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 מקטע צפוני 1Mקו  -קווי מטרו במטרופולין ת"א /ב101/תת"להנדון: 
 רון כות הסביבה בשיהתייחסות היחידה האזורית לא

 

, מובאת השגותהערות ול ( M1 הצפוני של המטרו )קו מקטעהתכנית ון בהעברת לקראת הדי
 . השרון כות הסביבהבזאת התייחסות היחידה האזורית לאי

 בורהבתחום התח המטרו המהווה בשורה של ממשתכנית  קידוםראשית משרדנו מברך על 
תחבורה  תכנון -בת קיימאתחבורה תשתיות לחשיבות עליונה בקידום  . אנו רואיםציבוריתה
פתוחים ושמירה  בחשבון את חשיבות השטחים הון הלוקח , לצד תכנויעילהתית איכויבורית צ

 עליהם. 
רום השרון, בסמוך  אזורית דהמועצה הו המוצע בתחום דפחם התמב מתמקדתחוות דעת זו 

ת בתחום התייחסות לקווים עצמם ולתחנו א.ב גן חיים ולשכונות הצפוניות של כפר סבלמוש
השגות בנושאים  שיעלול יועברו בהמשך ככאזורית המשתייכות ליחידה ה הרשויות

 תיים.סביב
  ון הדיבה לבין מועד ביקיר ההשפעה על הסבין מועד פרסום תס הקצרפרק הזמן יש לציין כי 

החומר של  ומעמיקה מקיפהלא איפשר בחינה , (התכנון והבניה ובניגוד לחוק משבוע פחות)
   .עיהמקצו

 
  :מיקום הדפו .1

 ,התפרסותו במרחבאופן גודלו ובהתחשב בהדפו, מתחם ופה הנבחרת למיקום החל
כונות שלשל הדפו  תו. מעבר לכך, סמיכוםפגיעה חמורה בשטחים הפתוחימהווה 

כפי  משמעותיות ות יהשלכות סביבת בעלהינו מושב גן חיים, לוניות של כפר סבא והצפ
 פורט בהמשך.שי
 

   ת:הליך בחינת חלופו .2
  . פר היבטיםבמסה בחסר לוק בתסקיר ההשפעה על הסביבה תפרק בחינת החלופו

לעומת החלופה  1.2-ו 1.1ר כי קיים הבדל משמעותי בגודל הדפו של חלופת ראשית, ניכ
ומשום   1.2-ו 1.1חלופות מ 2פי  כמעט גדולההחלופה הנבחרת  .1.3חלופה  -הנבחרת

מות  דואשר חלופות  2תן להשוות בין כיצד ני לא ברור !אינן ברות השוואההחלופות  כך
העדיף את ועוד ל. זאת לחלוטיןחלופה שלישית בסדר גודל שונה  בפרופורציה, לבין

שקיבלה כל התסקיר לא מציג את סכימת הניקוד  הכי הרבה שטח. זוללתשה חלופה
ילו שיקולים שהובוה החלופותניקוד ין את ההבדלים בין להב אפשרותאין בכך  .ופהחל

 . על פני האחרות ופה הנבחרתלבחירת החל
לכביש  מזרחמ מיקום הדפו בהקשר של חלופת אפס  ןא לקחה בחשבות לבחינת החלופו

ר שכלל בשמסת) 77/78במסגרת רסמה ה שפובהמשך לגודל הדרוש לדפו, ולחלופ. 4
לבחון   ראוי היה, (פעולית הנמוכהוההתאמה הת הלא מספק גודלה בשלת אינה רלוונטי

י וגם בזרוע הדרומבמקטע גם  -לאורך כל התוואי המוצע חלופות למיקום הדפו מחדש
מהימן  ר להשוות באופן ותאפש ריאליותחלופות  3 קח בחשבוןנה אשר תיבחי המזרחית.

