מס .11.2.3

המחלקה מבקשת ששטח האתר , היות והאתר מוצע בתחום מטע זיתים  – 14' לאתר התארגנות מס .21.2.3

 . החניון המתוכנן שםהריאלי של יוגבל רק לתחום 

המחלקה מבקשת שישמרו העצים  .האתר מוצע בתחום גינה מפותחת – 15' לאתר התארגנות מס .31.2.3

ל שטחי המחלקה מציעה לבחון חלופה שבה יאוחדו סטטוטורית ויחולקו בפוע. הבוגרים הקיימים

' ממול לאתר מס של אתר ההתארגנות של הקו הירוק ההתארגנות של הקו הכחול עם הירוק בשטח

15. 
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המחלקה מבקשת , לפיכך, פארק המסילה טבע עירוניבתחום אתר   – 16' לאתר התארגנות מס .41.2.3

בשטח אתר . לשטח המגונן שבצפון מערב, שתחום האתר יוגבל ולא יחרוג מעבר לתוואי המסילה

 . יש לשמור על העצים הבוגרים , וצרושי תגנוההתאר

 . יכנס לתחום העצים שבדרום מערב כך שלא ,לתחום את שטח האתר – 17' לאתר התארגנות מס .51.2.3

האתר בתחום אתר פארק המסילה הכולל קטע מערוץ פתוח ולא בצינור   – 18' לאתר התארגנות מס .61.2.3

מת אתר ההתארגנות במקום תוך המחלקה מבקשת שמצב זה יישאר גם לאחר הק. של נחל רפאים

 .הקפדה  על הקמת אמצעים למניעת הזרמת תשטיפים ומזהמים לנחל

 המחלקה מבקשת, עקב צמידות  האתר המוצע לגן ילדים ולבית ספר  – 19' לאתר התארגנות מס .71.2.3

הפעילות  במידה ויוחלט להשאירו . 20' לבטל אתר זה היות ובסמוך מוצע אתר התארגנות גדול מס

 ). ה"צמ( שבאתר תוגבל למשרדים בלבד ללא טיפול וחניית ציוד מכני הנדסי 

האתר המוצע נרחב ולכן מבקשת המחלקה להחריג מתחומו את העצים   – 20' לאתר התארגנות מס .81.2.3

 .הבוגרים שבשוליו

,  לצמצמם מטרדים לבתי המגורים הסמוכים לאתר המוצעמנת על   – 21' לאתר התארגנות מס .91.2.3

 וכל הפעילויות הרועשות יבוצעכי ושיקבע , הכניסה לאתר דרומההסטת המחלקה מבקשת כי תבחן 

 .לא יפגעו העצים הבוגרים שבאתרשמבקשת המחלקה  ,בנוסף. האתר ומי שלדרה וחלקב

הכולל קטע מערוץ נחל  123בתחום אתר טבע עירוני נימצא האתר   – 22'לאתר התארגנות מס .02.2.3

 אמצעים ה קפדנית שלהקמ ם תכלולהקמת אתר ההתארגנות במקושהמחלקה מבקשת . רפאים

ר טבע תהמתייחס לא 3.6 ראה גם האמור בסעיף .למניעת הזרמת תשטיפים ומזהמים לנחל ובקרה

 .123עירוני מספר 

 השנאים תחנות למיקום הערות .3.3

המרחק הנדרש על ידי המשרד , הכולל עד שני שנאים לחדר שנאים לסוג התנאים להיתרעל פי  –כללי  .1.3.3

 בתסקיר יש לתקן. ' מ 5עומד על  ,מחדרים מאוכלסים שנאיםהמתחנות למיקום להגנת הסביבה 

 . מינימום התכנית כהוראה למרחקולקבוע בהוראות 

בסמוך לבית אבות ומוסדות חינוך  עקב קרבתה.  הדריהסנ  בסמוך לפורטל תחנה משוקעת   -6תחנת   .2.3.3

לשקול את הרחקת התחנה ככל הניתן משימושים אלו , בתיאום לאמור בתסקיר, ממליצה המחלקה

 .אתר התארגנותדוגמא בשולי החורשה לאחר שיקומה כולהקימה ל

היות וסביר שיהיה צורך לאוורר את התחנות  תחנות תת קרקעיות המתוכננות לקום כחלק מהנהרה-  .3.3.3

המחלקה מבקשת כי פתחי אוורור אלו יהיו רחוקי וגבוהים ככל , רקעיות כלפי מפלס הרחובהתת ק

מבחינת  .מאווררים מושתקתיכללו מערכת ו ) ואנכי אופקי' מ 4 :במצב אידיאלי( הניתן ממגורים 

 .משימושי וייעודי הקרקע' מ 5ק של במרח אלו תחנותדרש למקם את נ, יחות קרינהבט

כניסה : סביב המיקום המוצע לתחנה קיימים השימושים הבאים ליד מרכז בגין -תחנה  – 11לתחנה   .4.3.3

ת הולכי רגל לדרך ורמפ, בסיס הגשר החוצה את דרך חברון, פסל של תמרקין, לחנייה של מרכז בגין
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, כגון מרכז בגין רגישים לעבודות ההקמה שימושיםבנוסף נמצאים בסמוך .  ולמשכנות שאננים חברון

לפיכך מיקום זה לדעת המחלקה מוגבל מאוד באפשרות היישום . נות שאננים ועודמשכ, הסינמטק

     .או בסמוך לו ולכן נכון לשקול  מיקום חלופי שטח חניון גן הפעמון

עוברים בצמוד לבתי של תחנת המיישרים תוואי החפירה לכבלי הכניסה והיציאה    -18לתחנה  .5.3.3

כגון בפינה הדרומית של הגינה הסמוכה מקום חלופי מחלקה לשקול לאתר ממליצה הלפיכך . מגורים

 .בצד הדרומי של הגינה, םוכן להעביר את תוואי הכבלים בשביל הגישה המרוחק מבתי המגורי

המיקום המוצע לתחנה זו בתוואי הציר הירוק של שכונת תלפיות היכן שקיים היום     -19לתחנה   .6.3.3

כמו כן בתי המגורים הסמוכים מתוכננים לעבור . שביל הולכי רגל אקטיבי וקבוצה של עצים בוגרים

 מגבלה על עלול לחול  ,התחדשות עירונית והרחבות דיור ועקב טווחי ההשפעה מחדר המיישרים

 התנופה' רחצומת ללמשל מתחת  ראוי לבחון חלופות מיקום אחרותלפיכך לדעת  .הפיתוח הרצוי

 .התנופה ביחס לדרך חברון' עקב הפרשי הגבהים של רחהאפשרי 

ולא  )לא בתחום אמת המים(  ניתן לשקול למקם את התחנה בשולי דרך חברוןהאם  – 20לתחנה   .7.3.3

 ?להעלות אותה לשטח הפתוח 

יש לקבוע . מוצע בתחום ייעוד לדרך המשמש לחנייה בינות עצים בוגרים מיקום התחנה – 13לתחנה  .8.3.3

עצים נו כרוך בכריתת יהיה רחוק ככל הניתן מהמגורים הסמוכים ובמקום שאישמיקום התחנה 

לרבות מתחת  מיקום חלופי במרחב של צומת אורניםלבחון עת המחלקה רצוי לשקול לד. בוגרים

 . ביש החדש המתוכנן שםאו מתחת לכ למסילה של אחד הקווים

 בתחום התכנית םסלולריימתקני שידור  .4.3

מתקני שידור סלולריים שהוקמו בהיתרי בנייה על עמודי תאורה  6בתוך תחום התכנית נמצאים   .1.4.3

 יש להשלים –אלו כלל לא סומנו על גבי התכניות אם להריסה או לתזוזה  םמתקני. עירוניים

תשתית חשובה לתקשורת הסלולרית לאורך ציר תנועה מתקני שידור סלולריים אלו משמשים  .2.4.3

חיפוש ארוך ומורכב קמת מתקני שידור אלו כרוכה בהליך רישוי ושה העובדהלאור . מרכזיים בעיר

בנקודות בהם נמצאים  בחון את התכניתל נכון כבר עתהלדעת המחלקה , כולל התנגדויות של הציבור

לפעול יזם  יש לקבוע כי על ,דה ולא ניתן להשאירםבמי. םלהשאיראם ניתן  שקולול מתקני שידור אלו

חלופיים בסמוך  במשותף עם החברות הסלולריות מיד לאחר אישור התכנית לשם איתור אתרי שידור

 .  עוד מועדבמלפגוע ברציפות האספקה של תשתית זו  וזאת על מנת לא, לקיימים

 ן נוזלי של בית החולים ביקור חוליםלמיכל חמצ ועבודות ההקמה סכנה עקב קרבת הרכבתפוטנציאל  .5.3

חמצן נימצא מיכל ה, המתוכנן ליד בית החולים ביקור חולים לפורטל שטראוס) ' מ 2.5כ ( בסמוך  .1.5.3

 .ממולא באמצעות מיכלית העומדת ברחוב שטראוסהנוזלי של בית החולים ה

לדעת ,)וקרינהניצוצות (לשם מזעור פוטנציאל הסיכון הגלום בקרבת הרכבת ואמצעי החישמול שלה  .2.5.3

כך קווי החישמול יורחקו ו, המחלקה רצוי להאריך בכמה מטרים את הקירוי של המנהרה בקטע זה

 .בכך גם תתאפשר אספקה בטוחה יותר למיכל. מהמיכל ופוטנציאל השפעת הניצוצות יצומצם
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מן המחלקה מבקשת שיקבע בהוראות התכנית הוראות והנחיות ספציפיות למיגון מיכל זה בז, בנוסף .3.5.3

הכול על פי  ,עבודות ההקמה לרבות הקמת קירות הפרדה איסור נוכחות שמנים כל שהם בקרבתו ועוד

  .להלן 5.16 ראה גם סעיף .הנחיות של יועץ בטיחות שיילקח לנושא

 פגיעה באתרי טבע עירונייםפוטנציאל ההערות לגבי  .6.3

 :ולגיליונות להלן הערות מפורטות לאתרי הטבע שבתכנית לפי חלוקה למקטעים  .1.6.3

 רמות   -1מקטע  .1.1.6.3

 אתר טבע
' מס

 אתר
 השלמות נדרשות/הערות גיליון' מס דירוג

 1 55 95 כיפת רמת פולין

תועדו באתר הטבע מגוון  של מיני דגל והיות  
כי ,  יש לקבוע בהוראות התכניתומינים נדירים 

גבולות שטח ההתארגנות יקבעו בתיאום עם 
תנאי לתחילת העבודות באתר מחלקת קיימות וכי 

פורט הינו הכנת סקר טבע עירוני מ, ובסביבותיו
ואישורו על ידי  בהתאם להנחיות מחלקת קיימות

מתן הנחיות   ול בין היתרלהסקר יכ. המחלקה
 .   ,והמלצות לתכנית השיקום

 .תכנית השיקום תקבע בתיאום עם מחלקת קיימות

 משמעותיתלא צפויה פגיעה  1 120 96 דרך גולדה
מצפה נפתוח ויער 

 )מערב(רמות 
 לא צפויה פגיעה משמעותית 3 8 98

 לא צפויה פגיעה משמעותית 3 10 32 שורק עליון
 לא צפויה פגיעה משמעותית 4 2 100 עמק הארזים

 נחל צופים
אתר התארגנות ( 

הרטום או  5' מס
 )בן ציון אטון

34 33 4 ,5 

 הכוללשטח התארגנות זה מתוכנן באתר טבע 
  םומצלצולכן יש לבחון דרכים  חורשת אורנים

 . הפגיעה בעצים ובערכי טבע נוספים הנמצאים שם
המחלקה מבקשת שיקבע בהוראות התכנית כי 

לרבות העצים , תחום וגבולות אתר התארגנות זה
ותכנית השיקום תלווה על  הכריתהתכנית , שישמרו

 .ידי אקולוג ותוגש לאישור מחלקת קיימות 
הגיא , רוממה
 הסגור

 לא צפויה פגיעה משמעותית 5 110 39

 לא צפויה פגיעה משמעותית 5  38 רוממה מזרח
 לא צפויה פגיעה משמעותית 6 131 37 גן הסנהדרין

 מרכז העיר    -2מקטע  .2.1.6.3

 אתר טבע
' מס

 אתר
 הערות גיליון' מס דירוג

בריכת ממילא 
 וגן העצמאות

46 40 
מופיע בתסקיר בשם גן ,  לא צפויה פגיעה משמעותית 8

 מאיר שרמן
גן משכנות 

 שאננים
47 109 

מופיע בתסקיר בשם גן , לא צפויה פגיעה משמעותית 9
 בלומפילד

 לא צפויה פגיעה משמעותית 9 136 49 גן הפעמון
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 התחנה הראשונה   -3מקטע  .3.1.6.3

 אתר טבע
' מס

 אתר
 הערות גיליון' מס דירוג

 9 91 50 ך"גבעת התנ

חשוב  אתר טבע התכנית חודר לתחום הקו הכחול של
לפיכך המחלקה מבקשת שיקבע בהוראות , זה

כי כחלק מתהליך התכנון המפורט עוד התכנית 
תיאום יבוצע , בטרם הגשת התכניות לוועדות התכנון

 העבודות באתר זה הקיימות לגבי מיקוםעם מחלקת 
 .   לשם קביעת הנחיות לשלב העבודות והשיקום
בנייה /המחלקה מבקשת כי תנאי למתן היתר חפירה

בקטע זה יהיה תיאום עם מחלקת הקיימות לעניין 
מניעת פגיעה באתר והסדרת דרכי הגישה אליו 

 הזמניות והקבועות 
 
 

 דרך חברון   -4קטע  .4.1.6.3

 אתר טבע
' מס

 אתר
 הערות גיליון' מס דירוג

 לא צפויה פגיעה משמעותית 10 129 75 מתחם אלנבי
רמת  מטעי
 )מערב(רחל 

 לא צפויה פגיעה משמעותית 12 134 80

מתחם רמת 
 רחל

81 53 12 
המחלקה התכנית בסמיכות לאתר הטבע ועל כן 
ממשק מבקשת שיקבע בהוראות התכנית  כי 

 .העבודות יבוצע בתיאום עם מחלקת קיימות
מתחם גבעת 

 )צפון(המטוס 
 לא צפויה פגיעה משמעותית 12 92 88

מתחם גבעת 
 המטוס

 לא צפויה פגיעה משמעותית 13 64 89

גבעת הארבעה 
מנזר מר 

 אליאס
93 7 13 

המחלקה התכנית בסמיכות לאתר הטבע ועל כן . 1
ממשק מבקשת שיקבע בהוראות התכנית  כי 

 .העבודות יבוצע בתיאום עם מחלקת קיימות
אתר התארגנות קים הלמוצע  ,בתחום האתר. 2 

 מפותחת יחסיתבתחום גינה  לרבות 12מספר 
אתר המחלקה מבקשת ש. גם עצים בוגרים תהכולל

, התארגנות יהיה רק בתחום המופר מדרום לגינה
ן שבעבר היה כבר אתר שכזה עבור הקמת כביש יכה

 . הגישה לשכונת הר חומה

הר חומה 
 )מערב(

94 43 13 

התכנית בסמיכות לאתר הטבע ועל כן ממשק 
 .קיימותהעבודות יבוצע בתיאום עם מחלקת 

תשטיפים זרימת יש להטמיע פתרונות למניעת 
שבמדרון באמצעות  וחומרים מזהמים לאתר הטבע

בתיאום עם מחלקת וניקוז לקליטת הפתרונות הצגת 
 .קיימות

 14 60 91 טנטור

שיקבע  המחלקה מבקשת  –תחנת בית צפאפא 
בשלב התכנון המפורט לבחון  בהוראות התכנית שיש
צמצום הפגיעה בטרסות , ובתיאום עם המחלקה

המחלקה מבקשת כי תנאי למתן  .ובכרם הזיתים
בנייה בקטע זה יהיה תיאום עם /היתר חפירה

מחלקת הקיימות לעניין מניעת פגיעה באתר והסדרת 
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 דרכי הגישה אליו הזמניות והקבועות
 
 
 

 עמק רפאים  -5מקטע  .5.1.6.3

 אתר טבע
' מס

 אתר
 הערות גיליון' מס דירוג

חורשת 
 הטמפלרים

54 141 
10 

 לא צפויה פגיעה משמעותית

 
 ) מערבדרום-(מלחה   -6מקטע   .6.1.6.3

 אתר טבע
' מס

 אתר
 הערות גיליון' מס דירוג

ציר מסילת 
 הרכבת

83 87 16 ,17 

תשתיות  ותלאור זאת שלכל אורך אתר הטבע עובר
 34כביש כגון קו מתח עליון ושמירה על תוואי  רבות

עלול לגרום  קלה רכבתשל תוואי הוספת , עתידי
,  לפיכך. זה עירוניאתר טבע לפגיעה קשה ב

 י הרכבת לא יעבור באתראהמחלקה ממליצה שתוו
 .בן זכאי' זה אלא בתוואי רח

מיקום , במידה והתכנית תאושר במתווה הנוכחי
חניית האוטובוסים תגרום /תחנת הרכבת ומסוף

לפיכך נכון . לנתק בין שני חלקי פארק המסילה
תכנון כולל תוך מתן דגש לציר שמרחב זה יזכה ל

עירוני לא בוצע סקר היות ו. החיבור כאלמנט חשוב
ל מידת הפגיעה בערכי לא בוצעה הערכה שמפורט ו

יקבע המחלקה מבקשת כי  , טבע באתר זה
תהליך התכנון המפורט בהוראות התכנית כי כבר ב

יבוצע , עוד בטרם הגשת התכניות לוועדות התכנון
רט למיפוי ערכי הטבע לשם סקר טבע עירוני מפו

הצגת  ,הצגה מפורטת של תשתיות הטבע הקיימות
. חלופות לצמצום הפגיעה בחינת , הקונפליקטים

 החלטות תכנוניות יתקבלו לאור נתונים אלו 
לגבי מיקום הקו מחלקת הקיימות בתיאום עם 

לקביעת הנחיות לשלב העבודות ו ,ותשתיות אחרות
ולאישור מחלקת הסקר יוגש לבדיקה  .והשיקום

 .הקיימות וישמש גם מילוי תנאי למתן היתר בנייה
בוסתני בית 

 אצפאפ
 לא צפויה פגיעה משמעותית 18 59 90

כרם זיתים 
 'קטמון ט

121 135 18 

התוואי עובר בתוך אתר טבע עירוני אך לא בוצע 
 שיקבע מבקשת המחלקה .סקר טבע עירוני מפורט

התכנון המפורט בהוראות התכנית שיש לבחון בשלב 
 צמצום הפגיעה בצומח, ובתיאום עם המחלקה

המחלקה מבקשת כי תנאי למתן היתר  .ובערכי טבע
בנייה בקטע זה יהיה תיאום עם מחלקת /חפירה

 .הקיימות לעניין מניעת פגיעה באתר 

 18 16 123 אגן נחל כוס

 ,התוואי עובר בתוך אתר טבע עירונימכיוון ש
בהוראות התכנית שיש המחלקה מבקשת שיקבע 

לבחון בשלב התכנון המפורט ובתיאום עם 
המחלקה  .יתיםבכרם הזצמצום הפגיעה , המחלקה
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בנייה בקטע זה /מבקשת כי תנאי למתן היתר חפירה
יהיה תיאום עם מחלקת הקיימות לעניין מניעת 

אתר כמו כן מוצע להקים את  .פגיעה באתר 
ולפיכך  זה בתחום אתר הטבע 22' התארגנות מס

מבקשת המחלקה שעקב הצמידות לנחל רפאים 
קיים פוטנציאל לזיהום הנחל ומי  התהום 

יושמו אמצעים מחמירים , הנשאבים מתחתיו
קרה למניעת הגעת תשטיפים ומזהמים מאתר בו

 .ההתארגנות לתחום הנחל
 לא צפויה פגיעה משמעותית 19 15 124 כיפת נחל כוס
 צפויה פגיעה משמעותיתלא  19 66 130 שלוחת מלחה

 

  העצים לסקר הערות .7.3

סקר העצים הוצג ללא הרקע של נספח בינוי ופיתוח של , בנוסף .לתכנית לא בוצע סקר עצים מפורט .1.7.3

המחלקה . ולתת הערות לגביהןלכריתה התכנית ולכן קשה היה לאמוד את הסיבות שעצים סומנו 

 .מבקשת שיוצג סקר עצים על רקע נספח הפיתוח

עצים שבתחום התכנית על מנת האת ערכיות  העצים יש לציין בסקר ,החקלאותעל פי הנחיות משרד  .2.7.3

הנמצאים בתחום התוואי ולשקול   הגבוה כיותער יבגורל עצים בעללדון ע "ניתן יהיה עוד בשלב התבש

 את העצים הערכיים והמיוחדים על פילדעת המחלקה יש להציג בתכנית  . םתחלופות אחרות לכרית

 .הנחיות אלו

לפיכך לא ניתן לדעת את גורלו , בסקר העצים לא נעשתה הבחנה בין עצים לכריתה לבין עצים להעתקה .3.7.3

היות  נחיות פקיד היערותהלא נערכו בהתאם ל ,עם סקר העצים הטבלאות שהוגשו, בנוסף.  של העץ

ב "מצ. להנחיותלפיכך לדעת המחלקה יש להציג את הסקר בהתאם  .ערכיות העצים כללו אתלא גם ו

 :פקיד היערות שיש להציג על פי הנחיותטבלה דוגמת 

 
 יערותב קישור להנחיות פקיד ה"מצ .1.3.7.3

http://www.moag.gov.il/NR/rdonlyres/06A56320-4430-40CE-909A-

53CA3E0606DB/0/seker_etzim.pdf 
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מיקומם מחוץ לקו הכחול בסקר העצים של התכנית הוצגו עצים לכריתה למרות  עצים מחוץ לקו הכחול -  .8.3

 בדוגמאות מהסקר כפי שיפורטעצים אלו לדעת המחלקה יש להוריד . או מעל למנהרה של התכנית

 :להלןש המדגמיות

 : בסמוך לבתי המגורים לאורך התוואי מדרום, 037עצים מספר  : רקנטי' למשל ברח   – 1גיליון ב  .1.8.3

  .ועוד 061, 053, 052

 01-128גון חלק גדול מפולי   - 5גיליון  .2.8.3

 ?מדוע לסמן עצים לעקירה מעל למנהרה ולא בתחום התחנות  – 7+ 6ליון יג  .3.8.3

מדרום לגן צויין עץ יחודי אולם ללא מספור והתייחסות . חסרה התייחסות לעצים בגן הסוס – 8ליון יג  .4.8.3

 בטבלה

 JVPבין תחנת הרכבת למתחם  03-309עץ  – 9גיליון   .5.8.3

 בצמוד לפארק המסילה 05-187חורשה  – 10גיליון   .6.8.3

 הערות לגבי כריתת עצים .9.3

לעצים יש חשיבות רבה באפיון מראה וזהות של רחובות בירושלים ובמיוחד עצים בוגרים בעלי נוף   .1.9.3

עמק ' למעט במקטע רח, לעצים בוגרים יש גם תועלות רבות נוספות ולדעת המחלקה.  משמעותי

 ניתנה לו התייחסות לאיתכן שאף תסקיר ותכנית ובב מספיק בא לידי ביטוילא  זהנושא , רפאים

כאמור למעט  .כתשתית עירונית חשובה שיש להתחשב בה כפי שנעשה לנושאי תשתית אחרים ראויה

שימנעו את כריתת עצים בעלי  נקודתיות חלופותהסברים מקיפים והוצגו לא , עמק רפאים' במקאע רח

רחבת המשביר ', ורג'קינג ג' ברח, רמז' ץ אורן בפינת רחע: לדוגמא.  ואקולוגית חשיבות חזותית

' ברח, אגרון' בתחילת רח, בן מימון' בתחילת שד, י לשעבר"בסמוך  למלון א, בחזית גן מאיר שרמן,

, שלום עליכם' בגינה בתחילת רח?, האם ניתן לשמר את שדרת חרובים מול גן בלומפילד, קרן היסוד

בכניסה , חלק מהעצים בדרך בית לחם מול מתחם התחנה, החאןדוד רמז מול ' חלק מהעצים ברח

 .ועוד חלק המעצים בדרך חברון ,אלבק' לרח

 הערות לתסקיר .4

 כללי .1.4

קשה לראות לבחון ולסכם את כל התכנית כמכלול אחד מהבחינה , עקב חלוקת התסקיר למקטעים .1.1.4

 מורחב ,בפרק אחדלפיכך מבקשת המחלקה שכל מצאי התסקיר והמלצותיו יסוכמו .  הסביבתית

 . קוהרנטי ולפי נושאים, אחוד

לא הוצגו ההדמיות או אמצעי המחשה חזותיים אחרים להמחשת השינויים , בסעיפי חזות ונוף 4בפרק  .2.1.4

 יש להשלים עבור כל המקטעים  –בהנחיות  4.8החזותיים שתגרום התכנית וזאת בניגוד לסעיף 

של כריתה  ואקולוגית וכננת וההשפעה החזותיתחסרה התייחסות לנושא כרית העצים המת  4בפרק   .3.1.4

 .יש להשלים –. זו
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, "הרטום"יש לדאוג לאחידות בשמות  האתרים והמושגים למשל אתר התארגנות ראשי נקרא לעיתים  .4.1.4

 .יש לתקן  ולאחד. 5מספר " נחל צופים"ו" בין ציון אטון"

 – באותו המקטע חסרה התייחסות לכרית העצים ,בחלק מטבלאות הקונפליקטים שבסוף כל מקבע  .5.1.4

 יש להשלים 

 'פרק דהערות ל .2.4

 אנו מבקשים שבפתח כל מקטע יוצגו , לאפשר יותר התמצאות והבנה של הפרק על מנת .1.2.4

 תשריט כללי של מיקום המקטע  .1.1.2.4

 ציון מספר הגיליונות של התכנית הכלולים בו .2.1.2.4

 תוכן עניינים של המקטע .3.1.2.4

לול בכל מקטע ומקטע התייחסות מפורטת למקורות הקרינה לרבות יש לכ קרינה - 2הפניה לנספח  .2.2.4

 .2' כפי שנעשה לגבי נושאים אחרים ולא להפנות לנספח מס, תשריטי מיקום וחתכים

כגון בטבלה ( את החריגות בערכים מוחלטים ובאחוזים , המציגה נתוני חיזוי, יש להוסיף בכל טבלה  .3.2.4

