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 צוות התכנון

 חברה שמות היועצים תפקיד

 סלעיעופר  ניר ספיר ועופר סלעי ניהול הפרויקט

 לוי שטרק זילברשטיין בע"מ  אריה צוק מתכנן ראשי 

 ערן מבל אדר' ובינוי ערים גלמידיאורי סולומון, יצהר  אדריכלות מבנים 

 לוי שטרק זילברשטיין בע"מ רן זילברשטייןאיילת אמיר ו תנועה רמזורים ותח"צ

 יוסי שירן הנדסה יוסי ואורון שירן תכנון מבנים

 I C CONSULENTEN  Georg Atzl תכנון מנהור 

 אלבכס הנדסה בע"מ ושרה גרינשטיין אולגה קוטלר תאום תשתיות 

 דוד ברהום יועצים בע"מ דוד ברהום חשמל

 אהרוני בע"מ אסא יהושפט אהרוני איוורור ומיזוג 

 נפתלי רונן אדר' בע"מ נפתלי רונן מרק גסיס נגישות ובטיחות

 

 סביבהצוות 

 

 

 

 

 

 

 תקציר 
 התכנית כלל תאור - 1פרק 

מערכת המטרו הינה תשתית 

תחבורתית להסעת המונים אשר 

נועדה להרחיב את רשת הסעת 

ההמונים של מטרופולין תל 

אביב לפרברים המרוחקים 

כפר סבא ורעננה  - יותר

דרך הרצליה והוד השרון, פתח תקווה במזרח ורחובות בדרום, ולקצר משמעותית את זמני  בצפון,

הנסיעה למרכזי התעסוקה במטרופולין. הרשת שתשלב את קווי המטרו המהירים עם קווי הרכבת 

הקלה תספק למאות אלפי תושבים בגוש דן שירות תחבורה ציבורית איכותי ומתקדם בדומה לערים 

 אור הקווים:ילהלן ת .בעולם. המערכת, שכולה תת קרקעית, בנויה משלושה קוויםהגדולות 

 מחולק לשני חלקים: -קו צפון דרום – 1Mקו המטרו 

 חברה שמות היועצים תפקיד

 אתוס ד"ר חגית פרסיקו קרקש  ייעוץ סביבתי, כתיבה ועריכה

 אתוס ברק כץ בקרהעריכה ו

 אתוס אסף שגיא ואמיר גליק אקולוגיה

 אתוס ד"ר חגית פרסיקו קרקש איכות אויר

 אתוס ערן יופה אקוסטיקה

 Broner Consulting Pty Ltd ברונר נורמן מנחם רעידות

 אתוס אביגיל אהל והילה אורן זיהומי קרקע

 גיאופרוספקט אליסה קייגןד"ר  סייסמולוגיה

 גיאופרוספקט אלעד דפניד"ר  גאולוגיה וגיאוהידרולוגיה

 מאיר רוזנטל ומאיר רוזנטל מורן נאמן הידרולוגיה

 מרגלית סכוי זוסמנוביץ'סוניה  נוף

 בורגר אגרונומים בע"מ בורגר ויעל חןחנוך  סקר עצים

  אפשטייןשרי מרק ומאיר  שימור
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1M ק"מ. הקו עובר בתחומי הרשויות המקומיות  42 -כ אורך חלקו הצפוני של הקו הוא :צפון

תל אביב. לאורך והוד השרון, רמת השרון  ,דרום השרון, רעננה, כפר סבא, הרצליהמועצה אזורית 

בשטח   המלאכה בצפון מערב כפר סבא,  תחנות נוסעים ודפו אחד בקצה הקו מצפון לאזור  31התוואי  

 .מועצה אזורית דרום השרון

M1 ק"מ. הקו עובר בתחומי הרשויות המקומיות  43-כ: אורך חלקו הדרומי של הקו הוא דרום

תחנות ודפו אחד באזור   31, רחובות, באר יעקב רמלה ולוד והוא כולל  חולון, ראשון לציון, נס ציונה

 מחלף ראשונים.

 .קו מזרח מערב – 2Mהמטרו  קו

 תחנות, ודפו אחד באזור פתח תקווה. 24ק"מ והוא כולל  25 הוא אורך הקו

 .פתח תקוה, רמת גן, בני ברק ותל אביבחולון, גבעתיים, גבעת שמואל מספק שרות להקו 

 .קו חצי טבעתי – 3Mהמטרו  קו

 תחנות. הקו 24כולל  ק"מ והוא 40-הקו מחולק לקו ראשי ולשלוחה לנתב”ג. אורך הקו הראשי כ

ברשויות: בת ים, חולון, אור יהודה, רמת גן, קרית אונו, גבעת שמואל, פתח תקווה, תל אביב, עובר  

שטח תפעול ותחזוקה )דיפו( אחד, כולל  רשויות מקומיות. הקו    11סה"כ  רמת השרון, הרצליה ואזור  

   ק"מ. 3.9-הממוקם בתחום שיפוט אור יהודה. אורך השלוחה לנתב"ג הוא כ

בית תחנותיו הן תחנות ממשק עם קווי הסעת המונים אחרים ולפיכך, יש לו מר –הקו הינו מקשר 

 חשיבות ביצירת רשת המטרו ורשת הסעת ההמונים במטרופולין. 

 המערכת התחבורתית בסביבת התכנית

 לשלושה  מחולק  הקו.  M1ק"מ סה"כ בקו    85-כק"מ, מתוך    42-של כהינו באורך    צפון  M1קו המטרו  

 פי על הרשויות פרוט להלן .מערבית ושלוחה מזרחית שלוחה, המרכזי הגזע: עיקריים חלקים

 :התוואי מקטעי

 הגזע המרכזי עובר ברשויות: רמת השרון ותל אביב.

עוברת   זרחיתהשלוחה המ  דרום השרוןומוא"ז  עוברת ברשויות: הרצליה, רעננה    ערביתהשלוחה המ

 וכפר סבא. , מועצה אזורית דרום השרון ברשויות: רמת השרון, הוד השרון

 .כולו M1בקו  המתוכננות 62חנות, מתוך סה"כ ת 31צפון מתוכננות  M1לאורך התוואי של 

 :בתחנות הבאות רק"לצפון חוצה את קווי ה M1קו המטרו 

 ( M16בתחנת תל אביב מרכז ) -קו אדום, (M19( ובההגנה )M16בתחנות תל אביב מרכז ) -קו סגול 

 . (M13( ובמחנה אביב )M12בתחנות אוניברסיטה ) -קו ירוק ו

 (17Mבתחנת השלום ) 2Mעם קו מתח"ם גלילות ו M10בתחנה  M3קווי מטרו: 

 מערב  רעננה,  (M19הגנה ), ה(M17השלום ),  (M16)  תל אביב מרכז  תחנות רכבת ישראל:  ממשק עם  

(M4). 

 .55כביש ו 20כביש , 5כביש , 2כביש  :הבאות ארציותהדרכים צפון חוצה את ה M1קו המטרו 

 .554ביש , וכ402כביש , 40כביש , 531 כביש ,541כביש  :דרכים אזוריות
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 חלופות  בחינת - 2פרק 

 מאקרו חלופות

 .2 בנספחומופיעה  77/78בחינת חלופות המאקרו פורסמה במסגרת פרסום 

במסגרת ותחנות אשר נבחנו תוואים למיקום  קרואמ החלופות המפורטות בסעיף זה הינן חלופות
 .77/78לאחר הגשת התכנון המופיע בפרסומי התסקיר 

, אורבניים ותפעוליים סביבתייםהקריטריונים על פיהם נבחנו החלופות הינם קריטריונים גנריים 

 :המשותפים לצוותי התכנון בכל קווי המטרו. להלן הנושאים לפיהם נבחנו חלופות המאקרו

ארכיאולוגיה, רעש, רעידות, איכות אוויר, עודפי עפר, הידרוגיאולוגיה, צפיפות עירונית, שירות 

ה חזויה במבנים, מוקדי מגורים ותעסוקה, נגישות לציבור, מספר מקבלי שרות, קישוריות, פגיע

 קונפליקטים, תנאי קרקע, התאמה תפעולית ושלבי ביצוע.

 להלן רשימת החלופות הנבחרות:

 

 מיקרו חלופות

חלופות המיקרו שנבחנו 
 הינן:

 חלופות לפירי שילוח:

פירי השילוח בפרויקט 

על שימוש  מבוססיםהמטרו 

ו/או בתחנות התת קרקעיות 

אלמנטים תפעוליים 

בתוואי  יםהמתוכננ

בצמידות לפירי  הפרויקט.

שילוח מתוכננים אתרי 

תארגנות. קבלת החלטה הה

למיקום פירי השילוח 

 יתבפרויקט המטרו נעש

בהתאם לעתודות קרקע 

זמינות לאתרי התארגנות, 

מערך תחבורתי נגיש לפיר 

נימלית בערכי טבע יהשילוח, התרחקות משימושי קרקע רגישים ושטחים מבונים בצפיפות, פגיעה מ

 , שמורות טבע וגנים לאומים(.ונוף )נחלים

 ההיבטים על פיהם נבחנו החלופות לפירי השילוח הינן:

, הידרולוגיה, מסדרונות אקולוגיים, ערכי טבע, שמורות וגנים , רגישות וקיטועשטחים פתוחים

שטח זמין להקמת אתר , זמינות תכנונית, איכות אוויר ופוטנציאל להיווצרות מטרדי אבקרעש, 

 .דונם( 10-20התארגנות בסמיכות לפיר )נדרש 

רעננה מערב, ירקון וגלילות. תחנת דפו,  אתרים המתאימים להקמת פירי שילוח הינם:נמצא כי 

שטח התארגנות משותף לפירי השילוח עבור אזורים נוספים שנמצאו מתאימים הינם מע"ר בן צבי )

מס' 
 חלופה

 החלופה הנבחרת שם כלל החלופות למקטע/תחנה

 עקיבא שברץחלופת  1.2  .מקטע התוואי במרכז המע"ר ברעננה .1

 ובריחוק מהנחלחלופה דפו ותחנה קרקעית בניצב    2.3 .4מזרח לכביש ממנח הדפו  .2

 חלופה מערבית 3.2  .רכבת רעננה - 4 מיקום תחנה מס' .3

 חלופה דרומית 4.1חלופה  ע המזרחית מכפר סבא לגזע המרכזי.חיבור הזרו .4
 עיקול צפוני 5.1חלופה   . וייצמן –תוואי בפינת טשרניחובסקי העדכון  .5
 נסקייחלופת ז'בוט 6.1חלופה  מעבר בהוד השרון ורמת השרון.  .6

תחנת השרף התוויה אלכסונית למתח"ם  7.4חלופה  .סוקולוב ברמת השרון לכיוון רמת אביב 'התוויה מרח .7
 גלילות

 תחנה באורך מקוצר בריחוק מהנחל 8.1חלופה   .תחנת הירקוןמיקום  .8

 2000ת"א  9.1חלופה   .לבין תחנת השלום תל אביב מרכזהתוויה בין תחנת  .9

 חלופה צפונית 10.1חלופה   .מיקום תחנת השלום .10

 חלופה מרכזית 11.2חלופה   .התוויה בין תחנת יצחק שדה לבין תחנת ההגנה .11

 חלופה מערבית 12.2חלופה  .עדכון מיקום תחנת ההגנה .12
 התוויה לאורך רח' חיים לבנון 13.1 חלופה חלופת תוואי לציר רקאנטי / חיים לבנוןבדיקת  .13
 חלופה על פי בקשת העירייה  14.2חלופה  נמיר -מקטע הירקון לפנקס  .14
 התוואי החדש 15.2חלופה  מקטע תל אביב קרית שלום עד גבול התכנון .15
 קצה קו ברחוב אלי הורביץ 16.2 חלופה התווית קצה הקו בכפר סבא מזרח .16
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ח ואינו מתוכנן להיות תחנה בהמשך ( ומזרחית לתעש, )הממוקם באזור שטח פתוM1שני קווי 

 הפרויקט(

 חלופות לסוגי תחנות:

במהלך התכנון המוקדם אובחנו מספר סוגים של אילוצים להקמת התחנות ובהתאם הותאמו סוגי 

 התחנות.

 להלן פירוט סוגי התחנות ושיטות ביצוען:

 תחנה רגילה )רחבה(

 Xמ'  23.75רוחב של תחנה זו הינן הות ברוחב המלא הנדרש. מיד הנבניתסוג תחנה זה הינו תחנה 

 מ' אורך. 190.00

 שיטת הביצוע

מבצעים  למעשה. בשיטה זו Cut & Coverשיטת הביצוע המועדפת לסוג זה של תחנה הינה שיטת 

 חפירה פתוחה בעזרת קירות דיפון המאפשרים את חפירת הבור. 

 NATMתחנת 

 תיאור התחנה

כדי לאפשר בניית תחנה מסוג זה של תחנה נועד עבור מקומות בהם רוחב זכות הדרך קטן מדי 

 רגילה מחד, ומאידך המבנים הקיימים מעל פני השטח מאפשרים ביצוע מבנה תת קרקעי תחתם. 

  .מ' אורך X 190.0מ'  16.7נויה מקופסה ראשית במידות רוחב של תחנה זו ב

 

 שיטת הביצוע

 & Cutהקופסה הראשית של התחנה, תבוצע בשיטת  -ביצוע תחנה זו משלב שתי שיטות ביצוע 

Cover  מבצעים חפירה פתוחה בעזרת קירות דיפון המאפשרים את חפירת הבור.   למעשה. בשיטה זו

בה מדוייסת ומחוזקת הקרקע באופן המאפשר כרייה אופקית   NATMת  הרציף הנוסף מבוצע בשיט

 של רציף נוסף ללא הפרעה בפני השטח.

 תחנה מיוחדת 

 תיאור התחנה

תחנה לדוגמא, הינה תחנה הבנויה באופן שונה משתי התחנות המצויינות לעיל תחנה מיוחדת 

גדולים או קטנים מאוד, הבנויה בממדים , תחנה )תחנה עם ממשק ליותר מקו אחד( אינטרמודלית

 :ת במקרים הבאיםיוהיא נבנ

 . למשל תחנת הירקוןבתא שטח צפוף מאוד, קטנה תחנה הקמת  .א

כאשר קיים צורך להתחבר לתחנה של קו מטרו אחר או לקו רכבת אחר תוך שימוש באלמנטי  .ב

 .חיבור מיוחדים
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לשיטת וציון התחנות המתאימות סוג תחנה נבחנו היתרונות והחסרונות של כל  בבחינת החלופות

 ביצוען.

 המנהרות כריית לביצועחלופות 

 נבחנו שלוש החלופות לביצוע כרייה:

מכונה זו  .TBM (Tunnel Boring Machine)באמצעות מכונת  חפירה - TBM -בשיטת ה חפירה

 מתאימה לעבודה בכל תנאי הקרקע )קרקע סלעית או קרקע רכה( ובתנאי מי תהום.

חפירה המתבצעת בתת הקרקע עם גישה דרך פירים המבוצעים קודם   –  NATM  -בשיטת ה  חפירה

 .C&Cלכן בשיטת 

 TBM-ור בשיטת המנה לבצע ניתן לא בהם באזוריםשיטה זו ישימה    -  (C&C)  וכיסוי  החפירה  שיטת

. ביצוע בשיטה זו מצריכה הפעלת מערכות תכנון נלוות של הסדרי תנועה NATM-או בשיטת ה

ואמצעים לצמצום ההשלכות הסביבתיות בעת ההקמה. סעיף זה כולל השוואת יתרונות וחסרונות 

 .)שיטת חפירה( לכל חלופה

ר, מנהרות עצמן וכו'( בהתאם לסוג האלמנט הנדרש )תחנה, פורטל, מפלג, מנהרות קישוכי  יש לציין  

, תוך מזעור ההשלכות הסביבתיות ,נבחרה השיטה המתאימה לביצוע וזאת בהתאם לתנאי השטח

 של עבודות החפירה.

 המפלגים אזורי למיקום חלופות

אפשר מעבר יאשר , צומת רכבתי תת קרקע הינוהמפלג  ממסילה למסילה שכנה.מפלג הינו מעבר 

פי צרכי התפעול ל  מאפשרים מעבר של רכבת ממנהרה אחת למנהרה שניה עבין המנהרות. המפלגים  

 . ו/או עבודות תחזוקה לקו המטרו מחד ומאידך במקרה של כשל טכני של אחת הרכבות

כאשר מיקום המפלגים  אולם, .C&C -ו NATMלביצוע המפלגים קיימות שתי שיטות עיקריות: 

 .NATMיטת הבש הם יבוצעונקבע באזורים מוגבלים לביצוע, 

 תיאור התכנית וסביבתה- 3פרק 

 תיאור התוואי

 בדרום, המתחיל ק"מ 15.8באורך של  צפון דרוםצפון מורכב מגזע מרכזי בציר  M1תוואי המטרו 

מחלף רכבתי תת באמצעות  ,באזור מע"ר בן צבי עד אזור התפר בין הרצליה לרמת השרון, שם

 מתפצל הגזע המרכזי לשתי שלוחות:  ,קרקעי

 ק"מ. 11שלוחה מערבית לכיוון הרצליה ורעננה, באורך של  -

 ק"מ. 14.7שלוחה מזרחית לכיוון רמת השרון, הוד השרון עד כפר סבא, באורך של  -

באזור השלוחות כמובא לעיל אשר מתחברות תחנות. תחילתו בשתי  31כולל  צפון M1קו מטרו 

 זי. פירוט התוואי מוצג בסעיף הרלוונטי.לגזע המרכרמת השרון 

  :המסילה תוואי

 .המסילה ורוחב מפלס, גובה לקביעת ההנדסיים הקריטריוניםבסעיף זה פורטו 

 המנהרות תיאור
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 ,האחת לצד השניה – שתי מנהרות מקבילותב ,התוואימרבית לאורך  ,עבורמתוכנן לקו המטרו 

 ,שתי השלוחות המזרחית והמערבית לכיוון דרוםבמקטע מסויים, ביציאה מחיבור בין כאשר 

כל אחת מהמנהרות תשמש נסיעה בכיוון אחד קבוע.  מתוכננות המנהרות אחת מעל השנייה.

 (. מפני הקרקע מ' 52, בעומק משתנה )עד  T.B.Mבשיטת תיחפרנההמנהרות 

 המרחקמ'(,  6.5מ' )הקוטר הפנימי הוא  7.5 -מתוכנן למהמנהרות  חתאל הקוטר החיצוני של כ

 6.75לי בין דפנות החוץ הוא אמימ', כך שהמרחק המינ 14.25בין צירי המנהרות הוא  המינימאלי

 מ'.

פירוט אופן כריית המנהרות וכל אלמנטי הפרויקט )תחנות, מפלגים פורטל, מסילות דיור וכו'( 

 .תיאור המנהרות סעיףבים מוצג

 מתקנים ומערכות מנהור

מלי של התוואי, יכגון מרחק בין מנהרות, רדיוס מינ TBM -זה מפרט את נתוני מנהרות ה תסקיר

 עובי דיפון, אופן דיפון המנהרות, מתקנים ומערכות המנהרות.

 כמו כן מפורטים האלמנטים הבאים:

 תיאור מערך המילוט לשעת חירום

ואי המסילה באמצעות מילוט נוסעים בתוואי מסילה תת קרקעית יתאפשר בכל נקודה לאורך תו

שבילי מילוט ומעברים בין מנהרה למנהרה )מנהרות קשר(. במנהרות כפולות בעלות מסילה אחת 

לכל כיוון יהיה נתיב מילוט אחד, בצד הקרוב למסילה המקבילה. סעיף זה מתאר את ציוד המערכות 

 במנהרות קישור ובאלמנטים תפעוליים אחרים.

( מיועדות לשמש כמעברים בין שתי מנהרות Cross Passages)מנהרות מקשרות  מנהרות מקשרות:  

מ'.   250המטרו בזמן חירום. בהתאם להנחיות הבטיחות המרחק בין המנהרות המקשרות יעמוד על  

 . NATMחפירת המנהרות תבוצע בשיטת ה

פירי מילוט ימוקמו באזורים בהם מתוכננים אלמנטים גדולים דוגמת מפלגים, מסילות :  מילוט  פירי

מ'. באזורים אלה,  250נן עולה על דיור וכו', הממוקמים בין שתי מנהרות קישור שהמרחק בי

במקרה חירום, יימלטו הנוסעים אל גרמי מדרגות מופרדי אש המובילים מקומת המסילות ישירות 

צפון ועל כן אין צורך  M1קרים אלו אינם קימיים באלמנטים לאורך קו המטרו אל פני הקרקע. מ

ביציאה לקרקע באמצעות פיר מילוט. המקרים היחידים בהם יש צורך בפירי מילוט, לאורך קו 

צפון, הינם באזורים בהם מתוכננות מסילות ביטחון לצורך יציאת מיידית, בעת חירום,   M1המטרו  

 כניסה של כוחות ביטחון והצלה לתחום המסילה.אל פני הקרקע ו / או 

 מערכות של אמצעי אוורור ובטיחות במצבי חירום

לאורך תוואי המטרו אזורי הרציפים וההתקהלות הם בעלי אוורור חיצוני מוגבל והם אינם מקבלים 

אוורור טבעי. לפיכך נדרשת התייחסות לנושא האוורור והמיזוג של התחנות והמנהרות. פרק זה 

רט את מערכות האוורור במצבי התפעול השונים: מצב תפעול רגיל, מצב של שעות עומס או מפ

 במצב חירום.

 תחנות:

 תיאור תחנות תת קרקעיות
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תכנון מיקום התחנות התבסס על מאפייני המרקם האורבני הסובב, מוקדי הביקוש )קיימים 

ש בין קווי המתע"ן השונים ובין ומתוכננים( המצויים לאורך תוואי המטרו המתוכנן, ונקודות המפג

הגברת קווי תחבורה ציבוריים אחרים, במטרה למקסם את יעילות המעבר ביניהן לצורך 

 נוחות להולכי הרגל. הנגישות וההקישוריות, 

 מבנה תחנה טיפוסי מתחלק לשניים:

  (C&Cבשיטת ביצוע "חפירה וכיסוי ) תחנה רחבה

 .NATM -ו C&Cבשיטת ביצוע משולבת של  )תחנת אוזן( NATMתחנת 

הבטחת   מערכת אוורור, רציפים,השונים בתחנה לרבות:  כמו כן, הסעיף כולל פירוט על האלמנטים  

באופניים, לתחנה ר להולכי רגל והתאמה להגעה נגישות לרבות: נגישות לבעלי מוגבלויות ומעב

ניקוז, אספקת מים ויציאות חירום מערכת התאורה, מערכות הכריזה, מערכת כיבוי אש, מערכת ה

 ודרכי מילוט.

 של הכניסות לתחנותנופי  –אדריכלי  -עקרונות הפיתוח האורבני  

 אדריכלי באזור התחנות כולל:-עקרונות הפיתוח הנופי .א

שימור עצים, שיפור חזות הרחוב, מדרכות רחבות, שבילי אופניים, גינון, ייחוד אדריכלי של התחנה, 

תיאור הריסת מבנים, קישוריות למוקדי עניין, הצורך ב הכניסה עם סביבתו,שילוב מבנה 

 קישוריות לתחבורה ציבורית, שירות לקהלים גדולים, נגישות והצללה.ה

 אדריכלי של מבנה הכניסה לתחנת המטרו –עקרונות פיתוח אורבני  .ב

די מיקום מיטבי תכנון הכניסות לתחנת המטרו נועד לייצר רמת שרות גבוהה למשתמש וזאת על י

, ותוך הקפדה על העקרונות כגון: קרבה למוקדי עניין, קישוריות לקווי התחנלשל הכניסות/ יציאות  

ואופי ייחודי המדגיש בסביבה האורבנית,  השתלבותמתע"ן אחרים, נגישות נוחה של משתמשים, 

 .את מיקום התחנה

 

 

 מערכות אנרגיה ותשתיות נלוות

בחיבורים שיתוכננו ויבוצעו ע"י חח"י.  -גבוההבמתח  מתוכננות לפי הזנהמערכות החשמל למטרו 

מערכות החשמל כוללות חדרים טכניים וחדרי חשמל בתחנות, קווי חשמל ומערך חירום שיכלול 

גבוה כוללות שני הגנרטורים ומתקנים מגבים )במבני התחנות ובדיפו(. מערכות המתח דיזל 

המיועדת להנעת המטרו, ומערכת שירותי חשמל   -הינע   –  מטרומערכת חשמול    -מרכיבים עיקריים

 המיועדת לאספקת חשמל לתחנה ולמנהרה. 

במנהרות  כיוון שתוואי המטרו הינו תת קרקעי, ובהתאם לא קיימים שיקולי בטיחות להולכי רגל

, תבוצע הזנת הכח לקטרים באמצעות בחיבור תחתי המייתר את הדרישה לתשתית תלויה, עצמן

  בחשמול המטרו. תשיטקבע בשלב תכנון המפורט של מערכות המטרו ייודים. ועמ

 הזנהבהתבסס על גודל ההספק הנדרש וכמות החיבורים לאורך תוואי המטרו, ניתן יהיה לבחור 

במתח גבוה או מתח עליון מרשת חח"י. בשלב התכנון המקדים, בהתאם להנחיות נת"ע, הוחלט 

כת במתח גבוה. עם זאת, נושא זה ייבחן בעתיד לאורך התכנון לתכנן את מערכת המטרו לפי מער

 המפורט, ויתכן ויוחלט לבסוף על הזנה במתח עליון, דבר אשר יחייב מהלכים משלימים.

 פעילות בדפו
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 תיאור פעילויות בדפו

 350-מתחם הדפו הינו מרכז לתחזוקה, תפעול וחנייה של רכבות המטרו ומשתרע על שטח של כ

דרום השרון, בקצה הצפוני של הקו. הדפו מרכז האזורית  בתחום המועצהדונם. המתחם ימוקם 

בתוכו את כל המבנים המשמשים לתחזוקת הקו וכולל פעולות רבות כגון: תחזוקת קרונות, שטיפה, 

מבנה תחזוקה קלה, תבנה תחזוקה כבדה, ות ואזורי אחסון. מבני הדפו הינם בין היתר: דיור קרונ

מתקני שטיפה, מבנה בקרה, מתקן סילו למילוי חול ועוד. תכנון המתחם יהיה באופן המותאם 

לתהליך של "פס ייצור", במטרה ליצור זרימת תהליכים שוטפת ללא הפרעות או תנועת רכבות 

 ג זה מאפשר את הטיפול הטוב ביותר במסגרת הזמן הקצר ביותר.מיותרות. תכנון מסו

 פורטל

 תיאור הפורטל

מטרת הפורטל הינה לאפשר כניסה ויציאת רכבות מפני הקרקע אל תוואי המטרו התת קרקעי. 

 מתחם הדפו מהסיבות הבאות:מדרום ובצמידות לצפון מתוכנן  M1מיקום הפורטל בקו המטרו 

 , הפורטל מתוכנן מזרחית לכביש, במקביל ובצמידות למתחם דפו.4מגבלת כביש    בשלראשית,   -

ועל כן נכון למקם את  הדפו הינו מתחם המהווה חלק ממערך המטרו ונמצא על פני הקרקע -

 . הפורטל בצמידות אליו

מתחם הדפו יקנה, בין היתר, את השירותים: חניון דיור, טיפולים ותחזוקה שוטפת לרכבות  -

 רכבות אליו תתאפשר אך ורק דרך הפורטל ועל כן נכון יהיה למקמו במתחם זה.וגישת ה

לכביש וממזרח  בסמוך  פתוח  מבחינה נופית מתחם הדפו, הכולל את הפורטל, ממוקם בשטח חקלאי  

בעל רגישות נופית כאזור זה הוגדר  א'. 43, אשר התחשב גם בהרחבת הכביש במסגרת תת"ל 4

מתוכננת סביבו   בינוי מופרים סביבו. למזעור המופע הנופי של המתחם  בינונית עקב הימצאות אזורי

 רצועת גינון של עצים. כמו כן, המתחם מתוכנן, ככל הניתן, במפלסי הקרקע הקיימת.

 סעיף ניהול התנועה כולל פירוט טכני של רכבות המטרו ותדירות הרכבות. - ניהול התנועה

 ביצוע ושלבי ההקמה עבודות

הקמת תוואי המטרו כולל מספר שלבי הקמה, חלק משלבי ההקמה מהווים בסיס להתקדמות לשלב 

 להלן תרשים המתאר את שלבי ההקמה:הבא וחלקם מבוצעים במקביל. 

 

 שלבים עקרונים לביצוע פרויקט המטרו

   אתרי התארגנות לפירי שילוח -שלב א'

 Tunnel Firstבשיטת -כריית המנהרות  Station Firstבשיטת -בניית התחנות  פיר השילוח -ב' שלב

   דפו ופורטל  

   מבני המפלגים ומנהרות דיור -שלב ג'

   מנהרות הקישור 
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 המלצות ראשוניות למניעת מפגעים לעת עבודות ההקמה

 בנושאים: כלליות ומפורטות יותר באזורים רגישים  במסגרת מתן המלצות ראשוניות ניתנו המלצות  

 פשטי הצפה.אזורים של ניתנו הנחיות ראשוניות לשמירה על הנחלים והגנה מ – הידרולוגיה

ניתנו הנחיות ראשוניות לתיאום מעבר הקו בתוך אזורי מגן של קידוחי שתיה,  – הידרוגאולוגיה

ות שעלולות להיות נגזרות מכך, וכן הנחיות לתכנון השפלת מים בתחנות שמטרתן מניעת ומגבל

 הביני ושמירה על מאזן המים באקוויפר-חדירת הפן

 .וקביעת תאורה מתאימה ניתנו הנחיות לשמירה על אזורים בעלי ערכיות אקולוגית – אקולוגיה

 .ורעידות ניתנו הנחיות להגנה ממפגעי רעש – ורעידות רעש

 תנו הוראות ראשוניות לצמצום מפגעי אבק.ינ – מניעת אבק

 

 פירי שילוח

פיר שילוח הינו פיר המקשר בין העבודות בתת הקרקע לבין פני הקרקע. דרך פיר השילוח נשלחת 

)אלמנטים טרומיים( לדיפון  , מוצאים עודפי החפירה וכן מוכנסים הסגמנטיםTBMמכונת ה

, מיקום אפשרי TBM-מיקום פירי השילוח והקבלה נקבע לפי יכולות הכרייה של מכונת ה  המנהרה.

לשטח עבודה נרחב ודרכי גישה נוחות לאתר. אתר זה הינו אתר השיגור של מכונת הכרייה וכן נקודת 

מפרט את אופן  התסקירהתפעול של המכונה מבחינת הכנסת אלמנטים טרומיים והוצאת עפר. 

בניית פירי השילוח, האלמנטים הנכללים בפירי השילוח ובאתרי ההתארגנות הסמוכים להם,  אופן 

 י ההתארגנות.רתפעול הפירים והמלצות ראשוניות למניעת מפגעים בעיקר באזור את

 

 

 שטחי התארגנות, דרכי גישה, וניהול עודפי החפירה והמים

סוגי אתרי  סוגי אתרי התארגנות, הנבדלים בתפקודם ובגודלם. בפרויקט המטרו קיימים מספר

אתרי התארגנות ההתארגנות העיקריים בפרויקט הינם: אתרי התארגנות לפירי שילוח וקבלה, 

ואתרי התארגנות לביצוע   חפירה וכיסוי לאלמנטי התפעול השוניםהלתחנות התת קרקעיות ולמבני  

 מנהרות הקישור.

 ים הינם:אתרי ההתארגנות העיקרי

רעננה רכבת מערב, תחנת דפו,  הינם בסמיכות לתחנות/מתחמים: אתרי התארגנות לפירי השילוח

, מע"ר בן צבי )שייך לקו אלמנט תפעול בין תחנת השרף לבין תחנת מתח"ם גלילותירקון, תחנת ה

M1  1ומשמש כפיר שילוח עבור שני מקטעי קוMהממוקם באזור , השרון תעשמתחם ( ומזרחית ל(

 שטח פתוח ואינו מתוכנן להיות תחנה בהמשך הפרויקט(.

)צומת מפגש השלוחות(,  מחלף רכבתי תת קרקעיהינם:  אתרי התארגנות לפירי הקבלה

רעננה רכבת מערב תחנת טשרניחובסקי ויצחק שדה. אתרים משותפים לפירי שילוח ופירי קבלה: 

 הירקון.תחנת ו
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דונם ואילו גודל אתרי התארגנות לפירי קבלה   20עד    10  -שילוח הינם כ  גודל אתרי התארגנות לפירי

 דונם. 3-5הינם כ 

לצורך בעיקר   ,הקמת אתרי ההתארגנות כוללים גם הקמת דרכי גישה ועבודות עפר יחסית מועטות

 יישור השטח. 

 הטיפול בעודפי העפר

"ק. עודפי העפר יערמו בבורות מיליון מ 7.7של עודפי העפר בפרויקט הינה הצפויה כוללת הכמות ה

 פתרונות לנושא סילוק העפר. ידרש לבחון סלבאופן זמני. בעת התכנון המפורט  Muck Pitה 

לאתר  שתפונהעודפי חפירה כוללים, בין היתר: פסולת בנין )אגרגטים, בטון, אספלט וכיו"ב( 

חפירה נקיים בהם ניתן לאתר ייעודי לקליטה וטיפול ועודפי  שתפונינהמורשה, קרקעות מזוהמות 

 לבצע שימוש חוזר.

 תחנות דיור מסילתי

, בתת הקרקע הינם מבנים ארוכים ורחבים יחסית (Pocket Tracks)מבני מסילות הדיור 

המשמשים לחנייה ומעבר של מספר רכבות. במבנים מסוג זה מבוצע חיבור של שתי המנהרות בכדי 

לאפשר מעבר בין המסילות או חניית רכבת במסילה נוספת בין שתי המסילות )מסילת דיור(. לצורך 

 המחבר את שתי המנהרות.אחד חיבור זה, יש לייצר חלל גדול 

וחפירה, ולאחר  דיפון תחילה מבצעים זו בטכניקה,  C&Cב    שיטות ההקמה של מסילות הדיור היא

ככל שיתאפשר  NATM -או בשיטת ה לעבור דרך האזור החפור, TBM-מכן מאפשרים למכונות ה

באמצעות   ,במידה ולא רוצים לפגוע בפני הקרקע  ,בהתאם לתנאי הקרקע הקיימים וגובה מי התהום

חופרים את מנהרות המטרו באמצעות  , לאחר חפירת הפיריםNATM -פיר גישה. בשיטת ה

 .-TBMה

 השלכות סביבתיות  - 4פרק 

 מגמות תכנוניות

צפון, ביחס למגמות תכנוניות ברמה הארצית,  M1בסעיף מגמות תכנוניות, מפורט קו המטרו 
 המחוזית והמקומית.

 מערכות תשתית

פורטו מערכות עיליות ותת קרקעיות הקיימות ומתוכננות והצגת הקונפליקטים   במסגרת התסקיר,

 עם קו המטרו ופתרונם.

 ניתוח ההשלכות התכנוניות

סעיף זה כולל ניתוח מפורט של הקונפליקטים התכנוניים ושל ההשלכות שיש לתכנית המוצעת על 

פתרון הקונפליקטים ומניעתם מוצגים האמצעים המוצעים בתכנית ל  ,כמו כן  .המצב התכנוני באזור

 או הפחתתם.

 רעש
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 נבחנו השפעות הרעש והרעידות הצפויות בשלבי  ,רעש ורעידות בשלב ההקמה 4.2במסגרת פרק 

ההקמה השונים ובחינת השפעתם על שימושים רגישים לרעש הסמוכים לתכנית. תוצאות החישוב 

התבסס על ההנחיות לתסקיר ותוך הושוו לקריטריונים הנדרשים. תחזיות רעש והרעידות נערכו ב

( משנת Transit Noise and Vibration Impact Assessment Manual)  FTA-התייחסות למסמך ה

על נתונים שהתקבלו מחברת נת"ע  ו. תחזיות הרעש והרעידות מעבודות ההקמה התבסס2018

רקע שנערכו בסעיף מוצגות תוצאות מדידות רעש ה ,והנחות נוספות המפורטות בסעיף. בנוסף

במקומות בהם נחזו  בנקודות מייצגות בסביבת אתרי העבודה המתוכננים לצורך הקמת התחנות.

 על מנת למזער את מפגעי הרעש.פתרונות חריגות מהקריטריונים מוצע סל 

שלב ורעש ורעידות להפעלה, נבחנו השפעות הרעש והרעידות הצפויות בשלב הקבע    4.9במסגרת פרק  

רעש והרעידות נערכו בהתבסס ה. תוצאות החישוב הושוו לקריטריונים הנדרשים. תחזיות  ההפעלה

 FTA (Transit Noise and Vibration Impact-על ההנחיות לתסקיר ותוך התייחסות למסמך ה

Assessment Manual הקבע התבססו  ב. תחזיות הרעש, מצלול הגוף והרעידות בשל2018( משנת

 . האמור על נתונים שהתקבלו מחברת נת"ע והנחות נוספות המפורטות בסעיף

 איכות אוויר

אופי העבודות וסוג החומרים הצפויים במרבית העבודות לאורך תוואי קווי המטרו הינם בעלי 

פוטנציאל  קיים. עם זאת, קיימים מספר מוגבל של פעולות בהם פוטנציאל נמוך ליצירת אבק

להיווצרות מטרדי אבק כגון חפירת פנים התחנות, אחסנת חומרים וחציבות בטון אשר יטופלו על 

 ידי הרטבות מרובות למניעת הרחפת האבק ואמצעי מניעה אחרים. 

 

 

 

 שדות אלקטרומגנטיים

פרק זה מציג איפיון תיאורטי של בטיחות שדות אלמ"ג לאדם  שדות אלמ"ג מתוואי המסילה:

והשפעותיו על שימושי ויעודי קרקע לאורך המטרו. טווחי הבטיחות ורמות החשיפה הותאמו 

 .להנחיות המשרד להג"ס וכן לתקן האירופאי, בהתאם לסוגי הזרמים

   ריטריון.קההשטף יהיה נמוך מולא קיימים קונפליקטים לאורך התוואי  -בפני השטח -

 .4mG-השטף הממוצע היומי יהיה קטן מקריטריון ה -בתוך הרכבת -

 גיאולוגיה

עובר על גבי סלעים וקרקעות המאוגדים יחדיו בחבורת כורכר. החתך צפון  M1תוואי קו מטרו    

(. תוואי Qs(, וחמרה )Qk(, כורכר )Qs(, חול )Alכולל חלוקה לארבע יחידות ליתולוגיות: אלוביום )

המנהרה חוצה את שלוש היחידות האחרונות. חלוקה מדויקת של החתך הגיאולוגי לאורך המנהרה 

 , לאחר קדיחת קידוחי הנסיון. התכנון המפורטליחידות גיאוהנדסיות תבוצע בשלב 
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לאחר השלמת   יעשה בהתאם לתנאים הגאולוגיים/גאוטכניים הצפויים  ןתכנון התחנות ואופן ביצוע

 . ניסיון כמוזכר לעילקידוחי ה

 יםיסיכונים סיסמ

סייסמי )לא קיימים העתקים פעילים באזור(, בהתאם -א-תוואי המטרו ממוקם באזור המוגדר כ

העתק הערבה, הכרמל ועוד. עם  - למודל המוזן מהמקורות הסיסמוגניים הקווים העיקריים בארץ

 זאת, הגדרה זו אינה סותרת התרחשות של רעידות הרסניות עתידיות שיתרחשו באזור התוואי. 

)תאוצת קרקע אופקית( בפני השטח, צפויות להתקבל   PGA-בהתאם למקדם ה  סמיות:תאוצות סי

ורכבים לעניין תאוצות נמוכות באזור התכנית, ובהתאם לא צפוי צורך בפתרונות הנדסיים מ

 מנהור.הביסוס וה יועציי ל ידהסיסמי. בשלב התכנון המפורט, נושא זה יבחן ע

עובר רוב התוואי  זהו מצב מקומי שבו המבנה הגיאולוגי גורם להגברת רעידות אדמה.    תגובת אתר:

מצומצמים וגם אזורים  תמזרחי-, כאשר הקצה המזרחי של הזרוע הצפוןהרגילבקרקע המוגדרת כ

 בדבר  חלטההה  באזור חשוד בהגברה חריגה בשל סלע רך על מצע קשה.  נםהיבצפון ומרכז תל אביב  

מיקום סקרי אתר ספציפיים, תתקבל לאחר השלמת קידוחים ובהתייעצות עם יועצי הצורך ו

 מנהור.וה ביסוסה

ווג כבעל תופעה שבה הקרקע מתנהגת כנוזל בזמן רעידות אדמה. תוואי המטרו מס התנזלות:

 רגישות נמוכה עד זניחה לכל אורכו.

 ההידרוגיאולוגיתהשפעות התכנית על המערכת 

(, מלבד במתחמי התחנות הדיפו והפורטל)פרויקט המטרו מבוצע ברובו הגדול בתת הקרקע 

וכמחצית ממנו טבול באופן מלא או חלקי מתחת פני מי התהום. אי לכך, פוטנציאל השפעת 

 . אך ננקטו כל האמצעים המערכת ההידרוגיאולוגית, בזמן העבודות גבוההפרויקט על 

 

 :בעת עבודות ההקמה

-אינה דורשת השפלת מים, אינה יוצרת לחצים עודפים בתת  TBMשיטת הכריה העיקרית במכונת  

 הקרקע, ובאופן כללי אינה משפיעה על מאזן המים באקוויפר או איכות המים. 

ידרש שימוש בהשפלת מים כלשהי ו/או שימוש בשיטות אחרות,  כמחצית מהתחנותבמהלך הקמת 

, מוצע להחדיר את המים פעותכדי למזער את ההשהיות וחלקן התחתון טבול תחת פני מי התהום. 

הנשאבים לאקוויפר או לנקוט שיטות עבודה אחרות שאינן כרוכות בשאיבה מאסיבית וממושכת. 

בכל תחנה תבוצע בחינת היתכנות פרטנית לאפשרות השאיבה וההחדרה, כולל שימוש במודלים 

 ממוחשבים, בחינת החתך הגיאולוגי, בחינת איכות המים הצפויה וכד'.

 מים שלא ינתן להם פתרון החדרה במסגרת התכנון המפורט יינתן פתרון סילוק אחרכמויות ל

הפתרון שיבחר יהיה הפתרון האופטימלי שיאזן בין צרכי משק המים מחד,   שיתואם עם רשות המים

 מאידך. הישומייםההנדסיים והאמצעים הטכניים  המגבלותלבין 
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, בדיפו ובאתרי ההתארגנות יעשו כך שיצומצם בנוסף לאמור לעיל, כל הפעולות על הקרקע, בתחנות

למינימום הסיכון לתקלות ולחלחול מזהמים מפני השטח אל מי התהום, כולל פירוט אמצעי הגנה, 

 הכנת תכנית לניהול עודפי מים ומניעת שימוש בחומרים מסוכנים.