ומזעור הפגיעה בשטחים  יםהאקולוגי יםההיבטעל שר , כאםהשוני ההיבטיםבין ומקצועי 
 .  התכנון שיקוליבראש  לעמוד ,פתוחים

 
 

 לכבוד
 פר סבאכ , עיריית, מהנדסת העיראדר' עליזה זיידלר גרנות

 דרום השרון ועצה אזורית, מ, מהנדסת הועדהאדר' תמי גלס
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  חים:אקולוגיה ושטחים פתו .3
ערך אקולוגי   יבעלרחבים פתוחים נ רחב תופס שטחיםהתפרסותו במ ואופןפו שטח הד

פגיעה בשטחים הפתוחים  החשוב להדגיש כי . פולגנחל יובלי  עוברים בו  , באזורונופי
  ו עצמו הינה בעלת השפעות שוליים שמתפרסות מעבר למתחם הדפבעקבות הפרתם 

 מבחינתשטחים הפתוחים האל  רביםהבינוי קילומטרים  תהשפע -"השוליים"אפקט )
לופה ו צר וארוך יותר )חפככל ששטח הד. (ועוד ,ת, מינים פולשיםזיהום אור, רעש, פסול

אפקט שוליים נרחב יותר ופגיעה אקולוגית ( לדפו 1.2-ו 1.1נבחרת לעומת חלופות 
 משמעותית יותר.

 
כמעט התייחסות בתסקיר נושא קריטי שלא נלקח בחשבון ולא קיבל  : 541כביש 

רעה ך יוצר הפגם כ הכביש .42"א בתמהמופיע  541ההשפעה על הסביבה הוא כביש 
לא ברור מדוע  אם כך חציית יובלי הפולג. וע של שטחים פתוחים וקיטית בעקבות אקולוג

ב ותקת. השילונמולא יוצרת הפרעה נוספת ו ה הנצמדת לתוואי הכבישפלולא נבחנה ח
בט הילצד ה. בעייתי ביותרהינו  541עם כביש , יחד הנוכחיומו של מתחם הדפו במיק

, תיותלטובת תש קרקעבזבזני של ל צונימדגים  הנבחרתלופה מיקום הח, וגיאקולה
   הולך ומצטופף.אזור המרכז השל  ים ם הפתוחיאיום מתמיד על השטח כאשר ברקע

 
דיוקים   אי כוללתהחלופות  ת השוואתטבל קריטריונים אקולוגיים בבחינת החלופות:

תבר שהיא הסש 1.3חלופה )לטובת החלופות ד ניקו אתמטים שר א , מטעיםוקריטיים 
 :ימנות הליך הבחינהמהספק ב יםומטיל יחידה(הריאלית ה החלופה

פגיעה וקיטוע ל ביחס של ההשפעה של גודל וצורת הדפו הלא נעשתה בחינ •
  רחב(., או צורה שמתפרסת פחות במפו קטן יותר)למשל ד שטחים פתוחים 

ללא מפות בלבד, ההתייחסות למסדרון האקולוגי נאמרת כאמירה כללית  •
 פוי של הפגיעה בהם.  נות האקולוגים בשטח ומימפורטות של המסדרו

מסדרון האקולוגי הארצי ולמעשה מונעת מעבר  בפוגעת באופן חמור  1.1חלופה  •
 . האופצי ווההאינה מו חלופה ז משרדנו מבחינת. בשטחבמסדרון ויוצרת מחסום 

פוגעת בשטחים טבעיים ואילו   1.1חלופה  :הקריטריון "שטחים פתוחים" ניקוד  •
בצבע  נצבעו שתי החלופותו ,פוגעת בשטחים פתוחים חקלאיים  1.2חלופה 

 1.3-ו 1.2, צהוב לחלופות 1.1סביר יותר הוא אדום לחלופה ניקוד  ם.אדו
 .בשטחים פתוחים חקלאיים ובחורשות ותיקות  הפוגעות

מדוע אותו טקסט צבוע בירוק בחלופה  : לא ברור "ערכי טבע"  הקריטריון ניקוד  •
 . 1.2ובצהוב בחלופה   1.1

פוגעת אנושות  1.1ד חלופה בעו: "מסדרונות אקולוגים"  ניקוד הקריטריון •
הפוגעת במסדרון  , 1.2כמו חלופה  צבועה באדוםבמסדרון אקולוגי ארצי היא 