 ). ועוד   4.5.3.8

 תיאור כללי של השפעות התכנית – 4.0סעיף  .4.2.4

וגם לא באופן תמציתי את ההשפעות הסביבתיות של כלל  כלל התיאור בסעיף אינו מציג .1.4.2.4

באופן זה לא מתקבלת התמונה . התכנית אלא מפנה להצגת המיידע בכל מקטע בנפרד

בסעיף הסביבתית הכוללת של ההשפעות הסביבתיות של כלל התכנית ולכן המחלקה מבקשת ש

 .כל תת נושא יוצג בתמציתיות ההשפעות הסביבתיות של התכנית לרבות נתונים כמותייםב, זה

מדוע לא נערך חיזוי גם לחלקיקים נשימים והשוואתם לתקנות  איכות אוויר- – 4.0.3לסעיף  .2.4.2.4

 ?אוויר נקי 

להוסיף ליד כל מספר קולט גם  יש, בטבלאות המציגות את תוצאות חיזוי הרעש – 4.0.4לסעיף   .3.4.2.4

 .בתו וזאת על מנת שניתן יהיה לזהות אותו ביתר קלות וללא התשריטותאת כ

ללא  . הצפויים יש לקבוע את מרחק ההשפעה של החריקות –רעש חריקות  –ד  4.0.4.2לסעיף  .4.4.2.4

 םיש להשלי. נתון זה לא ניתן לבחון את המסקנות הניתוח שנשאר ברמה האיכות בלבד 

חניון האוטובוסים להשפעות  הסביבתיות של  םולהתייחס ג לבחון יש  –ה  4.0.4.2לסעיף  .5.4.2.4

 . 'מתוכננת שכונת הר חומה היש בית מגורים ו לו בצומת טנטור שבסמוך

 ? כבתקנות  22:00ולא  23:00מדוע ההתייחסות היא לשעה  ז - 4.0.4.2לסעיף  .6.4.2.4

יש להכניס את כל ההמלצות למניעת מטרדי רעש מתחנות הנוסעים להמלצות להוראות  .7.4.2.4

 .או לתקנון התכנית/והתכנית 

 .יש לציין את התחנות שזוהו עם פוטנציאל משמעותי לגרימת מטרד .8.4.2.4

 ג"אלמ – 4.0.6לסעיף  .5.2.4
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המחלקה . לא ברור מדוע פרק זה הוא נספח לתסקיר ולא נכלל כמו שאר הנושאים בגוף החומר .1.5.2.4

 . מבקשת כי הנושא ייכלל בגוף התסקיר ולא כנספח

קרינה בלתי "ל" ג"אלמ"הנושא בכל התסקיר משנות את שם הוסיף ולהסביר או ליש ל .2.5.2.4

 ".מייננת

כפי שיפורט  ,מסקנות סעיף זה לבין האמור בגוף הנספחחלק מהאמור בבחלק מיש סתירה   .3.5.2.4

 .בהמשך

 ניקוז – 4.0.7לסעיף  .6.2.4

התבססות על מערכת הניקוז ( המחלקה אינה מקבלת את ההנחות התכנוניות שפורטו בסעיף  .1.6.2.4

להיבנות על פי הנחיות חברת הגיחון , מערכות הניקוז הקיימותשאין השפעה על , הקיימת

דרכים ולפיכך גם ללא מערכת ניקוז  שאינו כוללתוואי הרכבת עובר בתחום נחל רפאים  .)ועוד

 . הטבעית ומלאכותית מפותחת וסביר ששם התכנית עלולה להשפיע ישירות על מערכת הניקוז

הידרולוגית כנדרש בהנחיות שתציג בין היתר  מבקשת שהניתוח יתבסס על חוות דעתהמחלקה 

את השפעות התכנית על המערכת הקיימת ובהתאם לעקרונות תכניות האב לניקוז המתגבשות 

 .בעירייה

יש לבחון כבר , מצאת בתחום פשט ההצפה של הנחלנלדעת המחלקה בקטעים בהם התכנית  .2.6.2.4

 .הצפות כנדרש בהנחיות  בתכנית את המשמעויות הידרולוגיות והאמצעים הנדרשים למניעת

 מפגעי אבק 4.0.8.2לסעיף  .7.2.4

הנחיות והאתרים לבין ה, בסעיף זהפורטו יש להתאים בין ההנחיות והאתרים הרגישים ש .1.7.2.4

 5.5סעיף  '-שבפרק ה

 ערכי טבע וערוצי ניקוז טבעיים – 4.0.8.3לסעיף  .8.2.4

 כללי .1.8.2.4

כמפורט  פיעמובכל מקום בו ודירוגו  עירוניהטבע האתר  מספרבתסקיר את יש להוסיף  .2.8.2.4

 .להלן  3.9.6בטבלאות שבסעיף  

יש להרחיב את ההתייחסות לאתרי טבע עירוניים ואקולוגיה כחלק אינטגרלי  –מתודולוגיה  .3.8.2.4

תכונות המשפיעות באופן ישיר על  –מבחינת רגישות השטח ולהטמיע בעקרונות הבסיסיים 

יש    -'ה 1.0.4.5הנושא מוזכר במשפט אחד בלבד בסעיף ). 1.0.4.1סעיף (איכות הסביבה 

 .להשלים 

, 1לא בוצע לפי ההנחיה בנספח ' ניתוח השפעות התכנית על אתרי הטבע העירוני בפרק ד .4.8.2.4

תרים שנכתבו כחלק פירוט ערכי הטבע נלקח מדפי הא. 4.9.1סעיף , הנחיות להכנת תסקיר

לא בוצעה הערכה מעמיקה של השפעת התכנית . 2010מסקר טבע עירוני הכללי שפורסם בשנת 

תוך התייחסות לשם הערכת מידת הפגיעה זאת , בהם צפויה פגיעה בערכי טבעעל אתרי הטבע 

לא בוצע דירוג של אתרי הטבע , כמו כן. למצאי הצומח ובעלי החיים ועוצמת הפגיעה בהם

 . יחסות מפורטת לאתרי הטבע הרגישים ביותרוהתי
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 13.1.2016סיור ביום צע וב, לאור החוסר בהערכה מעמיקה של השפעת התכנית על אתרי הטבע .5.8.2.4

אתר (נחל צופים , )95' אתר מס(כיפת רמת פולין : שבהם צפויה פגיעה, באתרי הטבע הבאים

ההנחיות וההמלצות לאור הסיור להלן עיקרי ). 83' אתר מס(ובציר מסילת הרכבת ) 34' מס

 :בשטח ובחינת התסקיר

הסיור נערך באזור המיועד לאתר  –) 95' אתר מס( -1גיליון  – כיפת רמת פולין .1.5.8.2.4

לאורך השנים , עם זאת. אזור שרובו מופר כתוצאה משפיכת פסולת בניין, ההתארגנות

התבססה באזור זה צמחיה אופיינית לבתה ים תיכונית כגון סירה קוצנית ועשבוניים 

ל גדעדו באתר הטבע מגוון מיני תו 2009בסקר תשתיות טבע עירוני בשנת ). 1איור (

תנאי לתחילת העבודות באתר הינו הכנת סקר טבע עירוני מפורט , על כן. ים נדיריםומינ

, לרבות מתן הנחיות והמלצות לתכנית השיקום, בהתאם להנחיות מחלקת קיימות

 .   ואישורו על ידי המחלקה
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

אזור ם תיכונית בבתה יעדויות לשפיכה פיראטית של פסולת מול  –אתר טבע כיפת רמת פולין  .1איור 
 המיועד לאתר התארגנות

 

, הסיור נערך באזור המיועד לאתר ההתארגנות –) 34' אתר מס( -5גיליון   -נחל צופים  .2.5.8.2.4

צומח , בתה ים תיכונית דלילה, בגבול אתר הטבע העירוני המתאפיין בחורשה נטועה

שתועדו גם אחד ממיני הגיאופיטים , בסיור תועדה פריחה של רקפת מצויה. עשבוני צפוף

לאור חשיבותו של . וכן חמציץ נטוי שהינו מין פולש 2009בסקר טבע עירוני שנערך בשנת 

יש , אזור ירוק זה בלב בינוי אינטנסיבי ותפקוד העצים כחיץ בין הכביש למוסדות החינוך

במידה . לשקול חלופות נוספות למיקום אתר ההתארגנות לשם צמצום הפגיעה בעצים

לדעת המחלקה יש להשאיר חלק , אתר ההתארגנות בשטח זהויוחלט להקים את 

שהוגדרו בסקר העצים   A+B 132למשל מספר ( מהעצים בתוך ובשולי אתר ההתארגנות 

המחלקה מבקשת שיקבע בהוראות התכנית כי תחום ). לכריתהלשימור אולם סומנו 

 השיקוםתכנית והכריתה תכנית , לרבות העצים שישמרו, וגבולות אתר התארגנות זה

   .תלווה על ידי אקולוג ותוגש לאישור מחלקת קיימות 
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 .רגנותאחורשה נטועה ופריחת רקפת מצויה בשטח המיועד לאתר הת –אתר טבע נחל צופים . 2איור 

 

תוואי  –) 83' אתר מס(    -16-17גיליונות  –) פארק המסילה דרום(  ציר מסילת הרכבת  .3.5.8.2.4

זוהי רצועה ירוקה בלב . הרכבת מתוכנן לעבור בתוך אתר טבע זה מצומת אורנים דרומה

ך וניתן למצוא בה מגוון ציפורי "העיר המחברת בין אתרי הטבע בית צפאפא וגבעת התנ

מרבית השטח מתאפיין במיני צומח האופייניים למקומות . זוחלים וחרקים, שיר

עבודות פיתוח ובנייה באתר , מטרדים כגון פסולתבו  יםקיימ וכן מוברים ולמעונות אדם

בשטח זה מצויים שרידי בוסתנים ובחלקו הדרומי של אתר הטבע , עם זאת. ובקרבתו

בסקר טבע עירוני . השתמר אזור טרשי עם שרידי בתה וריכוז פריחה של חצב מצוי

תוני וסתווניות תועדו מרבדי פריחה של מינים נוספים כגון בן חצב ס 2009שנערך בשנת 

מפאת חשיבות אתר זה כציר ירוק אנו מבקשים לבחון חלופה . וכן ריכוז של מיני זוחלים

כי תוואי  במידה ויוחלט.  נוספת לתוואי הרכבת שאינה כוללת מעבר בתוך אתר הטבע

המחלקה מבקשת כי כחלק מתהליך התכנון המפורט עוד בטרם , הרכבת יעבור בשטח זה

לשם יבוצע סקר טבע עירוני מפורט למיפוי ערכי הטבע , דות התכנוןהגשת התכניות לווע

לגבי מיקום הקו  יותנהצגה מפורטת של תשתיות הטבע הקיימות וקבלת החלטות תכנו

 .   קביעת הנחיות לשלב העבודות והשיקוםכן לשם וותשתיות אחרות לאור מיידע זה 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 עצים בוגרים , ריכוזי חצבים, ציר ירוק בלב העיר –אתר טבע ציר מסילת הרכבת . 3איור 

 

מתייחס לפגיעה הצפויה בשלב הקבע מתוך הנחה כי שטחי ' בפרק דשניתוח ההשפעות   .6.8.2.4

הנחה ). בתסקיר 4.1.9סעיף ב האמור כדוגמת(ההתארגנות שיוקמו באתרי טבע עירוני ישוקמו 

העבודות וכי הגדרת שטח ההתארגנות זו אינה נכונה מפני שצפויה פגיעה בערכי טבע גם במהלך 

 .צריכה להתבסס על שיקולים של צמצום הפגיעה בערכי טבע קיימים
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שאין במקטע אתרי טבע העלולים להיפגע  בסעיף נכתב ך-"לאתר גבעת התנ   -4.3.9סעיף ל  .7.8.2.4

 .יש לתקן  –למרות שהקו הכחול של התכנית נכנס לאתר 

חלקם התכנית נוגעת רק ב. אתרי טבע עירוניים 30 התכנית עוברת בתחום: לסיכום סעיף זה  .8.8.2.4

צפויים  ולפיכךהתכנית עוברת , פורטו לעילש הטבע אתרי 3ב . ם ולכן השפעתה שוליתבשוליה

הצפויה התסקיר אינו מתייחס למידת הפגיעה האקולוגית ו היות. בהם שינויים משמעותיים

סיסית בלבד וניתנו ב תאקולוגי ביצעה המחלקה השלמה, באתרים אלו כנדרש בהנחיות

 .המלצות לצמצום המפגע הצפוי

 למקטע רמות .3.4

בסמוך למחלף ידין נמצאים כבר מתכנון מתקדם לקראת היתר בנייה מבני מגורים ולכן    -4.1.1לסעיף  .1.3.4

 .יש לבחון את השפעת תוספת התנועה על מבנים אלו

הוא שיעור גידול של  ג"המשורר אצ' אוטובוסים ברח 39ל  0לא ברור איך גידול מ    -4.1.1.2לטבלה   .2.3.4

יש לבצע הערכות  2במידה ושיעור הגידול הוא מעבר לפי . ל לגבי רחובות אחרים"כנ ? בלבד  50%

 .סביבתיות של התוספת

ואת שיעור ) ישיבת חורב( יש לציין את מספר הקולט  –אמצעים להפחתת הרעש  – 4.1.3.3לסעיף  .3.3.4

 .החריגה מהקריטריון

 – 4.1.2.4יש אי התאמה בין נתוני התנועה שבטבלה זו לבין נתוני התנועה שבטבלה  – 4.1.3.6לטבלה  .4.3.4

 .ציג חיזוי התואם את הנפחים הנכוניםהלהתאים ול, יש לתקן

ניתוח ההשפעות על אתרי טבע עירוני רק בשלב הקבע הוא טעות ואינו עולה , כאמור  – 4.1.9לסעיף   .5.3.4

 .בקנה אחד להנחיות להכנת התסקיר

 כז העירלמקטע מר .4.4

  איכות אוויר -4.2.2.2לסעיף   .1.4.4

' ברמות זיהום האוויר ברח 19%היות והסטות התנועה תביא לעליה של  שמואל הנביא -' לרח .1.1.4.4

יש להציג ניתוח של הגורמים התחבורתיים התורמים לעליה זו וזאת כדי לבחון , שמואל הנביא

לא נכון לדחות את בחינת לדעת המחלקה . את הפתרונות האפשריים כבר בשלב זה של התכנון

הפתרונות לשלב היתר הבנייה במיוחד כאשר מוצעים פתרונות לא ריאליים האוסרים כניסת 

 .זה' כלי רכב מסוגים שונים לרח

למרות שלא צפויה . תנועה עוברת ואוטובוסיםזה אין כיום מעבר של ' ברח  הבוכרים -' לרח .2.1.4.4

 לפיכך מומלץ לבחון. 500%יעמוד על שיעור התוספת ביחס למצב הקיים , תקןחריגה מה

 .רחוב זהבשלא יכללו  שהסטות התנועה

 רעש – 4.2.3.1לסעיף   .2.4.4

מדוע אין חישוב מפלסי הרעש בשעות , היות ויש חריגות מהקריטריון גם בהשוואה למצב קיים .1.2.4.4

 יש להשלים –? ש"קמ 30היום שמהירות 
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 ? 4.2.3.2ו בחישוב שבטבלה האם התוצאות בטבלה זו כוללות החזרות כמ – 4.2.3.3לטבלה  .2.2.4.4

ולפי ממצאי התסקיר , ית החולים מוגדר כמבנה רגיש במיוחדב –בית החולים ביקור חולים  .3.2.4.4

 צוע הפרויקט הן בשלב ההקמה והן בשלצפויים להיגרם לו השפעות שליליות רבות מבי

על ל מ, דציבלים בהשוואה לרעש הקיים ביום 4.6( +למרות שהחריגות ניכרות , אולם. ההפעלה

ש וכל זאת ללא חישוב תוספת "קמ 30דציבלים בלילה במהירות  3דציבלים בלילה לכ  6כ 

אכן ניתן לפתור התסקיר אינו מעמיק לבחון אם ) הגברה אפשרית בשל החזרות בפתח המנהרה

אין , לדעת המחלקה ביחס למבנה רגיש זה. הקבועה חריגות אלו במיוחד עבור שלב ההפעלה

כבר עתה פתרון סביר  יש לבחון ולהציג ,הפתרון לשלב היתר הבנייה אלאלדחות את הצגת 

  .עבור שלב ההפעלה הקבועה

 יש להשלים ולהציג? בחיזוי עבור שעות הלילה 4.2.3.4בטבלה מדוע בית החולים לא מוצג  .4.2.4.4

יש להשלים ?   ש"קמ 30מהירות  לילה בחיזוי עבור 4.2.3.5בטבלה מדוע בית החולים לא מוצג  .5.2.4.4

 .גולהצי

שנבחנו במקטע זה קולטי רעש כל אותרו חריגות מהסף ב – במקטע זה קולטי רעש נוספים .6.2.4.4

חריגות  4בלילה עדיין אותרו  ש"קמ 30במהירות . בשעות הלילה ובהשוואה למצב הקיים

 .יכך יש להציג כבר בשלב זה פתרון ריאלי עבור שלב ההפעלה הקבועהפול . מהסף

  –רעש מהסטות תנועה  .7.2.4.4

למרות שלא צפויה . אין כיום מעבר של תנועה עוברת ואוטובוסיםהבוכרים ' ברח, כאמור .1.7.2.4.4

לפיכך מומלץ לבחון שהסטות . צפויה עליה רבה ברעש ביחס למצב הקיים,  חריגה מהסף

 .התנועה שלא יכללו ברחוב זה

 1 מ - שמואל הנביא צפויה עליה זניחה ברעש ביחס למצב הקיים השיעור של פחות' ברח .2.7.2.4.4

 .דציבלים

ש במפלס "קמ 30קולטים במהירות  5בקטע זה אותרו חריגות ב  –רעש המתפשט דרך הקרקע  .8.2.4.4

בתת הקרקע אותרו חריגות בכל הקולטים . הקרקע לרבות בבית החולים ביקור חולים

המחלקה מקבלת . שבמקטע אולם בחישוב זה לא נכלל בית החולים ביקור חולים ויש להשלים

רצפה צפה ויש לעגן בהוראות התכנית ביצוע בחינה  סקיר כגוןבתאת הפתרון הטכנולוגי המוצע 

 .דציבלים 35מפורטת לרעש מסוג זה והצגת אמצעים לעמידה בקריטריון של 

המחלקה מקבלת את . לרבות בבית החולים ביקור חולים, אותרו חריגות בקולטים רבים –רעידות  .3.4.4

הבנייה לשיכוך הרעידות כגון רצפה המלצות התסקיר לגבי האמצעים ההנדסיים שצריך ליישם בשלב 

 .ומבקשת תקבע הוראה לגבי נשוא זה בהוראות התכנית, צפה

שונה והיא הועברה מחניון אגרון אל ממול מלון  10מיקום תחנה   -חדרי שנאים – 4.2.3.10 לטבלה  .4.4.4

 יש לתקן ועדכן –פלזה במפלס מתחת לכביש 

   חפירת המנהרה והתחנות-מטרדים ומפגעים בשלב  .5.4.4
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במרכז העיר ובסמוך לשימושי קרקע רגישים מהווה אתגר סביבתי ותחנות חפירת מנהרה  .1.5.4.4

כל האמצעים המפורטים לביצוע  שיקבע בהוראות התכנית כי המחלקה מבקשת. משמעותי

, בתקנות ובהנחיותלשם הוכחת עמידה במטרה למנוע מפגעים ומטרדים לדיירים והעבודות 

שיוגש עם הצגת תכנית הבינוי של המנהרה והתחנות לפי במסגרת המסמך הסביבתי  יוצגו כבר

לפיכך ממליצה המחלקה לעורכי התכנית להיערך . ידחה לשלב היתר הבנייהולא  149סעיף 

 . הכנת המסמך הסביבתילו לעומקו בהקדם ללימוד הנושא

, יהיה רק מצפון לדרום המנהרה חפירהשיקבע בהוראות התכנית כי כיוון  המחלקה מבקשת .2.5.4.4

 .ובקרבת בית החולים ביקור חולים יבוצעו העבודות בתיאום עימו ורק בשעות היום

 .יש להשלים –חסרה התייחסות להנחיות בדבר התפרצות מזיקים בזמן עבודות החפירה  .3.5.4.4

יש להציג את האמצעים שימנעו נגישות של הולכי הרגל   פורטל שטראוס - – 4.2.8.2לסעיף  .4.5.4.4

בנוסף . מקווי החשמל של הרכבת עקב הימצאותם של הולכי הרגל במפלס גבוה ושווה לקווים

 .נפילת חפצים מתכתיים על קווי החשמל והרכבת/שימנעו זריקהמומלץ גם לבחון אמצעים 

 התחנה הראשונה קטעמל .5.4

יש להסביר ולהדגיש כי החיזוי של איכות האוויר והרעש של קולטים במקטע זה מוצגים  –כללי   .1.5.4

 . םבמקטע אחר ויש להציג הפניות לסעיפים הרלוונטיי

גן הפעמון משמש כמקום משחק ונופש לתושבים  –מחניון החדש ומסוף האוטובוסים בגן הפעמון רעש   .2.5.4

ס אליו כקולט ולערוך חיזוי  רעש למתקן לפיכך מבקשת המחלקה כי יש להתייח. וילדים רבים

 יש להשלים – . המשחקים הסמוך

האם ניתן להקים את המסילה ובמקביל להמשיך את הפעילות   מפגעים בשלב ההקמה - 4.3.5לסעיף  .3.5.4

 .יש להרחיב ולהשלים –? המסחרית כפי שהיא מתנהלת היום באותה העת

 למקטע דרך חברון .6.4

יש לציין את מספר התכנית שתבחן את כל ההשפעות  –הערה בסיפא  –הרחבת הדרך  – 4.4.2.2לסעיף  .1.6.4

ל רשאית לשנות "האם התכנית הנ. הסביבתיות המצטברות של המחלף לרבות אלו של הקו הכחול

 ?תכנית זו של הקו הכחול 

בתשריט  GM-1שסומן ( ,הקיים בבית צפפה קולט  חיזוי עבור חסר –4.4.3.5ובטבלה   4.4.3.2בתשריט  .2.6.4

 .יש לתקן ולהשלים את החיזוי  -)האוויר איכות

 . לבדוק ולתקן –הכותרת מתייחסת למקטע רמות ולא דרך בית לחם  – 4.4.2.3לטבלה  .3.6.4

   -468למסקנה  בעמוד  .4.6.4

 יש לתקן–המסקנה שמתייחסת לציר גולדה ולא חברון  .1.4.6.4

  ית גבעתה מטוס כבר אושרה ברמה המתארית וקיים כבר תכנון מפורט ולכן יש להתייחסנתכ .2.4.6.4

 . לחשב את השפעת התכנית לייעודי הקרקע המתוכננים בה
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אולם בתי הר חומה מאוד רחוקה מהתוואי ולכן כדי . בטקס יש התייחסות לקולטים ליד הר חומה .5.6.4

 .למנוע אי הבנה יש לתקן ולציין את מספר הקולטים ואת הרחוב אליו הם מתייחסים

 יש לתקן –אינו מבנה מתוכנן אלא קיים  GM-1קולט מספר   – 4.4.2.1לתשריט  .6.6.4

 פארק המסילה –מקטע עמק רפאים  .7.4

ממערב לצומת אורנים קיים בסמוך לתוואי המסילה בית מגורים קולט רעש  –השלמת חיזוי הרעש   .1.7.4

לדעת המחלקה קולט . לקולט רעש זה לא נערך חיזוי. המתוכנן שם" כביש החדש"שימצא  גם בסמוך ל

ועבור כל הקולטים  – ולכן  יש לערוך עבורו) גם מהכביש וגם והרכבת( רעש זה צפוי לקבל רעש מצטבר 

  .יש להשלים –. חיזוי מתאים עבור שתי מקורות הרעש  מושפעים משתי המקורות -שיכולים להיות 

 1.7אולם בטבלה מציין . דציבלים 1.5במלל צוינה חריגה צפויה של  –לסעיף האמצעים להפחתת הרעש  .2.7.4

 .יש לבדוק ולתקן –

קיימי באיזור ידוע כבר עתה מדיווחים של חברת הגיחון כי מספר קווי ניקוז  ניקוז-  4.5.7.1לסעיף  .3.7.4

האם נבחן הידרולוגית שאכן המערכת . כבר הגיעו לשיא הספיקה שלהם ויש להחליפם בגדולים יותר

יש  ? - זה בתסקיר הקיים במקטע זה יכולה לקלוט מי נגר נוספים עקב התכנית כפי שנכתב בסעיף

 .להשלים 

לא ניתן , של ערכיות השטחהיות ולא נערכה בחינה  אתר טבע עירוני פארק המסילה-   -4.5.9לסעיף  .4.7.4

 .לקבל את האמירה שלא צפויה פגיעה

 למקטע מלחה   .8.4

  קרקע וניקוז-– 4.6.7לסעיף  .1.8.4

חסרה התייחסות האם יש צורך בנספח ניקוז עבור ,  אולם. התכנית עוברת בתחום נחל רפאים .1.1.8.4

 .במקטע זה

ך החלו לפיכ, ידוע שמובל הניקוז שמתחת לתחנת הרכבת אינו יכול לקבל ספיקות נוספות .2.1.8.4

על מנת לא לחזור על " . תקלה תכנונית זו"לאחרונה להקים מנהרת ניקוז חדשה על מנת לתקן 

האם נערכה בחינה הידרולוגית שאכן מערכות הניקוז הקיימות אכן יכולות , שגיאות העבר

 .יש להשלים  ? -במקטע זה יכולה לקלוט מי נגר נוספים עקב התכנית כפי שנכתב בסעיף 

יש  –במקטע זה  לא מופיע במיפוי של אתרי הטבע" אגן נחל כוס"אתר טבע עירוני   -4.6.8לסעיף   .2.8.4

 להשלים

אזי . יימצא מטרים ספורים בלב ד מגן ילדים 19אתר התארגנות  –אתרי התארגנות  – 4.6.13לסעיף   .3.8.4

 .יש להסביר ולתקן במידת הצורך? בלבד  3מדוע קביל דירוג 

 ג"סקר השפעות האלמ – 2' נספח מס: הערות לפרק הקרינה  .5

 כללי .1.5

יש לכלול את נושא החשיפה הפוטנציאלית הקרינה הבלתי מייננת בכל מקטע ומקטע כמו , כאמור לעיל .1.1.5

