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 תיאור הסביבה – פרק א' 1

 יכלל 1.1

של העיר  האחרונהמזרחית לאגם המונפורט, מהווה למעשה עתודת פיתוח ות עגבעת צורים, המשתרעת על מערך גב

שטח התכנית  .13342של העיר מס' ג/ האזורים להרחבת המרחב העירוני אשר נקבעו בתכנית המתאר 4מעלות, מתוך 

 .35קם העירוני של מעלות תרשיחא לפי תמ"א/כלול בתחום המר

 

 מטרת התכנית:

 דיור במגוון דפוסי בינוי ודיור. יחידות 2,316-כ בת מגורים שכונת הקמת -

 .ת שטחים למבני ציבוראהקצ  -

 .הקצאת שטחים ליצירת מערך שטחים פתוחים ציבוריים -

 

 :עיקרי הוראות התכנית

 א. קביעת התפלגות ייעודי קרקע למגורים.

 .התווית מערך הדרכים בתחום התוכנית וחיבורו למערך התחבורה של האזור .א

 .. קביעת זכויות בניה ליעודים השונים בתוכניתב

 .קביעת הנחיות בינוי בהוראות התוכנית .ג

 .. קביעת הנחיות לפיתוח השטח ותשתיות בתחום התוכניתד

 .. קביעת הנחיות סביבתיות ומקיימותה

 .ע. קביעת שלביות ביצוו

 

( הם שטחים פתוחים בשולי השכונה הכוללים פארק 29.2%ד' )229דונם, מתוכם  783על משתרע שטח התכנית 

דות יחי 2,316-קיבולת השכונה כ. ( מיועדים לפיתוח אורבאני70.8%ד' ) 554, ויתר ארכיאולוגי גדול ושטחי חורש לשימור

י וומהיל דפוסי המגורים הינו מגוון החל מבינוי אורבאני ריחידות דיור לדונם. ת 9.6 דיור, בצפיפות נטו ממוצעת של

 קומות. 4-ל 2קומות ועד לבינוי מרקמי צמוד קרקע בגובה משתנה בין  6יח'/ד' וגובה של  12בצפיפות של 

מזרח. -שלבים, ומתקדמים באופן הדרגתי מגבול הפיתוח של אגם המונפורט לכוון צפון 6 -התכנית ניתנת לביצוע ב

ל מרכיבי השכונה הושם דגש על עקרונות בניה ופתוח ברי קיימא תוך התחשבות מיטבית בצרכי המשתמשים, בתכנון כ

והגנה מרבית על משאביו הטבעיים של השטח ,תוך שמירה על מערכות אקולוגיות קיימות והעמדתם של משאבים אלה 

 לרשות הציבור.

מזרח, ותחומה בין נחל כזיב מצפון וממזרח לבין נחל פקיעין  גבעת צוריאל מצויה בין מעלות במערב ומושב צוריאל מדרום

 ממערב, המפריד בין הגבעה לבין אגם מונפורט והמרחב המפותח של העיר מעלות. 

אזור גבעת צוריאל הוא שטח בעל רגישות נופית בסמוך לשמורת טבע  נחל כזיב, כאשר רובו של השטח מופר והוא מכיל 

סביבתית  גבוהה, וכן חלות עליו מגבלות סטטוטוריות שונות והוא  -ם בעל רגישות נופיתמטעים פעילים. חלקו של המתח

 דורש תכנון מוקפד. הנחיות התכנון הנופי לבניה רגישה יביאו למזעור הפגיעה בסביבה. 
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 .תרשיחא ע"י מוא"ז מעלה יוסף ומושב צוריאל לצורך תכנון שכונת מגורים-המתחם הועבר בהסכמה לעיריית מעלות

תכנית תרשיחא נכתב נספח נופי סביבתי שכלל את גבעת צוריאל.  – המתאר למעלותתכנית תהליך התכנון של כחלק מ

ה דילמות תכנוניות כבדות משקל בנושא הקשר והקונפליקט שבין תעלהוותה אתגר תכנוני והתרשיחא  –מתאר למעלות 

נעשה ם הפתוחים. בבחינה של תוכנית המתאר של העיר פיתוח והתיישבות עירונית לבין שמירה על הנוף הטבעי והשטחי

 לאזן ולשלב בין ההיבטים הנופיים סביבתיים לבין מגוון רחב של צרכים ושיקולים בתכנון העיר.  מאמץ

יצור מרכז עירוני חדש באזור האגם המהווה חוליית חיבור חשובה של העיר הקיימת אל הייתה לפיתוח המתחם מטרת 

 השכונה המוצעת.

נית המתאר הנוכחית היא שלב סופי בתהליך ארוך שבו נבחן הנושא הסביבתי ונעשתה בקרה על ידי מוסדות התכנון. תכ

 סביבתיים שבהם עומדת התכנית: יתן מענה למספר אתגריםכתוצאה מתהליך זה נ

 ציפוף דיור .1

 , קרקעיים והידרולוגיים.גיאולוגיים מאפייניםהתייחסות ל .2

העשרת מי תהום, הקטנת הספיקות במוצאי השכונה וניהול  -ול מי הנגר בשכונהוחד לנושאי ניהמתן דגש מי .3

 משאבי המים של השכונה ככלל.

 .ייחודיים ומורשת ערכי נוףשימור  .4

 הייחודים לאזור התוכנית. צומחשימור מאפייני הו שטחי תנועה לבע"ח  שימור .5

 ל מגוון המינים באזור התוכנית.תוך שמירה ע יערות ונחלים מניעת פגיעה בשמורות הטבע הסמוכות,  .6

 .לרעש ממקורות פוטנציאליים )כביש, לולים(כן מתן מענה וריחות ממתקנים חקלאיים שכנים  מניעת .7

הוראות  נופיים למתחמי השונים באמצעות שורת-קביעת עקרונות פיתוח סביבתיים יאסביבתי ה-מטרת הנספח הנופי

 ת התכנוניות המוזכרות לעיל. הסוגיו סביבתיות הכוללות את-נופיותוהמלצות 

 מיקום התכנית 1.2

 הבינוי הקיים בעיר מעלות מצויה בין  הגבעהגבעת צוריאל היא מדרון המשתפל בכוון כללי מצפון מזרח לדרום מערב. 

מושב צוריאל מדרום מזרח, ותחומה בין נחל כזיב מצפון וממזרח לבין נחל פקיעין ממערב, המפריד בין בין מערב ומ

 ן אגם מונפורט והמרחב המפותח של העיר מעלות.הגבעה לבי

תרשיחא ממוקמת בגליל העליון המערבי, בלב שטחים פתוחים, חורשות ויערות. יחודה של העיר הוא -העיר מעלות

בהיותה "עיר מחוז" המשמשת מחד מרכז עירוני מתפתח הן עבור תושבי העיר עצמה והן עבור הישובים הסובבים אותה, 

 ם דימוי של עיר ירוקה הטובלת בנוף טבעי איכותי במיוחד.ומאידך מזוהה ע

 ביזנטית והוא מוגדר כשטח עתיקות מוכרז.-ממצאים ארכיאולוגיים מהתקופה הרומיתבדרום המתחם ישנם 

דויר. באתר בולט בור מים עתיק גדול, שרידי טרסות רבות, שרידי -השטח מהווה חלק מחירבת סוחמתא וחירבת אל

 מבנים ועוד.

ור התכנון ישנו שילוב מיוחד ומרשים מאד של מדרון טופוגרפי, ערוץ נחל ואזור חקלאות הר עתיקה, אשר יצרו מרקם באז

מטעי  –יחודי הכולל חורש ים תיכוני פתוח אך מפותח מחברת אלון מצוי ואלה א"י כולל מינים מלווים, בשילוב בוסתנים 

מוגנים כגון כלניות, רקפות  שבונים מגוונים מאד, ביניהם פרחיםזיתים עתיקים וצברים וכן שכבת שיחים, בני שיח וע

 .ות, לולים ורפתות של מושב צוריאלבשיפוליה הצפון מזרחיים יש חלקות מעובד .ועוד

תכנית תמל/ 1057 14/09/2017 08:44:22 נספח איכות הסביבה נספח סביבתי



 
 

 

- 9 - 

 

 

 

 על גבי מפה טופוגרפית : גבול התכנית1 איור
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 -ות מוניציפאליים על גבי תצ"א: גבול התכנית וגבול2 יורא

 

 

 

תכנית תמל/ 1057 14/09/2017 08:44:22 נספח איכות הסביבה נספח סביבתי



 
 

 

- 11 - 

 

 

 : מפת מדידה עדכנית על גבי תצ"א עם גבול תכנית3 איור
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 רקע סטטוטורי 1.3

 ארציותתכניות  1.3.1

 35תמ"א  1.3.1.1

כות הסעת המונים ושמירת ר, המאפשר פיתוח עירוני, מע) להלן איור)ראה  ביעוד מרקם עירוני נמצאת התוכנית

 תשתיות.ל מסדרונות

 מרקמים על גבי תצ"א וגבול התכנית 35: תמ"א  4 איור

 

ובשטח לשימור משאבי מים,  גבוהה תבעל רגישות נופית סביבתי מרקם עירוני באזור תנמצא התוכנית  – 35עפ"י תמ"א 

  שאבי קרקע, מים ואויר. פיתוח זהיר ומבוקר מתוך מטרה לשמור על מזו מנחה  הגדרה. (להלן איור)ראה 
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 על גבי תצ"א וגבול התכנית -רגישות נופית סביבתית  35: תמ"א  5 איור
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חלקה  . 35לתמ"א  1, שטח התוכנית נמצא ברובו מחוץ למכלול הנופי כפי שהוא מוגדר בשינוי מס'  להלן איורפי שניתן בכ

נמצא בתחום המכלול "ארץ הצלבנים", ועל כן הוראות התוכנית בשטח יותאמו למאפייני הדרום המערבי של התוכנית 

 המרחב המפורט להלן:

 שמירת המאפיינים המסורתיים ושמירה על אופן העיבוד המסורתי. -שמירה על שטחי החקלאות המסורתית •

 בין הבמות החקלאיות והחורש הטבעי שמסביב. -האקוטונים -שמירה על קווי המגע •

 

 : 35/1: שטח התוכנית על רקע תמ"א  6 איור
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  22ותמ"א  8תמ"א  1.3.1.2

קובעת שתי שמורות באזור: שמורת נחל כזיב מצפון מערב למתחם התכנון ושמורת הר מירון ממזרח למתחם  – 8תמ"א 

 .להלן( איורהתכנון )ראה 

למתחם התכנון. רצועה צרה מיער זה נמצאת במתחם התכנון. נוצר  מדרום 89קיים יער נטע אדם בשולי כביש  – 22תמ"א 

רצף של שמורות ויערות המודגש באמצעות "מסדרונות אקולוגיים" שהוגדרו על ידי רשות הטבע והגנים שאינם 

  סטטוטוריים.

ג'  5י סעיף . עפ"22בתמ"א  1307בתחום יער  69ד' מיער קיים  3-בצדה הדרום מערבי של התכנית קיימת חפיפה של כ

 חפיפה זו היא על דרך קיימת נחשבת כסטייה הנובעת מקנ"מ ולכן אין צורך בהקלה. 22בהוראות תמ"א 

 התכנית הועברה להתייחסות פקיד היערות האזורי.

 

 על גבי תצ"א וגבול התכנית 22ותמ"א  8: תמ"א  7 איור
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 9תיקון  2תמ"מ  1.3.1.3

. קו מתח (להלן איורהתכנית מייעדת את מתחם התכנון כחקלאי/נוף כפרי פתוח )ראה  .2007תן תוקף באושרה למהתמ"מ 

 .89ועולה צפונה לתחנת משנה ממערב למעלות על כביש  89עליון עובר מדרום לחוסן, פונה מערבה מדרום לכביש 

 

 ול התכניתעם גבולות שיפוט וגב 9תיקון  2: תמ"מ  8 איור
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 תכניות מקומיות 1.4

 13342ג/ -מעלות תרשיחא  1.4.1

מתחם מגורים חדש עם מוגדר כיעוד מרבית שטח התכנון  .להלןראה  13342ג/ -מקומית מעלות תרשיחא תכנית מתאר ל

לאפשרות קיים סעיף בהוראות התכנית המתייחס  .שמורת טבע –מצפון . פארק ארכאולוגי –מדרום . מוקד מקומי

 .הגשר מסומן בקווקוו ונמצא מחוץ לקו הכחול שר אשר יחבר את העיר מעלות הותיקה עם השכונה החדשה.גלהקמת 

בבחינה מול צוות התכנון ועירית מעלות נמצא כי הקמת הגשר אינה ברת יישום והתועלות ממנה נמוכות ביחס למחיר 

ול התוכנית אינו חופף במדויק את ייעוד הקרקע גב להלן, איורכפי שניתן לראות ב הנופי סביבתי אותו תגבה מהתוכנית. 

 כמסומן עתידית ישנו ייעוד לשמורת טבעלמגורים כפי שמגדירה תכנית המתאר, ולכן בחלקה הצפוני של תכנית צורים 

 בנוסף ניתן לראות כי התוכנית שומרת על השצ"פ בחלקה הדרום המערבי כפי שהוגדר בתוכנית המתאר.  בתכנית המתאר.

 

 13342/ג - תרשיחא מעלות מקומית מתאר תכנית: 9 'מס איור
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 : תכנית הבינוי של התכנית המוצעת על גבי תכנית המתאר המקומית 10 מס'  איור

 
קרונות ברי קיימא עיקרי ההנחיות: תכנון בעל ע תכנית המתאר כוללת נספח איכות סביבה שבו הנחיות סביבתיות.

ומניעת נזקים סביבתיים הדדיים )ניצול תוואי השטח, ניהול משק מים חסכני, מחזור אשפה, שיתוף תשתיות, תכנון 

 אקלימי, שמירת החי והצומח(

 

 "שמורת טבע נחל כזיב" 696ג/ 1.4.2

 28/05/70פרסום תוקף ברשומות 

 מטרת התוכנית : 

 פרק ג' 1965 -ן ובניה תשכ"ב . ליעד את השטח כשמורת טבע לפי חוק לתכנו1

 ספר החוקים -ולפי חוק לגנים לאומיים ושמורות טבע תשכ"ג  158סעיף 

  . לשמור על הנוף, החי והצומח בצורתם הנוכחית והטבעית.2

 קו תחום התוכנית המוצעת אינו פוגע בשמוורת הטבע. 
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 3525 ג/ 1.4.3

 21/05/12התוכנית : פרסום תוקף ברשומות  שינוי למתאר מקומי סטטוס3525 ג/

 יעוד עיקרי : שטח חקלאי ומרעה 

  31.084שטח התוכנית : . צוריאלמקום התוכנית :  

 מטרת התוכנית : 

 באזור משקי חדש של מושב צוריאל.קרים מבולולים  5. הקמת 1

 . קביעת תחום חדש לשטח השיפוט של היישוב.2

 ים, מבני משק.לוקביעת הוראות בנייה להקמת הל .3

 

 תהליך אישור: 

 שפור תוי הכביש הקיים 05/02/76פרסום תוקף ברשומות   1991ג/ מעלות תרשיחא

 

 התוכנית, נמצאת בסמוך למיקום הלולים בתוכנית זו. 
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 חקלאיתתשתיות ופעילות  1.5

, בעיקר באזור הצפוני והמזרחי ישנם בעיקר מטעים נשירים ועצי זיתים המעובדים ע"י מושב צוריאל. בשטח התכנון כיום

. בקרבת הלולים קיימים רפת קטנה מזרח-ממזרח ומצפון כמו כן קיימים לולי עופות בצמוד לקו הכחול של התכנית

 סוסים. ומספר, מעט בקרואורווה ובהם 

 תשתיות ופעילות חקלאית:  11 מס' איור
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 לולים 1.5.1

 מ' צפון מזרחית לשכונה. 50-70-ממוקם מזרחית ובצמוד לשכונה, ואילו  השני ממוקם כהאחד : לולים ישנם שני מתחמי

סגור/מבוקר והוא לול ה .יזם פרטי הינו לול תעשייתי מן המתקדמים בארץ אשר שייך ל )צמוד ממזרח( הראשון המתחם

מערך לאיוורור מסודר, ללא טיפול מוקדם באויר,  המכיל תרנגולות, 170,000-מבנים עם כ 3ין ב המחולקות ,מטילות עבור

עם מערך לייבוש זבל, עם טיפול צמוד ומסודר כולל הוצאת זבל מסודרת, שמירה ואחזקה מסביב ליממה, ללא תלונות 

 תושבים, וללא מפגעים. 

 שנה וחצי,  –ה והתכנון של "אגרוטופ", החלפת להקה מדי שנה המערכות חדשניות ברמה ארצית תוצרת גרמני

לולים  3-ם, בוטיתרנגולות לפ 60,000שייך למושב צוריאל, עם  מ' צפון מזרחית לשכונה( 50-70-השני )כ המתחם

, ם גם אלו לולי. מ'  150-,מבוקרים וסגורים, עם איוורור מבוקר, ללא פינוי מיכני של זבל, במרחק גדול יותר של כ

שנים, עם מעקב אחרי ריחות, טיפול בפגרים, טיפול בהוצאת זבל בזמן ופינוי מיידי,  30ברמה גבוהה יותר מזה  מתוחזקים

 .ללא תלונות של תושבים

 במסגרת הסקר הזה מבוצע סקר ריחות לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה, ויוגש לאישורו כחלק מאישור תכנית זו.
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 מטעים 1.5.2

יום על שטח נרחב באזור התכנון שייכים למושב צוריאל. על פי הסדר עם המושב, חלקם יפונו בהתאם מטעים הנמצאים כ

לשלביות פיתוח אזור התכנון. המטעים הנותרים, הנמצאים מחוץ לקו הכחול יקיפו את חלקו הצפוני ממזרח, צפון ומערב. 

ימיקל " אין לפזר רעל וכ1979-ס(, התשל"טטי על פי "תקנות הרוקחים )הגבלת פיזור רעלים וכימיקאלים מזיקים מכלי

על פי "תקנות החומרים המסוכנים )שימוש בתכשירים ליד  מטרים ממנו. 120מזיק מכלי טיס מעל בית או במרחק 

מטרים. כאשר נושבת  50-יבוצע במרחק שאינו קטן מ 2או  1" השימוש בתכשיר שרמת רעילותו 2005מבנים(, התשס"ה 

 מ. 100-במרחק שאינו קטן מרוח, השימוש ייעשה 

 

 כבישים 1.5.3

 עם כיוון לכל אחד נתיב בעל הכבישעובר מדרום לגבעת צוריאל ומתפתל לכוון מזרח וצפונה לכוון סאסא.  89כביש 

 לכל נתיבים שני בעלת לדרך תרשיחא-מעלות לבין חורפיש בין הדרך קטע של שדרוג מתוכנן .ש"קמ 92 של מותרת מהירות

 .כיוון

 כיוון לכל נתיב בעלת הדרךמכוון דרום מהיישובים הדרומיים לגבעת צוריאל: חוסן ופקיעין.  89חבר לכביש מת 864כביש 

 .ש"קמ 82 של מותרת ומהירות

דרומית מערבית לגבעת צוריאל מכוון אגם מונפורט בצומת חוסן שגובל בתכנית,  89מתחבר מדרום לכביש  854כביש 

 .ש"קמ 82 של מותרת ומהירות כיוון לכל נתיב בעלת הדרךומוביל לכפר ורדים ותפן. 

 : צמתים באזור

 ממזרח לאזור התכנון: כביש הכניסה ליישוב צוריאל –צומת צוריאל 

  864אל כביש  89בחלק הדרומי של אזור התכנון: מוביל את התנועה מכביש  -צומת חוסן 

 854ש אל כבי 89מערבית לאזור התכנון: מוביל את התנועה מכביש  –צומת תפן 
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 גבול התוכנית על רקע הכבישים באזור  :12 'מס איור

 

 

 תכנון אגם מונפורט 1.6

קיעין ונשפך צפונה אל מצוי במרכז התרחבות עמק נחל פקיעין הזורם מאזור הרי מירון והישוב הדרוזי פהמונפורט אגם 

  נחל כזיב.

בסביבת האגם לצורך יצירת מתחם תוסס ומוקד משיכה לתיירות ולתושבי התכנית מייעדת הרחבת ועיבוי השימושים 

מעלות ויישובי הסביבה. המתחם יכלול מגוון פעילויות תיירות, מחדרי לינה רבים ועד אטרקציות 'אקסטרים', כמו כן 

. התכנית חנויות אמנים וכו', שיחוברו בזיקה ישירה לשכונות מעלות ממערב ולשכונות החדשות המתוכננות ממזרח

 מייעדת להפוך את מרחב האגם לפרויקט דגל ולסמל מבחינה תיירותית ומבחינת מוקד פנאי וצרכנות של העיר מעלות.