 :התפעול בשלב התכנית השפעות

לא צפויה השפעה על איכות המים באקוויפר או על כמויות המים הזורמות בו. כמו  בשלב התפעול,

כן, לאחר בחינה ראשונית כמותית ואיכותית, נמצא שלא צפויה הפרה משמעותית של מערכת 

, הקטן ביחס לעובי המנהרההזרימה שיש בה כדי סיכון לאקוויפר ולשימושים במימיו. בשל קוטר 

חסום נתיבי זרימה. המים הזורמים באקוויפר יעקפו את ה"מכשול" האקוויפר, המנהרה לא ת

)מעליו/מתחתיו(, כך שלא צפויות הערמויות מים בקרבתה. בצורה דומה, צפוי כי מבני התחנות 

לא יגרמו לחסימת נתיבי  ויגרמו לשינויים קלים בשדה הזרימה רק בקרבת התחנות הטבולות, 

מודל זרימה בכל אלמנט כנ"ל, שיבנה על סמך יבוצע  זרימה באקוויפר. בשלב התכנון המפורט

 הממצאים המפורטים )כולל מבחני שאיבה, חתך גיאולוגי מפורט, וכד'(. 

ככלל לעת התכנון המפורט תוכן תכנית לניהול עודפי מים על  מניעת זרימת תשטיפים למי תהום:

ת תכלול אלמנטים של גידור מנת לוודא כי לא יפגעו מי התהום ונחלים בעת עבודות ההקמה. התכני

 ואיטום אזורי עבודה בקרבת נחלים, בדגש על מתחם הדיפו.

 אמצעים למזעור/מניעה של השלכות בלתי רצויות על האקוויפר:

 יתואמו עם רשות המים.ופתרון הסילוק נפחי שאיבה ותזמון עבודות ההשפלה  •

 בכל תחנה. קצב השאיבה הנדרש וגיאומטריית מערך הקידוחים יתוכננו בקפידה •

 באזור בו התוואי עובר ברדיוסי מגן, יבוצעו העבודות לפי הנחיות הרשות.  •

 הוראות מפורטות למניעת זיהום מים בשל פגיעות אקוויפר החוף. כוללתהתכנית  •

 יותקנו מאצרות תחת מיכלי סולר, דלקים, שמנים וחומ"ס. •

 היקפיות.במידת הצורך, אתרי העבודה ינוקזו באמצעות תעלות  •

 השפעת התכנית על קידוחי מים:

 קידוחים 26 רשומיםמ'(  25רישומי השירות ההידרולוגי, לאורך ציר המטרו ובשוליו )טווח  -

משמשים להפקת מי שתיה או הקידוחים  5, ומתוכם )ייתכן שחלקם ננטשו ו/או נהרסו(

השפעות  ניתן למנות שלושבהתאם למרחק הקידוחים מהתוואי ולשימוש בהם,  השקיה.

 :עיקריות

: מקרה שבו תוואי המנהרה נקבע על נקודות בהם כבר קיימים קידוחים. פגיעה 'פיזית' -

 . חלופיבמקרה כזה, יש לאטום את הבאר או למצוא מיקום 

לאחר : פגיעה תמידית בפוטנציאל ההפקה מהבאר עקב הורדת התולכה של החתך התורם -

 דוחים בקרבת התוואי.ינמצא שבפרויקט זה אין פוטנציאל נזק למי הק בחינה,

: פגיעה כזו יכולה להגרם אם בקרבה לבאר שואבת פגיעה זמנית בפוטנציאל ההפקה מהבאר -

מבצעים השפלת מפלסים, ורק למשך תקופת העבודות. במקרה זה, ניתן להעריך את ירידות 

המשאבה הקיימים בקידוח. בכל \יםהמפלסים הנוספות, ולראות אם הן מתחת המסננ
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, בחינהמקרה אחר, לא תגרם פגיעה משמעותית לקידוח או לפוטנציאל ההפקה. לאחר 

 נמצא שבפרויקט זה אין פוטנציאל נזק למי מהקידוחים בקרבת התוואי.

בנוסף לשלוש ההשפעות הפוטנציאליות שזוהו לעיל, ולפי דרישת משרד הבריאות, אותרו 

מוגדרים אזורי מגן ע"פ תקנות בריאות העם, ואשר מצויים במרחק  קידוחי שתיה שלהם

קידוחים בתחום העירוני של רעננה וקידוח נוסף בכפר   4-מ' או פחות מהתוואי. מדובר ב  50

סבא. עבור קידוחים אלו יבחן, במסגרת התכנון המפורט, פוטנציאל הפגיעה של הקמת 

 המנהרה על הזרימה ואיכות המים.

סוגי  4דרך  TBMבדיקה להשפעת כרייה על ידי בחינת לחץ הנוצר בחזית הבוצעה בנוסף,

מ' עם זאת בכדי לוודא שאין השפעות,  25קרקע אופיינים ונראה שמרחק ההשפעה הינו עד 

 מ' ופחות מחייב בדיקה פרטנית ומפורטת בשלב התכנון המפורט. 50הוגדר שרדיוס של 

 

 הידרולוגיה

הניקוז ובנחלים  בעורקיתת קרקעי לכן ברובו אינו משפיע על הניקוז  במסלול עוברהמטרו  קו

נגר עילי הנוצר באגני הניקוז של הנחלים   הינו  התכנית  באזורהנגר    .אותם  חוצות  שהמנהרותהשונים  

 : נחל הדרים, נחל פרדס, נחל הדס, נחל הדר, נחל הירקון. באיםה

עבודות להקמת תחנת ירקון יהיו ההפרויקט עובר בסמיכות לפשט ההצפה של נחל הירקון ועל כן 

עם אמצעי הגנה למניעת הצפת שטח העבודה באמצעות אלמנטים כדוגמת סוללות הגנה למפלס 

ערוץ בתאום רשות הניקוז שרון הוסט תוואי  כן,  כמו  .  1%  של  הצפה בהסתברותפשט  הגבוה ממפלס  

הצפה של עורק הניקוז המ' מעל מפלס    1.0יהיה גבוה ב    לדפו. הקמת הדפובסמוך  גן חיים העובר    לחנ

 .ובתאום עם רשות הניקוז ו/או מעל פני גדות העורק

 סקר היסטורי

לביצוע סקר היסטורי באתרים הסקר ההיסטורי המוצג בסעיף זה הוכן על פי "הנחיות מקצועיות 

וכלל את כל התוואי   2015החשודים בזיהום קרקע או מי תהום" של המשרד להגנת הסביבה ממרץ 

 המוצע.

מטרת סקר זה הינה לסקור את כל המקורות הפוטנציאלים לזיהום קרקע ו/או מי תהום לאורך 

מלצות לנושא ביצוע סקר מטר ממנו. בהתאם לממצאים אלו נכללו ה  100התוואי המתוכנן ובמרחק  

 מזהמים לעת הביצוע. 

עובר בצירי תנועה ראשיים הסמוכים למבני מגורים, משרדים  מרבית התוואיכי מהסקר עולה 

ומבני ציבור, שאינם בעלי פוטנציאל לזיהום קרקע. עם זאת, לאורך התוואי אותרו מספר שימושי 

ום כגון אזורי תעשייה )במיוחד מתחם קרקע שהינם בעלי פוטנציאל לגרימת זיהום קרקע ומי תה

 תעש רמת השרון(, תחנות תדלוק וכיו"ב.

)מתחם  M46-M47וכן לאורך התוואי בין תחנות  M16-M19מוקדים אלה אותרו סביב תחנות 

והם כוללים תחנות תדלוק ואזורי   M53-M55תעש רמת השרון(. מוקדים נוספים אותרו בין תחנות  

 תעשייה.

 התכנון המפורט.נו בשלב יינתהנחיות בהתאם 
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 עתיקות

כי באזורים המוכרזים ידרש תיאום פרטני באם נת"ע יידרשו   ונקבעבוצע תאום עם רשות העתיקות  

 לבצע העתקות זמניות אל מחוץ לשטחי החפירה של התחנות ושאר האלמנטים הקונסטרוקטיביים.

 העקרונות המוצעים לצמצום המפגעים החזותיים והנופיים

ויים החזותיים הצפויים בתחום התוכנית, באים לידי ביטוי בעיקר בעקבות בניית מרבית השינ

 תחנות. 31והפורטל. לאורך התוואי מתוכננות  , אלמנטי תפעולתחנות הנוסעים, מתחם דיפו

ההתערבות ברחוב היא באזורי התחנות בלבד ויש לשאוף לשלב את מתקני הכניסה בחללים 

 קיימות ומתוכננות.ובפונקציות עירוניות 

שימור מירבי של השטחים הציבוריים הפתוחים והצמחייה  :תכנון הםהראשיים לעקרונות ה

הקיימת, יצירת מדרכות נרחבות לשיפור הנגישות, המאפשרות זרימת אנשים באזור התחנות, תכנון 

צללה יצירת ה ,וחיבור שביל אופניים באזור התחנות למערך הכולל של שבילי האופניים בעיר

 מירבית ומיקרו אקלים לאורך המדרכות ובאזורי הכניסות לתחנות.

 סקר אתרים לשימור

 מספר אתרים המקובצים בארבע קטגוריות. נקבעובנושא שימור אתרים 

 זהירות, בסמיכות וחפירה תשתיות מעבר, כבדים כליםתנועת ופעולת מ הללו האתרים על להגן יש

  .הקרקע פני שינוי עם, העבודות בעת מתאימה הגנה לתת יש. וחציבה דחיקה מרטט

 :קטגוריות )הפירוט מופיע בתסקיר(ה רשימת להלן

 אתרי עתיקות קדושה ומסורת.  .1

 אתרים מראשית ההתיישבות. .2

 .מבנים מרשימות השימור העירוניות .3

 אתרי נוף ואחרים. .4
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 רקע .1

 תקציר הכולל תיאור כללי של התכנית  .1.1

התחבורה הציבורית על רקע תרשים  רכתמציג את מע)בקלסר התרשימים(  1.1.0 תרשים

 צפון על רקע תצ"א ומפות עירוניות. M1מציג את תכנית קו המטרו  12נספח  סביבה.

מערכת המטרו הינה תשתית תחבורתית להסעת המונים אשר נועדה להרחיב את רשת הסעת 

ך דר כפר סבא ורעננה בצפון, - ההמונים של מטרופולין תל אביב לפרברים המרוחקים יותר

הרצליה והוד השרון, פתח תקווה במזרח ורחובות בדרום, ולקצר משמעותית את זמני 

. הרשת שתשלב את קווי המטרו המהירים ומחוצה לו  הנסיעה למרכזי התעסוקה במטרופולין

תספק למאות אלפי תושבים בגוש דן שירות תחבורה ציבורית ועם קווי הרכבת הקלה 

לות בעולם. המערכת, שכולה תת קרקעית, בנויה בדומה לערים הגדו מתומתקד תאיכותי

 משלושה קווים להלן תאור הקווים:

 קו צפון דרום. קו זה מחולק לשני חלקים: – 1Mקו המטרו  •

ק"מ. הקו עובר בתחומי הרשויות  .740: אורך חלקו הצפוני של הקו הוא N-M1 .א

דרום השרון, רעננה, כפר סבא, הרצליה הוד השרון, רמת מועצה אזורית  המקומיות  

תחנות נוסעים ודפו אחד בקצה הקו מצפון  31תל אביב. לאורך התוואי והשרון 

. באזור בשטח מועצה אזורית דרום השרון המלאכה בצפון מערב כפר סבאלאזור 

להרצליה מתפצל הקו מזרחה לשלוחת הוד השרון וכפר  ת השרוןהגבול שבין רמ

 .רעננההרצליה ווצפון מערב לשלוחת  אסב

 :1.1.1מוצגות בטבלה  M1-Nתחנות הנוסעים של קו המטרו 

 M1-Nקו   –: תחנות נוסעים 1.1.1טבלה 

 מיקום שם התחנה מספר התחנה
M0 דיפו  
M1 התדהר דרומית רעננה, רח'  התדהר

 לרח' דפנה
M1-N-2 רח' עקיבא בין רח' הכלנית  עקיבא

 לרח' האלה
M1-N-3 רח' מוצקין בין רח' אחוזה רעננה מרכז 

 לרח' מגדל
M1-N-4 מערב רעננה, תחנת רכבת רעננה תחנת רכבת מערב 
M1-N-5 נשרים כנפי רחובהרצליה,  תחומינבי 

לשדה התעופה  ממזרח
 הרצליה

M1-N-6 הרצליה, בן גוריון הרצליה מרכז 
M1-N-7 הרצליה, בן גוריון בן גוריון 
M1-N-8 פינת ויצמן/  רח' סוקולוב סוקולוב

 ביאליק
M1-N-9 בין הרחובות סוקולוב  השרף

 לרחוב לבונה.
M1-N-10 בניצב לדרך איילון מרכז תחבורה גלילות 
M1-N-11 רח' רקאנטי, פינת רח'  רמת אביב

 אבא אחימאיר
M1-N-12 רח' לבנון פינת רח'  אוניברסיטה

 איינשטיין
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 מיקום שם התחנה מספר התחנה
M1-N-13  רח'  פינת רח' לבנון אביבמחנה

 שלום רוזנפלד
M1-N-14 מערבית הירקון בפארק הירקון 

 'לרח נמיר דרומית לדרך
 גדת הנחל עד רוקח

M1-N-15 לפינת דרומית נמיר דרך פנקס - נמיר 
 פינקס 'רח

M1-N-16 מזרחית 2000 אביב תל ת"א מרכז 
 נמיר לדרך

M1-N-17 רח'  פינת השלום דרך השלום 
 אלון יגאל

M1-N-18 יצחק פינת אלון יגאל 'רח יצחק שדה 
 שדה

M1-N-19 קהילת פינת ההגנה דרך ההגנה 
 יורק ניו

M1-N-20 פינת גלויות קיבוץ דרך קרית שלום 
 השריון חיל דרך

M1-N-46 תעש מערב תעש 
M1-N-47 תעש מזרח תעש 
M1-N-48 רח'  הדר רמת השרון הוד הדר רמת(

 הפרדס(
M1-N-49 הוד השרון, ז'בוטינסקי ז'בוטינסקי 
M1-N-50 הוד השרון, הבנים הבנים 
M1-N-51 כפר סבא, טשרניחובסקי טשרניחובסקי 
M1-N-52 כפר סבא, ויצמן ויצמן 
M1-N-53 כפר סבא, מרכז כפר סבא מרכז 
M1-N-54 כפר סבא, אלקלעי אלקלעי 
M1-N-55 כפר סבא, רחוב אלי  כפר סבא מזרח

 הורביץ'

 

ק"מ. הקו עובר בתחומי הרשויות  43-כ: אורך חלקו הדרומי של הקו הוא S-M1 .ב

המקומיות חולון, ראשון לציון, נס ציונה, רחובות, באר יעקב רמלה ולוד והוא כולל 

ודפו אחד באזור מחלף חניון חנה וסע בסמוך לבית החולים קפלן  ,תחנות 31

 ראשונים. מצפון לשכונת רמת אליהו בראשון לציון מתפצל התוואי לשתי שלוחות:

 : שלוחת רמלה לוד.שלוחה מזרחית -

 : שלוחת רחובות.שלוחה מערבית -

 :1.1.2מוצגות בטבלה  M1-Sתחנות הנוסעים של קו המטרו 
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 M1-Sקו   –: תחנות נוסעים 1.1.2טבלה 

 מיקום שם התחנה מספר התחנה
M1-S-21  חולון, צומת חולון צומת חולון 

M1-S-21-1  חולון, תל גיבורים תל גיבורים 
M1-S-22  חולון, אילת/דב הוז אילת/דב הוז 
M1-S-23   חולון, יוספטל  יוספטל 
M1-S-24  חולון, מנחם בגין מנחם בגין 
M1-S-25  ראשל"צ, רמת אליהו רמת אליהו 
M1-S-26  ראשל"צ, בנות חייל בנות חייל 

M1-S-27  ראשון לציון מרכז 
ראשל"צ, ראשון לציון 

 מרכז
M1-S-28  ראשל"צ, הראשונים הראשונים 
M1-S-29  ציונה, גבעת התור-נס גבעת התור 
M1-S-30  ציונה, נס ציונה מרכז-נס נס ציונה מרכז 
M1-S-31  ציונה, פארק המדע-נס פארק המדע 
M1-S-32  רחובות, מכון ויצמן מכון ויצמן 
M1-S-33  רחובות, רחובות מרכז רחובות מרכז 
M1-S-34   רחובות, הקיבוצים  הקיבוצים 
M1-S-35  רחובות, קפלן קפלן 
M1-S-36  ראשל"צ, שדרות הציונות שדרות הציונות 
M1-S-37  ראשל"צ, יוסף בורג יוסף בורג 
M1-S-38  ראשל"צ, הרצוג הרצוג 
M1-S-39  אסף הרופא אסף הרופא 
M1-S-40   צריפין צריפין 
M1-S-41   יעקבבאר  באר יעקב 

M1-S-41-1  באר יעקב  מתח"מ –באר יעקב 
M1-S-42    רמלה, נווה דויד   נווה דויד 
M1-S-43  אילן -רמלה, בר אילן -בר 
M1-S-44  רמלה, רמלה מרכז רמלה מרכז 
M1-S-45  חי -לוד, תל חי -תל 
M1-S-46  לוד, לוד מרכז לוד מרכז 
M1-S-47 לוד, הפלמ"ח הפלמ"ח 
M1-S-48 לוד, המחקר המחקר 
M1-S-49 לוד, גני אביב גני אביב 

• 2M  –    רשויות(.   7מספק שרות לפתח תקוה, רמת גן, בני ברק ותל אביב )  –קו מזרח מערב

 2אחד באזור פתח תקווה. הקו מכיל  דפותחנות, ו 24ק"מ והוא כולל  25אורך הקו 

מוצגות   M2חלופות תוואי באזור אוניברסיטת בר אילן. תחנות הנוסעים של קו המטרו  

 :1.1.3בטבלה 

 M2קו   –: תחנות נוסעים 1.1.3טבלה 

 מיקום שם התחנה מספר התחנה

M2-1 חולון,בית חולים וולפסון בית חולים וולפסון 
M2-2 אביב,נס לגוייםתל  נס לגויים 
M2-3 תל אביב,שלבים שלבים 
M2-4 תל אביב,כרמלית כרמלית 
M2-5 תל אביב,כיכר מגן דוד תחנת כיכר מגן דוד 
M2-6 תל אביב,הבימה דרום הבימה דרום 
M2-7 תל אביב,החשמונאים החשמונאים 
M2-8 תל אביב,השלום השלום 
M2-9 )גבעתיים,כצנלסון כצנלסון )כיכר נגה 
M2-10 גוריון -גבעתיים,בן בן גוריון 
M2-11 רמת גן,הרא"ה הרא"ה 
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 מיקום שם התחנה מספר התחנה
M2-12 רמת גן, הרב לוין הרב לוין 
M2-13 ( 2אוניברסיטת בר אילן) ( 2רמת גן,אוניברסיטת בר אילן) 
M2-14 בני ברק, חזון אי"ש חזון אי"ש 
M2-15 בני ברק, כהנמן כהנמן 
M2-16 בני ברק, אוניברסיטת בר אילן אוניברסיטת בר אילן 
M2-17 פתח תקווה,כפר גנים כפר גנים 
M2-18 פתח תקווה,בן גוריון בן גוריון 
M2-19 פתח תקווה,טרומפלדור ארלוזורוב 
M2-20 פתח תקווה,פתח תקווה מרכז פתח תקווה וולפסון 
M2-21 פתח תקווה,פתח תקווה מזרח פתח תקווה מזרח 
M2-22 פתח תקווה,סירקין דרום סירקין דרום 
M2-23 פתח תקווה,סירקין צפון סירקין צפון 

• 3M –  עובר בבת ים בדרום קריית אונו ופתח תקווה במזרח והרצליה  –קו חצי טבעתי

רשויות(. מרבית תחנותיו הן תחנות ממשק עם קווי הסעת המונים אחרים  11בצפון )

אורך  .ביצירת רשת המטרו ורשת הסעת ההמונים במטרופוליןולפיכך, יש לו חשיבות 

תחנות ושלוחה ותחנה בנתב"ג.  תחנות הנוסעים של קו  24ק"מ והוא כולל  40-הקו כ

 :1.1.4מפורטים בטבלה  M3המטרו 

 M3קו   –: תחנות נוסעים 1.1.4טבלה 

 מיקום שם התחנה מספר התחנה
M3-1 הקוממיותבת ים, הנביאים פינת  הקוממיות 
M3-2  בת ים, יוספטל יוספטל -בת ים 
M3-3  חולון, יוספטל יוספטל -חולון 
M3-4 חולון, הופיין גולדה מאיר 
M3-5 חולון, גולדה מאיר חולון מרכז 
M3-6 חולון, אזור תעשייה דרומי המלאכה 
M3-7 חולון, אזור תעשייה צפוני א.ת. חולון 
M3-8 (1046)תמ"ל  4612יהודה, כביש אור  בקעת אונו 
M3-9 אור יהודה, יגאל אלון יגאל אלון 
M3-10 תל השומר -רמת גן, בית החולים  ביה"ח תל השומר 
M3-11 קריית אונו, שלמה המלך  שלמה המלך 
M3-12 קריית אונו, לוי אשכול  לוי אשכול 
M3-13  פתח תקווה, דרך רבין  כפר גנים 
M3-14  פתח תקווה, בית החולים בילינסון החולים בילינסוןבית 
M3-15 פתח תקווה, ק. אריה א.ת. קריית אריה 
M3-16 פתח תקווה, ק. אריה תחנת רכבת, קריית אריה 
M3-17 ת"א, רמת החיי"ל רמת החייל, הארד 
M3-18 ת"א, דבורה הנביאה דבורה הנביאה 
M3-19  ת"א, קרית שאול קרית שאול 
M3-20 רמת השרון מרכז תחבורה גלילות 
M3-21 רמת השרון גלילות צפון 
M3-22 רמת השרון א. תעסוקה רמה"ש 
M3-23 הרצליה, אבא אבן א. תעסוקה הרצליה 
M3-24 נתב"ג נתב"ג 

 

קווי המטרו מהווים חלק ממארג התחבורה הציבורית המטרופולינית הכוללים גם את רכבת 

 הרכבת הקלה.ישראל ואת קווי 
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 רכבת ישראל

 בתחום המטרופולין עוברות מסילות הברזל הבאות:

 קו מטרוהמסילה נחצית ע"י    –מסילת הירקון המחברת בין ראש העין לבין תל אביב   •

M3  .ממערב לתחנת הרכבת קרית אריה 

מסילת החוף המחברת בין חיפה לתל אביב ומשם ממשיכה בכיוון דרום מזרח אל  •

פעמיים: צפונית למחלף הסירה ובאזור מחלף   M3  קו מטרולוד. המסילה נחצית ע"י  

 במחלף השלום. M2 קו מטרוגנות וע"י 

עובר במקביל למסילה בקטע הסמוך  M3ם. תוואי מסילת ליהקו המהיר לירוש •

 . וממערב לה.לתחנת הרכבת נתב"ג

מסילה המחברת בין ראשון לציון לבין מודיעין. המסילה נחצית  ע"י   –מסילת שורק   •

 דרום בסמוך למחלף ראשונים. M1 קו מטרו

דרום בסמוך לתחנת הרכבת  M1 קו מטרואשדוד. המסילה נחצית ע"י  -מסילת לוד •

 של רחובות, צפונית לפקולטה לחקלאות.

דרום בסמוך לצומת  M1 קו מטרוצית ע"י אשקלון. המסילה נח -מסילת לוד •

 מעשיהו.

אשר מחברת בין קו מערב הרצליה מזרחה לראש העין ופתח תקווה   –מסילת השרון   •

  M10, בתחנת צפון בתחנת רעננה מערב M1 קו מטרוודרומה, מסילה זו נחצת ע"י 

לבין תחנת הבנים   M51מתח"ם גלילות וכן בזרוע המזרחית בין תחנת טרשניחובסקי  

M50. 

מסילת תל אביב בני דרום המחברת בין תל אביב לבין יבנה ומשם מתחברת למסילת  •

צפון צפונית למחלף קיבוץ  M1 קו מטרו ל ידיאשקלון. המסילה נחצית ע –לוד 

בסמוך   M2  קו מטרוי  ל ידדרום מערבית למחלף חולון, ע  M1  קו מטרוי  ל ידגלויות, ע

 בסמוך למחלף יוספטל. M3 קו מטרוי ל ידוע לתחנת הרכבת וולפסון

 

 קווי הרכבת הקלה

 קווים של הרכבת הקלה: 4בתחום המטרופולין עוברים 

תקווה, עובר בסמוך -: תוואי הקו האדום מתחיל בצפון בתחנה המרכזית בפתחהקו האדום

ך לינסון, לאורך רחוב ז'בוטינסקי בבני ברק וברמת גן. הקו ממשיך סמוילבית החולים ב

לתחנת סבידור מרכז של רכבת ישראל, מרכז עזריאלי, משם ממשיך לדרום הקריה, מנשיה, 

 .ים-שדרות ירושלים ביפו, ומסתיים בדרום העיר בת
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מתחת לפני הקרקע, מפורטל אליפלט  נחפרהק"מ במנהרה ש 12ק"מ, מהם  24אורך הקו 

הקו האדום  .גהה שבנווה צדק בתל אביב ועד לפורטל שנקר בפתח תקווה הסמוך למחלף

  קרקעיות.-תת 10-מהן תהיינה במפלס הקרקע ו 24תחנות, אשר  34כולל 

 בנקודות הבאות:השונים המטרו קווי י ל ידהקו האדום נחצה ע

 .M3בסמוך לבית החולים בילינסון ממשק עם  קו  •

 . M3קו  בסמוך לתחנת הרכבת קריית אריה ממשק עם •

 צפון. M1קו  עםדרומית לתחנת הרכבת סבידור ממשק  •

 .M2קו  בסמוך לקריה בת"א ממשק עם •

 M2קו  בסמוך לרח' אילת ממשק עם •

 .M3מערבית לתחנת הרכבת יוספטל בבת ים ע"י קו  •

: הקו הירוק מחבר את החלקים הדרומיים של המטרופולין )חולון ושולי העיר הקו הירוק

לפיתוח עתידי של המע"ר  תן מענהים )הרצליה( עם העיר תל אביב, נוראשון לציון( והצפוני

בצפון מערב תל אביב ומערב הרצליה ומאפשר נגישות למוקדי התעסוקה ברמת החייל, 

 .באוניברסיטת תל אביב, חולון, ראשון לציון והרצליה פיתוח

תחנות,  62ק"מ תת קרקעיים. לאורך הקו מתוכננות  4-ק"מ, מתוכם כ 39-אורך הקו כ

 דיזנגוף, כיכר רבין וארלוזורוב(.מתוכן ארבע תת קרקעיות )קרליבך, 

 הקו הירוק נחצה ע"י קווי המטרו בנקודות הבאות:

 צפון בין אוניברסיטת תל אביב לתחנת מחנה אביב.  M1-קטע משיק ל •

 צפון  M1י קו המטרו ל ידמצפון לתחנת מחנה אביב נחצה ע •

 .M3קו  אזור רמת החייל ממשק עם •

 .M3קו  סמוך למכון הטכנולגי חולון ממשק עם •

 .M3קו  שד' ירושלים בחולון ממשק עם •

 .M2קו  רח' קרליבך בת"א ממשק עם •

 .M1קו  מחלף חולון ממשק עם  •

 .M1קו  ממשק עם 500באזור הצפוני של תכנית ח/ •

 .M3קו  באזור התסוקה של הרצליה פיתוח ממשק עם •

אביב אל -מטרופולין תל: הקו הסגול מתוכנן לקשר את האזורים המזרחיים של  הקו הסגול

וממשיך לכיוון מחלף האלוף שדה ודרך  2000אביב. הקו מתחיל במתח"ם -מרכז העיר תל

 שיבא. מאזור המרכז הרפואי שיבא מתפצל הקו לשתי זרועות:
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 .אונו, וגבעת שמואל-ממשיכה לעבר רמת גן, קרית –הצפונית  •

עד לקצה הזרוע בצומת מונוסון ו-ממשיכה לעבר לוד(, אור יהודה ויהוד  –הדרומית   •

 בני עטרות )מחלף טייסים המתוכנן(.

תחנות. התוואי לא מתוכנן לעבור בתת  43ק"מ, לאורך הקו מתוכננות  29-אורך הקו כ

 י קווי המטרו בנקודות הבאות:ל ידהקרקע. הקו הסגול נחצה ע

 .M2קו  רח' אלנבי/קינג ג'ורג' בת"א ממשק עם •

 צפון. M1קו  מזרחית לתחנת ההגנה ממשק עם •

 .M2קו  צפונית לאוניברסיטת בר אילן ממשק עם •

 .M3 קו  בין צומת השומר לצומת סביון צפונית לאור יהודה ממשק עם •

צפון ממוקמת מתחת למסילות הדיור של הקו  M1תחנת מטרו בת"א מרכז של  •

 הסגול

הכולל את : הקו החום מתוכנן לשרת את החלק הדרומי של מטרופולין תל אביב הקו החום

וראשון לציון ולקשרם גם לקווים נוספים של מערכת  היישובים לוד, רמלה, באר יעקב

 תחבורה עתירת נוסעים.

תחנות. התוואי לא מתוכנן  46ק"מ ולאורכו מתוכננות  30-אורך הקו החום על זרועותיו, כ

 י קווי המטרו בנקודות הבאות:ל ידלעבור בתת הקרקע. הקו החום נחצה ע

 דרום. M1שילד/ ז'בוטינסקי בראשל"צ ממשק עם קו רח' רוט •

 דרום בין אסף הרופא לבאר יעקב.  M1-קטע משיק ל •

 דרום ברמלה ולוד.  M1-קטע משיק/ מקביל ל •

 חניוני חנה וסע

 1.1.0 תרשיםמ' מקווי המטרו מתוארים ב 800חניוני חנה וסע מתוכננים במרחק של עד 

 לעיל.

 להלן פרוט החניונים:

, מתוכנן חניון חנה וסע בסמוך דרום M1" של קו המטרו קפלןלתחנת המטרו "צמוד  -

 3-חניות בבניין ייעודי הכולל קומה תת קרקעית אחת ו 4,000לביה"ח קפלן הכולל 

 .קומות מעל הקרקע

 מסופי תחבורה ציבורית 

מסופי התחבורה הציבורית )קיימים שאינם עתידים להתבטל ומתוכננים( במרחק של עד 

 לעיל. 1.1.0 תרשיםמ' מקווי המטרו מתוארים ב 800
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 הקיימתכת התחבורתית המער .1.2

  קיימת תחבורה מערכת יאורת .1.2.1

מחולק לשלושה חלקים עיקריים: הגזע המרכזי, שלוחה מזרחית ושלוחה צפון  M1קו המטרו 

 מערבית.

 להלן פרוט הרשויות על פי מקטעי התוואי:

 השרון ותל אביב.הגזע המרכזי עובר ברשויות: רמת 

 עוברת ברשויות: הרצליה, רעננה ומועצה אזורית דרום השרון.המערבית השלוחה 

וכפר  , מועצה אזורית דרום השרוןעוברת ברשויות: רמת השרון, הוד השרוןהמזרחית השלוחה 

 סבא.

 בהמשך. 3.1.1לפרוט התוואי ראה/י סעיף 

טבלה  .כולו M1בקו  המתוכננות 59חנות, מתוך סה"כ ת 31צפון מתוכננות  M1לאורך התוואי של 

בסמוך מפרטת את רשימת מספרי התחנות, שמותיהם וממשקיהן עם קווי מתע"ן אחרים.  1.2.1.1

 לתוואי מתוכננים צירי העדפה לאוטובוסים, שבילי אופניים, תחנות רכבת ישראל:

 (M16) תל אביב מרכז -

 (M17השלום ) -

 (M19הגנה )ה -

 (M4רעננה ) -

 קווי רק"ל, ביניהם:

מחבר בין הקו הקו הסגול יופעל במסגרת פרויקט הרכבת הקלה של חברת נת"ע.  -קו סגול  •

)אלוזורוב( ועד צומת הטייסים. תוואי המטרו עובר תחת הקו הסגול וחוצה אותו  2000מתח"ם 

לנוסעים קצרים ננים מעברים מתוכאלו  תחנותב .(M19( ובהגנה )M16בתחנות תל אביב מרכז )

מרחק   -(M19מ', בהגנה )  20מרחק של    -(M16בתל אביב מרכז )  –והולכי הרגל בין הרק"ל למטרו  

 .מ' 200של 

מחבר בין הקו הקו האדום יופעל במסגרת פרויקט הרכבת הקלה של חברת נת"ע.  -קו אדום •

המטרו עובר תחת הקו האדום וחוצה תחנה מרכזית פתח תקווה ועד ניסנבאום בבת ים. תוואי 

ממשק ה זו מתוכנן  תחנב.  M1תחנה משותפת לקו האדום ול  -(  M16אותו בתחנת תל אביב מרכז )

 .מ' 100מרחק של  – בין הרק"ל למטרוולהולכי הרגל  לנוסעים

החלקים הדרומיים של המטרופולין )חולון וראשל"צ( לצפוניים )צפון  ןהקו מחבר בי -קו ירוק •

( M12וחוצה אותו בתחנות אוניברסיטה ) הירוקרצליה(. תוואי המטרו עובר תחת הקו ת"א וה

 בין הרק"ל למטרוולהולכי הרגל    ממשקים לנוסעיםמתוכננים  אלו    תחנותב.  (M13ובמחנה אביב )

 מ'. 65 -כ -(M13מ', ובמחנה אביב ) 160 -מרחק של כ -(M12באוניברסיטה )  -

 התוואי עובר תחת, בסמוך וחוצה כבישים קיימים, ביניהם:  

 :ותדרכים ארצי

יפו ובתוך   -יפו, בינעירוני ומהיר עד הכניסה לתל אביב  -כביש המחבר בין חיפה לתל אביב  -2כביש   •

לאורך  2תל אביב, הופך לדרך עירונית לא מהירה. תוואי המטרו עובר מתחת ובמקביל לכביש 
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(. התוואי פוגש שוב את M16תל אביב מרכז )וב( M15פנקס ) -( נמירM14תחנות: הירקון ) שלוש

 (.M20בתחנת קריית שלום )  2ש כבי

כביש מהיר המחבר בין מחסום ארז למעבר ראש הנקרה. תוואי המטרו עובר מתחת  -4כביש  •

 M1בין מחלף רעננה צפון לצומת בצרה בין תחנה  -מערבית השלוחבשתי השלוחות:  4לכביש 

( M47מזרח )בין תחנות תעש  -בין מחלף מורשה למחלף רעננה דרום -המזרחית הלדפו, בשלוח

 (.M48לרמת הדר )

כביש מהיר בחלקו המחבר בין מחלף גלילות לצומת אריאל. תוואי המטרו חוצה את  - 5כביש  •

 (.M10גלילות ) (ם"מתחמרכז תחבורה )( לM9) השרףכביש זה בין תחנות 

כביש מהיר המחבר בין מחלף חולות למחלף געש. תוואי המטרו חוצה אותו במעבר  - 20כביש  •

( M16(, בין תחנת תל אביב מרכז )M10ם תחבורה גלילות )"( לתחנת מתחM9) השרףנת בין תח

 (.  M20( לתחנת קרית שלום )M19, בין התחנת ההגנה )M17)לתחנת השלום )

(. תוואי המטרו חוצה 60כביש המחבר בין צומת כפר סבא מזרח לבין צומת ג'ת )כביש    -  55כביש   •

 (.M55ר סבא מזרח )( לכפM54אותו בין תחנות אלקלעי )

 :דרכים אזוריות

מחבר בין מחלף הסירה לצומת רעננה. תוואי המטרו עובר מתחת לכביש זה בתחנות   -  541כביש   •

 (.M7( ובן גוריון )M6(, הרצליה מרכז )M3רעננה מרכז )

מחבר בין צומת קטורה )בערבה( עד כפר סבא. תוואי המטרו עובר תחת כביש זה וחוצה   -  40כביש   •

 (.M55( לכפר סבא מזרח )M54אותו במעבר בין תחנות אלקלעי )

מחבר בין צומת עדנים לצומת רעננה. תוואי המטרו עובר תחת ובמקביל לכביש זה  - 402כביש  •

 (.  M52( וויצמן )M51(, טשרניחובסקי )M50(, הבנים )M49בתחנות ז'בוטינסקי )

)בסמוך לכוכב יאיר וצור יגאל(. תוואי  444מחבר בין מחלף רעננה דרום לבין כביש  - 554כביש  •

 (.M51)המטרו עובר תחת כביש זה בתחנת טשרניחובסקי 

דרכים מאספות, מקומיות ורחובות שכונתיים וצירי העדפה של פרויקט" מהיר לעיר" )פרויקט  •

 בנספח השילוב העירוני. מתוארים בכל תחנה -המקדם יצירת נתיבי תחבורה ציבורית בגוש דן( 

עבור כל תחנה עם  שתוארו לעילהממשקים בין הדרכים הקיימות והפרויקטים המתוכננים  לתאור

 בנספח השילוב העירוני., ראה/י דפי מטרים ממרכז כל תחנה 800 -מיקום סופי, ברדיוס של כ
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 צפון -M1 פירוט תחנות המטרו  :1.2.1.1טבלה 

 ממשק רשות מקומית שם תחנה מס' תחנה ממשק רשות מקומית שם תחנה מס' תחנה

M1/0 מועצה אזורית  דפו
 דרום השרון

 M1/16 רכבת ישראל, קו רק"ל אדום,  תל אביב תל אביב מרכז
, קו רק"ל סגול, מהיר לעיר

 מסוף אוטובוסים

M1/1 נת"צים מתוכננים  רעננה התדהר
א' 43במסגרת תת"ל   

M1/17 רכבת ישראל ,  תל אביב השלום M  2  

M1/2 רעננה עקיבא  M1/18 מהיר לעיר תל אביב יצחק שדה 

M1/3 מהיר לעיר רעננה רעננה מרכז M1/19 אביבתל  ההגנה  רכבת ישראל, קו רק"ל סגול 

M1/4 רכבת ישראל, מהיר  רעננה רעננה תחנת רכבת מערב
 לעיר

M1/20 תל אביב קריית שלום  

M1/5 הרצליה בינתחומי  M1/46 רמת השרון תעש מערב  

M1/6 מהיר לעיר הרצליה הרצליה מרכז M1/47 הוד השרון תעש מזרח  

M1/7 לעירמהיר  הרצליה בן גוריון  M1/48 הוד השרון רמת הדר  

M1/8 מהיר לעיר רמת השרון סוקולוב M1/49 הוד השרון ז'בוטינסקי  

M1/9 מהיר לעיר רמת השרון השרף M1/50 הוד השרון הבנים  

M1/10 רמת השרון מרכז תחבורה גלילות M3 רכבת ישראל M1/51 מסוף אוטובוסים, מהיר לעיר כפר סבא טשרניחובסקי 

M1/11 מהיר לעיר תל אביב רמת אביב M1/52 מהיר לעיר כפר סבא ויצמן 

M1/12 קו רק"ל ירוק תל אביב אוניברסיטה M1/53 מהיר לעיר כפר סבא כפר סבא מרכז 

M1/13 קו רק"ל ירוק תל אביב מחנה אביב M1/54 מהיר לעיר כפר סבא אלקלעי 

M1/14 מהיר לעיר תל אביב הירקון M1/55  כפר סבא מזרחכפר סבא  

M1/15  פנקס -נמיר      מהיר לעיר תל אביב 
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מתארים את מערכת הדרכים על גבי מפה עירונות )בקלסר התרשימים(  1.2.1.20עד  1.2.1.1תרשימים 

 .1:5,000בקנ"מ של 

מערכת דרכים קיימת ופרויקטים וממשקן עם  ניתוח תחנותמציג את בקלסר התרשימים  1.2.1.1 גיליון
 בסביבת הפרויקט. בתכנון

  העתידי התחבורה מערך תאור .1.2.2

 (, נציין בפרק זה פרויקטים עתידיים שטרם קיבלו אישורים סופיים. 1.2.1בהמשך לפרק הקודם )

, בקטע שבין מחלף רעננה 4צירת מסגרת תכנונית להרחבה, שדרוג ומחלוף של דרך מס' י -א'43תת"ל 

  . דרום לבין מחלף הדרים

 :M1קו המטרו  קווי מטרו נוספים המתוכננים להתממשק עם

M2- השלום בתחנת M17- תואם לשלב התכנון המוקדם – ברמת תכנון מוקדם מתואם הממשק. 

M3-  מתח"ם גלילות  בתחנת  M10-  תואם לשלב התכנון המוקדם  -  ברמת תכנון מוקדם  הממשק מתואם. 