 .ולא להציגו כנספח' כל נושא סביבתי אחר בתסקיר וכפי שהוצג בפרק א
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 ?מדוע לא מציגים תוצאות שלך מדידות קרינה מהקו האדום על מנת לבסס את תוצאות החיזוי  .2.1.5

 ?מדוע אין הנספח התייחסות לנושא טווחי ההשפעה של הקרינה  .3.1.5

 .יש להציג את האיורים בצבע על מנת לאפשר הבנה של החומר המוצג .4.1.5

יש להשלים לרבות  –אין כל התייחסות לנושא הקרינה ביחס לשימושי הקרקע שמעל למנהרה  .5.1.5

 .באמצעות ניתוח המרחקים של שימושי הקרקע שמעל לתשתיות הרכבת

 . התקבלו תוצאות גבוהות מאוד ומעל לסף המומלץ' , נקודות מדידות הקרינה שהוצגו בפרק אבחלק מ .6.1.5

יש להשלים ולהציג מה שיעור התוספת של התכנית לרקע שנמדד תוך התמקדות במקומות  .1.6.1.5

בהם הרקע שנמדד היה מעט מתחת לסף ולבחון האם התכנית תגרום בנקודות אלו לעבור את 

 .  הסף

  2.1טבלה  – נתונים – 2לסעיף  .2.5

ולפיכך במידה ויש צורך ' בכל מקרה הצגת מצב קיים שייך לפרק א. הטבלה המוצגת אינה עדכנית  .1.2.5

להתייחס לטבלה יש לעשות זאת באמצעות הפנייה אלא אם בסוף החיזוי מציגים השוואה למצב 

 .יש לתקן. הקיים

ויה עוד לפני ביצוע והצגת לא ברור מדוע כבר הוכנסה בסעיף נתונים זה מסקנות לגבי הקרינה הצפ .2.2.5

החיזוי ולאור שהמסקנה מתייחסת לנתונים שאינם עדכניים שבהם אותרו ערכי קרינה קיים גבוהים 

 ? יחסית

הטבלאות לא מציגות את המרחקים בין השימושים למקורות הקרינה של הרכבת ולכן לא , בנוסף .3.2.5

 . ברור על מה הסתמכה המסקנה שהתבססה על מרחקים

. מוצגת טענה כי לא תהיה תוספת משמעותית לערכים המדודים בעת הפעלת הרכבת בנוסף המסקנה .4.2.5

 .לא ניתן להסתפק באמירות כלליות ולהציג את שיעור התוספת וביחס לספים 

לשיעור , יש לתקן כך שמסקנות החיזוי יפורטו תחת סעיף המסקנות תוך התייחסות לנתוני המרחק  .5.2.5

 .התוספות ועוד

 ף השדה המגנטי והחשמליהערכת שט – 4.1לסעיף  .3.5

ש לכל התוואי ולא "קמ 50מדוע נקבעה מהירות ממוצעת של  –נתונים לחישוב עוצמת הזרם הממוצעת  .1.3.5

על פי נתוני הרכבת כיום המהירות המירבית בקטעים (ש שזו המהירות הצפויה בקטעים רבים "קמ 30

נקבע מהירות אחידה ולא לחילופין עקב השונות של הקו מדוע ) . ש"קמ 45מעטים אינה עולה על 

היות ומהירות הנסיעה משפיעה על זמן השהייה של הרכבת בין שנאים ? המהירות הממוצעת לכל קטע

 .יש לבחון את המהירות הממוצעת בכל קטע וקטע ולעדכן את החישוב –ומכאן על זמן החשיפה 

 .יש לתקן –ירוק הכותרות באנגלית מתייחסות לקו ה – 4.3 – 4.2לתרשימים  .4.5

 בזרם חילופין ) קטנרי(חיזוי הקרינה ממערכת ההזנה לרכבת   -4.3לסעיף  .5.5

 A1000?  ולא יותר כפי שהוצג בפרק הזרם הישיר  A800מדוע ערך החישוב לחיזוי השדה המגנטי הוא  .1.5.5

 ?בזמנים קצרים A4500או  A3000בשעות שיא ו 
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המרחקים של שימושי וייעודי יש להציג את בטבלה את , על מנת שניתן לבחון את מסקנות החיזוי .2.5.5

ולציין את ההפרש ביחס  )ציר החישמול (הקרקע מכל צד של המסילה ביחס למקור הקרינה הרלוונטי 

מיליגאוס תוך השוואה לערך הקרינה  4למרחק הייחוס באותו קטע שבו צפוי להתקבל סף החשיפה של 

 .' מ 13: טווח ההשפעה של הקרינה יוצגו שימושי וייעודי הקרקע הכלולים בתוך. המדוד באותה נקודה

 חיזוי מחדרי שנאים ומיישרים 4.4לסעיף  .6.5

לפיכך יש . על פי ניסיוננו בחלק מתחנות המיישרים הקיימות החיווט בתחנות אינו תמיד אינו תחתי  .1.6.5

 .לתקן לחומרה ולקחת זאת בחשבון בחיזוי נכי במיוחד האנכי

 תיש להוסיף חיזוי אופקי וגם אנכי גם מחוץ לתחנו .2.6.5

מיליגאוס מחוץ לקירות התחנות אינו תואם את  4האמירה שאין שטף מגנטי מעל  –לסיכום ביניים  .3.6.5

 .  4.9לא את איור , שבו המצב גבולי 4.10איור 

בדבר איסור התקנת אמצעים ושימושים כגון , את ההגבלות שצוינו בסעיף, יש לכלול בהוראות התכנית .4.6.5

שהיית אנשים מעל לתחנות ולאסור שהייה של אנשים  ספסלי ישיבה מעל לגגות התחנות המאפשרים

 . מעל התחנות למעט מעבר

  3Tלאומדן שטף מגנטי לתחנות  .5.6.5

 והיכן הן ימוקמו לאורך הקו 3Tיש להסביר מהן תחנות  .1.5.6.5

גבוהה יחסית ' מ 20מיליגאוס מושג ב  4היות ועל פי החיזוי מתחנות אלו ערך הייחוס של  .2.5.6.5

לדעת המחלקה יש לקבוע הנחיות למיקום , מיליגאוס 100 ובצמוד לתחנות יכול להגיע  אף ל

 .תחנות אלו או לאסור כלל את התקנתן

 פגיעה במערכות אלקטרוניות רגישות 5.1לסעיף  .7.5

במוסדות חינוך ומחקר לאורך ) SEM(יש לבדוק ולהציג האם קיימים מיקרוסקופ סורק אלקטרוני   .1.7.5

 .ן את פוטנציאל ההפרעה הקו ובמידה ויש לבדוק את מרחקם מציר הרכבת ולבחו

 פוטנציאל פגיעה בתדרי רדיו של מקלטי רדיו 5.3לסעיף  .8.5

 יש לכלול את מסקנות סעיף זה בהוראות התכנית .1.8.5

 ג"סיכום תאימות אלמ 5.4לסעיף  .9.5

הפרעות לציוד רפואי תומך חיים נחשב לקריטי וטווח ההשפעה של הקרינה , על פי הסיפא של הסעיף  .1.9.5

 .'מ 12מגיע ל 

מטרים  7שעל פי דוח מדידות הקרינה בית החולים ביקור חולים נימצא במרחק של כ  למרות, אולם .2.9.5

 6מרחק עומד על  הוא  4.2.3.2ועל פי טבלה  ,)מיליגאוס 3.1הערך המדוד על המדרכה ( מציר המסילה 

יש להשלים ולהציג ניתוח מעמיק  –. אין התייחסות נקודתית לבעיה זו והיא לא נבחנה כלל ' ,מ

לפוטנציאל השיבוש הצפוי לבית החולים ביקור חולים והאם התכנית עלולה לגרום למגבלות כל שהן 

  .על תפקודו לרבות העתידי

 .הדן בחלופות המנהרות' גם בפרק ב, יש לכלול ולעדכן נתונים אלו  לרבות טווח השפעה לציוד רפואי .3.9.5
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' מ 12קיימות מרפאות רפואיות או בתי חולים במרחק הקצר מ  יש לבדוק ולהציג אם ,לפיכך .4.9.5

 .יש לבדוק אם כוללות ציוד רפואי אלקטרוני תומך חיים, במידה ויש. מתשתיות הרכבת

המחלקה מבקשת לקבוע בהוראות התכנית הגבלות על תכניות מצרניות לגבי הקמת מרפאות , בנוסף .5.9.5

 .הרכבתמ' מ 12הכוללות ציוד אלקטרוני במרחק הקצר מ 

 מבנים ומוסדות המצויים בטווח ההשפעה 6לסעיף  .01.5

חתכים /לא ניתן לקבל את המסקנות בהסתמך על הערכות מרחק שנעשו לפי העין ויש להציג מדידות .1.01.5

לפי טבלת מדידות  הקרינה נימצא כי יש שימושים במרחקים קצרים יחסית קרובים . ולא הערכות

 :לדוגמא. לרכבת
 שימוש קרינה קיים מדוד ערך 'מרחק במ מספר השימוש

 מגורים 0.8 5 36

 משרדים ומגורים 6.9 7 71

 משרדים ומגורים 7.9 7 72

 משרדים ומגורים 9.1 7 73

 בית חולים 3.1 7 79

 מגורים 8.1 3-5 89

 בית כנסת 1.5 8 103

 מגורים 0.4 7 159

 

אולם היות ויש שימושים . 'מ 10על פי סעיף זה לא צפויה השפעות על מוסדות שיהיו במרחק מעל ל  .2.01.5

יש להציג בטבלה ובתשריט את מיקום מוסדות לאורך התוואי ומרחקם ', מ 10במרחק קצר מ 

 .מהרכבת

 סכנה עקב קרבת תשתיות הרכבת למיכל חמצן נוזלי של בית החולים ביקור חולים .11.5

מיכל החמצן נימצא , לפתח המנהרה המתוכנן ליד בית החולים ביקור חולים) ' מ 2.5כ ( בסמוך  .1.11.5

 .הנוזלי של בית החולים שכיום ממולא באמצעות מיכלית העומדת ברחוב שטראוס

לדעת המחלקה יש לבחון את פוטנציאל הסיכון האירוע חומרים מסוכנים בין היתר מקרינה  .2.11.5

שיבוש מערכות אחרות הקשורות למיכל זה ומתקנים , וניצוצות פוטנציאלים מקו החישמול

 .החולים חיצוניים אחרים של בית

כך קווי החישמול , לדעת המחלקה רצוי להאריך בכמה מטרים את הקירוי של המנהרה בקטע זה .3.11.5

בכך גם תתאפשר אספקה בטוחה יותר . יורחקו מהמיכל ופוטנציאל השפעת הניצוצות יצומצם

 .למיכל

מן המחלקה מבקשת שיקבע בהוראות התכנית הוראות והנחיות ספציפיות למיגון מיכל זה בז, בנוסף .4.11.5

נוכחות שמנים כל שהם בקרבתו ועוד הכול על ,עבודות ההקמה לרבות הקמת קירות הפרדה איסור 

 .פי הנחיות של יועץ בטיחות שיילקח לנושא
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ף זה להנחיות סעילהתאים את ההנחיות העדכניות של  יש, לעיל זה לאחר השלמת האמור בסעיף  .5.11.5

 . 5.6סעיף ' שבפרק ה

 הצעה להוראות התכנית  ' -הערות לפרק ה .6

 כללי .1.6

 442ההמלצות שבעמוד  :ותדוגמא. זה הנחיות שלא באו לידי ביטוי בהוראות בפרק נכללותתסקיר ב  .1.1.6

להגבלת מהירות  מתייחסות, בשעות היום המתייחסות לחריגות ליד בית החולים ביקור חולים

 יש להשלים –. הגבלות על אתרי התארגנות ועוד, ש בלבד"קמ 30הנסיעה ל 

אמירות כלליות  התכנית הוראותלהציע ללא ניתן , רק מסמך מנחה לתכנית הינוהיות והתסקיר   .2.1.6

יבחן שוב את ההמלצות " או "על פי ממצאי התסקיר"או " קריטריונים שפורטו בתסקיר"כגון 

, ההנחיות, הקריטריוניםלפיכך יש לפרט את כל  " .מקטע רגיש" או  "המפורטות בתסקיר

/ לציין את ההוראותלתקן יש  – כלל לתסקירבגוף ההוראות ולא להפנות  'המקטעים וכו, ההמלצות

 .באופן מפורטנתון 

 " קרקעיותהתחנות התת-"יש להוסיף גם את , בכל מקום בו מצוין הקמת המנהרה .3.1.6

 ?" הנושאים הרלוונטיים מפורטים בהמשך " היכן הם  , -בסיפא   -5.1.5לסעיף  .2.6

לא ניתן לקבוע בתכנית הוראה הסותרת את התקנות הקובעת כי ניתן  ילה במנהרה-עבודות ל – 5.3.5לסעיף  .3.6

 דרושה המכונה הפעלת אם זולת": טחון הציבוריאו הפרעה לב סכנה מניעת  רק לשםלבצע עבודות לילה 

 או סכנה להסרת או ,בטיחותו או בריאותו ,הציבור טחוןילב סבירה בלתי או הפרעה סכנה מניעת לשם דחוף באופן

 ." כאמור הפרעה

 ? שמואל הנביא ' האם במסגרת הפתרונות ניתן לשקול גם אי הסטות תנועה לרח – 5.4לסעיף  .4.6

 .יש להוסיף גם הוראה המחייבת שטיפת המשאיות טרם יציאתם לרחובות הבעיר – 5.5לסעיף  .5.6

 ראי גם הערות המחלקה לנושא? מדוע לבצע בדיקות קרינה חוזרות רק ברחובות אלו  – 5.6.2לסעיף  .6.6

 .בהתאם  את ההוראות ולהשלים הקרינה

 .'מ 5יש לתקן ל  – 5.6.5לסעיף  .7.6

כי זמן השהייה תלוי העוצמת ".  שעות 4שהשהייה בהם עולה מעל ל "יש למחוק את המשפט  – 5.6.5לסעיף  .8.6

וההנחיה תהיה שאין להתיר אמצעים המאפשרים  ולכן אין להכניס את הסייגהקרינה שאינה ידוע בשלב זה 

 יש לתקן . -שהייה ציבור מעל

כללית היש להמליץ על עצים ספציפיים שלא לעקירה ולא להסתפק באמירה , כאמור לעיל – 5.7.3לסעיף  .9.6

 .יש להשלים  " -יעשה מאמץ לשמור על העצים"

ולקבוע כי  ,ניקוז במסמך זהסעיף היש לתקן בהתאם להערות המחלקה ל –חילחול  – 5.11לסעיף  .1.9.6

פתרונות הניקוז למי הנגר יכללו בתחום התכנית לרבות באמצעות מתקני השהייה אורכיים וכדומה 

 .ויוגשו בליווי נספח הידרולוגי מפורט כתנאי למתן היתר חפירה או ביצוע בהליך של תיאום תשתיות

 יתר חפירה או ביצוע בהליך של תיאום תשתיות לתקן לה – 5.13לסעיף  .2.9.6
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יש להוסיף כי תנאי לביצוע ההפעלה הניסיונית יהיה הגשת תכנית לביצוע מדידות  – 5.15.1לסעיף  .01.6

 .מ"סביבתיות שתכלול גם מתודולוגיה ודרכי ביצוע מפורטות לאישור הצמ

 .קבועהגם הצגת תכנית לניטור עבור שלב ההפעלה היש להוסיף  – 5.15.2לסעיף  .11.6

 .חודשים 6יש לקבוע את המועד המירבי לביצוע המדידות כגון תוך  – 5.16.1לסעיף  .21.6

או קטעים , כי תנאי להפעלה קבועה של הקו, יש להוסיף סעיף ולקבוע בו תנאי הקובע – 5.16.3לסעיף  .31.6

 .יהיה אישור המשרד להגנת הסביבה, ממנו

השנאה צפויה /ק מתחנות המיישריםעקב הקרבה לשימושי הקרקע של חל  רעש מתחנת ההשנאה- .41.6

לפיכך מבקשת המחלקה כי יקבעו . חריגות מרעש מפוחים במידה ולא יבוצעו אמצעים להפחתת הרעש

 .הוראות לבחינה והצגת אמצעים למניעת הרעש כתנאי למתן היתרי הבנייה לשנאים במקטע זה

היות ואותרו תחנות נוסעים בהן קיים פוטנציאל גבוה לגרימת מטרדים   –רעש מתחנות נוסעים  .51.6

מבקשת המחלקה כי יקבע בהוראות התכנית שתנאי למתן היתר הבנייה לתחנות יהיה בחינה , סביבתיים

 .והצגת אמצעים למניעת המטרדים

יקבע לקה מבקשת שעל מנת למנוע ככל הניתן מטרדי סביבתיים לבית החולים ביקור חולים המח .61.6

' הרטום לרח' כי כיוון החפירה וההקמה של המנהרה יהיה רק מכיוון צפון לדרום רח, בהוראות התכנית 

 . שטראוס

המחלקה מבקשת שיקבע בהוראות התכנית  קרקעיות -מניעת מטרדים בתחום המנהרה והתחנות התת- .71.6

רים ולשם הוכחת כי האמצעים המפורטים לביצוע כל העבודות במטרה למנוע מפגעים ומטרדים לדיי

יוצגו כבר במסגרת המסמך הסביבתי שיוגש עם הצגת תכנית הבינוי של , בתקנות ובהנחיותעמידה 

 .ולא ידחה לשלב היתר הבנייה 149המנהרה והתחנות לפי סעיף 

מי הנגר עלולים לזרום לתוך , ניקוז    -4.2.7על פי סעיף   אפשרות גלישת חומרים מסוכנים למנהרה - .81.6

גם חומרים , לפיכך עקב אירוע חומרים מסוכנים שיגרם בכביש הסמוך לפורטל סנהדריה. המנהרותפתחי 

יגיעו חומרים  במידהבמיוחד  ,מסוכנים נוזליים עלולים לזרום לתוך המנהרה ולגרום לאירוע חמור

הקובע  ,מבקשת המחלקה כי יקבע בהוראות התכנית עקרון תכנוני ,לפיכך. או רעילים נדיפים /דליקים ו

חפירה יוצג נספח /איסור הגעה של מי נגר מהכבישים לפתחי המנהרות וכתנאי למתן היתר בנייה

המציג את כיוון זרימות מי הנגר באזור הפתחים בהתאם לעיקרון זה  ,הידרולוגי מפורט ייעודי לפורטלים

 . שנה או אחר בתיאום עם מחלקת קיימות 1:50 והאמצעים לקליטתו באירוע גשם של 

 .למניעת מטרדי רעש מתחנות הנוסעים להוראות התכנית של התסקיר ש להכניס את כל ההמלצותי .91.6

 של בית החולים ביקור חולים- ס ממיכל החמצן הנוזלי"מניעת אירוע חומ .02.6

 חפירה בקטע הרלוונטי יהיה/כי תנאי למתן היתר בנייה המחלקה מבקשת שיקבע בהוראות התכנית  .1.02.6

הצגת דוח בטיחות על ידי יועץ בטיחות שיכלול בין היתר הוראות והנחיות למיגון המיכל במידת 

או פסולת  נוכחות שמניםאיסור  ,הפרדהמגן והקמת קירות , הצורך בעת עבודות החפירה וההקמה

הכול על פי , ועוד תיאומי והנחיות בטיחות בעת מילוי המיכל, אורגנית כל שהם בקרבת המיכל

 .ת של יועץ בטיחותיוהנח
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חפירה בקטע הרלוונטי יהיה הכנת נספח בטיחות קרינה ייעודי לקטע זה /תנאי למתן היתר בנייה .2.02.6

ממערכת  או השראה אלקטרומגנטית/ת וצולבחינת פוטנציאל יצירת אירוע חומס עקב ניצו

 .המיכלמערכותיו והתהליכים הקשורים בו לרבות בעת מילוי , המיכל על  החישמול של הרכבת

  אתרי טבע עירונייםלגבי  בתסקיר' בפרק ה ההוראות המוצעותהערות לגבי  .12.6

 .יש לציין כי מסמכי ההנחיות יכללו גם מסמך הנחיות להכנת סקר טבע עירוני מפורט – 5.1.1לסעיף  .1.12.6

 :שמירה על ערכי טבע ואתרים של טבע עירוני – 5.8לסעיף  .2.12.6

 .גנות הרגישים עם המחלקת קיימות יש לתאם את רשימת אתרי ההתאר  -5.8.1לסעיף   .3.12.6

באתרי טבע עירוניים שיקבעו על ידי  מחלקת תנאי לתחילת העבודות באתרים  – 5.8.2לסעיף   .4.12.6

לרבות איתור , הינו הכנת סקר טבע עירוני מפורט בהתאם להנחיות מחלקת קיימותקיימות 

 .קהואישורו על ידי המחל, הקונפליקטים והמלצות לצמצום הפגיעה בערכי טבע

בהתאם לסקר שיבוצע , מעבר למפורט בסעיף זה, הוסיף המלצות והנחיותליש  – 5.8.3לסעיף   .5.12.6

מניעת , הנחיות לצמצום זיהום אור באתרי הטבע הסמוכים לתוואי הרכבת, לדוגמא. באתרים

הנחיות לתקופת הביצוע כגון סימון וגידור שטח העבודות , זרימת מזהמים אל שטח אתרי הטבע

 .ספותוהנחיות נו

 .על מנת להטמיע את הסעיפים הסביבתיים טרם הפרדתה המחלקה מבקשת לקבלת את הוראות התכנית .22.6

 :לסיכום .7

 .אין מניעה להגיש את התכנית לדיון להפקדה .1.7

יהיה השלמת המסמך הסביבתי בהתאם להערות המשרד להגנת הסביבה והמחלקה  ,תנאי להפקדת התכנית .2.7

 .לרבות תיקון התכנית במידת הצורך ,לאיכות הסביבה
 

בברכה                                                                                                                          

 

עמירם רותם                                                

 מנהל המחלקה לתכנון ולפיתוח בר קיימא

העתק 

 המנהל המחלקה לאיכות הסביב מר גיל רייכמן -

 מתכנן מחוז ירושלים המשרד להגנת הסביבה מר אבי בן צור-

 מתכנן המשרד להגנת הסביבה –מר אסף שגיא 

 יועצת אקולוגית למחלקת קיימות –יערה ישראלי ' גב

 אגף תכנון העיר –הרוש  אשר-רחלי ' גב

 אגף תכנון העיר –מיכל אוטולנגי 

 תכנית אב  לתחבורה  צחי ויטלזון -מר 

 עורכת התסקיר –ר אסנת ארנון "ד
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 נוןתכ -מחוז ירושלים

 0214באוגוסט  02 

 

 לכבוד 

 מר צחי ויטלזון

 תכנית אב לתחבורה

 במייל

 

 א.נ.,

 שנויים מוצעים בתכנית הקו הכחולהתייחסות להנדון: 

 

בתכנית הקו  המבוקשיםשנויים ה לח"מתכנית אב לתחבורה, בה הוצגו משרדי התקיימה ישיבה ב 12.2.0214בתאריך 

 הכחול טרם הפקדתה.

 שנויים המוצעים:ל התייחסות המשרד להלן

יש לבצע סקר עצים ובדיקה של עמדתנו היא שדונם לטובת הסדרת חניות.   0-מוצעת גריעה של כ –גן סוקולוב  .1

   גן המהווה מוקד פנאי חשוב לתושבי טלביה ורחביה. לגביההשלכות הסביבתיות של הגריעה, 

תהיה ות גריעה של חניות מרחוב הרוזמרין בעקב  -אפרסמון בשטח התארגנות של מוריה חניה מוצעת ברחוב ה .0

 תנועת רחבים לתוך רחוב מגורים צר.  צריך לבחון את המשמעויות הסביבתיות של מהלך זה. משיכה של

 וצע להגמיש את הקו הכחול לטובת תוואי הנחת הכבלים.מ –מתחם אלנבי  .3

 מישות נוספת במיקום תחנת המיישרים.וצע להגמיש את הקו הכחול מערבה על מנת לאפשר גמ –אזור הקטיסמה  .9

 .לעיל עד למועד הפקדת התכנית 4 - 1סעיפים למענה  יש לתת 

נאמר כי בשלב זה המגמה  –חנת הקפה( משמש לבית הקפה טמבנה שסומן להריסה בעמק רפאים פינת אמיל זולא ) .5

סבורים שמדובר לו.  אנו המבנה כוכתוצאה מכך, היא לצמצם את הקו הכחול ולהמנע מהריסת חזית המבנה ו

 מופיעים בכרטסת השימור. שאינםבהחלטה טובה שתשמור על מבנים היסטוריים 

 מקובל. - ברחוב נהוראי הנמצא בתוך התוואי הריסת מבנה שנבנה ללא היתר .4

 לבחון בשנית אפשרות העתקה של העצים על פני כריתתם.יש  –כריתת עצים ותיקים בעמק רפאים פינת חנניה  .2

 לבחון אפשרות של סימון כל שטח הגן, כולל החלק הדרומי שלו, כשצ"פ.יש  –גן אלמליח ממזרח לארינה  .2

וצע לבחון הגעה מהכביש מהכניסה המוצעת מייצרת צומת חדש שעשוי לגרום לעומסי תנועה.   –חנה וסע בהר חומה  .3

המקביל לדרך חברון הפנימי ת ימינה בכביש ממנו ניתן לפנו ת השופט )בתוואי דרומי יותר(,לבי הר חומההחדש מ

 ומוביל למר אליאס, ועל ידי כך לא יהא צורך בצומת החדש.