תכנית אגם מונפורט נושקת לגבולה המערבי של שכונת מעלות צוריאל ומהווה חוליה המקשרת בין השכונה המתוכננת 

צסייע  מהשכונה המתוכננת לאגם בהתאם לנספח הניקוז המצ"במי הנגר העילי של מרבית  הלשכונות הקיימות. הזרמ

. רצועת חיץ ירוק המאפשרת מעבר בע"ח ושמירת הקשר והרצף  בין בתי הגידול שמדרום לשפר את מאזן המים שלו

ומצפון לו במעלה נחל פקיעין מתוכננת כחיץ בין התכניות בחלקה המערבי של התכנית המוצעת למעלות  89לכביש 

 .לצוריא

תכנית תמל/ 1057 14/09/2017 08:44:22 נספח איכות הסביבה נספח סביבתי



 
 

 

- 24 - 

 

 

  –" הקצאת שטחים לתיירות נופש וספורט "  6015ג/תכנית  1.6.1

מייעדת מתחמי מלונאות ונופש מכל עברי האגם, בנוסף לייעודי ספורט ומסחר ממזרח לו, וגם דרכים ו 1994אושרה ב

וחניות. ממערב תב"ע מאושרת וממומשת לשכונת אלונים במעלות. ממזרח, אושרה בתכנית מתאר "שכונת צוריאל" 

 .89כיום כתב"ע מפורטת המתפרסת על המדרון היורד ממושב צוריאל לעבר האגם, מצפון לכביש  המקודמת

 "וספורט נופש לתיירות שטחים הקצאת"  6013/ג תכנית  :13 'מס איור
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 (.6016/)ג כיום נערכת תכנית חדשה בשטח אגם המונפורט

. מטרת התכנית ליצור אינטגרציה בין מעלות 9/2ותמ"מ  35יר מעלות לפי תמ"א התכנית מצויה במרקם העירוני של הע

הותיקה לבין השכונות המתוכננות ממזרח ומרכז מסחר ופנאי עירוני; כמו כן, חיזוק בתחום התעסוקה, והתיירות בגליל 

 העליון המערבי.

מטרים  470-סביבו מתנשאים לגובה כמטרים מעל פני הים, בעוד המדרונות  430האגם המצוי בתחתית השטח בגובה 

מטרים בפסגת הרכסים ממזרח ומערב )צוריאל ומעלות בהתאמה(. ואדי קטן מנקז את שתי  580-בגבול הקו הכחול, ו

ונשפך לעבר האגם באזור המדשאה הגדולה. ואדיון נוסף מגיע מכיוון  89לכביש  אילנותהשלוחות המערביות בין שכונת 

 מצפון( עד גלישתו לאזור פתח המובל בנחל פקיעין.וזורם לצידו ) 89כביש 

   

 , ירוקים ואגנים מפלים בתעלות האגם מי וטיוב שיקום ,חינוכית אקולוגית חווה ,ציפורים פארק פיתוח מציע התכנון

 פעילויות ,"סלעים פארק"–טבעי צומח שימור עם נופי פיתוח המשלבים פים"שצ ,סביבתיים והדרכה חינוך מרכז

 .אופניים ולרוכבי למשפחות ,לכת למיטיבי ,בה והשתלבות האזורית הטיולים מסלולי רשת פיתוח ,בטבע אקסטרים

 התוכנית בתחום  .לה ומדרום מצפון אקולוגיים מסדרונות בין המחבר ,אקולוגי מהיבט רגיש באזור נמצאת התוכנית

  הדרומי בחלקההתוכנית   שלהלן, יוראכפי שניתן לראות ב  .ותיירות למלונאות השטח מרבית את המייעדת ע"תב

יב אך קיימת אפשרות להשארת מסדרון כז נחל לבין פקיעין נחל במעלה הגידול בתי בין המקשר אקולוגי רצף מגבילה

 .לפיתוח כאזור מועדף ולכן לעיר ומקושר הסמוך אזור הינו בתוכנית המפותח האזור עתידי כתלות באופי הפיתוח המוצע. 

 .האגם גדות על והבילוי המסחר אזור לבין המתוכננת צוריאל שכונת בין חוצה ,ממזרח האגם את מקיף החלופי המסדרון

 מניעת ,המתקדם אור זיהום מניעת :השאר בין הכוללים סביבתית פגיעה למניעת סביבתיות הנחיות משלבת התוכנית

 נופי לפיתוח והנחיות ,ונוף מורשת אתר מדד על הנסמכת ביותר מפורטת ברמה רגישים בשטחים חקלאי בשטח פגיעה

 .הנופי בתכנון ומטמעות במסמך ניתנות הסובב בנוף המשתלב

 אנרגטית יעילות ,והצללות רוחות מבחינת אקלים-בביו התחשבות ,ירוקה בניה תקני לפי לבינוי מנחה המסמך ,כן כמו

 .ואוויר מים זיהום ,רעש מפגעי ומניעת ,במבנים
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  6016 /ג -: תכנית הפיתוח לאגם מונפורט14 ס'מ איור

 

 

 

 

 

תכנית תמל/ 1057 14/09/2017 08:44:22 נספח איכות הסביבה נספח סביבתי



 
 

 

- 27 - 

 

 

 גיאולוגיה  1.7

שטח התוכנית מאופיין בסביבת השקעה, ולכן המסלע ברובו הינו קרבונטי כאשר רובו של כפי שניתן לראות באיור שלהלן, 

קטן בדרומה של התוכנית החתך הינו מחבורת המתאפיינת בסלעי דולומיט וגיר. בחלק  בע'נההשטח נמצא על גבי תצורת 

. העתקים רבים חוצים את האזור ויוצרים מבנה גיאולוגי הר הצופים המתאפיינת בעיקרה במסלע קירטוני ומעט חווארי

תוכנית הינו בעל כושר חלחול גבוה ומתאפיין בתופעות מסלע גירני כפי שמאפיין את אזור השבור, נטוי ובלתי רציף. 

בהתאם לדוח  . יש לציין כי1הסלע(, ולכן ייתכן כי ישנם חללים קרסטים מפותחים באזור התוכנית קרסט )המסת

לצורך קיום בדיקה במקרה ויימצאו מפתחים גדולים במהלך עבודות, יש לערב את רט"ג  הגיאולוגי המצורף לתוכנית זו,

   מפותחים. לצורך מניעת פגיעה במערות המכילות אוצרות טבע בדמות זקיפים ונטיפים 

 

 גיאולוגי רקע על תכנית גבול:  15 מס' איור

 
 

 

 

 

                                                        
 ו מידע נוסף אודות השפעת הקרסט הן מבחינה הנדסית והן מבחינה סביבתית ניתן למצוא בסקר גיאולוגי ראשוני )גיאוכום( שהוכן עבור תוכנית ז 1

תכנית תמל/ 1057 14/09/2017 08:44:22 נספח איכות הסביבה נספח סביבתי



 
 

 

- 28 - 

 

 

 סטרטיגרפיה 1.7.1

 .המסלע העיקרי הבונה את אזור הסלע הינו מסלע גירי מתקופת טורון הכולל את תצורת בינה )מסומן בטבלה שלהלן(

מש בעיקר לשיש או לתעשיית החצץ. עדופי החפירה מ', כאשר מסלע מסוג זה מש 150עוביה המקסימלי של התצורה הינו 

 באתר העבודה עשויים להתאים גלם למצעים ואף לחומרים טובים בהתאם לאמצעי הייצור.

 יחידות סטרטיגרפיות בשטח העבודה : 1 מס' טבלה
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 שברים גיאולוגים וגלישת מדרונות 1.7.2

. כמו כן שטח 2אינו נמצא בסמיכות לשברים פעילים או חשודים כפעילים בהתאם להגדרת בהתקן הישראלי, האזור

 התוכנית איננו מוגדר כבעל רגישות לגלישת מדרונות.

 הידרולוגיה-גיאו 1.8

 הקרקעות  אפיון 1.8.1

 :גבול התכנית על רקע מפת קרקעות16 איור מס'

 

 :קרקעותהמאופיין בבאזור נמצא תחום התכנית כולו 

אדומה המכסה סלעי גיר קשה ודולומיט. קרקע רדודה השקועה בין סלעים רבים -: קרקע חרסיתית חומהרוסה-טרה 

 בדר"כ.

 כהה, מכסה נארי וקירטון קשה וגיר אחר. רדודה ומכילה סלעים רבים.-: קרקע חרסיתית חומהרנדזינות חומות 

 3סילטי. -יני עד חרסיתי: קרקע גירית אפורה בהירה, בעלת מרקם סירנדזינות בהירות

                                                        
 וני )גיאוכום(סקר גיאולוגי ראש -למידע נוסף 2
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  .קשים ודולומיט גיר סלעי על המתפתחת אדמדמה חומה חרסיתית קרקע היא רוסה טרה קרקע

 .נארי נטולי ,רכים חוואר או קירטון סלעי על המתפתחת לבנבן-בהיר אפור שצבעה גירית קרקע היא רנדזינה בהירה קרקע

 , 1970 ורז דן( גירית-קירטונית ,אפורה לרנדזינה והופך תבלהשמ הקרטון ומתגלה נסחף הנארי סלע כאשר נוצרת הקרקע

 2006) שובאל , 2007 וחובריו דן

 ובעונות בקרקע החרסית תופחת הרטובות בעונות .בזלת הוא האב חומר אשר כהה חרסיתית קרקע גרומוסול היא קרקע

 הקרקע שכבות רבבותמתע אלו תהליכים בשל .אנכיים סדקים להיווצרות וגורמת מתכווצת היא היבשות

 כושר החידור  1.8.2

 .שלה הנקבובי לאופי בהתאם ,קרקע סוג כל של ,הקרקע לתת המים חודרים בו הקצב את מאפיין החידור כושר

 הסטרוקטורה :הקרקע למאפייני בדיקות לבצע צורך יש יותר מדויקת בצורה החידור כושר את לקבוע מנת על

 ניתן לא קרקע סקר ביצוע ללא .השטח פני ושיפוע הצומח וכיסוי סוג ,םהמי הולכת כושר ,המים קיבולת ,והטקסטורה

 כאן המתוארת ההערכהכושר החידור וכן אפיון מדויק של סוגי הקרקעות בשטח התכנית, ולכן   של מדויקת הערכה לקבל

 .בלבד וראשונית כללית היא

ידת התאמת החלחול הינה חלקית כאשר מ C1-C2ו  A1-A4 ,B3-B4 מסוג בקרקעותכפי שניתן לראות בטבלה שלהלן, 

)אביב  שעה/מ"מ 25-15 -ל מוערך ,הגליל במעלה A1-A4 מסוג בקרקעות החידור קצב . 0.12-0.18מקדמי הנגר נעים בין 

 הוא זה קצב(. 2006, שובאל ורז דן , 2007 וחובריו דן , 1972 וכנורי דלינסקי , 2011  נ ,גרינבאום ,2004ואנוש מערכות 

 ניתן מכך. אחד מ"ס של לעומק יחלחל שהנגר מנת על גשם של רצופות שעות 5 שנדרשים היא הדבר משמעות ,דמאו איטי

 .הקרקע מעל הזורם עילי לנגר הופך הגשם שמרבית להסיק

 

 4 אפיון סוג הקרקע וכושר החידור : 2 טבלה מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     
 . אתר הפריה הוירטואלית של מט''ח.ישראל והקשר שבינן לבין הצומח הטבעי-קרקעות ארץ. דן יואל 3

 .22-21תדריך לבנייה משמרת נגר, רכבת ישראל, עמ'  4
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 דרולוגיה יה 1.9

 מורפולוגיה-וגיאו הידרולוגיה עילית 1.9.1

 מצפון לשטח התכנון קיים נחל כזיב וממזרחו נחל פקיעין.

ון, זורמים לכיוון מערב ומתנקזים לים יהנחלים הקיימים באזור זה של הגליל העל, שלהלן איורכפי שניתן לראות ב

שטחי התוכנית, ואשר עלולים התיכון: נחל כזיב, נחל פקיעין, נחל מרוה, נחל געתון, נחל יחיעם. הנחלים הקרובים ביותר ל

להיות מושפעים מביצוע התוכנית הינם: נחל כזיב הגובל במתחם התכנון מצפון ונחל פקיעין הזורם ממערב למתחם 

 התכנון )לפני התחברותו לנחל כזיב(. 

 עד ( ארציתה המים פרשת קו) מטר מעל פני הים( מערבה 1208מירון ) מהרי ,ר"קמ 137 -כ של היקוות אגן מנקז כזיב נחל

 .ר"קמ 36.7 של היקוות אגן בעל ,פקיעין נחל הוא העיקרי ויובלו מ"ק 41 -כ הוא האפיק אורך .אכזיב באזור התיכון לים

 ופקיעין כזיב נחלים '/3ב 34 א"תמ פי על ,מערבי גליל ונחלים ניקוז רשות של שטחה תחת נמצא לפיתוח המיועד השטח

מסקירת הצפות קודמות בתחום התוכנית  .התכנית לשטח בסמוך משניים קיםעור מוגדרים הגבעה למרגלות הזורמים

 ( , נקבע כי אין בעיות ניקוז מיוחדות בנחל.2008בע"מ,  MED DHVובנחל כזיב )

 .מזרח-מצפון וכזיב ,מערב-מדרום ,פקיעין הנחלים בין מים פרשת מהווהה  ,התלולים שיפועים בעל אזור התכנון הוא

 ,למרגלותיו הערוצים אל המדרון כיוון עם ,עילי כנגר טבעי באופן מתנקזים והיתר מחלחלים םהגשמי ממי קטן חלק

 .מערבה-צפון או מערבה כללי באופן

 גבי על ניקוז הסדרת ואין נמוך בו הנגר מקדם ,לכך בהתאם  .חקלאית וקרקע יער ,פתוח טבעי כשטח משמש השטח , כיום

, שלהלן איורכפי שניתן לראות ב מקומיים ניקוז אגני 7 -ל השטח את לחלק ניתןו מוסדרת ולא מדרונית הזרימה .המדרון

 אשר מוצאו הוא לאגם המונפורט.  6כאשר כל מוצאי האגנים מתנקזים לנחל פקיעין מלבד אגן מס' 

 פירוט נוסף ודוח הנדסי מלא נמצא בנספח הניקוז המלא לתוכנית. 
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 34גבול התכנית על רקע תמ"א  : 17 איור מס'
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 : ערוצי הזרימה העיקריים בתחום התוכנית וחלוקה לאגני ההיקוות 18 יור מס'א
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 מי התהום 1.9.2

שטח התוכנית נמצא באזור המילוי החוזר של אקוויפר הגליל המערבי המחולק לשמונה תתי אגנים, כאשר גבול התוכנית 

 ( 352תא  -שלהלןמס'  איור)ראה  אגן כברי -הצפון המזרחי נמצא באגן

בשנים האחרונות מצומצמת השאיבה מאגן זה בעיקר בשל בעיות זיהום הפוגעות בשאיבה הסדורה מן המעיינות, ולכן גם 

 מפלס מי התהום עלה באגן זה בשנים האחרונות. 
 

 ם באקוויפר גליל מערבי: חלוקת תתי האגני5 19 מס' איור

 

 

                                                        
 249עמ' , נתונים שנתיים באגן הגליל המערבי, רשות המים 5

תכנית תמל/ 1057 14/09/2017 08:44:22 נספח איכות הסביבה נספח סביבתי



 
 

 

- 35 - 

 

 

ההידרולוגיים  םמוצגים המאפייני שלהלןתחם התכנון ממוקם ממזרח למעלות וממזרח לערוץ נחל כזיב. בטבלה מ

 (.2001מסה"כ המים ממשקעים )כפרי וקסלר,  41%עד  34%המילוי החוזר מוערך ב   העיקרים למתחם התכנון המוצע.

, 3.2%עד  0.3%תפתח בסופות גשמים, זניח ושיעורו נמוך גם בנחלים הגדולים )חידור מי הגשמים מהיר והנגר העילי המ

(Kafri, 1969) . 

  הנחלים של המים למשק התכנון מתחם תרומת:  3 טבלה מס'

 

 972466 שטח )מ"ר(

 272,000 כמות מים ממשקעים )מ"ק/שנה(

 , קרקע טרה רוסה בעדשות וסדקיםדולומיט סכנין, גיר בע'נה חתך סלע וקרקע

 נחל כזיב תרומה לנחל

 קרסטי, פריאטי –תת אקויפר עליון  אקויפר

 34,000  -  15,000 יום(\תולכה )מ"ר

 יום\מ  1 – 10 יום(\מהירות זרימה משוערת באקויפר )מ

 עין זיו השפעה צפויה

 שנים בודדות זמן הגעה משוער )שנים(

 

ור המילוי החוזר של תת האקויפר העליון בחבורת יהודה. מדובר באקויפר קרסטי, פריאטי מתחם התכנון ממוקם באז

שבו הזרימה מהירה, זמן השהיה קצר והתגובה לגשם מהירה ולכן הרגישות לזיהום גבוהה. אם במתחם  התכנון יתפתח  

ת בעייתית יגיעו אלו תוך שנים נגר מזוהם, דליפות ביוב לא מטופל, קולחים באיכות נמוכה ושפכים תעשייתיים באיכו

 בודדות למעינות ואחר כך לקידוחים במורד וישפיעו לרעה על איכות המים המסופקים לצריכה ביתית ושתיה.
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 אקולוגיה 1.10

 הקדמה 1.10.1

השטח המוצע לשכונה סמוך לנחל כזיב, שהוא נחל איתן, ואזור טבע מהחשובים ביותר בישראל.  השילוב של מים זורמים 

 שנים. 100 -מין אייל שנכחד מהארץ לפני כ –הביא לבחירת הנחל כאתר ההשבה לטבע של היחמור  וצומח מפותח

מבוססת על סקר שטח, במסגרתו זוהו טיפוסי הצומח בתחום התכנית. הצומח הוא הבסיס האקולוגית שלהלן הסקירה 

 הרכב את מכתיבים הצומח והרכב נהשמב כיוון, כוללת אקולוגית לערכיותדומה  הבוטנית למערכת האקולוגית, והערכיות

 לשם פשטות ובהירות בחרתי להסתפק במונח זה בהמשך הסקירה.. בשטח שיימצאו החיים בעלי ושפע

 הערכיות של ההשתנות עקב וזאת, אקולוגית הערכיות חלקי בלבד למפת בסיס מהווה הקיים בזמן הסקר הצומח מצב

 צפוף חורש של שטח: הבאה הדוגמא את ראו זה דינאמי ליךתה של להמחשה. במרחב מסוימת נקודה של הבוטנית

 בחריש המעובדים מטעים. שריפה עקב שנים מספר של לתקופה אותה לאבד עלול גבוהה הבוטנית שערכיותו ומפותח

 מרגע קצר זמן תוך מאד גבוהה ערכיות לרמת" השתדרג"ל עשויים, בינונית הבוטנית ערכיותם לכן ואשר, וריסוס

 – האקולוגית הרגישות בהערכת רב משקל לתת נכון זו מסיבה. בהם ויתבסס יפלוש הטבעי והחורש, פסקיו שעיבודם

 הבנויים השטחים למערך ביחס היחידה למיקום - פתוח יחידת שטח כשטח שימור של החשיבות מידת את המבטאת

 .סקירה זו בעתיד, וכך נבנתה מפת הרגישות, המסכמת מפותחים להיות המיועדים או, והמפותחים
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 תחום על ידי נחל פקיעין ממערב ונחל כזיב מצפון מטעים וחורש טבעי,  –: שטח התכנית 20 איור מס'

 

 

 פרספקטיבה מרחבית והיסטורית -תיאור השטח 1.10.2

ל, אתר השירות מ"מ )אטלס אקלימי לישרא 800 -אקלים האזור הוא ים תיכוני גשום יחסית. כמות המשקעים למעלה מ

שונות( הטבעית  חיים מצורות צמחים של אופייני שילוב ידי על שנבנה הצומח המטאורולוגי הישראלי(. תצורת הצומח )נוף

+  צומח באזור, ללא הפרעת אדם, היא חורש או יער. קיימת התאמה בין המסלע והקרקע לבין טיפוס הצומח )תצורת

 וין, הוצאת הקיבוץ המאוחד, רשות הטבע -צומח בגליל, אביבה רבינוביץ-קרקע-באזור התכנית )סלע (שליטים מינים

   והגנים, תשמ"ו(. 