 
 תחנת יצחק שדה )כחלק מתכנית אסטרטגית תחנות של הרכבת הכבדה(. : תחנות רכבת

BRT- טשרניחובסקי בכפר סבא וממשיך  –תוואי הקו המתוכנן מתחיל בדרך השרון  -קו אזורי צפוני

 -פונה כאשר הוא עובר ביישובים הבאים: טירה, טייבה, קלנסווה, כפר יונה, נתניה, אבן יהודה, קדימה

 .(M51בתחנת טשרניחובסקי ) M1-Nקו  צורן. הקו מתממשק עם

BRT- תוואי הקו מתוכנן לעבור ביישובים: כפר סבא, הוד השרון, פתח תקווה, לוד. הקו  -קו תכלת

 (.M50(, הבנים הוד השרון )M51בתחנות: טשרניחובסקי ) M1-Nמתממשק עם קו 

BRT- תוואי הקו מתוכנן לעבור ביישובים: כפר סבא, רעננה והרצליה. הקו מתממשק עם קו  -קו ורוד

M1-N  ( בתחנות: הרצליה מרכזM6רעננה ,)-  ( רכבת מערבM4( רעננה מרכז ,)M3( טשרניחובסקי ,)M51 ,)

 (M53(, כפ"ס מרכז )M52כפ"ס ויצמן )

בין מחלף מורשה למחלף אם  4חיבור כביש  -כביש "ציר הנופש" )במסגרת פרויקט "רצועת הנופש"(

דו נתיבי,  -בין מחלף גלילות למחלף קק"ל. הכביש מתוכנן להיות דו מסלולי -20המושבות, לכביש 

 .M10 מתח"ם גלילות עם תחנה כשבצמוד אליו מת"צ צדי. אשר יתממשק
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  בחינת חלופות .2

 חלופות מאקרו .2.1

 77/78 פרסום  לפי חלופות בחינת .2.1.1

בחינת חלופות מאקרו בוצע  , כאשר  2ומופיעה בנספח    77/78בוצעה בחינת חלופות מאקרו לקראת פרסום  

הינו בחינת חלופות מאקרו  2להלן. חשוב לציין כי נספח  2.1.2נוספות גם לאחר מכן כמתואר בסעיף 

  .77/78שהוכנה לקראת פרסום 

 77/78 פרסום לאחר חלופות בחינת

הכוללים, בין היתר, שינויים בוצעו עדכונים בתכנון קו המטרו הנדון  נוכחי,שלב התכנון הלאורך כל 

מישומיים בתוואי הקו ושינויים במיקום התחנות, בעיקר לצרכי טיוב המערך ומתן מענה למירב 

הביקושים. החלופות המפורטות בסעיף זה הינן החלופות למיקום קווים ותחנות אשר נבחנו לאחר הגשת 

 .77/78בפרסום התכנון המופיע 

 :שנבחנו ,למיקום קווים ותחנותקרו יהמלהלן רשימת חלופות 

 .4מזרח לכביש ממנח הדפו  -

 מקטע התוואי במרכז המע"ר ברעננה.  -

 רכבת רעננה.  - 4מיקום תחנה מס'  -

 חיבור הזרוע המזרחית מכפר סבא לגזע המרכזי.  -

 וייצמן.   –תוואי בפינת טשרניחובסקי העדכון  -

 מעבר בהוד השרון ורמת השרון.   -

 התוויה מרח' סוקולוב ברמת השרון לכיוון רמת אביב.  -

 מיקום תחנת הירקון.  -

 לבין תחנת השלום.  מרכז אביב תלהתוויה בין תחנת  -

 מיקום תחנת השלום.  -

 התוויה בין תחנת יצחק שדה לבין תחנת ההגנה.  -

 חנת ההגנה. עדכון מיקום ת -

 .בדיקת חלופת תוואי לציר רקאנטי / חיים לבנון -

 .נמיר - לפנקס הירקון מקטע -

 .מקטע תל אביב קרית שלום עד גבול התכנון -

 .התווית קצה הקו בכפר סבא מזרח -
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הינם קריטריונים גנריים המשותפים   77/78חלופות המאקרו שאחרי פרסום  הקריטריונים על פיהם נבחנו  

 התכנון בכל קווי המטרו.לצוותי 

 להלן רשימת הקריטריונים לפי ההיבטים השונים והסבר עבור כל קריטריון הנבחן:
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 הקו באזורים ספציפיים להתוויית מיקרו חלופותלבחינת  קריטריונים
 תיאור קריטריון שם הקריטריון היבט

 ארכיאולוגיה סביבה
 ושימור

השפעה על ערכי 
מורשת  ,ארכיאולוגיה

 ומבנים לשימור

הפוטנציאלית לאתרי עתיקות מוכרזים בהם קיימים ערכים בעלי רגישות גבוהה מידת הפגיעה 
 עפ"י נתוני רשות העתיקות ואתרים בעלי ערכים אדריכליים או היסטוריים, ראויים לשימור.

למפגעי ומטרדי  לפוטנציא רעש
 רעש 

יועדפו חלופות המצויות במרחק רב יותר מקולטים רגישים וכן מספר  –ריחוק מקולטים רגישים 
 הקולטים הרגישים הנמוך ביותר.

למפגעי ומטרדי  לפוטנציא רעידות
 רעידות 

אורך התוואי העובר מתחת לבנייני מגורים ומספר המבנים העלולים להיות מושפעים ממטרדי 
 .structural borne noiseרעידות וכן 

למפגעי ומטרדי  לפוטנציא איכות אוויר
 איכות אוויר 

יועדפו חלופות המצויות כבמרחק רב יותר מקולטים רגישים וכן מספר  –ריחוק מקולטים רגישים 
בחינת החלופות בהיבט איכות אוויר נעשה לעת עבודות ההקמה  הקולטים הרגישים הנמוך ביותר.

 ולשעת חרום.
כמות עודפי העפר  עודפי עפר

 המצטברת מיישום החלופה 
 מהפרויקט מצומצמת יותר, כך החלופה עדיפה.ככל שכמות עודפי העפר הצפויה ליצוא 

מידת קירבת -קרינה 1קרינה
 האלמנטים העיליים

  לשימושים רגישים

רחוקים יותר משימושים חלופה האלמנטים העיליים )דפו/ פורטלים/ חדרי הטכניים וכד'( בככל ש
 כך היא עדיפה.יורד ורינה רגישים, הפוטנציאל לחשיפה לק

מיקום  - הידרוגיאולוגיה הידרוגיאולוגיה 
מפלס מי החלופה ביחס ל

קידוחי הפקה התהום ו
  קיימים

קידוחי הפקת מים כך היא בתווך הלא רווי ובקרבת רדיוסי מגן של ככל שהחלופה אינה ממוקמת 
עדיפה. חלופה העוברת בקידוח הפקת מים תחייב תאום מול בעלי הבאר/חברת מקורות שבמקרים 

 ג'.-לא ימוקם ברדיוס א', ב' ו דפורבים מצריך העתקת קידוח. 

הקשרים 
עירוניים 

ותכנון 
 אורבני

צפיפות והתפתחות הרקמה  צפיפות עירונית
  העירונית

בתכניות עתידיות למגורים, והגברת סיכוי  הקריטריון מבטא את מידת התמיכה של התוואי
מימושן של יחידות דיור עתידיות, המחושב על בסיס צפיפויות בינוי מתוכננות, בתכניות מאושרות 

  ביחס לקרבה לתחנות מטרו. ,ובתהליך

שירות מוקדי 
מגורים 

 ותעסוקה

שירות מוקדי 
 מגורים/תעסוקה חדשים

 ויוצרי ביקוש אחרים 

)תכניות ותמ"ל, תכניות  בחינת התוואים המוצעים לפי שירות מגה פרויקטים למגורים ותעסוקה
 קרבה ונגישות של החלופותלפי יעשה ניתוח ה .מחנות צה"ל המתפנים וכיו"ב( לפיתוח מחנות

אונים, יחינוך גדולים, בתי חולים, מוז מוסדותאזורי תעסוקה משמעותיים, מוקדי עניין עיקריים )ל
ועדפו חלופות בהן אזור השירות של המטרו, . יתיאטראות, שדה תעופה, איצטדיונים ומטות ממשל(

 של ביקושים. , כולל את המספר רב ככל הניתןחלופות המיקום לתחנהמ' סביב  800ברדיוס 

 
 מבחינת קרינה אין הבדל בין החלופות כולן תקינות ועל כן קריטריון זה לא יופיע בבחינת החלופות 1
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 תיאור קריטריון שם הקריטריון היבט

צירי תנועה  –נגישות לציבור  נגישות לציבור
 ונגישות למוקדים סמוכים 

יועדפו מיקומים הסמוכים לרחובות וצירי תנועה מרכזיים של הולכי רגל ומפגש צירים אלו, 
ובמיקומים מרכזיים ביחס למתחמים סמוכים )קמפוסים אוניברסיטאיים, בתי חולים וכד'( וכן 

 למיקסום הנגישות לתחנה ע"י הולכי רגל. 
שירות 
 ותפעול

מספר מקבלי 
 שרות

מקבלי השרות לאורך מספר 
 ( Ridership) התוואי

 הערכת נפחי תנועת נוסעים בשעת שיא בוקר במקטע. 

קישוריות עם רשת קווי  קישוריות
המתע"ן ורשתות תחבורה 

 ציבורית 

מקו המטרו לקווי מטרו אחרים, לקווי קל ומהיר ככל הניתן מעבר הועדפו מיקומים המאפשרים 
  ( ולרכבת כבדה. BRTבוס רבי קיבולת )ורכבת קלה, קווי אוט

יישומיות 
 וכדאיות

פגיעה חזויה 
 במבנים

פגיעה חזויה במבנים 
  קיימים ומתוכננים

 הימנעות מהרס מבנים ככל הניתן.

קונפליקטים וקשיים  קונפליקטים
  ביישום

או שמספר המגבלות נמוך ביחס לחלופות על התכנון  הועדפו חלופות בהן אין מגבלות משמעותיות
 אחרות. 

 תנאי קרקע נוחים לכרייה, שיפועים מתאימים וכיו"ב. תנאי קרקע מתאימים  תנאי קרקע הנדסה6.1
התאמה 

 תפעולית 
 קרבה למוקדי עבודות; צורה גיאומטרית מתאימה של השטח לצרכים. התאמה תפעולית 

 התאמה לשלביות הביצוע המתוכננת בפרויקט מבחינת מיקום הכריה וכיו"ב, מספר האתרים וכד'. שלביות ביצוע  שלביות ביצוע 

 

 ופירים  פורטלים,  דפו: נלווים ומתקנים( התארגנות)אתרי  זמניים מתקנים למיקום חלופותלבחינת  קריטריונים

 תיאור קריטריון היבט

היקף,  –שטחים פתוחים  סביבה
 רגישות וקיטוע 

נופית )רגישות כוללת( של השטח הנדרש. יועדף מיקום בשטח מופר, או המיועד לפיתוח בתכנית -היקף והרגישות האקולוגית
 מאושרת, או שטחים צמודי דופן לפיתוח שאינו רגיש )תעסוקה, תעשייה, תשתיות הנדסיות וכד'(. 

ערכי טבע, יערות שמורות 
 וגנים 

 מיקום החלופה ביחס לבתי גידול ייחודיים, שמורות טבע, גנים לאומים ויערות. יועדפו חלופות מחוץ לשטחים אלו. 

השפעה משמעותית מיקום החלופות ביחס למסדרונות אקולוגיים. יועדפו חלופות מיקום מחוץ למסדרונות או בשולי מסדרון, ללא  מסדרונות אקולוגיים 
 על יכולת מעבר בע"ח.

 באזור. ניתנת עדיפות לחלופה רחוקה ככל האפשר.ועורקי ניקוז מיקום החלופה ביחס לנחלים  הידרולוגיה 

 . 4\ב\34מיקום החלופה ביחס לרדיוסי מגן של קידוחי מים שואבים ופגיעות מי תהום לפי תמ"א  מי תהום

  לקולטים רגישים במגורים או מבני ציבור. העדיפות ניתנת למרחקים גדולים ככל האפשר מקולטים רגישים.מיקום החלופות ביחס  רעש

  מיקום החלופות ביחס לקולטים רגישים במגורים או מבני ציבור. העדיפות ניתנת למרחקים גדולים ככל האפשר מקולטים רגישים. רעידות
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 תיאור קריטריון היבט

איכות אוויר ופוטנציאל 
 אבקלהיווצרות מטרדי 

  מיקום החלופות ביחס לקולטים רגישים במגורים או מבני ציבור. העדיפות ניתנת למרחקים גדולים ככל האפשר מקולטים רגישים.

השפעת החלופה על שדות האלמ"ג בקולטים )מבנים רגישים/שטחים בהם מתקיימת שהות משמעותית של אנשים(. יועדפו חלופות  שדות אלמ"ג
 על שימושים קיימים ומתוכננים או שהמגבלות הנוצרות מצומצמות ככל הניתן.  שאינן יוצרות מגבלות

תכנון 
 ותפעול

קריטריון זה בוחן את מידת ההתאמה של החלופות לתכניות ארציות, מחוזיות וכוללניות בייעוד של שטחים חקלאיים או שטחי  זמינות תכנונית
 .35עירוני המוגדרים בתמ"א תעשייה או תעסוקה, ובמרקמים שמור משולב או 

. הועדפו בחלופות המיקום של התחנותמתוכננות /  צורך בהעתקת תשתיות ומורכבות ההשתלבות עם תשתיות קיימותהשוואת ה קונפליקטים עם תשתיות
 אין מורכבות/השפעה משמעותית על תשתיות קיימות ומתוכננות. חלופות בהן 

 בוחן את מרחק החלופה מקו המטרו. העדיפות ניתנת לחלופה קרובה ככל הניתן.קריטריון זה   מרחק מקו המטרו

 היקף שטח נדרש בגאומטריה בעלת התכנות לתשתית המתוכננת. התאמה לתפעול
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 כל קריטריון ניבחן על פי דרוג של שלוש קטגוריות על פי המדרג הבא:
 

 חלופה ג' חלופה ב'   חלופה א'  תיאור  קריטריון

  
ההתאמה 

הגדולה ביותר 
לקריטריון מכלל 

החלופות 
 הנבחרות

ההתאמה הקטנה 
ביותר לקריטריון 

מכלל החלופות 
 הנבחרות

אין תיעדוף ו/או 
הבדל משמעותי 

במידת ההתאמה 
של הקריטריון 

בין חלופה זו 
 לאחרת

בין החלופות, ולא ינתן משקל גבוה יותר או נמוך יותר בין  תכל קטגוריה בטבלת ההשוואה מושוו

 הקטגוריות.

 

 :וניתוחן על פי הקריטריונים שהוצגו לעילהחלופות על פי הערים בהן הן ממוקמות  ניתוחלהלן 

 הערה: התרשימים בפרק זה מופיעים בקלסר התרשימים.

 רעננה

 4לכביש  יתהדפו מזרח למיקוםחלופות  .1

 .המלאכה בצפון מערב כפר סבאאזור ל מצפון, 4מיקום הדפו מתוכנן מזרחית לכביש 

 מציג את החלופות לתנוחת הדפו.  2.1.2.1לגיאומטריית הדפו שתי חלופות. תרשים 

 להלן פרוט כל אחת מהחלופות: 

 4 בחלופה זו מנח הדפו במקביל לכביש –( 77/78 -)חלופה מ 4הדפו במקביל לכביש  1.1חלופה 

בסמיכות לשכונות מנח זה אינו מאפשר הקמת תחנה דרום(.  –והוא בגאומטריה אורכית )צפון 

  בעלות פוטנציאל ביקוש נוסעים גבוהות יחסית.

האופקית והאנכית   השנובעת מהגיאומטרינוצר מרווח של רצועת שטח  4בין שטח הדפו לבין כביש 

של מנהרות. מרווח זה נוצר עקב דרישות הגיאומטריות של תכנון תוואי מטרו ובעיקר עקב הצורך 

בשתי קשתות אופקיות הפוכות של המנהרות בהגיען מרחוב התדהר לכיוון הדפו, המרחיקות את 

)בצדו המערבי של כביש בים בצרה  וכן מצפינה אותו משמעותית בקירבה גדולה לישו  4  הדפו מכביש

 . ושדה ורבורג(  4

כמו כן, מנח הדפו הנדון מהווה חסימה משמעותית למסדרון האקולוגי המשמעותי במרחב צפונה 

  לכיוון נחל פולג, כולל בתיאומים שבוצעו מול רשות הטבע והגנים בנושא.

 –, בגאומטריה רוחבית 4ביש הדפו בניצב לכ ממוקםבחלופה זו  – 4הדפו ניצב לכביש  1.2חלופה 

 (. 2.1.2.1.  )כפי שניתן לראות בתרשים תוך הצורך בהסטת נחל גן חיים מזרח מערב 

ע"מ לשמור על הנחיות אלה מחד ומאידך לאפשר תכנון הדפו בתא שטח רציף ומפולס אשר יעמוד 

השונות,  בצרכי האחזקה והתפעול בהתאם לפרוגראמה המחייבת מעבר הרכבות בין תחנות טיפול

מסילות הדיור וכו' וכן ותנועת רכבות באופן שוטף עפ"י הגדרת וצרכי המערכת לא ניתן לקרב את 

 הדפו ולהצמידו לשטחי התעסוקה.

לתחמ"ש צפונה על מנת שהמנהרות לא תחלופנה מתחת  אזור התעשיה  משולי  מתרחקים  בחלופה זו  

 של חברת חשמל ומכלי הדלק הסמוכים אליה. קיים 
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תנוחה זו מאפשרת הקמת תחנה קרקעית בסמיכות לדפו בסמיכות אליה מדרום, בשטח הכלוא  

  .תחמ"ש הקיים של חברת החשמלהבינה לבין 

בנוסף, חלופה זו של הדפו מייצרת חיץ במסדרון האקולוגי הצר שבין נחל גן חיים ממזרח ובין השטח 

 הישוב בצרה לבינוי הקיים והמתוכנן באזור התעשיה הצפוני של רעננה.הפתוח שבין 

 4מאזור כביש  ה זו מתוכנן בצורה אורכית ומשתרעהדפו בחלופ - דפו מזרח מערב – 1.3חלופה 

 במזרח.  למושב גן חייםבסמוך עד ו במערב

סה לדיפו תכנון הדפו בחלופה זו נותן מענה מלא מבחינת קרבת התחנה המתוכננת בסמוך לכני

לשכונת כפ"ס הירוקה, כאשר מבחינה תפעולית ואחזקה של הקשרים הפנימיים של האלמנטים 

השונים של תחזוקה, בדיקה, בטיחות, מסילת מבחן, ניקיון ושטיפה ודיור וכל עבודות תחזוקת קו 

המנהרות עצמו באמצעות הדפו כך שיפעל בצורה מיטבית בהתאם לדרישות התפעוליות של 

 ה.הפרוגראמ

בנוסף, בקטע זה נחל גן חיים זורם במובל בטון תת קרקעי מתחת לשטח הדפו בלבד, תוך הסדרת 

 והרחבת הנחל בחלקו הצפוני והדרומי של המובל )מחוץ לדפו( בתיאום ועפ"י דרישות רשות הניקוז.

 

כמובן, שחלופה זו משמרת את המסדרונות האקולוגיים במרחב הנדון ובעלת קרבה יחסית למרקם 

 בינוי קיים. 

 

משוות בין החלופות בהתאם לקריטריונים להתוויה ולקריטריונים  2.1.2.1.2 -ו 2.1.2.1.1טבלאות 

 למתקנים.

 

 בהתאם לקריטריונים להתוויה 1.3 -ו  1.2, 1.1: השוואה בין החלופות 2.1.2.1.1טבלה 

דיפו במקביל  1.1חלופה  הקריטריון היבט  
  4לכביש 

חלופה   1.2חלופה 
דפו ותחנה קרקעית 

 4בניצב לכביש 

 – 1.3חלופה 
חלופת דפו 
 מזרח מערב

 ארכיאולוגיה סביבה
 ושימור

 ל.ר  ל.ר. ל.ר.

מתקרב למושב בצרה  רעש
ולכפר ורבורג  ממערב
 ממזרח

הדפו מרוחק 
 מיישובים.

ממקום בקירוב 
לישוב גן חיים, 

אם כי באזור זה 
מסילות הדיור 

של הדפו 
שקועים בגובה 

מ'  10 -של כ
מתחת לפני 

הקרקע 
הקיימים 

המהווים מתרס 
אקוסטי  

משמעותי 
ובנוסף יבוצע 
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דיפו במקביל  1.1חלופה  הקריטריון היבט  
  4לכביש 

חלופה   1.2חלופה 
דפו ותחנה קרקעית 

 4בניצב לכביש 

 – 1.3חלופה 
חלופת דפו 
 מזרח מערב

הסתרה של 
מסילות הדיור 

במבנה קשיח 
לרבות גג 

שישמש כחזית 
 חמישית. 

קיים פוטנציאל  רעידות
להיווצרות רעידות 

 ממערב מושב בצרהב
 ולכפר ורבורג ממזרח

הדפו מרוחק 
 מיישובים.

ממוקם בקרבה 
ליישוב גן חיים, 

וכן מגדיל את 
הפוטנציאל 
להיווצרות 

רעידות )הפתרון 
הינו התקנת 

יחידות בולמי 
זעזועים מתחת 
למסילות הדיור 

במידה ויידרש 
על פי חיזוי 

הרעידות 
 המפורט.(

מושב ממוקם בקרבה ב אוויראיכות 
ולכפר  ממערב בצרה

ורבורג ממזרח. חסרון 
לתקופת ההקמה, אינו 

משמעותי לתקופת 
 ההפעלה )רכבת חשמלית(

הדפו מרוחק 
 מיישובים.

ממוקם בקרבה 
ליישוב גן חיים. 
חסרון לתקופת 

ההקמה, אינו 
משמעותי 

לתקופת 
ההפעלה )רכבת 

 חשמלית(

 ל.ר ל.ר. ל.ר. עודפי עפר

חלק קטן מהדיפו חופף  הידרוגיאולוגיה
לאזור מגן ג' של קידוח 

 ( 3אחד )רעננה 

אין חפיפה עם אזורי 
 מגן של קידוחים

חופף לאזור מגן 
ב' וג' של קידוח 
אחד )כפר סבא 

 י'(.

הקשרים 
עירוניים 

ותכנון 
 אורבני

הדפו ממוקם באזור של  צפיפות עירונית
פתוחים ביעוד  שטחים
חקלאית אשר אינה קרקע 

 מיועדת לפיתוח.

הדפו מתקרב למושב 
ולכפר  בצרה ממערב

 .ורבורג ממזרח

הדפו ממוקם באזור 
 שטחים פתוחיםשל 

ביעוד קרקע 
חקלאית אשר אינה 

  מיועדת לפיתוח.

הדפו משיק 
לחלק המערבי 

של מושב גן 
חיים, אולם 

נשמרת רצועה 
מ' בין  50של כ 

מבני הדיור של 
הרכבות בדפו 

הגורים  לבתי
המערביים של 

 המושב.
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דיפו במקביל  1.1חלופה  הקריטריון היבט  
  4לכביש 

חלופה   1.2חלופה 
דפו ותחנה קרקעית 

 4בניצב לכביש 

 – 1.3חלופה 
חלופת דפו 
 מזרח מערב

שירות מוקדי 
מגורים 

 ותעסוקה

 התנוחת הדפו אינ
הקמת תחנה  תמאפשר

 קרקעית.

בתחנת הקו מסתיים 
  התדהר.

תנוחת הדפו 
מאפשרת הקמת 

תחנה קרקעית 
נוספת בקצה הקו 
מצפון לכפר סבא 

אשר תתרום להמשך 
פיתוח אזור 

התעסוקה הצמוד 
ותיתן מענה לשכונת 

  .ירוקהכפר סבא ה

תנוחת הדפו 
מאפשרת הקמת 

תחנה קרקעית 
נוספת בקצה 

הקו מצפון 
לכפר סבא אשר 
תתרום להמשך 

פיתוח אזור 
התעסוקה 

הצמוד ותיתן 
מענה לשכונת 

כפר סבא 
 ה.ירוקה

 .התחנה בסמוך לדפו לא ניתן לספק תחנה נגישות לציבור
 -נגישה לתושבי צפון 

 כפר סבאמערב 

התחנה בסמוך 
נגישה  .לדפו

 -לתושבי צפון 
 כפר סבאמערב 

שירות 
 ותפעול

מספר מקבלי 
 שרות

אין מתן שרות היות 
ובחלופה זו לא מתוכננת 

 תחנה.

התחנה המתוכננת 
בצמידות לדפו תיתן 

שירות לאזור 
התעסוקה הסמוך 

של כפר סבא, 
ולתושבי השכונות 

הסמוכות בכפר 
 סבא.

התחנה 
המתוכננת 

בצמידות לדפו 
תיתן שירות 

לאזור 
התעסוקה 

הסמוך של כפר 
סבא, ולתושבי 

השכונות 
הסמוכות בכפר 

 סבא.

אין קישוריות היות ולא  קישוריות
 מתוכננת תחנה

קישוריות 
לאוטובוסים בקרבה 

 מיידית

קישוריות 
לאוטובוסים 

 בקרבה מיידית

פגיעה חזויה 
 במבנים

מספר רב של הריסת 
 מבנים חקלאיים 

מספר רב של הריסת 
 מבנים חקלאיים

 מס'של  הריסת
מבנים 

 חקלאיים
 בודדים

 יותר דרכיםקוטעת  קונפליקטים
ביחס לחלופה ת וחקלאי

1.2 

קוטעת מספר דרכים 
  קיימות

אמנם קוטעת 
דרכים קיימות 
אולם התוכנית 

כוללת 
קישוריות 
באמצעות 

 דרכים עוקפות.

הטופוגרפיה תחייב  תנאי קרקע הנדסה
עבודות עפר וקירות 

 תומכים 

הטופוגרפיה 
הטבעית תחייב 

עבודות עפר וקירות 
 תומכים 

הטופוגרפיה 
הטבעית תחייב 

עבודות עפר 
 וקירות תומכים 
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דיפו במקביל  1.1חלופה  הקריטריון היבט  
  4לכביש 

חלופה   1.2חלופה 
דפו ותחנה קרקעית 

 4בניצב לכביש 

 – 1.3חלופה 
חלופת דפו 
 מזרח מערב

התאמה 
 תפעולית 

גם  חלופה זו משמשת
 כאתר התארגנות

 חלופה זו משמשת
 גם כאתר התארגנות

חלופה זו 
גם  משמשת

כאתר 
. התארגנות

הצורה 
הגיאומטרית 

של השטח 
נותנת מענה 
מיטבי לכלל 

הדרישות 
התפעוליות 

 לדפו

 ל.ר. ל.ר. ל.ר. שלביות ביצוע 
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 בהתאם לקריטריונים למתקנים  1.2, 1.1: השוואה בין החלופות 2.1.2.1.2טבלה 

 קריטריון היבט
דפו במקביל  1.1חלופה 
  4לכביש 

דפו ותחנה  תחלופ  1.2חלופה 
 4קרקעית בניצב לכביש 

חלופת דפו מזרח  – 1.3חלופת 
 מערב

 סביבה

 –שטחים פתוחים 
 היקף, רגישות וקיטוע 

החלופה בשטחים חקלאיים 
מופרים חלקית ואינה צמודה 

 100-אלא ממוקמת כ 4לכביש 
מ' ממזרח אליו, וע"י כך גורמת 
קיטוע של שטחים פתוחים. 

מזרחי של -הצפוןבנוסף, הקצה  
החלופה חופף לנחל פולג, 
המהווה בית גידול לח 

   בחשיבות גבוהה.

החלופה בשטחים חקלאיים 
מופרים חלקית. בנוסף, 
החלופה חופפת לחורשת 
אקליפטוסים ומשיקה לערוץ 

חיים. החורשה -ניקוז גן
במרחב זה מגדילה את המגוון 
הביולוגי ולכן הינה בערכיות 

 גבוהה.

בשטחים חקלאיים החלופה 
, הצמודים מופרים חלקית

. בנוסף, לכפר סבא מצפון
ת וחורש 3-החלופה חופפת ל

  חיים.-ערוץ גןלאקליפטוסים ו

ערכי טבע, יערות 
 שמורות וגנים

אין חפיפה לשמורות טבע, גנים 
 לאומיים ויערות סטטוטוריים. 

אין חפיפה לשמורות טבע, גנים 
  לאומיים ויערות סטטוטוריים.

ין חפיפה לשמורות טבע, גנים א
 לאומיים ויערות סטטוטוריים.

ערוץ החלופה חופפת לעם זאת,  
מ',  350-לאורך כחיים -גן

ותצריך הסדרה של ערוץ הנחל 
 במובל תת קרקעי.

 מסדרונות אקולוגיים 

 4החלופה ממוקמת בין כביש 
לשדה ורבורג וע"י כך כמעט 
וחוסמת את מעבר בעלי החיים 

-באזור. בנוסף, הקצה הצפון
מזרחי של החלופה חופף לנחל 
 פולג המשמש מסדרון אקולוגי.

חיים -החלופה משיקה לערוץ גן
המשמש מסדרון אקולוגי. עם 
זאת, נשארים שטחים ממזרח 
ומצפון לחלופה שמאפשרים 

 מעבר בעלי חיים. 

החלופה נצמדת באופן יחסי 
-לתחום העיר כפ"ס ומושב גן

חיים ובכך תורמת משמעותית 
למעבר בעלי חיים במסדרונות 
האקולוגיים בשטחים 

 החקלאיים . 

 הידרולוגיה 

 חיים –גן  מסיטה את נחל   קרובה לנחל פולגחלופה 
החלופה )יובל ורבורג(  מזרחה

מתוכננת בהתייחס למפלסי 
 הצפה של ערוץ גן חיים. 

נשמר המרחק מנחל צופית 
אולם נחל גן חיים יהיה בחלקו 
במוב תת קרקעי בחלקו העובר 

 מתחת לשטח הדפו 
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 קריטריון היבט
דפו במקביל  1.1חלופה 
  4לכביש 

דפו ותחנה  תחלופ  1.2חלופה 
 4קרקעית בניצב לכביש 

חלופת דפו מזרח  – 1.3חלופת 
 מערב

 תכנון ותפעול

 זמינות תכנונית

במרקם  החלופה ממוקמת
 .שימור משולב

בנוסף חלופה זו משמרת 
עתידית פוטנציאל לתוואי דרך 

 .42המאושרת בתמ"א  541

במרקם  החלופה ממוקמת
 .שימור משולב

בנוסף, חלופה זו מתנגשת עם 
האפשרות לייצר עתודת קרקע 

המאושרת בתמ"א  541לכביש 
42 

במרקם  החלופה ממוקמת
  שימור משולב

בנוסף חלופה זו משמרת 
פוטנציאל לתוואי דרך עתידית 

 .42המאושרת בתמ"א  541

קונפליקטים עם 
 תשתיות

קטיעת דרכים חקלאיות 
והריסת מספר רב של מבנים 

 חקלאים.

התכנית מחייבת התייחסות 
ואמצעי מיגון למניעת חלחול 

 וזיהום ביחס לקידוח קיים.

שטח הדפו הוסט מזרחה על 
מנת להימנע מקונפליקט עם קו 

 .4תש"ן העובר במקביל לכביש 

מחייב העתקת קו מתח עליון 
לאורך נחל  ת השטחהחוצה א

גן חיים שהוסט ממילא 
 מזרחה.

מחייב העתקת תחנת שאיבה 
 ובריכת אגירה חקלאית 

התכנית איננה מחייבת העתקת 
 קו מתח עליון. 

התכנית מחייבת התייחסות 
ואמצעי מיגון למניעת חלחול 

 וזיהום ביחס לקידוח קיים.

 מרחק מקו המטרו
מ' מתחנת  800 -במרחק של כ

באזור התעשיה הצפוני תדהר 
 של רעננה.

התחנה הקרקעית בסמיכות 
 מיידית לקו המטרו

התחנה הקרקעית בסמיכות 
 מיידית לקו המטרו

 גבוה מאוד נמוך נמוך התאמה לתפעול



 

 _taskirתסקיר_מטרו-20-05-20 469מתוך  49עמוד 

 

 

 לסיכום,

מהסיבות   הינה החלופה העדיפה  מזרח מערבדפו    תחלופ  1.3חלופה  בהתאם להשוואת החלופות נמצא כי  

 הבאות:העיקריות 

התאמה תפעולית מיטבית עקב המבנה הגיאומטרי האורכי של הדפו שבו שרשרת הפעולות  .1

יותר הנדרשת לתפעול המערכות השונות מתקיימת בצורה ליניארית המאפשר מענה תפעולי נכון  

מהחלופות האחרות. בחלופות האחרות השטח נטה בצורה מלבנית דבר שחייב מערכות 

 ת. כומסילתיות מעגליות העלולות לפגוע לאורך זמן בתפעול ובתחזוקה של המער

 החלופה המועדפת ממוקמת בצמידות דופן יחסית לאזור הבינוי של הישובים כפר סבא וגן חיים. .2

 תקת קו מתח עליון.בחלופה המועדפת אין צורך בהע .3

חלופה זו נותנת מענה מיטבי למסדרונות האקולוגיים בשטחים החקלאיים במרחב משום שהיא  .4

יותר צמודה לאזורי הבינוי הקיימים,  לעומת החלופות האחרות הרחוקות יותר מהבינוי ופוגעות 

 בצורה משמעותית במסדרונות אלו.

 .42על פי תמ"א  541עתידית  אזוריתהדפו בחלופה המועדפת מאפשרת התווית דרך  .5

 

 

 למקטע התוואי במרכז המע"ר ברעננה  חלופות .2

 םומסתייהצפון מזרחי של אזור התעסוקה של רעננה מתחיל בקצה  . המקטעלמקטע זה שתי חלופות

 מציג את החלופות למקטע זה. 2.1.2.2תרשים  רחוב האחוזה.מרכז העיר בב

 להלן פירוט כל אחת מהחלופות:

תחנת - M1מקטע חלופה זה מתחיל בתחנה  .77/78זו פורסמה במסגרת חלופה  -קרן היסוד  2.1חלופה 

עתידים ובהמשך, לרחוב קרן היסוד עד לרחוב  – M2הדפנה, מתעקל דרומה לרחוב עתידים, לתחנת 

 רעננה מרכז.  - M3אחוזה, שם הוא פונה מערבה לתחנת 

 התחנות לאורך מקטע זה הינן: 

M1 הדפנה; M2 עתידים; M3 רעננה מרכז. 

התדהר.  – M1מקטע חלופה זו מתחיל ברחוב התדהר בו מתוכננת תחנת  -עקיבא/שברץ  2.2חלופה 

עקיבא. מרחוב עקיבא התוואי מתעקל מערבה לרחוב האחוזה  – M2התוואי ממשיך דרומה עד לתחנת 

 רעננה מרכז.  – M3בו מתוכננת תחנת 

 התחנות לאורך מקטע זה הינן: 

 .רעננה מרכז M3 ;עקיבא M2 ;התדהר M1 ;תחנה ראשונה בתוואי

 

תחנה   עקיבא/שברץ  2.2בחלופה  רעננה מרכז, בשתי החלופות, מוקמה לאורך רחוב אחוזה, אך    M3תחנת  

M3  קרן היסוד 2.1בחלופה הוסטה מזרחה למיקום מרכזי יותר ממיקומה המקורי. 

 משווה בין החלופות בהתאם לקריטריונים שהוגדרו. 2.1.2.2טבלה 
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 2.2 -ו  2.1השוואה בין חלופות : 2.1.2.2טבלה 

 עקיבא/שברץ 2.2חלופה  קרן היסוד 2.1חלופה  קריטריון היבט

 ארכיאולוגיה סביבה
 ושימור

ציר רחוב אחוזה הוא לשימור על פי 
התכנית לשימור מבנים ואתרים 

 2018ברעננה, רע/

ציר רחוב אחוזה הוא לשימור על פי 
התכנית לשימור מבנים ואתרים ברעננה, 

  2018רע/

תחנת עתידים ממוקמת בסמיכות  רעש
 לבינוי דליל

תחנת עקיבא ממוקמת בסמיכות לבינוי 
 עד צפוףדליל 

תחנת רעננה מרכז ממוקמת בסמיכות 
 לבינוי צפוף מאוד

תחנת רעננה מרכז ממוקמת בסמיכות 
 לאזורי מסחר

בחלופה זו קיימים, יחסית לחלופה  רעידות
השניה, יותר מבני מגורים 

 להיות מושפעים.פוטנציאליים 

בחלופה זו קיימים פחות מבני מגורים 
 להיות מושפעים. פוטנציאלים 

 אין הבדל בין החלופות אין הבדל בין החלופות איכות אוויר

מ"ק )חישוב עד לתחנה  441,800-כ  עודפי עפר
4M) 

מ'  1400-חלופת עקיבא ארוכה בכ
מ"ק  565,500-כ –מהחלופה המערבית 

 (4M)חישוב עד לתחנה 

חלופה עוברת סמוך לקידוח הפקה   הידרוגיאולוגיה
 מ' בתוך אזור מגן ג' 150אחד, 

חלופה עוברת סמוך לשלושה קידוחי 
מ'  1330הפקה, בתוך שני אזורי מגן א', 

 ג'.-בתוך אזורי מגן ב' ו

הקשרים 
עירוניים 

ותכנון 
 אורבני

התוכניות עוברות בתוואי מבונה שתי  עירוניתצפיפות 
עם פוטנציאל דומה לפרוייקטי 

 התחדשות עירונית

שתי התוכניות עוברות בתוואי מבונה עם 
פוטנציאל דומה לפרוייקטי התחדשות 

 עירונית

שירות מוקדי 
 מגורים

 ותעסוקה

לא מתוכננים פרויקטים משמעותיים. 
לא קיימים מוקדי עניין בסביבת 

 התחנה.

מתוכננים פרויקטים משמעותיים. לא לא 
 קיימים מוקדי עניין בסביבת התחנה.

תחנת עתידים בחלופה זו סמוכה  נגישות לציבור 
, כאשר תחנת הדפנה לקניון רננים

כבר משרתת אותה ברדיוס שירות של 
 מ'. 800

תחנת עקיבא בחלופה זו קרובה למוקדים: 
 דרום אזור התעסוקה, אונ' פתוחה

מרכז בחלופה זו תחנת רעננה 
-"מפספסת" את המע"ר ונמצאת כ

 מ' מערבית לו. 600

 :בחלופה זו תחנת רעננה מרכז

 משרתת באופן מיטבי את מרכז המע"ר. 

שירות 
 ותפעול

מקבלי מספר 
 שרות 

. השפעה זו ביקושים פחותים בחלופה
 .של מרכז רעננה

 זו. ביקושים גבוהים יותר בחלופה

ממוקמת בחלופה זו תחנת דפנה  קישוריות 
 .4מ' מכביש  400בריחוק של יותר מ 

נגישות מיידית בחלופה זו, לתחנת תדהר, 
במסגרת  4לתחנות אוטובוסים בציר כביש 

 .א' 43תת"ל 

מספר קווי אוטובוסים העוברים 
בחלופה בקרבת תחנת רעננה מרכז, 

 מועט יחסית לחלופה השנייה.זו, 

בקטע הרלוונטי לתחנת רעננה מרכז 
יש מעבר רב בחלופה זו, ברחוב אחוזה, 

 .2.1יותר של אוטובוסים מבחלופה 

יישומיות 
 וכדאיות

פגיעה חזויה 
  במבנים 

 ל.ר. ל.ר.

בעיקול התוואי מערבה לכיוון רחוב  קונפליקטים 
אחוזה התוואי עובר מתחת לבינוי 

 קיים

בעיקול התוואי מערבה לכיוון רחוב 
 אחוזה  התוואי עובר מתחת לבינוי קיים

 ל.ר. ל.ר. תנאי קרקע  הנדסה
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 עקיבא/שברץ 2.2חלופה  קרן היסוד 2.1חלופה  קריטריון היבט

התאמה 
 תפעולית 

 ל.ר. ל.ר.

 ל.ר. ל.ר. שלביות ביצוע 

 

 לסיכום,

 מהסיבות הבאות:עדיפה  עקיבא שברץ 2.2בהתאם להשוואת החלופות נמצא כי חלופה 

 משרתת באופן מיטבי את מרכז המע"ר. .1

 קישוריות גדולה יותר לתחבורה הציבורית בעיר. .2

 בעלת יתרון אורבני מובהק מול חלופת הבסיס. .3

 משרתת מוקדי עניין נוספים בעיר כגון האוניברסיטה הפתוחה. .4

א' לבין  43נגישות מקסימאלית בין מפרצי האוטובוסים המתוכננים במסגרת תת"ל בעלת  .5

 תחנת התדהר

 משרתת את השכונות הצפון מערביות בעיר כפר סבא.  .6

 

 רעננה תחנת רכבת מערב   - 4מיקום תחנה מס' ל חלופות .3

, ממשיך ירושליםברחוב אחוזה מתעקל דרומה באזור שדרות מתחיל  . המקטעחלופות זה שלוש למקטע

)הבינתחומי(   5תחנה    מיקוםהבינתחומי.    M5עד לתחנת    מערבהומתעקל שוב    531מערבה דרומית לכביש  

 .רעננה תחנת רכבת מערב 4מציג את החלופות לתחנה מספר  2.1.2.3בכל החלופות. תרשים זהה 

 להלן פירוט כל אחת מהחלופות:

מקטע חלופה זה מתחיל ברחוב אחוזה, מתעקל דרומה לפני רחוב ירושלים   –  חלופה אלכסונית  3.1חלופה  

ה בגיאומטריה אלכסונית נבחלופה זו הי 4תנוחת תחנה מספר . 4וחוצה אותו בהמשכו עד תחנה מספר 

מדרום, רחוב ירושלים ממזרח ודרך גישה  531תא שטח המוגדר בין קניון מול הפארק מצפון, כביש ב

התוואי מתעקל מערבה וממשיך במקביל לרחוב יבנה   4לאחר תחנה מספר    מערב.לתחנת הרכבת רעננה מ

 5. בהמשך, התוואי מתעקל דרומה לרחוב כנפי נשרים עד לתחנה 3006וצפונית לציר הראשי של תמ"ל 

 הבינתחומי.

מקטע חלופה זה מתחיל ברחוב אחוזה, ממשיך מערבה, חוצה את שדרות  –חלופה מערבית  3.2חלופה 

תנוחת . 4ירושלים, ומתעקל דרומה לדרך הגישה לתחנת רכבת ישראל )רעננה מערב( עד לתחנה מספר 

לאחר תחנה   .רית(טומתחת לזכויות דרך גישה לתחנת הרכבת רעננה מערב )דרך סטטוהינה    4תחנה מספר  

. 3006ערבה וממשיך מתחת לזכויות דרך ציר התנועה הראשי בתכנית תמ"ל התוואי מתעקל מ 4מספר 

 הבינתחומי. 5בהמשך, התוואי מתעקל דרומה לרחוב כנפי נשרים עד לתחנה 

מקטע חלופה זה מתחיל  –77/78-כפי שהותוותה בפרסום לפי סעיפים חלופה אלכסונית 3.3חלופה 

. מיקום תחנה 4חוצה אותו בהמשכו עד תחנה מספר ברחוב אחוזה, מתעקל דרומה לפני רחוב ירושלים ו

התוואי  4בהמשך לתחנה  וסמוך לתחנת רכבת ישראל. 3.1מ' דרומית למיקומה בחלופה  25הינו כ 4

עד  כנפי נשריםמתעקל דרומה לרחוב  האילנות. בהמשכו,רחוב אורך ממשיך דרומה ומתעקל מערבה ל

 המרכז הבינתחומי. 5לתחנה 

בהנחיית הות"ל, לאחר דיון משותף שקיימו עם צוות תמ"ל   –  תחנת רכבת מערב במנח אופקי  3.4חלופה  

תמוקם קרוב יותר למרכז התמ"ל והדגש של השירות שלה המרכז הבינתחומי  5, הוחלט כי תחנה 3006
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( 3.3. 3.2, 3.1מ' ממיקומה הקודם )בחלופות  370עם הרחקתה של התחנה צפונה בכ יופנה אל התמ"ל

 מרכז הבינתחומי אותו שירתה באופן מיטבי קודם לכן.ל ביחס

כך שתיתן שירות לחלקו המזרחי   531ותהיה מקבילה לכביש  תשנה את העמדתה    4כמו כן הוחלט כי תחנה  

 , והעמדת התחנה שונתה כך531של התמ"ל על בסיס הגשר המתוכנן במסגרת התמ"ל בין שני צידי כביש  

ים ביותר הן לתחנת רכבת רעננה מערב והן לתחנות האוטובוס של שתיתן שרות עם מרחקי הליכה קצר

 .המהיר לעיר שעובר בציר שדרות ירושלים

תוואי המנהרות בין תחנות במיקום הנוכחי היה צורך לשנות את    5-ו  4על מנת להצליח למקם את תחנות  

. באופן זה ההתוויה ק"מ מתחת למבנים קיימים, בבנייה נמוכה 1.1כך שהתוואי עובר לאורך של כ  4ל 3

ותמ"ל   3006במיקום המיטבי אל מול תמ"ל    5ובעיקר את הצפנת תחנה    4איפשרה את מיקומה של תחנה  

1083. 