 בניה.תכנון מפורט/היתר  -מאוחר יותר שלב ב ןלהינתלעיל יכול  3 – 5מענה לסעיפים  

 

 בברכה,

 

   שגיא אסף

 מתכנן          

 
 ם-שוני גולדברגר, מנהל מחוז י   :יםהעתק

 ם-י בן צור, מתכנן מחוז יאב       
 , מנהל המחלקה לתכנון ופיתוח בר קיימאעמירם רותם           
 , לשכת התכנון המחוזיתזיו אדר           

 , עורכת המסמך הסביבתיאסנת ארנוןד"ר      
 אדריכל התכניתלינדבאום, אדר' אבי      
 שלו, אדריכל הנוף של התכנית-אדר' אור ניב     
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  13664-800L: סימננו

 04/09/2016  

  לכבוד

  מר אסף שגיא

  ס"המשרד להג

  מחוז ירושלים

  

  ,שלום רב

  

  שינויים בתכנית לקו הכחול: הנדון

  28/8/16מכתבך מיום 

  

  :קיבלתי בתודה את מכתבך שבנדון ולהלן התיחסותי לשני שינויים מוצעים

  .ת חניה בסמוך לגן סוקולבפתוס -

 .האפרסמון' תוספת חניה ברח -
  

  תוספת חניה בסמוך לגן סוקולוב  .1

 לכלי רכב קלים אשר יחליפואלכסוניות חניות  30 - על פי התכנית יוסדרו כ  

 10 -כ תיווצר תוספת של כ"סה. את החניות הקיימות כיום סביב הגן בחלקן

קרן היסוד ' ינותק מרחסוקולוב ' על פי המידע שהועבר לנו רח. מקומות חניה

בוטינסקי ישאר דו 'ז' החיבור לרח .ללא מוצא ,דו סיטרי' ויהפוך בקטע זה לרח

החניות המוצעות תחלפנה חניות האמורות להתבטל . סטרי בדומה למצב הקיים

  .לאורך קרן היסוד

' בנפח התנועה העובר ברח 25% -על פי תחזיות התנועה צפויה ירידה של כ

כלי רכב  400 -מ(בהשוואה לחלופת האפס , הרכבת הקלה תסוקולוב לאחר הפעל

בהתייחס לרגישות המודל ניתן להגדיר שלא צפוי שינוי . רכב בשעה יכל 300 -ל

  .תוספת החניות לא תגביר את מפלסי הרעש). בנפח התנועה

סביב הגן בחלקה עם זאת מומלץ לשמר את ההפרדה הפיזית הקיימת כיום 

  .אבן נמוכה עם צמחיה לאורכה תהמעוצבת כחומ

   

  האפרסמון' תוספת חניות ברח  .2

, השינוי המוצע כולל תוספת חניות במגרש קטן סמוך להפרדה מפלסית רוזמרין

. האפרסמון' והסדרת חניות לאורך רח, בהתייחס להפרדה מערבי צפוןברביע ה

כ "בסה. ין שיבוטלורמקומות החניה לאורך רוזממ חלק חניות אלו תחלפנה 
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מקומות  25-30 -של כ עיבוי( מות אלוומקומות חניה בשני מק 55-60 -יוסדרו כ

  .)ביחס לקיים

החניות המוצעות מתפרשות לאורך הרחוב כך שכל דירה חשופה למספר קטן של 

  .חניות

שבו עוברת תנועה דלילה של כלי רכב דו סיטרי מקומי אפרסמון הינו רחוב ' רח

 24 –עם זאת עוברים ברחוב אוטובוסים . אשר לא תשתנה עקב התכנית

  .אוטובוסים במצב חזוי 36 -הקיים בהשוואה לאוטובוסים במצב 

על פי תחזיות אלו אכן צפויה הגברה מסויימת ברעש עקב הגדלת תדירות 

על הסביבה האוטובוסים אך לא מעבר לקריטריונים שנקבעו בתסקיר השפעה 

  ).ויותר בהשוואה למצב קיים 50%עליה בנפח אוטובוסים של (

של  תוספתכיוון שמתוכננת בולית וכיוון שהעליה בנפח האוטובוסים היא ג

  :מקומות חניה מומלץ לקבוע אמצעים אלו

  אפרסמון על ' ברחאת תוספת הרעש הצפויה בשלב התכנון המפורט להעריך

פי הכללים וההוראות שסוכמו במשותף על ידי משרד התחבורה והמשרד 

 ).יש לוודא הטמעה בהוראות התכנית(ס "להג

 טובוסים או משאיותהחניות שיתווספו לא ישרתו או. 
  

בית . עירוני טיפוסי' כלל נדגיש כי מספר החניות המוצע אינו שונה ממספר החניות ברחכ

על כן . רוזמרין' בעיקר לרעש מרחוהמגורים הקרוב יהיה חשוף רק לחניות הקרובות אלו 

  . עקב מקור זהמפגע רעש צפוי אנו מעריכים כי לא 

  

  

  

  ,בברכה                

  

  ארנון .ר א"ד                

  לתחבורהתכנית אב , צחי ויטלזון: העתקים

  עירית ירושלים, עמירם רותם                

  ל.א.ד, יפי הררי                

  י"מת, חיים פלאי                

  הארי כהן , אבי לינדבאום                
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 נוןתכ -מחוז ירושלים

 0214 באוקטובר 3 

 

 לכבוד

 גב' שירה תלמי, מתכננת המחוז

 משרד האוצר

 

 ג.נ.,

 

 למסמך סביבתי להפרדה מפלסית אשר וינר התייחסותהנדון: 

 

 מבוא

שלה ממשק מרכזי עם דרך חברון מערב, -מרכזי לתנועת רכבים מזרח הינה ציר משה ברעם–אשר וינרדרך 

השכונות המזרחיות של  ת הדרך אתשרמקצפון.   מכיוון מזרח -וםהמהווה עורק תנועה מרכזי בעיר לכיוון דר

ב העיר את שכונות דרום מערהדרך ת מחבר, ומכיוון מערב תלפיות מזרח, ארנונה וג'בל מוכבר -העיר 

 .והקטמונים

מציעה יצירה של הפרדה מפלסית בין הצירים כך שתתאפשר תנועת כליי רכב מתחת לתוואי התכנית המוצעת 

 לה מחד, ומאידך יתאפשר מעבר ללא עצירות של הרכבת בצומת שמעל ההפרדה.הרכבת לק

פורטלים, מערבי ומזרחי, וכן רמפות שיאפשרו תנועה בין  0מ' עם  322-התכנית כוללת מקטע מנהור באורך של כ

 דרך אשר וינר לדרך חברון.

המהווה חלק  משה ברעם-וינרההפרדה המפלסית בציר אשר פרויקט  הוצג לראשונה למשרד 11.2.0214בתאריך 

על עריכת מסמך למשרד הורתה הוועדה המחוזית  04.2.0214.  בתאריך של הרכבת הקלה מתכנית הקו הכחול

נוסח הוגש למשרד  01.1.0214.  בתאריך סביבתי למקטע שנוסף לתכנית הקו הכחול לעניין ההפרדה המפלסית

תוקן המסמך על פי הערות  1.3.0214ערכה בתאריך , ובעקבות ישיבה על ממצאי המסמך שנמסמךראשון של ה

משרד שנתקבל במסמך המתוקן .  התייחסות זו נוגעת לוהיחידה הסביבתית בעירייה המשרד להגנת הסביבה

 . 4.3.0214תאריך בעותק דיגיטלי ב

 

 סיבות וחלופות להפרדה המפלסית

ך לא הוצגו השיקולים הסביבתיים אהפרדה המפלסית, ה בלבד עבורשיקולים התחבורתיים במסמך מוצגים ה

   מגורים ומבני ציבור.  לגבי ,בכניסות אליהםיכות אויר השפעת רעש ואכגון מיקום הפורטלים ו

בניתוח ההשפעות היות ובמסמך נכתב כי לא נמצאה הצדקה להציע שנוי למיקום הפורטלים בהיבט הסביבתי, 

באופן משמעותי את  מאידך ואינה משנה ,רעש להפחתתמחד הסביבתיות עלה כי ההפרדה המפלסית תורמת 

 .רהאוויזיהום 

הסבר כללי )ללא הסבר על הצורך להרחיב את זכות  למעט בנוגע לבחירת החלופות לרמפות אין הסבר במסמך

במסמך נכתב כי מעבר לכבישים העיליים המחברים בין הרחובות אשר   0.4 בסעיף  . הדרך עבור הקמת הרמפות(

ד, אין צורך בהסדרת רמפות נוספות, ועל כן ם לדרך חברון ולהיפך, בפניות בתצורה מצומצמת מאוינר וחיים ברע

   אין צורך בהצגת חלופות לרמפות.

-לאור מדיניות הפיתוח לאורך צירי רכבת קלה, צפויה עליה בנפחי התנועה החזויים בצירים הראשיים, אשר וינר

ם אלה.   על פי המסמך הצומת לא אמור להגיע למצב של  כשל תומכת בנתוני 0.0.1טבלה  -ברעם ודרך חברון 

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.

mailto:assafsa@sviva.gov.il
http://www.sviva.gov.il/


 

 5459955| פקס: 20-5459913|טלפון: ירושלים 39133תלפיות, ת.ד.  3יד חרוצים  
 assafsa@sviva.gov.il                                                      v.ilwww.sviva.go    

2 

 נוןתכ -מחוז ירושלים

שטח נוסף.  מכיוון שכך גם תצורת הרמפות על פי  תסשתביא לתפיתפקודי, ועל כן אין צורך בהרחבת הצומת 

המסמך הינה בעלת גיאומטריה מצומצמת מאד, ועל כן יש צורך בהרחבה מינימלית של זכות הדרך לצורך ביצוע 

האמור לעיל לא הוצעו חלופות נוספות למרכיבי התכנית )כניסות ויציאות לפורטלים, רמפות  לאור  התכנית.

 וכדומה(.  

 

 איכות אויר

הרצות איכות אוויר  ל פיע כי 1.0.4סעיף ב הפרק בסיכום ועל פי הרצת מודל החזוי, נכתבבהתייחס למצב קיים 
ריכוזי החנקן הדו חמצני היות ו המותרים, ת מהערכיםרגוחלא , איכות האוויר בתחום התכנית למצב הקיים

 .  מערכי הסביבה 12%-לכ כבר כיום ( מגיעים0.5PMוריכוזי החלקיקים הנשימים העדינים )

 לא צפויים שינויים משמעותיים בנפחי התנועה ובמהירות הנסיעה. 9.1על פי המצוין בסעיף 

אין השפעה משמעותית של ההפרדה ב נראה כי ועל פי הכתו, מוצגים הממצאים בנושא איכות האוויר 9.9בסעיף 
 .לתכנית המפלסית על ריכוזי המזהמים באזור הסובב

 

 רעש

 1.3.1ועל פי טבלה  1.3.1על פי תשריט , וTNM  0.5מפלסי רעש קיים חושבו באמצעות תכנת -מצב קיים  1.3סע' 

ומה אחרונה, לטים נלקח על פי קכי גובה הקוקולטים סה"כ.   נכתב  02המציגה את תוצאות החישובים, נבדקו 

 . (1.1ר של קו הכחול של הרכבת הקלה )פרק כי נפחי התנועה נלקחו ממסמך התסקיו

דציבל בשכונות תלפיות וארנונה, ועד  42-20מפלסי הרעש באזור במצב קיים, נעים בין על פי תוצאות החישובים 

 דציבל באזור רמת רחל. 49

 .1.3משו לחישוב רעש קיים בפרק ינלקחו אותם קולטים ששלחיזוי הרעש  -רעש חזוי  9.3סע' 

תוצאות החיזוי מושוות למפלסי רעש במצב קיים, ונראה כי בכל הקולטים המוצגים, תחול ירידה במפלסי הרעש, 

ת, ותסביר האם התוצאות יש להוסיף פסקת סיכום לטבלה המסבירה את התוצאות החזויו יחסית למצב קיים. 

 יש להשלים את המידע עד להפקדת התכנית.  .עומדות בקריטריון

(. באותם נתונים 3.9מצוין כי נפחי התנועה מתבססים על נתונים שהועברו מתכנית אב לתחבורה )מוצגים בפרק 

קמ"ש, ככל הנראה מהירות זאת איננה מדויקת. האוטובוסים במקטע זה, נוסעים  05מהירות האוטובוסים הינה 

קמ"ש  05 -שר האוטובוסים נוסעים בלכן יש לבצע את החישוב כאעומסי תנועה.  על תוואי נת"צ, כלומר ללא

 יש להשלים את המידע עד להפקדת התכנית.  .ולתקן את החישובים לפי הצורך

מצוין כי לא נלקחו לחישוב השפעות ההחזרה בין קירות התמך )מקוזז עם אספלט שקט(. יש לבצע חישוב נוסף 

ת לאספלט שקט. ניתן לקחת בחישוב הפחתה של אספלט שקט רק במידה ויצורף כולל ההחזרות ללא התייחסו

גע בשלב התכנון המפורט יש להגיש נספח בנו  במסמך התייחסות לאחראי על התחזוקה של האספלט השקט.

 , בו יוצע סל של פתרונות אפשרייםלבדיקת היחידה הסביבתית בעירייה לאמצעים לבליעת הרעש מההחזרות

התכנית  להוראות הוראהיש להוסיף   , התקנת "מצחיות" וכדומה(.בקיר מנטים בולעי רעש בנישות)כדוגמת אל

 .בנושא זה

נקבע המיקום המדויק לגנרטור  טרםכי במסמך נאמר גנרטור ומשאבת מים. חיזוי מקורות רעש קבועים מ

הגנרטור והמשאבה בשיקוע  יש סימון עקרוני של מיקום ולמשאבה ולכן החישובים נערכו על פי מיקום משוער. 

כמו כן, החישוב נעשה לגנרטור בלבד בגלל חוסר בנתונים טכניים לגבי הכביש לפני הכניסה לפורטל המזרחי.  

בחישוב נמצא כי מפלסי הרעש בקולטים הסמוכים ביותר, עומדים בקריטריון לרעש בלתי סביר  המשאבה. 
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מפחיתים רעש כגון חומרי בליעה ומשתקים בפתחי בשעות הלילה, אך רק כאשר נלקחו בחשבון אמצעים ה

. השפעת מקור הרעש של צוע התכניתלכן יש לקבוע בהוראות התכנית כי אמצעים אלו הינם תנאי לביאוורור. 

   .מפורטהתכנון המשאבה תבחן במסגרת ה

חים בשלב התכנון המפורט יש להציג למחלקה לאיכות הסביבה בעירייה נתונים על כמות ותפקוד המפו

 ועל הרעש הצפוי מהם.  במנהרה,

הגנרטור, המשאבה,  –יש להגיש לבדיקת המחלקה לאיכות הסביבה מסמך בנוגע לכל המתקנים מחוללי רעש 

יש להוסיף   המפוחים במנהרה וכדומה.  על המסמך להציע פתרונות לריכוך או השתקת הרעש ממערכות אלה.

 .להוראות התכנית בנושא זה הוראה

 

 חזות ונוף

כיום אזור הפורטל המזרחי יוצר ניכור בעת המעבר בו גם ברגל וגם באמצעי תחבורה, בעקבות בנייה של קירות 

מופע חדש ומשופר,  אמורה ליצורתמך מאסיביים, הן מצפון והן מדרום לדרך אשר וינר.  ההפרדה המפלסית 

 שאינו קיים כיום במקטע זה של הדרך, שמהותו היא מעבר בין סגנונות נופיים שונים בתכלית:

נהג שייכנס להפרדה המפלסית מכיוון הפורטל המזרחי יראה חתך רחוב עם שני נתיבים לכל כיוון כשמצפון 

בני עשרות קומות.  עם היציאה  נוי מאסיבי ביותר של מגדליםיומדרום קירות תמך מאסיביים, ומצפון ב

נתיבים לכל כיוון עם בניה נמוכה משמעותית, ללא קירות  3 –מהפורטל המערבי ייתקל הנהג בנוף שונה לגמרי 

מלחה, בית  –תמך בולטים ועם צמחייה מגוננת ועצים.  בנוסף ייפתח בפני הנהג נוף לכל אזור דרום מערב העיר 

נהג שיגיע ממערב למזרח יראה לפני הכניסה לפורטל המערבי נוף אורבני  וגן, גבעת משואה, רמת שרת ועוד. 

מובהק עם מגדלים גבוהים בני עשרות קומות, וביציאה מהפורטל המזרחי יראה נוף ממותן וכפרי יותר בדמות 

 מטעי רמת רחל.

פע שלו, וגם הפורטל המזרחי פיתוח נופי )שצ"פ( שיעדן את המו על גגיבוצע מסמך ים שצורפו לע"פ התשריט

נראה כי בכניסות וביציאות מן הפורטלים יינטעו  3.1.4.  לפי תשריט של פנאי לאוכלוסית האזוריאפשר שימושים 

שדרות של עצים בצידי הדרך ובמרכזה וכן יעובו שדרות עצים קיימות.  המשמעות היא הפיכת אזורי הפורטלים 

 וכבי האופניים.לנעימים לעין לנוסעים בהם, כמו גם להולכי הרגל ולר

 :ישנם נושאים נופיים שיש להשלים בשלבי התכנון המפורט ו/או היתר הבניה

הוסבר על   קיים חיבור לשביל האופניים ממערב, מצפון ומדרום לצומת, אך לא לכיוון מזרח. 3.1.3לפי תשריט 

בשלב  ת הפתרונות המוצעיםאיש לבחון ידי תכנית אב לתחבורה כי בשלב זה לא ניתן לתת מענה לנושא זה.  על כן 

 .להוראות התכנית בנושא זה הוראהיש להוסיף .  ן המפורטהתכנו

תכנית להרחבת  תבמקום מקודממדרום לכביש שוכן אתר הטבע העירוני רמת רחל מערב, אך  1.4.1.4על פי סעיף 

מסגרת תכנית זו במציעה מגורים בשטח שהוא כיום מטעים וגובל בדרך אשר וינר מדרום.  קיבוץ רמת רחל, ש

בגובה של  דרום לתוואי השיקוע והמינהור,מוד למטעים וייבנה קיר חדש במקומו הצמהקיים ייהרס קיר התמך 

יש   .מופע הקיר, לדוגמא על ידי טיפול נופי במקור בשלב התכנון המפורט אמצעים לעידוןמ'.  יש להראות  3עד 

 .להוראות התכנית בנושא זה הוראהלהוסיף 

ועל כן לא ברור מה תהיה השפעת הרחבות תוואי הדרך על העצים בתחום  1.4.1.5סקר עצים לפי סעיף לא נעשה 

 .להוראות התכנית בנושא זה הוראהולהוסיף  התכנית.  יש לבצע סקר עצים לעת התכנון המפורט
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הציג את יש ללמרות האמור בהנחיות לא צורפו הדמיות של הפורטלים המזרחי והמערבי ממיקומים נבחרים.  

 .לכל הגורמים הרלבנטיים  טרם הדיון להפקדה ההדמיות בטרם הפקדת התכנית

 

 חומרים מסוכנים

סילוקם.  נכתב כי לאופן ושעלולים להצטבר במנהרה אין התייחסות לפתרונות הטיפול בתשטיפים  3.0.1בסע' 

המחלקה לאיכות ון לבחינת יש להציע פתרלאור זאת   "יש לדאוג לסילוק מי גשמים המצטברים בתוך המנהרה".

 .להוראות התכנית בנושא זה הוראהולהוסיף בעירייה בשלב ההיתר  הסביבה

בעת שלב  .מנהרהברכבים נושאי חומ"ס  יתאפשר מעברמומלץ שלא  לפיהלהוראות התכנית  הוראהיש להוסיף 
 הפעלת המנהרה ייבחן הנושא מול הגורמים המתאימים.

 

 עפר אתרי התארגנות וטיפול בעודפי

הבקשה של המשרד  וזאת למרות, עדיין מופיע אתר ההתארגנות המקורי מחוץ לקו הכחול 3.3.1תשריט על פי 

האתר המוצע הינו שטח פנאי מטופח ומגונן הכולל   .הקו הכחול של התכנית במסגרתלאתר אתרי התארגנות 

 יום העבודות.הפרתו תוביל להריסתו, מה שיגרור צורך בשיקום לאחר ס –ספסלים ומסלעות 

 .יש לאתר אתרי התארגנות נוספיםלאור זאת 

לשלב ההיתר לבדיקת  נספח עודפי עפרמ"ק.  יש להגיש  122222-נאמר כי מאזן עודפי העפר יעמוד על כ 3.5בסע' 

 להוראות התכנית בנושא זה. הוראהיש להוסיף היחידה הסביבתית בעירייה.  

להוראות  הוראהיש להוסיף   ק וטיפול בכלים ושימוש במאצרות.לגבי מיקומי תדלו הוראהלהוסיף  5.3בסע' 

 .התכנית בנושא זה

להוראות התכנית בנושא  הוראהיש להוסיף   .ות ביום בימים שאינם גשומיםיש להגדיר מס' הרטב 5.0.3בסע' 

 .זה

 

 נספח מניעת מפגעים בשלב ההקמה

 אמור להפריע, יועתק לתוואי חלופי, ועל כן לא קו המתח הקיים שנמצא בתוך תחום התכנית 3.1.2על פי תשריט 

להוראות התכנית בנוגע להעתקת תשתית החשמל שתתייחס  הוראהיש להכניס זאת,  יחד עםלביצוע התכנית.  

 , ותמנע פגיעה בזכויות בניה של תכניות גובלות )למשל שער דרום(.למרחקי בטיחות ממגורים ומבני ציבור

גם לפתרונות בנוגע להשפעת התכנית על תשתיות נוספות מעבר לתשתית יתר, תייחס, בין היש להבנספח זה 

לתשומת לב הוועדה כי להעתקת   .נאמר כי תשתיות אחרות יוסדרו בשלב ההקמה 3.0.3, היות ובסע' החשמל

 תשתיות עשויות להיות משמעויות לגבי קידום של פרוייקטים אחרים באזור סובב לתכנית זו.

 

 סיכום

-הקרקע תפחית משמעותית את תנועת כלי הרכב בצומת אשר וינר-חציית דרך חברון בתתר במסמך האמועל פי 

לנסיעת הרכבת הקלה המתוכננת ברמזורים תהיה עדיפות כך .  מערב-ותביא לזרימה של התנועה מזרח דרך חברון

מקומיים כדוגמת האומן התנועה לא תזלוג לרחובות ה 9.0לפי סע'   לרציפות בתנועה שלה.כתוצאה מכך ו ,בתוואי

 ודרך בית לחם, ולא תשפיע על כמות התנועה בהם.

השפעה על ריכוזי המזהמים )שבמצב הקיים עומדים בערכים להיות  מבחינת איכות אויר לתכנית לא אמורה

 מבחינת רעש צפוי שיפור לעומת המצב הקיים. ובנוסףהמותרים( 
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 נוןתכ -מחוז ירושלים

עידון מופע של ל אפשרותמעבר מתצורת נוף אחד לאחרת,  –חישיפור לעומת המצב הנוכמבחינה נופית אמור לחול 

 קירות תמך, הוספת שדרות עצים, פיתוח שצ"פ מעל פורטל מזרחי, הוספת שבילי אופניים.

 ישנם נושאים שטרם קיבלו מענה סופי ויש לבחון אותם בשלבי התכנון הבאיםהמשרד אינו מתנגד לתכנית, אך 

.  ניה.  מדובר בעיקר על נושאי הרעש, הנוף, חומרים מסוכנים ותשתיותלעת התכנון המפורט או היתר הב -

סעיפים המופיעות ב להערות להוראות התכניתיש לעדכן את הוראות תכנית הקו הכחול בהתאם לאור זאת 

להגיש ליחידה הסביבתית את המסמכים הנדרשים לבדיקתה כפי האמור לעיל.  כמו ף שלעיל, ובנוסהרלבנטיים 

   מסמך הסביבתי.את פרק ה' של התכנית הקו הכחול מיע בהוראות להטכן יש 

 

 

 בברכה,          

  

 אסף שגיא

 מתכנן

 

 ם, המשרד להגנ"ס-העתקים:   שוני גולדברגר, מנהל מחוז י

 ם, המשרד להגנ"ס-אבי בן צור, מתכנן מחוז י       

 זיו אדר, לשכת התכנון המחוזית      

 חלקה לקיימות, עיריית ירושליםעמירם רותם, מנהל המ     

 צחי ויטלזון, תכנית אב לתחבורה      

 דימיטרי קרבל, מרכז רעש, כאן      

 דפנה סימנטוב, מרכזת איכות אויר, כאן      

 אדריכלי הפרויקט –אבי לינדלבאום, משרד ארי כהן      

 אסנת ארנון, עורכת המסמך      
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 נספחים 

  

  

  2' נספח מס

  ג"סקר השפעות אלמ
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  1שדות אלקטרומגנטיים 2 'נספח מס
    כללי 1

לאור , רגישות האדם לחשיפה לשדות מגנטיים נמצאת במוקד תשומת הלב של חוקרים ברחבי העולם

  . עדויות על השפעות מזיקות הנגרמות עקב חשיפה לאורך זמן לשדות אלו

שבוצעו , יתפרק זה מתאר את תוצאות המדידות של השדות האלקטרומגנטיים והקרינה האלקטרומגנט

  .לאורך התוואי ואת השפעות הקרינה של הפרויקט

אפיון תיאורטי של בטיחות שדות אלקטרומגנטיים והשפעות על ציוד אלקטרוני כתוצאה הפרק כולל 

  .הקלה בציר הקו הכחולתשתית הרכבת ממהיווצרות הפרעות פוטנציאליות 

   

על התסקיר שהוכן , 1מ "לתמ 29' מתבסס על תסקיר ההשפעה על הסביבה שהוכן לשינוי מספרק ה

ג "ה הר הצופים ועל הניסיון המצטבר בניתוח שדה האלמ"על תסקיר שהוכן לרקל, 8000לתכנית 

  :ההשפעות הצפויות הינן על. מתשתית הרכבת והשפעתו על גורמים שונים

  .בריאות האדם •

 .תקשורת קווית של בזק וטלוויזיה בכבלים •

 .אזרחית וצבאית, תקשורת אלחוטית •

 .כגון צנרת דלק, טמונות מתכתתשתיות  •

 .מבנים מתכתיים בקרקע •

 .אזרחי וצבאי, מכשור אלקטרוני רגיש •
  

טכני הסוקר החומר הבהתבסס על  ,פרוט של טווחי הבטיחות והתאימות של השדות האלקטרומגנטים

ממערכת ההזנה בעת תשתיות של תחבורה חשמלית וכן ניתוח תיאורטי של רמת השדות המגנטיים 

  .מוצגים אף הם בפרק זה, תנועת הרכבת בצירים

  

  מילון מונחים

, מיזוג אוויר, תאורה, מנועי ההינע: כולל, הקו המזין את כל צרכני הרכבת הקלה :קו מתח עילי - 

  .750V מתח זרם ישר של: מאפייני הקו העילי הם. מערכות שונות אחרות

 -שיא צריכת הזרם עולה לבשעות ה .800Aמיישרים הנה הצריכת הזרם התמידית מתחנת 

1000A .3000של  תיתכן צריכת זרם גבוהה יותר, בשעות השיא, לזמנים קצריםA  4500עדA 

  .שניות 15למשך 

המסילה מחוברת למוליכים המחברים אותה לצד השלילי של מוצא הספקת המתח  :קו זרם חוזר - 