  1.2, צהוב לחלופה 1.1ערוץ גן חיים. הניקוד הסביר הוא אדום לחלופה  -מקומי
 . 1.3וירוק לחלופה 

נושקת לשטחי הצפה של נחל הפולג  1.1ופה חל הידרולוגיה":"  ניקוד הקריטריון •
   ק קרובה אליו.ולא ר

כל חלופה בה נחל מוסט   -ביחס לנחל גן חיים 1.3-ו 1.2לופות שוואה בין חבה •
בהסטת הערוץ נשמר מסדרון  .מבחינה אקולוגית עדיפהפו ולא מבוטן מתחת לד

חים פו קוטע את רצף השטאקולוגי מקומי, גם אם מוסט. נחל מבוטן מתחת לד
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כפר סבא אזור מ של המסדרון האקולוגיתפקוד הפתוחים באזור ולא מאפשר 
 צפונה. 

ולוגי( בשטחים הפתוחים בדגש על לא נעשה סקר של מצאי אקולוגי )בוטני וזא •
אחת בכל  ולכן לא ניתן לדעת לפי מה דורגה הפגיעה בחורשות  -החורשות

 מהחלופות. 

 

של שטחים הפרה הבעקבות  השלכות סביבתיות: 4בפרק  גיותוהשפעות אקול בחינת
השפעות יקה של המעמיש חשיבות רבה בבחינה מעותיים, פתוחים נרחבים ומש

הבוחן את ההשלכות הסביבתיות של התכנית  4פרק  ככל הניתן. האקולוגיות וצמצומן 
 המוצעת התעלם כמעט לחלוטין מההיבטים האקולוגים.  

ש על שילוב בין  יש לשחזר נופים מקומיים בדג: פונופי סביב הדפיצוי  יש לתת דגש על
תול ברושים לצד עצי אלון, שקד, אלה וחרוב. אין לש -ופי השרון הקדוםנופים חקלאיים ונ

נים זרים )שאר מיני יאו מ תסקיר(ב שהוצע )כפי  מינים פולשים כמו אקליפטוס המקור
פו ולמנוע את שיקומם  האקליפטוס( אשר עלולים לפגוע בשטחים הפתוחים סביב הד

 .לאחר תקופת ההקמה

קו הכחול ובמרחק גדול  התארגנות בתוך ה -פוהנחיות לתקופת הקמת הד להוסיףיש 
 למנוע זליגה של תשטיפים, אבק וחומרים מסוכנים ליובלי הפולג. -מהנחלים ויובלים

 
 :שימושים רגישים ובתי מגורים מטרדים סביבתיים כלפי .4

  30 -כ ,וריםבתי מגשימושים רגישים ול קרבה בלתי נתפסתוקם במתחם הדפו המוצע ממ
תושבי  המגורים שלמבתי בלבד מ'  140-של מושב גן חיים וכ םמבתי התושביבלבד מ' 

  מטרדים ליצירת פוטנציאל  המהווהדפו מיקומו של  א.השכונה הירוקה בכפר סב
נת הן מבחיו ודפהקמת שלבי ת מבחינ  ים, הןהסמוכ היישוביםלתושבי  סביבתיים
השימושים הפנימית בתוך  המשמעויות של חלוקת .תקיים בושת התפעוליתהפעילות 

 יותלא ניתן לבחון את ההשלכות הסביבתבשלב זה , ואינן ברורות הדפו מתחם 
הנושא התעבורתי מהווה   גם . כמו כן בדגש על מטרדי רעש ורעידותהפוטנציאליות, 

מבחינת התנועה מחוץ לדפו ואל הדפו עצמו,   , הןמטרדיםיצירת למשמעותי פוטנציאל 
 עת. וצאל תחנת הנוסעים המהתנועה בתוך הדפו, והתנועה והפעילות 

ות סמיכבסדר גודל כזה ב של מתקן משמעותית לאור הפגיעה הנופית המעבר לכך, 
תת יותר דגש , ראוי היה למצד אחד, וליישוב עירוני עם נוף חקלאי מצד שני למושב כפרי