 

 משווה בין החלופות בהתאם לקריטריונים שהוגדרו. 2.1.2.3טבלה 
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  החלופות בין  השוואה: 2.1.2.3 טבלה

חלופה   3.1חלופה  הקריטריון היבט
 אלכסונית

חלופה  3.2חלופה 
 מערבית 

חלופה  3.3חלופה 
 77/78 -אלכסונית מ

תחנת רכבת  3.4חלופה 
 מערב במנח אופקי

ארכיאולוגיה  סביבה
 ושימור

 ל.ר. ל.ר. ל.ר. ל.ר.

תחנה בקרבה למבני  רעש
 בי"ס ולמגורים.

מרוחקת באופן יחסי 
משימושים רגישים 

 לרעש. 

תחנה בקרבה למבני 
 בי"ס ולמגורים.

תחנה בקרבה למבני 
 בי"ס ולמגורים.

 החלופות בין בשוואה רעידות
יותר בתים עלולים 

 להיות מושפעים.

בין החלופות  בהשוואה
פחות בתים עלולים  הכי

 להיות מושפעים.

יותר  3.2ביחס לחלופה 
עלולים להיות בתים 

מושפעים אך פחות 
 .3.1מבחלופה 

תוואי החלופה עובר 
מתחת למבנים 

שברחובות יצחק שדה 
 הפעמונים והמלכים.

אין הבדל משמעותי בין  איכות אוויר
החלופות השונות, כלל 
החלופות בקרבת 
שימושים רגישים 

 מתוכננים )משען(

אין הבדל משמעותי בין 
החלופות השונות, כלל 
החלופות בקרבת 
שימושים רגישים 

 מתוכננים )משען(

אין הבדל משמעותי בין 
החלופות השונות, כלל 
החלופות בקרבת 
שימושים רגישים 

 מתוכננים )משען(

אין הבדל משמעותי בין 
החלופות השונות, כלל 
החלופות בקרבת 
שימושים רגישים 

 מתוכננים )משען(

מינורית החלופה באופן  ל.ר. ל.ר. ל.ר. עודפי עפר
קצרה יותר מהחלופות 

 האחרות

התוואי אינו דורס  הידרוגיאולוגיה
קידוחים קיימים ולא 
חוצה אזורי מגן של 

 קידוחים.

העיקול בקצה הצפוני של 
החלופה עובר בתחום 
אזור מגן ג' של קידוח 

(. נדרשות 10פעיל )רעננה 
 הנחיות סביבתיות

התוואי אינו דורס 
קיימים ולא קידוחים 

חוצה אזורי מגן של 
 קידוחים.

 אין קירבה לאף קידוח

 

הקשרים 
עירוניים 

ותכנון 
 אורבני

מיקום התחנה והתוואי  צפיפות עירונית
המוצע, מטילים מגבלות 

-416על מימוש תכנית 
וכן על  0645838

פוטנציאל קידום 
התחדשות עירונית 

חלופה מתואמת עם 
תכנון עתידי, מעבר עפ"י 

רוב מתחת לדרכים 
מתוכננות תוך פגיעה 

מינימלית באפשרויות 

תטיל מגבלות פיתוח 
עתידיות מצומצמות  

למגרשים הצפונים בלבד 
 416-0645838בתכנית 

החלופה אינה מטילה 
מגבלות פיתוח עתידיות 
ומתואמת עם התוכניות 

תמ"ל  -ו 3006תמ"ל 
1083. 
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חלופה   3.1חלופה  הקריטריון היבט
 אלכסונית

חלופה  3.2חלופה 
 מערבית 

חלופה  3.3חלופה 
 77/78 -אלכסונית מ

תחנת רכבת  3.4חלופה 
 מערב במנח אופקי

במתחם הרחובות 
 המעיין ולזר.

יישום ובניית המבנים 
 המתוכננים

ההתוויה מתואמת ככל 
הניתן בשלב זה עם 

מתכנני התוכניות 
 הרלוונטיות

שירות מוקדי 
מגורים 

 ותעסוקה

מקטינה שטחי תעסוקה 
 עקב מגבלות הנדסיות.

התחנה ממוקמת בלב 
שטחים המיועדים 

לפיתוח תעסוקה 
ושימושים נוספים לפי 

 416-0645838תכנית 
ותוכנית מתאר רעננה 

 לשטחים ממערב לתחנה. 

מקטינה שטחי תעסוקה 
 עקב מגבלות הנדסיות.

 5בחלופה זו תחנה מס' 

נותנת מענה לאלפי יח"ד 

במסגרת התכניות תמ"ל 

 .10083ותמ"ל  3006

 

כיום סביבת התחנה  נגישות לציבור
אינה מפותחת. ביחס 

לתכניות עתידיות 
מיקום התחנה פוגע 

בפוטנציאל הפיתוח. 
אמנם מיקום התחנה 

מתקרב לשדרות 
ירושלים בעשרות 
מטרים בלבד, אך 
מרוחקת, יחסית 

, מאזורי 3.2לחלופה 
תעסוקה ושימושים 

 נוספים. 

ממוקמת   4תחנה מספר 
בין איזורי תעסוקה 

מתוכננים. רדיוס 
השירות של התחנה 

ישרת את המועסקים 
ממזרח וממערב והן את 
שכונת המגורים ממזרח 

לשדרות ירושלים. 
מרחק ההליכה לתושבי 
השכונה ממזרח לתחנה 

מ' בלבד  50מתארך בכ 
 .3.3 -ו 3.1מחלופות 

כיום סביבת התחנה 
אינה מפותחת. ביחס 

לתכניות עתידיות 
מיקום התחנה פוגע 

ציאל הפיתוח. בפוטנ
אמנם מיקום התחנה 

מתקרב לשדרות 
ירושלים בעשרות 
מטרים בלבד, אך 
מרוחקת, יחסית 

, מאזורי 3.2לחלופה 
תעסוקה ושימושים 

 נוספים.

 4בנוסף לתחנה 
הממוקמת בסמיכות 
לתחנת רכבת רעננה 

ממוקמת  5מערב, תחנה 
בקירבת התוכניות מת"ל 

 1083ותמ"ל  3006
הכוללת אלפי יחידות 

 ר.דיו

שירות 
 ותפעול

מספר מקבלי 
 שרות

אין הבדל משמעותי בין 
 החלופות

אין הבדל משמעותי בין 
 החלופות

אין הבדל משמעותי בין 
 החלופות

אין הבדל משמעותי בין 
 החלופות

מיקום התחנה במרחק  קישוריות
שווה כמעט בין תחנות 

במרחק  4מיקום תחנה 
ההליכה לתחנת  הליכה

במרחק  4 מיקום תחנה
שווה כמעט בין תחנות 

מיטבי,  4מיקום תחנה 
סמוך לרכבת ועם גישה 
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חלופה   3.1חלופה  הקריטריון היבט
 אלכסונית

חלופה  3.2חלופה 
 מערבית 

חלופה  3.3חלופה 
 77/78 -אלכסונית מ

תחנת רכבת  3.4חלופה 
 מערב במנח אופקי

האוטובוס לתחנת 
-80 -הרכבת ועומד על כ

 מ'. 90

רכבת ישראל, הארכת 
מרחק ההליכה לשדרות 
 -ירושלים/מהיר לעיר בכ

 -ו 3.1מ' מבחלופות  50
3.3. 

האוטובוס לתחנת 
-80הרכבת ועומד על כ 

 מ'. 90

ישירה לתחנות 
רות האוטובוס/שד

ירושלים ולנתיב מהיר 
 לעיר.

יישומיות 
 וכדאיות

פגיעה חזויה 
 במבנים

 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר

מעבר מתחת למבנים  קונפליקטים
קיימים בעלי ביסוס 

 רדוד.

מגבלת מעבר מתחת 
לניצבי הגשר, מתחת 

ליסודות קירות תומכים 
ומתחת לרציפי תחנת 

 הרכבת.

תוכנית מתואמת עם 
בינוי  ותוכניותתב"עות 
 בתהליך.

מעבר מתחת למבנים 
קיימים בעלי ביסוס 

 רדוד.

מגבלת מעבר מתחת 
לניצבי הגשר, מתחת 

ליסודות קירות תומכים 
ומתחת לרציפי תחנת 

 הרכבת.

בקטע זה התוואי מעמיק 
במטרה שלא להוות 

 מגבלות לפיתוח עתידי.

 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר תנאי קרקע הנדסה

התאמה 
 תפעולית 

מיקום התחנה ומבני 
הכניסה נקבע עפ"י 

התווית הקו ללא 
התייחסות לגאומטריית 

תא השטח כולו 
ולתוכנית המקודמת 

לגביו ופוגעת בכוונות 
 תכנון אלו

-416עם מימוש תוכנית
וסלילת הדרך  0645838

החוצה אותה )הארכת 
רח' הפעמונים(, לפני 

הקמת התחנה, ביצוע 

קיימת חפיפה 
גיאומטרית בין התחנה 

לזכות הדרך 
הסטטוטורית. הפגיעה 

של מבני הכניסה 
הצמודים לתחנה 

בשטחים הסמוכים 
 מזערית.

 

מיקום התחנה ומבני 
הכניסה נקבע עפ"י 

התווית הקו ללא 
התייחסות לגאומטריית 

תא השטח כולו 
ולתוכנית המקודמת 

לגביו ופוגעת בכוונות 
 תכנון אלו

-416עם מימוש תוכנית 
וסלילת הדרך  0645838

החוצה אותה )הארכת 
רח' הפעמונים(, קודם 

להקמת התחנה, ביצוע 

שלבי בינוי המקטע אינו 
מהווה מגבלות לתפעול 

 השוטף.
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חלופה   3.1חלופה  הקריטריון היבט
 אלכסונית

חלופה  3.2חלופה 
 מערבית 

חלופה  3.3חלופה 
 77/78 -אלכסונית מ

תחנת רכבת  3.4חלופה 
 מערב במנח אופקי

רת התחנה יחייב סגי
 הרחוב. 

התחנה יחייב סגירת 
 הרחוב.

 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר שלביות ביצוע 

 לסיכום,

 3006התמ"לים מתואמת עם  5בעיקר מהסיבה שבחלופה זו תחנה עדיפה  תחנת רכבת מערב במנח אופקי 4תחנה  3.4בהתאם להשוואת החלופות נמצא כי חלופה 

 .ונותנת מענה לאלפי יחידות דיור 1083 -ו
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 הרצליה

 המרכזי לגזע המזרחית הזרוע לחיבור חלופות .4

, מספר חלופותלגזע המרכזי, הוד השרון  -המגיעה מאזור כפר סבא ,לאופן התחברות הזרוע המזרחית

 2.1.2.4.1תרשימים  .  הנבדלות זה מזה בהתווייתן, במרקם העירוני הבנוי אותו הן חוצות ובמיקום המפלג

 מציגים את החלופות הללו. להלן פרוט החלופות: 2.1.2.4.2-ו

והתעקלות לרחוב סוקולוב. בחלופה יבנה מעבר מתחת לזכות דרך ברחוב  –חלופה דרומית  - 4.1חלופה 

 דרומית לצומת יבנה/סוקולוב. זו מיקום המפלג הינו

ההתוויה עוברת תחת הבינוי הקיים מצפון לרחוב יבנה. הבינוי  – 77/78חלופת בסיס על פי - 4.2חלופה 

 דרומית לצומת יבנה/סוקולוב. מיקום המפלג הינוכולל מבנים רבי קומות עם מרתפי חניה.  באזור זה

ההתוויה בחלופה זו עוברת תחת שכונת מגורים קיימת  –חלופה צפונית )פינוי בינוי(  - 4.3חלופה 

 דרומית לצומת יבנה/סוקולוב. מיקום המפלג הינו קומות וביסוס רדוד. 3המתאפיינת בבינוי של עד 

אפשרות להתחברות שונה של חלופה זו בדקה  –חלופת פיצול מערבית לרחוב סוקולוב  - 4.4חלופה 

 , כאשר הפיצול עובר ממערב לרחוב סוקולוב. באמצעות הפרדת המנהרות זו מזוהמנהרות במפלג 

אפשרות להתחברות של חלופה זו בדקה  גם –חלופה פיצול מזרחית לרחוב סוקולוב - 4.5חלופה 

 , אולם בחלופה זו הפיצול עובר מזרחית לרחוב סוקולוב. באמצעות הפרדת המנהרותהמנהרות במפלג 

 

, בשל פיצול המנהרות לשתי התוויות נפרדות, פוטנציאל ההשפעה על מבנים 4.5 -ו 4.4בשתי החלופות, 

מ' צפונית לצומת  150 -יקום המפלג כמ קיימים, מבוזר לשני אזורים נפרדים. כמו כן, בשתי חלופות אלו

 ביאליק/סוקולוב.

 משווה בין החלופות בהתאם לקריטריונים שהוגדרו. 2.1.2.4טבלה 
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 4.4 -ו  4.3, 4.2, 4.1השוואה בין החלופות : 2.1.2.4טבלה 

חלופה  - 4.1חלופה  הקריטריון היבט
 דרומית

חלופת בסיס  - 4.2חלופה 
 77/78על פי 

חלופה  - 4.3חלופה 
 צפונית )פינוי בינוי(

חלופה פיצול  - 4.4חלופה 
 מערבה לרחוב סוקולוב

חלופה פיצול  - 4.5חלופה 
 מזרחה לרחוב סוקולוב

 ארכיאולוגיה סביבה
 ושימור

 מבניםדורש בדיקת ערכי  דורש בדיקת ערכי מבנים דורש בדיקת ערכי מבנים מאושר מאושר

ממוקם בקירבה למבני  רעש
 מגורים בצפיפות בינונית

ממוקם בקירבה למבני 
 מגורים בצפיפות בינונית

ממוקם בקירבה למבני 
 מגורים בצפיפות בינונית

ממוקם בריחוק ממבני 
 מגורים בצפיפות גבוהה

ממוקם בריחוק ממבני 
 מגורים בצפיפות גבוהה

לחלופות  בהשוואה רעידות
פחות בתים הכי , האחרות
 להיות מושפעיםעלולים 

 

 4.1לחלופה  בהשוואה
להיות יותר בתים עלולים 

ופחות מחלופות מושפעים 
  .4.5-ו 4.4

 4.1לחלופה  בהשוואה
יותר בתים עלולים 

להיפגע ופחות מחלופות 
 .4.5-ו 4.4

לחלופות  בהשוואה
 הכי הרבה, האחרות

 עלולים להיפגעבתים 

לחלופות  בהשוואה
 הכי הרבה, האחרות

 עלולים להיפגעבתים 

לא רלוונטי, בכלל  איכות אוויר
החלופות המפלג מצוי 
 בצמוד לשימושים רגישים

לא רלוונטי, בכלל 
החלופות המפלג מצוי 
 בצמוד לשימושים רגישים

לא רלוונטי, בכלל 
החלופות המפלג מצוי 
 בצמוד לשימושים רגישים

לא רלוונטי, בכלל 
החלופות המפלג מצוי 
 בצמוד לשימושים רגישים

לא רלוונטי, בכלל 
החלופות המפלג מצוי 
 בצמוד לשימושים רגישים

 מ"ק 94,190 עודפי עפר

 

 מ"ק 126,704 מ"ק 112,390

תוואי זה ארוך יותר ועל 
כן יש לו עודפי חפירה 

 גדולים יותר

 מ"ק 145,570

תוואי זה ארוך יותר ועל 
עודפי חפירה כן יש לו 

 גדולים יותר

 מ"ק 131,873

תוואי זה ארוך יותר ועל 
כן יש לו עודפי חפירה 

 גדולים יותר

התוואי אינו דורס  הידרוגיאולוגיה
קידוחים קיימים ולא 
חוצה אזורי מגן של 

 קידוחים.

התוואי אינו דורס 
קידוחים קיימים ולא 
חוצה אזורי מגן של 

 קידוחים.

התוואי אינו דורס 
קידוחים קיימים ולא 
חוצה אזורי מגן של 

 קידוחים.

מערבית עוברת  המסיל
בתחום אזור מגן ג' של 
קידוח אחד לא פעיל )רמת 
השרון ב'(. מגבלות ניתנות 

מול משרד  ללביטו
 הבריאות.

התוואי אינו דורס 
קידוחים קיימים ולא 
חוצה אזורי מגן של 

 קידוחים.

הקשרים 
עירוניים 

ותכנון 
 אורבני

. מתייחס לתוכניות 1 צפיפות עירונית
מאושרות בהרצליה 

ותוכניות בשלבי אישור 
ברמת השרון תוך פגיעה 
מינמלית במגמות עיבוי 

 עירוני בעתיד.

התוואי אינו ישים 
הנדסית עקב מעבר מתחת 
לבניין רב קומות הכוללים 

. מעבר מרתפי חנייה
מתחת למבנה רב קומות 

המתוכנן 

התוואי מטיל מגבלות 
רבות על הפיתוח המאושר 

של מתחם פינוי בינוי 
 דרום הרצליה. 

התוואי מטיל מגבלות 
פיתוח עתידי ועיבוי בינוי 

 במרקם עירוני קיים.

התוואי מטיל מגבלות 
וי בינוי פיתוח עתידי ועיב

 במרקם עירוני קיים.
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חלופה  - 4.1חלופה  הקריטריון היבט
 דרומית

חלופת בסיס  - 4.2חלופה 
 77/78על פי 

חלופה  - 4.3חלופה 
 צפונית )פינוי בינוי(

חלופה פיצול  - 4.4חלופה 
 מערבה לרחוב סוקולוב

חלופה פיצול  - 4.5חלופה 
 מזרחה לרחוב סוקולוב

. מירב ההתוויה עוברת 2
מתחת לזכויות דרך 

 קיימות.  

קונסטרוקטיבית בצורה 
מיוחדת כדוגמת בית 

IBM .בת"א 

שירות מוקדי 
מגורים 

 ותעסוקה

 ל.ר. ל.ר. ל.ר. ל.ר. ל.ר.

מקטע התוואי בחלופות  נגישות לציבור
אלו אינו כולל תכנון 

תחנה כמו כן חלופה זו 
אינה משפיעה על מיקום 

תחנה אחרת ועל כן 
 קריטיון זה לא רלוונטי

מקטע התוואי בחלופות 
תכנון אלו אינו כולל 

תחנה כמו כן חלופה זו 
אינה משפיעה על מיקום 

תחנה אחרת ועל כן 
 קריטיון זה לא רלוונטי

מקטע התוואי בחלופות 
אלו אינו כולל תכנון 

תחנה כמו כן חלופה זו 
אינה משפיעה על מיקום 

תחנה אחרת ועל כן 
 קריטיון זה לא רלוונטי

בחלופה זו נקודת המפגש 
בין המסילות של הזרוע 

ית )לכיוון כ"ס( המזרח
לגזע הראשי )רעננה( 

דרומית יותר )מהחלופה 
הנבחרת( על ציר סוקולוב. 

עובדה זו משפיעה על 
מיקום התחנה ברחוב 
סוקולוב, מגדילה את 

המרחק בינה לבין תחנת 
בן גוריון )הרצליה( ובכך 

מורידה את רמת הנגישות 
)נוחיות( למשתמשים. 

אילוץ הנדסי זה יביא לכך 
לוב לא שתחנת סוקו

תמוקם במיקומה 
המיטבי מבחינה 

 אורבנית.

בחלופה זו נקודת המפגש 
בין המסילות של הזרוע 
המזרחית )לכיוון כ"ס( 

לגזע הראשי )רעננה( 
דרומית יותר )מהחלופה 

הנבחרת( על ציר סוקולוב. 
עובדה זו משפיעה על 

מיקום התחנה ברחוב 
סוקולוב, מגדילה את 

המרחק בינה לבין תחנת 
ון )הרצליה( ובכך בן גורי

מורידה את רמת הנגישות 
)נוחיות( למשתמשים. 

אילוץ הנדסי זה יביא לכך 
שתחנת סוקולוב לא 

תמוקם במיקומה 
המיטבי מבחינה 

 אורבנית.

שירות 
 ותפעול

מספר מקבלי 
 שרות

 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר

 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר קישוריות
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חלופה  - 4.1חלופה  הקריטריון היבט
 דרומית

חלופת בסיס  - 4.2חלופה 
 77/78על פי 

חלופה  - 4.3חלופה 
 צפונית )פינוי בינוי(

חלופה פיצול  - 4.4חלופה 
 מערבה לרחוב סוקולוב

חלופה פיצול  - 4.5חלופה 
 מזרחה לרחוב סוקולוב

יישומיות 
 וכדאיות

פגיעה חזויה 
 במבנים

השפעה קונסטרוקטיבית 
מצומצמת למספר מבנים 
בודדים הממוקמים מעל 

 התוואי.

לא ישים עקב מעבר 
מתחת ליסודות רבי 

קומות ומרתפי חנייה 
ומבנים בעלי תצורה 

 מיוחדת.

מעבר מתחת למגדלים 
ומרתפי חנייה המאושרים 

בתכנית מפורטת פינוי 
 בינוי.

השפעה קונסטרוקטיבית 
רבים  על מבנים קיימים

 מעל התוואי.

השפעה קונסטרוקטיבית 
על מבנים קיימים מעל 

 התוואי.
 קונפליקטים

 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר תנאי קרקע הנדסה

התאמה 
 תפעולית

צומת הרחובות, גודל 
וגאומטריית השטח 
הקיים מאפשרים הקמת 
מבנה המפלג התת קרקעי 
ללא חדירה לשטחים 

 בבעלות פרטית.

הרחובות, גודל צומת 
וגאומטריית השטח 
הקיים מאפשרים הקמת 
מבנה המפלג התת קרקעי 
ללא חדירה לשטחים 

 בבעלות פרטית.

צומת הרחובות, גודל 
וגאומטריית השטח 
הקיים מאפשרים הקמת 
מבנה המפלג התת קרקעי 
ללא חדירה לשטחים 

 בבעלות פרטית.

זכויות הדרך הקיימות 
ברחוב סוקולוב בשטח 

ת מבנה הנדרש להקמ
בחלופה זו  BOXהמפלג ה

מצומצמות ואינן 
 מאפשרות הקמתו.

ות זכויות הדרך הקיימ
ברחוב סוקולוב בשטח 
הנדרש להקמת מבנה 

בחלופה זו  BOXהמפלג ה
מצומצמות ואינן 

 מאפשרות הקמתו.

 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר שלביות ביצוע  

 

 לסיכום,

משמעותית כי הינה עוברת ברובה בשטחי זכות דרך מאושרת ובאזורים ללא בינוי עדיפה  חלופה דרומית - 4.1חלופה בהתאם להשוואת החלופות נמצא כי חלופה 

המצומצמת ביותר מבין כל החלופות, אשר אינה מסכנת יסודות מבנים הממוקמים בסמיכות לחלופות  הקונסטרוקטיביתההשפעה  קיים ו / או עתידי ובעלת

, אלא באם . כמו כן, מיקום המפלג של חלופה זו הינו מיטבי ביחס לחלופות הדרומיות הממקמות באזור המצומצם בזכויות דרך, שאינו מאפשר הקמתוהאחרות

 יהרסו מס' רב של מבנים.
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 כפר סבא

 וייצמן  –תוואי בפינת טשרניחובסקי העדכון ל חלופות .5

 2.1.2.5ויצמן. תרשים  M52בית חולים מאיר לבין  M51התוואי בחלופות אלו עובר בין התחנות  מקטע

 מציג את החלופות למקטע זה.

מעבר ברחוב ויצמן, מעבר בדרך רמתיים ותחנה התוואי במרחב זה נקבע על ידי שלושה גורמים: 

ר. על מנת להיות בהתוויה אופקית בטשרניחובסקי שאמורה לשרת את מרכז התחבורה ובי"ח מאי

נבחנה בחצייה של לו גרסת תכנון ש שבמסגרתשהוגדרה בהנחיות התכנון, התקבל תוואי כפי מינימלית 

והתוואי הועבר מעט מערבה  531לגשרים של מתחת גרסה זו נפסלה עקב מעבר המנהרות . 531כביש 

 לכיוון משולש אמדוקס. תוואי זה הוא היטבי ביותר שניתן לתכנן עקב האילוצים שפורטו לעיל.

 עיקול צפוני  - 5.1חלופה 

 ( 77/78עיקול דרומי )עפ"י - 5.2חלופה 

 . משווה בין חלופות המקטע.2.1.2.5טבלה 

 

 5.2 -ו  5.1השוואה בין החלופות : 2.1.2.5טבלה 

 עיקול דרומי- 5.2חלופה  עיקול צפוני - 5.1חלופה  הקריטריון היבט

 ארכיאולוגיה סביבה
 ושימור

בכפוף לתאום עם המבנה  מאושר
 לשימור )" הקפה של שרף"(

בכפוף לתאום עם המבנה  מאושר
 לשימור )" הקפה של שרף"(

 חלופות דומות בהשפעתן חלופות דומות בהשפעתן רעש

 חלופות דומות בהשפעתן חלופות דומות בהשפעתן רעידות

 ל.ר ל.ר איכות אוויר

 ל.ר ל.ר עודפי עפר

התוואי והתחנות אינם דורסים  הידרוגיאולוגיה
קידוחים קיימים ולא חוצים 

 אזורי מגן של קידוחים.

התוואי והתחנות אינם דורסים 
חוצים קידוחים קיימים ולא 

 אזורי מגן של קידוחים.

הקשרים 
עירוניים 

ותכנון 
 אורבני

התוואי אמנם עובר מתחת  צפיפות עירונית
לשטחים מבונים, אך שטחים 

אלה אינם מיועדים לשינוי 
 אופיים המרקמי עירוני.

התוואי עובר מתחת לשטחים 
מבונים מדרום לצומת ומטיל 
מגבלות על פוטנציאל הפיתוח 

 התחדשות עירונית.במסגרת 

שירות מוקדי 
 מגורים ותעסוקה

 ל.ר ל.ר

 ל.ר ל.ר נגישות לציבור

שירות 
 ותפעול

 ל.ר ל.ר מספר מקבלי שרות

 ל.ר ל.ר קישוריות

יישומיות 
 וכדאיות

פגיעה חזויה 
 במבנים

 ל.ר ל.ר

 ל.ר ל.ר קונפליקטים

 ל.ר ל.ר תנאי קרקע הנדסה

 ל.ר ל.ר התאמה תפעולית

 ל.ר ל.ר שלביות ביצוע 
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 לסיכום,

תוואי חלופה זו אמנם עובר .  עדיפה  עיקול צפוני  -  5.1חלופה  בהתאם להשוואת החלופות נמצא כי חלופה  

מתחת לשטחים מבונים, אך אינו מטיל מגבלות על פוטנציאל הפיתוח במסגרת התחדשות עירונית ואינו 

 משנה את האופי המרקמי העירוני.

 

 השרוןהוד 

 

 מעבר בהוד השרון ורמת השרון  חלופות .6

מקטע תוואי זה מתחיל באזור הוד השרון בדרך רחוב רמתיים, מתעקל מערבה לכיוון רמת השרון שם 

(, ממשיך מערבה עד להתחברות עם הגזע המרכזי. 1חוצה את מתחם תעש )בו מתוכננת תכנית מש/

חלופות לחיבור הזרוע "קופסא", כפי שתואר גם לעיל בהתחברות זו מחייבת ביצוע מפלג באמצעות 

 .המזרחית לגזע המרכזי

, אולם בית המשפט קבע תנאים להגשת 2018אמנם אושרה במוסדות התכנון בשנת    1הערה: תוכנית מש/

תוכניות מפורטות ופיתוח הקרקע בפינוי הקרקע המזוהמת. לפיכך, רמ"י יצא לתהליך רה תכנון המתבסס 

 ת הסקר ההיסטורי במתחם תעש השרון.  גם על תוצאו

על אף שהתוכנית החדשה, באותו שם סטטוטורי, המקודמת על ידי רמ"י, חסרת מעמד סטטוטורי, צוות 

 ומתואם עם עורכיה.  2018התכנון בדק את החלופות הנדונות על פיה ולא עפ"י תוכנית משנת  

 קים:בהתאם לתיאור מתווה המקטע לעיל, ניתן לחלקו לארבעה חל

 בתחום הוד השרון מרחוב רמתיים עד הכניסה למתחם תעש. -

 (.1בתוך מתחם תעש )מעבר בתכנית מש/ -

 מהיציאה ממתחם תעש עד וההתחברות לגזע המרכזי. -

 מיקום המפלג. -

 מציג את חלופות אלו. 2.1.2.6תרשים 

 רוט החלופות:ילהלן פ

ופונה מערבה לרחוב   ון דרוםולכיבדרך רמתיים    מתחיל  החלופה זמקטע    –נסקי  יחלופת ז'בוט  6.1חלופה  

התוואי חוצה   בהמשך,  .נסקי(יז'בוט  M49ז'בוטינסקי שם מתוכננת תחנה בסמוך לקניון עזריאלי )תחנה  

הראשי עורק התנועתי המרכזי המערבה לאורך  ממשיך M48את פארק ארבע העונות לתחנת רמת הדר 

 –צומת הרחובות סוקולוב יבנה ובן גוריון )הרצליה( מתחבר לגזע המרכזי בו)תעש השרון(  1של מש/

בחלופה זו מבנה המפלגים הדו קומתי יושב על זכויות דרך ולא פוגע במבנים קיימים ומאפשר הקמה 

ופות לחיבור הזרוע חלבהרחבה בסעיף  ונדונחלופות לאופן ההתחברות לגזע המרכזי  -ם יותפעול מיטבי

 לעיל. ,המרכזיהמזרחית מכפר סבא לגזע 

פונה מערבה לכיוון דרום ו מותווית, חלופה זו מתחילה בדרך רמתיים –חלופת הפרדס   6.2חלופה 

התוואי  משם ממשיך .M49 לרחוב הגיבור ובהמשך לרחוב הפרדס, שם תוכננה תחנת הפרדסמדרום 

)תעש השרון( עד לחיבור לגזע   1לאורך הציר הראשי של מש/  . בהמשך, התוואי נעM48לתחנת רמת הדר  

בחלופה זו מבנה המפלגים הדו קומתי  –המרכזי בצומת הרחובות סוקולוב יבנה ובן גוריון )הרצליה( 

חלופות לאופן  -ים ייושב על זכויות דרך ולא פוגע במבנים קיימים ומאפשר הקמה ותפעול מיטב
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ופות לחיבור הזרוע המזרחית מכפר סבא לגזע חלחבה בסעיף בהר ונדונההתחברות לגזע המרכזי 

 לעיל. ,המרכזי

ופונה מערבה דרומה מותווית  ,חלופה זו מתחילה בדרך רמתיים –חלופת דרום רמת מנחם  6.3חלופה 

מדרום לרמת מנחם. החלופה ממשיכה מערבה ברביע הדרומי מתחת לזכות דרך ם אייחקלהלשטחים 

עוברת בשדרות ביאליק בתחום היא  1מש/-. ביציאה מ1מש/שי של תכנית מאספת שאיננה העורק הרא

הרצליה ומתעקלת לכיוון הגזע המרכזי בחלקו הדרומי של רחוב סוקולוב. החיבור נעשה מתחת לבינוי 

בחלופה זו נקודת החיבור )מפלג( לזרוע המזרחית לגזע המרכזי ממוקמת על רחוב סוקולוב בין  קיים.

מהווה חיסרון  קומתי הדו המפלגים מבנהמיקום חשוב לציין שבחלופה זו  ,אליקהרחובות רמב"ם ובי

 .הקמתו באופן וקושי גובלים מבנים הריסת ויאלץ

ופונה מערבה  , נעה דרומהחלופה זו מתחילה בדרך רמתיים –דרך הים  -חלופה דרומית  6.4חלופה 

בתחום  ,מתחת לזכות דרך מתוכננת ,עוברת בחלק הדרומיומערבה  ממשיכהלשטחים לרחוב דרך הים. 

תכנון התוואי נקבע על פי הנחיות התכנון למנהרות המטרו. בהתאם להנחיות  1מש/-. ביציאה מ1מש/

)מפלג( לזרוע המזרחית בחלופה זו נקודת החיבור    אלו החיבור לגזע המרכזי עובר מתחת למבנים קיימים.

 מבנהמיקום חשוב לציין שבחלופה זו , לגזע המרכזי ממוקמת על רחוב סוקולוב דרומית לרחוב רמב"ם

 .הקמתו באופן וקושי גובלים מבנים הריסת ויאלץ חיסרון מהווה קומתי הדו המפלגים

 

 . משווה בין חלופות המקטע.2.1.2.6טבלה 
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 6.4 -ו  6.3, 6.2, 6.1השוואה בין חלופות : 2.1.2.6טבלה 

 דרך הים - 6.4חלופה  רמת מנחם - 6.3חלופה  הפרדס- 6.2חלופה  נסקייז'בוט- 6.1חלופה  הקריטריון היבט

 ארכיאולוגיה 
 ושימור

מאושר. מצריך בדיקת מבנים  אחרותמאושר. זהה לחלופות  מאושר. זהה לחלופות אחרות
 בתחום רמת השרון.

מאושר. מצריך בדיקת מבנים 
 בתחום רמת השרון

התחנות ממוקמות בקירבה  רעש 
גדולה לבינוי צמוד קרקע 

 בצפיפות גבוהה.

התחנות ממוקמות בקירבה 
בינונית לבינוי צמוד קרקע 
ובסמיכות לתכנית הפרדס 

 שבשלבי הקמה.

התכנית תהיה בהנחה שביצוע 
, יש מרחק רב 10/3לפני תמ"מ 

 לשימושים רגישים לרעש.

בהנחה שביצוע התכנית תהיה 
, יש מרחק רב 48לפני תמ"א 

 לשימושים רגישים לרעש.

בחלופה זו, ביחס לחלופת  רעידות 
האחרות, הכי הרבה מבנים 

להיות מושפעים עלולים 
 .מרעידות

בחלופה זו, יותר מבנים עלולים 
 להיות מושפעים מרעידות

ופחות  6.4 -ו 6.3מחלופות 
 .6.1מחלופה 

מבנים עלולים יותר בחלופה זו 
, ביחס להיות מושפעים מרעידות

 .6.2 -ו 6.1לחלופת 

מבנים עלולים  יותרבחלופה זו 
, ביחס להיות מושפעים מרעידות

 . 6.2 -ו 6.1לחלופת 

התחנות ממוקמות בקירבה  אוויראיכות  
גדולה לבינוי צמוד קרקע 

 בצפיפות גבוהה.

התחנות ממוקמות בקירבה 
בינונית לבינוי צמוד קרקע 
ובסמיכות לתכנית הפרדס 

 שבשלבי הקמה.

בהנחה שביצוע התכנית תהיה 
, יש מרחק רב 10/3לפני תמ"מ 

 לשימושים רגישים.

בהנחה שביצוע התכנית תהיה 
יש מרחק רב , 48לפני תמ"א 

 לשימושים רגישים.

 מ"ק 1,309,013 מ"ק 1,270,313 מ"ק 1,198,567 מ"ק 1,160,573 עודפי עפר 

התוואי והתחנות אינם דורסים  הידרוגיאולוגיה 
קידוחים קיימים ולא חוצים 

 אזורי מגן של קידוחים.

התוואי והתחנות אינם דורסים 
קידוחים קיימים ולא חוצים 

 קידוחים.אזורי מגן של 

התוואי עובר בתחום אזורי מגן ב' 
וג' של חמישה קידוחים לא 

קידוחים במרחק   3ישנם  פעילים.  
מטרים ממרכז  50של עד 

מגבלות לתוואי  יםהקידוח
ניתנות לביטול מול משרד 

  הבריאות.

התוואי עובר בתחום אזורי מגן ב' 
וג' של שלושה קידוחים לא 

ישנו קידוח אחד במרחק פעילים.  
מטרים ממרכז הקידוח   50עד    של

מגבלות ניתנות לביטול לתוואי. 
 מול משרד הבריאות.

הקשרים 
עירוניים 

ותכנון 
 אורבני

הינה  M49תחנת ז'בוטינסקי  צפיפות עירונית
באזור מבונה בצפיפות בינונית 

 . והספורטן ובסמוך לקניון

את משרתת  M49תחנת 
בסביבתה אך לא  אוכלוסיהה
 .6.1כפי שבחלופה קדי עניין ומ

רמת ו M49 ז'בוטינסקי תחנות
בתחום הוד השרון  M48 הדר

מעבר בשטחים פתוחים עפ"י 
 .10/3תמ"מ 

ורמת  M49ז'בוטינסקי תחנות 
בתחום הוד השרון  M48הדר 

מעבר בשטחים הנכללים בתמ"א 
 , מרכזי תעסוקה.48
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 דרך הים - 6.4חלופה  רמת מנחם - 6.3חלופה  הפרדס- 6.2חלופה  נסקייז'בוט- 6.1חלופה  הקריטריון היבט

משרתת  M48תחנת רמת הדר 
 שכונות קיימות ומתוכננות

משרתת  M48 ת רמת הדרתחנ
 שכונות קיימות ומתוכננות

 M47תחנות תעש מזרח ומערב 
ממוקמות  1בתחום מש/ M46 -ו

על הציר הראשי, במרכז 
התכנית, לאורכו מתוכננים 

 מוקדי תעסוקה.

 M47 מזרח ומערב שעת תחנות
ממוקמות  1בתחום מש/ M46 -ו

, במרכז הראשיעל הציר 
לאורכו מתוכננים התכנית, 

 מוקדי תעסוקה.

 M46 -ו M47 תעש תחנות
ממוקמות  1בתחום מש/

 .של התכנית ציר משנילאורך

 M46 -ו M47 תעש תחנות
לאורך ממוקמות  1בתחום מש/

 .דרך שכונתית

 מוקדי שירות
 מגורים

 ותעסוקה

החלופה ממוקמת בסמיכות 
 ספורט, לאזורי בינוי קיימים

. כמו כן, (קניון עזריאליומסחר )
מיקום התחנה בתחום רדיוס 

תכנית המגורים  שלהשרות 
 .48תמ"א 

בסמיכות  ההחלופה מוקמ
לאזורי בינוי קיימים מצפון 

 ומדרום לרחוב הפרדס.

 

מכסה את הבינוי החלופה 
ולא  48הצפוני בלבד בתמ"א 

מכסה את החלק המרכזי בתעש 
פוגעת רמת השרון וכמובן 

בשירות של המטרו בעיר רמת 
 השרון.

 48מכסה את הבינוי בתמ"א 
בחלקו הדרומי בלבד ולא משרת 

ם מדרום לדרך היבינוי קיים. 
פארק  48מתוכנן במסגרת תמ"א 

מכסה את  החלופה אינהירוק. 
החלק המרכזי בתעש רמת 

השרון וכמובן פוגעת בשירות של 
 המטרו בעיר רמת השרון.

, התוואי עובר 1מש/בתחום 
באזור עם במרכז התכנית, 

פיתוח אינטנסיבי של מגורים 
 ותעסוקה.

, התוואי עובר 1בתחום מש/
באזור עם במרכז התכנית, 

פיתוח אינטנסיבי של מגורים 
 ותעסוקה.

, מעבר בסמיכות 1בתחום מש/
 לאזורי תעסוקה ומגורים.

, חלק מהתוואי 1בתחום מש/
עובר בשצ"פ והמשכו בשכונת 

 גורים.מ

בשטח המבונה של רמת השרון 
מיקום ההתחברות של הזרוע 

המזרחית לגזע המרכזי 
מאפשרת מיקום תחנת סוקולוב 

 במע"ר של רמת השרון.

בשטח המבונה של רמת השרון 
מיקום ההתחברות של הזרוע 

המזרחית לגזע המרכזי 
מאפשרת מיקום תחנת סוקולוב 

 במע"ר של רמת השרון.

המבונה של רמת השרון בשטח 
מיקום ההתחברות של הזרוע 
המזרחית לגזע המרכזי אינה 

מאפשרת מיקום תחנת סוקולוב 
 במע"ר של רמת השרון.

בשטח המבונה של רמת השרון 
מיקום ההתחברות של הזרוע 
המזרחית לגזע המרכזי אינה 

מאפשרת מיקום תחנת סוקולוב 
 במע"ר של רמת השרון.

 אין הבדל בין התחנות אין הבדל בין התחנות אין הבדל בין התחנות בדל בין התחנותאין ה נגישות לציבור

שירות 
 ותפעול

מספר מקבלי 
 שרות

חלופה עדיפה מבחינת תוואי 
 וביקושים

חלופה עדיפה מבחינת תוואי 
 וביקושים

ביקושים נמוכים יותר, חוסר 
 יכולת לשרת אזורים חדשים

חלופה ארוכה עם ביקושים 
נמוכים. תלוי בפיתוח עתידי של 

 תוכניות רעיוניות
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 דרך הים - 6.4חלופה  רמת מנחם - 6.3חלופה  הפרדס- 6.2חלופה  נסקייז'בוט- 6.1חלופה  הקריטריון היבט

התחנה ממוקמת במרחק של כ  קישוריות
מ' מציר תח"צ  על דרך  100

 רמתיים. 

התחנה ממוקמת במרחק של כ 
מ' מציר תח"צ על דרך  400

 רמתיים.

דרך הים  48במסגרת תמ"א 
וציר רמתיים ישורת ע"י קו 

 או רק"ל BRT – מתע"ן

דרך הים  48במסגרת תמ"א 
וציר רמתיים ישורת ע"י קו 

 או רק"ל BRT – מתע"ן

יישומיות 
 וכדאיות

פגיעה חזויה 
 במבנים

במקטע רמת השרון ממערב  אין פגיעה במבנים אין פגיעה במבנים
לתעש התוואי עובר מתחת 

פגיעה למבנים קיימים. 
 11-משמעותית עקב רחוב צר

  בניינים גבוהים.

במקטע רמת השרון ממערב 
לתעש התוואי עובר מתחת 

פגיעה למבנים קיימים.  
 7-משמעותית עקב רחוב צר

 בניינים גבוהים+מבנה נמוך.