משמשים להחזרת הזרם היינו המסילה וכבלים המחוברים במקביל למסילה לצורך עיבוי , הישר

  .אל מקור הזינה

                                                           
  .ג"ג ומהנדס תאימות אלמ"מהנדס בטיחות קרינה אלמ –י משה נצר "הפרק נכתב ע 1
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של  13.5kVאו  161kV, 22kVח "תחנת המשנה להספקת המתח מוזנת ממתח ז :תחנת משנה - 

ח "ז 400Vכמתח ) תחנות וציוד עזר לאורך המסילה(חלק מהאנרגיה נמסר לצרכנים . חברת חשמל

לקבלת  להזנת מערכות ההינע בקרונות הרכבת מיושר המתח במוצא השנאים. תלת פאזי

  . המאפיינים הנדרשים לקו המתח העילי

התקן המחליק לאורך קווי המתח העילי והעשוי כאלקטרודה בודדת המחבר בין קרון  :פנטוגרף - 

הרכבת למערכת החשמל העילית ומאפשר הזנת מערכות החשמל של הרכבת תוך כדי תנועה או 

  .עמידה

  .יך ובתוואי אשר יועד עבורוזרם אשר אינו עובר במול: (Stray Current) :זרם תועה - 

  .אשר גורם לחמצון מתכת ולהרס התכונות של החומר, כימי-תהליך אלקטרו :קורוזיה - 

לצורך השוואה עם תקני , יחידת הזמן המשמשת למיצוע צפיפות הספק הקרינה :מיצוע בזמן - 

  .דקות ICNIRP (– 6(יחידת הזמן המקובלת על פי התקן בארץ . בטיחות קרינה

החשיפה עולה על משך יחידת הזמן המשמשת למיצוע המצטבר של משך הזמן  :רתמצטבחשיפה  - 

  .רמת צפיפות הספק הקרינה

רכיב השדה החשמלי ורכיב השדה המגנטי שני  - ג מורכב משני רכיבים "הגל האלמ :ג"גל אלמ - 

ג נתונה ביחידות של "עוצמת הגל האלמ. הרכיבים ניצבים זה לזה וניצבים לכוון התפשטות הגל

  ). ראה להלן(יפות הספק שדה הקרינה צפ

עוצמת . (V/m)צפיפות השדה החשמלי מבוטאת ביחידות וולט למטר  ):E(עוצמת שדה חשמלי  - 

האנטנה או המעגל הפולט את (השדה החשמלי קטנה ביחס ישר להתרחקות הגל החשמלי מהמקור 

  ).השדה

עוצמת . (A/m)ר למטר צפיפות השדה המגנטי מבוטאת ביחידות אמפ): H(עוצמת שדה מגנטי  - 

 הפולט את שדה קו בודד(השדה המגנטי קטנה ביחס ישר להתרחקות הגל המגנטי מהמקור 

עוצמת השדה המגנטי יורדת ביחס הפוך למרחק בריבוע מלולאות כמו זו שבין קו ההזנה  ).מגנטי

  .העילי והפסים המחזירים את הזרם בתשתית הרכבת הקלה

של  (A/m)ברכיב השדה המגנטי  (V/m)ת רכיב השדה החשמלי מכפל ):P(צפיפות הספק הקרינה  - 

תוצאת המכפלה מבוטאת ביחידות של הספק ליחידת שטח . (P = E x H)הגל האלקטרומגנטי 

)W/m2  אוmW/cm2 .( צפיפות הספק הקרינה קטן ביחס לריבוע המרחק בין נקודת המדידה

  ).האנטנה(למקור 

 Hzהתדר נמדד ביחידות . ג"בשנייה של הגל האלממספר התנודות  :תדר או ספקטרום הרדיו - 

  ).הרץ- גיגה( GHz 100עד ) הרץ- קילו( kHz 300 -ספקטרום תדרי הרדיו משתרע מ). הרץ(

. f -לבין תדר הגל ) c - מהירות התפשטות האור (היחס בין מהירות התפשטות הגל  ):λ(אורך גל  - 

  )מטר( λ = c/f: אורך הגל מבוטא במטרים

חלק מהקרינה . אדם נחשף לקרינה כאשר בגופו פוגע גל אלקטרומגנטי :נהחשיפה לשדה קרי - 

חלק נספג ברקמות הגוף וחלק מהקרינה עובר את הגוף בלא , )הגוף משמש כמראה(הפוגעת מוחזר 
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הבליעה והמעבר של הקרינה תלויה בתדר הגל הפוגע ובזווית , כמות ההחזרה. שיבלע ברקמות

  .הפגיעה של הגל בגוף

 - ג המותרת לאדם "רמת החשיפה המרבית של קרינה אלמ ):MPE(ית מותרת חשיפה מרב - 

אשר ביחס לעצמת הקרינה  - ריבוע השדה המגנטי / ריבוע השדה החשמלי/ צפיפות הספק קרינה

  .המזיקה מספקת שולי בטיחות מספקים

, חשיפת אדם לקרינת תדר רדיו באופן שאינו קשור באופן ישיר לתעסוקתו :חשיפת כלל הציבור - 

כאשר האדם הנחשף אינו מודע לקיומה של הקרינה או אינו שולט על מקור השידור ואינו יכול 

, מבקרים, עובדים, במונח כלל הציבור כלולים תושבים. לפיכך למנוע היחשפות לקרינה זו

  .המתגוררים או שוהים במסגרת פעילותם בסמוך לתשתית הרכבת הקלה

חק המזערי מהמסילה במטרים בו רמת שדה הקרינה המר ):בין המסילה לאדם(טווח בטיחות  - 

  . שווה או נמוכה מגבולות החשיפה המוגדרים בתקן בטיחות קרינה

המרחק המזערי מהמסילה במטרים בו רמת שטף השדה המגנטי  :טווח השפעה על ציוד אלקטרוני - 

ניטור מו, דוגמת צג מחשב, נמוכה מרמת הפגיעות הידועה של התקני קרן אלקטרונים חופשיים

 . וטלוויזיה

  נתונים ותוצאות 2

מדידות של שטף השדה המגנטי  וצעוב. 2013מדידות הקרינה בוצעו בסוף יולי ובראשית אוגוסט 

  ".הכחול" צירבקרינה אלקטרומגנטית בתדר רדיו לאורך ציר הרכבת הקלה המתוכנן הו

  

, 24היו בסודרים ה "רקלעולה כי הערכים הגבוהים ביותר שנמדדו לאורך ציר ה הסקר המעשי שבוצעמ

  )ברוב שאר הנקודות רמת הרקע נמוכה ביותר על סף הגילוי של מכשירי המדידה( 26

  רפאים עמק -   הכחול הקו לאורך ברקע הקרינה של מרביות מדידה תוצאות :2.1'מס טבלה
  

סודר 
' נק
 בוחן

 מיקום המדידה מקטע
ערך נמדד 

שדה שטף 
  ELFמגנטי 

)mG( 

ערך נמדד 
  RFקרינה 
 ג "אלמ

)µW/cm2( 

רשת 
ישראל 
 Nחדשה 

רשת 
ישראל 
 Eחדשה 

 הערות

1  
צומת 
' רח- הרכבת

  מסריק

, צד מזרחי, מדרכה
  כניסה למשתלה

9.5  0.1<  629760  220570  
קוו מתח תת קרקעי מתחת 

קוו מתח עילי צד , למדרכה
  מערבי רחוב

2  
צומת 
' רח- הרכבת

  מסריק

, 61מול עמק רפאים 
  על מדרכה מזרחית

4.6  0.1<  629760  220570  
קוו מתח , סמוך לגן משחקים

  תת קרקעי מתחת למדרכה

3  
צומת 
' רח- הרכבת

  מסריק

, 53מול עמק רפאים 
סמוך לתחנת 

אוטובוס על מדרכה 
  מזרחית

5.2  0.1<  629872  220664  
קוו מתח תת קרקעי מתחת 

  למדרכה

4  
צומת 
' רח- הרכבת
  מסריק

, על מדרכה מזרחית
' סמוך לפניה לרח

ול בית קפה מ, עזריה
  ארומה

4.9  0.1<  629972  220746  
קוו מתח תת קרקעי מתחת 

  למדרכה

5  
צומת 
' רח- הרכבת
  מסריק

, על מדרכה מזרחית
' סמוך לפניה לרח
חנניה מול עמק 

  37רפאים 

7.1  0.1<  630086  220873  
קוו מתח תת קרקעי מתחת 

  למדרכה
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סודר 
' נק
 בוחן

 מיקום המדידה מקטע
ערך נמדד 

שדה שטף 
  ELFמגנטי 

)mG( 

ערך נמדד 
  RFקרינה 
 ג "אלמ

)µW/cm2( 

רשת 
ישראל 
 Nחדשה 

רשת 
ישראל 
 Eחדשה 

 הערות

6  
צומת 
' רח- הרכבת
  מסריק

על מדרכה 
פניה , מזרחית

  קמסרי' לרח
4  0.1<  630144  220928  

קוו מתח תת קרקעי מתחת 
  למדרכה

7  
' רח

 - מסריק
דרך בית 

  לחם

על מדרכה 
סמוך , מזרחית

  ווד'וודג' לרח
8.2  0.1<  630263  221058  

קוו מתח תת קרקעי מתחת 
  למדרכה

8  
' רח

 - מסריק
דרך בית 

  לחם

על מדרכה 
מול פניה , מזרחית

  לותר קינג' לרח
1.4  0.1<  630465  221217  

, שנאי עילי על עמוד סמוך
  פילר סמוך

9  
' רח

 - מסריק
דרך בית 

  לחם

על מדרכה 
על אי , מערבית

' תנועה פניה לרח
  צבי גרץ

  מרחב תחבורה  221178  630185  >0.1  1.2

10  
צומת 
' רח- הרכבת
  מסריק

על מדרכה 
סמוך , מערבית

  ,הילל' לפניה לרח
2.4  0.1<  630185  220952  

קוו מתח תת , אזור מסחרי
  יקרקע

11  
צומת 
' רח- הרכבת
  מסריק

רחל ' פניה לרח
 אימנו על אי תנועה

  תחבורה  220812  630053  >0.1  0.9

12  
צומת 
' רח- הרכבת
  מסריק

על מדרכה 
פניה , מערבית

  אבישי' לרח
  מדרכה  220691  629916  >0.1  1.3

13  
צומת 
' רח- הרכבת
  מסריק

, מדרכה מערבית
מול צומת עמק 

  רפאים
  תחבורה  220471  629680  >0.1  1.4

  

  רפאים עמק למעט , הכחול הקו לאורך ברקע הקרינה של מרביות מדידה תוצאות :2.2'מס טבלה
  

  

' מס
נקודה

מיקום 
 המדידה

ערך נמדד שדה 
  ELFמגנטי 

mG 

ערך נמדד 
  RFקרינה 

µW/cm2 

רשת 
ישראל 

 Nחדשה 

רשת 
ישראל 

 Eחדשה 
 הערות

1 
אתר בניה מול 

בניין גן 
 טכנולוגי

7.8 1.8 628494 217919 
תורן סלולרי , קוו מתח גבוה סמוך

: מעל בניין גן טכנולוגי שימושי קרקע
 שטח פתוח סמוך לדרך בגין

2 
תחנת אוטובוס 

מול בניין גן 
 טכנולוגי

תורן ', מ 20קוו מתח במרחק של כ  217848 628464 0.2 5.3
 שטח עירוני פתוח, סלולרי סמוך

8 
סמוך , מדרכה

לשלט פרסום 
' פניה לרח

 איילה
מגורים , תורן סלולרי על גג קניון 217822 628927 2.6 1.4

 'מ 10במרחק של מעל 

10 
מדרכה מול  

מתחם תפעולי 
 תחנת רכבת

מתחם , מתחת לקווי מתח גבוה 217829 628438 >0.1 15.9
 תפעולי תחנת רכבת
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   אלקטרומגנטית וקרינה מגנטיים שדות של המדידה ציוד :2 3 'מס טבלה

    
 

נה משמעותית שכן המרחקים תוספת הקרינה הצפויה מהרכבת הקלה לקרינה הרקע הקיימת אי

ה לבין שימושי הקרקע לאורך הציר מאפשרים לעמוד בקריטריונים של המשרד "הקיימים בין ציר הרקל

ג של ציוד אלקטרוני כללי "השפעות על תאימות אלמ ג ולנושא"לנושא חשיפת אדם לשדות אלמס "להג

ם נמדד שטף שדה מגנטי גבוה בה, בעמק רפאים ,7, 5, 1בנקודות  .ושל ציוד תקשורת מכל הסוגים

ה תפעלה בציר עמק "לא תהיה תוספת משמעותית לערכים המדודים הקיימים כאשר הרקל, יחסית

  רפאים

  

  לבחינת השפעות הקרינה מתודולוגיה 3

  בסיס נתונים 3.1

המאפיינים החשמליים והאלקטרומגנטיים לבחינת ההשפעות האלקטרומגנטיות של מערכת 

, ב ובאירופה"סקרים שנערכו בארהמועל נתונים  2כי התכניתהרכבת הקלה מתבססים על מסמ

תקני ההפרעות . 3באזורים הכוללים תשתיות דומות לאלו המתוכננות בירושלים

על תוצאות רבות של סקרי הפרעות  מסתמכים, האלקטרומגנטיות המשמשים כתקני ייחוס

נעשה שימוש  ,כמו כן). CENELEC EN 50121למשל התקן האירופאי (מתחבורה חשמלית 

ואשר  2014בתוצאות מדידות מעשיות של שטף השדה המגנטי באזור ככר ספרא אשר בוצעו בסוף 

  .מסייעים לצמצם את טווחי ההשפעה על אדם

  

  מודלים לחישוב שדות אלקטרומגנטיים 3.2

המשמשת לניתוח  TRIGO 3.2חישוב השדות האלקטרומגנטים החזויים נערך בתוכנת מחשב 

דלק , תחמושת, סיכוני קרינה לאדם) Electromagnetic Environment( יתסביבה אלקטרומגנט

  .ואלקטרוניקה

                                                           
  .Electromagnetic and Stray Current Effects: 4פרק , JTMTמסמך   2

  .1999יוני , Enertech Consultants :Magnetic Field Interference Assessment for Vasona Corridor Extensionמסמך  - 3
  .CENELEC EN 50121התקן האירופאי לתשתית ולרכבות חשמליות  -  
  

  תוקף הכיול מספר סידורי  תכחול תדרים  רגישות מודל היצרן
  שם מעבדת

  הכיול 

Lutron EMF819 0.01 μW/cm2   100MHz-3GHz I.266288  2016נובמבר Lutron 

Tenmars TM-192D mG 0.1  30Hz-2000Hz 100401437  2016יולי Tenmars 
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קווי , שנאים, עיליים חכומשמשת לניתוח שפיית שטף השדה המגנטי מקווי , MMI, תוכנה נוספת

חד פאזי , זרם חילופין, צבירה חשמליים וארונות חשמל למקורות הספק חשמלי של זרם ישר

  .ותלת פאזי

נעשה , כמו כן. כותב פרק זהנן תוכנות מסחריות בדוקות אשר נוצרו על ידי יוכנות השתי הת

  .אשר נכתבו על ידי מהנדס אורן הרטל MATLABשימוש בתוכנות המבוססות על פלטפורמת 

  

  איתור השפעות אלקטרומגנטיות 3.3

קע מבנים ושימושי קר לאורך ציר הקו הכחול נסרק על מנת לאתרמסילת הרכבת הקלה תוואי 

ח העליונים המזינים את ואשר עלולים להיות מושפעים מפליטת שדות אלקטרומגנטים מקווי הכ

  .הרכבת ומפעולת הרכבות

  
  

  נתוני רקע  -מערכת הרכבת הקלה  3.4

  
  . בסקירה זו נתייחס להזנה עילית בלבד

  : מבנה מערך החשמל של הרכבת הקלה מוצג להלן

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  י של רכבת חשמליתמערך הזנה עקרונ: 3.1איור 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

תחנת 
 השנאה

הזנה מהרשת 
 הארצית

הזנה 
למסילה 

  קו הזנה עילי
Catenary 

פסי המסילה

  זחלן
Pantograph 
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  DC מערך הזנה בסיסי של הרכבת הקלה המונעת בזרם  : 3.2איור 
  
  

 )1500kW )1.5MWהעומס הנומינלי לצריכה מתחנת מיישרים הנו  •

צד הראשוני של ה(מתחי ההזנה והזרמים הנצרכים בצד המתח הגבוה של השנאים  •

  :נויה) השנאים

 - 13kV  72 - וA   זרם מרבי יעיל)rms(  

 - 22kV  43 - וA   זרם מרבי יעיל)rms(  

 - 33kV  29 - וA   זרם מרבי יעיל)rms(  

גובה הקו מעל . V 750רשת קו מתח עליון כוללת אספקת זרם ישר במתח של  •

 .להלן 4.5.3כמוצג באיור ' מ 4 - 6.5 -כ למסילה
  

  

  

  

  

  

  

תחנת 

 

מיישרשנאי

22kV 

750VDC

שנאי ממתג מנוע
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  כבת חשמליתמבנה טיפוסי של ר: 3.3איור 
  

  מ"ס 143.5 –מרחק בין קווי המסילה  •

 'מ 10 - כו' מ 4- כ:  מרחק מזערי ומרבי בין המרכזים של שתי מסילות מקבילות •

  . מ"ס 40-כ  :עברי המסילה משניי זעררוחב שוליים מ •

ביחס לקצה ) מדרכהכאשר יש , משני עברי המסילה( המדרכהמרחק מזערי של  •

  .'מ 7 - ה כהמסילה הקרוב

בשעות השיא צריכת הזרם  .800Aהנה  מיישריםהזרם התמידית מתחנת  צריכת •

תיתכן צריכת זרם גבוהה יותר , בשעות השיא, לזמנים קצרים. 1000A -עולה ל

  :כמובא להלן

 - 1500A למשך שעתיים ביום.  

 - 3000A למשך דקה בפרק זמן של שעתיים בשעות השיא.  

 - 4500A  שעות השיא אירוע בודד במשך שעתיים של, שניות 15למשך.  

עיוותים הרמוניים גורמים לפליטת שדות בתדרים גבוהים ( הרמונייםעיוותים  •

  ):מתדר הרשת

  .עיוותים הרמוניים כוללים 5% - 

  .עיוותים הרמוניים למספר הרמוני כלשהו 3% - 

של מוצא אספקת  (return)קו הזרם החוזר מתבסס על חיבור המסילה לקו החזרה  •

  .זרם חוזר דרך המסילהה. המתח הישר בתחנת המיישרים

, וולט זרם חילופין תלת פזי לתשתית המסילה 400ים מספקת כח של רתחנת מייש •

בתחנה קיימים שנאים ומיישרים הממירים . כולל לתחנות לאיסוף ולהורדת נוסעים

  .ח לתשתיתואת זרם החילופין לזרם ישר ומשמשים להספקת הכ

בכל תחנה מצויים שני : םח של תחנות המיישריומיקום ומאפייני אספקת הכ •

  .אמפר זרם מרבי לפאזה 2200 -כ, היינו  1500kVA שנאים בערך של

 'מ 5

 'מ  5
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 .מוצג בשרטוט  בהמשך :המיישרים תותחנמתוכנן של מיקום  •
  

  4בטיחות לחשיפת אנוש מקרינת רדיו ושדות מגנטייםה נחיותה 3.5

ווה אומר ה. בתדר רדיו תשתית הרכבת הקלה אינה משדרת גלים אלקטרומגנטיים מכוונים

עוצמת קרינה הרדיו הנפלטת מהתשתית ומהרכבת ביחס לשדה הקרינה הבטיחותי על פי 

עקב הזרם הגבוה המניע את הרכבת . הנה חלשה מאוד ואינה מסכנת אדם ICNIRP הנחיות

ח בתדר "והואיל וזרם זה מיושר מז) תדר אפס(ייווצר שטף שדה מגנטי גבוה יחסית בזרם ישר 

50 Hz 50 –כיבי שדה מגנטי בתדרים מאוד נמוכים ימצאו גם מרHz  3000עד Hz . פרט לתדר

כל שאר התדרים ייצרו , ל"על קווי הכח העיליים לרק 300Hzולאדוות של  Hz 50 –הבסיס 

  .מגנטישדה עוצמה זניחה של שטף 

הקרוב לתדר אפס של , 1Hzלחשיפה לשטף שדה מגנטי עד לתדר  ותמתייחס ICNIRPהנחיות 

  .גאוס 400 -החשיפה המותרת לכלל הציבור לשדה בתדר זה  אלועל פי הנחיות . יהשדה המגנט

גאוס  2הנה  ICNIRPעל פי  Hz 50 –החשיפה המרבית המומלצת לכלל הציבור בתדר הרשת 

ולציבור מקצועי ההמלצה להגבלת החשיפה מתייחסת ) שעות ביממה 24(ללא כל מגבלת זמן 

  .יום עבודהגאוס במהלך  10לשטף שדה מגנטי של 

הקטין את סף החשיפה , לספי החשיפה לכלל הציבור 2013בהמלצה מספטמבר , ס"המשרד להג

  .בממוצע ליממה 4mGהיינו לכדי , ICNIRPמסף החשיפה לפי  0.2%לכדי  50Hzח בתדר "לז

ממליץ על חשיפה מרבית של כל הגוף לשדות  ACGIH5תקן משרד העבודה לציבור מקצועי 

  . גאוס 600בסביבת מקורות זרם ישר שלא תעלה על מגנטיים הנוצרים 

אדם הנושא קוצב לב או כל ציוד תומך חיים  (ACGIH)משרד העבודה  נותעל פי הנדרש בתק

החשיפה . גאוס 5- מומלץ שלא ייחשף לשטף שדה מגנטי גבוה מ, הנישא על ידי החולה, אחר

הנו גבוה פי )  EN50061(ה המותרת לקוצבי לב לשדה בזרם ישר על פי התקן המקביל באירופ

 .גאוס 10 -שתיים 
  

האחראי , המשרד להגנת הסביבה. ELFבישראל אין רמת חשיפה כמותית לשדות המגנטיים ב 

על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת משנת , נוקט בעקרון הזהירות המונעת, על הגבלת החשיפה

באמצעים "יל את חשיפת הציבור על פי עקרון זה יש להגב. 1.1.07 - שנכנס לתוקף ביום ה, 2006

מומלץ סף חשיפה ממוצע ביממה של  2013בעדכון שנעשה בספטמבר ". קיימים ובעלות סבירה

4mG כמובא בציטוט להלן:  

                                                           
נושא זה נדון בהרחבה במסגרת תכנית . הסקירה מתייחסת להשפעות שדות אלקטרומגנטיות על הסביבה ולא על עובדי הרכבת 4

8000.  
  .שיפה מומלצות לציבור מקצועירמות ח, American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACIGH)תקן  5
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לא נקבע עדיין בחקיקה סף מחייב לחשיפה כרונית לשדה , בישראל כמו במדינות רבות אחרות

כחשיפה של  מוגדרת, וממושכת פה רצופהחשיאו , חשיפה כרונית.  מגנטי שמקורו במתקני חשמל

מבני מסחר , ות חינוךדמוס, משרדים, מגורים.  ימים בשבוע 5שעות בכל יממה ומעל  4מעל 

  .ות בהם החשיפה הינה חשיפה כרוניתנחשבים למקומ' ותעשיה וכו

חיונית לצורך תכנון הנדסי של מערכות חשמל בסביבת , קביעת מדד כמותי לסף החשיפה הכרונית

למתן היתרי הקמה והפעלה למתקני חשמל ולשם פרשנות של , שימושי קרקע לשהות ממושכת

  .תוצאות מידות סביב מתקני חשמל ועוד

, ינות מפותחות ובספים אליהם מתחייבות באופן וולונטאריבתחום במד, בהתחשב במידע הקיים

 mG 4הציעו את הערך , משרדי הבריאות והגנת הסביבה בישראל, חברות החשמל במדינות אלה

  .עם צריכת חשמל מרבית אופיינית, סף המתייחס לממוצע ביממה-כ

 2עולה על  ערך זה מתבסס על העדר חשש לתחלואה בחשיפה לשדה מגנטי שבממוצע שנתי אינו

 2מיליגאוס ועל הסטטיסטיקה המראה שהיחס בין הזרם הממוצע ביום עם צריכת שיא הינו פי 

  .גבוה יותר מזרם בממוצע השנתי

ישנם מתקנים ( מיכולת מערכת החשמל 60% -ישנו ניצול של כ, בצריכת שיא יומית אופיינית

יש לנרמל את התוצאה של  ,אם זרם החשמל בזמן המדידה ידוע או נמדד).  בהם האחוז שונה

מדידת החשיפה לפי היחס בין הזרם המרבי היכול לעבור דרך המתקן לזרם שעבר בו בזמן 

לא תמיד ניתן למדוד או להעריך את הזרם העובר במתקן בזמן ביצוע המדידה של .  המדידה

לת כל הפע -כאשר מקור חשיפה הינו מתקן בתוך בניין , בהעדר נתון זה.  החשיפה לשדה מגנטי

תהווה ייצוג מספק לקיום התנאי של עומס , מערכת מיזוג האוויר: הצרכנים העיקריים בבניין כגון

  .מרבי בעת המדידה

.  כמו החשיפה בבתי מגורים, שעות ביממה 24ישנם מקומות בהם החשיפה מוגדרת כחשיפה של 

אמצעי , ות עבודהמקומ: כגון, עם זאת ישנם מקומות בהם החשיפה מוגבלת וזמן החשיפה מוגדר

למרות שאין עדות מובהקת לסוג הקשר בין זמן .  'אזורי מעבר וכד, תחבורה ציבורית ופרטית

מוצע לנקוט בעקרון הזהירות המונעת ולהניח כי ישנו , החשיפה להשפעת החשיפה על הבריאות

ד של ניתן להשתמש במד, על בסיס הנחה זו.  החשיפה) מידת(יחס ישיר בין משך החשיפה לרמת 

4mG לצורך הערכת רמת החשיפה כתלות במשך החשיפה, בה הצריכה מרבית, בממוצע ביממה.  