באזור התוכנית קיימים ממצאים ארכיאולוגיים המעדיים על התיישובת אדם באזור בתקופות שונות ובפרט בתקופה 

תצורת הצומח ינו לנכון לסקור כיצד הביזנטית.  )ראה פרק ארכיאולוגיה(.   לאור זאת ולאור התיישבות מאוחרת יותר רא

בירוא היער לשם הקמת טרסות, עיבוד חקלאי, רעייה וכד'. כל עוד נמשכת  –מושפעת מפעילות האדם )"הפרעה"( 

ההפרעה, לדוגמא טיפול במטעים, השטח "נקי" מחורש טבעי. מהפסקת ההפרעה מתחיל תהליך של חזרת החורש לשטח 

  .1948 -, כפי שאירע בכרמי הזיתים של סוחמתא, שעיבודם הופסק ככל הנראה ב)נביטת זרעים והתפתחות מגדמים(

-(, שפעלה בארץ במחצית השנייה של המאה הPEFבאיור שלהלן, מוצג אזור התכנית במפת משלחת החקר לארץ ישראל )

היום מושב סמוך לאתר בו קיים  1948( שהתקיים עד (Suhmata. במפה מסומנים כרמי זיתים של הכפר סוחמתא 19

 צוריאל. שאר השטח היה ככל הנראה חשוף למדי עקב כריתה ורעייה. 
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 אזור התכנית מסומן במלבן אדום, מצפון לכפר סוחמתא )כיום צוריאל(. : 21 איור מס'

 ממערב, מעבר לנחל פקיעין, הכפר תרשיחא. סביב הכפרים מסומנים כרמי זיתים.
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 מ' מגבולותיה. 250וון המינים )צומח וחי( ובתי הגידול בשטח התוכנית ועד תיאור מג 1.10.3

 תיאור הצמחייה בשטח התוכנית  1.10.3.1

לפי הפרוטוקול המתואר ב"מדריך למיפוי צומח בישראל, חלק הצומח הים תיכוני"  2016מיפוי הצומח נערך בנובמבר 

יבה(. יחידות צומח סומנו לפני היציאה לשטח על גבי , באתר המשרד להגנת הסב2014)נאוה סבר, הגר לשנר, אורי רמון, 

אורטופוטו, ואחר כך נערך סקר בשטח במסגרתו זוהו המינים השליטים )מיפוי הצומח עד רמת טיפוסי צומח( ונרשמו 

מאפיינים נוספים של השטח )צמחים פולשים, עצים ייחודיים, בעלי חיים וכד'(. טיפוסי הצומח שזוהו בשטח מוצגים 

( arcgisדונם, מחושב בתוכנת  722בכל טיפוס צומח מצוינים השטח בתחום הקו הכחול )סה"כ כל טיפוסי הצומח   להלן.

במטעים פעילים, בהם אין כמעט  –בשטחים בנויים, נמוכה  – 0דרגות:  4והערכיות הבוטנית. לערכיות הבוטנית נקבעו 

רתו ו/או בוצעה הכשרת קרקע )סיקול, יישור(, וכן בחלקות מבוראות שבהן עצי החורש נכ –צומח טבעי, בינונית 

 .בחורש צפוף או חורש מעורב בזיתים –במובלעות של חורש בין מטעים, בהן יש ייצוג חלקי של צומח החורש, וגבוהה 
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 חורש צפוף בשלטון אלון מצוי בליווי אלה ארץ ישראלית ונוספים  1.10.3.2

 ערכיות בוטנית: גבוהה.  דונם.  118שטח: 

צומח השולט מצפון לשטח התכנית, במדרונות לנחל פקיעין ונחל כזיב. בשטח התכנית יש חורש צפוף ממערב טיפוס ה

 למטעים הדרומיים של צוריאל, בגבעה המשתפלת לנחל פקיעין.

 

 ם נוספים: חורש משמאל לדרך. האלונים במופע מרובה גזעים, מלווים אותם אלה א"י ומיני 22 איור מס'

 

 

ס"מ ואף  30 -מ' וקוטר הגזעים בפרטים רבים מגיע ל 6 -המין השולט בחורש הוא אלון מצוי. גובה האלונים מגיע עד כ

יותר. המופע של רוב הפרטים הוא מרובה גזעים. לאלון המצוי נלווים אלה ארץ ישראלית )גם במין זה יש פרטים בעלי 

ן התולע בדרך כלל במופע של עץ עם גזע יחיד. מלווים נוספים שמצאנו כאן הם עוזרר גודל ניכר(, אלון תולע וער אציל. אלו

מצוי, כליל החורש, אשחר מנוקד, לבנה רפואי. בתת היער, בצל העצים, רשמנו פרטים רבים של  עצבונית החורש, צמח 

 האופייני לחורשים לחים.
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 חורש בצפיפות בינונית )בד"כ( מעורב בזיתים 1.10.3.3

 ערכיות בוטנית: גבוהה.  ם. דונ 269שטח: 

בטיפוס זה נכללים כרמי זיתים ותיקים של הכפר סוחמתא. מאז שניטש הכפר פחתה אינטנסיביות העיבוד של הזיתים 

וכיום קיימת מידה משתנה של חדירת והתבססות חורש טבעי. באזורים המתונים, בטרסות רחבות יחסית, יש טיפול רב 

חותה. במדרונות נוצר חורש מעורב של אלונים וזיתים. הטיפול בזיתים כיום כולל יותר ומידת החדירה של החורש פ

בעיקר גיזום. סביב הזיתים נשמר השטח פתוח ועצי החורש מתבססים בעיקר בין סלעים ובטרסות, ומהם מתפשטים 

יצוע המתחלקים בשטח. נראה שגם לרעייה יש תפקיד בשמירה על פתיחות השטח. מסיק הזיתים מתבצע על ידי קבלני ב

 ביבול עם חברי מושב צוריאל המחזיקים בזכויות על הזיתים )מידע שקיבלנו בסיור בשטח מאחד מחברי המושב(.

 

 .: זית גזום ומטופל, טרסה מוזנחת, בכרם זיתים שהתבססו בו אלונים מצויים ועצי חורש נוספים23 איור מס'
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 .89חורש מעורב בזיתים במדרון הפונה לכביש  :24 איור מס'
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 מובלעות חורש במטעים 1.10.3.4

 ערכיות בוטנית: בינונית.   דונם. 32שטח: 

טיפוס צומח זה מופיע כרצועות צרות בפסי הסיקול סביב מטעים, בהם נבטו והתבססו עצי חורש, וכמובלעות קטנות 

 משתנה בכתמים טרשיים שלא הוכשרו למטעים. )דונמים אחדים( של חורש בצפיפות 

 מטעים נקיים מעשבייה ועצי בר, וביניהם בפסי הסיקול ובטרשים אלונים, אלות וצמחי חורש נוספים. :25 איור מס'

 
 

 חלקות מבוראות, שטח פתוח עם עצים פזורים

 ערכיות בוטנית: בינונית.  דונם.  92שטח: 

דרומי של שטח התכנית קיימים כתמים של שטח פתוח, שככל הנראה הוכשר לחקלאות ונעזב. הצומח הקיים בחלקו ה

בשטח עשבוני, ועצים פזורים בטרשים ובטרסות. נראה שנעשה שימוש בחלקים משטח זה עד לאחרונה לדוגמא במספר 

 חלקות מגודרות בדרום השטח
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 ת חקלאיות נטושות: חלקו26 איור מס'
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  קבוצת אלוני תולע לשימור 1.10.3.5

 ערכיות בוטנית: גבוהה.  שטח: אתר נקודתי, פחות מדונם. 

 ס"מ. הפרטים הגדולים מבני מינם שנראו בשטח התכנית. 40 -קבוצת אלוני תולע גדולים, שקוטר גזעיהם למעלה מ

 ראה סקר עצים, על ידי אדריכלי הנוף. 

 .: קבוצת אלוני תולע גדולים, מומלצת לשימור27 איור מס'

 

 

 מטעים

 ערכיות בוטנית: נמוכה.  דונם.   209שטח: 

המטעים מגודרים, למניעת גניבות חקלאיות ונזקי חיות בר )חזירי בר, יחמורים(. השטח מטופל למניעת עשבייה 

עריכת הסקר )לפני נביטה( לא ניתן לזהות את הרכב  והשתלטות של צומח בר מעוצה, ולכן מגוון הצמחים נמוך. בעת

מינים שיש להם התאמות או מאפיינים המאפשרים  –המינים, אך בשטחים מעובדים צפויים בדרך כלל "עשבים רעים" 

להם להתקיים גם בשטחים מעובדים ובהיעדר תחרות מתפשטים ומשתלטים על בית גידול זה, שיש בו מים וחומרי דישון 

 בשפע.
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 מטע מגודר, ללא עשבייה. למטה: מטע צעיר, מיד אחרי נטיעה. :28 יור מס'א
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 מפת ערכיות בוטנית בשטח התוכנית )ניתוח שאיננו סטטוטורי( :29 איור מס'

 

 צמחים נדירים 1.10.3.6

 . biogisאתר מקור המידע בתצפיות פרופ. אבינועם דנין ז"ל, שזמינות ב

 צמחים נדירים הנכללים בספר האדום: 6ק"מ, נמצאו  1בשטח התכנית ובסביבתו הקרובה, עד למרחק 

צלען הגליל, טופח ארך עמוד )מכונף(, פעמונית צידונית, צורית א"י, טופח הגליל, אקינוס ריחני, אוזרר אדום, וכן צמחים 

 ., ערבז סוככני  וכרכום נאה Pyrus syriacaס סורי  סומאק, עוזרר, אג –וג הבורסקאים מוגנים כדוגמת א

 

 בע"ח תצפיות 1.10.4

בסקירת בעלי החיים נתמקד ביונקים בינוניים וגדולים, וכן במספר מינים בעלי חשיבות לשמירת טבע הנמצאים באזור. 

איות מקור התצפיות המתוארות הוא רשות הטבע והגנים )התקבל מיחידת הממ"ג(. התצפיות נרשמו בתצפיות אקר

 ובסקרים שעורכת רט"ג.
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 יונקים בינוניים וגדולים  1.10.4.1

ק"מ: גירית, דלק, דרבן, זאב )תצפית אחת(, חזיר בר, יחמור, נמייה,  2מינים שנצפו בשטח התכנית ובקרבתו, עד למרחק 

ם, או בשמורת הר סנה(, שועל, תן. המינים גירית, דלק, דרבן, נמייה, שועל ותן נפוצי 2001סמור )תצפית אחת משנת 

 שכיחים למדי ולא נתמקד בהם.

 ק"מ, בשל נדירותה. 3 -התצפיות במין זה התמעטו בשנים האחרונות,  תצפית זו מוזכרת כאן למרות המרחק, כ –סמור 

פרטים. עיקר התצפיות בין מעלות ואבירים ומערבה  100 -יחמורים שוחררו בנחל כזיב וכיום יש באזור למעלה מ – יחמור

בחניון צוריאל, ביער אורנים מצפון  17.5.2012יות רט"ג רשומות שתי תצפיות בשטח התכנית וצמוד אליו: עד עבדון. בתצפ

 , במטעי צוריאל שבשטח התכנית. נחזור ליחמור בדיון בהשפעות התכנית.31.7.2014 -למושב, ו

 זוחלים

הצטמצמה מאד בעשרות השנים  מין השוכן בחורש, תפוצתו –לטאה ירוקה תת מין ישראלי )אנדמי לישראל ולירדן( 

 ק"מ משטח התכנית: מעונה, כיסרא, צוקי גיתה שבנחל בית העמק.  7האחרונות. שלוש תצפיות באזור, בטווח של עד 

 חיים-דו

חיים מתרבים בגופי מים עונתיים )שלוליות חורף, בורות מים, מעיינות -שני מינים נדירים קיימים באזור התכנית. דו

 ם מהגרים אחרי רדת גשמים. עונתיים( אליהם ה

ק"מ מדרום לשטח  7 -. כ12.4.2012חרשים, ליד חלוץ,  –תצפית בודדת בבור מים על שביל חלוץ  – טריטון הפסים

 התכנית.

תצפיות בשני אתרי רבייה באזור התכנית: עין ברזית, בערוץ נחל כזיב ממזרח לשטח התכנית,  – סלמנדרה כתומה

, ליד מושב צוריאל. סביר ששטח התכנית משמש למחיית הפרטים הבוגרים 89ר לכביש ובריכות צוריאל, סמוך ומעב

קוטע את המסלול משטח התכנית לבריכות צוריאל, יוצר חסימה וגורם לדריסה של  89המגיעים לאתרי רבייה אלה. כביש 

 פרטים רבים )אחת התצפיות בפרט דרוס במקום זה(.
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 השפעות התכניתותוחים חשיבות השטח במערך השטחים הפ 1.10.5

שטח התכנית מהווה כיום חלק מהמסדרון האקולוגי ואזור הטבע של נחל כזיב, מסדרון הרוחב העיקרי בגליל העליון 

 ואזור הטבע העיקרי בגליל המערבי )באיור שלהלן(.

שטחים תפקידו של המסדרון לאפשר תנועה של בעלי חיים בין שטחים פתוחים שהם שטחי המחייה שלהם, לאכלס 

 חדשים ולאכלס מחדש שטחים שבהם היתה הכחדה. 

 

חיים, לעומת זאת, -בעלי חיים גדולים נעים בדרך כלל בשטחים גדולים וזקוקים למסדרונות רחבים )זאב, יחמור, צבי(. דו

חיים יכולים לשרוד גם -נעים למרחקים קטנים יותר, במסלולים מוגדרים משטחי המחיה שלהם לאתרי רבייה. דו

יים" בשטח בנוי, אם קיים מקום רבייה וסביבו שטח מחייה מספיק גדול כדי לקיים אוכלוסייה. נתייחס בהמשך ב"א

 לסלמנדרות המתרבות בבריכות צוריאל, הרלוונטיות לגבעת צורים.

 

מזרחה ממסדרון -שטח תכנית מעלות צוריאל ואגם מונפורט נמצא בצומת של מסדרונות המסתעפים דרומה ודרומה

 .  אלה המסדרונות והשפעות הבינוי עליהם:הכזיב

מזרחה במעלה השלוחה אל הר פקיעין שמהווה -מסדרון זה ממשיך דרומה -אל בריכות צוריאל והר פקיעין-תכנית צוריאל

, שכבר היום השטח המוצע לשכונה חופף למסדרון זהומקביל למסדרון הראשי של נחל כזיב. חלק משמורת הר מירון 

בין שטח תכנית גבעת צוריאל לבין השטח ממזרח, הסמוך מהווה מכשול  89כביש מאחר ו  -י בלבדמתפקד באופן חלק

גורם לדריסה )הבעיה חמורה ככל הנראה במיוחד עבור סלמנדרות, שחייבות לחצות את הכביש למושב צוריאל. הכביש 

רט"ג בסלמנדרה דרוסה במקום זה(.  הוזכרה קודם תצפית .הסמוך אליו מדרום ,כדי להגיע לאתר הרבייה בריכות צוריאל

מתחם בינוי .  הרחבת צוריאל דרומה, חקלאות והלולים של חוסן חוסמים כבר כיום מסדרון זה באופן חלקיכמו כן 

. בריכות צוריאל יוכלו להמשיך לתפקד אם יבוצעו פעולות צוריאל ימשיך את מגמת ההפרה שקיימת ממילא במסדרון זה

 .שיפורטו בהמלצות, בהמשך

 

התכנית הינה תכנית מאושרת. התכנית משפיעה על מסדרון אל שמורת הר סנה, שמורות נחל בית  –תכנית אגם המונפורט 

העמק ומתלול צורים.  מסדרון זה חסום חלקית כבר כיום כיוון שערוץ נחל פקיעין עובר במובל תת קרקעי ארוך ואינו 

ספים, שאינם נרתעים מקרבת יישוב, עוברים במרווח הפתוח מתפקד כמעבר לבעלי חיים. חזירי בר ובעלי חיים נו

במדרון המזרחי של מעלות.  תכנית צוריאל איננה פוגעת בהמשך תנועה זו מאחר  89שממערב לאגם וחוצים את כביש 

 והיא משאירה את ערוץ נחל פקיעין פתוח לתנועת בעלי חיים.

כנית אגם מונפורט, תמנע תנועה של בעלי חיים מנחל כזיב לכיוון יצירה של רצף בנוי בין מעלות לבין האגם, כמתוכנן בתו

הר סנה.  השפעות תכנית אגם מונפורט נבחנות במסגרת תכנון מחודש של תכנית האגם, ובמסגרת זו נבחנות ההשפעות 

  האקולוגיות של התכנון המוצע.
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  רט על רקע מסדרונות אקולוגיים בגליל העליון והמערבי.: תכניות גבעת צורים ואגם מונפו30 איור מס'
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 : תכניות גבעת צורים ואגם מונפורט על רקע המסדרונות.31 איור מס'
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 רגישות אקולוגית 1.10.6

פתוחים. רגישות אקולוגית של שטח מורכבת מהערכיות הבוטנית )או האקולוגית( הנוכחית, וממיקומו במערך השטחים ה

הוסבר קודם שערכיות אקולוגית היא משתנה דינאמי. שטח ערכי היום יכול להישרף מחר, שטח פגוע היום יכול להשתקם 

מחר. תהליכי השיקום בגליל הגשום מהירים יחסית לשאר אזורי הארץ. לעומת זאת, שטח שנבנה, לא יחזור להיות שטח 

 קיטוע של שטחים פתוחים, או חסימה של מסדרון אקולוגי, למשל. פתוח. השפעת הבינוי קשורה למיקומו: האם נגרמו

מפת הרגישות האקולוגית הסכמתית )ברמת העקרונות, לא חישוב מדויק של כל מ"ר( משקללת את הערכיות הבוטנית 

בשטח  ככל שקרוב לבינוי ערך זה נמוך, ככל שעמוק –מציון הרגישות הכולל( עם ערך המיקום  1/3שהוצגה לעיל )ומשקלה 

 הפתוח, ערך זה גבוה, ועוד יותר גבוה, אם מדובר בשטח פתוח מוגן כמו שמורת טבע.  

 

במפת הרגישות שלהלן מוצגת הרגישות האקולוגית הגבוהה של המטעים הצפוניים של צוריאל )מחוץ לקו הכחול(, וזאת 

וד ניכר במפה שהאזור הרגיש ביותר עקב קרבתם למסדרון נחל כזיב, למרות שהערכיות הבוטנית שלהם איננה גבוהה. ע

בתחום התכנית הוא הגבעה הצפונית מערבית, וזאת עקב שילוב של ערכיות בוטנית גבוהה עם ערך מיקום גבוה. ערך 

 שטחים מופרים על ידי תשתיות ובינוי. –, למושב צוריאל ולאגם מונפורט 89המיקום יורד ככל שמתקרבים לכביש 

 

 ראה איורים מטה:  

תכנית תמל/ 1057 14/09/2017 08:44:22 נספח איכות הסביבה נספח סביבתי



 
 

 

- 53 - 

 

 

 

 : נרקיס מצוי פורח בשקע בסלע, לפני רדת גשם משמעותי. 32 מס' איור

 מערבית.-, בחורש בגבעה הצפונית26.11.16נגר המים מהסלע אל השקע יצר תנאי לחות מספיקים לפריחה מוקדמת, 
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  . :רגישות אקולוגית בשטח התוכנית33 איור מס'

 (יש לציין כי ניתוח זה אינו ניתוח סטטוטורי אלא ניתוח של ערכיות השטח ע"י אקולוג התוכנית)

 

  
)סביבה( מגדירה אזור זה כאזור  35מגדירה מרקם זה כמרקם עירוני וכן תכנית המתאר בתוקף מגדירה שטח זה כמתחם מגורים חדש. ההגדרה בתמ"א  35בהיבט סטטוטורי תמ"א   

 סביבתית גבוהה.בעל רגישות 
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 ערכים חזותיים 1.11

 תכונות נופיות של "אזור ההתייחסות" 1.11.1

 שטחים פתוחים

. לכל יחידת נוף יש וערוציםהשטחים הפתוחים המאפיינים את המרחב הנבדק הינם תבליט של הרים כיפתיים, עמקים 

 שלה: םהמאפייניאת 

 

ץ ישראלי ומידי פעם נחשפים מחשופי סלע גיר של חורש ים תיכוני אר מכוסים תכסיתברובם הגדול  ההרים הכיפתיים

 Pistacia)  ישראלית ארץ ואלה(  Quercus calliprinos)  מצוי לוןאבעצי ומצוקים. חברת הצומח מאופיינת בעיקרה 

palaestina .) 
 

 

 ,מנוצלים כולם כשטחי חקלאות טרסות מסורתית שבחלקה מאופיינת בחקלאות שלחין ובחלקה חקלאות בוסתן העמקים

 בעיקר של עצי זית שקד ונשירים.

 

  ומתנקזים למערב ממזרחהכיפתית כאשר הערוצים הראשיים זורמים  הטופוגרפיהאת  מבתריםערוצי זרימת מי נגר עילי 

 .לתכנית שממערב מונפורט אגם ולאזור פקיעין לנחל

 

ובאזורים  ,וה אותם לכל אורכםהוא מערך צמחיית הנחלים המלו העילי הנגר מי זרימת ערוציעמוד השדרה של ערוצי 

 המתרחבים במעט נתקלים בבוסתנים וחלקות מעובדות קטנות.