בחלופה זו ישנו חסרון עקב  ל.ר קונפליקטים
מיקום מבנה המפלגים שמחייב 

הריסת מבנים גובלים וקושי 
בסיפוח אתרי התארגנות לטובת 

 ההקמה

ישנו חסרון עקב בחלופה זו 
מיקום מבנה המפלגים שמחייב 

הריסת מבנים גובלים וקושי 
בסיפוח אתרי התארגנות לטובת 

 ההקמה

 ל.ר

 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר תנאי קרקע הנדסה

התאמה  
 תפעולית  

 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר

 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר שלביות ביצוע

 לסיכום,

 מהסיבות הבאות: עדיפה חלופת ז'בוטנסקי 6.1חלופה בהתאם להשוואת החלופות נמצא כי חלופה 

שירות מיטבי הן ק"מ )דרך מנחם ודרך הים, בהתאמה( ואשר נותן  2עד  1-תוואי חלופה זו אינו מאריך את התוואי ביחס לחלופות הדרומיות המאריכות ב .1

 מבחינת פוטנציאל ביקושים בהתאם למודל ת"א. 1ותכנית מש/לעיריית רמת השרון, הוד השרון 

קיימים ה  , מסחר, פנאי והשכלה, תוך שרות מיטבי לאזורי הבינוי48חלופה זו ממוקמת בקרבה רבה לאזורי הבינוי, התעסוקה והמסחר העתידיים של תמ"א   .2

 מ'(. 800של הוד השרון. )רדיוס שירות של התחנה הינו 

 .את תחנת סוקולוב ברמת השרון שהינה בלב העיר ובעלת ביקושים גבוהים החלופה המומלצת משמרת .3

 המפלגים  מבנהלהקמת   יותר  טובה  קרקע  זמינות  עקב, החלופות  כל  מבין  המיטבי  הינו,  ברחוב יבנה שממערב לתעש  ,אופן התחברות החלופה לגזע המרכזי .4

  .האחרות לחלופות בהשוואה מבנים הריסת מחייב ולא. סוקולוב יבנה באזור קומתי הדו
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ינה בלב העיר ובעלת פוטנציאל ביקושים גבוהים וכל שינוי במיקומה יפגע בשירות העיר ברמת החלופה זו משמרת את תחנת סוקולוב ברמת השרון ש .5

 השרון.

 תעסוקה ומסחר.מ"ר שטחי  500,000-יח"ד וכ 30,000-בה מתוכננים כ 1חלופה זו משרתת באופן המיטבי ביותר את תכנית מש/ .6

 /א'.1310כגון הר/ ,חלופה זו משרתת את שכונת רמת הדר הקיימת ואף תכניות התחדשות עירונית .7

תמ"א  תחנת ז'בוטינסקי נותנת מענה לשכונות הקיימות בסביבתה, מתחמי ספורט, בידור ופנאי בעיר הוד השרון ואף תשרת את הבינוי המתוכנן במסגרת .8

 העתידית. 48
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 רמת השרון

 

 סוקולוב ברמת השרון לכיוון רמת אביב  ובהתוויה מרחלחלופות  .7

. גלילות"ם מתח דרך אביב רמת לכיוון, השרון ברמת, סוקולוב מרחוב להתוויה מתייחס זה מקטע

 :החלופות פרוט להלן. זה למקטע החלופות את יםמציג 2.1.2.7.2 -ו 2.1.2.7.1 םמיתרשי

 כמענה ,77/78 במסגרת, M10מיקום תחנת גלילות   –  77/78 פי על והתוואי השרף תחנת 7.1 חלופה

( וכן בהתאם 1/800"י )רש/ורמ השרון רמת עיריית ידי על המקודמות, מצפון השטחים לפיתוח לתכניות

( ותחנה 7.2)תכנון שהשתנה בהמשך, ראה/י חלופה    M3יעבור קו המטרו   M10להנחה כי בתחנת גלילות  

זו תשמש את שני הקווים. בהתאם להנחיות התכנון בנושא המרחקים בין התחנות תוכננה תחנת השרף 

M9  באופן אופטימלי בין התחנותM8 סוקולוב ו M10גלילות . 

השתנה מיקום הממשק עם קו   M3ת קו מטרו  יבמסגרת שינוי התווי  –  גלילות"ם  מתח  תחנת  7.2  חלופה

למתח"ם  הועתקה( M1קו מטרו בגלילות ) M10ותחנת  M1עודכן תוואי המטרו  בהתאםו M1המטרו 

 גלילות תשרת את שני קווי המטרו.   תחבורה רכזמ M10גלילות. לפיכך, בחלופה זו תחנת 

נותרה ללא שינוי, אם כי מספרה  77/78מגלילות  M10תחנת וופה זו, תחנת השרף בוטלה במסגרת חל

 .M9שונה ל 

 היקף בה, M9 גלילות תחנת את מבטלת, זו חלופה  – תחנת גלילות וביטול השרף החזרת 7.3 חלופה

 .הוחזרה השרף' רח תחנת, זו חלופה במסגרת, כן כמו. נמוך החזוי הביקוש

ה טהשרף בהס תחנתאת  כוללת זו חלופה – מתחם גלילות תהתוויה אלכסונית לכיוון תחנ 7.4 חלופה

. התווית הקו, בחלופה זו, באופן אלכסוני לכיוון תחנת מתחם גלילות מאפשר תכנון מסילת דיור מזרחה

 בין שתי התחנות )השרף ומתח"ם גלילות(. 

 מציגה את חלופות למקטע זה. 2.1.2.7טבלה 

 השוואה בין החלופות : 2.1.2.7טבלה 

תחנת  – 7.1חלופה  הקריטריון היבט
השרף והתוואי על 

 77/78 פי

 - 7.2חלופה 
מתח"ם  תחנת

 גלילות

החזרת  7.3חלופה 
השרף וביטול 
 M9תחנת גלילות 

– 7.4חלופה 
התוויה 

אלכסונית 
 למתחם גלילות

 ארכיאולוגיה סביבה
 ושימור

מעבר התוואי באתר 
עתיקות יש לתאם 

 רשות העתיקותעם 

מעבר התוואי 
באתר עתיקות 
יש לתאם עם 
 רשות העתיקות

מעבר התוואי 
באתר עתיקות יש 
לתאם עם רשות 

 העתיקות

מעבר התוואי 
באתר עתיקות 
יש לתאם עם 
 רשות העתיקות

הקמת תחנת השרף  רעש
בסמיכות לבתי 
מגורים ותחנת 

 גלילות.

תחנת גלילות 
מרוחקת 

ממוקדים 
 רגישים.

 

תחנת הקמת 
השרף בסמוך 
 לבתי מגורים.

 

הקמת תחנת 
השרף בסמוך 
 למבני מגורים.

הקמת כל 
המתקנים 
הנדרשים 

למערך התפעול 
מבוצעת 

בשטחים 
פתוחים הרחק 

ממוקדים 
 רגישים
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תחנת  – 7.1חלופה  הקריטריון היבט
השרף והתוואי על 

 77/78 פי

 - 7.2חלופה 
מתח"ם  תחנת

 גלילות

החזרת  7.3חלופה 
השרף וביטול 
 M9תחנת גלילות 

– 7.4חלופה 
התוויה 

אלכסונית 
 למתחם גלילות

תחנת השרף  רעידות
ממוקמת בסמיכות 

 למבנים

 תחנת גלילות
בחלופה זו 

רוחקת מ
ממוקדים 

 רגישים 

תחנת השרף 
ממוקמת 

 בסמיכות למבנים

תחנת השרף 
ממוקמת 
בסמיכות 

למבנים ייתר 
המבנים לאורך 

התוואי 
ממוקמים 

 בשטח פתוח 

תחנת רחוב השרף  איכות אוויר
ממוקמת בצמוד 

לבתי מגורים ברחוב 
 השרף

מרוחק 
מקולטים 

 רגישים

תחנת רחוב השרף 
ממוקמת בצמוד 

לבתי מגורים 
 ברחוב השרף

תחנת רחוב 
השרף ממוקמת 

בצמוד לבתי 
מגורים ברחוב 

 השרף

 מ"ק 876,477 מ"ק 920,744 מ"ק 908,992 מ"ק 916,513 עודפי עפר

התוואי עובר בתחום  הידרוגיאולוגיה
אזורי מגן ב' וג' של 
קידוח אחד לא פעיל 
)כפר הירוק ד(. 
מגבלות ניתנות 
לביטול מול משרד 

 הבריאות.

התוואי עובר 
באזור מגן ב' וג' 

קידוח פעיל של 
אחד )כפר 
הירוק ב'(. 
נדרשות הנחיות 

 סביבתיות.

התוואי עובר 
באזור מגן ב' וג' 
של קידוח פעיל 
אחד )כפר הירוק 
ב'(. נדרשות 

הנחיות 
 סביבתיות.

התוואי עובר 
באזור מגן ג' של 
קידוח פעיל 
אחד )כפר 
הירוק ב'(. 
נדרשות הנחיות 

 סביבתיות.

הקשרים 
עירוניים 

ותכנון 
 אורבני

צפיפות עירונית  צפיפות עירונית
בינונית בתחנת 
השרף ודלילה 
 בתחנת גלילות

 תחנת הקמת
 אינה גלילות

 עקב מוצדקת
 הביקושים

 הנמוכים
 וריחוקה
  .עירוני ממרחב

מענה מיטבי 
לשכונת נווה 

רסקו ושכ' הדר 
מצפון אשר 

יאפשר פיתוח 
והתחדשות 

 עירונית 

התוואי ומיקום 
תחנת מתח"ם 

גלילות מתואמים 
עם תוכנית 

המתאר ורשת 
 הדרכים

מענה מיטבי 
לשכונת נווה 

רסקו ושכ' הדר 
מצפון אשר 

יאפשר פיתוח 
והתחדשות 

 עירונית 

התוואי ומיקום 
תחנת מתח"ם 

גלילות 
מתואמים עם 

תוכנית המתאר 
 ורשת הדרכים

שירות מוקדי 
מגורים 

 ותעסוקה

בתחנות השרף 
וגלילות לא ידועים 
מוקדי מגורים 

 ותעסוקה.

 

מתן מענה 
לביקושים 
במתח"ם 

תכנית  –גלילות 
 1/800רש/

מתן מענה 
לביקושים 

במתח"ם גלילות 
תכנית  –

 1/800רש/

מענה מיטבי 
לפיתוח עתידי 

במתחם גלילות 
ויוזמות 

לפרויקטי 
התחדשות 

 עירונית 

אין קישוריות  נגישות לציבור
למתח"ם גלילות 

 1/800תכנית רש/

נגישות 
למתח"ם 

 גלילות

האורינטציה של 
תחנת השרף 

מתייחסת בעיקר 
לסביבתה 

 המיידית

קיצור מרחק 
הליכה לתחנת 
השרף משכונת 

ושכ' נווה רסקו 
 הדר.

נגישות מיטבית 
במתח"ם 

 גלילות
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תחנת  – 7.1חלופה  הקריטריון היבט
השרף והתוואי על 

 77/78 פי

 - 7.2חלופה 
מתח"ם  תחנת

 גלילות

החזרת  7.3חלופה 
השרף וביטול 
 M9תחנת גלילות 

– 7.4חלופה 
התוויה 

אלכסונית 
 למתחם גלילות

שירות 
 ותפעול

מספר מקבלי 
 שרות

 אינה זו חלופה
 הקמת מאפשרת

עם  משותפת תחנה

, תחנת   M3קו מטרו  
השרף המרוחקת 
מציר סוקולוב 
מקשות השימוש 

 בתחנות

 

תחנת גלילות  
אינה מצדיקה 

 הקמתה 

מיקום תחנת 
השרף, והתחנה 
המשותפת לקו 

 M3מטרו 
בסמיכות למתחם 
גלילות מביא 

למספר 
המשתמשים 
 הגבוה ביותר

מיקום תחנת 
השרף, והתחנה 
המשותפת לקו 

 M3מטרו 
בסמיכות 

למתחם גלילות 
מביא למספר 

המשתמשים 
 הגבוה ביותר

תחנת גלילות  אין קישוריות קישוריות
מנותקת ממערך 

 תח"צ 

תחנת מתח"ם 
גלילות הינה 

תחנה משותפת 
 M3לקו מטרו 

קירבה למסוף 
 אוטובוסים.

קישוריות 
מצויינת במתח"ם 
גלילות. קישוריות 

נמוכה בתחנת 
 השרף

קישוריות 
לתח"צ על ציר 

סוקולוב. 
קישוריות 

מיידית לתח"צ 
במתח"ם 

 גלילות 

יישומיות 
 וכדאיות

פגיעה חזויה 
 במבנים

מגבלות פיתוח  אינו פוגע במבנים
מדרום לרח' 

השרף עקב 
 מבנה המפלגים

הגבלות פיתוח 
לאורך רח' השרף 

בעקבות מנהרת 
תחנת השרף 

 ומבנה המפלגים  

מגבלות פיתוח 
 מנימליות

מדרום לתחנה 
 בלבד

תאום התוואי  אין קונפליקט קונפליקטים
החוצה רצועת 
 גז סטטוטורית

תאום התכנון 
עם ניצבי גשר 

הגישה 
 למתח"ם.

תאום התוואי 
החוצה רצועת גז 

 סטטוטורית

תאום התכנון עם 
ניצבי גשר הגישה 

 למתח"ם.

תאום התוואי 
החוצה רצועת 
 גז סטטוטורית

תאום התכנון 
ניצבי גשר עם 

הגישה 
 למתח"ם.

 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר תנאי קרקע הנדסה

התאמה 
 תפעולית

לא מאפשר הקמת 
האלמנטים 

הנדרשים )מפלגים, 
 מסילות דיור(

לא מאפשר 
הקמת 

האלמנטים 
הנדרשים 
)מפלגים, 

 מסילות דיור(

לא מאפשר הקמת 
האלמנטים 

הנדרשים 
)מפלגים, מסילות 

 דיור(

התאמה למערך 
הכולל התפעול 

של הקו. מיקום 
מיטבי של 

מסילות 
דיור/ביטחון 

 מפלגים

 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר שלביות ביצוע 

 

 לסיכום,

 עדיפה  תחנת השרף התוויה אלכסונית למתח"ם גלילות    7.4חלופה  בהתאם להשוואת החלופות נמצא כי  

 מהסיבות הבאות:
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נווה רסקו וסוקולוב, מאשר תחנת מיקום תחנת השרף ייתן מענה מייטבי לשכונות הסמוכות:  .1

 גלילות, בה צפיפות המגורים דלה יותר.

 .1Mמשפרת משמעותית את תפעול ומהירות קו חלופה זו  .2

 .מחוץ לאזורים בנויים בעיר רמת השרון מאפשרת הקמה מיטבית של המפלגים ומסילות הדיור .3

מבחינת מפגעי רעש וזיהום אוויר פיר השילוח מתוכנן במרחק רב ממבנים קיימים ובכך מיטבי  .4

 במהלך העבודות.

 
 תל אביב

 למיקום תחנת הירקון   חלופות .8

 2.1.2.8.2  -ו  2.1.2.8.1  םמיתרשי,  חלופות  מספר וכוללת  הירקון  לנחל  בסמיכות  הממוקמת  הירקון  תחנת

 :החלופות פרוט להלן. אלו חלופות יםמציג

, תוכננה בצמידות לנחל 77/78התחנה, על פי פרסום  – לנחל בצמידות מלא באורך תחנה 8.1 חלופה

מ'. חלופה זו נבחנה במהלך התכנון ונמצאה כלא   190הירקון באורך סטנדרטי, עפ"י הנחיות התכנון, של  

 . ההצפה פשטמתאימה בהיבט הסביבתי של קירבה לנחל הירקון והסכנה מפני 

 190בחלופה זו אורך התחנה נשאר באורכה הסטנדרטי ) – מהנחל בריחוק מלא באורך תחנה 8.2 חלופה

מ'( אך על מנת לשמור על המרחק הנדרש מגדות הנחל, הוסתה צפונה, כך שחלקה הצפוני נכנס לתחום 

 נתיבי הנסיעה בדרך רוקח. 

חלופה זו אינה משנה את מיקום התחנה ביחס לחלופות   –  מהנחל  בריחוק  מקוצר  באורך  תחנה  8.3  חלופה

מ' בלבד. קיצור התחנה מאפשר הן את ההתרחקות הנדרשת מגדות הנחל  140-, אלא קוצרה להאחרות

 והן הימנעות מכניסה לתחום דרך רוקח.

 שטחי מתחום היוצאת התוויהברדיוס  שינוי מציגה זו חלופה – הירקון לגשר ממזרח תחנה 8.4 חלופה

 מתחת עובר התוואי המשך כאשר, לגשר ממזרחזו הינה  בחלופה התחנה מיקום. הקיבוצים סמינר

 .רוקח לדרך צפונית, נמיר דרך של המזרחי בצד למבנים

מאפשר כריית  8.3לחלופה  ביחסהמינורי ברדיוס  השינוי -משטח סמינר הקיבוצים  יציאה 8.5 חלופה

המתוכנן ע"י סמינר  הפרויקט הקמת המאפשר ובמרחק הקיבוצים סמינר לתחום מחוץהמנהרות 

 הקיבוצים.  

  .זה למקטע חלופות את מציגה 2.1.2.8 טבלה
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 חלופות הירקוןהשוואה בין : 2.1.2.8טבלה 

  

תחנה באורך – 8.1חלופה  הקריטריון היבט
 בצמידות לנחל מלא 

תחנה באורך  – 8.2חלופה 
 מלא בריחוק מהנחל

חלופה  - 8.3חלופה 
 מקוצרת   

 8.4חלופה 

 תחנה ממזרח לגשר הירקון

יציאה מתחום   8.5חלופה 
 סמינר הקיבוצים

  ארכיאולוגיה סביבה
 ושימור

ההתוויה של המנהרות 
ומיקום התחנה ממוקמים 

מ' בשטח  25בעומק של כ
 עתיקות מוכרז )תל קסילה(

ההתוויה של המנהרות 
ממוקמים ומיקום התחנה 

מ' בשטח  25בעומק של כ
 עתיקות מוכרז )תל קסילה(

ההתוויה של המנהרות 
ומיקום התחנה ממוקמים 

מ' בשטח  25בעומק של כ
 עתיקות מוכרז )תל קסילה(

ההתוויה של המנהרות 
ומיקום התחנה ממוקמים 

מ' בשטח  25בעומק של כ
 עתיקות מוכרז )תל קסילה(

ההתוויה של המנהרות 
מוקמים ומיקום התחנה מ

מ' בשטח  25בעומק של כ
 עתיקות מוכרז )תל קסילה(

 בריחוק ממגורים בריחוק ממגורים בריחוק ממגורים בריחוק ממגורים בריחוק ממגורים רעש

 ל.ר ל.ר ל.ר. ל.ר. ל.ר. רעידות

ל.ר. מיקום התחנה כמעט  איכות אוויר
 זהה בכל החלופות

ל.ר. מיקום התחנה כמעט 
 החלופותזהה בכל 

ל.ר. מיקום התחנה כמעט 
 זהה בכל החלופות

ל.ר. מיקום התחנה כמעט 
 זהה בכל החלופות

ל.ר. מיקום התחנה כמעט 
 זהה בכל החלופות

 8.5 -ו 8.2,8.4, 8.1חלופות  עודפי עפר
 זהות 

 8.5 -ו 8.2,8.4, 8.1חלופות 
 זהות

 8.5 -ו 8.2,8.4, 8.1חלופות  עדיפה היות וקצרה יותר
 זהות 

 8.5 -ו 8.2,8.4, 8.1חלופות 
 זהות 

 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר הידרוגיאולוגיה 

נכנסת לתחום הנחל ופשט  הידרולוגיה 
 ההצפה 

עדיפה בגלל התרחקות 
 מהנחל

עדיפה בגלל התרחקות 
 מהנחל 

עדיפה בגלל התרחקות 
 מהנחל

עדיפה בגלל התרחקות 
 מהנחל

הקשרים 
עירוניים 

ותכנון 
 אורבני

שינוי מיקום התחנה בין  צפיפות עירונית
החלופות הינו מזערי ואינו 

משנה למידת הפיתוח 
 בסביבתו.

שינוי מיקום התחנה בין 
החלופות הינו מזערי ואינו 
משנה למידת הפיתוח 

 בסביבתו.

שינוי מיקום התחנה בין 
החלופות הינו מזערי ואינו 

הפיתוח משנה למידת 
 בסביבתו.

שינוי מיקום התחנה בין 
החלופות הינו מזערי ואינו 
משנה למידת הפיתוח 

 בסביבתו.

שינוי מיקום התחנה בין 
החלופות הינו מזערי ואינו 
משנה למידת הפיתוח 

 בסביבתו.
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שירות מוקדי 
מגורים 

 ותעסוקה

שינוי מיקום התחנה בין 
החלופות הינו מזערי ואינו 

הפיתוח משנה למידת 
 בסביבתו.

שינוי מיקום התחנה בין 
החלופות הינו מזערי ואינו 
משנה למידת הפיתוח 

 בסביבתו

שינוי מיקום התחנה בין 
החלופות הינו מזערי ואינו 
משנה למידת הפיתוח 

 בסביבתו

שינוי מיקום התחנה בין 
החלופות הינו מזערי ואינו 
משנה למידת הפיתוח 

 בסביבתו

התחנה בין שינוי מיקום 
החלופות הינו מזערי ואינו 
משנה למידת הפיתוח 

 בסביבתו

 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר נגישות לציבור

שירות 
 ותפעול

מספר מקבלי 
 שרות

 אין הבדל בין החלופות אין הבדל בין החלופות אין הבדל בין החלופות אין הבדל בין החלופות אין הבדל בין החלופות

קישוריות לתחנת  קישוריות
 האוטובוסים על דרך נמיר

חלופה לא ישימה בשל 
התקרבות לניצבי גשר 

 רוקח

קישוריות לתחנת 
 האוטובוסים על דרך נמיר

קישוריות לתחנת 
 האוטובוסים על דרך נמיר 

קישוריות לתחנת 
 האוטובוסים על דרך נמיר

יישומיות 
 וכדאיות

פגיעה חזויה 
 במבנים

חפירה מתחת לניצבי גשר  במבניםלא צפויה פגיעה 
 רוקח

 לא צפויה פגיעה במבנים לא צפויה פגיעה במבנים לא צפויה פגיעה במבנים

 –החלופה צמודה לנחל  קונפליקטים
קונפליקט מבחינה 

 אקולוגית

מטיל מגבלות בניה על 
 סמינר הקיבוצים 

 

מחייב תיאום עם ניצבי 
 גשר רוקח.

מטיל מגבלות בניה על 
 סמינר הקיבוצים 

סגירת נתיבי תנועה בדרך 
 רוקח במהלך הבנייה

מטיל מגבלות בניה על 
 סמינר הקיבוצים 

 

מטיל מגבלת בניה 
משמעותית על פרויקט 

בניה גדול של סמינר 
הקיבוצים ומונע הקמתו ) 
 פרויקט שתכנונו הסתיים(

מאפשר הקמת הפרויקט 
 של סמינר הקיבוצים 

 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר תנאי קרקע סההנד

התאמה 
 תפעולית

 שטחי התארגנות צמודים שטחי התארגנות צמודים שטחי התארגנות צמודים  שטחי התארגנות צמודים  שטחי התארגנות צמודים 

 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר שלביות ביצוע 
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 לסיכום,

 הבינוי המתוכנן מקוצרת בתוואי שיוצא מתחוםתחנה  8.5חלופה בהתאם להשוואת החלופות נמצא כי 

ונותנת  אינה עוברת מתחת לגשר רוקח, היות והיא מרוחקת מנחל הירקון עדיפה,סמינר הקיבוצים ב

 מענה מתאים לשכונות הסמוכות בכך שממוקמת בסמוך למעבר משני צדי נחל הירקון.

 

 ( (  M17( לבין תחנת השלוםM16מרכז )-ויה בין תחנת תל אביבחלופות להתו

 

מרכז, התוואי עובר -ת"א 16M. מקטע חלופה זו מתחיל בצפון מתחנת 2000חלופת ת"א  – 9.1חלופה 

מתחת לניצבי גשר שיפמן וגשר על פרשת דרכים, חוצה את נתיבי איילון באופן מעוקל ובהמשך עובר 

. חלופה M17מתחת לחניון ברוריה )חניון ציבורי( וממשיך לכיוון דרום לאורך יגאל אלון עד תחנת השלום  

יים מינימאליים דבר שמאלץ את הורדת זו מורכבת מתוואי מעוקל בעל קטעים ישרים ורדיוסים אופק

מנת לענות על הדרישות התפעוליות של נוחות הנסיעה, בטיחות ותחזוקת -קמ"ש על 60-המהירות לכ

 המסילות.

לעיל הוא באופן החדירה של התוואי  9.1ההבדל בין חלופה זו לחלופה  משופרת. 2000ת"א  - 9.2חלופה 

הנמנעת מחצייה דרך מגרשים פרטיים, בחלופה   9.1ניגוד לחלופה  מכיוון מזרח למערב אל רח' יגאל אלון. ב

זו החדירה ליגאל אלון עוברת דרך מגרש פרטי הצמוד מצפון ל"חניון ברוריה". למרות המגבלות שמטילה 

חלופה זו על המגרש הנחצה, לחלופה זו יתרונות משמעותיים מהיבטי התפעול. חלופה זו מאפשרת עמידה 

 קמ"ש. 80, הנוחות ותחזוקת המסילות תוך שמירה על מהירות תפעולית של בקריטריוני הבטיחות

מרכז ממוקמת על דרך נמיר, מצפון לצומת -ת"א 16Mבחלופה זו תחנה  .77/78 - 9.3חלופה 

מזרחה תוך מעבר מתחת למגדלי -התוואי ממשיך דרום M16מרכז -נמיר/ארלוזורוב. מתחנת ת"א

תיבי איילון עד למעבר מתחת לחניון ברוריה ממנו התוואי ממשיך הצעירים ומתעקל דרומה תוך חציית נ

דרומה לאורך דרך יגאל אלון עד לתחנת השלום. לחלופה זו חסרונות משמעותיים, ביניהם: ביטול תחנת 

, מעבר מתחת למרתפי בניינים  M16מרכז -עקב המרחק הקצר בינה לבין תחנת ת"א M15פנקס -נמיר

בריחוק  M16מרכז -וך התוויה גיאומטרית מעוקלת, מיקום תחנת ת"אקיימים )מגדלי הצעירים( ת

מנת -קמ"ש על 60-מתחנות מתע"ן אחרות )תחנת רכבת ישראל ותחנת הקו הסגול( והורדת המהירות לכ

 .הנסיעה, בטיחות ותחזוקת המסילות לענות על הדרישות התפעוליות של נוחות

 

.
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 : השוואה בין החלופות: 2.1.2.9טבלה 

 77/78 –חלופת בסיס  9.3 משופרת 2000חלופת ת"א  9.2  2000חלופת ת"א   9.1חלופה  הקריטריון

מעבר בשטח עתיקות תל אביב רכבת צפון. יש  ארכיאולוגיה ושימור
 לתאם עם רשות העתיקות

מעבר בשטח עתיקות תל אביב רכבת צפון. יש 
 לתאם עם רשות העתיקות

מעבר בשטח עתיקות תל אביב רכבת צפון. יש לתאם עם רשות 
 העתיקות

תחנות ת"א מרכז ונמיר פנקס ממוקמות בסמיכות לשימושי קרקע  סמיכות לשימושי קרקע רגישים לרעש סמיכות לשימושי קרקע רגישים לרעש רעש
 רגישים לרעש 

תחנה נמיר פנקס  ממוקמת בסמיכות  רעידות
 לשימושי קרקע רגישים לרעידות

תחנה נמיר פנקס  ממוקמת בסמיכות לשימושי 
 שתי התחנות ממוקמת על דרך נמיר ובסמיכות למבנים קרקע רגישים לרעידות

 שתי התחנות נמצאת בקרבת מגורים על דרך נמיר תחנת נמיר ממוקמת בסמיכות למבני מגורים תחנת נמיר ממוקמת בסמיכות למבני מגורים אוויראיכות 

 מ"ק 840,973 מ"ק 1,004,754 מ"ק 1,002,832 עודפי עפר

 הידרוגיאולוגיה

התוואי והתחנות אינם דורסים קידוחים 
מגן של קידוחים. קיימים ולא חוצים אזורי 

נדרש תאום מקסימלי מול פרויקטים של 
 השפלת מים קרובים.

התוואי והתחנות אינם דורסים קידוחים 
קיימים ולא חוצים אזורי מגן של קידוחים. 
נדרש תאום מקסימלי מול פרויקטים של 

 השפלת מים קרובים.

התוואי והתחנות אינם דורסים קידוחים קיימים ולא חוצים אזורי 
של קידוחים. נדרש תאום מקסימלי מול פרויקטים של השפלת מגן 

 מים קרובים.

 צפיפות עירונית
ריכוז אמצעי תחבורה המונית בתא השטח 

, מבטיח פיתוח אינטנסיבי 2000מתח"ם ת"א 
 של ייעודי קרקע מעורבים

ריכוז אמצעי תחבורה המונית בתא השטח 
, מבטיח פיתוח אינטנסיבי 2000מתח"ם ת"א 

 של ייעודי קרקע מעורבים
 התחנה בחלופה זו ממוקמת בסמיכות לאזורי פיתוח למגורים. 

שירות מוקדי מגורים 
 ותעסוקה

 2000מיקום התחנה בסמיכות רבה למתח"ם 
)תחנת הרכבת הקיימת ותח"צ נוספים(, 

. תחנת נמיר פנקס 2000ולתוכנית ת"א 
איזור התעסוקה ברמת גן משרתת גם את 

)ממזרח לתחנה( ולבנייה הרווייה המתוכננת 
 בסמיכות לתחנה.

 2000מיקום התחנה בסמיכות רבה למתח"ם 
)תחנת הרכבת הקיימת ותח"צ נוספים(, 

. תחנת נמיר פנקס משרתת 2000ולתוכנית ת"א 
גם את איזור התעסוקה ברמת גן )ממזרח 

יכות לתחנה( ולבנייה הרווייה המתוכננת בסמ
 לתחנה.

ביחס  2000ממוקם בריחוק לתחנת הרכבת הקיימת ולתוכנית ת"א 
 לחלופת האחרות.

תחנת נמיר פנקס משרתת גם את איזור התעסוקה ברמת גן 
 )ממזרח לתחנה( ולבנייה הרווייה המתוכננת בסמיכות לתחנה.
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מיקום מועדף. בקירבה למוקדי הביקוש לצד  נגישות לציבור
 המעבר לאמצעי תחבורה אחרים.נוחות 

מיקום מועדף. בקירבה למוקדי הביקוש לצד 
 נוחות המעבר לאמצעי תחבורה אחרים.

נגישות מוגבלת למתחם סבידור מרחקי הליכה גדולים לקווי 
 התח"צ, אולם ממוקם בקרבה רבה יותר לבי"ח איכילוב.

האזור מספר מקבלי היות ומדובר על אותו  מספר מקבלי שרות
 השרות דומה בכל התחנות

היות ומדובר על אותו האזור מספר מקבלי 
 השרות דומה בכל התחנות

היות ומדובר על אותו האזור מספר מקבלי השרות דומה בכל 
 התחנות

 קישוריות

תחנת ת"א מרכז ממוקמת בקירבה לרק"ל 
סגול, אדום, רכבת ישראל ולמסוף 

 האוטובוסים.

מרכז ממוקמת בקירבה לרק"ל תחנת ת"א 
סגול, אדום, רכבת ישראל ולמסוף 

 האוטובוסים.

מרחקי הליכה אופטימליים לתחנות אמצעי  מ' מאמצעי התחבורה האחרים.  450-תחנת המטרו רחוקה בכ
 התחבורה האחרים.

מרחקי הליכה אופטימליים לתחנות אמצעי 
 התחבורה האחרים.

לקווי אוטובוסים תחנת פנקס נמיר מקושרת 
 בדרכים החוצות.

תחנת פנקס נמיר מקושרת לקווי אוטובוסים 
 בדרכים החוצות.

הפקעות בתת הקרקע ומגבלות בנייה של  חזויה במבנים  פגיעה
 בינוי עתידי 

הפקעות בתת הקרקע ומגבלות בנייה של בינוי 
 עתידי

המשך ההתוויה דרומה בחציית דרך נמיר ואיילון אינה ישימה עקב 
 מרתפי חניה וכלונסאות עמוקות של המגדלים הקיימים. 

 קונפליקטים

תכנון וביצוע כמעט בלתי אפשריים מתחת לרבי קומות בגובה של  הביצוע מחייב הסדרי תנועה זמניים.   הביצוע מחייב הסדרי תנועה זמניים.  
 קומות  ומרתפי חניה. 50 –יותר מ 

הקמת תחנת ת"א מרכז תחייב מתן פתרון 
להמשך הפעלת הקו הסגול בתקופת 

 העבודות.

הקמת תחנת ת"א מרכז תחייב מתן פתרון 
 מחייב סגירת שני מקטעים בדרך נמיר לביצוע שתי התחנות. להמשך הפעלת הקו הסגול בתקופת העבודות.

גשר זמני למעבר מסילת הקו יש צורך בבניית 
הסגול, אשר יביא להשבתה זמנית של הקו. 

כמו כן, גשר זה מהווה הפרעה בעבודות 
בתחנה. לחליפין ניתן להסיט את הקו למקום 

 אחר.

יש צורך בבניית גשר זמני למעבר מסילת הקו 
הסגול, אשר יביא להשבתה זמנית של הקו. כמו 

נה. כן, גשר זה מהווה הפרעה בעבודות בתח
 לחליפין ניתן להסיט את הקו למקום אחר.

  

 מנהרות מתוכננות מתחת למפלס מי התהום מנהרות מתוכננות מתחת למפלס מי התהום מנהרות מתוכננות מתחת למפלס מי התהום תנאי קרקע



 

 _taskirתסקיר_מטרו-20-05-20 469מתוך  77עמוד 

 

 

 

קריטריוני בטיחות ונוחות הנסיעה מאלצים  התאמה תפעולית
 קמ"ש. 60-את הורדת מהירות הנסיעה לכ

החלופה עונה על הדרישות התפעוליות של 
נוחות הנסיעה, בטיחות ותחזוקת המסילות. 

 80החלופה מאפשרת מהירות נסיעה של 
 קמ"ש. 

קריטריוני בטיחות ונוחות הנסיעה מאלצים את הורדת מהירות 
 קמ"ש. 60-הנסיעה לכ

 ל.ר ל.ר ל.ר שלביות ביצוע 

מערב עדיפות, היות וחלופות אלו ממוקמת בסמיכות לקווי המתע"ן,  2000ת"א  9.2 -מזרח ו 2000ת"א  9.1החלופות נמצא כי חלופות לסיכום, בהתאם להשוואת 

כן.  9.3ממוקמת בריחוק מהם. כמו כן, ההתווית חלופות אלו אינן מבטלת את תחנת פנקס, המהווה מענה להיקף ביקושים רחב, בעוד חלופה  9.3בעוד חלופה 

 9.1אמנם מטילה מגבלות בניה על המגרשים שחוצים אותם, לרבות מגבלות למיקום וכמות המרתפים, אך ביחס לחלופה    9.2, חלופה  9.2ל    9.1ואה בין חלופה  בהשו

משופרת  2000ת"א  9.2ההתוויה איכותית יותר ובעלת נוחות נסיעה טובה יותר ללא פיתולים, וללא בעיות תחזוקה של הפסים לאורך שנים רבות. לפיכך , חלופה 

 .היא החלופה המועדפת
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 למיקום תחנת השלום  חלופות .9

 :מציג את החלופות למיקום תחנת השלום. להלן הסבר לכל אחת מהחלופות 2.1.2.10תרשים 

מיקום התחנה לאורך דרך יגאל אלון צפונית לצומת דרך השלום. בין הפרויקטים:   –  חלופה צפונית  10.1

 ממזרח תוצרת הארץ ומתחם טרה וחח"י ממערב.

 מיקום התחנה לאורך יגאל אלון, מדרום לצומת דרך השלום. – חלופה דרומית 10.2

בסטיה מזכות מיקום התחנה מדרום לצומת דרך השלום,  – חלופה מוסטת לשצ"פ הדרום מערבי 3.10

 הדרך יגאל אלון, מערבה לתחום השצ"פ הגובל.

מיקום התחנה במרכז צומת יגאל אלון השלום בניצב  -  M2תחנה בקו המטרו החלופה חוצה את  10.4

 .M2לתחנה של קו המטרו 

.מציגה את חלופות למקטע זה 2.1.2.10טבלה 
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  10.4 -ו  10.3, 10.2, 10.1: השוואה בין החלופות: 2.1.2.10טבלה 

חלופה דרומית -10.2חלופה  -חלופה צפונית -10.1חלופה  הקריטריון היבט
 לצומת 

ת טחלופה מוס-10.3חלופה 
 לשצ"פ הדרומי 

חלופה חוצה את -10.4חלופה 
 M2 ה בקו המטרותחנ

 ארכיאולוגיה סביבה
 ושימור

 ל.ר ל.ר ל.ר ל.ר

 אין הבדל בין החלופות אין הבדל בין החלופות אין הבדל בין החלופות הבדל בין החלופותאין  רעש

בחלופה זו, ביחס לחלופת  רעידות
האחרות, פחות מבנים עלולים 

 להיפגע.

מבנים פחות בחלופה זו הכי 
 עלולים להיפגע.

בחלופה זוהכי פחות מבנים 
 עלולים להיפגע.

 10.2בחלופה זו, ביחס לחלופת 
, פחות מבנים עלולים 10.3 -ו

 .10.1להיפגע, אך יותר מחלופה 

החלופה סמוכה לנתיבי איילון  .סמוך לשטחי מסחר ותעסוקה .סמוך לשטחי מסחר ותעסוקה איכות אוויר
ומתרחקת יחסית משימושים 

 .רגישים

 .סמוך לשטחי מסחר ותעסוקה

 עודפי עפר זהים לכל התחנות עודפי עפר זהים לכל התחנות זהים לכל התחנותעודפי עפר  עודפי עפר זהים לכל התחנות עודפי עפר

תנאים הידרוגיאולוגים זהים  הידרוגיאולוגיה
 בכל החלופות

תנאים הידרוגיאולוגים זהים 
 בכל החלופות

תנאים הידרוגיאולוגים זהים 
 בכל החלופות

תנאים הידרוגיאולוגים זהים 
 בכל החלופות

הקשרים 
עירוניים 

ותכנון 
 אורבני

מתוכננים  זה מיקום תחנהב צפיפות עירונית
תוצרת הארץ למוצאים צפוניים 

    .ועמק ברכה

תכנון מוצא נוסף בחלקה 
הדרומי של התחנה אינו משרת 

 בצורה מיטבית את צרכי האזור.

תכנון מוצא נוסף בחלקה 
הדרומי של התחנה אינו משרת 

 בצורה מיטבית את צרכי האזור.

שרתת  במידה פחותה מ
 קישוריות לטרה ועמק ברכה.

שירות מוקדי 
מגורים 

 ותעסוקה

מיקום התחנה בסמיכות מיידית 
למגה פרוייקטים המתוכננים: 

מתחם טרה ומתחם תוצרת 
 הארץ.

מיקומה בריחוק יחסי לחלופה 
הצפונית, לפרויקטים 

 המתוכננים. 

מיקומה בריחוק יחסי לחלופה 
הצפונית, לפרויקטים 

 המתוכננים.

המוצא הדרומי של התחנה 
משרת אך ורק את הדופן 

המזרחית של דרך יגאל אלון 
 )הדופן המערבית נטולת פיתוח(.

היציאות הצפוניות מאפשרות  נגישות לציבור
נגישות טובה לכל המגה 
פרויקטים המתוכננים בצפון 

 יגאל אלון.

כל החלופות סמוכות לצומת 
 השלום יגאל אלון

כל החלופות סמוכות לצומת 
 השלום יגאל אלון

ל אינה מאפשרת "החלופה הנ
  .הקמת כיכר
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חלופה דרומית -10.2חלופה  -חלופה צפונית -10.1חלופה  הקריטריון היבט
 לצומת 

ת טחלופה מוס-10.3חלופה 
 לשצ"פ הדרומי 

חלופה חוצה את -10.4חלופה 
 M2 ה בקו המטרותחנ

שירות 
 ותפעול

מספר מקבלי 
 שרות

 אין הבדל בין החלופות אין הבדל בין החלופות הבדל בין החלופותאין  אין הבדל בין החלופות

 M1 קווי המטרו הקישריות בין קישוריות
מתבצעת באמצעות כיכר  M2 ל

משותפת )אולם נוסעים( תת"ק 
השלום והיא  -בצומת יגאל אלון

זהה באורכה לקישוריות בין 
לתחנת רכבת  M1תחנת המטרו 

 ישראל השלום.

יצויין כי חלופה זו נותנת נגישות 
מיידית וטובה למגה פרויקטים 
המתוכננים מצפון לצומת יגאל 

אלון השלום ובצמוד לתחנה דבר 
היוצר מרחקי הליכה קצרים 

ות של מאוד בין כניסות יציא
התחנה לבין המבנים המתוכננים 
 לתעסוק בצמוד לתחנה הצפונית.

 M1 קווי המטרו הקישריות בין
מתבצעת באמצעות כיכר  M2 ל

משותפת )אולם נוסעים( תת"ק 
השלום והיא  -בצומת יגאל אלון

זהה באורכה לקישוריות בין 
לתחנת רכבת  M1תחנת המטרו 

 ישראל השלום.

 M1 קווי המטרו הקישריות בין
מתבצעת באמצעות כיכר  M2ל

משותפת )אולם נוסעים( תת"ק 
השלום והיא  -בצומת יגאל אלון

זהה באורכה לקישוריות בין 
לתחנת רכבת  M1תחנת המטרו 

 ישראל השלום.

 M1 קווי המטרו הקישריות בין
מתבצעת באמצעות כיכר M2 ל

משותפת )אולם נוסעים( תת"ק 
השלום והיא  -בצומת יגאל אלון

זהה באורכה לקישוריות בין 
לתחנת רכבת  M1תחנת המטרו 

 ישראל השלום.

יישומיות 
 וכדאיות

פגיעה חזויה 
 במבנים

מורידים מבנים מצפון לבית 
חד  מחסנים) קליפורניה

 עם גג אסבסט(. יםקומתי

בגין השצ"פ המערבי אין מבנים  
בצד הדרום מערבי ובצד המזרחי 

 המבנים נמוכים ללא מרתפים

בגין השצ"פ המערבי אין מבנים 
בצד הדרום מערבי וכן 

מתרחקים מהמבנים שבצד 
 המזרחי.

התרחקות מהמבנה שמצפון 
לבית קליפורניה ועל כן אין צורך 

 בהריסתו.

תכנוני עם מרתפי מחייב תאום  קונפליקטים
חנייה של פרויקטים סמוכים 

 )תוצרת הארץ, טרה(.

בפינה הדרום מערבית של 
התחנה יש התקרבות לקו 

 השפד"ן

באזור התחנה עובר קו שפד"ן 
 .שאינו מאפשר הקמת התחנה

בקירבת העובר קו השפד"ן 
התחנה מחייב העמקת תחנת 

על מנת  צפון  M1השלום של 
להתרחק מקו השפד"ן בחלק 

 הדרומי של הצומת.