  

  מקורות להפרעה אלקטרומגנטית סביבתית מהרכבת  3.6

  
הפעילות החשמלית הקשורה בתפעול הרכבת הקלה כוללת מספר מקורות העלולים לגורם 

 :ג כמפורט להלן"להפרעות אלמ

  מערך ההזנה העילי •

  יישורתחנת השנאה ו •

  DCמנגנוני היישור במנוע הרכבת בהזנת  •

  בקרת תנועה, תקשורת, איתות, הודעות אלקטרוניות, כריזה, כרטוס, ציוד תפעולי •
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תחנת . מערך ההזנה-ג של ציוד התפעול של הרכבת קטנה יחסית לשאר מקורות"האלמ תרומת

ית מהן מוגבלת ההשנאה והיישור של הרכבת בנויות בצורה קומפקטית והסביבה האלקטרומגנט

  .לסביבה הקרובה ביותר לתחנת היישור

  

  .נתרכז בסביבה האלקטרומגנטית ממערך ההזנה העילי שהשפעתו היא הדומיננטית

מערך ההזנה העילי ונתיב החזרה של הזרם דרך פסי המסילה מייצר שדה מגנטי   .א

עיקר השדה הוא בתדר זרם הפעולה ומיעוטו באדוות . וחשמלי סביב נתיב המסילה

  .היישור של זרם החילופין על ידי תחנת ההשנאה והיישור

הזרם החוזר מהמנוע דרך פסי המסילה מוצא את דרכו גם לאדמה בגלל בידוד   .ב

וגורם לזרמים תועים העלולים להאיץ פעולת קורוזיה של מתקני , שאינו מושלם

  .ב"עמודי חשמל וכיו, צנרת, מיכלי דלק, מתכת הטמונים בקרקע כגון

לן על גבי פס ההזנה העילי גורמת לניצוצות המפיקים הפרעות בתדרים תנועת הזח  .ג

גבוהים העלולים לגרום להפרעות למקלטי רדיו ולתקשורת קווית אנלוגית 

 . וספרתית
  :ה"הציור הבא מתאר את גיאומטרית ההפרעה המוקרנת מהרקל

  

  ה לכבלי תקשורת"תיאור הפרעה מוקרנת בתדר גבוה מהרקל 3.4 יורא

  

  

  

  
  

מתארת את ההשפעות של אווירה אלקטרומגנטית זו ממערך ההזנה של הרכבות  3.1' לה מסטב

  .על הסביבה

E

P
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   אלקטרומגנטית אווירה של השפעות :3.1'מס טבלה
  חומרת ההשפעה  מנגנון השפעה אלקטרומגנטית

  ורק בהרמוניות, מינורי  שדה מגנטי

  אינו משמעותי  שדה חשמלי

  רדיו הפרעות לקליטת  ניצוצות מהזחלן

  מצריך טיפול  זרמים תועים

  
  

תרחישי פעולת הרכבת המשפיעים על האווירה האלקטרומגנטית סביבה הם זרם בתנאי עומס בשעות 

  .ובתנאי קצר, השיא ובממוצע יומי

  

הערכת שטף השדה המגנטי והחשמלי ממערך ההזנה של הרכבת הקלה  4

  והחדרים הטכניים

  

  נתונים  4.1

  .מקו ההזנה העילי דרך המנוע וחזרה דרך הפסים והאדמה I םמקור השדה המגנטי הוא הזר

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  מסלול הזרם של מערך הזנה של הרכבת: 4.1איור
  

של שדה מגנטי סטטי כאשר סף , לבחינת השפעה על קוצבי לב, החישוב נעשה בזרם ישר

גנטי האומדן לשטף שדה מ; 5000mGaussהוא   ACGIHהרגישות של קוצבי לב המקובל לפי

שמקורו בזרם החילופין של אדוות היישור על גבי הזרם הישר הושווה להמלצות המשרד להגנת 

  . בממוצע ליממה) המתייחס לזרם חילופין( 4mGהסביבה לסף של 

על שתי , אחת בכל כיוון, התחשיב של שטף השדה המגנטי מהמסילה נעשה לשתי רכבות

  .לעיל 3.2המסילות המוצגות באיור 

תחנת 
הזנה  השנאה

למסילה 

  קו הזנה עילי
Catenary 

פסי המסילה

  זחלן
Pantograph 

I
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כרשום , שטף השדה המגנטי נעשה ביחס לדרישות הגבלת חשיפת אדם לשטף זה האומדן של

סף החשיפה המומלץ . סף מחייב, כיום, בחוק הקרינה אין. 2006בחוק הקרינה הבלתי מייננת 

 . ביממה 4mGבזרם מרבי ממוצע הנו 
 ,מתייחס לממוצע החשיפה ביממה, המוכוון להמלצות המשרד להגנת הסביבה, היות והתחשיב

  :חושב ממוצע זה מתוך תכנית ההיסעים הצפויה של הרכבת המפורטת לקו האדום

  

  רמות מרכז העיר – ז תנועת הרכבות בציר הקו הכחול"לו:  4.1' טבלה מס

 שעות פעילות 
רכבות (תדירות 

 )לפרק הזמן
 ה- א  

05:30 –6 4.7 
06 – 07 11.3 
07 – 08 22.6 
08 – 09 22.6 
09 – 10 11.3 
10 – 11 11.3 
11 – 12 11.3 
12 – 13 11.3 
13 – 14 11.3 
14 – 15 11.3 
15 – 16 20.0 

16 – 16:30 10.0 
16:30 –17 5.6 

17 – 18 11.3 
18 – 19 11.3 
19 – 20 11.3 
20 – 21 9.5 
21 – 22 9.5 
22 – 23 9.5 
23 – 24 9.5 

 236 כ לכיון אחד"סה
 472 כ לשני הכיוונים"סה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  דרך חברון – ז תנועת הרכבות בציר הקו הכחול"לו: 4.2' טבלה מס
)רכבות לפרק הזמן(תדירות  שעות פעילות 

 ה-א  
05:30 –6 3.2 
06 – 07 7.5 
07 – 08 15.0 
08 – 09 15.0 
09 – 10 7.5 
10 – 11 7.5 
11 – 12 7.5 
12 – 13 7.5 
13 – 14 7.5 
14 – 15 7.5 
15 – 16 13.3 

16 – 16:30 6.7 
16:30 –17 3.8 

17 – 18 7.5 
18 – 19 7.5 
19 – 20 7.5 
20 – 21 6.3 
21 – 22 6.3 
22 – 23 6.3 
23 – 24 6.3 

 157 כ לכיון אחד"סה
 314כ לשני הכיוונים"סה

  

  מלחה – ז תנועת הרכבות בציר הקו הכחול"לו:  4.3' טבלה מס

 שעות פעילות 
רכבות (תדירות 

 )לפרק הזמן
 ה- א  

05:30 –6 1.6 
06 – 07 3.8 
07 – 08 7.5 
08 – 09 7.5 
09 – 10 3.8 
10 – 11 3.8 
11 – 12 3.8 
12 – 13 3.8 
13 – 14 3.8 
14 – 15 3.8 
15 – 16 6.7 

16 – 16:30 3.3 
16:30 –17 1.9 

17 – 18 3.8 
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 שעות פעילות 
רכבות (תדירות 

 )לפרק הזמן
18 – 19 3.8 
19 – 20 3.8 
20 – 21 3.2 
21 – 22 3.2 
22 – 23 3.2 
23 – 24 3.2 

 79 כ לכיון אחד"סה
 157 כ לשני הכיוונים"סה

  
רכבות לכל כיוון  236רמות מרכז העיר עם  -   4.1תעבורת הרכבות המחמירה ביותר הנה בטבלה 

  .שעות 5.5 –משך הפסקת השירות בשעות הקטנות . ליום

זמן  6.5ועוד  05:30 עד 00:00הפסקת הפעילות בין : שעות ביממה 18.5ל תהיה "פעילות הרק

  .ל"בזמן הפעלת הרק) כמוסבר בהמשך(מצטבר ללא פעילות 

ניתן לחשב את ממוצע החשיפה ואת מרחקי הבטיחות שייקבעו לפי פקטור מיצוע של 

חישוב הממוצע מתבסס על נתוני התכנית וזמני הנסיעה של הרכבת , כאמור. 0.65=15.7/24

  :הקלה המוצגים לעיל

  3km –ת מיישרים סמוכות מרחק מרבי בין תחנו •

 50km/h: מהירות ממוצעת של רכבת •
  .דקות 4: זמן שהייה ממוצע של רכבת בקטע שבין שני מיישרים •

  .רכבות 472: מספר רכבות כולל ליממה על שתי המסילות •

 236x4/60=15.7: זמן הנסיעה הכולל ליממה בקטע אחד בין שני מיישרים סמוכים •

  .נות מיישריםשעות זמן תנועה נטו בין שני תח

 5.5+ שעות  2.8= 18.5-15.7שעות על כן ניתן להניח שיש  18.5זמן השירות ליממה הוא  •

: או במילים אחרות. שעות ללא מעבר זרם הנעה בכל קטע בין שני מיישרים 8.3= שעות 

 8.3 - שעות נטו בהם זורם זרם הנעה בקטע בין שתי תחנות יישור ו 15.7כ "ביממה יש סה

 .ן זרם במערכת הקטנרי המזינה את הרכבות הקלותשעות בהן אי
 
  השדה המגנטי בזרם ישר  4.2

 - בשעות השיא צריכת הזרם עולה ל .800Aהנה  מיישריםצריכת הזרם התמידית מתחנת 

1000A .תיתכן צריכת זרם גבוהה יותר כמובא להלן, בשעות השיא, לזמנים קצרים:  

 - 1500A 4.2ראה חישוב באיור( למשך שעתיים ביום(.  

 - 3000A 4.3ראה חישוב באיור ( למשך דקה בפרק זמן של שעתיים בשעות השיא(.  

 - 4500A  ראה חישוב באיור ( אירוע בודד במשך שעתיים של שעות השיא, שניות 15למשך

4.4.( 

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  

  אמפר לרכבת 1500שטף השדה המגנטי בזרם ישר שיא של : 4.2איור 

  

  אמפר לרכבת 3000שטף השדה המגנטי בזרם ישר שיא של : 4.3איור 
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  אמפר לרכבת 4500שטף השדה המגנטי בזרם ישר שיא של : 4.4איור 

  

, השדה המגנטי בכל מקום סביב המסילה ובתוך הרכבת הינו גבולי עם הסף לקוצבי לב - 

5000mGauss6 , 4500 ,3000 ,1500בזרם שיא שלA.  

. ACGIHעל פי  1000mGמקובל הסף של , ח"לגבי רגישות קוצבי לב לשדה מגנטי ז - 

ח ניתן לראות שאין חשש לקוצב לב "מעיון בגרפים הבאים של הפצת שטף שדה מגנטי ז

 .בהקשר לשדה מגנטי משתנה בזמן
  

  השדה המגנטי בזרם חילופין 4.3

בהנחה . מזרם זה בהרמוניות מערך היישור 0.6% - כ. 800Aהוא כ   DCהזרם ברכבת בהזנת

, של תדר הרשת 12י יהיה בהרמוניה ה הזרם העיקר, פאזות 12סבירה שלמערך היישור יש 

600Hz  4.8וערכו כA  9.6לכל רכבת אוA  רכבות 2לקטע המסילה עליה.  

                                                           
  American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACIGH)תקן ולפי  ICNIRP לפי   6
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  בכל מערך הזנה 4.8Aהשטף המגנטי הרגעי הנוצר משתי רכבות עם אדוות זרם של : 4.5איור 

  
פקטור (מערך הזנה בכל  4.8Aהשטף המגנטי בממוצע יומי הנוצר משתי רכבות עם אדוות זרם של : 4.6איור 

  )0.65מיצוע 
 
 

היחס באופן כללי בין הטווחים לאותה , כיוון שהשדה תלוי הפוך בריבוע המרחק וישירות בזרם

 4mGaussעבור שדה של . 1.24- כאן כ, רמת שדה מגנטי בין הרכבות הוא שורש יחסי הזרמים

מוצע ליממה של על פי הצפי המ. 'מ 3.8המרחק ממרכז הנתיב הוא , לדוגמה בגובה הקרקע

מכאן נובע שהשטף המגנטי הממוצע . 0.65השטף המגנטי מחושב על ידי הכפלת השטף בפקטור 

  .4.5ממרכז הנתיב בין המסילות כמוצג באיור ' מ 5.5מתקבל במרחק של  2mGבשיעור של 

הגבוהה מהצפוי סביב ) 400G )40000μTרמת החשיפה המותרת לשדה מגנטי סטטי הוא 

  .הרכבת

  
לכל  הקרינה הצפויה מהרכבת הקלה לקרינה הרקע הקיימת אינה משמעותיתתוספת 

ה לבין שימושי הקרקע "הנושאים שתסקיר זה בחן שכן המרחקים הקיימים בין ציר הרקל

ס לנושא חשיפת אדם לשדות "לאורך הציר מאפשרים לעמוד בקריטריונים של המשרד להג
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אלקטרוני כללי ושל ציוד תקשורת מכל ג של ציוד "ג ולנושא השפעות על תאימות אלמ"אלמ

  .הסוגים

  

 )שנאים ומיישרים( בחדרים טכנייםאומדן שטף השדה המגנטי  4.4
מסומנים בצהוב מוקדי הפליטה לשטף השדה . איור הבא מציג תרשים לדוגמא של חדר טכני

  .המגנטי הכוללים לוחות חשמל ושנאים

  )שנאי אחד(תכולת מתקני האנרגיה בחדרים הטכניים 

  תאים  4'; מ 1.6גובה '; מ 1.63רוחב '; מ 3.2אורך  –מתח גבוה  לוח •

• UPS –  110ההזנה היא; פאזות 6'; מ 1.78גובה  ; מ 0.835רוחב '; מ 0.62אורךV DC 

  A 3x87  ;kVA 60וביציאה 

וזרם  400Vבכניסה מתח '; מ 1.78גובה '; מ 0.6רוחב '; מ 0.8אורך  –מטען סוללות אחד  •

3x15A )10 kVA (יציאה ובA37 110 - וV DC  

; מחובר עם שנאי עזר'; מ 2.2גובה '; מ 0.6רוחב '; מ 0.6אורך  – V 400לוח מתח נמוך  •

  3x231Aבכניסה זרם 

; יצוק'; מ 1.5גובה '; מ 1.3רוחב '; מ 1.75אורך  –) auxiliary transformer(שנאי עזר  •

  A 3x231  ,12.6/0.4 kVזרם מוצא , kVA 160הספק 

 6י שנאי "מוזן ע, kW 1000 ,750 VDC, פאזות traction rectifier (– 12(רים מתקן מייש •

כל המתקן (' מ 2.3גובה '; מ 1.2רוחב '; מ 2.6אורך ; 3x543Aבזרם  AC V585פאזות 

kVA 1100( 

 2x550=1100בעל הספק , יצוק'; מ 2.4גובה '; מ 1.5רוחב '; מ 2.3אורך  –שנאי מיישר  •

kVA  ,6 12.6/0.585, ךפאזות במתח נמו kV  
לכן . בתחנה רצפה כפולה. כל הכבלים עוברים מתחת לציוד. החיווט בתחנה הינו תחתי

  .השפעתם נמוכה ולא נלקחה בחשבון

Bro/Lo שם השנאי
n 

 /Imax Ityp Max הספק מתח  כיוון סוג
Typ 

אי 
איז
 ון

LT X Y Z 

  יםשנאי מיישר
 1 Longit Dr

y    X 585 11001085.
6 

551
.4 Typ 0.1 2.3 1.5 -

1.5 0 

  שנאי מיישרים
 2 Longit Dr

y    X 585 11001085.
6 

551
.4 Typ 0.1 1.8 1.5 -

4.6 0 

auxiliary 
trafo Broad  Dr

y    X 380 160 243.1 145
.9 Typ 0.3 2.6 -

1.2 -1 0 
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/ImaxItyp Max כיוון  סוג שם הלוח
Typ 

 dB LB X Y Zאי איזון

UPS  Compact X 87 52.2 Max 0.1 0.15 0.6 -2.9 3.6 0 
 Regular X 100 60 Typ 0.3 0.15 3.2 1.5 -7 0 ג "לוח מ
 Regular Y 231 138.6Typ 0.1 0.15 1.8 -1.3 -3.8 0 1נ "לוח מ
 Regular Y 231 138.6Typ 0.1 0.15 1.8 -1.3 -5.8 0 2נ "לוח מ

  

  .ליונה של החדר הטכנימעל הרצפה הע' מ 1אומדן השטף המגנטי מוצג בגובה 

  

 שרטוט אדריכלי :4.7 איור
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  )בשרטוט' מ -3.25(' מ 1שטף השדה המגנטי במפלס  :4.8 איור
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 3.25-במפלס  ישפיית שטף השדה המגנטי על גבי שרטוט אדריכל :4.9 איור
  

תכנית 101-0666289 18/09/2018 09:00:54 נספח תסקיר השפעה על הסביבה התסקיר הוכן עבור תכנית "הקו הכחול" של הרכבת הקלה (מס' 101-0178129).תכנית 101-0178129 28/11/2016 19:36:26 נספח תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. טקסט בלבד.
התסקיר זה כולל את המוצע בתכנית זו.



  
  הקרקעמעל מפלס ' מ 1בגובה  ישפיית שטף השדה המגנטי על גבי שרטוט אדריכל :4.10 איור

  

  :סיכום ביניים

מעל רצפת ' מ 1מפלס מציג את שפיית שטף השדה המגנטי בלעיל  4.9 - ו 4.8 'ים מסאיור

 . (3.25-)תחנת היישור 

  .4mG - היינו השטף המגנטי נמוך מ, שטף שדה מגנטי משמעותיהתחנה אין  קירותמחוץ ל
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של החדר הטכני  מעל הקרקע' מ 1המגנטי בגובה  השדהבאזורים מעל לתקרת התחנה שטף 

 אין מניעהשטף כאלו  ברמות. גאוס- מילי 50-שטף השדה המגנטי עשוי להגיע ל) 4.10איור (

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

שהיית הציבור במקום כגון הצבת ספסלי ישיבה מעל לתקרת התחנה או שהייה של אנשים 

במיוחד לאור המלצת המשרד להגנת הסביבה להגבלת  ם שמעל התחנהבשטחים הציבוריי

  .בממוצע יומי 4mGחשיפה לסף שלא יעלה על 

  :אמצעים אפשריים לצמצום ההשפעה כוללים

תקרת התאים , אמצעים לצמצום שטף השדה המגנטי כגון מיגון מגנטי של תאי השנאים 

בין לוחות המתכת יהיה . קוןוחלק מהקירות בלוחות מתכת מסוג אלומיניום ופלדת סילי

 .או קלקר PVCבידוד מסוג 
תכנון פנימי ומיקום החדרים הטכניים כך שהאלמנטים הבעייתיים מבחינת שטף השדה  

 .)למשל תחת כבישים קיימים(המגנטי ימוקמו באזורים פחות רגישים לשהיית אנשים 
   

 T3אומדן שטף שדה מגנטי לתחנה 

  
  שרטוט אדריכלי  :4.11 איור
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  שטף השדה המגנטי :4.12 איור

  

 
  

   ישפיית שטף השדה המגנטי על גבי שרטוט אדריכל :4.13 איור
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 :סיכום ביניים
 . של תחנת היישור הקרקעמעל ' מ 1מפלס את שפיית שטף השדה המגנטי ב מציג 4.13איור 

בין ויכולה להגיע לשטף מגנטי  2mG -רמת שטף השדה המגנטי גבוהה מהתחנה  קירותמחוץ ל

אם שימושי הקרקע מעל התחנה אכן לא  T3לפיכך יש לבדוק בתחנה מסוג . מיליגאוס 2-20

  מאפשרים חשיפה לזמן ארוך של אדם

  

  השפעה ביחס למערכות אלקטרוניות רגישותטווחי  5

  לשטף שדה מגנטימערכות אלקטרוניות פגיעות  5.1

בטכנולוגיה של  וידאו טלוויזיה ומצלמות, לצגי מחשבבעבר  הההשפעה הידועה ביותר היית

לשטף שדה מגנטי זרם ישר   CRTמחשב צדהרגישות המזערית של . (CRT)שפופרת קרן קטודית 

  ).מגנטי- קצת יותר מהשדה הגיאו( mG 600נה יה

כיום רוב הטכנולוגיות של התקני קרן אלקטרונים חופשיים הוחלפו בטכנולוגיה בלתי רגישה 

טכנולוגיה זו לא רגישה "). צגים שטוחים(" LEDומסכי  LCD-TFTבעליל לשטף שדה מגנטי מסוג 

לשדות מגנטיים ואין נתונים מהו בכל זאת השדה המגנטי המרבי שיכול לגרום לשיבוש של צגים 

  .שטוחים

-6000)הפגיעות של מדיה מגנטית להפרעות מגנטיות בזרם ישר ובתדר הרשת היא כה גבוהה 

10000mG) סנים במדיה המגנטית עקב שדות חיצונייםשאין סכנה לאבדן נתונים המאוח.  

ציוד המכיל טכנולוגיה של Hz 50, כלומר בתדר הרשת , באשר לשטף שדה מגנטי המשתנה בזמן

הרגישות הגבוהה ביותר . עלול להיות רגיש ביותר להפרעות אלה" חופשיים אלקטרוניםקרן "

מיקרוסקופ . mG 0.2-ד כאשר רגיש לשדה נמוך ע (SEM)מיוחסת למיקרוסקופ סורק אלקטרוני 

 - כגון תעשיית חצאי, סורק אלקטרוני מצוי בסקטורים מסוימים של התעשייה המתוחכמת

זהו מכשיר יקר ולכן אינו נפוץ באזורים שאינם  .הנדסה- מוליכים ובתעשייה העוסקת בביו

  .(Hi-Tech)מכילים תעשיות מתוחכמות 

במקרה של  SEM-ת אלקטרוניות כמו הפוטנציאל ההפרעה למערכו זובין השאר נבחן בעבודה 

' מ 8הפרעה זו מוצגת באיור שלעיל ובו ניתן לראות שעד לטווח של . הופעת זרם קצר לזמן קצר

במקרה וימצאו . 2mG-מציר הסימטריה בין המסילות יתכן פולס של שטף שדה מגנטי הגבוה מ

עמידות . וק זרם הקצרמערכות כה רגישות עד לטווח זה תיתכן הפרעה רגעית שתימשך עד לנית

 .EN61000-4-9 (Electromagnetic compatibility (EMC)ציוד בפולס של שדה מגנטי מוגדרת בתקן 

Testing and measurement techniques. )magnetic pulse field immunity test.  
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  )למעט מקלטי רדיו(פגיעות לשדה אלקטרומגנטי  5.2

מתשתית הרכבת ומהרכבת מוגדרת ' מ 10חק של ג בתדרי רדיו במר"פליטת הרעשים האלמ

-EN61000-4להפרעות בתדר רדיו מוגדרת בתקן  אלקטרוניותרגישות מערכות  .EN-50121-2בתקן 

3  

הטבלה להלן מציגה את רמות הפליטה לשדה מגנטי ולשדה חשמלי עבור מערכת של מתח עילי 

750V.  

  

  רמות הפליטה לשדה מגנטי וחשמלי: 5.1טבלה

  ה חשמליפליטת שד

MHz 1000-30  

)dBμV/m(  

  פליטת שדה מגנטי

MHz30-kHz150  

)dBμA/m(  

 מתח הקו העילי

80-65  65-15  750V 
  

כרטיסים מודפסים ותילים חשמליים חסינות , למערכת אלקטרונית המכילה חצאי מוליכים

ת מרבית התקנים האזרחיים מציגים דרישה לחסינות מזערי. ג בתדר רדיו"מוגבלת לקרינה אלמ

לאלקטרוניקה תעשייתית ולאלקטרוניקה  V/m 3-אלקטרוני כללי ו לציוד V/m 1לקרינה של 

. V/m 100לקוצבי לב אין תקן ספציפי אבל בספרות קיימת דרישה לחסינות מזערית של . רפואית

, להלן מספר תקנים מייצגים. חסינות דומה דרושה לעגלת נכים עם מערכת היגוי אלקטרונית

  : אשר אימץ תקן אירופאי מקביל 961לי כולל תקן ישרא

 EN 50082-2מודיפיקציה של תקן אירופאי ( 98אוגוסט , 8.2חלק  961תקן ישראלי   .א

 ).95ממרץ 
 AMאפנון  MHz 80-1000,בתחום תדר , חסינות ציוד אלקטרוני תעשייתי לגל רציף  

 ;V/m : 87-108 MHz 3פרט לתדרים הבאים בהם החסינות תהיה  V/m 10תהיה 
174-230 MHz; 470-790 MHz  

 26-1000חסינות ציוד אלקטרוני רפואי בתחום תדרים : 93משנת IEC 601-1-2 תקן 
MHz  3תהיהV/m.  

בנושא  ETS 300 386-1, (ETSI)תקן אגוד התקנים לטלקומוניקציה האירופאי   .ב

 Class 1-3, שלושה סיווגים של ציוד: חסינות ציוד טלקומוניקציה לקרינה בתדרי רדיו

 150בהתאמה בתחום תדרים , V/m 10 - ו 1V/m ,3 V/mלהם מוגדרת חסינות של 
kHz - 1000 MHz . 