 

ניתן להבחין ברצפים של שטחים פתוחים  ,תרשיחא-למרות הפיזור הלכאורה אקראי של הישובים בסביבתה של מעלות

 .ם הפתוחים לשטחים הבנוייםבין השטחי הנשמרים בין הישובים ומאפשרים רצף אקולוגי וחזותי כך שנשמר היחס העדין

כדוגמת נחל  ,אלה מדגישים את ייחודה כמרקם עירוני בלב מערכת שטחים פתוחים המאופיינים ברגישות גבוהה מאד

  .ונחל געתון ממערב מרוהשמורת תל  כזיב מצפון

 

 בינוי

תרשיחא וקטנה -עלותמ –מאופיין בצפיפות שגדלה ככל שמתקרבים ל"גרעין"  תההתייחסוהמבנה ההתיישבותי במרחב 

ככל שמתרחקים ממנו. תופעה זו בולטת בפרט בחלק הצפוני בגלל נוכחותו של נחל כזיב ה"סמבטיון" המהווה מעין 

 בסביבה. תוההתיישבומחסום המונע את התפשטות הבינוי 

עם  סגות הבנויות.כתוצאה מכך נוצר ניגוד חזותי בולט לעין וייחודי בין הפסגות הטבעיות העטופות בחורש א"י לבין הפ

מעגלי לעומת הפרישה -ניתן להבחין בהבדל מובהק בין אופי הפרישה של הבינוי בישובים היהודיים הקונצנטרי ,זאת

במיוחד  ,האקראית של המבנים בישובים הערביים. הבדל זה מטשטש עם השנים עת הנוף הירוק משתלט על הישובים

 .בישובים היהודיים

קיימת התאמה מלאה לטופוגרפיה  ,כתוצאה מריכוז בניה רוויה במורדותיה ובפסגתה ,ולטלמרות המבנה האורבאני הב

י ההר באזור זה. מן הראוי לציין שבתצפיות רחוקות לא ניתן להבדיל בין הבינוי ישובונשמרת השפה המאפיינת את שאר 

 המאפיין את מעלות לבין הבינוי המאפיין את הישובים הסמוכים לה.
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 סיכום

יה באזור, למרות זאת יוגווניה של רוח המקום משתנים עם השנים בהתאם לצרכים ואופן התפתחותה של האוכלוסאופיה 

נשמרה ההרמוניה בין שני הגורמים המרכזיים המרכיבים אותה. הרמוניה המאפשרת מחד את קיומם של החיים 

רי דורות את ערכי המורשת של השטחים והצורך לשמר לדו ,ם בצל הרצון והצורך לשמר את ערכי הטבע והנוףיהמודרני

 רכי מגורים ותעסוקה.והפתוחים מול הלחצים לפיתוח לצ

 תכונות נופיות של מתחם הפיתוח 1.11.2

 נחל כזיב מצפון ונחל פקיעין ממערב. ,מדרום 89מוגדר בין כביש  מתחם התכנון

 זרח ומערב.דימויו כ"במה" המתנשאת מעל ערוצי נחל כזיב ונחל פקיעין המקיפים אותו מצפון מ

"המופע" על הבמה הוא משבצות גידולים חקלאיים כאשר לשיפוליה נטוע חורש אלונים ואלות המשתפל אל נחל כזיב 

נחל כזיב מהווה גבול פיסי לפיתוחה של העיר מעלות וכתוצאה מכך המבט מהעיר הינו פתוח לחלוטין  ונחל פקיעין.

 מעטים מאד שכמעט ולא נצפים. תהתיישבודי ומאופיין בעיקרו בנוף חורש טבעי שבו טבולים מוק

 נצפות 1.11.3

תרשיחא ובפרט לאורך הטיילת העירונית, ממערכת הכבישים הארציים הסמוכה -נצפה מהעיר מעלות התכנון מתחם

ו ובפרט לא סמוכים שנבדק לא נצפה ממוקדים תיירותיים התכנון מתחםממושב חוסן. ומעלות(, -, כביש תפן89)כביש 

, מפאת המרחק, רמת תסקירמשאר המוקדים שצוינו בים מבטים ממתחם מונפורט ומנחל פקיעין. קיימ .מנחל כזיב

הניצפות נמוכה וניתן להניח שבמבטים מרחוק המרקם הבנוי ישתלב בנוף הגלילי המעורב ולפיכך השפעתו החזותית תהיה 

 נמוכה.

 ומשאבי הנוף של המוקדים המרוחקים להם.שפיע לרעה על האגן הוויזואלי תפגע או תלא תחום התכנון המוצע בניה ב

הקריטריונים  ,במהלך תכנון הפיתוח יישמרולא ישתנה כל עוד  ,אופיו של הנוף הגלילי הנצפה מהמוקדים המרוחקים

שטחים פתוחים  רציפותלשמר הם: אופי פרישת הבינוי,  ישהקריטריונים הבסיסיים שאותם  הבסיסיים של רוח המקום. 

 כנית. וגובה המבנים בתו
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 מבט לכיוון מערב מתחום התכנון
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 כלפי הבינוי הקיים במתחם מונפורט 89מאזור כביש   מערב מבט לכיוון דרום

 

 

מבט למערב לכיוון נחל פקיעין. 

 
 

מבט דרום מערב מפסגת גבעת צורים לכיון האגם. 
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 ארכיאולוגיה 1.12

ארכיאולוגי מוכרז סחמאתא וח' אל דויר שבו אתר  שטח ניכר ממתחם התכנון הינו, הלןכפי שניתן לראות באיור של

בריכה  ,יסודות של כנסייה עם רצפות פסיפס ,קברים חצוביםנמצאו שטח . בביזנטית-שרידי ישוב מן התקופה הרומית

 .שורת ארונות קבורהו

 

למושב צוריאל מערב -נערך סקר פיתוח באתר סחמאתא שבשוליים המערביים של גבעת צוריאל, מצפון 2006בחודש ינואר 

(, לקראת 17810-95/26800-945; רי"י 22810-95/76800-945רי"ח  —; נ"צ A-4667תרשיחא)הרשאה מס' -וממזרח למעלות

תרשיחא, נוהל על ידי י' -הכנת תוכניות בנייה להרחבת העיר מעלות. הסקר, מטעם רשות העתיקות ובמימון עיריית מעלות

הלפרין וס' קרפיוקו -ל' פורת וא' שטרן )סקר(, ע' מרדר )זיהוי כלי צור(, וכן א' רוכמן (, נ' גצוב,GPSלרר, בסיוע א' שפירו )

 )ארכיון רשות העתיקות(.

השטח הנסקר מכוסה בחלקו בחורש ים תיכוני צפוף ובחלקו במטעי נשירים, שבהם פעילות חקלאית אינטנסיבית. הגובה 

מ' מעל פני הים  575חורפיש, ועד –שטח, סמוך לכביש מעלותמערב ה-מ' מעל פני הים בדרום 495.9בשטח זה הוא בין 

  ;29, 28, 26–1גיים ומתקנים )מס' אתרי סקר ובהם ממצאים ארכיאולו 28מזרחי של שטח הסקר. אותרו -בקצה הצפוני

אתר דוויר מן התקופה הביזנטית. לתקופה זו מיוחס -( שייכים לאתר ח' א26, 21–1רוב אתרי הסקר )מס'  באיור שלהלן(

( קדומים יותר וכוללים ממצא קטן 29, 28, 25, 23, 22(. חמשת האתרים האחרים )מס' 24נוסף עם שרידי בנייה )מס' 

 בלבד.

(. שרידי יישוב מן התקופה הביזנטית, שנסקרו בעבר בסקר אתרי הגליל העליון 228489-822/768067-297נ"צ ) דוויר-ח' א

(IAA Reports 14 [2001]:27רוב אבני .)  הבנייה באתר נשדדו; חלקן נמצא בשימוש משני במדרגות עיבוד חקלאיות

רות השימוש החוזר באבני החורבה, ניתן . למ1948שהוקמו על ידי תושבי הכפר הערבי סחמאתא, שהתקיים במקום עד 

עדיין להבחין בבירור בקווי המתאר של מבנים ורחובות, בבורות מים רבים, במאגר מים גדול ובמגוון מתקנים חקלאיים, 

( לאורך 16, 12, 8המעידים כי בתקופה הביזנטית היה כאן יישוב משגשג. מבין אלה נסקרו שישה מכלולי מבנים )מס' 

(, שרידים של בתי בד 10, 5, 3(, שרידי מבנים וקירות )מס' 14מערב, שקטע ממנה נשמר )מס' –בציר מזרח סמטה הנמשכת

(, שרידי מכסה של 19מערת קבורה )מס'  (18(, מאגר מים חצוב גדול )מס' 20(, גת )מס' 15, 11, 9, 4]משקולת[,  2)מס' 

. במרכז האתר ממוקמת הכנסייה, אשר נתנה לאתר את שמו. (26, 21, 17, 6, 1( ובורות מים )מס' 13סרקופג גדול )מס' 

לסה"נ  555על ידי נ' מחולי ומ' אבי יונה ותוארכה על סמך כתובת ברצפת פסיפס לשנת  1932הכנסייה נחפרה בשנת 

(QDAP 3 [1934]:92–105 בסקר אותרו שרידי הכנסייה .)–  ,(7כולל האפסיס, וכן בור מים )מס' קירות מן המבנה 

 יבתה נמצאו פזורים פריטים אדריכליים השייכים לה, כדוגמת כותרת מקושטת בדגם צמחי.ובסב

  

מ' קוטר(. בין הפריטים נמצאה אבן יד מן התקופה  60-(. תפזורת של כלי צור )כ228859/768389)נ"צ  22אתר 

 הפליאוליתית התחתונה.

  

 .וטר( מן התקופה הפליאוליתית העליונהמ' ק 60-(. תפזורת של כלי צור )כ228408/768427)נ"צ  23אתר 

  

דוויר. נסקר -(. חווה חקלאית קטנה מן התקופה הביזנטית, השייכת לעורף החקלאי של ח' א228544/768544)נ"צ  24אתר 

מזרחית שרד מגדל. במרכז המתחם נמצאה ערמה גדולה של אבני -, שבפינתו הדרומית(מ' x 14 14מתחם בנוי באבני שדה )
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ו בעת סיקול אבני המפולות שהיו במקום לאחר נטישת האתר. ממצא כלי החרס שנאסף במתחם מתוארך שדה שנערמ

 לתקופה הביזנטית.

  

מ' קוטר(. אי אפשר היה לתארך את הממצא, אך אפשר  200-(. תפזורת של פריטי צור )כ2284531/768625)נ"צ  25אתר 

( על ידי י' אהרוני בשנת 2287/7685רי"ח  —קרבת מקום )נ"צ שיש לקושרו לכלי צור מן התקופה הכלקוליתית שנתגלו ב

1952. 

  

המתוארך לראשית הברונזה התיכונה, נמצא על פני השטח  (מ' אורך 0.28(. פגיון ברונזה )228633/769041)נ"צ  28אתר 

ורה שנפגע בעת הכשרת בגבול מטע. פגיונות דומים מוכרים מקברים מתקופה זו, ודומה, לפיכך, כי הפגיון שייך למכלול קב

 הקרקע לנטיעה.

  

 נמצאה בתוך מטע. ,(. אבן יד גדולה מצור, המתוארכת לתקופה הפליאוליתית התחתונה 228633/769331)נ"צ  29אתר 
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 : ממצאים ארכיאולוגיים ועתיקות על גבי התכנית 34 מס' איור
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 נית ובסביבתה הקרובה מוצג בטבלה שלהלן.תאור השטחים המוכרזים בתחום התוכ

 : שטחים ארכיאולוגיים מוכרזים בתחום התוכנית ובסביבתה4 טבלה מס'

מספר  שם האתר

 האתר

יחס לשטח הפיתוח  תיאור

 המוצע

סחמאתא וח' 

 אל דויר

שתי גבעות שהמערבית מהן גבעה מלאכותית  3099

-שרידי ישוב מן התקופה הרומית ,)סחמאתא(

יסודות  ,כל השטח קברים חצוביםב ,ביזנטית

שורת  ,בריכה ,של כנסייה עם רצפות פסיפס

 דויר(.-ארונות קבורה )ח' אל

 התכנון בתחום מתחם

 ,יסודות של כנסיה עם רצפת פסיפס וכתובות 3100 סחמאתא

בריכה  ,שרידי מבנים ,בורות מים חצובים

 וקברים.

 התכנון מדרום למתחם

קברים  ,גת ,וי אבני גזיתשרידי מגדל בנ 3070 ח' קרחתה

 חצובים ובורות מים.

 מצפון מערב למתחם

 התכנון

שברי עמוד ובסיס  ,יסודות ,שרידי מבנים 3131 ח' יברזה

 ומיכל מים חצוב על יד המעיין.

 מצפון מזרח למתחם

 התכנון

כיאולוגי. רשות חייב להישאר כשמורת טבע ופארק אר בהתאם לחוות הדעת של רשות העתיקות, האתר במתחם התכנון

 העתיקות תתנגד לבניה בשטח זה.
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 אקוסטיקה 1.13

 תמונת רעש קיימת  1.13.1

 .או לסביבה מעבר לפעילות הלולים והמטעים כיום שטח התכנון איננו מבונה ולכן אין מפגע רעש לבני אדם

 

 

 ערכת החלופותה -פרק ב' 2

 הפרוגרמה 2.1

תוכנית חדשה במזרח מעלות כחלק מהיעדים שהוגדרו בלת תכנון שכונה , כול 1057תמ"ל תוכנית שכונת צורים מעלות, 

וכן להגדיר  2025שטחים ועתודות קרקע לפעילויות השונות הצפויות להתרחש עד שנת  הכוללים בין השארהמתאר 

צפויה  1057כאשר תמ"ל  *נפש בשנת היעד, 35,000 -תרשיחא לכ-מתחמים חדשים למגורים שיאפשרו גידול של מעלות

 יח"ד. 2316-נפש ב 8106-לבדה להוסיף כ

 התוכנית כוללת התייחסות לכלל שימושי הקרקע ובינהם תעסוקה ומסחר, שטחי ציבוריים, שטחים פתוחים מגורים וכו'. 

                                                        

 .9, עמ' 2005ואקוסטיקה בע"מ, יולי  מתוך תסקיר השפעה של הסביבה / א.ש.ל. איכות סביבה * 
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 חלוקה פרוגרמטית לפי ייעודי הקרקע 2.1.1

 דונם\יח"ד 9.7יח"ד סה"כ בצפיפות של  2,316 -דונם ומתוכננות בו כ 783-שטח התוכנית נפרש על פני כ

 מציגה את חלוקת יח"ד בין ייעודי הקרקע השונים: לה שלהלןהטב

 וצריכת השטח חלוקת יחידות דיור   5:'טבלה מס

 שטח בדונם יחידות דיור יעוד קרקע

 111.9 409 מגורים א

 79.6 719 מגורים ב

 26.4 452 מגורים ומסחר

 31.2 736 מגורים ג
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  –ציבור למבנים ומוסדות שטחים  2.1.2

 שטחים לייעודי ציבור:  6 'טבלה מס

מס' תא 

 שטח

שטח בנוי  שטח דרוש שימושים ייעוד קרקע

לשימוש 

 משולב

שטח תא 

 השטח

 הערות שלב פיתוח

מסחר מבנים  350

 ומוסדות ציבור

 כיתות. 4גן ילדים 

 כיתות. 5מעון 

 גן חינוך מיוחד.

 מתנ"ס.

 שיטור 

 בריאות משפחה.

ייעוד 

 משולב

מ"ר  2,900-כ

 בנוי

בהוראות התכנית נקבעו הוראות  1 דונם* 6.9

להקמת ותחזוקת המבנה ולנגישות 

 לשימושים הציבוריים. 

 כיתות 18בי"ס יסודי  אב"צ 351

 דונם. 2.4עתודה 

 )בית כנסת(

  2 דונם 9.6 מ"ר 500-כ דונם 9.7

 כיתות 24בי"ס יסודי  אב"צ 352

 X2בית כנסת 

 )מקווה(

ת תכנית רישום יחולק תא במסגר 1 דונם 10.0 מ"ר 750-כ דונם 10.1

 השטח למגרשים נפרדים. 

 כיתות 3גן ילדים  אב"צ 353

 בית כנסת

במסגרת תכנית רישום יחולק תא  1 דונם 2.1  דונם 2

 השטח למגרשים נפרדים. 

 כיתות 3מעון יום  אב"צ 354

 כיתות 3גן ילדים 

 בית כנסת

 )מקווה(

יחולק תא במסגרת תכנית רישום  2 ד' 3.1 מ"ר 250-כ דונם 3

 השטח למגרשים נפרדים. 

 כיתות 3גן ילדים  אב"צ 355

 )בית כנסת(

  1 דונם 1.5 מ"ר 500-כ דונם 1.5

 בית ספר על יסודי. אב"צ 356

 עתודה שכונתית

 )בית כנסת(

עד הקמת ביה"ס יתקיימו הסעות  2 דונם 23.4 מ"ר 500-כ דונם 23.5

 לבי"ס על יסודי בעיר הוותיקה.

  3לדים גן י אב"צ 357

 כיתות

 כיתות 3מעון יום 

 )בית כנסת(

  1 דונם 1.5 מ"ר 500-כ דונם 2.5

 כיתות 3מעון יום  אב"צ 358

 (X2)מקווה

  1 דונם 1.1 מ"ר 500-כ דונם 1

במסגרת תכנית רישום יחולק תא  1 דונם 2.1  דונם 2 כיתות, בית כנסת 3גן ילדים  אב"צ 359

 השטח למגרשים נפרדים. 

 ית כנסתב אב"צ 360

 )מקווה(

   דונם 1.2 מ"ר 250-כ דונם 1

מבנה תנועות הנוער ימוקם בשולי    מ"ר 400-כ  מועדון/תנועות נוער שטח פתוח 457

השטח הפתוח וישולב בתכנון נופי 

 כולל

   דונם  55.6 מ"ר 7,050 סה"כ

 

 

 מוסיפה לשטח הדרוש. התכנית עומדת בדרישות ובמספר מקומות –עמידה בדרישות  .1

  –ת מוסדות הציבור שפרי .2

a. ים באופן שתואם את המרכז הגיאוגרפי עפ"י צפיפות המגוריםגני הילדים פרוס  

b. י של השכונה.בנים באופן שתואם את פרישת הבינוי האורגני הילדים פרוס 

c. זור ציבורי שבו פיתוח נופי מוקפד, המאפשרים הליכה בטוחה.כל גני הילדים צמודים לשצ"פ או לא 
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d. דים צמודים לדרכים מסדר לא גבוה בהיררכיית הכבישים.כל גני היל 

e. פרושים במרכז השכונה. בתי הספר היסודיים 

f.  89סמוכה לכביש  –חטיבת הביניים והחטיבה העליונה  

 .למוסדות ציבור ושצ"פ לכבישים, פרושים במרכז השכונה בסמוך – תרבות, בריאות ומסחר ת מרכזי ציבור:שפרי .3

 

 

 –ם שטחים ציבוריים פתוחי 2.1.3

תכנון השטחים הפתוחים בתכנית )ראה איור שלהלן( תואם כמותית ואף עובר את הדרישה הפרוגרמתית )ראה טבלה 

קיים מגוון סוגי שצ"פ כאשר , ולשצ"פים עצמם שלהלן(. פיזור השצ"פים מאפשר גישה טובה לכלל המתחמים

 קטנים, בינוניים וגדולים(. )אינטנסיביים, אקסטנסיביים ושטחים פתוחים טבעיים( ומגוון היררכי )

 

 

 

 : פרוט שטחי השצ"פ בשטח התכנית7 בלה מס'ט

 שטחים פתוחים ציבוריים : תכנון 35 איור מס'
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 מחברים את חלקיה השונים של התוכנית ובאופן זה מעודדים תנועה רגלית.ציבוריים משולבים ברחבי השכונה, ו שבילים

 היענות תוך יםורציפ ימיםקי עילי נגר מי זרימת נתיבי התכנון שומר על רציפה, ובפרט כלל היא פים"שצה שתפרי

 טבעית תכסית על הניתן ככל שמירהו הקיימת יהפלטופוגר השטח פיתוח הותאםבנייה משמרת נגר. כמו כן  לעקרונות

 .העירונית והמדיניות המתאר תתכני לעקרונות היענותתוך  פים"בשצ מקומי וצומח

 

 הערכת חלופות 2.2

וני החלופות. השאלה המרכזית עבור כל איפיון הייתה: הערכת החלופות נעשתה באופן יחסי: השוואה בין אפי

 "איזו מהחלופות פוגעת/ מיטיבה פחות או יותר?"

 קריטריונים:

 האם הקו הכחול כולל בתוכו  –קו כחול  .1

 יחידות נוף רגישות יותר/פחות .א

 פגיעה בשטחים פתוחים .ב

  –נגר עילי  .2

 על ספיקת ואיכות מי המעיינות התוכניתהשפעת  .א

רימה והחלחול של הנגר העילי באופן שלא יפחית את המילוי החוזר של מי הזנת שינוי משטר הז .ב

 המעיינות

הפחתת פגיעה באיכות המים בשל כניסתם של מזהמים שונים למערכת ההידרולוגית כגון:  .ג

 שמנים, תשטיפים, ביוב, מתכות וכיוב'.