 דבר המייקר את הקמת התחנה
ואף את הקמת התחנות לפני 

 .ואחרי בכל קו בנפרד



 

 _taskirתסקיר_מטרו-20-05-20 469מתוך  81עמוד 

 

 

 

חלופה דרומית -10.2חלופה  -חלופה צפונית -10.1חלופה  הקריטריון היבט
 לצומת 

ת טחלופה מוס-10.3חלופה 
 לשצ"פ הדרומי 

חלופה חוצה את -10.4חלופה 
 M2 ה בקו המטרותחנ

תנאי הקרקע זהים בכל  תנאי קרקע הנדסה
 החלופות

תנאי הקרקע זהים בכל 
 החלופות

תנאי הקרקע זהים בכל 
 החלופות

תנאי הקרקע זהים בכל 
 החלופות

התאמה 
 תפעולית

מאפשר תנועה חלקית בתקופת 
 עבודות החפירה / ביצוע התחנה. 

מאפשר תנועה חלקית בתקופת 
 עבודות החפירה / ביצוע התחנה. 

מאפשר תנועה חלקית בתקופת 
 עבודות החפירה / ביצוע התחנה. 

מחייב סגירת התנועה מכל כיווני 
 הצומת.

 3-התחנה למאפשר חלוקה של  שלביות ביצוע 
חלקים מבחינת שלבי ביצוע: 

, כיכר עירונית 1Mתחנת קו 
 ללא תלות ביניהן. 2Mותחנת קו 

 3-מאפשר חלוקה של התחנה ל
חלקים מבחינת שלבי ביצוע: 

, כיכר עירונית 1Mתחנת קו 
 ללא תלות ביניהן. 2Mותחנת קו 

 3-מאפשר חלוקה של התחנה ל
חלקים מבחינת שלבי ביצוע: 

כיכר עירונית , 1Mתחנת קו 
 ללא תלות ביניהן. 2Mותחנת קו 

הקמת תחנה מלאה לשני מחייב 
 קווי המטרו.
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 לסיכום,

היות ומיקומה מאפשר נגישות  עדיפה, חלופה צפונית 10.1 חלופה בהתאם להשוואת החלופות נמצא כי

לעומת חלופה  יזור מאשר החלופות האחרות.אטובה יותר למוקדי תעסוקה אינטנסיביים המתוכננים ב

מחייבת הקמת תחנה מלאה לשני  זות וחלופה ו, הי M2החלופה אשר חוצה את תוואי הקו מטרו  10.4

חלופה  10.3מו כן, הקמת חלופה קווי המטרו והקמתה מחייבת סגירת התנועה מכל כיווני הצומת. כ

 אינה אפשרית עקב קו השפד"ן העובר באזור.ת לשצ"פ הדרומי טמוס

מאזן בצורה מיטבית את עומסי הולכי הרגל הן בהיבט הקישוריות   10.1מיקום החלופה הצפונית  כמו כן,  

 לאמצעי תחבורה אחרים והן בהיבט של מרחקי הליכה למוקדי תעסוקה גדולים.

 

 התוויה בין תחנת יצחק שדה לבין תחנת ההגנה ל חלופות .10

ההגנה. תרשים  M19יצחק שדה לתחנה  M18החלופות למקטע זה מתייחסות להתוויה שבין תחנה 

 מציג את החלופות למקטע זה. להלן פרוט החלופות: 2.1.2.11

מדרום להיכל. לשיכונים  ומתחת    חלופה זו עוברת מתחת להיכל נוקיה  –  צפונית  77/78חלופה    11.1חלופה  

לשיכונים אלה ובמסגרתם ייבנו רבי קומות הכוללים מרתפי חניה אושרה תוכנית פינוי בינוי לאחרונה 

עמוקים. העברת המנהרות מתחת למבנים המתוכננים תטיל מגבלות קונסטרוקטיביות עתידיות על 

 ביסוס רבי הקומות ויישומם. 

יצחק שדה, לאורך דרך יגאל אלון ומשם   M18ווית הקו דרומה מתחנת  הת  –דרומית חלופה    11.2חלופה  

 M19מערבה לשד' החיל תוך מעבר תחת שטחים בייעוד מבני ציבור )קיימים( ועיקולו דרומה לתחנה 

 השפעת המנהרותההגנה. בשל הגידול הצפוי בצרכי מבני הציבור בשכונה, עיריית תל אביב הביעה חשש מ

 על האפשרות לעיבוי הבינוי הקיים בשטחים המיועדים למבני ציבור בעתיד.

יצחק שדה וממנה התוואי נע דרומה דרך  M18חלופה זו מתחילה בתחנת  –מרכזית חלופה  11.3חלופה 

 3-4יגאל אלון ומערבה לכיוון תחנת ההגנה תוך מעבר מתחת לשכונת מגורים קיימת הכוללת מבנים בני 

ניעה קונסטרוקטיבית במעבר המנהרות במצב הבינוי הנוכחי, אולם התוויה זו עלולה להטיל קומות. אין מ

 מגבלות קונסטרוקטיביות על פרוייקטי התחדשות עירונית עתידיים לאורך התוואי.

 .מציגה את חלופות למקטע זה 2.1.2.11טבלה 
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   11.3 -ו  11.2, 11.1: החלופותהשוואה בין : 2.1.2.11טבלה 

ר' שלחלופת מעבר מצפון  - 11.3חלופה  חלופת מעבר בשד' החיל  - 11.2חלופה  77/78חלופת מעבר עפ"י - 11.1חלופה  הקריטריון היבט
 החיל 

 ארכיאולוגיה סביבה
 ושימור

 ל.ר ל.ר ל.ר

 החלופותאין הבדל בין  אין הבדל בין החלופות אין הבדל בין החלופות רעש

מגדלים מאושרים בתב"ע  2מעבר מתחת ל  רעידות
 של פינוי בינוי רחוב וינגייט.

 מבנים עם ביסוס רדוד. 22-מתחת לכ מעבר מבנים עם ביסוס רדוד. 15-מעבר מתחת לכ

 ל.ר ל.ר ל.ר איכות אוויר

 מ"ק 190,145 מ"ק 194,386 מ"ק 186,876 עודפי עפר

התוואי והתחנות אינם דורסים קידוחים  הידרוגיאולוגיה
 קיימים ולא חוצים באזורי מגן של קידוחים.

עובר באזור מגן ג' של קידוח פעיל )תא 
. נדרשות הנחיות סביבתיות. + אזור (החייל

מגן ג' של קידוח לא פעיל )תא שכונים(. 
 מגבלות ניתנות לביטול מול משרד הבריאות.

ג' של קידוח פעיל )תא  עובר באזור מגן 
החייל(. נדרשות הנחיות סביבתיות. + אזור 
מגן ב' וג' של קידוח לא פעיל )תא שכונים(. 
 מגבלות ניתנות לביטול מול משרד הבריאות.

הקשרים 
עירוניים 

ותכנון 
 אורבני

התוויה בלתי אפשרית עקב אישור תוכנית  צפיפות עירונית
 וינגייט.פינוי למתחם המערבי של רח' 

עפ"י תוכנית זו מתוכננים מרתפי חניה 
 עמוקים ומגדלים.

 2-4התוויה מתחת למבנים קיימים בני  פגיעה מינימלית בתאי שטח. 
 קומות המיועדים לפינוי בינוי אינטנסיבי.

שירות מוקדי 
מגורים 

 ותעסוקה

 ל.ר ל.ר ל.ר

 אין הבדל בין החלופות החלופותאין הבדל בין  אין הבדל בין החלופות נגישות לציבור

שירות 
 ותפעול

מספר מקבלי 
 שרות

 ל.ר ל.ר. ל.ר

 אין הבדל בין החלופות אין הבדל בין החלופות אין הבדל בין החלופות קישוריות



 

 _taskirתסקיר_מטרו-20-05-20 469מתוך  84עמוד 

 

 

 

ר' שלחלופת מעבר מצפון  - 11.3חלופה  חלופת מעבר בשד' החיל  - 11.2חלופה  77/78חלופת מעבר עפ"י - 11.1חלופה  הקריטריון היבט
 החיל 

יישומיות 
 וכדאיות

פגיעה חזויה 
 במבנים

פגיעה במרתפי היכל נוקיה ובמרתפים 
דרומיים של מבנה משרדים "אשדר" בדרך 

 יגאל אלון. 

 מעבר מתחת למבנים קיימים. מעבר מתחת למבנים קיימים.

מגבלת תכנון מהותית עקב עומקי הביסוס  קונפליקטים
 של המגדלים המאושרים.

פגיעה בפוטנציאל עתידי לעיבוי בינוי מבני 
 ציבור. 

מגבלות תכנון וקונפליקטים עם מהלכי 
 תכנון מקודמים.

 ל.ר ל.ר ל.ר תנאי קרקע הנדסה

התאמה 
 תפעולית

 ל.ר ל.ר ל.ר

 ל.ר ל.ר ל.ר שלביות ביצוע 

 

 לסיכום,

.והיא אינה עוברת בשטחי מבני ציבור ואינה מטילה מגבלות עליוהיות  עדיפה, חלופה מרכזית 11.2חלופה בהתאם להשוואת החלופות נמצא כי 
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 עדכון מיקום תחנת ההגנה ל חלופות .11

מציג  2.1.2.12לתחנת ההגנה שתי חלופות מיקום המושפעות מההתוויה המובילה לתחנה. תרשים 

 חלופות אלו.

על בסיס זכות דרך קיימת ברח' חלופה זו הינה  יתהתווי – חלופת קהילת ניו יורק 12.1 חלופה

והעירייה התנגדה לתכנון זה בטענה שהוא תחנה בחלופה זו הינה אלכסונית  המנח    .קהילת ניו יורק

 עלול לפגוע בתכנון עתידי )תעסוקה(.

תחנה מערבה, בצמידות ככל ה הוסטההעירייה בהתאם לבקשת  –חלופה מערבית  12.2 חלופה

 .איילוןדרך הניתן ל

 .מציגה את חלופות למקטע זה 2.1.2.12טבלה 

 

  12.2 -ו 12.1: השוואה בין החלופות .122.1.2טבלה 

חלופה על רח' קהילת -12.1חלופה  הקריטריון היבט
 ניו יורק

 חלופה מערבית   -12.2חלופה 

 ארכיאולוגיה סביבה
 ושימור

 ל.ר ל.ר

 אין הבדל בין החלופות אין הבדל בין החלופות רעש

להיות עלולים בתים  בהשוואה, יותר רעידות
 .מושפעים

 .להיות מושפעיםעלולים פחות בתים 

חלופה המתרחקת ככל האפשר ממבני  התחנה גובלת במבני מגורים. איכות אוויר
הכביש המגורים מצידו המערבי של 

יורק(, אך מצויה במרחק -)קהילת ניו 
 קטן מהם.

 ל.ר ל.ר עודפי עפר

התוואי והתחנות אינם דורסים  הידרוגיאולוגיה
קידוחים קיימים ולא חוצים אזורי מגן 

 של קידוחים.

התוואי והתחנות אינם דורסים 
קידוחים קיימים ולא חוצים אזורי מגן 

 של קידוחים.

הקשרים 
עירוניים 

ותכנון 
 אורבני

התחנה מהווה אילוץ תכנוני ומפצלת  צפיפות עירונית
תאי שטח  2-את חטיבת הקרקע ל

 נפרדים המקשים על התכנון. 

הצמדת התחנה לדופן המערבית של 
השטח מאפשרת תכנון חטיבת קרקע 
רציפה ובעלת גאומטריה בפרופורציות 
המתאימות לתכנון מבנים בהיקף 

 גדול. 

שירות מוקדי 
מגורים 

 ותעסוקה

ואין הבדל החלופות קרובות זו לזו  
 משמעותי בין החלופות.

ואין הבדל החלופות קרובות זו לזו  
 משמעותי בין החלופות.

 אין הבדל משמעותי בין החלופות. אין הבדל משמעותי בין החלופות. נגישות לציבור

שירות 
 ותפעול

מספר מקבלי 
 שרות

 אין הבדל משמעותי בין החלופות. משמעותי בין החלופות.אין הבדל 
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חלופה על רח' קהילת -12.1חלופה  הקריטריון היבט
 ניו יורק

 חלופה מערבית   -12.2חלופה 

מוצא התחנה מתרחק מתחנת רכבת  קישוריות
 ההגנה ומתחנת הרק"ל.

מ' מתחנת  80 -מרחק מקסימלי של כ
 מ' מתחנת הרק"ל.  30  -רכבת ההגנה וכ

 תחנות האוטובוסים בקרבה מיידית.

המוצא הצפוני נמצא במרחק הקצר 
לתחנת הרכבת ביותר האפשרי 

 ולתחנת הרק"ל.

יישומיות 
 וכדאיות

פגיעה חזויה 
 במבנים

מחייב הריסה של מבני מלאכה ומבני 
 מגורים משני צידי התחנה.

 מחייב הריסת מבני מלאכה בלבד.

 מספר בעלי פרטיים נמוך יותר. מספר בעלי קרקע פרטיים גדול יותר. קונפליקטים

 זהה זהה תנאי קרקע הנדסה

התאמה 
 תפעולית

 זהה זהה

מחייב סגירת רח' קהילת ניו יורק  שלביות ביצוע 
 ומציאת פתרונות תנועה חלופיים.

הקמת התחנה מתאפשרת ללא נזק 
 למערכת התנועה הקיימת. 

 לסיכום,

בעיקר בשל הקישוריות  עדיפה, חלופה מערבית 12.2 חלופהבהתאם להשוואת החלופות נמצא כי 

)התחנה  תחנת רכבת ההגנה וקו הרק"ל הסגול -לקווי המתע"ן הסמוכים ההגנה  M19תחנה  לש

בחלופה זו ממוקמת בקירוב לתחנת רכבת ישראל ההגנה, תחנות אוטובוסים ותחנות הרק"ל מאשר 

 כן.  12.1החלופה השנייה( והיא אינה מחייבת הריסה של מבני מגורים בעוד חלופה 

 ציר רקאנטי / חיים לבנוןלבדיקת חלופת תוואי  .13

מציג את  2.1.2.13לתוואי בין תחנת מתח"מ גלילות לבין תחנת הירקון מספר חלופות, תרשים 

 החלופות לתוואי, להלן פרוט החלופות:

ק"מ ממוקמת על ציר האורך  3.8חלופה זו, שאורכה  – רקאנטי/חיים לבנוןתוואי ציר  13.1 חלופת

השכונות הצפון מזרחיות של ת"א לאורך רחוב חיים לבנון, חלופת התוואי נבחנה במהלך שלבי של 

התכנון השונים, ומשרתת היטב את אזורי המגורים הצפופים לאורך התוואי, כמו כן את מתחם 

אוניברסיטת ת"א באופן ישיר ומיידי וכל מבני התעסוקה הרבים הממוקמים ממזרח לציר חיים 

תוואי זה מתקשר היטב לתוואי הק"ל קו ירוק מצומת  בסיס צבאי ומוזיאון הארץ.לבנון לרבות 

החיבור לתחנת  תחנות של הקו הירוק, ובכך יתרונו הגדול. 3איינשטיין ודרומה בקישוריות של 

 הירקון מתבצע בסמוך לצומת חיים לבנון נמיר.

מטרים נוספים מחלופה  700וארוכה בק"מ  4.5חלופה זו, שאורכה  – נמיר ציר תוואי 13.2 חלופה

ועד חיבורו לתחנת הירקון.  , ממוקמת על ציר האורך של רחוב נמיר מתחנת מתח"מ גלילות13.1

תחנות הממוקמות בחלק הצפוני של הקו, בצומת קרן קיימת, בצומת  3החלופה כוללת 

ערב לציר נמיר. )קישוריות לתחנת רק"ל קו ירוק(, וחיבור לתחנת הירקון ממ נמיר/איינשטיין

 בחלופה זו קיימת חפיפה בין אזור השרות של הקו הירוק והמטרו.
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 החלופות בין  ה: השווא2.1.2.13 בלהט

 תוואי ציר נמיר – 13.2חלופה     תוואי רקאנטי/חיים לבנון – 13.1חלופה  הקריטריון היבט

 ל.ר ל.ר ארכיאולוגיה ושימור סביבה

התחנות ממוקמות בקרבה מיידית לחזיתות מבני  רעש
 מגורים

התחנות ממוקמות בצמתים ראשיים של דרך נמיר 
בריחוק יחסי ממבני המגורים אשר לרוב ממוגנים 

 אקוסטית 

המנהרות נכרות במרחק מהמבנים וביניהם רצועת  תוואי המנהרות נמצאות בקרבת יסודות מבנים  רעידות
 שצ"פ

עבודות בתחום עורק תנועה ראשי ומזהם , תוספת  עבודות בקרבת מבני מגורים צפופים איכות אוויר
 שולית מינורית אם בכלל 

 מ', עודפי חפירה גדולים יותר 700-אורך הקו ארוך בכ  עודפי עפר

 ל.ר ל.ר הידרוגיאולוגיה 

הקשרים עירוניים 
 ותכנון אורבני

התחנות מהוות חלק אינטגרלי של המרקם העירוני אשר  צפיפות עירונית
 אמור לגדול בעתיד במסגרת תוכניות התחדשות עירונית 

האוריינטציה של השכונות ממערב ממזרח לדרך נמיר 
מפנות עורף לציר נמיר . הצפיפות לפיכך אינה רלוונטית 

, מכיוון שמחייבת גישה אך ורק מהצירים הראשיים 
 ימתאיינשטיין / קרן קי/

שירות מוקדי 
 מגורים ותעסוקה

בנגישות מיידית לאוניברסיטת ת"א , מרכז שוסטר, 
קריית המוזיאונים, מבנה תעסוקה רבים לאורך התוואי 

 של משרד הביטחון, מעונות הסטודנטים ובסיס צבאי.

 אין מוקדים בסביבות התחנות 

 מנותקת מהמרקם האורבני  מיידית נגישות לציבור
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 תוואי ציר נמיר – 13.2חלופה     תוואי רקאנטי/חיים לבנון – 13.1חלופה  הקריטריון היבט

 105,312 מספר מקבלי שרות שירות ותפעול

 

112,306 

 

תוואי עם קישוריות טובה וישירה לקו רק"ל ירוק ושתי  קישוריות
תחנותיו וקישוריות ישירה למבני תעסוקה מגורים 

מ'  800ומוסדות ציבור. תחנת מחנה אביב ממוקמת כ
 האוניברסיטה. –מתחנת רכבת ישראל 

קישוריות לתחנה אחת של הקו הירוק באיינשטיין. 
 קישוריות טובה לקווי אוטובוס בין עירוני.

דיקת תחזיות שנעשתה בנת"ע התברר שבשעת שיא בב
נוסעים כאשר היעד שלהם  6,088בוקר יורדים מהמטרו 

הוא לכיוון האוניברסיטה ורח' חיים לבנון. כמות זו, 
בנוסף לכמות השגרתית שנוסעת בקו הירוק מתוך ת"א, 

תגרום לתחנת איינשטיין של הקו הירוק להגיע לגודש 
בוקר, בעוד שתדירות של כאלפי נוסעים בשעת שיא 

הרכבות של הקו הירוק איננה מסוגלת להעביר כמות 
כזו של נוסעים ולמעשה התחנה תגיע למצב של כשל 

 בתפקודה.

 אין פגיעה במבנים מחייב תיאום  פגיעה חזויה במבנים יישומיות וכדאיות

 ידרשו תיאומים מול גורמי הביטחון קונפליקטים

 מבנים קיימים 

 תיאום תשתיות מגיסטרליות 

 ל.ר ל.ר תנאי קרקע הנדסה

 ניתן למקם בצורה מיטבית את אלמנטי התפעול האלמנטים יבנו בשטח עירוני צפוף. התאמה תפעולית

שטחי התארגנות בתחומי שצ"פים המשרתים הקהילה ,  שלביות ביצוע 
 בלב שכונות מגורים 

 

שטחי התארגנות סמוכים לתחנות בשטחי רצועות 
 השצ"פ לאורך נמיר

 תחנות ואלמנטי תפעול יבוצעו בדרך סואנת ורבת תנועה
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 לסיכום,  

הינה החלופה המועדפת בהתאם להנימוקים   חיים לבנוןהתוויה לאורך רח'    –  13.1  חלופהנמצא כי  

 הבאים:

התחנות ממוקמות בלב שכונות מגורים ובסמיכות מיידית למוקד אינטנסיבי, אוניברסיטת  .1

 תל אביב ולא במנותק מהשכונות על תוואי דרך בין עירונית.

ליני לאוניברסיטת תל אביב, המהווה מוקד מטרופו מאוד טובהתוואי הקיים נותן שרות  .2

 .חשוב

 מ' לקו הירוק ולמעשה 500 -הסטת הקו לדרך נמיר מייצרת תוואי מקביל במרחק של כ   .3

באופן  מקבלות שירות 3700תכניות שדה דב ותא/ , כאשר מייצרת כפילות במתן השרות

 .הקו הירוק יעיל על ידי

של הקו הירוק, עלולים לגרום לכשל   ןבחלופת נמיר המעברים בין המטרו לתחנת איינשטיי .4

 בתפקוד בתחנת איינשטיין עקב ריבוי מעברי נוסעים.

 (16Mת"א מרכז )לבין תחנת  )14Mהירקון )התוויה בין תחנת ל חלופות .14

-ועד לתחנת ת"אM15 פנקס -, דרך תחנת נמיר14Mתוואי המקטע הנבחן הינו מתחנת הירקון 

החלופות במקטע זה  4לתחנת סבידור של רכבת ישראל. כל , הממוקמת בסמיכות M16מרכז 

מזרח באזור -מתפצלות מדרך נמיר לכיוון דרום 14.2-ו 14.1עוברות לאורך דרך נמיר. חלופות 

מזרח באזור -מתפצלות מדרך נמיר לכיוון דרום 14.4-ו 14.3צומת נמיר/ז'בוטינסקי וחלופות 

 צומת נמיר/פנקס.

 

ה לתנאי הסף. החלופה משרתת את אזורי המסחר, המגורים חלופה שהוגש – 14.1חלופה 

סמינר הקיבוצים, פארק הירקון, שכונות בבלי ובני ומוקדי המשיכה במרחב, ביניהם: מכללת 

. חלת יצחקונ מתח"ם ת"א מרכז, הבורסה בר"ג, שיכון צמרת, עמל ב', צמרת ויהודה מכבי, דן

ההתוויה משלבת מקטעים ישרים ורדיוסים אופקיים העונים על הדרישות התפעוליות של 

 קמ"ש.  80נוחות הנסיעה, בטיחות ותחזוקת המסילות. החלופה מאפשרת מהירות נסיעה של 

 

 14.1חלופה על פי בקשת העירייה. ההבדל והיתרון של חלופה זו ביחס לחלופה  – 14.2חלופה 

בהתרחקות תוואי המנהרות משורת הבניינים הקיימים לאורך הצד  לעיל בא לידי ביטוי

פנקס. בנוסף, חלופה זו נמנעת ממעבר מתחת למקבץ -המזרחי של דרך נמיר, מצפון לצומת נמיר

 דן. -הבניינים הקיימים בפינת נמיר/בני

 

פנקס. בחלופה זו ההתוויה -תחנת הירקון וביטול תחנת נמיר –חלופת ספיר  - 14.3חלופה 

מזרח באזור צומת נמיר/פנקס. -המגיעה מכיוון תחנת הירקון מתפצלת מדרך נמיר לכיוון דרום

. לחלופה זו חסרונות גם מהיבט M15פנקס -ההתוויה בחלופה זו מאלצת את ביטול תחנת נמיר

של מעבר מתחת לבינוי קיים, תוואי המנהרות עובר מתחת לבניינים והמרתפים הקיימים בחלק 
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". ההתוויה האופקית משלבת אלמנטים קצרים ורדיוסים אופקיים "YOOם  המזרחי של מתח

 60-מינימאליים. קריטריוני בטיחות ונוחות הנסיעה מאלצים את הורדת מהירות הנסיעה לכ

 קמ"ש.

 

פנקס והירקון. חלופה זו -תחנת יהודה המכבי וביטול תחנות נמיר - ספירחלופת    –  14.4  חלופה

. מטרת חלופה זו הינה לאפשר מיקום תחנה על ציר דרך נמיר. 14.3זהה בהתוויתה לחלופה 

עקב מגבלות גיאומטריות בתכנון המנהרות, בחלופה זו המיקום האפשרי לתחנה נמצא בקירבת 

יר פנקס )כמו בחלופות האחרות( המשרתת לא צומת נמיר יהודה מכבי ולא בקירבת צומת נמ

רק את שכונות המגורים של ת"א, אלא גם את אזור התעסוקה האינטנסיבי של רמת גן. אולם, 

מכיוון שהמרחק בין תחנת הירקון לתחנה על ציר נמיר )קרי תחנת יהודה מכבי( הוא כחצי 

המרחקים בין התחנות לא קילומטר, מרחק אשר אינו עומד בהנחיות התכנון הבסיסיות לפיהן  

 ק"מ זו מזו, תחנת הירקון בוטלה בחלופה זו.  1יקטנו מ
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 הקריטריון היבט

חלופה שהוגשה  - 14.1
 14.2לתנאי הסף /          

חלופה על פי בקשת  –
 העירייה

 –חלופת ספיר  14.3
תחנת הירקון וביטול 

 פנקס-תחנת נמיר

חלופת  – 14.4חלופה 
תחנת יהודה  -יר ספ

המכבי וביטול תחנות 
 פנקס והירקון-נמיר

 סביבה

 ארכיאולוגיה ושימור

מעבר בשטח עתיקות תל 
אביב רכבת צפון. יש 
לתאם עם רשות 

 העתיקות

מעבר בשטח עתיקות תל 
אביב רכבת צפון. יש 
לתאם עם רשות 

 העתיקות

מעבר בשטח עתיקות תל 
אביב רכבת צפון. יש 
לתאם עם רשות 

 העתיקות

לא רלוונטי אין תחנה  רעש
 במקטע זה

תחנה ת"א מרכז 
ממוקמת בריחוק 

משימושי קרקע רגישים 
 לרעש 

תחנת יהודה מכבי 
ממוקמת בסמיכות 

לשימושי קרקע רגישים 
 לרעש.

לא רלוונטי אין תחנה  רעידות
 במקטע זה

תחנה ת"א מרכז 
בחלופה זו ממוקמת 

 בריחוק ממבנים 

תחנת יהודה מכבי 
ממוקמת בסמיכות 

 למבנים

לא רלוונטי אין תחנה  איכות אוויר
 מרוחקת ממבני מגורים  במקטע זה

תחנת יהודה מכבי 
נמצאת בקרבת מגורים 

 על דרך נמיר
 מ"ק 841,892 -כ מ"ק 841,892 -כ מ"ק 1,003,892 עודפי עפר

 הידרוגיאולוגיה  

התוואי והתחנות אינם 
דורסים קידוחים 
קיימים ולא חוצים 
אזורי מגן של קידוחים. 
נדרש תאום מקסימלי 
מול פרויקטים של 

 השפלת מים קרובים.

התוואי והתחנות אינם 
דורסים קידוחים 
קיימים ולא חוצים 
אזורי מגן של קידוחים. 
נדרש תאום מקסימלי 
מול פרויקטים של 

 ים קרובים.השפלת מ

התוואי והתחנות אינם 
דורסים קידוחים 
קיימים ולא חוצים 
אזורי מגן של קידוחים. 
נדרש תאום מקסימלי 
מול פרויקטים של 

 השפלת מים קרובים.

הקשרים עירוניים 
 צפיפות עירונית ותכנון אורבני

-מיקום תחנות נמיר
מרכז -פנקס ות"א

בחלופה זו נותן מענה 
לשכונות הקיימות 

והמתוכננות במסגרת 
/א הסמוכות 1770תא/

לצומת וכן לאזור 
התעסוקה האינטנסיבי 

חלופה זו מבטלת את 
תחנת פנקס נמיר 

המהווה מענה לשכונות 
הקיימות והמתוכננות 

/א 1770במסגרת תא/
ות לצומת וכן הסמוכ

לאזור התעסוקה 

בחלופה זו תחנת יהודה 
מכבי נותנת מענה אך 

ורק לשכונות הקיימות 
מסביבה אשר אינן 

מיועדות לעיבוי ועירוב 
 שימושים מאסיבי.
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 הקריטריון היבט

חלופה שהוגשה  - 14.1
 14.2לתנאי הסף /          

חלופה על פי בקשת  –
 העירייה

 –חלופת ספיר  14.3
תחנת הירקון וביטול 

 פנקס-תחנת נמיר

חלופת  – 14.4חלופה 
תחנת יהודה  -יר ספ

המכבי וביטול תחנות 
 פנקס והירקון-נמיר

ברמת גן ממזרח 
 לאיילון.

האינטנסיבי ברמת גן 
 ממזרח לאיילון. 

  

שירות מוקדי מגורים 
 ותעסוקה

החלופה משרתת את 
אזורי המסחר, 

המגורים ומוקדי 
המשיכה במרחב, 

ביניהם: מכללת סמינר 
הקיבוצים, פארק 

הירקון, שכונות בבלי 
ובני דן, עמל ב', צמרת 
ויהודה מכבי, מתח"ם 

ת"א מרכז, הבורסה 
בר"ג, שיכון צמרת 

 ונחלת יצחק. 

  

ביטול תחנת הירקון 
אינו נותן מענה 
לביקושים של 

הסטודנטים מסמינר 
 קיבוצים. 

מחייב ביטול תחנת 
נמיר/ פנקס עקב אילוצי 

התוויה על אף 
הביקושים הקיימים 

 והחזויים.

תחנת יהודה מכבי 
ממוקמת באזור בעל 

צפיפות עירונית בינונית 
ביחס למיקום תחנת 

 נמיר פנקס.

 לציבורנגישות 

מיקום מועדף. בקירבה 
למוקדי הביקוש לצד 

נוחות המעבר לאמצעי 
 תחבורה אחרים.

דגש על קישוריות רבה 
 לתחנת רכבת סבידור 

דגש על קישוריות רבה 
 לתחנת רכבת סבידור 

מרחק הליכה גדול יותר 
לקווי רק"ל האדום 

והסגול ולמסוף 
 האוטובוסים.

מרחק הליכה גדול יותר 
רק"ל האדום לקווי 

והסגול ולמסוף 
 האוטובוסים.

 מספר מקבלי שרות שירות ותפעול

היות ומדובר על אותו 
האזור מספר מקבלי 
השרות דומה בכל 

 התחנות

היות ומדובר על אותו 
האזור מספר מקבלי 
השרות דומה בכל 

 התחנות

היות ומדובר על אותו 
האזור מספר מקבלי 

השרות דומה בכל 
 התחנות
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 הקריטריון היבט

חלופה שהוגשה  - 14.1
 14.2לתנאי הסף /          

חלופה על פי בקשת  –
 העירייה

 –חלופת ספיר  14.3
תחנת הירקון וביטול 

 פנקס-תחנת נמיר

חלופת  – 14.4חלופה 
תחנת יהודה  -יר ספ

המכבי וביטול תחנות 
 פנקס והירקון-נמיר

 קישוריות

קישוריות מיידית 
לרכבת ישראל ולקו 
הסגול, מסדרון תת 
קרקעי מתחנת ת"א 
מרכז לתחנת הקו 

האדום. מרחק של פחות 
מ' אל מסוף  100-מ

האוטובוסים ת"א 
2000 . 

תחנת המטרו רחוקה 
מ' מקווי  100 -ביותר מ

רק"ל ומסוף 
 אוטובוסים. 

תחנת המטרו רחוקה 
מ' מקווי  100 -ביותר מ

מסוף רק"ל ו
 אוטובוסים. 

קישוריות מיידית 
 לרכבת ישראל.

קישוריות מיידית 
 לרכבת ישראל.

ביטול תחנת הירקון   
ומבטלת את 

הקישוריות האפשרית 
לרשת האוטובוסים 

לאורך רחוב רוקח ודרך 
 נמיר.

 יישומיות וכדאיות

 חזויה במבנים  פגיעה
-מעבר התוואי מתחת ל

בניינים בפינת  2
 דן.-נמיר/בני

מחייב הריסת מבני 
התחנה רכבת ישראל 

 סבידור מרכז.

מחייב הריסת מבני 
התחנה רכבת ישראל 

 סבידור מרכז.
מעבר מתחת למרתפי 

חניה של מגדלים 
 בשיכון צמרת.

מעבר מתחת למרתפי 
חניה של מגדלים 

 בשיכון צמרת.
יש לתאם את תכנון 

התחנה עם הקיר 
 איילון.התומך של 

  

    

 קונפליקטים

קונפליקט עם רק"ל 
הקו הסגול, יחייב 

עצירת פעילות הרק"ל 
או העתקתו בזמן 

הקמת תחנת ת"א 
 מרכז.

פגיעה בזכויות בניה 
בתא השטח הדרום 

( עפ"י 503מערבי )
 /א.1770תוכנית תא/

פגיעה בזכויות בניה 
בתא השטח הדרום 

( עפ"י 503מערבי )
 /א.1770תא/תוכנית 

מעבר מתחת למבנים 
קיימים בצד המזרחי 

 של דרך נמיר.

מעבר מתחת למבנים 
קיימים בצד המזרחי 

 של דרך נמיר.
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 הקריטריון היבט

חלופה שהוגשה  - 14.1
 14.2לתנאי הסף /          

חלופה על פי בקשת  –
 העירייה

 –חלופת ספיר  14.3
תחנת הירקון וביטול 

 פנקס-תחנת נמיר

חלופת  – 14.4חלופה 
תחנת יהודה  -יר ספ

המכבי וביטול תחנות 
 פנקס והירקון-נמיר

בזמן העבודות רפמות 
הירידה לאיילון מרח' 

ארלוזרוב תיאלץ 
 להיחסם.

  

 הנדסה

 תנאי קרקע
מנהרות מתוכננות 
מתחת למפלס מי 

 התהום

מנהרות מתוכננות 
למפלס מי מתחת 

 התהום

מנהרות מתוכננות 
מתחת למפלס מי 

 התהום

 התאמה תפעולית

החלופה עונה על 
הדרישות התפעוליות 

של נוחות הנסיעה, 
בטיחות ותחזוקת 

המסילות. החלופה 
מאפשרת מהירות 

 קמ"ש.  80נסיעה של 

קריטריוני בטיחות 
ונוחות הנסיעה מאלצים 

את הורדת מהירות 
 קמ"ש. 60-הנסיעה לכ

קריטריוני בטיחות 
ונוחות הנסיעה מאלצים 

את הורדת מהירות 
 "ש.קמ 60-הנסיעה לכ

 ל.ר ל.ר ל.ר שלביות ביצוע 
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עוברות באותו ציר נמיר עם  14.2-ו 14.1ניתן לראות כי שתי החלופות  2.1.2.14על פי תרשים 

 הבדלים קלים אך משמעותיים מבחינת מעבר התוואי בקרבת ומתחת לבינוי קיים. 

מייצרת תוואי אופטימאלי הן מבחינת שירות לנוסעים והן מבחינה  14.2לסיכום, חלופה 

 .מועדפת החלופה היא 14.2 חלופהמכאן שתפעולית 

 שלום עד גבול התכנון קריתתל אביב  מקטע. 15

 בחינת התווית מקטע זה כולל את החלופות הבאות:

 חלופה שהוגשה לתנאי הסף – 15.1חלופה 

 חלופת תוואי חדש – 15.2חלופה 

ניתן לראות כי שתי החלופות למקטע תל אביב קרית שלום עד גבול התכנון,  2.1.2.15על פי תרשים 

עוברות באותו התוואי אם כי עיקר ההבדל בין שתי ההתוויות הינו בקצה הדרומי הנוטה במטרים 

רת , צומת חולון במסגM1S  21בודדים לכיוון צפון מערב. השינוי בהתוויה נבע מעדכון מיקום תחנת  

המתלכדת  חלופת התוואי החדש ,15.2 הינה הנבחרת החלופהדרום. לפיכך  M1תכנון קו המטרו 

שהוזזה כמה עשרות מטרים מזרחה כדי להתקרב לתחנת רכבת ישראל בצומת  M1Sעם תחנת 

 חולון.

שכן אין הבדל מהותי בין שתי  םניתוח החלופות למקטע זה אינו כולל את טבלת הקריטריוני

 החלופות. 

 

 מזרח סבא בכפר הקו קצהלהתווית  חלופות .14

מציג חלופות  2.1.2.16תרשים ב המתוארותחלופות מיקום  לושש למקטע קצה התוואי בכפר סבא

 אלו.

 קצה קו בשטחי נווה ימין – 16.1 חלופה

מ' מזרחית לרצועת המוביל  200-החלופה ממוקמת בשטחים החקלאים הצפונים של נווה ימין כ

ולכביש   40תכנון חניון חנה וסע בקירבתה עם חיבור לכביש    שלהארצי. לתחנה זו נבחנה האפשרות  

מסילות  4בקצה קו חלופה זו תוכננו . "להנ. התכנית המוצעת אינה כוללת את חניון חנה וסע 55

חלופה זו כללה כפי שנדרש בקצה קו. חלופה זו כללה הפקעה של חלק מנחלות מושב נווה ימין.  דיור  

 הפקעה של חלק מנחלות מושב נווה ימין. 

 חלופת אלי הורביץ – 16.2 חלופה

צפונה, הקו מסתיים מזרחית לצומת אלי הורביץ/לוי   55בחלופה זו תוכנן סיום הקו בהסטה מכביש  

תוכננו לשרת את אזור התעשייה של טבע מצדו הצפוני של המתחם ואת אשכול. כניסות לתחנה 

 שכונת גבעת אשכול, יוספטל, הדרים, בית ונוף וקפלן בכפר סבא. 

 מסילות דיור ומסילת ביטחון. 4החלופה ממוקמת בתחום רצועת הדרך. בקצה הקו תוכננו 
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 השוואה בין החלופות  .162.1.2טבלה 

קצה קו בשטחי נווה  -16.1חלופה  הקריטריון היבט
 ימין

קצה קו ברחוב אלי  -16.2חלופה 
 הורביץ

ארכיאולוגיה  סביבה
 ושימור

החלופות בתוך תחום ההכרזה  שתי
 נבי ימין

החלופות בתוך תחום ההכרזה  שתי
 נבי ימין

ימין, בנחלות  ווהממוקמת בשטחי נ רעש
 המושב.

התחנה קרובה למבני תעסוקה 
 םממבני מגוריומרוחקת 

מסילות הדיור/ביטחון / מפלגים 
מוקמים בשטח חקלאי במרחק רב 

 מבתי מגורים 

 התוואי אינו עובר מתחת למבנים. התוואי אינו עובר מתחת למבנים. רעידות

התחנה קרובה למבני תעסוקה  ימין. ווהממוקמת בשטחי נ איכות אוויר
 םומרוחקת ממבני מגורי

הדיור/ביטחון /מפלגים מסילות 
מוקמים בשטח חקלאי במרחק רב 

 מבתי מגורים

נמוכה יחסית כמות עודפי עפר  עודפי עפר
 לחלופה המקבילה

הארכת המנהרות ע"מ להגיע 
לשטחים החקלאיים מחייבת הגדלת 

 נפח החפירה 

ג' של שני -בתחום אזורי מגן ב' ו הידרוגיאולוגיה
שרון דרומי קידוחים )כפר סבא יג' + 

103.) 

ג' של שני -בתחום אזורי מגן ב' ו
קידוחים )כפר סבא יג' + שרון דרומי 

103.) 

הקשרים 
עירוניים 

ותכנון 
 אורבני

התחנה ממוקמת בקירבת מבני  צפיפות עירונית
תעסוקה מצפון לתחנה ומדרומה 

 בקירבת מבני מגורים

 בקירבת תעשייה ומגורים

שירות מוקדי 
מגורים 

 ותעסוקה

התחנה ממוקמת בקירבת מבני 
 תעסוקה ומגורים

 בקירבת תעשייה ומגורים

בשטחים  55חלופה זו על כביש  נגישות לציבור
 הגובלים עם התעשייה ומגורים

 ברחוב עירוני עם כניסה משצ"פים.

שירות 
 ותפעול

מספר מקבלי 
 שרות

התעסוקה תחנה במרכז איזור  בסמיכות לאזור תעסוקה ומגורים
 ובקרבת שכונות המגורים

 ללא קישוריות. ללא קישוריות. קישוריות

יישומיות 
 וכדאיות

פגיעה חזויה 
 במבנים

 אין פגיעה במבנים אין פגיעה במבנים

ישום החלופה כרוכה בהפקעת  קונפליקטים
 נחלות.

החלופה מחייבת פגיעה קשה 
בשטחים חקלאיים/נחלות לצורך 
 הקמת מסילות הדיור/בטחון וכו' 

יש צורך בהעתקת עצי שקמה בוגרים 
 בשצ"פ שמצפון לתחנה.
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קצה קו בשטחי נווה  -16.1חלופה  הקריטריון היבט
 ימין

קצה קו ברחוב אלי  -16.2חלופה 
 הורביץ

 תנאי בהיבט החלופות בין הבדל אין תנאי קרקע הנדסה
 .הקרקע

 תנאי בהיבט החלופות בין הבדל אין
 .הקרקע

התאמה 
 תפעולית

 אין הבדל בין החלופות. בין החלופות.אין הבדל 

יש צורך בעבודת הקמת התחנה  החלופה בביצוע עקרונית שלביות אין שלביות ביצוע 
 ברחוב עירוני.

 לסיכום,

היא החלופה מועדפת  אלי הורביץ קצה קו 16.2 חלופהנמצא כי  2.1.2.16בהתאם לנבחן בטבלה 

שירות מיטבי הן לשכונות המגורים והן למוקדי התעסוקה בשל מיקומה הגיאוגרפי המאפשר מתן 

  .בנווה ימין האחרת הלחלופ מינימליות ביחס בהפקעות כרוךומה בסביבה. מיק

 

 הנבחרותהמאקרו סיכום חלופות 

 להלן רשימת החלופות הנבחרות:

מס' 
 חלופה

 החלופה הנבחרת מקטע שבו נבחנו חלופות

 עקיבא שברץ 1.2  .ברעננהמקטע התוואי במרכז המע"ר  .1

ובריחוק חלופה דפו ותחנה קרקעית בניצב  2.3 .4מזרח לכביש ממנח הדפו  .2
 מהנחל

 חלופה מערבית 3.2  .רכבת רעננה - 4 מיקום תחנה מס' .3

 חלופה דרומית - 4.1חלופה  ע המזרחית מכפר סבא לגזע המרכזי.חיבור הזרו .4

 עיקול צפוני - 5.1חלופה   . וייצמן –טשרניחובסקי תוואי בפינת העדכון  .5

 נסקייחלופת ז'בוט 6.1חלופה  מעבר בהוד השרון ורמת השרון.  .6

סוקולוב ברמת השרון לכיוון רמת  'התוויה מרח .7
 .אביב

 תחנת מרכז תחבורה גלילות 7.2חלופה 

 בריחוק מהנחלתחנה באורך מקוצר  8.1חלופה   .תחנת הירקוןמיקום  .8

 2000ת"א  9.1חלופה   .לבין תחנת השלום  תל אביב מרכזהתוויה בין תחנת   .9

 חלופה צפונית 10.1חלופה   .מיקום תחנת השלום .10

 חלופה מרכזית 11.2חלופה   .התוויה בין תחנת יצחק שדה לבין תחנת ההגנה .11

 מערביתחלופה  12.2חלופה  .עדכון מיקום תחנת ההגנה .12

 התוויה לאורך רח' חיים לבנון 13.1 חלופה בדיקת חלופת תוואי לציר רקאנטי / חיים לבנון .13

 חלופה על פי בקשת העירייה  14.2חלופה  נמיר -מקטע הירקון לפנקס  .14

 החדש התוואי 15.2 חלופה מקטע תל אביב קרית שלום עד גבול התכנון .15

 קצה קו ברחוב אלי הורביץ 16.2 חלופה סבא מזרחהתווית קצה הקו בכפר  .16
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 כללי  -חלופות מיקרו .2.2

 השילוח  לפירי חלופות .2.2.1

 כללי

ו/או אלמנטים על שימוש בתחנות התת קרקעיות  מבוססיםכל פירי השילוח בפרויקט המטרו 

יבוצע על ידי הקמתן בתוך   TBM  -בתוואי הפרויקט. כלומר, שילוח מכונות התפעוליים המתוכננים  

 מבנה התחנה העתידי ושיגורן לעבר התחנות הבאות בתוואי. 