בחינה , MIL-STD-461E, של חסינות לקרינת רדיו ברמת התיבה) ב"ארה(תקן צבאי   .ג

RS103 : 
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  תחום תדר חסינות

20 V/m 10 kHz - 2 MHz 

50 V/m 2 MHz - 40 GHz 
  

של מערכות אלקטרוניות לבין הדרישה של פליטה מרבית  בהשוואה בין החסינות הנדרשת

ניתן לראות פער גדול מאוד בין רמת הפליטה , אלקטרומגנטית בה תעמוד תשתית הרכבת הקלה

, לבין חסינות מזערית של ציוד אלקטרוני, mV/m 60-הקטנה מ, האלקטרומגנטית הצפויה

ב יותר מרמת הפליטה התקנית טו 16היינו פי , V/m 1-מ תקטןשבמקרה הגרוע ביותר לא 

  .'מ 10לתשתית במרחק של 

  

  פגיעות לשדה אלקטרומגנטי בתדר רדיו של מקלטי רדיו 5.3

הפרעות בתדר רדיו תיתכנה למקלטי רדיו שרגישותם גבוהה בהרבה מזה של ציוד אלקטרוני 

למקלטי רדיו רגישות גבוהה המאפשרת קליטה של אותות . שאינו פועל בתדרי רדיו" רגיל"

רגישות זו מאופיינת לרוחב סרט צר סביב תדר העבודה של . μV/m 20-30וצמה שאינה עולה על בע

כגון היווצרות (המקלט כך שהפרעות רחבות סרט האופייניות לפעילות של תחבורה חשמלית 

לא , )רגעיים עקב ניצוצות חשמליים ופריקת קורונה של מתח גבוה אלקטרומגנטיםשדות 

אין הפרעות  40dBµV/mהניסיון מלמד שעד . י למקלט צר סרטתחדורנה בהספק משמעות

על פי העבודה שבוצעה באוניברסיטת יורק יש לצפות שטווח ההפרעות שייגרם . למקלטי רדיו

עקב אופי פליטת . 7ראו להלן טבלה לעיל ', מ 1500- ל' מ 560יהיה בין  AMלמקלטי רדיו 

אם תהיינה . FMעות למקלטי רדיו ל לא סביר שייגרמו הפר"ההפרעות מהתשתית של הרק

ל לגבי מקלטי "על פי נתוני המסמך הנ. הפרעות בטווח קצר מהמסילות הן תהיינה רגעיות בזמן

נרשמו הפרעות נדירות בתשתיות של רכבת קלה , רדיו וטלוויזיה בבתי מגורים ומשרדים

קיימים , י רדיובמקרים נדירים של הפרעות קבועות למקלט. 'מ 10- באירופה ורק בטווח קצר מ

פתרונות טכניים להקטנת הצימוד של הפליטה האלקטרומגנטית בתדר רדיו מתשתית הרכבת 

פתרונות אלה כרוכים במניעת ניצוצות בין הפנטוגרף לבין הקטנרי על ידי . אל המקלט הרגיש

שיפור ההחלקה ביניהם ושיפור ניחות הפליטה המוקרנת ממערכות הספק אלקטרוניות הפועלות 

כאן עדיין קיימים שירותים , )HF-תחום תדרי ה(לגבי שידור בגלים קצרים . בת עצמהברכ

הוא ממילא עמוס ברמות הפרעה בהרבה מעל  HF-אולם ספקטרום התדרים ב, אלחוטיים רבים

40dBµV/m במיוחד בהתחשב , כפי הנראה, ל לא תורגש"ג מהרק"כך שתוספת הרעש האלמ

  ).5kHz - כ( HFבקליטה צרת הסרט של מקלטי 

  

  

                                                           
7 York University UK - Potential EMI to Radio Services from Railways Final Report (AY4110) for Radio 

Communication Agency   
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  AM ,15 kv a/c catenaryמרחק הגנה למקלטי :  5.1טבלה 

  
קילו וולט זרם  0.75כפי הנראה ב . 15kV ac- עבור הזנה ב AMלמקלטי  מתייחסתהטבלה לעיל 

  .הטווחים יהיו קצרים יותרישר 

מתשתיות ' מ 10המוקרנות המרביות בטווח של  ההפרעותמפרט את רמת  EN-50121-2תקן 

יידרש להבטיח עמידה בתקן , שלב הרכש של מערכות הרכבת הקלה והקמת התשתיתב. ל"הרק

זה כדי להביא להקטנת המקרים שבהם תיגרמנה הפרעות אלקטרומגנטיות למערכות 

  .אלקטרוניות ולמקלטי רדיו

  

 בסביבתלשדה אלקטרומגנטי בין מערכות אלקטרוניות ג "תאימות אלמסיכום  5.4

  אזור המסילה

רמות . ות של שדה הקרינה האלקטרומגנטי בתדר רדיו מחוץ לאזור המסילהבשלב זה אין מדיד

מהמסילה נמוכות מרמות הפליטה ' מ 22הרקע שנמדדו ברכבת הקלה בירושלים במרחק של 

שדה , מהמסילה' מ 10יש להבטיח בטווח של , סמך דרישות התקן האירופאי על .המותרת

לא יגרם שיבוש של מערכות , תמולאנהבהנחה שדרישות אלו . אלקטרומגנטי העומד בתקן

עד  AMג בתדר רדיו אולם ייתכן שיבוש של מקלטי רדיו באפנון "אלקטרוניות מהשדה האלמ

 . מ"ק 1.5לטווח של 
חסינות ציוד . הפרעות לציוד אלקטרוני רפואי תומך חיים במוסדות בריאות נחשב לקריטי ביותר

. השדה החשמלי נמוך מזה' מ 10-במרחק גדול מ). IEC 601-1-2לפי ( 3V/mזה לשדה חשמלי הנה 

ק העלול להיות רגיש לשטף שדה מגנטי של "יש להתחשב בציוד אלקטרוני רפואי בעל צגי שק

2mG . בין תשתית הרכבת הקלה לבין מוסדות בריאות' מ 12במקרה זה מומלץ טווח מזערי של .  

  
  

  מבנים ומוסדות המצויים בטווח השפעה מתשתית המסילה 6

 - אותרו מספר שימושי קרקע  , בנתיב המסילה המיועד ועל פי מידע שנאסף) נצר. מ(מ "ר שערך החבסיו

שאותרו  והמוסדותהמבנים . משני עברי המסילה' מ 30המצויים במרחקים של עד  - מבנים ומוסדות 

רוב על פי האומדנים אין אף מבנה הק .מטר מהמסילה הקרובה 30 - ל 10מצויים בדרך כלל בטווח שבין 

  .מכבל הקטנרי שימתח מעל הרחוב' מ 2עד כדי 

 תשתית המסילהליד חשיפה של אדם באזורים המצויים תהיה ודאות שלא וב לקבועכבר עתה ניתן 

  .ס"לספי שדות מגנטיים בזרם חילופין העולים על המומלץ על ידי המשרד להג
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גני (יליות על תשתיות אלה כפי שניתן להתרשם מהנתונים המובאים בסקר זה לא תהיינה השפעות של

המצויים בטווחים העולים ) ב"מרכזים קהילתיים וכיו, מרכזים מסחריים, בתי ספר, מרפאות, ילדים

  .מהמסילה הקרובה אליהם' מ 10מעל 
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  סיכום ומסקנות 7

הסביבה לחשיפת כלל הציבור לשדה  הגנתעל פי התקנים המקובלים בארץ ואשר אומצו על ידי המשרד ל

סכנה לאנוש לאורך  צפויה כללא , של משרד העבודה 5תקנה ג וחשיפת ציבור מקצועי על פי "קרינה אלמ

. תחנות הורדה והעלאת נוסעים, תחנות משנה, תשתית המסילה :לרבות, תיתתשתית המסילה

לא נמצאה ברכבת רמת חשיפה לשדה מגנטי בזרם ישר העולה על השדה המומלץ לנוסעים  ,בחישובים

  .צב לבהמושתלים עם קו

  :מובאים להלןהנוספים הסיכומים והמסקנות 

  הרכבתבטיחות שדה מגנטי לאדם עם קוצב לב בתוך   .א

תוצאה זו שמרנית ולא לוקחת . 5000mG -דהיינו קטן מ, השדה המחושב קטן מהמומלץ - 

  .בחשבון גורמים נוספים שבמציאות יחלישו את השדה המגנטי בתוך הקרון

  לכלל הציבור בטיחות שדה מגנטי זרם חילופין   .ב

דהיינו אין סכנת , ICNIRP ביחס להנחיותלא תגרם חריגה : בתוך הקרון ומחוץ לאזור המסילה - 

באזורי שהייה קבועים לאורך שימושי שטף השדה המגנטי . שדה מגנטי לכלל הציבורשטף 

רמת החשיפה  השהינממוצע ביממה  4mG -מ כיםנמוהקרקע הקרובים לנתיב המסילה 

  .Hz 50תדר ב המשרד להגנת הסביבהיבור על פי המומלצת לכלל הצ

  תאימות אלקטרומגנטית לשדה מגנטי זרם ישר מחוץ לאזור המסילה  .ג

היינו רמת , מהמסילה רמת השדה המגנטי זרם ישר לא תפריע לצגי מחשב' מ 10במרחק של  - 

  . תוצאה זו נכונה גם לתחנת משנה להשנאת המתח ויישורו. 600mG -השטף המגנטי נמוכה מ

  ג לשדה מגנטי זרם חילופין מחוץ לאזור המסילה"אימות אלמת  .ד

רמת השדה המגנטי זרם חילופין לא , יםמהמסילה ומקירות תחנת המיישר' מ 3במרחק של  - 

  .mG 4 - דהיינו שטף השדה המגנטי נמוך מ, מסוג שפופרת קרן קטודית תפריע לצגי מחשב

  המסילה מחוץ לאזורבתדר רדיו ג לשדה אלקטרומגנטי "תאימות אלמ  .ה

  .CENELECתקן ב העומדמהמסילה שדה אלקטרומגנטי ' מ 10יש להבטיח בטווח של  - 

בטווח של מספר מאות מטרים מתשתית  30MHzעד לתדר  AMיתכנו הפרעות למקלטי רדיו  - 

לגלים בינוניים לכן נושא זה לא  AMכיום הציבור כמעט אינו משתמש במקלטי . המסילה

 .משמעותי במיוחד
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  כחולקרינת הרקע ושטף השדה המגנטי לאורך הקו המדידת 

  שימושי קרקע ונקודות בוחן שאותרו וקרינה הרקע שנמדדה 

סודר 
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 מקטע
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' נק
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מיקום 
 המדידה
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רשת 
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רשת 
ישראל 
  חדשה

E 
 הערות

עוקף מלחה  1
 1  ן טכנולוגיוג

אתר בניה מול 
בניין גן 
 טכנולוגי

7.8 1.8 628494 217919 

תורן , קוו מתח גבוה סמוך
  סלולרי מעל בניין גן טכנולוגי 

שטח פתוח : שימושי קרקע
 סמוך לדרך בגין

עוקף מלחה  2
 2  וגן טכנולוגי

תחנת 
אוטובוס מול 

בניין גן 
  טכנולוגי

5.3 0.2 628464 217848 
', מ 20של כ קוו מתח במרחק 
שטח עירוני , תורן סלולרי סמוך

 פתוח

עוקף מלחה  3
 3  וגן טכנולוגי

מדרכה סמוכה 
ל מעגל תנועה 

דרום גן 
  טכנולוגי

אזור , מקוו מתח' מ 34כ  217695 628471 0.1> 1.7
 מגדלי משרדים

עוקף מלחה  4
מדרכה מול  4  וגן טכנולוגי

 משרדים אזור מגדלי 217646 628564 0.1> 0.4  ביתן שומר

עוקף מלחה  5
 5  וגן טכנולוגי

, אי תנועה
מדרכה כניסה 
  לקניון מלחה

 אזור חניה וציר תנועה 217666 628757 0.1> 0.6

עוקף מלחה  6
 6  וגן טכנולוגי

מדרכה כניסה 
צפונית קניון 

  מלחה
 אזור חניה 217855 628888 0.2 0.5

עוקף מלחה  7
סמוך , מדרכה 7  וגן טכנולוגי

 סמוך לבתי מגורים 217986 628928 0.17 0.7  למדרגות

עוקף מלחה  8
 8  וגן טכנולוגי

סמוך , מדרכה
לשלט פרסום 

' פניה לרח
  האייל

, תורן סלולרי על גג קניון 217822 628927 2.6 1.4
 'מ 10מגורים במרחק של מעל 

עוקף מלחה  9
 9  וגן טכנולוגי

מול , מדרכה
, בתי מגורים

בין הקניון לגן 
  טכנולוגי

 'מ 10מגורים במרחק של מעל  217763 628898 0.13 0.9

עוקף מלחה  10
 10  וגן טכנולוגי

מדרכה מול  
מתחם תפעולי 
  תחנת רכבת

, מתחת לקווי מתח גבוה 217829 628438 0.1> 15.9
 מתחם תפעולי תחנת רכבת

אצטדיון טדי  11
 1 יעקפת' רח–

מדרכה סמוך 
לכניסה 

  אצטדיון טדי
 חניות ואזור בילוי 2182125 628818 0.1> 0.5

אצטדיון טדי  12
 1 יעקפת' רח–

מדרכה סמוך 
לכניסה 

  אצטדיון טדי
 חניות ואזור בילוי 2182125 628818 0.1> 0.5

אצטדיון טדי  13
 3 יעקפת' רח–

כביש גיסה 
מול כניסה 

  ס"לביה
ממבני ' מ 60שטח פתוח כ  218905 628887 0.2 7.2

 קוו מתח תת קרקעי, ס"ביה

טדי  אצטדיון 14
 4 יעקפת' רח–

על ציר 
הרכבת 
בשביל 
  אופניים

0.5 
  
0.2  
 

מגרש כדורסל סמוך פארק  218793 628830
 עירוני
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אצטדיון טדי  15
 5 יעקפת' רח–

מדרכה מול 
בתי מגורים 

  בפארק
 מבניינים פארק עירוני' מ 40כ  218478 628866 0.1> 0.4

אצטדיון טדי  16
 6 יעקפת' רח–

מדרכה סמוך 
' חלגשר מול ר
  אריה באהם

 'מ 20בנייני מגורים בכ  218954 628800 0.3 0.6

אצטדיון טדי  17
 7 יעקפת' רח–

מדרכה סמוך 
' לצומת רח

  דיוסף
 'מ 20בנייני מגורים בכ  219001 628923 0.1> 1.9

אצטדיון טדי  18
  8 יעקפת' רח–

מדרכה סמוך 
למגרש 
  כדורסל

 אזור, מגרש טניס סמוך 218126 628892 0.3 .0.6
 היעדר גישה למתחם, מחלפים

אצטדיון טדי  19
שטח צמחיה  9 יעקפת' רח–

 218835 628586 0.4 0.4 דרומית לצומת
, שטח פתוח סמוך לצומת 

', מ 40מבנים במרחק של כ 
 תורן סלולרי סמוך

אצטדיון טדי  20
פינת מגרש  10 יעקפת' רח–

 פארק עירוני בצמוד למגרש 218799 628839 0.2 0.4  הכדורסל
 כדורסל

אצטדיון טדי  21
 11 יעקפת' רח–

, פארק עירוני 
מדרון רמפת 

  גשר
0.7 0.18 628881

כ , oפארק עירוני שביל אופניי 218846 5
 ס"ממבנה ביה'  מ 50-  30

22 
רמי לוי  עד 
' פניה לשד

  שלמה יוסף
1 

מדרכה מול 
כניס לסמטת 
  דרוזנשטיין

' מ 20קוו מתח תת קרקעי כ  219044 628911 0.1> 6.4
 מבנייני מגורים

23 

מול רמי לוי  
עד פניה 

שלמה ' לשד
  יוסף

2 
מדרכה אחרי 

' פניה לרח
  ברל לוקר

' מ 10קוו מתח תת קרקעי כ  219135 628802 0.1> 2.5
 מבנייני מגורים

24 
רמי לוי  עד 
' פניה לשד

  שלמה יוסף
3 

מדרכה מול 
מינימרקט בית 

  צפאפה
' מ 20כ , רקעיקוו מתח תת ק 219426 628665 0.11 3.2

 מבנייני מגורים

25 
רמי לוי  עד 
' פניה לשד

  שלמה יוסף
4 

' מ 25כ , שביל
מבנייני מגורים 

  בן דוסא' רח
תורן , קוו מתח תת קרקעי 219650 628732 0.23 4.8

 'מ 90אנטנות במרחק של כ 

26 

מול רמי לוי  
עד פניה 

שלמה ' לשד
  יוסף

5 

שביל אופניים 
סמוך למסילת 

רכבת ישנה 
ול חניון חנות מ

  רמי לוי

תורן אנטנות על גג חנות רמי  219847 628900 0.3 0.7
 לוי

27 
רמי לוי  עד 
' פניה לשד

  שלמה יוסף
6 

עיקול כביש 
רבי חנינא ' רח

  בן דוסא
 מגרש אספלט 219545 628669 0.26 0.6

28 

מול רמי לוי  
עד פניה 

שלמה ' לשד
  יוסף

מדרכה סמוך  7
 ,קוו מתח תת קרקעי 219285 628737 0.19 3.4 לגינה ציבורית

29 

מול רמי לוי  
עד פניה 

שלמה ' לשד
  יוסף

8 

מעבר , מדרכה
רבי ' בין רח

ניתאי הארבלי 
  ליעקפת

בנייני , קוו מתח תת קרקעי 219184 628802 >0.1 4.36
 'מ 20המגורים במרחק של כ 
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30 

מול רמי לוי  
עד פניה 

שלמה ' לשד
  יוסף

9 

מדרכה  
צפונית 

מערבית 
  צומת פתל

בנייני המגורים במרחק של כ  219126 628853 0.1> 1.6
 'מ 20

32 
מסילה ישנה 

נהוראי  ' רח
  עד רמי לוי

1 

על שביל 
אופניים יציאה 

מקור ' לרח
  חיים

קוו , פארק עירוני שביל אופניים 220018 629028 0.15 4.2
 מתח גבוה עילי

33 
מסילה ישנה 

נהוראי  ' רח
  עד רמי לוי

יים שביל אופנ 2
, פ פרברים סמוך"מבנה תט 220084 629161 0.1> 1.2 פ"בסמוך לתט

 'מ 22בניין מגורים בכ 

34 
מסילה ישנה 

נהוראי  ' רח
  עד רמי לוי

3 
שביל אופניים 

מול גן 
  משחקים

בניין מגורים בכ , פארק עירוני 220116 629216 0.1> 0.4
 מגרש משחקים סמוך', מ  14

35 
מסילה ישנה 

נהוראי  ' רח
  ד רמי לויע

4 

מסלול אופניים 
שטח פתוח 

' מול רח
  נהוראי

 שטח פתוח 220069 629166 0.1> 0.9

36 
מסילה ישנה 

נהוראי  ' רח
  עד רמי לוי

5 
סמוך לבית 

מגורים מבודד 
  צמוד למסילה

 מהמסילה' מ 5בית מגורים כ  219983 629009 0.25 0.8

37 
מסילה ישנה 

נהוראי  ' רח
  עד רמי לוי

6 
גן משחקים 
' בקצה רח
  נהוראי

' מ 40שטח פתוח מעל  219832 628959 0.13 0.9
 מערבית למסילה

38 

מסילה ישנה 
ראובן ' רח

עד חיבור 
  נהוראי' רח

1 
מגישת מסילת 
' רכבת עם רח

  פייר קינג
 צומת תחבורה 220474 629604 0.25 1.7

39 

מסילה ישנה 
ראובן ' רח

עד חיבור 
  נהוראי' רח

הרכבת ' רח 2
' מ 25מגורים במרחק של כ  220528 629644 0.1> 0.5  םמול גן ילדי

 מהמסילה

40 

מסילה ישנה 
ראובן ' רח

עד חיבור 
  נהוראי' רח

' רח, מדרכה 3
' מ 20מגורים במרחק של כ  220627 629709 0.1> 2.1  31ראובן 

 מהמסילה

41 

מסילה ישנה 
ראובן ' רח

עד חיבור 
  נהוראי' רח

4 

' מפגש רח
הרכבת עם 

ג פייר קינ' רח
  סמוך לגינה

שביל , שטח פעילות ספורט 220494 629629 0.11 1.1
 אופניים

42 

מסילה ישנה 
ראובן ' רח

עד חיבור 
  נהוראי' רח

5 

מגרש 
משחקים על 

שביל אופניים 
' סמוך לרח

  ז"ריב

1.2 1.6 629530 220364 
אנטנה סלולרית על גג בניין 

שטח פעילות .  'מ 56כ , סמוך
 שביל אופניים, ספורט

43 

מסילה ישנה 
ראובן ' רח

עד חיבור 
  נהוראי' רח

6 

סמוך לבית 
מגורים מעבר 
' מסילה עם רח

  נהוראי

 מהמסילה' מ 10מגורים מעל  220174 629319 >0.1 0.9
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44 

מסילה ישנה 
ראובן ' רח

עד חיבור 
  נהוראי' רח

7 

על מסילת 
הרכבת 

הישנה  בין 
שמשון ' רח
  גדעון' לרח

 עירוני שביל אופנייםפארק  220783 629847 0.17 0.8

45 

דרך הרכבת 
מההתפצלו
' ת עד  לרח

  ראובן

מדרכה כניסה  1
 מהמסילה' מ 20בית מגורים כ  220759 629808 0.18 2.5  גדעון' לרח

46 

דרך הרכבת 
מההתפצלו
' ת עד  לרח

  ראובן

2 
יאיר ' פינת רח

מדרכה סמוכה 
  לבית מגורים

 המסילהמ' מ 20בית מגורים כ  221070 630007 0.1> 0.7

47 

דרך הרכבת 
מההתפצלו
' ת עד  לרח

  ראובן

3 
סמוך לבית 
מגורים מול 

  9בית לחם 
 מהמסילה' מ 17בית מגורים כ  221235 630031 0.1> 1.8

48 

דרך הרכבת 
מההתפצלו
' ת עד  לרח

  ראובן

4 

מול כניסה 
לחניה על 

המדרכה סמוך 
  30לרכבת 

 מגרש חניה. פילר סמוך 220743 629835 0.1> 2

49 

דרך הרכבת 
מההתפצלו
' ת עד  לרח

  ראובן

5 
מדרכה מול 

הרכבת ' רח
51  

 פארק עירוני 220618 629735 0.1> 1.5

50 
תחנת 

הרכבת 
  הישנה

1 
מגרש חניה 

מול בנין 
  הרכבת

 אזור בילוי, חניון  221389 630227 0.14 0.5

51 
תחנת 

הרכבת 
  הישנה

ציר הרכבת  2
 בילוי עירוני מתחם 221391 630338 0.18 0.6  מול שמשיות

52 
תחנת 

הרכבת 
  הישנה

3 

  
מדרכה סמוך 
לבניין הרכבת 

  הישן

 אזור בילוי 221359 630252 0.1> 0.4

53 
תחנת 

הרכבת 
  הישנה

4 
, שביל אופנים

צומת עם דרך 
  בית לחם

 בית מגורים מעבר לקיר אבן 221227 630048 0.1> 0.4

54 
תחנת 

הרכבת 
  הישנה

5 
מדרכה מול 

בניין המכללה 
  למנהל

 אזור מגורים, פארק עירוני 221043 630026 0.1> 0.6

55 
תחנת 

הרכבת 
  הישנה

6 

גינה ציבורית 
סמוך 

לשירותים 
  ציבורים

 גינה עירונית 221293 630779 0.17 0.5

56 
תחנת 

הרכבת 
  הישנה

7 
גינה ציבורית 
סמוך לחניון 
  ותחנת דלק

 חניון/ גינה עירונית 221305 630696 0.2 0.5
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57 
כיכר רמז 

קרן ' שד
  היסוד

1 
יציאה משביל 
אופניים לדרך 

  בית לחם
 כבישים/ גינה עירונית 221309 630616 0.1> 1.4

58 
כיכר רמז 

קרן ' שד
  היסוד

מדרכה מול  2
   0.7  תחנת הדלק

 גינה ציבורית 221343 630757 0.16

59 
כיכר רמז 

קרן ' שד
  היסוד

3 

מדרכה צמודה 
לגינה ציבורית 

לאחר כניסה 
  לקרן היסוד

3.2 0.11 631010 221178 
מסילה כ . קוו מתח תת קרקעי

רחבה . מחזית בית מלון 25
 עירונית

60 
כיכר רמז 

קרן ' שד
  היסוד

4 

מדרכה פינת 
' רח
/ בוטינסקי'ז

  דוד המלך

 קוו מתח תת קרקעי, גן ציבורי 221203 630961 0.22 6.3

61 
כיכר רמז 

קרן ' שד
  היסוד

5 

גן , מדרכה
ציבורי בסמוך 

ם לשירותי
  ציבורים

 גן ציבורי 221316 630769 0.16 0.7

62 
כיכר רמז 

קרן ' שד
  היסוד

6 
מדרכה 

בהמשך כניסה 
  לגן הפעמון

 מגרש חניה, גינה, מדרכה 221307 630711 0.15 0.6

63 

קרן ' רח
היסוד 

בוטינסקי 'ז
עד כיכר 
  צרפת

מדרכה מול  1
ור אז, קוו מתח תת קרקעי 221065 631096 0.25 6.4  כניסה למלון

 מציר מסילה' מ 25מגורים כ 

64 

קרן ' רח
היסוד 

בוטינסקי 'ז
עד כיכר 
  צרפת

2 
מדרכה סמוך 

למרכז 
  האמריקאי

אזור , קוו מתח תת קרקעי 220920 631199 0.18 5.8
 מציר מסילה' מ 10מגורים כ 

65 

קרן ' רח
היסוד 

בוטינסקי 'ז
עד כיכר 
  צרפת

3 
מדרכה מול 

בניין ארגון בני 
  ברית

אזור , קוו מתח תת קרקעי 220764 631353 0.1> 7.3
 מציר מסילה' מ 10מגורים כ 

66 

קרן ' רח
היסוד 

בוטינסקי 'ז
עד כיכר 
  צרפת

4 
מדרכה מול 

בנין קרן היסוד 
6  

9.3 0.12  
 631255 220828 

אזור , קוו מתח תת קרקעי
מציר ' מ 10-15מגורים כ 
 מסילה

67 

קרן ' רח
היסוד 

בוטינסקי 'ז
עד כיכר 
  צרפת

5 
כה מול מדר

בניין בנק 
  ירושלים

4.6 0.2 631164 220929 
אזור , קוו מתח תת קרקעי

מציר ' מ 10-15מגורים כ 
 מסילה
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68 

קרן ' רח
היסוד 

בוטינסקי 'ז
עד כיכר 
  צרפת

6 
גינה ציבורית 
' אי תנועה רח
  שלום עליכם

 גינה ציבורית על אי תנועה 221068 631063 1.1 1.4

69 

המלך ' רח
' מרח' גורג
אגרון  גרשון
הילל' עד רח

גינה ציבורית  1
גינה , תורן סלולרי סמוך 22067 631514 2.8 1.8  מלון ליאונרדו

 ציבורית

70 

המלך ' רח
' מרח' גורג

גרשון אגרון 
הילל' עד רח

2 

מדרכה מול 
משרדי 

הסוכנות 
  היהודית

משרדים , קוו מתח תת קרקעי 220547 631860 0.19 3.5
 מציר רכבת' מ 10ומגורים כ 

71 

המלך ' רח
' מרח' גורג

גרשון אגרון 
הילל' עד רח

3 

מדרכה פניה 
מאיר ' לרח

סמוך לדוכן 
  פיס

משרדים , קוו מתח תת קרקעי 220547 031860 >0.1 6.9
 מציר רכבת' מ 7ומגורים כ 

72 

המלך ' רח
' מרח' גורג

גרשון אגרון 
הילל' עד רח

' מדרכה רח 4
 220520 631912 0.12 7.9  26' גורג

פילר , תח תת קרקעיקוו מ
' מ 7משרדים ומגורים כ , סמוך

 מציר רכבת

73 

המלך ' רח
' מרח' גורג

גרשון אגרון 
הילל' עד רח

5 
מדרכה מול 

בניין הסוכנות 
  עליה וקליטה

משרדים , , קוו מתח תת קרקעי 220542 631720 0.12 9.1
 מציר רכבת' מ 7ומגורים כ 

74 

המלך ' רח
' מרח' גורג

גרשון אגרון 
הילל' רחעד 

מדרכה סמוך  5
משרדים , , קוו מתח תת קרקעי 220690 631428 0.16 3.1 60' לבנין גורג

 מציר רכבת' מ 10ומגורים כ 

75 

המלך ' רח
' מרח' גורג

גרשון אגרון 
הילל' עד רח

כיכר סמוך  7
 שטח ציבורי פתוח גינה 220759 631477 0.24 0.7 למלון ליאונרדו

76 

'  גורג' רח
' פינת רח

רבי הילל עד 
שטראוס 
  הנביאים

1 
מדרכה מול 

פרנקל החייט 
  והסוס השחור

משרדים , קוו מתח תת קרקעי 220554 631987 0.3 10.1
 מציר הרכבת' מ 8ומגורים כ 

77 

'  גורג' רח
' פינת רח

רבי הילל עד 
שטראוס 
  הנביאים

מדרכה מול  2
ם משרדי, קוו מתח תת קרקעי 220640 632125 0.6 2.3  חנות גולדן

 מציר הרכבת' מ 8ומגורים כ 

78 

'  גורג' רח
' פינת רח

רבי הילל עד 
שטראוס 
  הנביאים

3 
מדרכה ממול 

רבי ' לפינת רח
  הילל

חנויות כ , קוו מתח תת קרקעי 220742 632286 0.3 2.4
 מציר הרכבת' מ  5
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79 