 

 קרבה לאזורים רגישים .3

 שמורות טבע .א
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 נחלים .ב

 יערות .ג

 ופית גבוההיחידות בעלות ערכיות נ .ד

 צומח .ה

 חי .ו

 עתיקות .ז

 קרבה למפגעים .4

 לולים .א

 מטעים .ב

 רעש .ג

 פרישת בנוי .5

הטמעת הבינוי בנוף הטבעי והקטנת  הגבעה של הטבעית הטופוגרפיה על ה רישמ –התאמה לנוף  .א

 נוכחותו בנוף הסובב.

 ציפוף בינוי .ב

i.  שטחים פתוחים טבעיים לשימור או לשיקום נופי, המיועדים ליצירת הפרדה והקטנת

ם של אזורים בהם קיימים מפגעים סביבתיים ונופיים, כגון: כביש אזורי, מבני השפעת

 משק, מטעים וכו'.

 עידוד הליכתיות .ג

יצירת מעברים וקשרים להולכי רגל ורוכבי אופניים בין מתחמי הבינוי, המוקדים השכונתיים ומבני  .6

 הציבור במרחב נוף פתוח.

 לינארים ובמוקדים שבתוכם. פיתוח תרבות נופש פנאי וספורט בשטחים פתוחים .7
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 חלופות לקביעת הקו הכחול 2.2.1

סביב הסוגיות הסביבתיות הקשורות בריכוז/פיזור הבינוי לאורך השתפלות  החלופות מתאר הקו הכחול נסובהערכת 

ו בתהליך התכנון הנוכחי לא נבחנו חלופות לקו הכחול. חלופות אל הגבעה, קרבה/ריחוק מערוצי הנחלים, נצפות השכונה.

 נידונו בשלבים מוקדמים יותר וכחלק מתוכנית המתאר הכוללת של העיר מעלות. 

 –( מציגה פרישה אורכית של השכונה בכוון צפון שלהלן איורחלופת הקו כחול  הראשונה )ראה  2.2.1.1

 דרום.

 : חלופת הקו הכחול הראשונה36 איור מס'
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יותר לאורך שדרה מרכזית העוקבת אחר הטופוגרפיה ופיזור בינוי נמוך יותר לכוון שולי חלופה זו מאופיינת בבינוי צפוף 

 ישנם שני גושים בינוי עיקריים נפרדים. השכונה ומורדות הנחלים: כזיב, פקיעין.

ור אזורים ציבוריים כמו שצ"פ, מסחר ומוסדות ציבורים מרוכזים במרכז אחד מבין שני ריכוזי הבינוי. בהתאם ישנו פיז

  של אזורים ציבוריים בגוש הצפוני.

 .22ערוץ נחל כזיב. ועולה על שטחי יער המוגדרים ע"י תמ"א  שיפוליחלופה זו חודרת עמוק לתוך 

 נגר עילי

 .זיהומים בחלופה זו אין שמירה על הזרימה טבעית ומניעת

 קרבה לאזורים רגישים

 רה שטח לפארק עתיקות. לשטח ערוץ נחל כזיב. מתרחקת מאזורי יערות. מותי מתקרבת

  רבה למפגעיםק

 . שהם חלק מערכי הנוף בשטח זה מטעים פחות מסירהחלופה זו  יה.השנ לחלופה דומהבחלופה זו   קירבה ללוליםה

 יה.השנ לחלופה דומהבחלופה זו  89קרבה זהה לכביש ה

  ת בינוישפרי

 צפונה לכוון ערוץ נחל כזיב. הממשיך גם במדרון הגבעה ברכסמייצרת בינוי צפוף וגבוה חלופה זו 

 עידוד הליכה

 בעיקר. ישנה רשת של שבילים ארוכים. מפוזרים בשולי השכונהה תוחיםפיבור צטחי שקיימים 

  תרבות ונופש

בשל אורכיות השכונה הנגישות לשטחי השצ"פ המרוכזים בחלק הדרומי יותר של אזור התכנון פחות שוויונית לכלל 

 .תושבי השכונה

 

 

  מציגה פרישה מעגלית יותר. שלהלן( איורקו הכחול השנייה )ראה חלופת ה 2.2.1.2

 קו כחול זה הוגדר לצוות התכנון כפועל יוצא של תוכנית מתאר וכבסיס לתכנון הנוכחי. 
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 שנייה:ה הכחול הקו חלופת:   37 איור מס'

 

 
י יותר של גבעת צוריאל, אך משתמש בשטחים נופיים שנותרו פני החלק הדרומהמתרכז על חלופה זו מאופיינת בבינוי 

כמו כן מתרחקת מתחומי ערוץ נחל כזיב. חלופה זו מפנימה את עקרונות תוכנית המתאר ו  חשופים בחלופה הקודמת.

  .22אינה עולה על שטחי יער המוגדרים ע"י תמ"א 

 ר במרכז השכונה לאורך שדרה ראשית.אזורים ציבוריים כמו שצ"פ, מסחר ומוסדות ציבורים מרוכזים יות

 

  קו כחול

 לא פוגעת בשטחי שמורות הטבע סביב נחל כזיב ונחל פקיעין  -חלופה שניה 
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 נגר עילי

  .זרימה טבעיתכיווני שמשנה  שאינו בינויבשני התוכניות קיים 

 קרבה לאזורים רגישים

 מצפון לה.  מותירה נופי מטעים ויער נטועהתוכנית  מותירה שטח לפארק עתיקות. , ומתרחקת מערוץ נחל כזיבהתוכנית 

 קרבה למפגעים

 ולמטעים.  89כביש ללולים, לדומה בה ירק -קרבה זהה לחלופה הראשונה 

 בינוי פרישת

 מפזרת בינוי בהתאם לתוואי השטח

 עידוד הליכה

 קיימים שצ"פים במרכז מבננים המאפשרים תנועת הולכי רגל בטוחה יותר

 תרבות ונופש

 ישות לשטחי השצ"פ יותר שוויונית לכלל תושבי השכונה משום שהמרחקים מהשצ"פ קצרים יותרהנג

 

 

 טבלת השוואת חלופות הקו הכחול 2.2.1.3

 הערות חלופה שנייה חלופה ראשונה קרטריון

 לשיפוליחודרת  –חלופה ראשונה  קו כחול

נחל כזיב אך לא לערוץ פקיעין 

 ומותירה תאי נוף חפשיים

 

בשטחי פחות וגעת פ  -חלופה שניה 

שמורות הטבע סביב נחל כזיב 

 ונחל פקיעין

 

  שומר על נתיבי זרימה טבעיים אינו שומר על נתיבי זרימה טבעית נגר עילי

 

קרבה לאזורים 

 רגישים

 חודרת לשטח ערוץ נחל כזיב.

 סירה פחות אזורי מטעים.מ

 מתרחקת מערוץ נחל כזיב. 

 .מותירה שטח לפארק עתיקות

 

 

 . מרחק דומה מלולים געיםקרבה למפ

 מסירה מטעים.

 89קרבה זהה לכביש 

מותירה מרחק דומה מלולים. 

לכן קרובה אליהם.  –מטעים 

 89קרבה זהה לכביש 

 

 

מייצרת בינוי צפוף וגבוה במרכז  בינוי פרישת

 הגבעה

מפזרת בינוי בהתאם לתוואי 

 השטח
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 סיכום 2.2.1.4

 בשני הקשרים עיקריים:החלופה השניה עדיפה על הראשונה  •

מי ערוצים של נחלים ראשיים באזור. חשיבותו של נחל כזיב בקנה מידה אזורי וארצי לתחוהחלופה אינה חודרת  •

 תוארה בסעיף הידרולוגיה

 הבינוי קומפקטית יותר ובכך:פרישת  •

o נוף מקומיים:טבעיים ומעשי ידי אדם. פוגעת פחות בערכי טבע: צומח וחי וערכי 

o תואמת את תוואי השטח 

o מייצרת גישה נוחה יותר לשטחים ציבוריים ובכך גם מעודדת אורח חיים פעיל יותר  

ם במרכז מבננים קיימים שצ"פי שצ"פ מפוזרים בשולי השכונה עידוד הליכה

המאפשרים תנועת הולכי רגל 

 בטוחה יותר

 

בשל אורכיות השכונה הנגישות  תרבות ונופש

לשטחי השצ"פ המרוכזים בחלק 

הדרומי יותר של אזור התכנון 

פחות שוויונית לכלל תושבי 

 השכונה

הנגישות לשטחי השצ"פ יותר 

 שוויונית לכלל תושבי השכונה

משום שהמרחקים מהשצ"פ 

 יותרקצרים 
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 ייעודי הקרקע פרישתנוי שטח התוכנית וליחלופות לב 2.3

לריכוז/פיזור הבינוי יחסות . קיימת התיחלופות לבינוי שטח התכניתבהינתן חלופת הקו הכחול המצומצמת יותר נבחנו 

 אקולוגי או לאורך השתפלות הגבעה, קרבה/ריחוק מערוצי הנחלים, נצפות השכונה, קרבה לאזורים רגישים ובעלי ערך

 .שלהלן( איור)ראה  גבוה נופי

 : מיפוי יחידות נוף רגישות בשטח התכנון38 מס' איור

 

  – 1חלופת בינוי  2.3.1

ועיקרו תכנון שטחי ציבור הפרושים לאורך שנפרש לאורך רכס הגבעה,  שלהלן( איור)ראה , כוללת בינוי 1ינוי חלופת ב

 הבינוי מתרכז באזור הדרום מזרחי של הרכס ומתרחק מערוץ נחל פקיעין וכזיב.הכביש הראשי. 
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 1: חלופת בינוי  39 מס' איור

 

 בינוי פרישת

 הבינוי עוקבת אחר קו הרכס בצפיפות בינונית רצופה אך עם רשת שבילים ירוקים המחברים בין שצ"פ. פרישת

 נגר עילי

 הבינוי עוקבת אחר קו הרכס ובכך משאירה את מדרונות היובלים והואדיות המשתפלים לכוון הנחלים פנויים פרישת

 ת הנגר העילי.רשת השבילים והגינון תורמים להשהיי ומאפשרת זרימת נגר עילי.

 קרבה לאזורים רגישים

 .בעיקר בתחום הפארק הארכיאולוגי יער נטועמותירה שטחי   .וערוץ נחל פקיעין מתרחקת מערוץ נחל כזיבחלופה זו 

 קרבה למפגעים

 הבינוי פרוש על שטח נרחב מהמטעים. ב ללולים.וקרהבינוי בחלקו המזרחי 

 89לכביש לכן קרובה אליהם. קרבה זהה  –מותירה מטעים 

 עידוד הליכה

 ומאפשרת תנועת הולכי רגל בטוחה יותר. בין שטחי ציבור פתוחים מחברתרשת שבילים ירוקים 

 תרבות ונופש

 .נגישה ושוויונית מבני הציבור והמסחר פרושים לאורך הכביש הראשי ומייצרים חזית מסחרית

 מבטים

 ויזואלי וקשרמאפשרת מבטים לכוון ערוצי הנחלים, נוף ופרישת הבינוי המתרכזת בציר הדרום מזרחי משמרת את ערכי ה

 .העיר של הקיימות המערביות שכונותיה עם

 נצפות

 בשוליה הקיימות ומהשכונות המעפילים ג"כ רחוב שלאורך מעלות של הראשית העירונית מהטיילת נצפית השכונה

 .89 כביש מכיוון השכונה נצפית כן כמו. העיר של המזרחיים
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  – 2וי חלופת בינ 2.3.2

מתחמי בינוי  7 –שטח הבינוי מחולק ל .עוקב אחר הטופוגרפיה  ושאינ, כוללת בינוי (שלהלן איור)ראה  חלופת בינוי 

קיימת רשת של שבילים כמו כן . במרכז השכונה אזור בנייני הציבור מרוכז בשלושה מקומות  מוקפים בכביש היקפי.

 ח הבינוי אחידה.ירוקים המקשרת בין המתחמים. גובה וצפיפות שט

 

 2 בינוי חלופת:  40 מס' איור

 

 בינוי פרישת

 עובדה זו תשנה את פני השטח ותתדרוש עבודת פיתוח רבה.לא תואמת את השטח הטופוגרפי ואחידה. הבינוי  פרישת

 .הנקטעים תכופות ע"י כבישי השכונהרשת שבילים ירוקים קיימת  

 נגר עילי

מאפשרת זרימת נגר עילי חפשיה ופחות מזוהמת. רשת השבילים לא עוקבת אחר קו הרכס ובכך  אינה הבינוי פרישת

 והגינון תורמים להשהיית הנגר העילי.

 קרבה לאזורים רגישים

 חלופה זו מתרחקת מערוץ נחל כזיב וערוץ נחל פקיעין. לא מותירה נופי מטעים.  מותירה שטחי יער נטוע.

 קרבה למפגעים

 . מתוכנן בשטח הלוליםינוי בחלקו המזרחי הב

 89לכן קרובה אליהם. קרבה זהה לכביש  –מותירה מטעים 

 עידוד הליכה

 רשת שבילים ירוקים מחברת בין שטחי ציבור פתוחים ומאפשרת תנועת הולכי רגל בטוחה יותר.

 תרבות ונופש

 רית.מבני הציבור והמסחר פרושים לאורך הכביש הראשי ומייצרים חזית מסח
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 נגישות כלל מתחמי הבינוי לחזית זו אינה שוויונית.

 

 מבטים

 מבטים לכוון ערוצי הנחלים.מעט מאוד פרישת הבינוי מאפשרת 

 נצפות

 תשנה את פני השטח על ערכיו הנופיים.הבינוי  פרישת

 

  – 3חלופת בינוי  2.3.3

בעה. כביש מעגלי באופיו סובב את מרבית המתרכז בתווך המרכזי של הגכוללת בינוי   שלהלן( איור)ראה  3חלופת בינוי 

שטח בנייני  . צפיפות גבוהה יותר קיימת לאורך כבישי הגישה. שאר הבינוי אחיד ולא עוקב אחר הטופוגרפיה.השטח הבנוי

 הציבור מתרכז במקום אחד. באזור הצופה לערוץ נחל פקיעין. 

 

 3 בינוי חלופת:  41 מס' איור

 
 בינוי רישתפ

 הבינוי לא תואמת את השטח הטופוגרפי ואחידה. עובדה זו תשנה את פני השטח ותתדרוש עבודת פיתוח רבה. פרישת

 קיימת רשת שבילים ירוקים. 

 נגר עילי

הבינוי אינה עוקבת אחר קו הרכס ובכך לא מאפשרת זרימת נגר עילי חפשיה ופחות מזוהמת. רשת השבילים  פרישת

 פרישת וצורת השצ"פים אינה מסייעת בהזרמת הנגר העילי לכוון ערוצי הנחלים.ם להשהיית הנגר העילי.והגינון תורמי

 קרבה לאזורים רגישים

 שטחי יער נטוע. משאירהנופי מטעים.   משאירהחלופה זו מתרחקת מערוץ נחל כזיב וערוץ נחל פקיעין. 
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 קרבה למפגעים

 הבינוי בחלקו המזרחי מתוכנן בשטח הלולים. 

 89לכן קרובה אליהם. קרבה זהה לכביש  –מותירה מטעים 

 עידוד הליכה

מאפשרת תנועת פרושה באופן שרירותי וגיאומטרי מבלי שתתן מענה קישורי לכלל מוקדי השכונה. רשת שבילים ירוקים 

 הולכי רגל בטוחה יותר.

 תרבות ונופש

ים, הצופים לכוון נחל פקיעין ונחל כזיב. מיקומם אינו מרוכזים בגבעה בעלת מבטים לערכי נוף גבוהמבני הציבור והמסחר 

ולכן יש סיכוי נמוך שיהווה מרכז שכונתי. מיקום שולי זה לא מייצר שוויוניות בהגעה  תואם את המרכז הג"ג של השכונה

 לשימושים ציבוריים. 

 מבטים

 פרישת הבינוי מאפשרת מעט מאוד מבטים לכוון ערוצי הנחלים.

 נצפות

 תשנה את פני השטח על ערכיו הנופיים.י הבינו פרישת

 

  – 4חלופת בינוי  2.3.4

את המבנה הטופוגרפי ופרוש. קיימת רשת שבילים ירוקים  הברוב אםתוהכוללת בינוי  שלהלן( איור)ראה  4 חלופת בינוי

בקרבת  ושטחי ציבור פתוחים פזורים שבחלקם הגדול תואמים פתחי יובלים וואדיות. שטחי מבני הציבור פרושים גם הם

בחלקם מייצרים חזית מסחרית ואזור ציבורי במרכז אך בחלק הפנימי של התוכנית בין שכונות המגורים. הכביש הראשי 

 השכונה.
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 4 בינוי חלופת:  42 מס' איור

 
 בינוי פרישת

ירידה בצפיפות עם פניה לכוון תואמת ברובו את המבנה הטופוגרפי. קיימת צפיפות גבוהה לאורך הכביש הראשי ו

 הוואדיות.

 נגר עילי

אחר קו הרכס ובכך מאפשרת זרימת נגר עילי חפשיה ופחות מזוהמת. רשת השבילים והגינון ברובה הבינוי עוקבת  פרישת

 תורמים להשהיית הנגר העילי.פרישת וצורת השצ"פים מסייעת בהזרמת הנגר העילי לכוון ערוצי הנחלים.

 גישיםקרבה לאזורים ר

 חלופה זו מתרחקת מערוץ נחל כזיב וערוץ נחל פקיעין. משאירה נופי מטעים.  משאירה שטחי יער נטוע.

 קרבה למפגעים

 הבינוי בחלקו המזרחי מתוכנן בשטח הלולים. 

 89לכן קרובה אליהם. קרבה זהה לכביש  –מותירה מטעים 

 עידוד הליכה

מטרי מבלי שתתן מענה קישורי לכלל מוקדי השכונה. מאפשרת תנועת רשת שבילים ירוקים פרושה באופן שרירותי וגיאו

 הולכי רגל בטוחה יותר.

 תרבות ונופש

מבני הציבור והמסחר פרושים לאורך הכביש הראשי מצדיו השונים ומייצרים חזית מסחרית הנגישים לכלל מתחמי 

 הבינוי.

ים, הצופים לכוון נחל פקיעין ונחל כזיב. מיקומם אינו מבני הציבור והמסחר מרוכזים בגבעה בעלת מבטים לערכי נוף גבוה

תואם את המרכז הג"ג של השכונה ולכן יש סיכוי נמוך שיהווה מרכז שכונתי. מיקום שולי זה לא מייצר שוויוניות בהגעה 

 לשימושים ציבוריים. 

 מבטים

  מתחשבת בערכי הנוף הסובבים את הגבעה.פרישת הבינוי 
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 נצפות

 את פני השטח על ערכיו הנופיים.מת ברובה תואהבינוי  פרישת

 

 

 ראה בפרק הבא.  –תיאור החלופה הנבחרת 
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 ור התוכנית המוצעתתא -פרק ג' 3

 ייעודי ושימושי הקרקע בתכנית פרישת 3.1

מערב, כאשר מירב הפיתוח מתרכז בחלק הצפוני -מזרח דרום-ה העקרונית של התוכנית היא על ציר צפוןשתפרי מגורים:

 איורכפי שניתן לראות בית ואילו החלק הדרומי אינו מפותח מאחר ובשטח זה ישנם אתרי עתיקות רבים. של התוכנ

( דונם\יח"ד 3.65-רוויה )מגורים א'-בין בנייה הלא בכל שטח התוכנית ת המגורים בשכונה מתאפיינת בעירובשפרי,  שלהלן

  (.דונם\יח"ד 23.5 -, מגורים ג'דונם\יח"ד 17.12 -רסחומגורים ומדונם \יח"ד 9.03-גורים ב'מובין הבנייה הרוויה )

השב"צ העיקרי בתחומי התוכנית ובו מתוכנן ביה"ס התיכון נמצא בחלקה הדרום המזרחי של התוכנית.  מרחקו  שב"צ:

כמו כן נמצאים שב"צים מ' מן כביש הגישה המזרחי.  70 -מ' מהלולים הנמצאים ממזרח לו, וכ 120של הביה"ס הוא 

ם במיקומי מפתח ביחס למגורים המוצעים ולאורך קווי הגובה לצרכי נוחות 1בהם מתוכננים ביה"ס היסודי נוספים

 ההליכות.

 תשריט ייעודי הקרקע:  43 איור מס'
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, תוך יףהיא לאורך קווי הגובה ובאופן רצתוכנית פרישת השצ"פ ב שלהלןכפי שניתן לראות  שצ"פ: שטחים פתוחים 

ים לעומת אינטגרציה בין מתחמי המגורים ובין סוגי השצ"פ השונים )אינטנסיבי ואקסטנסיבי(. פרישת השטחים הפתוח

, לצורך יצירת חיץ בינה לבין בהיקף התוכנית וזאת לצורך שמירה על הפארק הארכיאולוגי בדרומה  זאת ממוקמים

 במזרחה.  תוכנית האגם וליצירת חיץ בין התוכינת לבין הלולים

 השצ"פ  בשכונה פרישת:  44 איור מס'

 
 

 

 

  מערך הדרכים:

כפי שניתן לראות באיור שלהלן, ישנה היררכיית כבישים ברורה בתוכנית כאשר ישנן שתי נקודות הזנה : דרכים מוטוריות

הדרכים המוטוריות מקשרת בין חלקיה המזרחיים מערכת  : האחת מכיוון מזרח והשנייה מכיוון מערב.89לשכונה מכביש 

, ואילו שאר הדרכים מאפשרות את התנועה צפונה ודרומה במהירויות 10-ו 4,5והמערביים של השכונה באמצעות כבישים 

 נמוכות יותר.