 פירוק המכונות והוצאתן, אף הוא יבוצע בתוך תחנות מטרו תת קרקעיות.

לפיר שילוח בצמידות לפירי שילוח מתוכננים אתרי התארגנות. מיקום אתר ההתארגנות בצמידות 

אתר ההתארגנות לפיר השילוח מאפשר תפעול יעיל של כל פעולות   מהווה יתרון, היות וסמיכות

הכרייה הנדרשות דרך הפיר. פעולות אלו כוללות, בין היתר, אחסון זמני של עודפי העפר, אחסון 

רך הסגמנטים, אחסון חלקי המכונה טרם שילוחה לתת הקרקע, משרדים ציוד מכני לתפעול מע

 (.  3.8.3.2הכרייה וכו' )לפירוט האלמנטים באתר ההתארגנות ראה/י סעיף 

דונם וגודל אתר התארגנות לפיר קבלה הינו  15.5עד  10 בין שטח אתר התארגנות לפיר שילוח הוא

 .12בנספח המופיע , ולאורך התוואי 3.10.7.1מיקום פירי השילוח מופיעים בתרשים  דונם. 3-5כ 

בהתאם לעתודות קרקע זמינות לאתרי   יתקום פירי השילוח בפרויקט המטרו נעשקבלת החלטה למי

התארגנות, מערך תחבורתי נגיש לפיר השילוח, התרחקות משימושי קרקע רגישים ושטחים מבונים 

 בצפיפות, פגיעה מנימלית בערכי טבע ונוף )נחלים, יערות, שמורות טבע וגנים לאומים(.

 מיקום פירי השילוח

 ק"מ 5-ככל או  ק"מ 10כל  הן שתיים:השילוח החלופות למיקום פירי 

ק"מ מאידך. המרחק  5ק"מ מחד או כל  10באופן עקרוני ניתן למקם פירי שילוח ופירי קבלה כל 

בין הפירים נקבע בהתאם למספר פרמטרים הכוללים: עלויות, שטח זמין, משך תקופת הביצוע, 

ק"מ הינו המרחק  5-כ'. נמצא כי מיקום הפירים במרווחים של יעילות ביצוע עבודות הכרייה וכו

האופטימלי המאפשר גם גמישות ביצועית. במקרה שבו חופרים את המנהרות קודם לחפירת 

התחנות, רצוי להבטיח אפשרות של תחזוקת המכונות לצורך החלפת אלמנטים בראש החיתוך של 

ק"מ  5במקרה זה מיקום הפירים כל  המכונה וזאת במרחקים של מספר קילומטרים בודדים.

 מאפשר כניסה נוחה למנהרות למטרות תחזוקה.

בהתאם בוחנת את ההתאמה של אתרי התארגנות השונים ביחס למיקום התחנות  2.2.1.1טבלה 

חלופות למיקום מתקנים זמניים )אתרי התארגנות( ומתקנים נלווים: דפו, לבחינת לקריטריונים 

והחלופת הנבחנות בטבלה זו היות    .2.1.2, שהוגדרו על ידי הות"ל ומופיעים בסעיף  טלים ופיריםפור

הינן חלופות לפירי שילוח שבסיום תפקידם ישמשו כתחנות, כל הפעולות שמתבצעות לבניית 

התחנות ישמשו גם לבניית פירי השילוח. פעולות אלו כוללות, בין היתר, השפלת מי תהום והעתקת 

ת. בנוסף, בהיבטי רעידות וקרינה אין להקמת ותפעול פירי השילוח השפעה על הסביבה. לכן תשתיו

הקריטריונים: רעידות, מי תהום, תשתיות ואלמ"ג הוסרו מרשימת הקרטריונים לבחינת פיר 

השילוח.
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 : בחינת חלופות למיקום פירי השילוח ופירי הקבלה2.2.1.1טבלה 

היקף,   –שטחים פתוחים   קריטריון 
 רגישות וקיטוע 

ערכי טבע, 
יערות שמורות 

 וגנים  

מסדרונות 
 רעש הידרולוגיה  אקולוגיים 

איכות אוויר 
ופוטנציאל  

להיווצרות מטרדי 
 אבק

 זמינות תכנונית
שטח זמין להקמת אתר 
התארגנות בסמיכות לפיר 

 דונם(  10-15.5)נדרש 

 תחנת הדפו 
שטח בקרבת אזור 
התעשיה הצפוני,  

 4בסמיכות לכביש 
 שטח פתוח 

שטח בשולי מסדרון 
אקולוגי רחב, 
השטח הנדרש 
מצומצם ולא יפריע 

 למעבר בעלי חיים  

שטח מרוחק  ל.ר
 משימושים רגישים 

מרוחק מאיזורי 
שטח מתאים מבחינת  שטח חקלאי   מגורים 

 הטופוגרפיה וגודלו  

שטח בלב איזור  התדהר
 תעסוקה מתפתח 

שטח עירוני 
בסמיכות לאיזורי  ל.ר ל.ר מבונה

 תעסוקה והי טק
בקירבה למוקדי 

 תעסוקה
אין בסביבת התחנה שטח בהיקף 

 הנדרש עקב הבינוי הקיים 
אתר בשטח הנדרש לא מצוי 

 בת התחנה ירבק

שטח עירוני  שטח בלב איזור מגורים  עקיבא
בלב רחוב עירוני  בצמידות למגורים  ל.ר ל.ר מבונה

 מפותח
אין בסביבת התחנה שטח בהיקף 

 הנדרש עקב הבינוי הקיים 
אתר בשטח הנדרש לא מצוי 

 בת התחנהירבק

 שטח בלב איזור מגורים מרכזרעננה 
שטח עירוני 

 בצמידות למגורים  ל.ר ל.ר מבונה
בלב רחוב עירוני 

 מפותח
אין בסביבת התחנה שטח בהיקף 

 הנדרש עקב הבינוי הקיים 
אתר בשטח הנדרש לא מצוי 

 בת התחנהירבק

רעננה רכבת 
 ל.ר ל.ר שטח עירוני  שטח עירוני מופר  מערב

בקירבת בית אבות, 
ניתן למיגון במידה 

 ויידרש
שטח ללא תכנית מפורטת תקיפה, שטח   בקירבת בית אבות

 פתוח 
בשולי פיתוח עירוני, דרך גישה  

 מתאיםקיימת, גודל שטח 

 הבינתחומי 
שטח המשמש כמגרש 
חניה ומיועד להרחבת 

 המכללה  

שטח עירוני 
בסמיכות למבני  ל.ר ל.ר  מבונה  

שטח מתאים מבחינת  שטח מיועד להרחבת המכללה    בלב מרקם עירוני  מגורים 
 הטופוגרפיה וגודלו  

שטח בלב איזור  הרצליה מרכז
 תעסוקה מתפתח 

שטח עירוני 
בסמיכות לאיזורי  ל.ר ל.ר מבונה

 תעסוקה והי טק
בקירבה למוקדי 

 תעסוקה
אין בסביבת התחנה שטח בהיקף 

 הנדרש עקב הבינוי הקיים 
אתר בשטח הנדרש לא מצוי 

 בקבת התחנה 

שטח עירוני  שטח בלב איזור מגורים  בן גוריון
בלב רחוב עירוני  בצמידות למגורים  ל.ר ל.ר מבונה

 מפותח
התחנה שטח בהיקף אין בסביבת 

 הנדרש עקב הבינוי הקיים 
אתר בשטח הנדרש לא מצוי 

 בקבת התחנה

שטח עירוני  שטח בלב איזור מגורים סוקולוב
בלב רחוב עירוני  בצמידות למגורים  ל.ר ל.ר מבונה

 מפותח
אין בסביבת התחנה שטח בהיקף 

 הנדרש עקב הבינוי הקיים 
אתר בשטח הנדרש לא מצוי 

 בקבת התחנה

אלמנט  
מסילתי  
   בגלילות

 דרומיתשטח פנוי, 
, ביעוד חקלאי 5לכביש 

 )אינו מעובד(  
לא קיימים שימושים  ל.ר ל.ר  ל.ר   

שטח מתאים מבחינת  שטח זמין, ומתאים למיקום פיר שיגור ל.ר כלשהם באיזור 
 הטופוגרפיה וגודלו  

שטח פנוי בתחומי  ם גלילות "מתח
לא קיימים שימושים  ל.ר ל.ר ל.ר תוכנית עתידית  

 ל.ר כלשהם באיזור
 שטח זמין, ומתאים למיקום פיר שיגור

מיקום זה מועדף מכיוון שהאתר ישמש 
  M3להקמת תחנת המטרו של קו מטרו 

גודל השטח והאפשרות 
שישמש כשטח התארגנות 

   M3משותף לקו המטרו 
וקירבתו לעורקי התנועה  

 הראשיים מתאימים מאוד 

שטח עירוני  שטח בלב איזור מגורים  רמת אביב
בלב רחוב עירוני  בצמידות למגורים  ל.ר ל.ר מבונה

 מפותח
אין בסביבת התחנה שטח בהיקף 

 הנדרש עקב הבינוי הקיים 
בשטח הנדרש לא מצוי אתר 

 בקבת התחנה

שטח עירוני  שטח בלב איזור מגורים האוניברסיטה 
בלב רחוב עירוני  בצמידות למגורים  ל.ר ל.ר מבונה

 מפותח
אין בסביבת התחנה שטח בהיקף 

 הנדרש עקב הבינוי הקיים 
אתר בשטח הנדרש לא מצוי 

 בקבת התחנה

אין בסביבת התחנה שטח בהיקף  בצמידות למגורים  בצמידות למגורים   ל.ר ל.ר  ל.ר    שטח בלב איזור מגורים מחנה אביב 
 הנדרש  עקב הבינוי הקיים   

אתר בשטח הנדרש לא מצוי 
 בקבת התחנה

שטח פנוי בתחומי פארק  הירקון
 ל.ר הירקון בצמוד לגשר   

שטח עם טבע 
אורבני, יישמר 
מרווח מעבר לבעלי 
חיים והמשך 
התפקוד של הפארק 

 כיחידה מונוליטית 

רגישות רבה לנחל 
הירקון , נשמר 
מרווח עפ"י 
הוראות תמ"א 

   3/ב/34

לא קיימים שימושים 
 שטח זמין, ומתאים למיקום פיר שיגור    ל.ר כלשהם באיזור

שטח מתאים מבחינת גודלו, 
לצירי תנועה  מיקומו בסמוך

 ומרחקו ממגורים  
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( M1בקו  המקטעים 2משמש את צבי )גלילות. אזורים נוספים שנמצאו מתאימים הינם מע"ר בן אלמנט תפעול בירקון ותחנת הרעננה רכבת מערב, תחנת דפו,  ניתן לראות כי האתרים המתאימים להקמת פירי שילוח הינם: 2.2.1.1על פי טבלה 

  .פירי השילוח 3.9, להרחבה ראה/י סעיף , )הממוקם באזור שטח פתוח ואינו מתוכנן להיות תחנה בהמשך הפרויקט(ומזרחית לתעש

 .הירקוןורעננה רכבת מערב קי ויצחק שדה. אתרים משותפים לפירי שילוח ופירי קבלה: טשרניחובס(, הזרועות)צומת מפגש מחלף מסילתי תת קרקעי ( הינם: דונם 3-5כ פירי הקבלה )שאינם נדרשים לאתר התארגנות גדול

 

בלב רחוב עירוני  בצמידות למגורים  ל.ר ל.ר ל.ר שטח בלב איזור מגורים  נמיר פנקס 
 מפותח

אין בסביבת התחנה שטח בהיקף 
 הנדרש עקב הבינוי הקיים 

אתר בשטח הנדרש לא מצוי 
 בקבת התחנה

 ת"א מרכז

שטח בלב מרכז תחבורה 
הכולל את  קוי הרק"ל  
)הסגול, האדום( מסוף 

 תחבורה ותחנת רכבת 

 בצמידות למגורים  ל.ר ל.ר ל.ר
בלב רחוב עירוני 

 מפותח
אין בסביבת התחנה שטח בהיקף 

 הנדרש עקב הבינוי הקיים 
אתר בשטח הנדרש לא מצוי 

 בקבת התחנה

שטח בלב איזור מבונה  השלום 
 ל.ר ל.ר  ל.ר    בצפיפות  

בצמידות למגורים, 
מוקדי תעסוקה 
ופעילות אורבנית 

 אינטנסיבית

בצמידות למגורים,  
מוקדי תעסוקה 
ופעילות אורבנית 

 אינטנסיבית

אין בסביבת התחנה שטח בהיקף 
 לא נמצא אתר בגודל הנדרש  הנדרש  עקב הבינוי הקיים   

שטח בלב איזור עירוני  יצחק שדה
   ל.ר ל.ר מבונה בצפיפות 

בצמידות למגורים, 
מוקדי תעסוקה 
ופעילות אורבנית 

 אינטנסיבית

בצמידות למגורים,  
מוקדי תעסוקה 
ופעילות אורבנית 

 אינטנסיבית

אין בסביבת התחנה שטח בהיקף  
 לא נמצא אתר בגודל הנדרש  הנדרש עקב הבינוי הקיים 

בלב רחוב עירוני  בצמידות למגורים  ל.ר ל.ר ל.ר שטח בלב איזור מגורים  ההגנה
 מפותח

אין בסביבת התחנה שטח בהיקף 
 לא נמצא אתר בגודל הנדרש  הנדרש עקב הבינוי הקיים 

בשולי שכונת  בצמידות למגורים  ל.ר ל.ר ל.ר שטח בשולי איזור מבונה  קרית שלום
 מגורים 

אין בסביבת התחנה שטח בהיקף 
 לא נמצא אתר בגודל הנדרש  הנדרש עקב הבינוי הקיים 

במתחם  –שטח מופר  תעש מזרח
   4שטח המקורב לכביש  שטחים פנויים   אין קולטים רגישים  שטח לא  מפותח  ל.ר ל.ר  ל.ר    תעש

שטח בלב איזור עירוני  תעש מערב
שטח מרוחק יחסית מעורקי  שטחים פנויים  אין קולטים רגישים  שטח לא מפותח    ל.ר ל.ר מבונה בצפיפות 

 תנועה  

בלב רחוב עירוני  למגורים בצמידות  ל.ר ל.ר ל.ר שטח בלב איזור מגורים  רמת הדר
 מפותח

אין בסביבת התחנה שטח בהיקף 
 לא נמצא אתר בגודל הנדרש  הנדרש עקב הבינוי הקיים 

בשולי שכונת  בצמידות למגורים  ל.ר ל.ר ל.ר שטח בשולי איזור מבונה  'בוטינסקי  ז
 מגורים 

אין בסביבת התחנה שטח בהיקף 
 לא נמצא אתר בגודל הנדרש  הנדרש עקב הבינוי הקיים 

בלב רחוב עירוני  בצמידות למגורים  ל.ר ל.ר  ל.ר    שטח בלב איזור מגורים הבנים 
 מפותח

אין בסביבת התחנה שטח בהיקף 
 הנדרש

אין בסביבת התחנה שטח 
 בהיקף הנדרש

בצמידות למגורים  ל.ר ל.ר ל.ר שטח בלב איזור מגורים טשרניחובסקי 
 ומסחר

עירוני בלב רחוב 
 מפותח

אין בסביבת התחנה שטח בהיקף 
 הנדרש

אין בסביבת התחנה שטח 
 בהיקף הנדרש

בלב רחוב עירוני  בצמידות למגורים  ל.ר ל.ר ל.ר שטח בלב איזור מגורים  וויצמן 
 מפותח

אין בסביבת התחנה שטח בהיקף 
 לא נמצא אתר בגודל הנדרש  הנדרש עקב הבינוי הקיים 

בלב רחוב עירוני  בצמידות למגורים  ל.ר ל.ר ל.ר שטח בשולי איזור מבונה  כפר סבא מרכז
 מפותח

אין בסביבת התחנה שטח בהיקף 
 לא נמצא אתר בגודל הנדרש  הנדרש עקב הבינוי הקיים 

בצמידות לאיזורי  ל.ר ל.ר ל.ר שטח בלב איזור מגורים אלקלעי  
 תעסוקה

בלב רחוב עירוני 
 מפותח

אין בסביבת התחנה שטח בהיקף 
 הנדרש

אין בסביבת התחנה שטח 
 בהיקף הנדרש

במרחק מאיזור  ל.ר ל.ר ל.ר שטח חקלאי פתוח  כפר סבא מזרח
 תעסוקה ומגורים

בשולי שטחים  
שטח מישורי בהיקף הנדרש  שטחים חקלאים במושב נווה ימין  מבונים

 בסמיכות לצירי תנועה 
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 שיטח הביצוע

 בלבד. לשיטה זו לא קיימות חלופות. C&Cשיטת ביצוע חפירת פירי השילוח הינה באמצעות 

 שיטת התפעול

פירי השילוח יכול להתבצע בשני אופנים: באמצעות שיטת תפעול הוצאת העפר מהמנהרות דרך 

בשלב זה של התכנון אין העדפה מסויימת לאף אחת  .מסועיםאו באמצעות  על מסילות קרוניות

 מהשיטות. אופן הוצאת העפר יקבע על ידי הקבלן המבצע.

 התחנות  לסוגי חלופות .2.2.2

תכנון אורבני עתידי, שטחים   פרויקט המטרו חוצה ערים רבות בעלי אופי שונה באזורים נרחבים של

פתוחים ושטחים מבונים בצפיפות וכן אזורים בהם נדרשת קישוריות רבה וגדולה בין אמצעי 

 תחבורה שונים.

למרחב העירוני שבו עובר קו המטרו. ן כל אלו יוצרים את הצורך להתאים את סוג התחנה הנכו

ובהתאם הותאמו ת התחנות להקמבמהלך התכנון המוקדם אובחנו מספר סוגים של אילוצים 

 מספר סוגים של תחנות.

 להלן פירוט סוגי התחנות ושיטות ביצוען:

 תחנה רגילה )רחבה(  .2.2.2.1

 תיאור התחנה

מ'   23.75 תחנה זו הינן  רוחב שלהמידות  הנבנית ברוחב המלא הנדרש.  סוג תחנה זה הינו תחנה  

 מ' אורך. לתחנה זו שתי קומות ראשיות: 190.00על 

I.  )קומת הגישה לתחנה הכוללת אזור טרום כרטוס ורחוב  –קומת קונקורס )כרטוס

 פנימי, אזור כרטוס וירידה לרציפים ואזורים טכניים.

II.  מ' עם גישה לרכבות העוברות משני  130קומה הכוללת רציף באורך  –קומת רציפים

 מ' הקיצוניים מכל צד של התחנה. 30-, וכן אזורים טכניים בצידי הרציף

בין הקומות הראשיות ובין הקומה העליונה לגג קיימות עוד קומות ביניים המיועדות לציוד 

טכני בלבד ואין לציבור גישה לאזורים אלו. קומות אלו הן חלקיות ואינן נפרשות לכל אורך 

 התחנה.

מ'.  1.0-1.2בשיטת קירות סלארי. עובי קירות אלו הינו בהיקף התחנה יבוצעו קירות דיפון 

יש לציין כי קירות אלו יבוצעו במקטעים   מ'  1.0-ולאחר מכן יבוצעו קירות פנימיים בעובי של כ

מסוימים ללא זיון רגיל, אלא ישוריינו בסיבים פולימריים, בכדי לאפשר למכונת הקידוח 

(TBMלעבור דרכם ) (Soft Eye) . 

מ' לפחות מתחת לפני השטח הסופיים. מרווח זה מאפשר מעבר  3.0היה בעומק של גג המבנה י

 תשתיות עירוניות מעל התחנה. 

לפי צרכי התחנה ולפי קבע  ילכל תחנה יהיו לפחות שתי כניסות מפני השטח. מיקום כניסות אלו  

 התנאים המאפשרים את מיקומם על פני השטח. 
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 המציג חתך של תחנה רחבה 2.2.2.1ראה/י תרשים 

 

 חתך תחנה רחבה   – 2.2.2.1 תרשים

 

 

 שיטת הביצוע

. בשיטה Cut & Cover   -חפירה וכיסוי    שיטת הביצוע המועדפת לסוג זה של תחנה הינה שיטת

וחה בעזרת קירות דיפון המאפשרים את חפירת הבור. במהלך מבצעים חפירה פת למעשהזו 

מערכת תמיכות אופקיות, אשר תכנונן תלוי י ל ידהתקדמות החפירה יש לתמוך את הקיר ע

 בשתי צורות נפוצות: ות אלו. ניתן לבצע תמיכבעומק החפירה

I.  בשיטה זו משתמשים בכבלי דריכה הקדוחים לעבר הקרקע, מאחורי  –עוגני קרקע

הקיר, המהווים לו כסמך אופקי. כמות ותדירות העוגנים תלויה בעומק החפירה 

שיטה זו ככל הנראה לא תהיה ישימה במרבית ובמרווחים הקיימים בין שורות עוגנים.  

וכן   פים קיימיםהמקומות עקב הקרבה למבנים קיימים ובמקומות מסוימים גם למרת

בנוסף, בשימוש בשיטה זו יש לתאם חדירה של   .בגלל עומקי החפירה הגדולים

העוגנים, בין אם באופן קבוע ובין עם באופן זמני, לשטחי המגרשים הסמוכים אשר 

 יכולים להיות בבעלות פרטית, ועל כן שיטה זו אינה מומלצת.
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II.  )המעבירות את לחצי העפר  משתמשים בקורותבשיטה זו  –קורות לחץ )סטראטים

האופקיים מקיר דיפון אחד למשנהו. גם בשיטה זו כמות הקורות ותדירותן תלויה 

בעומק החפירה ובלחצים המתפתחים בקיר, וכן בגיאומטריית הקורות ותנאי החומר 

ממנו הן עשויות. לרוב בשיטה זו משתמשים בקורות פלדה. שיטה זו הינה עדיפה 

 קב כך שאינה חודרת למגרשים וזכויות קרקע סמוכות.מבחינת ביצוע התחנות ע

במרבית התחנות לא ניתן לבצע את הדיפון והחפירה בשלב אחד מכיוון שיש להתחשב במערכת 

הכבישים תחתיה נבנית התחנה. לכן, במקרים אלו התחנה תבנה בשלבים. כמו כן, בכדי לאפשר 

ל התחנה בעוד העבודות ממשיכות את תנועת הכבישים בזמן העבודות יבוצע קירוי זמני מע

 תחתיו. 

 מציגים את אופן ביצוע התחנה. 3.8.2.1וסעיף  3.8.3.2תרשימים 

 NATMתחנת  .2.2.2.2

 תיאור התחנה

סוג זה של תחנה משלב שתי שיטות ביצוע, כפי שיפורט בהמשך. סוג זה של תחנה נועד עבור 

מקומות בהם רוחב זכות הדרך קטן מדי בכדי לאפשר בניית תחנה רגילה מחד, ומאידך המבנים 

 הקיימים מעל פני השטח מאפשרים ביצוע מבנה תת קרקעי תחתם. 

 מנהרהמ' אורך בה עוברת  190.0מ' על  16.7של תחנה זו בנויה מקופסה ראשית במידות רוחב 

אחת. בנוסף לקופסה הראשית, תבוצע הרחבה לתחנה של רציף נוסף מעבר לקירות התחנה 

(. בשיטה זו הקרקע New Austrian Tunneling Method)  NATM  –בשיטה של כרייה אופקית  

ומוקשחת, באופן המקנה לקרקע הרכה חוזק המאפשר כרייה  Jet Graoutמדוייסת ע"י 

  אופקית.

 לתחנה זו שתי קומות ראשיות:

I.  )קומת הגישה לתחנה הכוללת אזור טרום כרטוס ורחוב  –קומת קונקורס )כרטוס

 ., כמו בתחנה רחבהפנימי, אזור כרטוס וירידה לרציפים ואזורים טכניים

II.  מ' עם גישה לרכבת העוברת בתוך  130ך קומה הכוללת רציף באור –קומת רציפים

 NATMשטח הקופסה הראשית של התחנה, מעברים לרציף הנוסף המבוצע בשיטת 

 מ' הקיצוניים מכל צד של התחנה. 30-וכן אזורים טכניים ב

בין הקומות הראשיות ובין הקומה העליונה לגג קיימות עוד קומות ביניים גם בסוג תחנה זו, 

הן בשיטת חפירה זו בלבד ואין לציבור גישה לאזורים אלו. קומות אלו המיועדות לציוד טכני 

 חלקיות ואינן נפרשות לכל אורך התחנה.

בהיקף הקופסה הראשית של התחנה יבוצעו קירות דיפון בשיטת קירות סלארי. עובי קירות 

כי קירות . יש לציין מ' 1.0-ולאחר מכן יבוצעו קירות פנימיים בעובי של כ מ' 1.0-1.2אלו הינו 

אלו יבוצעו במקטעים מסוימים ללא זיון רגיל, אלא ישוריינו בסיבים פולימריים, בכדי לאפשר 

 ( לעבור דרכם. TBMלמכונת הקידוח )

עומק התחנה משתנה בהתאם לתוואי המנהרות, לתנאי השטח ולאילוצים נוספים )כדוגמת 

ין התחנות. גג המבנה יהיה מבנים הקיימים על פני הקרקע( ולכן גם עומק הדיפון ישתנה ב
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מ' לפחות מתחת לפני השטח הסופיים. מרווח זה מאפשר מעבר תשתיות  3.0בעומק של 

 עירוניות מעל התחנה. 

לכל תחנה יהיו לפחות שתי כניסות מפני השטח. מיקום כניסות אלו נקבע לפי צרכי התחנה ולפי 

קמות במרחקים משתנים התנאים המאפשרים את מיקומם על פני השטח. כניסות אלו ממו

חיבורים אפשריים  4קיימים  אלובתחנות מהתחנה עצמה ומחייבות ביצוע מנהרות גישה. 

המציג חתך של תחנת  2.2.2.2ראה/י תרשים  .במפלס הקונקורס עבור המשתמשים בתחנה

NATM 

 NATM: חתך של תחנת 2.2.2.2תרשים 

 

 

 שיטת הביצוע

הקופסה הראשית של התחנה, בה נמצאים   –כפי שצוין, ביצוע תחנה זו משלב שתי שיטות ביצוע  

מבצעים  למעשה. בשיטה זו Cut & Coverאזורי הכרטוס והגישה לרציפים, תבוצע בשיטת 

 חפירה פתוחה בעזרת קירות דיפון המאפשרים את חפירת הבור. 

וזקת הקרקע באופן המאפשר כרייה בה מדוייסת ומח NATMהרציף הנוסף מבוצע בשיטת 

 אופקית של רציף נוסף ללא הפרעה בפני השטח.

הצמודה לקופסת התחנה   TBMהשלמת התחנה על ידי רציף נוסף, נעשית תוך הרחבת מנהרת ה

באופן שמאפשר כריית  TBMהנ"ל. בשיטה זו מדוייסת ומחוזקת הקרקע שמסביב למנהרת ה

בסופו של דבר לתחנה בשש מנהרות )ארבע למעבר מחוברת    NATMהרחבת המנהרה. מנהרת ה

. בשלב הראשון NATMאדם ושתיים למערכות(. כל המעברים מבוצעים בכריה בשיטת 
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מבצעים בכרייה שתיים מששת המנהרות. שתי מנהרות אלו משמשות, בשלב הראשון, כחיבור 

 נוספים.לאחר מכן יושלמו החיבורים ה TBMלצרכי עבודה דרכן תבוצע הרחבת מנהרת ה 

 .)תחנת אוזן( NATMמודל טיפוסי לתחנת  מציג 3.3.1.3 תרשים

מערכת תמיכות אופקיות, אשר תכנונן י ל ידבמהלך התקדמות החפירה יש לתמוך את הקיר ע

קורות לחץ ועוגני קרקע : . ניתן לבצע תמיכה זו בשתי צורות נפוצותתלוי בעומק החפירה

 .רחבה, בדומה לביצוע תחנה )סטראטים(

תתבצע בשלבים במטרה לצמצם את ההפרעה לתנועת הכבישים בזמן  NATMגם תחנה מסוג 

 העבודות, כפי שיתבצע בתחנה רחבה.

 תחנה מיוחדת   .2.2.2.3

 תיאור התחנה

 תחנהתחנה הבנויה באופן שונה משתי התחנות המצויינות לעיל לדוגמא,   הינהתחנה מיוחדת  

 :הבאים במקרים נבנת והיא, מאוד קטנים או גדולים בממדים תחנה או, אינטרמודלית

 . למשל תחנת הירקוןבתא שטח צפוף מאוד, קטנה תחנה הקמת  .ג

כאשר קיים צורך להתחבר לתחנה של קו מטרו אחר או לקו רכבת אחר תוך  .ד

מוש באלמנטי חיבור מיוחדים )מנהרות מיוחדות וארוכות( למשל בתחנת שי

קרקעי המאפשר מעבר הולכי רגל של צומת הרחובות -"כיכר עירוני" תת  השלום:

 -ו M1) לתחנות של שני הקווים הדרך השלום ויגאל אלון, וכן מהווה את הכניס

M2). 

כן נדרשים רציפים צפויים ביקושים גבוהים מאוד בשעות השיא ועל  בהבתחנה  .ה

 . וכן כניסות ויציאות רבות ורחבות רחבים מאוד בתחנה זו

 השלום תחנת מיוחדת תחנה

תחנה זו הינה תחנה מיוחדת עקב כמות הנוסעים שהיא אמורה לשרת בשעת שיא, שמכמות 

כמו כן, תחנה זו היא מיוחדת   מ' לרציף לכל כיוון(.  17זו נגזרים רוחבי רציפים גדולים מאוד )כ

העובר מתחת   M2בשל הקישוריות הרבה שהיא מייצרת הן לתחנת רכבת השלום, לקו המטרו  

בהתאם לתחזיות הביקושים שהתקבלו וכן למערך תחבורה ציבורי גדול ברחוב השלום. 

 באופן משמעותי,  ,מנת"ע, תחנה זו הינה התחנה בעלת הביקושים הגבוהים ביותר לאורך הקו

נרחבים. בנוסף, ,  הרגל בה, בשטחים הציבורים  , ולכן מעבר הולכיביחס לכל תחנות קו המטרו

רוחבו הסטטוטורי של רחוב יגאל אלון, בה ממוקמת התחנה ותכניות הבינוי הגדולות מאוד 

בשל  את רוחב הרציפים הדרוש. לצמצםבה של התחנה חמשני צידי הרחוב, מאלצים את רו

את כיוון הנסיעה  קיבלחנה במישור האנכי במעין פיסוק אנכי וכל רציף כך, הופרדו רציפי הת

  שלו לכל מלוא רוחב התחנה.

, שנמצאת במפלס התחתון במרחק M2 -ו M1תחנת השלום מחברת בין שני קווים בנוסף, 

שתחבר תת קרקעית , הקישור בין התחנת יבוצע באמצעות כיכר M1מ' מתחת ל 8אנכי של כ 

 השלום באמצעות מעליות ודרגנועים בין התחנות./בצומת יגאל אלון
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 שיטת ביצוע של התחנה המדורגת הזו, תחנת השלום, זהה לביצוע תחנה רחבה.

 שיטת הביצוע

, בדומה לאופן בו מבוצעת Cut & Cover  -התחנות המיוחדת יהיה בשיטת השיטת הביצוע של  

 התחנה הרגילה. 

 , תחנה מיוחדתM17מציג את תחנת השלום  2.2.2.3תרשים 

 

  M17תחנת השלום –: תחנה מיוחדת 2.2.2.3תרשים 

 

 צרה  חלופת תחנה  .2.2.2.4

חלופה זו נשקלה בתחילת התכנון המוקדם כפתרון אפשרי לבניית תחנות ברחובות בהם זכות דרך 

 סמוכים.מצומצמת. אשר אינה מאפשרת בנייה ללא הריסת מבנים 

החלופה הנדונה, הציעה, הקמת תחנה בה המנהרות בקרבת התחנה ממוקמות זו מעל השנייה 

 ובתחנה, כל רכבת מגיעה לקומה נפרדת הכוללת רציף היעודי אך ורק עבורה.

 תחנה זו מחייבת העמקת מבנה התחנה בקומה נוספת.

חריגים במיוחד כאשר לא  עפ"י ניסיון בעולם, כמעט ולא נעשה שימוש בשיטה זו, אלא במקרים

 נמצאה כל חלופה אחרת.

 השיקולים המרכזיים לשלילת חלופה זו הם:

: השינויים הגאומטריים המרחביים, הן בשיפוע המסילות, לפני ואחרי התחנות והן השינוי 1

האופקי הכרוך בתכנון תוואי המנהרות לתצורה אנכית זו מעל זו, אשר פוגעת באיכות הנסיעה של 

 הנוסעים.
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: השינויים המרחביים אינם מאפשרים הקמת מנהרות מעבר ממנהרה למנהרה )מנהרות קשר(, 2

עפ"י הנדרש מבחינה בטיחותית במקרה של כשל מערכתי או אירוע מסכן חיים )שריפה(. מכיוון 

שייחייב מעבר מפותל בין שתי קומות. מעבר מסוג זה אינו נותן פיתרון לבעלי מוגבלות, ומשך הפינוי 

 מנהרה למנהרה מתארך באופן ניכר. בין

יומי של הנוסעים מורכב יותר מכיוון שכל רכבת נמצאת בקומה נפרדת, ולא  –: השימוש היום 3

 ברציף משותף.

: העמקת התחנה בקומה נוספת, מצריכה מערכות תנועה אופקית )דרגנועים/מעליות( נוספת 4

 ומאריכה את משך הגישה/יציאה מהתחנה.

וכה בתכנון רציפי צד )בנגוד לרציף מרכזי המשרת את שתי הרכבות( המשפיע על : תחנה צרה כר5

 אפשרויות הגישה לתחנה מפני הרחוב.

, לעומת תלאור האמור לעיל, הוחלט כי תכנון תחנה צרה אינו כדאי לתכנון, הן הנדסית והן בטיחותי

אפשרית  שהקמתה מתאפשרת באותם תנאים סטטוטורים ומגבלות שטח ויותר NATMתחנה 

 ליישום מההיבטים שפורטו לעיל.

 מציג חתך טיפוסי של תחנה צרה. 2.2.2.4תרשים 

 מציג חתך טיפוסי של תחנה צרה.  2.2.2.4תרשים 

 

מרכזת את כל סוגי התחנות שתוארו לעיל ואלו תחנות רלוונטיות לפי שיטות  2.2.2.2טבלה 

 הביצוע.
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 : סיכום סוגי התחנות וציון התחנות הרלוונטיות2.2.2.2טבלה 

 סוג
 תחנה

 רלונטיות תחנות ליישום ניתן היכן חסרונות יתרונות

מבנה פשוט לביצוע. התחנה הינה  - רחבה
 רדודה בעומקה מפני הקרקע.

 התחנה יכולה לשמש כפיר שילוח/קבלה.

ביצוע בלוח זמנים קצר יחסית וכן שלבי 
 פשוטים.ביצוע 

ברחובות עירוניים יידרשו הסדרי תנועה 
זמניים מורכבים עקב ביצוע התחנה בשלבים 

 Kingוכן ביצוע אלמנטים זמניים בתחנה )
Piles ) 

ברחובות עירוניים "בעלי זכות" 
 דרך גדולה.

 באזורי שטחים פתוחים.

M2  עקיבא;  M3  רעננה מרכז;  M4  
 ;בינתחומי  M5  ;תחנת רכבת מערב

M7  בן גוריון; M9  השרף; M15  
 M19  ;יצחק שדה  M18  ;נמיר פנקס

 M47  ;תעש מערב  M46 ;ההגנה
 ;רמת הדר   M48 ;תעש מזרח

M51 טשרניחובסקי; M54  
 אלקלעי 

NATM  "ניתן לבצעה ברחובות עם "זכויות דרך
 צרות. 

ניתן לבצעה באופן חלקי מתחת למבנים 
קיימים, או תשתיות תת קרקעיות 
גדולות, מבלי צורך להרוס את המבנים 

 או להעתיק את התשתיות.

לביצוע בעיקר בסוג ויקרה שיטה מורכבת 
 ביצועחרסיתית המחייבת  אוקרקע חולית 

 .וחיזוקה של דיוס בקרקע

השיטה מחייבת ניטור ומעקב מבנים שמעל 
 .NATMמקטע ה

ברחובות עירוניים בעלי "זכות דרך 
 קטנה". 

 באזורים של בינוי צפוף ותשתיות.

 M1תדהר; M6 הרצליה מרכז; 
M8 סוקולוב; M11  רמת אביב;  

M13 מחנה אביב; M20   קרית
  M50 ;ז'בוטיסקי M49  ;שלום

כפר   M52 ;ויצמן M52 ;הבנים
 סבא מרכז 

מאפשרת מתן מענה הולם ומדויק  מיוחדת
לביקושי הנוסעים הגדולים שהיא 
 משרתת על ידי ביצוע מבנה גדול ומורכב.

מאפשרת לייצר קישוריות טובה עם 
 אמצעי תחבורה אחרים.

מאפשרת הקמת מבנה באזורים עם 
אילוצים סביבתיים ובשטחים מוגבלים 

 באורכם.

ת ביצוע הסדרי תנועה זמניים מחייב
 מורכבים באזורים הרגישים ביותר של העיר. 

 וכן באזורים הרגישים בערכיות טבע וסביבה.

במקומות של קישוריות בין אמצעי 
 תחבורה גדולים.

באזורים של ביקושים גדולים של 
 נוסעים.

באזורים בהם קיימים אילוצים 
 פיסיים של ממדי התחנה.

M14 הירקון 

M16      תל אביב מרכז 

M17 תל אביב השלום 

המתאים תפיסת שטח מצומצמת,  צרה
 למקומות עם רחובות צרים.

השפעת קירות הסלרי על הבניינים קטנה 
 יותר, בשל ריוחקם מהבנינים.

התחנה עמוקה יותר מתחנה רחבה בקומה 
נוספת ומחייבת מהלכי מדרגות ומעליות 

 ארוכים יותר.

ברחובות בעלי זכות דרך צרה עם 
 מבנים גובלים סמוכים זה לזה.

במקום לתכנן תחנות צרות 
שיוצרות את המרכבות שהוסבר 

ם לעיל, הוחלט לתכנן תחנות ע
מנהרות בתוואי רגיל, זו לצד זו, 
כאשר התחנה נבנת כתחנה צרה עם 
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 סוג
 תחנה

 רלונטיות תחנות ליישום ניתן היכן חסרונות יתרונות

תוואי המנהרות מתפתל אופקית ואנכית, 
נסיעה וכן תחזוקה ה הפוגע באיכותדבר 

 מסילות.מוגברת של ה

תצורת המנהרות זו מעל זו, מחייבת פירי 
יקרים  ,מילוט בין המנהרות שהם מורכבים

ופחות ביטיחותיים ביחס לסוגי התחנות 
 .האחרות

הרחבה לרציף משולב שנבנה 
 בשיטת כרייה בין המנהרות.

 

 

 לסיכום, 

 המפורטות לעיל.תוכנית פריסת תחנות המטרו מייצרת מערך שבו קיים שילוב מיטבי בין המרחבים העירוניים והאילוצים שבהם, לבין מגוון סוגי התחנות 
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 המנהרות כריית לביצוע חלופות .2.2.3

 

 TBM -בשיטת ה חפירה

 חפירת צמד מנהרות:

 .TBM (Tunnel Boring Machine)באמצעות מכונת  ,כרייהביבוצעו צפון  M1המנהרות בקו 

 רכה( ובתנאי מי תהום.מכונה זו מתאימה לעבודה בכל תנאי הקרקע )קרקע סלעית או קרקע 

ה כוללת ביצוע של מספר פעולות בו זמנית לרבות: חפירה בכל סוגי הקרקע, דיפון כרייפעולות ה

(, דיפון היקפי של המנהרה על ידי נוזליםהחפירה על ידי סגמנטים מבטון מזוין )אטומים לחדירת 

ח וניטור ובקרה של מהלך דייס בטון, פינוי עודפי החפירה לעבר מעלה המנהרה לכיוון פיר השילו

 מ'. 6.5קוטר פנים מקובל למנהרה בודדת הינו עבודות המכונה. 

 

 NATM -בשיטת ה חפירה

. העבודה מתבצעת בתת הקרקע עם גישה ה"צמ כלי באמצעות מנהרותה כריית כוללת זו חלופה

 .C&Cדרך פירים המבוצעים קודם לכן בשיטת 

 :הבאים במקרים יהכרח זו בשיטה מנהרות ביצוע

או במידות משתנות )כגון ביצוע של  עגולים לא מנהרה חללי לבצע נידרש בהם במקומות .1

 .  מנהרות למסילות דיור ולמפלגים(

עקומות אופקיות בעלי רדיוס קטן שאינו מתאפשר על ידי מכונת  תונדרש בהם במקומות .2

TBM. 

 .לביצוע כלכלית אינה TBM שעלות כך קצר תוואי לאורך .3

 במקומות בהם קיימים אילוצים פיסיים כגון מבנים או תשתיות מעל הקו. .4

 מדרגות בצורת במקטעים ,המנהרה של העליון חלקה של חפירה על מבוססת- NATM ה שיטת

 מעורב עם עוגני פלדה.  מותז בבטון לרוב ,מלוכד הלא החומר של מידי ראשוני וייצוב

חפירה בשיטת ל בהשוואה מ' ליום( 1-2איטי מאוד )כ הינו NATM ה בשיטת החפירה קצבכמו כן, 

 ועל כן אינו יישים לחפירת מנהרות ארוכות כדוגמת פרויקט המטרו.  מ' ליום( 10)כ TBM  -ה

 -לאור האמור לעיל בפרויקט המטרו אין יישימות וכדאיות כלכלית לביצוע המנהרות באמצעות ה

NATM נון התוואי מותאם לביצוע באמצעות ההן בשל לוחות הזמנים והן מכיוון שתכTBM.  