'  גורג' רח
' פינת רח

רבי הילל עד 
שטראוס 
  הנביאים

4 
מדרכה סמוך 

ח ביקור "לביה
  ליםחו

3.1 1.3 632394 220797 
תורן , קוו מתח תת קרקעי

 7בית חולים כ ,  סלולרי סמוך
 מציר הרכבת' מ

80 

'  גורג' רח
' פינת רח

רבי הילל עד 
שטראוס 
  הנביאים

מדרכה מול  5
ה "רקל, קוו מתח תת קרקעי  220727 632288 0.6 9.5  חנויות

 אזור בילוי, יפו' רח, ציר יפו

81 

'  גורג' רח
' רח פינת

רבי הילל עד 
שטראוס 
  הנביאים

רחבת  6
 רחבת בילוי וקניות 220562 632059 0.5 1.2  המשביר

82 

שטראוס 
' רח

הנביאים עד 
מלכי כיכר 
  ישראל

מדרכה מול  1
מציר ' מ 10-20חנויות ומגורים  220835 632467 0.25 3.3  12שטראוס 

 הרכבת

83 

' רח
הנביאים עד 

מלכי כיכר 
  ישראל

2 

ה פני, שטראוס
החיי ' לרח

אדם סמוך 
  ללוח מודעות

מציר ' מ 10-7חנויות ומגורים  220860 632617 0.17 2.1
 הרכבת

84 

' רח
הנביאים עד 

מלכי כיכר 
  ישראל

3 

צומת 
מאשערים 

סמוך לבנק 
  לאומי

 צומת רחבה 220796 632840 0.7 7.3

85 

שטראוס 
' רח

הנביאים עד 
מלכי כיכר 
  ישראל

מדרכה סמוך  4
 220783 632831 3.1 10.7  לבנק פועלים

מציר ' מ 6-7, שטח עירוני צפוף
, קוו מתח תת קרקעי, הרכבת

 תורן אנטנות על גג בניין סמוך

86 

' רח
הנביאים עד 

מלכי כיכר 
  ישראל

5 
מדרכה מול 
בית כנסת 
  אוהל בנימין

 עירוני צפוף 220821 632661 0.28 1.6

87 

' רח
שטראוס 

' רח
הנביאים עד 

מלכי כיכר 
  ישראל

מול שטראוס  6
מגרש , קוו מתח תת קרקעי 220813 632474 0.19 9.7  13

 חניה

88 

כיכר מלכי 
ישראל עד 

שמואל ' רח
  הנביא

1 
חגי ' פינת רח

מול סנדלר 
  מומחה

7.6 0.19 632936 220805 
עירוני , קוו מתח תת קרקעי

מציר ' מ3-5מגורים . צפוף
 רכבת
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89 

כיכר מלכי 
ישראל עד 

שמואל ' רח
  הנביא

2 
סה לשכונת כני

' הבוכרים רח
  אבינועם ילין

8.1 0.18 633066 220872 
עירוני , קוו מתח תת קרקעי

מציר ' מ3-5מגורים . צפוף
 רכבת

90 

כיכר מלכי 
ישראל עד 

שמואל ' רח
  הנביא

כניסה חשיבת  3
מציר ' מ 7מגורים . עירוני צפוף 221038 633313 >0.1 6.4  בית יצחק

 רכבת

91 

כיכר מלכי 
ישראל עד 

שמואל ' חר
  הנביא

מדרכה מול  4
מציר ' מ 7מגורים . עירוני צפוף   >0.1 1.1  ת סדיגורא"ת

 רכבת

92 

כיכר מלכי 
ישראל עד 

שמואל ' רח
  הנביא

מדרכה צומת  5
 ממגורים' מ 15ציר רכבת כ  220998 633287 >0.1 3.1  רבינו גרשום

93 

כיכר מלכי 
ישראל עד 

שמואל ' רח
  הנביא

6 
תחנת 

אוטובוס כיכר 
  הרבלומנטל

 קוו מתח תת קרקעי 220908 633152 0.2 33

94 

כיכר מלכי 
ישראל עד 

שמואל ' רח
  הנביא

7 

כיכר 
הרבלומנטל 
חגי ' סמוך לרח

  הנביא

כבל , חניה מדרכות רחבות 220800 632988 0.2 33
 מתח תת קרקעי

95 

שמואל ' רח
' שד, הנביא

גולדה מאיר 
' עד רח

  גבעת משה

1 
מול בניין 

 שמואל הנביא
  1בלוק 

מציר ' מ 11בתי מגורים כ  221092 633463 0.13 2.5
 רכבת

96 

גולדה ' שד
מאיר עד 

גבעת ' רח
  משה

2 
סמוך למרכז 
מסחרי פניה 

  עץ הדר' לרח
מציר ' מ 10בתי מגורים כ  220967 633629 0.19 3.3

 רכבת

97 
גולדה מאיר 

' עד רח
  גבעת משה

3 
מדרכה מול 
בית מדרש 

  סדיגורא
מציר ' מ 18בית מדרש כ  221052 633469 0.19 0.9

 הרכבת

98 

שמואל ' רח
' שד, הנביא

גולדה מאיר 
' עד רח

  גבעת משה

רחבת  4
תורן אנטנה , רחבת אוטובוסים 220897 633726 2 1.7  אוטובוסים

 סלולרית סמוך

99 

גולדה ' שד
' חרמאיר 

גבעת משה 
' עד רח

  קריית מדע

מדרכה מול  1
 0.5  ישיבת חורב

  
0.18  
 

 מציר הרכבת' מ 60ישיבה  220645 634041
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' נק
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סודר 
' נק
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  חדשה

E 
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100 

גולדה ' שד
' חרמאיר 

גבעת משה 
' עד רח

  קריית מדע

 220143 634118 0.35 0.8  תחנת דלק 2
, תורן סלולרי מעל תחנת הדלק

מציר ' מ 30תחנת דלק כ 
 הרכבת

101 

גולדה ' שד
' חרמאיר 

גבעת משה 
' עד רח

  קריית מדע

3 
מדרכה מול 

גני ילדים בית 
  יעקב

 מהמסילה' מ 50גני ילדים כ  220342 634061 >0.1 2.1

102 

גבעת ' חר
משה עד 

קריית ' רח
  מדע

4 
מדרכה סמוך 
לסופרמרקט 

  פיופ. א.א
0.9 2.1 633932 220671 

, מהמסילה' מ 12חנויות כ 
תורן סלולרי מעל בית החיים 

 ממול

103 

גבעת ' חר
משה עד 

קריית ' רח
  מדע

5 
מדרכה מול 

ס למען "ביה
  אחי

 מהמסילה' מ 8ס כ "ביה 220734 633845 0.26;; 1.5

104 

גולדה ' שד
' חרמאיר 

גבעת משה 
' עד רח

  קריית מדע

6 
גינה ציבורית 

ת "כניסה לא
  הר חוצבים

סמוך לתחנת , גינה ציבורית 220179 634121 4.2 1.5
 מאנטנה סלולרית' מ 63, דלק

105 

גולדה ' שד
' מאיר רח

קריית מדע 
כביש  עד
  1' מס

עה מול אי תנו 1
מסילה כ , מחלפים ותשתיות 219596 634327 >0.1 0.6  בניין רפא

 מבניין סמוך' מ 50

106 

גולדה ' שד
' מאיר רח

קריית מדע 
כביש  עד
  1' מס

פניה לכיוון  2
 ,מחלפים ותשתיות 219424 634825 >0.1 2.3  443כביש 

107 

גולדה ' שד
' מאיר רח

קריית מדע 
כביש  עד
  1' מס

3 
מתחת לגשר 

ה פארק כניס
  הארזים

 פארק טבע, מחלפים ותשתיות 219480 634374 >0.1 1.9

108 

גולדה ' שד
' מאיר רח

קריית מדע 
כביש  עד
  1' מס

שביל כורכר  4
 מהמסילה' מ 80ס כ "ביה 220008 634073 >0.1 0.7  מול בית יעקב

109 

גולדה ' שד
' מאיר רח

קריית מדע 
כביש  עד
  1' מס

מדרכה מול  5
 220229 634082 2.6 1.8  אולמי תמיר

, תורן סלולרי מעל תחנת דלק
' מ 30אולם אירועים כ 

 מהמסילה
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110 

גולדה ' שד
' מאיר רח

קריית מדע 
כביש  עד
  1' מס

6 
מדרון שטח 
מיוער סמוך 

  למחלף
 קווי מתח על מעל המתחם 219504 634831 >0.1 3.4

111 

גולדה ' שד
מאיר 

' מכביש מס
' עד רח 1

  יגאל אלון

טרמפיאדה  1
 טרמפיאדה, יער רמות 219436 635197 >0.1 0.5  ניסה לרמותכ

112 

גולדה ' שד
מאיר 

' מכביש מס
' עד רח 1

  יגאל אלון

2 
' פניה לרח

טרומן ביער 
  עירוני

קוו מתח , פ"תט, גינון עירוני 219154 635544 >0.1 4.3
 תת קרקעי

113 

גולדה ' שד
מאיר 

' מכביש מס
' עד רח 1

  יגאל אלון

3 
מדרכה סמוך 

יר תמך בית לק
  קיצוני

 קוו מתח תת קרקעי 219379 635248 >0.1 4.3

114 

גולדה ' שד
מאיר 

' מכביש מס
' עד רח 1

  יגאל אלון

טרמפיאדה על  4
 מחלפים 219413 635017 >0.1 5.1 1מחלף כביש 

115 

גולדה ' שד
מאיר 

' מכביש מס
' עד רח 1

  יגאל אלון

פ "במתחם תט 5
 פ קיימת"תחם תטבמ 219187 635553 >0.1 0.6  קיימת

116 

גולדה ' שד
' מאיר רח

יגאל אלון 
' עד רח

  אסירי ציון

1 

מדרכה מול 
בתי מגורים 
אחרי הפניה 
לרחק הארי 

  טרומן

קוו מתח תת , גינון עירוני 219099 635540 >0.1 3.2
 קרקעי

117 

גולדה ' שד
' מאיר רח

יגאל אלון 
' עד רח

  אסירי ציון

2 
' מול רח
 59קדימה 
  ברחוב

קוו מתח תת , גינון עירוני 218790 635641 >0.1 0.7
 קרקעי

118 

גולדה ' שד
' מאיר רח

יגאל אלון 
' עד רח

  אסירי ציון

3 

מדרכה סמוך 
לבית פינתי 

. צ.א' רח
  פרופס

לפחות ' מ 40בתי מגורים כ  218728 635738 >0.1 7.2
 ממהלך המסילה

119 

גולדה ' שד
' מאיר רח

יגאל אלון 
' עד רח

  אסירי ציון

4 
' ת רחתחיל

עלית הנוער 
 סמוך למדרכה

ממהלך ' מ 50בתי מגורים כ  218770 635559 0.16 0.8
 המסילה
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120 

גולדה ' שד
' מאיר רח

יגאל אלון 
' עד רח

  אסירי ציון

5 

מעגל תנועה 
סמוך לבית 
כנסת שמש 

  ומגן

מהמסילה' בית כנסת עשרות מ 219009 635473 0.11 0.7

121 

גולדה ' שד
' מאיר רח

יגאל אלון 
' עד רח

  אסירי ציון

6 

' מדרכה רח
יגאל אלון 

סמוך לבית 
  מגורים

ממהלך ' מ 70מגורים כ  219156 635485 >0.1 1.4
 המסילה

122 

גולדה ' שד
' מאיר רח

יגאל אלון 
' עד רח

  אסירי ציון

7 

גינון עירוני 
סמוך לתחנת 

דלק  פניה 
  הרואה' לרח

 גינון עירוני 218552 636243 >0.1 0.5

123 

ה גולד' שד
' מאיר רח

יגאל אלון 
' עד רח

  אסירי ציון

8 

מדרכה סמוך 
לצלע ההר 
' פניה לרח
  הרואה

 מחפורת בצלע הר 218523 636292 >0.1 0.5

124 

גולדה ' שד
' מאיר רח

אסירי ציון 
' עד רח

הריצחק 
  מירסקי

מדרכה צומת   1
 צלע הר 218432 636277 >0.1 0.5  ה"הראי' רח

125 
אסירי ' רח

' ציון עד רח
  ירסקיהרמ

מדרכה מול  2
ממהלך ' מ 40אתר בניה כ  218165 636388 0.12 0.5  אתר בניה

 המסילה

126 
אסירי ' רח

' ציון עד רח
  הרמירסקי

ת ידיד "מול ת 3
' מנק' מ 50תורן סלולרי כ  218083 636528 0.8 0.6  השם

 ,הבוחן

127 

אסירי ' רח
' ציון עד רח

הריצחק 
  מירסקי

מדרכה מול  4
 תורן סלולרי 218035 636490 0.1 0.5  6שלום סימון 

128 
אסירי ' רח

' ציון עד רח
  הרמירסקי

5 
מול כניסה 

לישיבת 
  טשרנוב

מגורים עשרות מטרים  218245 636287 >0.1 1.1
 מהמסילה

129 

אסירי ' רח
' ציון עד רח

הריצחק 
  מירסקי

6 

תחנת 
אוטובוס 

' כניסה לרח
הקונגרס 

  הציוני

 מהמסילה' מ 20מעל  מגורים 218440 636179 >0.1 0.8

130 

גולדה ' שד
' מאיר רח

אסירי ציון 
' עד רח

הריצחק 
  מירסקי

קניון רמות  7
 218572 636040 >0.1 3.2  מתחת לגשר

קניון כ ,  כבל מתח תת קרקעי
  מהמסילה' מ 10
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131 
אסירי ' רח

' ציון עד רח
  הרמירסקי

8 

מתחת לגשר 
מול קניון רמות 

סמוך למכבי 
 שרותי בריאות

 מהמסילה' מ 10קניון כ  218633 635988 >0.1 0.7

132 
אסירי ' רח

' ציון עד רח
  הרמירסקי

9 
מול תחנת 

הדלק בגינה 
  ציבורית

 גינה ציבורית 218413 636222 0.2 0.8

133 

' רח
הרוזמרין 

מצומת 
המנהרות 

עד דרך 
  חברון

מדרכה פניה  1
 שטח פתוח, מתלול 219340 626590 0.2 11.5 הרוזמרין' לרח

134 

' רח
הרוזמרין 

מצומת 
המנהרות 

עד דרך 
  חברון

כניסה דרומית  2
 קוו מתח תת קרקעי 219492 626569 0.18 6.5  לבית צפאפה

135 

' רח
הרוזמרין 

מצומת 
המנהרות 

עד דרך 
  חברון

3 
מול עליה 

דרומית להר 
  חומה

 תורן סלולרי סמוך, שטח פתוח 219640 626553 0.6 1

136 

' רח
הרוזמרין 

מצומת 
 המנהרות
עד דרך 
  חברון

4 

אי תנועה 
כניסה לבית 

צפאפה כניסה 
  דרומית

 מהמסילה' מ 30מגורים מעל  219494 626599 0.2 0.6

137 

' רח
הרוזמרין 

מצומת 
המנהרות 

עד דרך 
  חברון

5 

מדרכה מול 
צומת 

צד , המנהרות
  צפוני

 שימוש חקלאי/ שטח פתוח 219297 626626 0.2 0.5

138   6 
שטח פתוח 

יציאה דרומית 
  הר חומה

 שטח פתוח 218653 626545 0.2 0.6

139 

שמואל ' שד
מאיר עד 

' רח
  הרוזמרין

1 
יציאה צפונית 

בית תפלות 
  ו"יש

2.1 0.14 262699
שטח פתוח קוו מתח תת  220016 0

 קרקעי

140 

שמואל ' שד
מאיר עד 

' רח
  הרוזמרין

2 

מדרכה סמוך 
לתחנת 

אוטובוס יציאה 
צפונית הר 

  חומה

 שטח פתוח, תחנת אוטובוס 220198 627340 >0.1 0.5
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141 

שמואל ' שד
מאיר עד 

' רח
  הרוזמרין

3 
שול כביש מול 
צומת שמואל 

  מאיר
 שטח פתוח 220150 627327 >0.1 0.4

142 

שמואל ' שד
מאיר עד 

' רח
  הרוזמרין

פניה , מדרכה 4
 שטח פתוח 219602 626560 0.5 0.8  רוזמרין' לרח

143 

דרך חברון 
' משד

שמואל 
מאיר עד 

  האומן' רח

1 
אי תנועה 

כניסה לתחנת 
  דלק

 שטח פתוח, תחנת דלק 220348 627615 0.13 1.1

144 

דרך חברון 
' משד

שמואל 
מאיר עד 

  האומן' רח

2 
בית בודד 

בצומת דרך 
  האומן -חברון

 שטח פתוח למעט בית בודד 220511 627904 0.3 0.5

145 

דרך חברון 
' משד

שמואל 
מאיר עד 

  האומן' רח

וך מדרכה סמ 3
 חניה, שטח פתוח 220535 627990 0.3 4.4  לצומת האומן

146 

דרך חברון 
' משד

שמואל 
מאיר עד 

  האומן' רח

פניה , מדרכה 4
 שטח פתוח 220256 627521 0.14 0.6  לבית צפאפה

147 

דרך חברון 
' משד

שמואל 
מאיר עד 

  האומן' רח

5 
שטח פתוח 

מזרחית 
  לתחנת הדלק

 חשטח פתו 220374 627544 >0.1 0.4

148 

דרך חברון 
האומן ' מרח

' עד רח
  התנופה

1 
סמוך 

לפילבוקס 
  צומת האומן

אנטנות סלולריות מעל בית  220591 628015 5.1 0.5
 144בוחן ' סמוך לנק

149 

דרך חברון 
האומן ' מרח

' עד רח
  התנופה

2 

מדרכה סמוך 
לתחילת בנייני 

מגורים מול 
  אתר בנייה

' מ 10ים כ בנייני מגור 220744 628322 >0.1 1.1
 מהמסילה

150 

דרך חברון 
האומן ' מרח

' עד רח
  התנופה

3 
סמוך למצלמת 

מהירות על 
  מדרכה

' מ 11-  8בנייני מגורים כ  220850 628599 >0.1 0.8
 מהמסילה

151 

דרך חברון 
האומן ' מרח

' עד רח
  התנופה

4 

מדרכה מול 
אתר בנייה 

סמוך לרמפת 
  ירידה

5.4 0.12 628822
בנייני , תת קרקעיקוו מתח  220659 4

 מהמסילה' מ 20מגורים מעל 
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סודר 
' נק
 בוחן

 מקטע
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' נק
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מיקום 
 המדידה

ערך 
נמדד 
שדה 
  מגנטי

)mG( 

ערך נמדד 
  RFקרינה 

)µW/cm2( 

רשת 
ישראל 
 Nחדשה 

רשת 
ישראל 
  חדשה

E 
 הערות

152 

, דרך חברון
התנופה ' רח

' עד רח
  ינובסקי

1 
צומת , מדרכה

הבנקים מול 
  בנק לאומי

 מהמסילה' מ 10-12מגורים כ  221004 629038 0.15 2.1

153 

, דרך חברון
התנופה ' רח

' עד רח
  ינובסקי

2 
יציאה מתחנת 
הדלק מול בנק 

  הפועלים
, מהמסילה' מ 30משרדים כ  221083 629178 2.3 0.6

 אנטנות על מתקן בזק במוך

154 

, דרך חברון
התנופה ' רח

' עד רח
  ינובסקי

3 
מדרכה סמוך 

לבנק בינלאומי 
  צומת הבנקים

 מהמסילה' מ 12מגורים כ  220971 629060 0.8 3.3

155 

, דרך חברון
התנופה ' רח

' עד רח
  ינובסקי

' פניה לרח 4
 שטח פתוח 220815 628624 1.6 0.5  התנופה

156 

, דרך חברון
התנופה ' רח

' עד רח
  ינובסקי

מגרש סמוך  5
עד ' מ 20-30שטח פתוח כ  221337 629487 >0.1 0.6  פ"לתט

 בניינים סמוכים

157 

דניאל ' מרח
ינובסקי עד 
' הפניה לרח

  נעמי

מדרכה מול  1
 מהמסילה' מ 20מגורים כ  221259 629560 0.2 1.1 85דרך חברון 

158 

דניאל ' מרח
ינובסקי עד 
' הפניה לרח

  נעמי

2 

מדרכה שטח 
' פתוח מול רח

מרים 
החשמונאית 

סמוך למעבר 
  חציה

 שטח פתוח 221371 629790 >0.1 0.4

159 

דניאל ' מרח
ינובסקי עד 
' הפניה לרח

  נעמי

3 
מגרש חניה 
פניה ימינה 

  נעמי' לרח
 מהמסילה' מ 7מגורים כ  221456 629965 >0.1 0.4

160 

דניאל ' מרח
ינובסקי עד 
' הפניה לרח

  נעמי

4 
מדרכה סמוך 
' ל פניה לרח

  גדליה
קוו , מהמסילה' מ 12מגורים כ  221306 629740 >0.1 3.2

 מתח תת קרקעי

161 

דניאל ' מרח
ינובסקי עד 
' הפניה לרח

  נעמי

5 
מדרכה סמוך 
' לפניה לרח

 אסתר המלכה
קוו  ,מהמסילה' מ 16מגורים כ  221224 629564 0.2 7.8

 מתח תת קרקעי

162 

דניאל ' מרח
ינובסקי עד 
' הפניה לרח

  נעמי

פניה , מדרכה 6
קוו , מהמסילה' מ 16מגורים כ  221120 629295 2.1 11.7  יהודה' לרח

 מתח תת קרקעי

1ER  
צומת 
-הרכבת

 מסריק' רח
1  

צד , מדרכה
כניסה , מזרחי

  למשתלה
9.5  0.1<  629668 220486  

קוו מתח תת קרקעי מתחת 
קוו מתח עילי צד , רכהלמד

  מערבי רחוב
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ישראל 
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E 
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ER2 
צומת 
-הרכבת

 מסריק' רח
2  

מול עמק 
על , 61רפאים 
מדרכה 
  מזרחית

קוו מתח , סמוך לגן משחקים  220570 629760  >0.1  4.6
  תת קרקעי מתחת למדרכה

3ER  

צומת 
-הרכבת

  3 מסריק' רח

מול עמק 
, 53רפאים 

סמוך לתחנת 
אוטובוס על 

מדרכה 
  מזרחית

קוו מתח תת קרקעי מתחת   220664 629872  >0.1  5.2
  למדרכה

4ER  
צומת 
-הרכבת

 מסריק' רח
1  

על מדרכה 
סמוך , מזרחית

' לפניה לרח
מול , עזריה

בית קפה 
  ארומה

קוו מתח תת קרקעי מתחת   220746 629972  >0.1  4.9
  למדרכה

5ER  
צומת 
-הרכבת

 מסריק' רח
2  

על מדרכה 
סמוך , מזרחית

' לפניה לרח
חנניה מול 
ים עמק רפא

37  

קוו מתח תת קרקעי מתחת   220873 630086  >0.1  7.1
  למדרכה

6ER  
צומת 
-הרכבת

 מסריק' רח
3  

על מדרכה 
פניה , מזרחית

  מסריק' לרח
קוו מתח תת קרקעי מתחת   220928 630144  >0.1  4

  למדרכה

ER7  

' רח
 -מסריק

דרך בית 
  לחם

1  
על מדרכה 

סמוך , מזרחית
  ווד'וודג' לרח

קוו מתח תת קרקעי מתחת   221058 630263  >0.1  8.2
  למדרכה

ER8  

' רח
 -מסריק

דרך בית 
  לחם

2  

על מדרכה 
מול , מזרחית

' פניה לרח
  לותר קינג

פילר , שנאי עילי על עמוד סמוך  221217 630465  >0.1  1.4
  סמוך

9ER  

' רח
 -מסריק

דרך בית 
  לחם

3  

על מדרכה 
על , מערבית

אי תנועה פניה 
  צבי גרץ' לרח

  מרחב תחבורה  221178 630185  >0.1  1.2

10ER 
צומת 
-הרכבת

 מסריק' רח
1  

על מדרכה 
, מערבית

סמוך לפניה 
  ,הילל' לרח

קוו מתח תת , אזור מסחרי  220952 630185  >0.1  2.4
  קרקעי

11ER 
צומת 
-הרכבת

 מסריק' רח
2  

' פניה לרח
רחל אימנו על 

  אי תנועה
9.5  0.1<  629760 220570  

קוו מתח תת קרקעי מתחת 
עילי צד  קוו מתח, למדרכה

  מערבי רחוב

12ER 
צומת 
-הרכבת

 מסריק' רח
3  

על מדרכה 
פניה , מערבית

  אבישי' לרח
קוו מתח , סמוך לגן משחקים  220570 629760  >0.1  4.6

  תת קרקעי מתחת למדרכה
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13ER 
צומת 
-הרכבת

 מסריק' רח
4  

מדרכה 
מול , מערבית

צומת עמק 
  רפאים

ת קוו מתח תת קרקעי מתח  220664 629872  >0.1  5.2
  למדרכה

8   
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