 לאורך טובה קישוריותכפי שניתן לראות באיור שלהלן, ישנה רשת דרכים להולכי רגל מגוונת המאפשרת דרכים רגליות: 

 .בינהם קישור תוך דרום- צפון וציר מערב -מזרח ציר

. 
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 בעקבות התוכנית:  השפעות תנועתיות הצפויות

 תרשים היררכיית דרכים בתוכנית:  45 איור מס'

  
 תרשים מערכת ההליכה הרגלית:  46 איור מס'
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 מאפיינים תיאור חתכי בינוי 3.2

זורים בהם ישנה בנייה רוויה. כפי שתואר אקומות ב 6קומות לבין  2נע בין גבהים של הבינוי למגורים בתוכנית : מגורים

 לעיל, הבינוי למגורים מעורב בכל חלקי התוכנית. 

 באיורים שלהלן ניתן לראות חתכים מאפיינים של התוכנית:

 תך מדרום מזרח לצפון מערב, הגבעה הצפון המערביתח:  47 איור מס'

 
 חתך ממזרח למערב, אזור המגורים הסמוך ללולים:  48 איור מס'

 

 

 חתך ממזרח למערב, אזור המגורים הצפון המזרחי:  49 איור מס'

 

 

 

 חתך ממזרח למערב, צפון אזורים המגורים המזרחי:  50 איור מס'
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 מערכת התיעול המוצעת 3.3

 בצורה יזרום הנגר  .גישה ודרכי פתוחים שטחים ,לחינוך ציבור מוסדות ,מגורים לצרכי הינה התכנית בשטח הבניה

 חולק ,הכבישים עילשיפו ובהתאם המוצעת התכנית פי על  .הטבעית לטופוגרפיה בהתאמה הכבישים לאורך גרביטציונית

 באגם הוא שלו הניקוז ומוצא 1 ניקוז כאגן מוגדר השטח עיקר .באיור שלהלן המסומנים ניקוז אגני ארבעהל השטח

 נחל של ליובל ישירות ,בהתאמה ,ומערב מערב-צפון לכיוון מתנקזים 3 -ו 2 אגנים .הנגר להשהיית שישמש ,מונפורט

-דרום בכיוון פקיעין לנחל לכיוון יתנקז השטח ן,חוס צומת של הסדרה אחר, ל4מאגן מס'   .השכונה לגבול מעבר פקיעין

 .המונפורט לאגם וזרםי ומשם מערב

ככלל התוכנית משמרת את ערוצי הזרימה הטבעיים כפי שניתן לראות באיור שלהלן, וכן עושה שימוש בחלק מן השצ"פים 

 בתחום יתוכננו וסחף רעילים חומרים, מפסולת ולניקויו נגרה מי להשהיית אמצעים .)הואדי והגבעה( כאזורי השהיית נגר

 אלה אמצעים .מערבי הצפון בחלקה פקיעין לנחל המשתפל הואדי ובתחומי התכנית שבדרום הארכיאולוגי הפארק

 המים ואיכות הזרימה משטר הבטחת תוך ,1-4 הניקוז אגני למוצאי בסמוך הפתוחים השטחים בתחום גם יתוכננו

 .פקיעין ונחל מונפורט אגם יווןלכ המוזרמים
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 : תוכנית נופית עם סימון נתיבי זרימה טבעיים לנגר עילי51 איור מס'

 

 

 

 

 קיים לא ,תלולים ובשיפועים הסביבה מעל גבוה טופוגרפי ברום ,הניקוז אגן במעלה נמצאת התוכנית כי העובדה לאור

 יגרום  )גשם מי לחילול האטימים( הבנויים השטחים והגדלת השטח פני יסויכ .התכנית שטח אל עילי נגר התורם אזור

 לכושר בהשוואה זניחות הן הנחל אל ישירות שיזרמו הנגר כמויות אך  ,נחל פקיעין במורד שיזרום הנגר נפח להגדלת

 ים. לצורך העשרתו במ –יוזרמו בתיעול ישירות לאגם המונפורט  2ואגן  1אגן  .שלו ההולכה
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 חלוקת אגני ההיקוות בשכונה –ניקוז :תוכנית 52 איור מס'
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 השפעות התוכנית על הסביבה או השפעות סביבתיות על התכנית -פרק ד' 4

 השפעות נופיות  4.1

ן הוא שטח פתוח גבעת צוריאל כיום היא איזור כמעט לא מבונה, למעט לולים ומספר דירים ואורוות. שאר אזור התכנו

ערוצי  ארצישראלי. טבעי חורש כוללשל שטח התכנון  ר מעובד וכולל מטעים. חלקו הדרום מזרחישבחלקו הצפוני בעיק

שבו ממצאים ארכיאולוגיים שטח ארכיאולוגי מוכרז הדרומי הוא החלק  .הכיפתית הטופוגרפיהנחלים מבתרים את 

 ומיועד לפיתוח פארק עתיקות.

ן לשמר מספר תשנה את אופי השטח מפתוח לבנוי. עם זאת, על ידי תכנון רגיש לערכי הנוף נית הקמת שכונה חדשה

 ליצור הנגשה לציבור למקומות בעלי ערכיות גבוהה שלא הייתה קיימת עד כה.מרכיבים חשובים ואף 

 המייחדות את שטח התכנון אותן ניתן לשמר או לפתח כך שהפגיעה תצומצם כוללות: תצורות הנוף

 

 ל כזיבחמדרונות ערוץ נ .א

 מדרונות ערוץ נחל פקיעין .ב

 ואדיות הפתוחים אל הנוף. .ג

 גבעות כיפתיות הצופות לערוצי הנחלים .ד

 מחשופי סלע גיר ומצוקים. .ה

 בוסתנים וחלקות מעובדות .ו

התכנון המוצע נסוג עד כמה שניתן מערוצי נחל כזיב ונחל פקיעין.מוצעת כפי שניתן לראות בהדמיות החלופה הנבחרת, 

הבינוי מרוכז בקו הרכס כדי לוודא  לא מופרות.תצורות נוף טיילת היקפית סביב השכונה, המאפשרת הליכה והנאה מ

הפיתוח משלב 'כתמים' של שצ"פ ושל שטחים לשימור, מפתח רצועות ירוקות  פגיעה מינימאלית במפתחי הוואדיות לנוף.

 ואדריכלות בעלת מוטיבים ירוקים.

 לפיתוח הנלוות )ותקשורת חשמל ,מים( קרקעיות-התת התשתיות מהסדרת כתוצאה רםתג נוספת חזותית השפעה

 הטמנת שעבודות חשש קיים לפיכך ,תרשיחא-ממעלות מנותק התכנון מתחם תשתיות חיבור מבחינת .המתחמים

 הנחל בערוץ תתבצענה אשר ומילוי חפירה בפעולות כרוכה תהיה הראשית העירונית המערכת אל והתקשרותם התשתיות

 הנזק ביצוע למועד הניתן ככל קרוב יבוצע תשתיות הטמנת מעבודות כתוצאה שייפגעו האזורים שיקום. ובמדרונות

 .ג"ורט העיר מהנדס לאישור שיוגשו מפורטות לתכניות בהתאם
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                                          מבט מגבעה צפונית                                      : 53 איור מס'

 

 

 מבט מהשכונה המערבית: 54 איור מס'
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 טפון מערבית של אגם מונפורצ: מבט הפינה ה55 איור מס'
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 אקולוגיותהתוכנית על המערכת ההשפעות  4.2

 השפעות התוכנית על תחום השטח 4.2.1

תחום השטח המבונה בתכנון השכונה, כולל בחלקו בינוי על שטחים בעיבוד חקלאי. בחלקה המערבי של התוכנית קיים 

 בינוי על שטח בעל ערכיות אקולוגית גבוהה יותר. 

התייחסות עליו משפיעה התוכנית.  הר פקיעין –לבריכות צוריאל השפעה על המסדרון האקולוגי בפרק זה תסקר ה

 . 1.10.5ראו בפרק א בסעיף הר פקיעין  - מסדרון מזרחה מנחל כזיב לבריכות צוריאלל

 התייחסות למסדרון האקולוגי המוצע בין תכניות גבעת צורים ואגם מונפורט 4.2.1.1

ושעליו התכנית המוצעת   ,גם ולבין תכנית צוריםבין תכנית הא  מוגדר בתוכנית המתאר כשטח פתוחההשצ"פ אזור 

מהווה בפועל חיץ בין שכונת צוריאל לבין תכנית המונפורט. השטח יישמר כשטח פתוח שאינו מופר וישמר ככל  ,שומרת

אין ביכולתו של שטח חיץ זה לתפקד  קרי צמחיית חורש ובתה.  למרות זאת,  –האפשר את המצב הקיים בו כיום 

מקום בלתי מתאים לחציית כביש בשל  –וגי, מאחר ורצועת השטח הפתוח צרה מדי, ומובילה אל מחלף כמסדרון אקול

התאורה והרמפות. בהתאם לזאת לא מומלץ לבצע מעבר תת קרקעי למטרות מעבר אקולוגי כי הוא לא ישמש כמעבר 

 על קרקע ללא מילוי משמעותי. אקולוגי אפקטיבי. כמו כן קיים קושי משמעותי בביצוע מעבר זה מאחר הכביש יושב 

 

כפי שקיים היום.  לסלמנדרות מחייה כשטח לשמש להמשיך יוכל מצפון 89 לכביש הצמוד הארכיאולוגי הפארקמנגד 

 ואמצעים ייעודיים מעברים בפיתוח עתידי של הכביש ניתן יהיה לשפר את השימוש בשטח המחייה הקיים על ידי ביצוע

 .הרבייה אתר, צוריאל לבריכות בדרכן שלהן הודריס הכביש על עלייה למניעת

 

  התכנית השפעות למזעור המלצות 4.2.2

ההשפעות העיקריות של הבינוי המוצע בגבעת צורים הן גריעת שטח פתוח ופגיעה במסדרונות אקולוגיים. ההמלצות 

 שלהלן מכוונות לצמצם השפעות אלה.

 צמצום פגיעה במסדרונות אקולוגיים 4.2.2.1

בתוכנית המתאר כשטח לבינוי משמעותו פגיעה במסדרון להר פקיעין ולכן היא בלתי נמנעת. עצם הגדרת שטח התוכנית 

בעלי חיים גדולים כמו צבי או יחמור לא יחדרו לשטח בנוי )להבדיל מחזיר בר(. ניתן לצמצם את הפגיעה במידת מה על ידי 

וסיפו לתפקד כחלק מהמערכת יצירת מעברים שיקשרו את השטח הפתוח עם שטחים כלואים, ועל ידי כך אלה י

 האקולוגית.

-מעברים לדוקטע דרך זה אינו בתחום התוכנית. לאור זאת המלצתינו היא להתייחסות מפתחי הכביש בעתיד ליצירת 

לבין הפארק  צוריאל בריכות בין מקומית קישוריות יצירה של :צוריאל אל הפארק הארכיאולוגי חיים מבריכות

ותאפשר לפארק הארכיאולוגי להמשיך לתפקד  89חיים בכביש -תמנע דריסות של דו הארכיאולוגי שבתחום התכנית

 תנאים לכך הם: . חיים )סלמנדרות ומינים נוספים( המגיעים להתרבות בבריכות צוריאל-כשטח מחיה של דו
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-למחיית דו ויתקיימו בו התנאים הדרושים הטבעי אופיו על ישמורא. שילוב שיקולים אקולוגיים בתכנון הפארק כדי ש

 חיים, 

 .לשכונה הכניסות שתי שבין 89 כביש בקטע הכביש על עלייתם למניעת ואמצעים חיים-לדו ייעודיים מעברים ב. הקמת

את  מספר המעברים שיידרשו ומפרט ההקמה שלהם, ושל האמצעים למניעת עלייה על הכביש, ניתן יהיה לתכנן בשיתוף 

חיים, משולב במכשול שמונע את עלייתם על הכביש, באיור להלן, הלקוחה -י לדורשות הטבע והגנים. דוגמא למעבר ייעוד

 ממדריך לפתרונות אקולוגיים, באתר חברת הדרכים הפדרלית בארה"ב.

 

 89: סימון למעברים אפשריים בין השכונה לכביש מס' 56 איור מס'
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 : מעבר ייעודי לדו חיים ומכשול לעלייתם לכביש57 איור מס'

 

 

 המלצות נוספות 4.2.2.2

: בקו המגע בין הבינוי לבין שטחים עם צמחייה צפופה )חורש טבעי, יער נטוע( יידרש ממשק צומח שייצר חיץ נגד שריפות

 רצועת חיץ עם צומח דליל, כדי למנוע התפשטות שריפות ופגיעה בחיי אדם וברכוש.

 : תידרש הקפדה על ההנחיות המקובלות בתכניות בשטחים פתוחים רגישים.ת, צמחים פולשיםשפכי עפר, פסול

יש להתייחס בתכנון המפורט לצורך במניעת זיהום אור לכיוון השטחים הפתוחים ובעיקר שמורת הטבע.  –זיהום אור 

הפרטית, על פי הנחיות עדכניות נדרשות הנחיות לתאורת דרכים ומתקנים ציבוריים כגון מגרשי ספורט, וכן גם לבנייה 

 שיתקבלו מרשות הטבע והגנים.

 

 

 

 .  
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 של נחל כזיב ופקיעין ההידרולוגיתהשפעות התוכנית על המערכת  4.3

ובכך ת מים בקיץ מבמטרה לשמר זריטבע רשות הטבע והגנים פיתחה בעבר מערכת של הקצאות מים לגנים ולשמורות 

 למנוע פגיעה נוספת בנחלים. 

הגדל כעץ בר במקומות דולב מזרחי מהווה בית גידול לח בו מצויים מינים הדורשים תנאים לחים במיוחד נחל כזיב 

האופיינית לבתי גידול לחים בהם  סלמנדרה מצויהבודדים בארץ, ביניהם נחל כזיב. בנחל נצפו גם מיני בעלי חיים כמו 

 זורמים מים.

 המלצות:

 לשיפור המערך האקולוגי הקיים. אל נחל כזיב,  מיםיש להשיב במידת האפשר  .1

 

 השטחתכסית  4.4

תכסית השטח כיום היא חלקה חקלאית וחלקה מאופיינת בקרקע טבעית שמקורה בחורש הטבעי. לשינוי תכסית השטח 

משטח טבעי לשטחים אטימים עירוניים השפעה משמעותית על הצמחייה המתפתחת באפיק הכזיב )בעקבות שינוי משטרי 

 לוסיית האורגניזמים המצויה בקרקע הטבעית הנמצאת בשטח התוכנית כיום.הזרימה( וכן על אוכ

 המלצות:

 השארת שטחים פתוחים המטופלים באופן אקסטנסיבי ושומרים על התכסית הקיימת היום. .1

מיתון ספיקות הגר במוצאי השכונה אל נחל כזיב, לצורך הקטנת ספיקות השיא בנחל וכתוצאה מכך פגיעה  .2

 רגנזימים הממוקמת בתוך חתך האפיק.מוקטנת באוכו' האו

 

 השפעות תנועתיות 4.5

 .צוריאל למושב מערב-ומצפון תרשיחא-למעלות ממזרח , 89 לכביש מצפון תמוקם צוריאל גבעת שכונת

 הגישה צומת לבין ) 864 דרך / 89 דרך( חוסן צומת שבין בקטע , 89 לדרך חיבורים שני דרך תהיה השכונה אל הגישה

 בשלב מלאות פניות באמצעות המערבית והגישה ,בלבד ימניות פניות באמצעות תתבצע המזרחית ישההג .צוריאל למושב

 של סופי ביצוע שלב עם יחד מתוכננת המזרחית הגישה( 2050 שנת( הסופי בשלב מחלפון ובאמצעות( 2020 שנת( הראשון

 .בלבד מערבית גישה מתוכננת )מהפרויקט 52% של מימוש( הראשון בשלב .השכונה הקמת

 כי להניח יש .במרחב מהפרויקט התנועה של ההשפעה היקף הערכת פי על נקבע הפרויקט של ההשפעה תחום

 צמתים על להשפיע צפויים במרחב המתפלגים ,שיא בשעת מ"יר 2,522 -כ על העומדת ,הפרויקט נפחי סך

 נפחי תוספת ,ולכן ,פזרלהת צפויים אלו נפחים ,מהפרויקט יותר גדולים במרחקים .בלבד הפרויקט בקרבת

 .מזערית הינה יותר רחוקים בצמתים מהפרויקט תנועה

  864 מס דרך עם הצמתים עם 89 'מס דרך את הכולל ,הפרויקט של ההשפעה תחום את לראות ניתן שלהלןמס'  איורב

 .854  ס'מ ודרך

 שמפורט כפי בורההתח משרד הנחיות של ומשיכה יצירה מקדמי לפי חושבו הפרויקט של לנסיעות הביקוש

 .תנועה ספירות בסיס על נקבעה הללו הנסיעות של ההתפלגות .שלהלן בטבלה
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 89בכביש  הפרויקט אל והנמשכים הנוצרים התנועה נפחי חישוב :8 טבלה מס'

 
 

 

 תחום השפעת הפרויקט :58 איור מס'

 

: 
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 וכים לפרויקטרמת השירות הצפויה בצמתים סמ: 9טבלה מס' 

 

 

 

 כלי רכב 4.5.1.1

 הקמת בעקבות מובהקות תנועתיות השפעות אין ,ובצמתים בקטעים שירות לרמות ובהתייחס הניתוח פי על

 .לפרויקט קשר וללא כיום כבר )  דרך / 89 דרך( חוסן צומת ברמזור צורך יש .הבחינה אזור על הפרויקט

 צפוי אינו החיבור ,המונפורט אגם דרך( האילנות שכונתל צוריאל גבעת בין מקומי חיבור יהיה אם בין ,נוסףב

 .מהשכונה יציאתם /בכניסתם 89 בדרך להשתמש צפויים שהם מכיוון ,צוריאל גבעת מתושבי נסיעות למשוך

 ברמת מתפקדים הצמתים ,שלעיל בטבלה שמפורטות הבדיקות ולפי מאחר הכרחי אינו נוסף חיבור כל

.A-D 

 תחבורה ציבורית 4.5.1.2

 צומת בין 89 דרך על העוברים קווים 6 ישנם .89 דרך לאורך היא באזור הציבורית התחבורה שירות עיקר

 שיא בשעת אוטובוס נסיעות 4-5 בתדירות עוברים בצומת הקווים .חוסן צומת לבין צוריאל למושב הכניסה

 .וחורפיש חיפה ,צפת ,נהריה היישובים את ברובם מקשרים הקווים .צ"ואחה בוקר

 -מעלות של הקיימות השכונות לבין )צוריאל גבעת שכונת) הפרויקט בין מקומית ברמה חיבור נןמתוכ ,בנוסף

  דרך לאורך צ"התח לשירות בנוסף המקומית צ"התח שירות את לשמש יוכל זה חיבור  )מונפורט לאגם בסמוך ( תרשיחא

 צפוי הרכבת קו .ויקטלפר דרומית מ"ק 25 -כ הנמצאת כרמיאל הרכבת תחנת להיפתח צפויה 2020 עד .89

  .)נהריה-עכו-הקריות מסילת ( החוף למסילת להתחבר

 לשלבי בהתאם ,אוטובוס קווי בעזרת צוריאל גבעת תושבי את לשרת צפוי הציבורית התחבורה מערך

 אותה יקשרו אשר צוריאל גבעת לתוך עירוניים קווים בהכנסת צורך יהיה .המתכננים דעת ושיקול הפרויקט

 .לשכונה עירוניים-בין קווים להכנסת ביקוש יהיה שגם וייתכן ,העיר וליתר 89 בדרך זייםהמרכ לצמתים

 

תכנית תמל/ 1057 14/09/2017 08:44:22 נספח איכות הסביבה נספח סביבתי



 
 

 

- 98 - 

 

 

 הולכי רגל ורוכבי אופניים 4.5.1.3

 תוכננו לא הקשה הטופוגרפיה בשלמאחר ו משמעותי להיות צפוי לא הפרויקט לאזור מוטורית-הלא התנועה מערך

' מ 5.5 עד שרוחבן מדרכות תכנון תוך הרגל הולכי של םשימוש על דגש הושם השכונה בתכנון .בשכונה אופניים שבילי

 חצייה מעברי יהיו הרגל להולכי .סביבתה לבין בינה וכן השכונה חלקי כל בין הקושר רציף ושבילים מעברים ומערך

 .תנועה מעגלי אלא רמזורים יהיו לא השכונה בתוך כאשר בצמתים

 

 רימה בנחלי כזיב ופקיעיןמשטרי הז התוכנית על ההידרוגיאולוגיה ועלהשפעות  4.6

 קיים לא ,וליםתל ובשיפועים הסביבה מעל גבוה טופוגרפי ברום ,הניקוז אגן במעלה נמצאת התוכנית כי העובדה לאור

 שטח על שישפיע צפוי ולא המתוכנן מהשטח נמוך טופוגרפי ברום עובר הנחל .התכנית שטח אל עילי נגר התורם אזור

, מוצאה העיקרי של השכונה המתוכננת הוא לנחל כזיב. תוכנית הניקוז(-ר שלעיל )פרק ג'כפי שניתן לראות באיו. התכנית

נחל כזיב דרך נחל פקיעין, אך יחד א בהגדלת נפח הנגר שיזרום במורד לכן, השפעתו העיקרית של הנגר בתחום התוכנית הי

הידועה, שעברה בתחנה יקות השיא ספעם זאת כמויות הנגר שיזרמו ישירות לנחל זניחות לעומת כושר ההולכה שלו. 