של  ו עצמו של הדפו  תהדמיו לא הוצגו ההשפעה על הסביבה, תסקירבמסגרת . לנושא
 גן חיים ומכיוון כפר סבא.נצפותו מכיוון 

, ים הפוטנציאליים שהוזכרו לעיללמטרדים הסביבתיביחס  צמידות דופן לכפר סבא:
 ואינו מתייחס לכךשל כפר סבא, תכנית המתאר מ השפעה על הסביבה מתעלםהתסקיר 

מעלה כמובן  עובדה זו גורים.מ התעשייה קניאל בעצם מיועד להיות אזוראזור מחלק ש
 זה.  כלפי אזור ם ליות גבחון את ההשפעות הסביבתיות הפוטנציאצורך לה את

ממטרדי ריחות קשים   תושביההשכונה הירוקה, סובלים  סכלו חשוב לציין כי מאז א
מטרדים   ותוספת ,אינם זוכים למענה מספק טרדים אלו. ממהמפעלים הקיימיםהנובעים 

 ת החיים של תושבי השכונה.עוד יותר באיכו ממתחם הדפו תפגע חדשים
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מראש  יישוב כפרי לציין כי ישיים, סטאקו מטרדיםמבחינת  ם:ת דופן למושב גן חיי ידוצמ
  צמוד ק כי הקמת הדפו אין ספ. נמוכים יותר מיישובים עירונייםרעש רקע  ימאופיין במפלס

של  באיכות החיים באופי הכפרי של המושב ותפגע שינוי מהותי  תהווהמושב דופן ל
מעבר   .אזורשל הוהחקלאי הכפרי  במרקם  מוביל גם לפגיעההדפו כמו כן  .התושבים

רתו של זכרו לעיל, גודלו וצוקולוגיות של פגיעה בשטחים הפתוחים שהולהשלכות הא
דדה  התקופה האחרונה חי .בחקלאות המקומיתפגיעה חמורה הדפו המוצע מהווה 

על , אותהוהצורך לשמר  חשיבותה של החקלאות הישראלית לחוסן הלאומיוהדגישה את 
 . ייםהחקלא םפגיעה בשטחיהלמזער את  כדי ים התכנונייםלעשות את מרב המאמצ ישכן 
 

 :161 ליוןמתח ע קו .5
תסקיר ההשפעה על . למזרח-מכיוון מערב 161עובר קו מתח עליון הדפו מתחם בתחום 
לגבי הצורך  את הדעת  לתת . ישו זהא התייחס לאופן הטיפול בקל הסביבה

תחנת  עלהשפעות קרינה פוטנציאלית . כמו כן יש להתייחס לשל הקו הטמנה/בהעתקה
 משרדים.   שהייה ממושכת בתחום הדפו כגון ם לבנימ עלהמתוכננת ו םנוסעיה
 

 סיכום .6
בחינה   -למיקום מתחם הדפו בחינת חלופות מחודשתלאנו קוראים  לאור כל האמור לעיל,

ומעניקה את  , תתפעוליודרישות מבחינת  שמשווה בין חלופות ריאליות  ת ומקצועית אמיתי
שטחים פתוחים ומזעור השלכות סביבתיות על ם של שמירה קל הראוי לשיקוליהמש

   .בלתי הפיכות
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 עתקים:ה
 ש עיריית כפר סבארפי סער, רא

 רון אש המועצה האזורית דרום השאושרת גני גונן, ר
 לאומיותחברי הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות  -לות" 
 נהל התכנון, ממרכז מחוזמתכנן  -פלןקגיא 

 מחוז מרכז , המשרד להגנת הסביבהמחוזה נתמתכנ -ורד אדרי
 עיריית רעננההעיר,  סמהנד -פרץ אוסנברג

 ת הוד השרון מהנדס העיר, עיריי -ינסקיסרג'יו וול
 השרון  , מועצה אזורית חוףהועדה מהנדס  -רמוןון עירד