כפי שניתן שניה.  /מ"ק 200-שניה וכושר ההולכה מחושב ל /מ"ק 90 עומדת על במורד נחל כזיב,  הממוקמת ההידרומטרית

בתקופת חזרה של  2.9-הזורמת ישירות לערוץ מחושבת ל 2+3ספיקות התכן שתיווצר באגנים לראות בטבלאות שלהלן, 

מספיקות השיא שעברה בנחל, שהסתברותה נמוכה. על כן, ניתן להסיק כי לנגר שיווצר  3%ווה שנה. ספיקה זו מה 1:20

  .6בשטח השכונה יש השפעה מזערית על הזרימה באגן הניקוז

בערוצי  מי הנגר יקות השיא אל נחל כזיב היא הולכתההמלצה: עיקר האמצעים לצמצום הנזקים הצפויים מהגדלת ספ

 תכנון פני שטח מדורגים, וכן איגום, באמצעות הואדי והגבעה בשצ"פים עית,  השהיית הנגרזרימה טבעיים בתכסית טב

, שהינו האגן הבנוי ביותר עם ספיקות התכן 1ניתן לראות בטבלה שלהלן כי אגן מס'  במידת האפשר באגם המונפורט.

 פים"השצ בתחומי הנגר מי הייתהש אזורי  יתועל לאגם מונפורט ולכן לא ישפיע על נחל פקיעין. הגבוהות ביותר, 

 המבטיח באופן וסחף רעלים, מפסולת המים לטיהור אגנים התקנת  יכללו הניקוז אגני שבמוצאי הפתוחים והשטחים

 .מונפורט ולאגם פקיעין לנחל מזוהמים שאינם מים הזרמת

 

 אגני היקוות : עוצמות גשם , תקופות החזרה לפי10טבלה מס' 

 

 

                                                        
 נספח ניהול מי הנגר  6
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 שימושי הקרקע באגני ההיקוות וספיקות התכן לפי תקופות חזרה : אפיון11טבלה מס' 

 

 

 

 הערכת סיכון למי התהום מחדירת שפכים ונגר עילי מזוהם 4.6.1

מתחם התכנון ממוקם באזור המילוי החוזר של תת האקויפר העליון בחבורת יהודה. מדובר באקויפר קרסטי, פריאטי 

מהירה ולכן הרגישות לזיהום גבוהה. אם במתחם התכנון יתפתח   שבו הזרימה מהירה, זמן השהיה קצר והתגובה לגשם

נגר מזוהם, דליפות ביוב לא מטופל, קולחים באיכות נמוכה ושפכים תעשייתיים באיכות בעייתית יגיעו אלו תוך שנים 

 .מים המסופקים לצריכה ביתית ושתיהבודדות למעינות ואחר כך לקידוחים במורד וישפיעו לרעה על איכות ה

מפעילויות מזהמות ולנקוט אמצעים משמעותיים כדי להפחית את הסיכון למי התהום למינימום  עמומלץ להימנכן, ל

 האפשרי.

 

 השפעות רעש 4.7

 בסביבת התכנית ורצפטורים רגישים מקורות רעש דומיננטיים  4.7.1

  מעלות צוריאל, 1057תמ"ל גישים לרעש בתכנית הייעודים רהסביבתי, אליו יחשפו הרעש  השל  דומיננטייםהמקורות ה

 באים )ראה איור שלהלן(.מקורות ההינם ה

 שבהם מוקמו קולטנים הינם מגורים )בקרבת הכביש והלולים( ובית הספר המתוכנן הרצפטורים הרגישים -

 מקורות רעש:

מ' מבתים בבית הספר  80 -מ' מבית המגורים הקרוב, ו 65-מדרום לתכנית, הממוקם במרחק של כ 89כביש מס'  -

 ן.נכהמתו

מ' ממבנים מתוכננים בבית  130-מ' ו 120לולים  מזרחה לתכנית. המרחק בין הלולים לבניין המגורים הקרוב הוא  -

 הספר. 
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 מקורות הרעש הדומיננטים בתוכנית וקולטי רעש ברצפטורים רגישים: 59 איור מס'

 

 לולים 
 89כביש 
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 רעש הכבישנתוני התנועה וחיזוי  4.7.2

ובהתאם להנחיות אלו הבדיקה נעשתה על בסיס  7בדיקה האקוסטית נעשתה בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבהה

 המצב הסטטוטרי המאושר וביחס לשינוי הצפוי בדרך שאינו מצריך שינוי סטטוטרי. 

 

שהתקבלו מיועץ  , וכן על בסיס נתוני התנועה 1991/חיזוי הרעש נעשה בהתאם לזכות הדרך המאושרת מכוח התוכנית ג

לתוכנית )המוצגם בטבלה שלהלן(. נתוני התנועה מתייחסים לשיא קיבולת הכביש במצבו הסטטורי המאושר  8התנועה

חיזוי הרעש נערך עבור קולטי הרעש הרגישים, המייצגים את מבני המגורים ומבנים בבית הספר  .Cברמת שירות 

אלה מבנים,  .שלהלןומוצגים בתרשים שלהלן ים מתוארים בטבלה הקולט המתוכננים, שייחשפו למפלסי הרעש הגבוהים.

,   שהינו המבנה הקרוב לכביש ורמפה R14הממוקמים בשורת הבתים הקרובה לכביש. בנוסף לכך, נערך חיזוי רעש למבנה 

 בכניסה המערבי, הממוקם בשורה השנייה של בתי מגורים. 

 

גובה הקולטים מתייחס לקומות עליונות בבתים, שייחשפו  מ' מחזיתות הבתים. 1הקולטים ממוקמים במרחק של 

 (.R5-1חיזוי רעש בוצע גם לקומת הקרקע )קולט  R5למפלסי הרעש הגבוהים. עבור בנין מגורים הקרוב 

 

 

 לפי דוח יועץ התנועה  בקטע הנדון,  89 : נתוני תנועה לכביש12טבלה מס' 

 

 כביש/

 רמפה

מהירות  מספר כלי רכב לשעה

תנועה, 

 מ"שק
 רכב קל

משאיות 

 בינוניות

משאיות 

 כבדות
 אופנועים אוטובוסים

89WE 3,606 42 21 37 - 80 

89EW 3657 21 11 44 - 80 

כבישי 

גישה לשני 

 כיוונים

1129 4 2 7 9 60 

 60 7 22 6 11 1004 רמפה

                                                        
 2.5(, מתודולוגיה לתכנון אקוסטי של כבישים, סעיף 2011המשרד להגנת הסביבה ) 7

 מצורף כנספח למסמך זה 8
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 לבדיקת הרעש קולטנים: 13טבלה מס' 

 

קולט 

 רעש
 סוג מבנה סטאטוס

מספר 

 קומות

על פני גובה מ

 הקרע

מפלס הקרקע, 

 מ'

מרחק מציר 

 , מ'89כביש 

R1 190 474 11 4 מגורים מתוכנן 

R2 120 472 11 4 מגורים מתוכנן 

R3 95 475 5 2 מגורים מתוכנן 

R4 70 478.7 5 2 מגורים מתוכנן 

R5 65 483 5 2 מגורים מתוכנן 

R5-1 2 1 מגורים מתוכנן - - 

R6 65 487.3 5 2 מגורים מתוכנן 

R7 80 494 5 2 מגורים מתוכנן 

R8 115 512 5 2 מגורים מתוכנן 

R9 165 526 5 2 לימודים מתוכנן 

R10 240 542 11 4 לימודים מתוכנן 

R11 240 552 11 4 מגורים מתוכנן 

R12 225 558 8 3 מגורים מתוכנן 

R13 220 566 17 6 מגורים מתוכנן 

B1 80 572 5 2 בית ספר מתוכנן 

B2 100 577.7 5 2 בית ספר תוכנןמ 

R14 125 484 8 3 מגורים מתוכנן 
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 : קולטים לבדיקת רעש מהכביש60 איור מס'

 

 מקרא:

 R1 
 קולטים לבדיקת הרעש-   

 גישהכביש 

 רמפה

 89כביש 

 גישהכביש 
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 קריטריונים למפלס רעש מותר

 בכביש, הנגרם בחזיתות הבתים, מוגדר לפי המתודולוגיה ויהיה: Cמפלסי הרעש המותר לרמת שירות 

 ,dB(A) 64 -גורים מבני מ

 .dB(A) 59  -מבני לימוד בבית ספר 

 

 הערכת מצב לפני מיגונים אקוסטיים 4.7.2.1

מעיון בטבלה שלהלן נובע, כי לחלק מהקולטים, המודגשים בצללית אפורה, מפלסי הרעש מכבישים ללא אמצעים 

 להפחתת הרעש יעלו על מפלס רעש מותר. בין בתים אלה:

 .89מגורים הקרובים לכביש המבני  –

 קומות גדול יותר.ההגבוה יותר ומספר הקרקע המגורים בשורה שנייה, אשר גבוהים יותר בגלל מפלס המבני  –

 מבנים בבית הספר. –

 

 מפלסי הרעש החזויים ללא אמצעים למגון אקוסטי: 14טבלה מס' 

 סוג מבנה סטאטוס קולט רעש
, חזוימפלס רעש 

dB(A) 

מפלס רעש מותר 

 dB(A)לתכנית, 

R1 64 63.5 מגורים מתוכנן 

R2 64 62.9 מגורים מתוכנן 

R3 64 61.8 מגורים מתוכנן 

R4 64 65.2 מגורים מתוכנן 

R5 64 65 מגורים מתוכנן 

R5-1 64 63.7 מגורים מתוכנן 

R6 64 64.9 מגורים מתוכנן 

R7 64 65.3 מגורים מתוכנן 

R8 64 66.4 מגורים מתוכנן 

R9 64 64.4 לימודים מתוכנן 

R10 64 62.5 לימודים תוכנןמ 

R11 64 62.5 מגורים מתוכנן 

R12 64 63 מגורים מתוכנן 

R13 64 62.4 מגורים מתוכנן 

B1 59 59.9 בית ספר מתוכנן 

B2 59 61.1 בית ספר מתוכנן 

R14 64 64.8 מגורים מתוכנן 
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 המלצות לאמצעים להפחתת הרעש 4.7.3

. מתוצאות הבדיקה נובע כי עקב ערכים המותריםפחתת הרעש עד לשל אמצעי מיגון אקוסטי להנבדקו חלופות שונות 

, ניתן להשתמש 89תנאים טופוגרפיים בשטח, כאשר המבנים המתוכננים נמצאים בעיקר נמוך משמעותית מכביש 

עשות באמצעים פיזיים בדרך התפשטות הרעש רק בצמוד לכביש, ואם לא ניתן להשתמש באמצעים כאלה יהיה צריך ל

 תי, כמתואר להלן. טיפול דיר

 ופת מעקה ביטחון + אספלט שקטלח 4.7.3.1

ולכן מעקה ביטחון מבטון )אטום( בגובה של  89עקב תנאים טופוגרפיים המבנים המתוכננים נמצאים נמוך ביחס לכביש 

 89, אשר קרוב יחסית לכביש R8מ' בצד השכונה המתוכננת יספק הפחתת רעש הנדרשת לכל הקולטים, למעט קולט  0.8-כ

. שלהלןמוצג בטבלה ו איור שלהלן() 176-184-ו 128-146בין חתכים וה יחסית. מפלסי רעש לאחר מימוש המעקה וגב

ניתן להשתמש, בנוסף למעקה ביטחון, באספלט שקט, וזאת בהתאם  R8לצורך הפחתת רעש נוספת ומניעת חריגה בקולט 

מעקה בטחון ימוקם  בלבד. dB(A) 0.9וך( תהיה למתודולוגיה, ובהתחשב בכך, שהחריגה לאחר מעקה הביטחון )קיר נמ

צמוד ככל האפשר לדרך בכדי שיהיה יעיל, ולכן יבוצע כחלק מהקמת המחלפון במקטע המערבי וחלק מהרחבת הדרך 

 ,בעתיד, במקטע המזרחי ליד בית הספר.
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 : מפלסי הרעש החזויים ללא ועם אמצעים למיגון אקוסטי 15טבלה מס' 

קולט 

 רעש
 סוג מבנה

מפלס רעש  dB(A)מפלס רעש חזוי, 

מותר 

לתכנית, 

dB(A) 

לפני מיגון 

 אקוסטי

מעקה בטון 

מ'  0.8בגובה 

 לאורך הכביש

מ' לאורך  0.8מעקה בטון בגובה 

-+ הגבהת המעקה עד ל הכביש

 מ' 1.5
R1 64 63.5 63.5 63.5 מגורים 

R2 64 63 63 62.9 מגורים 

R3 64 61.7 61.7 61.8 מגורים 

R4 64 63.8 63.8 65.2 וריםמג 

R5 64 61.3 61.3 65 מגורים 

R6 64 60.1 60.3 64.9 מגורים 

R7 64 60.7 61.8 65.3 מגורים 

R8 64 63.4 64.9 66.4 מגורים 

R9 64 63.1 63.3 64.4 לימודים 

R10 64 62 62.1 62.5 לימודים 

R11 64 62.2 62.3 62.5 מגורים 

R12 64 62.7 62.8 63 מגורים 

R13 64 62.1 62.1 62.4 מגורים 

B1 59 58.8 58.8 59.9 בית ספר 

B2 59 58.5 58.6 61.1 בית ספר 

R14 64 63 63.1 64.8 מגורים 

 

 138-144מ' בין חתכים  1.5גובה טחון והגבהתו לופת מעקה בילח 4.7.3.2

רעש עד לקריטריון להפחית בחלופה בה הוחלט שלא לבצע כביש עם אספלט שקט, ניתן ליישם את מעקה הבטחון וכן 

 שלעיל.טבלה ראה מ',  1.5, לגובה של 138-144באמצעות הגבהת מעקה הבטחון בקטע מול הבניין, בין חתכים  R8בבניין 

מעקה בטחון ימוקם צמוד ככל האפשר לדרך בכדי שיהיה יעיל, ולכן יבוצע כחלק מהקמת המחלפון במקטע המערבי וחלק 

  ליד בית הספר. מהרחבת הדרך ,בעתיד, במקטע המזרחי
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 176-184-ו 128-146מעקה בין חתכים : 61 איור מס'
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 138-144מ' בין חתכים  1.5-+ הגבהת המעקה ל 176-184-ו 128-146מעקה בין חתכים : 62 איור מס'
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 בקטע בו מוצע פתרון המיגון 89: חתך כביש 63 איור מס'

 

 
 

 

 

תכנית תמל/ 1057 14/09/2017 08:44:22 נספח איכות הסביבה נספח סביבתי



 
 

 

- 110 - 

 

 

 שלהלן ניתן לראות חתך סכמטי המציג את חלופות המיגון כפי שהוצגו לעיל: באיור

 

 המיגון האקוסטי עם פתרון 89: חתך כביש 64 איור מס'

 

 

תכנית תמל/ 1057 14/09/2017 08:44:22 נספח איכות הסביבה נספח סביבתי



 
 

 

- 111 - 

 

 

 רעש לולים 4.7.4

 ולתם, אשר נמדדו ללולים טיפוסיים.בדיקת רעש להלן מבוססת על מאפייני רעש הלולים במצב רגיל של פע

 מקורות רעש בלולים 4.7.4.1

 הינן מקורות רעש דומיננטי בשעות היום והלילה )דוגמא עופות מדגר הינו מצב רגיל של הלולים, כאשר ה: מדגר

 ניתן לראות באיור שלהלן(.

 

 
  עופות בלול: 65 יור מס'א

 
 

  

 :פעם במספר חודשים בשעות יום או הלילה. במהלך השיווק העופות יוצאות  פעולת שיווק מתבצעת שיווק

משער הלול "במנות" ומכניסים אותן לתוך כלובים. לאחר שהכלובים מתמלאים מעלים אותם על גבי משאית 

. נציין כי )כפי שניתן לראות באיור שלהלן(באמצעות מנגנון הרמה של המשאית עצמה או באמצעות מלגזה )

דקות תלוי  45-90 -הן רועשות יותר מאשר מנגנון הרמה של המשאיות. משך השיווק ללול אחד יהיה כ המלגזות

 בגודל הלול, אך מפלס הרעש הנוצר באת השיווק אינו תלוי בגודל הלולים ומשך השיווק.
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 עופות בכלוביםמלגזה מרימה שיווק. : 66 יור מס'א

 
 

 

 מ' 80בתוך בתים במרחק יחוס של  ולת לוליםמפלסי רעש מפע 4.7.4.2

 45-בהתאם לתוצאות המדידות מפלס רעש בשעות היום  יהיה נמוך מ: מדגר dB(A) 30-ובשעות הלילה נמוך מ 

dB(A). 

 39 -מפלס הרעש בתוך ביתים נמוך מ: שיווק dB(A). 

 

 

 ערכים המותרים ברצפטורים הרגישיםהשוואת מפלסי רעש חזויים עם ה 4.7.4.3

מ'.  130-מ' מהלולים ומבני לימוד בבית הספר ימוקמו במרחק יותר מ 120גורים הקרוב ממוקם במרחק של בניין המ

משום כך,  מבני המגורים ובית הספר ייחשפו למפלסי רעש נמוכים יותר, מאשר מפלסי רעש לעיל, שנמדדו בבתים במרחק 

תקנות למניעת על מפלסי רעש מותר, אשר מוגדרים במפעולת הלול אינם עולים מ'. לאור זה מפלסי הרעש הצפויים  80של 

 שלהלןומוצגים בטבלה  1990 -מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן
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 1990, לפי התקנות למניעת  מפגעים )רעש בלתי סביר(, dB(A)-מפלסי רעש שווי ערך מרביים מותרים בבתי מגורים באזור, ב: 61טבלה מס' 

 

 משך הרעש קולט רעש

 dB(A)ר, מפלס רעש מות

 לילה יום

 מבני מגורים
 - 50 שעות 9עולה על 

 40 - דקות 30עולה על 

 - 45 שעות 9עולה על  בית ספר

. 
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  הערכות לעניין עודפי עפר 4.8

 בהוראות התוכנית ובהמלצות במסמך זה.  6יבוצע כחלק מהתכנון המפורט. הנחיות לשימוש בעודפי עפר ראה פרק  

 

 מהלולים הסמוכים לתוכנית איכות אווירהשפעות  4.9

ששייכים לולי תרנגולות  5 מ' יש שני אתרים של לולים, ובהם  90-140ליד השכונה מצפון מזרח וממזרח, במרחקים של כ

לצורך בדיקת הפוטנציאל לגרימת מפגעי ריח בשכונה, נערכו חישובי פיזור ריחות הצפויים להיפלט  למושב צוריאל, 

 וכננת.מהלולים לאזור השכונה המת

. הבדיקות נערכו לאחר תיאום עם המשרד להגנת 2016נובמבר  20החישובים נערכו על רקע מדידה בשטח שנערכה ביום 

 יועצי הותמ"ל,  –ד"ר תומא עבוד, והגב' איזבלה קיסר,  ועם מר אבי מושל ומר יוסי גמליאלי  -הסביבה, מחוז צפון

 רך כל הדרך. ובתאום עם בעלי הלולים ששיתפו איתנו פעולה לאו

 ראה בהמשך רקע רחב על הלולים, ומיפוי רקע. 

נעשה שימוש במודל הפיזור איירמוד תוך הכנסה למודל של נתוני עוצמות הפליטה שנמדדו בבדיקות שנערכו בפתחי 

 5 -. עוצמות פליטת הריח מהלולים נקבעו תוך ביצוע בדיקות ריח בכל אחד מ20.11.16פליטת האוויר של הלולים בתאריך 

 הלולים.

לפי מספר המאוורים שעובדים ביום ובלילה הוכנסו למודל נתוני פליטות ריחות מהלולים לפי שעות היממה ועונות השנה, 

 – 2012ונתונים מטאורולוגיים שנמדדו בתחנה המטאורולוגית בתחנת גורן בשנים עונות השנה, )עדות מפעלי הלולים(,  4-ב

 , אלו התחנות הסמוכות ביותר לאתר. 2016 -ו 2015תחנת צוריאל בשנים , וב2014

, הונח שיחוברו נקודות הפליטה הקרובים לתכניתיותר, מהלולים המערביים לצורך שיפור של פיזור הריחות הנפלטים 

. הונח שהמאווררים הקיימים מעל פני הקרקע מטר 8.5 -מטר ו 7.5של המאווררים בשני הלולים לארובות בגובה של 

 . כמקורות נפחם המזרחיים ימשיכו לפעול כרגיל ללא התקנת ארובות, ולכן הם הוגדרו במודל בשלושת הלולי

מתוצאות חישוב הפיזור עולה שריכוזי הריח השעתיים שנרשמו בכל הקולטים הנבחרים צפויים לעמוד בערך הייחוס 

 . 98יחידת ריח למ"ק באחוזון  1של המשרד להגנת הסביבה לאזורי מגורים, 

בקו הראשון בקומות העליונות של השכונה המקסימלי שנרשם ע"י המודל בבתים  98 -ריח השעתי באחוזון הריכוז ה

יחידות ריח  0.721יחידות ריח למ"ק. ריכוז הריח המקסימלי בבתים אלה בגובה של הקרקע היה  0.839היה  המתוכננת

 למ"ק. 

ניתן להבחין שריכוזי , 2016 – 2012לכל שנות ההרצות  98מעיון במפת האיזופלטות של ריכוזי הריח השעתיים באחוזון 

 . יחידת ריח למ"ק נרשמו בכל אזור השכונה המתוכננת 1ריח העומדים בקריטריון של  
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 98אחוזון  –ריכוז ריחות בממוצע שעתי  :67 יור מס'א
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 דהשבוצעו בתכנית לאחר תקופת ההפקשינויים  4.10

של  הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה , החליטהדוח המלצות החוקר להתנגדויותממצאי ולאחר הפקדת התכנית 

על מספר שינויים במסמכי התכנית.  16.7.2017מיום  25בישיבה מס' מים מועדפים לדיור )ותמ"ל(, מתח

 התוכנית המעודכנת כוללת:

 יח"ד בסה"כ בתכנית(. 24של  בייעוד של מגורים א'  )הפחתה 56-57גרשים מגריעת  .1

אל החלק המזרחי של תא  ,המיועד להקמה של מועדון נוער 453הנחיות מיוחדות בתא שטח של סימון שינוי  .2

 . 469תא שטח באו  453שטח 

 וראות התכנית ולנספח זה.חלטה להההוספת הנחיות לפי ה .3

 

 להן תשריט התוכנית ונספח הבינוי המתוקנים:

 תשריט יעודי קרקע
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 להוראות התוכנית ולנספחים.והנחיות  וט המלצות המסמךפר -פרק ה' 5

 

 המלצות והנחיות לבינוי ופיתוח

 תיעול והחדרת מים

השבת מי הנגר לנחל כזיב תהייה ממותנת ככל האפשר לצורך מיתון ספיקות השיא ושימור הקרקע בחתך  •

ולבו ויוצגו כחלק מתכנון מפורט במוצאי האגנים אשר פונים לנחל האפיק. אמצעים למיתון ספיקות השיא  יש

 פקיעין ולאגם מונפורט. 

 בכל מוצאי אגני ההיקוות ישולבו אמצעים לטיהור מי הנגר, בהתאם לדרישת הרשויות.  •

מי הנגר העילי יטופלו ככל האפשר בתחומי השטחים הציבוריים, באמצעים טכנולוגיים והנדסיים המגבירים  •

 שרת מי התהום תוך שימוש באמצעים לצמצום והשהיית נגר כגון: טראסות ובריכות מים להשהייה.את הע

הימנעות ככל האפשר מרצף שטחים אטימים, כל המיסעות  – שימוש בשטח מגונן ותכסית המאפשרת חלחול  •

 והחניות החשופות בתחומי החלקות, תהיינה בריצוף אבן דשא, במידה וטיב הקרקע מאפשר זאת.

 ל מרזבי המבנים יופנו לעבר שטחים מחלחלים או לעבר לשטחי השהייה ציבוריים.כ •

 תישמר הפרדה מלאה בין מערכת הניקוז לבין מערכת השפכים למניעת זיהומי קרקע ומים.    •

  

 שצ"פים, שטחים פתוחים ושמירת ערכי טבע

 .יש לתחם את אזור העבודות באופן ברור, כך שתמנע פגיעה בשטחים שמחוץ לו •

מחוץ לגבולות  פתרון למניעת שפיכת עפרתכלול במגרשים הגובלים בשטחים הפתוחים תכנית הפיתוח  •

. יש לשמור על ההנחיות גם (בדגש על שמירת השטחים הפתוחים מצפון)מגרש,  בהתאם לתנאים בכל המגרש

 .במגרשים בייעוד דרך, מתקנים הנדסיים ושצ"פים

גלישתם לשטחים  על כך, תעשה תוך מזעור עבודות עפר ומניעתהיישוב, ככל שיוחלט  הקמת גדר בגבול •

 .עבודות בניית גדר ככל שיהיו לא יגרמו לפגיעה בשמורה הפתוחים.

מניעת פגיעה  -ייעשה תוך הקפדה מירבית על  503ו  502ביצוע הכביש הגובל בשמורת הטבע בתאי שטח  •

 בכל מקרה קוי הדיקור לא יהיו בתחום השמורה. בשמורה.

ת הפיתוח לתאי השטח בגבול השכונה הגובלים בשטח פתוח ייעשו בליווי אקולוג. פיתוח תאי שטח אלו תכני •

 יכללו פתרונות למניעת שפיכת עפר, דרדרת ונגר שיטפוני מזוהם. 

בפיתוח  עבודות הפיתוח בשטחים הפתוחים ייעשו בליווי אקולוג, לרבות שטח הפארק האריכאולוגי. •

 .מסלעות ככל ומתאפשר פתרונות ייצוב וגינון שלא באמצעותהשטחים הפתוחים ישולבו 

בהתייחסות לצומח המקומי ובדרכים תהיה מחויבת בכל מתחם הנושק לשטחים הפתוחים תכנית מפורטת  •

 לשילובו.

 בשצ"פים המוגדרים כאזורי השהיית נגר לפי הנספח הנופי, ישולבו מתקני השהיית מים.  •

שימור בתי הגידול  הימנעות מרבית מפגיעה במופע הטבעי של השטח,פיתוח בשטחים פתוחים ייקבע תוך  •

 וקביעת מעברי בעלי חיים.
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 .קיימים תוואי לשבילים להולכי רגל ולאופניים בשטחים הפתוחים יהיה ככל הניתן בשבילים •

ייחס בודות בינוי, שיתע כרקע לתכנית בינוי ופיתוח יערך סקר גיאופיטים וצמחים נדירים בשטח בו מתוכננות •

תנאי לביצוע עבודות בתחום התכנית יהיה ביצוע הסקר והעתקת  .המומלצים גם לאחסנתם ולמועדי השתילה

ככל הניתן יועתקו גיאופיטים לשצ"פים ושטחים פתוחים מתוכננים בתחום  הנדירים. הגיאופיטים והצמחים

  .לאזורים שיסומנו ע"י אדריכל הנוף בתכניות הנטיעות לביצוע התכנית

 אגרונום. ת גיאופיטים וצמחים נדירים תעשה בכפוף להנחיות רשות הטבע והגנים ובליוויהעתק •

המקומי ובגינון  בתכנית נטיעות שתוכן לביצוע יעשה שימוש ניכר במינים מקומיים האופייניים לבית הגידול •

 האזורים המגוננים. אקולוגי המתבסס על צמחים המותאמים לתנאי הקרקע והאקלים של

 שטח לאחר ההקמה יכלול ניטור וטיפול בצמחים פולשים.שיקום ה •

 

 פסולת

 פינוי אשפה   .א

 בתכנון מערך האשפה לא יעשה שימוש בשטח בייעוד של שטחים פתוחים. •

 . ח"בע נבירת מונע אשר מיגון וללא פתוחות אשפה במכולות להשתמשבשלבי ההקמה והפיתוח אין  •

 .הבינוי דופן מגבול אשפה מתקני האפשר ככל להרחיק שי •

ר וסידורי סילוק האשפה  לפי הוראות הרשות וסדפינוי האשפה לאתר מבמסגרת תכנית מפורטת יוצג פתרון ל •

 המקומית. 

מיכלי אשפה המשמשים את העסקים  המסחריים  יופרדו מאלה המשמשים את דיירי המגורים, בחדרי  •

 יה.אשפה נפרדים, במיקום שייקבע  בתכנית הפיתוח שתאושר למתן היתר בנ

במרכז המיחזור היישובי יוצבו מתקנים לאצירת פסולת מתאימה באופן שיאפשר מיון, הפרדה, דחיסה  •

 והעברה למחזור.

יובטחו דרכי טיפול בפסולת למניעת היווצרות מטרדי ריחות, מפגעי תברואה ומפגעים חזותיים או סיכונים  •

 בטיחותיים.  

 

 טיפול בפסולת בנין ועודפי עפר   .ב

 יוגש מאזן עודפי עפר ופתרון לטיפול ופינוי מוסדר באישור הרשויות.הפתוח ת במסגרת תכני •

לא יינתן היתר אלא לפי נוהל המבטיח סילוק מוסדר של פסולת לפי הנחיות   -פינוי פסולת  בנין ועודפי עפר  •

 הרשות המקומית.

 לחיפוי המיועדת אבן, למצעים לגריסה המיועדת אבן. שימוש חוזרל המתאימה אבן תמוין העפר עודפי מתוך •

. תהליך פיסוליים כאלמנטים לשמש העשויות מונוליטיות ואבנים מסלעה אבני, חוץ וריצוף תמך קירות

 העבודות יכלול הצגת בחינה לגריסה ושימוש חוזר בעודפי העפר. 

 כל בתחום מרוכזת בצורה תבוצענה בשכונה המתוכננים מהמתחמים אחד בכל העפר עבודות כי מוצע •

 באתר חוזר למילוי לשמש העתידים עפר עודפי. קבלן אותו י"ע מתחם בכל הכלולים והמגרשים שיםהכבי

 .מורשה לאתר יפונו חוזר למילוי דרושים שאינם העפר עודפי כל. מראש שיוגדר באזור וישמרו יאוחסנו
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ת המקומית, טון, ובכפוף להחלטת הרשו 250כל היתר לבנייה שפסולת הבניין שתיווצר מביצועו תעלה על  •

או יותר, בהתאם לסוג הפסולת. רשות הרישוי תהא רשאית  20%יכלול הנחיות בדבר מחזור בהיקף של 

 לפטור מחובת מחזור פסולת הבניין כולה, או מקצתה, מנימוקים שיירשמו בהחלטתה . 

 איגוד הערים לאיכה"ס גליל מערבי. העיר מהנדסתותר הפעלת מגרסה בתחום התכנית באישור  •

 

 מרים רעילים ומסוכנים חו

אחסנה, טיפול ונקיטת האמצעים למניעת זיהום סביבתי או סיכון בטיחותי, יעשו בהתאם לכל דין ו/או  •

 הוראה של רשות מוסמכת בלבד.

 

 אקוסטיקה

(, 1990בכל מקרה שפעילות עלולה לגרום "לרעש בלתי סביר )כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים, התש"ן  •

 ונוהלי הפעלה שיבטיחו עמידה במפלסי רעש המותרים בדין. יידרש תכנון אקוסטי

 לאורך דופן הבינוי הצפונית ייבחנו אמצעים למיתון רעש בממשק שמורת הטבע.  •

אמצעים לצמצום  בתכנון עבודות ההקמה לאורך דופן הבינוי בכלל, ולאורך דופן הבינוי הצפוני בפרט, יינקטו •

 ים הגובלים בשמורה.כגון אי עבודה בשעות הלילה באזור רעש.

 

 זיהום אור

 תכוון התאורה. האתר לשטח מחוץ אל תזלוג ולא פנים כלפי תופנה באתר הכרחית תאורה, ההקמה בשלב •

 מאיר אל מחוץ לשטח האתר.  שאינו באופן, חדה לזווית

 תוכן תכנית תאורה אשר תקבע את עוצמות התאורה הנחוצות ותכלול בין השאר את העקרונות הבאים:  •

 אורה בדופן הבינוי החיצונית תוגבל ותפנה לכיוון הבינוי כך שלא תפגע בשטחים הפתוחים.הת .א

a.  עבור עמודי תאורה בדופן השכונה יעשה שימוש בנורות מסוגCFL  או בנורותLED  

 . Kalvin 3,000המוגדרות בטמפ' של פחות מ 

התאורה תוך ך את משבמתקני ספורט ובכל מתקן המאפשר זאת יישקל להתקין טיימרים הקוצבים  .ב

 התאמה לזמני הפעילות במתקנים.

 

 ריחות ומזהמים -איכות אויר

תידרש התקנת אמצעים תכנוניים וטכנולוגיים הטובים ביותר למניעת פליטה לאוויר של מזהמים וריחות  •

 , חוק למניעת מפגעים1992מכל מקור שהוא ועמידה בתקנים )תקנות למניעת מפגעים )איכות אויר( התשנ"ב 

 (.1961התשכ"א 

תתייעץ הוועדה המקומית עם    1-3,211-215,259-260במתן היתר בנייה בניה למבנים בתאי השטח מס'  •

 המשרד להגנת הסביבה ויתקבל אישור כי אין מפגעי ריח מהלולים העשויים להפריע לקיום המגורים.
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 חשמל

בוה, או קו מתח על או עליון, או תחנת תנאי למתן הרשאה לביצוע עבודה, או היתר בניה להקמת קו מתח ג •

משנה ושנאים, הוא הערכה של עוצמות השדות האלקטרומגנטיים והאמצעים הטכנולוגיים להפחתתם, 

 וקבלת אישור הרשות הסביבתית המוסמכת.

 

 גפ"מ

 מיכלי גז ביתי בהיתר הבניה יסומנו מיקומים, במידת האפשר, של אחסון חומרים מסוכנים ומיכלי גז ביתי. •

יוסתרו ומערכות גז מרכזיות יטומנו בקרקע. כל מערכות ומיכלי הגז יאושרו על ידי מינהל הגז במשרד 

 התשתיות לפי תקנים תקפים.

 

 מניעת מטרדים

כוחה של הועדה המקומית יהא יפה לפרט בכל היתר בניה, היתר לעבודה, או לשימוש בקרקע או בבניין את  •

ד שמקורו ברעש, רעידה, אוורור לקוי, תאורה גרועה, הפרשות פסולת התנאים שיהיו דרושים למניעת כל מטר

מלאכה, הערמת חומר עבודה, גרימת אבק, עשן, או כל מטרד אחר הנגרם לסביבה עקב העבודה, הבנייה, או 

, בהתאם לתקנות 1961-השימוש, כל מפגע או מטרד המצוין לעיל ייקבע לפי החוק למניעת מפגעים, תשכ"א 

 ק הנ"ל.שהותקנו לחו

יינקטו צעדים למניעת מטרדים מעירוב שימושים באישור איגוד ערים לאיכות סביבה  -במסגרת ההיתרים  •

 גליל מערבי. 

 

 דגשים לבניה ירוקה

בריצוף מעברי הולכי רגל ומדרכות, יעשה שימוש בחומרים אשר תואמים את ההנחיות למניעת איי חום  •

 עירוני, כגון ריצוף אבן בגוונים בהירים.

מדרכות ושבילי הולכי הרגל יוצללו באמצעות עצים בוגרים או אמצעים אחרים לשיפור האקלים. יושם דגש  •

יוגש  .המיטבית גדילתו את לאפשר מנת על עץ לכל ק"מ 7 כ לפחות שלעל תכנון המאפשר נפח בית שורשים 

העיריה כתנאי להוצאת נספח הבוחן חתכי שתילה מפורטים ועמידה בנפח בית שורשים מינימלי בתיאום עם 

 היתרים. 

סקרי אקלים יוכנו לתוכניות המפורטות של מתחמי הבינוי והמרכז האזרחי כדי להתאים את הבינוי לתנאי  •

 האקלים ולחסכון באנרגיה.

 כל בקשה להיתר תכלול מיקום קולטי שמש ופתרון להסתרתם. •

שיוגדרו על ידי הועדה המקומית ואיגוד תנאי להיתר יהיה מילוי אחר הדרישות העדכניות לבניה ירוקה כפי  •

 ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי.

תאורת חוץ להארת דרכים, חניות בשטחים ציבוריים, שטחי שירות משותפים וגינות תעשה באמצעות נורות  •

תותקן  כזיבהפונים לנחל  ובמגוריםאו ש"ע. תאורת החוץ בכבישים  LEDחסכוניות המבוססות טכנולוגיית 

 רט רט"ג למניעת זיהום אור.לפי מפ
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יבחרו צמחים חסכוניים במים בכלל הפיתוח הנופי י בתוכנית,כחלק מתוכנית השתילה ופיתוח הצמחיה  •

הן בשטחים הציבוריים והן ובשטחים הפרטיים. יש לשים לב כי התכנון יכלול שימוש בצמחייה  בתוכנית,

 מקומית והימנעות מצמחייה פולשת. 

המדרכות יינטעו בתעלות שתילה המבטיחות בית גידול מיטבי לשורשי העצים,  עצים שיינטעו בתחומי •

 בהתאם לפרטי אדריכלי הנוף.

המאפשרת שימוש במים מושבים, הכוללת מערכת  השכונהמערכת השקייה מרכזית לתשתיות  תיבחן התקנת •

 בקרה וניהול  מרכזי ויעיל של צריכת המים. 

ם אפורים.  לאור זאת יבחן יישום הפרדת שימוש חוזר במי ל ידי ע לחסכון במים יתאפשר שימוש באמצעים •

תשתיות במגרשים למים אפורים וביוב , הובלתם למערכת טיפול מרכזית ומערכת השקיה מרכזית המאפשת 

ות ולפי החלטת מהנדס זאת באישור הרשויות הרלוונטישימוש במים מושבים להשקיה ושימושים נוספים. 

 העיר. 

 עתיקות

 דה בתחום השטח המוגדר כשטח עתיקות, תתואם ותבוצע בפיקוח צמוד רשות העתיקות.כל עבו •

במידה ויידרש ע"י רשות העתיקות ביצוע של חפירות הצלה, יבצע היזם, על חשבונו, חפירות הצלה על פי  •

 תנאי רשות העתיקות.

וחוק  1978 -ל"חבמידה ויתגלו שרידים קדומים המצדיקים שימורם בהתאם להוראות חוק העתיקות התש •

, יעשו ע"י היזם כל הפעולות המתבקשות לשמר את השרידים. היה 1989 -רשות העתיקות התשמ"ט

והממצאים יצריכו שינוי בתכנית הבנייה, תהיה הוועדה המקומית רשאית להתיר שינויים בתכניות הבנייה 

 דיור. ובלבד שלא יתווספו עקב שינויים אלה זכויות בנייה, או תוספות של יחידות

 

 ניהול האתר בתקופת הבניה

 פסולת הבניין תפונה לאתר מוסדר ומאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. •

יוקפד על מניעת היווצרות אבק ע"י שימוש בשרוולים ובמסך בעת פינוי הפסולת ותטופלנה דרכי הגישה  •

 לאתר לשם מניעת ענני אבק מנסיעת כלי הרכב עליהם.

תחום התכנית יחויב לעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר כל ציוד הבנייה אשר יופעל ב •

 .1979מציוד בניה( התשל"ט 

 תינתן עדיפות ליבוא חומר לשטח התכנית לצרכי עבודות הפיתוח ממחצבות הפועלות על פי •

 הקוד האקולוגי לאגרגט נקי מצמחים פולשים.
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 סעיפים מחייבים שנוספו בהוראות התכנית

 

 .סביבתי-הנספח הנופי והנספח הנופיכי פיתוח השכונה יהיה בהתאם לעקרונות  6.2בסעיף  יקבע •

 .סביבתי-הנספח הנופי עקרונותשתכנית הבינוי והפיתוח תתבסס על  6.3.1יקבע בסעיף  •

לפני אישור של תכנית הבינוי והפיתוח תיערך היוועצות עם רט"ג וקק"ל לעניין הממשק עם השטחים  •

 ים בתכנית.הפתוחים הגובל

על תכנית הבינוי והפיתוח לכלול פתרונות למניעת שפיכת עפר, דרדרת ונגר שיטפוני מזוהם לשטחים  •

 הפתוחים הסמוכים.

 וצמצום פגיעה בערכי נוף וטבע. פריצת דרכים והנחת תשתיות תבוצע תוך מזעור היקף השטח המופר •

 סית, קרקע וצומח.עבודות עפר בדופן הבינוי יכללו שיקום מבחינת פני שטח, תכ •

 מטרים משטחים פתוחים הגובלים בתכנית. 50-שלא יפחת משטחי ההתארגנות יהיו במרחק  •
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