 לבניית מינהרות קישור וחפירת תחנות במקטעים חלקיים.  לשמש יכולה NTAM -ה שיטת

 

 (C&C) שיטת החפירה וכיסוי

 .NATMאו בשיטת ה TBMור בשיטת המנה לבצע ניתן לא בהם באזוריםשיטה זו ישימה 

 תת עמוקות למנהרות פורטלים כוללים סוייוכ החפירה שיטת מיושמת בהם טיפוסיים מבנים

 .וכן מקטעי מנהרות למסילות דיור ומפלגים קרקעיות

בעוד בשיטות המנהור השונות מצטמצמת ההפרעה לסביבה האורבנית ולתפקודה, ביישום שיטת 

, המבוצעת מלמעלה למטה, פוגעת בפני השטח ומקשה על הסדרי התנועה. נושא זה מצריך C&C-ה
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הפעלת מערכות תכנון נלוות של הסדרי תנועה ואמצעים לצמצום ההשלכות הסביבתיות בעת 

 ההקמה.

 העבודות אזור פינוי, חדשים תנועה והסדרי תנועה הסטות ביצועשלבי הביצוע בשיטה זו כוללים: 

 לעומק השטח מפני י(סלאר) דיאפרגמה קירות ביצוע ,קיימות תשתיות העתקת ,מכשול מכל

 אופקיות תמיכות וביצוע הצורך במידת מים השפלת כדי תוך לעומק בשלבים חפירה ,הדרוש

 העברת  ,מעלה כלפי בשלבים הקבע מבנה בניית וחפירה תקרה יציקת או הרצפה יציקת ,זמניות

 מפלס  את להוריד צריך בהם במקומות .אינטנסיביות שיקום ועבודות הידוק וביצוע מילוי ,תשתיות

 מבנים  של יציבותם על ובקרה ניטור תהליך השאיבה פעולת אל להתלוות חייב הקיים התהום מי

  .סמוכים

 שתוארו לעיל. משווה בין החלופות לכריית המנהרות 2.2.3.1טבלה 

 המנהרות: השוואת חלופות לכריית 2.2.3.1טבלה 

 NATM C&C TBM 

מ'   1-2ביצוע איטי בקצב של   מהירות הכרייה
 ליום.

ביצוע איטי ביותר עקב 
הצורך בהעתקת תשתיות, 

 הסדרי תנועה זמניים.

 10ביצוע מהיר יחסית בין 
 מ' ליום. 12-ל

השפעה על 
 הסביבה

החפירה הינה מתת הקרקע, 
אך במעבר במי תהום 
כרוכה בהשפלת מי תהום 

תתכן השפעה על ולכך 
 מבנים גובלים.

חלופה נחותה מבחינה 
סביבתית. ביצוע הינו מפני 
השטח ומטה וכרוכה 
בהסדרי תנועה זמניים 
מורכבים והעתקת תשתיות 
מרובה ביחס לשיטות 

 האחרות.

חפירה מתת הקרקע וכמעט 
ואין לה השפעה סביבתית 

 ביחס לחלופות האחרות.

אולם, יש לבצע עבודות 
התארגנות הכנה של אתרי 

ופירי שילוח וכל המפגעים 
הסביבתיים מרוכזים 

פיר השילוח  –במוקד אחד 
 ואתר ההתארגנות.

 לסיכום,

יש לציין בהתאם לסוג האלמנט הנדרש )תחנה, פורטל, מפלג, מנהרות קישור, מנהרות עצמן וכו'( 

תיות נבחרה השיטה המתאימה לביצוע וזאת בהתאם לתנאי השטח תוך מזעור ההשלכות הסביב

 של עבודות החפירה על הסביבה.

 המפלגים אזורי למיקום חלופות .2.2.4

 .C&C -ו NATMלביצוע המפלגים קיימות שתי שיטות עיקריות: 

 במיקומים הנדרשים. C&Cמבוצעת בתת הקרקע לאחר ביצוע של פירי  NATM -שיטת ה

 מתבצעת מפני הקרקע לאחר העתקת תשתיות וביצוע הסדרי תנועה זמניים,  – C&C -שיטת ה

בגינה תידרש בהם קיימת זכות דרך מצומצמת שלפיכך כאשר מיקום המפלגים נקבע באזורים 

 .מלא או חלקי בהתאם לתנאי האזור NATMעבודה ב 
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 צרכי התפעול השוטף של מערכת המטרו מחייבים תכנון של האלמטים הבאים:

 פלגיםמ

 יםת המפלגומטר .1

לאפשר מעבר הרכבת ממסילה אחת למסילה הנגדית בעת הצורך, לדוגמא  בעת כשל טכני של  1.1

רכבת הנעצרת לאורך המסילה ולצורך ביצוע תחזוקה בקטעי מסילות ומנהרות, המפלג יאפשר 

 לעקוף את הרכבת התקועה ולאפשר המשך מתן השירות לנוסעים.

המפלג מאפשר שינוי בתדירות השירות לאורך מקטע מסויים של הקו עפ"י הביקושים בשעות  1.2

 מסויימות, ללא צורך בנסיעות מיותרות לקצה הקו. 

 במקרה זה , ניתן להגדיל התדירות תוך צימצום לוחות הזמנים וצמצום צריכת האנרגיה.

 סוגי המפלגים .2

 קיימים מספר סוגים של מפלגים 

באופנים הבאים )כמתואר בתרשים ר הרכבת בין מסילה א' למסילה ב'  עבמפלג המאפשר מ 2.1

2.2.4.1:) 

 .מפלג המאפשר לרכבת להתקדם בכיוון נסיעתה במהירות נמוכה למסילה ב' -

 .בר למסילה השניה רק בנסיעה לאחורמפלג המאפשר מע -

 

 מפלג המאפשר מעבר ממסילה א' לב': 2.2.4.1תרשים 

 

 

יהלום( המאפשר מעבר של הרכבות ממסילה א' למסילה ב' והפוך לכל מפלג כפול )מפלג  2.2

 .(2.2.4.2)ראה/י תרשים  כיוון ועם מינימום תמרונים של הרכבת
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 ומסילת ביטחון  מפלג יהלום 2.2.4.2תרשים 

 

 מיקום המפלגים .3

 .ע עפ"י דרישות התוכנית התפעוליתמיקום המפלגים נקב 3.1

 .תחנות 3-4המפלגים בין כל השאיפה התפעולית היא למקם  3.2

 דרישות תכנוניות: .4

 מ' 130 -אורך מינימלי של מפלג כ -

 מ' 2500 –רדיוס אופקי מינימלי   -

 : 0.5-2%שיפוע אנכי מקסימלי  -

 . המפלג ימוקם בתחום שיפוע אנכי קבוע.1

 .2.0%, המקסימאלי המוחלט 0.5%. השיפוע המקסימאלי המומלץ 2

 מסילת ביטחון 

 ת הביטחון:מטרת מסיל

)לאחר פינוי  בהימצאות חפצים חשודיםבידוד הרכבת החשודה  מסילת הביטחון מאפשרת

לאפשר לכוחות   ל מנתהנוסעים( למסילה ממוגנת באמצעות קיר ביטחון  מיתר הרכבות והמסילות ע

 הביטחון לבצע הסריקות והטיפול הנדרש בחפצים חשודים וניטרול הסכנה.

ובסכמה שבתרשים   3.1.1ן לראות בתרשימי כלל תוואי המטרו בתרשים  מיקום מסילת הביטחון נית

3.1.1.2. 

 :מיקום מסילת הביטחון

 קיימות ארבע מסילות ביטחון: צפון,  M1בקו המטרו 

שתי מסילות ביטחון, אחת מכל צד במבנה הפוקט טרק הממוקם בין תחנת השרף לתחנת  -

 מתח"ם גלילות.

 הירקון, באזור מוזיאון תל אביב.בין תחנת מחנה אביב לתחנת  -

 כחלק ממבנה הפוקט טרק בקצה הקו של הזרוע המזרחית בכפר סבא. -
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לטפל ברכבת החשודה בקרבה רבה ככל האפשר למיקום איתור הסכנה  וכן אחת עילית בתוך מ 

  .M55כפר סבא מזרח  בדפו רעננה ובכפר סבא באזור תחנת –בקצוות הקו 

)תרשים   גישה לרכבות  מכל כיוון נסיעהלאפשר    נתמל  לג הכפול, עהמסילה תמוקם כהרחבת המפ  -

 .לעיל( 2.2.4.2

 דרישות תכנוניות:

בצידי מסילת הביטחון יתוכננו רציפים המותאמים לגישת כוחות הביטחון והאמצעים הנדרשים  -

 לסיכול הסכנה.

לפיר הגישה  רום.יש לתכנן פיר גישה מפני הקרקע לכוחות הביטחון לרבות מעלית ומדרגות חי -

 דרך גישה לרכבי כוחות הביטחון. גם תתוכנן 

 שטחים אלה יסומנו בתוכנית יעודי השטחים המוצעים בתת"ל.  -

 .שבקלסר התרשימים  2.2.4.3מיקום המפגלים, מסילות הדיור ומסילות הביטחון מופיעים בתרשים  
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 לדפו חלופות .2.2.5

 לעיל. 2.1.2ראה סעיף 

 חלופות לקביעת אמצעי המילוט .2.2.6

בעת ארוע חירום דוגמת שריפה באחת המנהרות יש לאפשר מילוט של  -מילוט ממנהרות המטרו 

הנוסעים אל איזור בטוח. הנחת היסוד הבטיחותית היא כי לא תתרחש שריפה בשתי המנהרות בו 

רה השניה. על מנת לאפשר מעבר שריפה במנהזמנית, ועל כן כל מנהרה משמשת כאיזור בטוח בעת 

 5435ם )''מנהרות קשר''( עפ"י הנחיות ת''י  בין שתי המנהרות בעת אירוע חירום תוכננו מעברי חירו

מ' המאפשרים מעבר מהאיזור המסוכן אל האיזור הבטוח. מעברים  250במרחקים קבועים של כל 

לאפשר שהייה של אנשים בעלי  וניתן יהיה המנהרות משתי נפרד אש איזור האלו תוכננו כך שיהי

ת החירום הנמצאות בתחנות. נוסעים מוגבלות שאינם יכולים להתנייד בכוחות עצמם אל יציאו

למילוט ממנהרות המטרו בפרויקט י כוחות החילוץ.  ל ידהנשארים להמתין במעברים הללו יחולצו ע

 .מקבילות מנהרות שתי של לעיל כמתואר בסיטואציה נוספת מילוט חלופת אין

בנוסף למנהרות עצמן, במספר מקומות לאורך תוואי  – מסילהתפעול של המילוט מאלמנטי 

מסילה דוגמת מפלגים, מסילות דיור ומסילות בטחון, בהם תפעול של המטרו ישנם אלמנטי 

הרכבות נוסעות בתוך חלל אחוד )ולא במנהרה סגורה( ולא ניתן להסתמך על מילוט הדדי בין 

 ה חירום בו צריך להימלט מאזור סכנה לאזור מוגן. מנהרות במקר

: כחלק מתהליך התכנון והרצון לייצר גמישות לשלב התכנון המפורט, הוחלט להצמיד ככל מפלגים

הניתן אלמנטי מפלגים לקיר התחנה הקרובה אליהם. היות ואלמנט מפלג הינו אלמנט באורך 

ד התחנה הצמודה אל מדרגות המילוט מטר, הצמדתו מאפשרת מילוט מחד לצ 130מקסימלי של 

מטר  160המתוכנן ממילא בכל רציף תחנה, ומילוט שני מצדו השני של המפלג במרחק מינימלי של 

למנהרת הקשר הבאה ובכך מיתר תכנון מוצא העולה לפני הקרקע )פיר מילוט(  מ' מכסימלי( 250)ו

 .2.2.6.1ראה/י תרשים  ומהווה פתרון בתוך הבינוי הצפוף

 : אמצעי מילוט ממפלגים ותחנות2.2.6.1תרשים 
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מטרים באורכו כמו במסילות הדיור שמגיעות לעיתים לאורך   250מסילות דיור: באלמנט שעולה על  

או בקצה קו כפר  בתעששלדוגמא מסילות דיור שבגלילות ובמסילות הדיור מטר כמו  430כולל של 

א באזורים מבונים המאפשרים עליה לפני סבא, שלרוב גם ממוקמים באזורים פתוחים יותר ול

הקרקע. לפיכך ובתהאם להנחיות התכנון, מתוכננים מוצאי אלמנטים לפני הקרקע במרכז האלמנט 

 .2.2.6.2ראה/י תרשים  מ' מנקודת מילוט אחת לשניה 250במרחק מקסימלי של 

  ממסילות דיור: אמצעי מילוט 2.2.6.2תרשים 

ילת בטחון, הממוקם בהמשך או במקביל למסילות הדיור, בנוסף : באלמנט של מסמסילות ביטחון

לאלמנט יציאות המילוט הקיימות במסילות הדיור, יש צורך במוצא נוסף לפני הקרקע המופרד 

לטובת נגישות צוות הבטחון, הרובוט המשטרתי והצוות פיר זה כולל מעלית ומדרגות מילוט 

 מהרחוב ועד למפלס הרציף. 

ו גרמי מדרגות יהיו מופרדי אש המובילים מקומת המסילות ישירות אל הקרקע. בכל המקומות האל

בבסיס חדרי המדרגות הללו הוקצה חדר מופרד אש ועשן מסביבת האלמנט המסילתי ממנו הוא 

 יוצא, המשמש עבור שהייה לנוסעים בעלי מוגבלות שאינם יכולים להשתמש במדרגות.

ר פינוי הנוסעים כולם אל אזורים מוגני אש תוך פרק בתחנות המטרו יש לאפש – מילוט מתחנות

זמן שאינו עולה על ארבע דקות. לצורך חישוב רוחבי המילוט הנדרשים לעמידה בהנחיה זו חושבו 

רוחבי המדרגות לפי נתוני הביקוש המקסימליים )בשעת עומס( לכל תחנה. המילוט מהתחנות הוא 

 50%ת הרציפים, אחד בכל קצה, ומהווים לפחות דרך גרמי מדרגות מוגני אש המתוכננים בקצוו

מרוחב המילוט הנדרש, וכן דרך גרם המדרגות הפתוח והדרגנועים. הנוסעים הנמלטים מהרציפים 

עולים אל קומת הכירטוס, ומשם אל יציאות התחנה ואל הרחוב. תכנון המוצאים, המסדרונות 

 והמעברים מוגני האש על פי הנחיות התקן.

  משווה בין שתי אפשרויות המילוט. 2.2.6.1טבלה 
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 : השוואה בין שני אלמנטי המילוט 2.2.6.1טבלה 

 יישום אפשרויות חסרונות יתרונות המילוט סוג

מנהרות 

 מקשרות

מילוט ללא יציאה לפני   מאפשר

 השטח ועל כן:

אין צורך במציאת מיקום  .1

זה אלמנט נרחב  ליציאת

 לפני השטח. מ"ר( 30)כ

 חזותית.אין פגיעה  .2

לא ניתן לישום באלמנטים 

שאינם מאפשרים מעבר 

ממנהרה את לשנייה כדוגמת 

 תחנות ואלמנטי מסילה.

מנהרות שתי בין 

 המטרו

מאפשר מילוט באלמנטים בהם  פירי מילוט

 אין שתי מנהרות סמוכות

תוואי המטרו עובר בעיקר  -

באזורים מבונים בצפיפות 

גבוהה ועל כן קיים קושי 

תאים במציאת שטח מ

לבניית פירי המילוט על פני 

 הקרקע.  

לאלמט פיר המילוט יש  -

חזות ב לפגועמופע העלול 

 הרחוב.

בתחנות ובאלמנטי 

המסילה כגון 

 מסילות הדיור.

במקטעי המנהרות יתוכנן מילוט באמצעות מנהרות מקשרות,  2.2.6.1לסיכום, על פי טבלה 

להם אין מופע מעל פני הקרקע. לעומת באזורים בהם מתוכננים אלמנטי מסילה ותחנות, 

בהם לא מתאפשר תכנון מנהרות מקשרות, יתוכנן מילוט באמצעות פירי מילוט. למיקום 

 3.1.1.1ת ראה/י תשריט תוואי המטרו, בתרשים פירי המילוט והמנהרות המקשרו

צפון על רקע תצ"א ומפות  M1המציג את תכנית קו המטרו  12נספח שבובתרשימים 

 עירוניות.

 

 הדיור  מסילותחלופות לקביעת  .2.2.7

 .C&C -ו NATMלביצוע מסילות הדיור קיימות שתי שיטות עיקריות: 

 במיקומים הנדרשים. C&Cמבוצעת בתת הקרקע לאחר ביצוע של פירי  NATM -שיטת ה

 מתבצעת מפני הקרקע לאחר העתקת תשתיות וביצוע הסדרי תנועה זמניים,  – C&C -שיטת ה

יש לבנות את התחנה לפיכך כאשר מיקום המפלגים נקבע באזורים בהם קיימת זכות דרך מצומצמת  

 לתנאי האזור. מלא או חלקי בהתאםבאופן  NATM בשיטת ה

 .2.2.4.2למיקום המתוכנן של מסילות הדיור ראה/י תרשים 
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 אור התכנית וסביבתהית .3

 יאור מרכיבי התכנית ת .3.1

 תכנית  האור ית .3.1.1

והאלמנטים העיקריים  את תוואי המטרו יםמציג 3.1.1.2והסכמה שבתרשים  3.1.1.1תשריט 

 צפון על רקע תצ"א ומפות עירוניות. M1מציג את תכנית קו המטרו  12נספח . לאורכו

 תאור התוואי:

 תחנות, ושני מתחמי דפו. 59 וכולל ק"מ  80.5)צפון ודרום( הינו  M1המטרו קו אורך 

 בדרוםק"מ, המתחיל 15.8צפון מורכב מגזע מרכזי בציר צפון דרום באורך של  M1ואי המטרו תו

(, שם באמצעות 500באזור מע"ר בן צבי עד אזור התפר בין הרצליה לרמת השרון )אזור תכנית ח/

 מפלג מתפצל הגזע המרכזי לשתי שלוחות: 

 ק"מ. 11שלוחה מערבית לכיוון הרצליה ורעננה, באורך של  -

 ק"מ. 14.7וחה מזרחית לכיוון רמת השרון, הוד השרון עד כפר סבא, באורך של של -

 :תחנות. תחילתו בשתי זרועות בחלקו הצפוני 31מכיל  צפון  M1קו מטרו 

 צפונית לשכונת כפ"ס הירוקה 4הנמצא מזרחית לכביש  דפומתחילה במתחם  –מערבית זרוע 

לשטח העיר רעננה ומשם דרומה  4בר לכביש , ממשיך מערבה אל מעבמועצה אזורית דרום השרון

על בסיס הרחובות התדהר, עקיבא ושברץ עד רח' אחוזה. הקו ממשיך מערבה מתחת לרח' אחוזה 

ונכנס לשטח העיר הרצליה. הקו  531עד שד' ירושלים שם הוא פונה דרומה, עובר מתחת לכביש 

ם דרומה בסמוך למרכז ומש 3006ממשיך מערבה על בסיס דרך מתוכננת סטוטורית בתמ"ל 

בהרצליה. הקו ממשיך דרומה בהרצליה מתחת לרח' בן גוריון. זרוע רעננה מסתיימת הבינחומי 

בקצה הדרומי של הרצליה, שם היא מתחברת עם הגזע המרכזי של התוואי הממשיך דרומה מרמת 

 השרון.

. הקו באסר כפ בסמוך לאזה"ת המזרחי של ר סבאמתחילה בחלק המזרחי של כפ  - מזרחיתזרוע 

ממשיך מערבה מתחת לרח' ויצמן עד רח' טשרניחובסקי, שם הוא פונה דרומה וממשיך לכיוון הוד 

השרון. הקו עובר מתחת לדרך רמתיים עד פינת רח' ז'בוטינסקי שם הוא פונה מערבה לכיוון תעש 

שתוואי . לאחר 1השרון וחוצה אותו מתחת לתוואי של דרך ראשית המתוכננת עפ"י תכנית מש/

 המטרו יוצא מהחלק המערבי של תעש הוא מתחבר אל הגזע המרכזי. 

שתי זרועות הקו מתחברות לתוואי אחוד בשטח העיר רמת השרון, בחלקו הצפוני  –הגזע המרכזי 

של רח' סוקולוב, בסמוך לצומת הרחובות סוקולוב/יבנה/משה לוי. התוואי ממשיך דרומה לרח' 

מערבה ברח' השרף. משם ממשיך הקו בקשת רחבה דרך מרכז סוקולוב ברמת השרון ומתעקל 

הקו עושה דרכו דרומה לאורך תחבורתי מתוכנן בגלילות  ומיד לאחר מכן חודר אל שטח העיר ת"א.  

הרחובות לבנון ונמיר ובאיזור תחנת ת"א מרכז הוא עובר אל עבר האיילון המזרחי וממשיך דרומה 

רומי של הקו ההתוויה ממשיכה דרומה לתחנת קרית שלום מתחת לתוואי רח' יגאל אלון. בקצה הד

 ושם מסתיים המקטע הצפוני ומתחיל המקטע הדרומי. 
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 צפון.  M1את התחנות בחלוקה למקטעי המטרו  המציג 3.1.1.1טבלה  

 צפון בחלוקה למקטעי הקו M1: תחנות המטרו 3.1.1.1טבלה 

 שלוחה מזרחית גזע מרכזי שלוחה מערבית

 כפר סבא הוד השרון רמת השרון תל אביב רמת השרון הרצליה רעננה דרום רמת השרון

 טשרניחובסקי-M51 תעש מזרח-M47 תעש מערב-M46 רמת אביב-M11 סוקולוב-M8 בינתחומי-M5 התדהר-M1 מתחם הדפו

M0 - דפו M2-עקיבא M6-הרצליה מרכז M9-השרף M12-אוניברסיטה  M48-רמת הדר M52-ויצמן 

 M3-רעננה מרכז M7-בן גוריון M10- מרכז

 תחבורה גלילות

M13-מחנה אביב  M49-ז'בוטינסקי M53-כפר סבא מרכז 

 M4- רעננה תחנת

 רכבת מערב

  M14-הירקון  M50-הבנים M54-אלקלעי 

    M15- פנקס -נמיר   M55-כפר סבא מזרח 

    M16- תל אביב

 מרכז

   

    M17-השלום    

    M18-יצחק שדה    

    M19-ההגנה    

    M20-קריית שלום    
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 צפון  M1: תוואי המטרו 3.1.1.2תרשים 
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 תנוחה אופקית וחתכים  .3.1.2

מתארים את תוואי המטרו  מים אלושי. תר3חתכי התוואי מופיעים בנספח המסילה שבנספח  תרשימי

 בחתך אופקי ותנוחה.

 M1המטרו  קו מנהרות מנח, מציג את חתך הרוחב של מנהרות המטרו. 3.2.2שבסעיף  3.2.2.1 תרשים

 בותחנת השלום  ב הינו השניה  מעל אחת עוברות  המנהרותבהם   המיקומים  .השניה לצד  האחתצפון הינו 

. ן"קיים שני מפלסי מנהרות כאשר המנהרה המערבית היא הנמוכה מבין השתיים לטובת מעבר קו שפד

של המחלף לכיוון הגזע המרכזי,  ,ביציאה הדרומיתהוא מנח המנהרות האחת מעל השנייה  בומצב נוסף 

מנהרות מגיעות זו לצד זו הה, זשל החיבור בחלק הצפוני . הרכבתי התת קרקעי )צומת מפגש השלוחות(

מחלף רכבתי מנהרות בצד הצפוני של    4במפלס התחתון כך שמתקבל חתך בעל  לצד זו   וזובמפלס העליון  

 .זה

 .4 שנספחנספח השילוב העירוני חתכי התחנות מופיעים בדפי התחנות שב

 .12ותרשימי התוואי שבנספח  3.1.1.2, סכמה בתרשים 3.1.1.1תרשים , 3.1סעיף  ראה - תנוחת התוואי

 לקו הכחולאור התכנית מחוץ ית .3.1.3

. TBM-פרויקט המטרו כולל חפירה תת קרקעית של שתי מנהרות לאורך כל התוואי באמצעות מכונת ה

פרויקט זה כרוך בשינויי תשתיות גם מחוץ לתחום התוואי עצמו, לרבות: העתקת קוויי חשמל, מים, 

 תנועה ועוד( למשל: ביוב, שוחות ביוב, שינויי הסדרי

אזורי התחנות והפירים יבוצעו באמצעות חפירה ובניית הקופסאות מפני השטח ומטה. הפרת פני הקרקע 

באמצעות חפירה מצריכה העתקת תשתיות כגון קווי ביוב, קווי מים וכו' לעיתים לאזורים שמחוץ 

הסדרי התנועה עלולים להשפיע על לתוואי. כמו כן, חפירות אלו כרוכות בתכנון הסדרי תנועה. שינויים ב

סביבת התכנית גם מחוץ לתחום התוואי בעיקר במקרים בהם מפנים את התנועה לדרכים מקבילות או 

 כאשר מצמצמים את מספר הנתיבים בכביש הגורמים לעומסים בדרכים שבסביבה.

בהקמת דרכי גישה כמו כן,  הקמת אתרי ההתארגנות כרוכים בהקצאת שטחים זמניים לאתרים אלו וכן  

 ועוד.

 פירוט המידע הנדרש לקראת שלבי התכנון המתקדמים .3.1.4

 .עד לביצוע הפרויקט משלב אישור התת"להנדרשת הסביבתית פרק זה יפרט את המשך הפעילות 

 תתבצע במסגרת שני שלבי הפעולה:המשך הפעילות 

כריית המנהרות וחפירת מרכיבי ההנדסה הכבדה של הפרויקט )תהליך ההקמה של  – 1אינפרא  ➢
 .(התחנות

 מערכות הרכבת לקראת שלב ההפעלה. התקנת כלל – 2אינפרא  ➢

 שלב ההקמה – 1אינפרא 

יתייחסו לעבודות מקדימות, לעבודות ( יוכנו מסמכים סביבתיים אשר 1לעת שלב הביצוע )אינפרא 

 הנדסיות ולהקמת תשתית הרכבת.

בתיות, שיאפשרו ביצוע תקין של עבודות ההקמה עם בדיקות סבי יבוצעו במסגרת הכנת מסמכים אלו

 ., כפי שיפורט בהמשךמינימום מפגעים סביבתיים
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 המסמכים הסביבתיים יכללו בעיקר את הנושאים הבאים:

 אתרי התארגנות.אתרי התארגנות: אופן התנהלות סביבתית ב -

מניעת פתרונות לחיזוי מפלסי הרעש ורעידות הצפויים מעבודות ההקמה וכן מתן רעש ורעידות:  -

 .מפגעי רעש ורעידות

)ביצוע קידוחים ואנאליזות בתחנות ותיאור מערך מעבדת קרקע מזוהמת: חקירת קרקע מלאה  -

( חקירה זו תבוצע בהתאם C&Cומאזורי ה    TBMהשדה לחקירת שטף הקרקע היוצא ממכונות ה

 .התכנון המוקדםסקר ההיסטורי שהוכן בשלב ל

ר, הכוללים ניהול פינויי העפר לאחר דיגום קרקע להמצאות מזהמים, תכניות ניהול עפעודפי עפר:   -

 .יעדי פינוי ואופן התנהלות שינוע העפר ואופן בקרת תהליך הפינוי

נדרשות בשלב ההסטות תנועה משמעותיות השפעות הסביבתיות הנובעות מתנועה: בחינת  -

 ההקמה. 

של תהליך  הידרולוגיה וגיאוהידרולוגיה: בחינת ההיבטים ההידרולוגיה והגיאוהידרולוגיים  -

 .בהתאםפתרונות ההקמה הכוללים בחינת כמויות והספקי השפלת המים ומתן 

 .אבקמטרדי למניעת  והוראותתכנית אבק:  -

 

 .מוסמךהגורם הסביבתי המסמכי הביצוע לשלב ההקמה יוגשו לאישור 

יוקם מערך פיקוח סביבתי נרחב הכולל פיקוח מטעם נת"ע, פיקוח מטעם ניהול בעת שלב הביצוע, 

  הפרויקט, פיקוח מטעם מנהל המקטע וכן פיקוח מטעם הקבלן המבצע. 

 ל:הפעולות שיש לבצע על פי התחומים שפורטו לעי עיקרילהלן 

 

 וגזי קרקע זיהומי קרקע

תכנית הדיגום לבחינת המזהמים באזורים החשודים  תוכןלקראת ביצוע חפירות התחנות והמנהרות, 

תכנית זו תוגש לאישור המשרד .  לאורך התוואי שבוצע  בזיהום, כפי שהוגדרה במסגרת הסקר ההיסטורי

בהתאם לממצאי חקר הקרקע   קרקע.  הן לבחינת המזהמים בקרקע והן גזיהדיגום ישמש  להגנת הסביבה.  

תוכן תכנית לניהול עודפי חפירה וקרקע מזוהמת אשר תגדיר את יעדי הפינוי לקרקע זו על בסיס ממצאי 

יבוצע מיגון באזורי ההתארגנות מפני זרימת חומרים  המצאות המזהמים ורמת הזיהום שנמצא.

 מזוהמים מחוץ לאתרים )מאצרות, ניקוז וכו'(.

 

 רעש

כנון המפורט ולפני תחילת העבודות יוכנו מסמכים אקוסטיים מפורטים לאתרי עבודה בשלב הת

עש והרעידות שצפויים מפלסי הרבמיקומים רגישים כפי שיפורטו בתסקיר. המסמכים יבחנו שוב את 

 על בסיס מידע ונתוני תכנון עדכניים.  מהמעבודות ההק
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, חנה דפוהתארגנות,    יתחנות, פירי שילוח, אתרהקמת  המסמכים יקיפו את פעילות כלל העבודות לרבות:  

 .וכד' וסע ופורטלים

 רעש רקע לקביעת קריטריון הרעש לעת העבודות.מדידות , המסמכים יכללו

ם , יפורטו האמצעים הנדרשיםיהרלוונטי חריגות מהקריטריוניםצפי לבמידה וימצא בשלבי ההקמה 

 . כגון ביצוע מיגון אקוסטי, ריווח זמני עבודה ועוד לעמידה בקריטריונים אלו

 

 רעידות

לרעידות רגישות  בחינת  ל  באתרי העבודהוחישובים מציוד הבניה  בדיקות    בשלב התכנון המפורט, יתבצעו

מוסכם התוצאות אלו יושוו לרמת הרעידות כפי שמופיע בתקן    של מגורים ושימושי קרקע רגישים אחרים.

 ת הבדיקות יוחלט אופן צמצום הרעידות.. על פי תוצאועל ידי הות"ל

 

  מפגעי אבק

לפני תחילת העבודות יוגש מסמך סביבתי למניעת מפגעי אבק בשלב ההקמה. במסמך יושם דגש על מניעת 

 באתרי העבודה.מפגעי אבק בשלב העבודות 

 

 מערך השפלת המיםניהול 

התחנות. כחלק משלב התכנון המפורט יהיה צורך   חפירתבעיקר לצורך    ,ביצוע התכנית כולל השפלות מים

הפתרון המועדף הינו . השפלה וכן טיפולו להרחקת מזהמים במידת הצורךמי ה פינויבאיתור פתרונות ל

החדרת המים חזרה לאקוויפר מחוץ לאזור ההשפלה, דבר זה יצמצם את השפעת השפלת המים על 

בין הפתרונות האפשריים יהיו: האקוויפר ויצמצם את הסיכוי להשפעות שליליות כגון שקיעות וכד'. 

לביוב בתאום  הזרמההזרמת המים לנחלים, הזרמה למערכות הניקוז העירוניות, , החדרה לתת הקרקע

 )במידה והמים מזוהמים בערכים שאיגודן יכול לקלוט(. עם איגודן

  ייעודיים להחדרת מים לתת הקרקע.שטחים  יםשולבמבשטח התכנית, במידת הצורך, 

 

 מי תהום

מתוכננות מתחת למי התהום. מי התהום בסביבת החפירה אינם   ,מנהרות המטרולאורך כמחצית מתוואי  

מסיטה את מי התהום לצדדים תוך כדי התקדמותה,  TBM -שכן מכונת ה ,צפויים להשפיע על ביצועה

. תהליך הכרייה כולל מספר ובו זמנית אוטמת לחלוטין את דפנות המנהרות באמצעות סגמנטים של בטון

ייה לטובת סיכוך וכן לטובת גיבוש החומר החפור בכדי להוציאו מתת תוספים אשר מוזרקים לחזית הכר

הקרקע. כל תוספי הכרייה יהיו פריקים ביולוגית וכאלה שאינם מזהמים ו/או מזיקים למי התהום. כלל 

 .TBM-חומרים אלה יובאו לאישור רשות המים טרם תחילת עבודות הכרייה של מכונת ה
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 ופסולת בניין מערך פיקוח ובקרה על עודפי עפר

כחלק מהמסמכים הסביבתיים לעת התכנון המפורט יוצג נוהלי הפיקוח על השלכות לא רצויות של עפר 

ופסולת בניין. לחברת נת"ע מנגנון מפורט לניהול עודפי העפר ופסולת בניין ומניעת השלכות לא רצויות. 

 הנוהל מתבסס על העקרונות הבאים:

 התנועות של עודפי עפר ופסולת לכל אורך חיי הפרויקט על ידי:הוכחה ותיעוד של כלל  -

o  סגירת מעגל בין תעודות משלוח ביציאה מאתרי העבודה ותעודות קבלה ביעדי

 הפינוי.

o .דיווח וחקירה חודשית על אי התאמות בדיווחי השינוע 

o .הצהרות של מנהלי אתרי יעדי הקבלה על כמויות העפר שקלטו מפרויקט המטרו 

o ימוש במערכות חיוב לשGPS  על המשאיות המובילות את החומר בכדי לאתר

 נסיעות "חשודות".

 שלב התפעול - 2אינפרא 

שלב זה הינו התקנה של כלל המערכות הרכבתיות כגון מסילות, איתות, חישמול ועוד. טרם תחילת שלב 

יוכן  המפורטבמהלך שלב התכנון זה יש לבצע את כלל הניתוחים הסביבתיים לשלב הפעלת המטרו. 

יוכיח עמידה בקריטריונים שפורטו בתסקיר ההשפעה אשר לשלב הקבע )שלב ההפעלה(  מסמך סביבתי

 ם שיהיו תקפים בעת הכנת התכנון המפורט.יעל הסביבה או בקריטריונ

 לעת תפעול המטרו, וההשלכות הסביבתיות העלולות לנבוע בשלב זה ,הפעילויותלהלן פרוט עיקר 

במהלך למזערן. אמצעים אלו יפורטו במסמך הסביבתי שיוגש  שיש לנקוט על מנת  יים  העקרונוהאמצעים  

 . שלב התכנון המפורט

 דפו

מפאת אשר  ,M1קו ב , מלבדתוואי המסילה של כל אחד מהקווים וותקצבאחד מממוקם  דפואתר ה

 (.בראשון לציון ודרומיברעננה )צפוני  בכל אחד מקצותיו דפומתחמי  בו שנימתוכננים , אורכו

מילוי חול, בדיקות במסילות הרצה   ,תבוצע תחזוקה שוטפת, תיקונים מכניים, שטיפה, שימון  דפובאתר ה

 דפוישמש גם כאזור חנייה לרכבות בשעות שאינן פעילות. לפרוט מלא אודות כלל הפעילויות ב  דפוועוד. ה

 .3.5ראה/י פרק 

לא ידועים וטרם תכנון מפורט ישנם מגוון נושאים אשר  DB-טרם זכיית קבלן הבשלב זה של הפרויקט 

לקבוע במדויק מה הם   , לא ניתןבהתאם לכךהמתקנים והפעילויות בעלות השפעות סביבתיות.    כגון פרטי

 ויינתן מענה להיבטים הסביבתיים האמצעים הנדרשים להפחתתם. אולם כל זאת יתואר באופן מפורט

 . במהלך שלב התכנון המפורטבמסמך הסביבתי שיוגש 

במהלך האפשריות ואמצעים שיש לנקוט לצמצומם  תוסביבתיה ותהשפעעקרונית של ה להלן  סקירה

 :שלב התכנון המפורט
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 עש ר 

העלולות לגרום למטרדי רעש הינן: תנועת הרכבות באתר, מתקן השטיפה,   דפובמתחם הפעילויות  עיקר ה

, מתקן להשחזת גלגלים כגוןמתקן חול, חדר הגנרטורים, מבנה שנאים ומבני התחזוקה ) ,חדרים טכניים

 ., תא צביעה(מערכת שימון גלגלים

המתוארות לעיל,  ,כלל הפעילויות את עמידותמסמך אקוסטי שיבחן  יוכןלקראת שלב התפעול, לפיכך, 

 . ומתן המלצות במידת הצורך מקובליםבקריטריוני הרעש ה

 איכות אוויר

 עשויות לכלולת העלולות ליצור מפגעי זיהום אוויר. חלק מהפעילויות יומתוכננות פעילו דפובמתחם ה

מתקני צביעה, מתקן חול, מתקן להשחזת גלגלים וכו'. כאמור, במסגרת  שימוש במתקני גנרטורים,

 יפורטו האמצעים הנדרשים להפחתתם.במהלך שלב התכנון המפורט המסמך הסביבתי שיוגש 

 קרינה אלקטרומגנטית

, לוחות שנאיםמ, כולל קרינה  דפובמתחם הכלל מקורות הקרינה    נובחי  דפוהבמהלך שלב התכנון המפורט  

כגון העובדים, וכל מי שנמצא   דפובונות מונים, קווי הזנה וכו', והשפעתם על השוהים הקבועים  חשמל, אר

 בשהיית קבע יומיומית ויינתנו המלצות בהתאם לממצאים. דפוב

נוהל פעולה מול הממונה על הקרינה: טרם ביצוע, יש להוציא היתר הקמה למתקן קורן )לאחר אישור 

לאחר סיום הביצוע וחשמול הקו יש להוציא היתר הפעלה רינה(. המשרד להגנת הסביבה לחיזוי הק

 למתקן קורן המבוסס על ניטור בפועל של צפיפות השדה המגנטי.

 

 חומרים מסוכנים

. שונים לרבות חומרים מסוכניםמזהמים חומרים  , ייתכן ויכלולדפומחסן החלפים המתוכנן במתחם ה

יפורטו ההוראות למניעת זיהום במהלך שלב התכנון המפורט לפיכך, במסגרת המסמך הסביבתי שיוגש 

 .דפומחוץ למתחם ה והשפעות בנושא סיכוניםמחומרים מסוג זה 

 פסולת

יסקרו מקורות הפסולת, אופן במהלך שלב התכנון המפורט במסגרת המסמכים הסביבתיים שיוגשו 

יעמדו   פינוייםת  ומתקני אצירת הפסולת ושיטמו כן, במסמכים אלו יידרש כי  ם. כיאחסונם ותדירות פינוי

 .הסביבתי המוסמךהגוף בתקנים הנדרשים על ידי 

 מים ושפכים

 ים. שפכים ביתיושפכים תעשייתיים  זרמים של שפכים: שני סוגי צפויה לייצר דפוכננת בוהפעילות המת

ים סביבתיים יותקנו במתחם שתי מערכות נפרדות בהתאם לתוכניות שיופיעו במסמכי הביצוע ובמסמכ

ממתקן שטיפת הרכבות. המסמכים  צפוייםלהולכת שפכים וטיפולי קדם. עיקר השפכים התעשייתיים 

 הסביבתיים יפרטו את אופן הטיפול וסילוקם של שפכים אלו.
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 ניקוז

 בתוך תחוםיתו  יהדפו על ידי הט  הבינוי של  מיקום הדיפו חוצה את ערוץ נחל גן חיים. הנחל יוסט מתחום .1

 . הקו הכחול.

מערכת הניקוז המתנקזת אל ערוץ נחל גן חיים עוברת קודם לכן במתקני הויסות בתחומי הדיפו. הקמת  .2

 . פוינו חלק אינטגרלי מפיתוח מתחם הדמתקני ויסות הנגר ה

 לתפעול. יש להדגיש כי, המסמך הסביבתי יוגש כחלק מהתכנון המפורט ולא כתנאי

 תפעול רכבות המטרו

 תוהפעולן פרוט ללה .השלכות סביבתיות פוטנציאליות הרכבות עצמן צפויות תפעול, גם לשלב כאמור

 :זה לבהסביבתיות שיש לנקוט לקראת ש

 רעש 

יבחנו רעשים הנובעים ממקורות כגון: חדרים טכניים הכוללים מערכות במהלך שלב התכנון המפורט 

מערכות אוורור. החדרים מתוכננים להיות חדרים סגורים ובמרבית המקרים גם ואנרגיה, חדרי השנאה 

תת קרקעיים. מקורות הרעש העיקריים בחדרים אלו הינם מערכות הקירור. כמו כן, יבחנו מקורות הרעש 

פורטלים וכו' במידה והם ימוקמו בסביבת שימושים רגישים. במקרה של חריגות  מחניוני חנה וסע,

 מתקנות הרעש יינתנו המלצות להתקנת אמצעי הפחתת רעש.

 רעידות 

מפלסי הרעידות הנגרמים עקב הנסיעה בתת הקרקע מופחתים באופן משמעותי בשל המרחק הנובע 

סמוכים. במסמך בנים רגישים נוספים ומממבני המגורים כבת מהעומק בו ממוקמות מסילות הר

חישובים למפלסי הרעידות הצפויים במבני , יערכו במהלך שלב התכנון המפורטהסביבתי שיוגש 

במידת הצורך ובהתאם  .המטרולקו  בשימושים הרגישים וביסודות המבנים הממוקמים מעל ,המגורים

 לוונטיות.רעידות בנקודות הר שיכוךלתוצאות החישובים יתוכננו אמצעים ל

 שדות אלקטרו מגנטיים

יערכו חישובים בהתאם לנתונים של זרמי מתח מעודכנים לשלב התכנון של במהלך שלב התכנון המפורט  

 קווי המטרו לבחינת מידת השפעת הקרינה על הסביבה. האזורים שיבחנו הינם:

עים אזורי שהייה רצופים של עובדים/מאבטחים של תחנות הרכבת שעלולים להיות מושפ -

 מלוחות חשמל ומקורות חשמל נוספים של התחנה. 

אזורים רגישים סביב קווי המתח והתחנות כגון מבני מגורים, בתי חולים, תחנות דלק, מסחר,  -

 תעשייה, מעבדות רגישות וחדרים טכניים.

לאחר סיום הביצוע וחשמול הקו יש להוציא היתר הפעלה למתקן קורן המבוסס על ניטור בפועל של 

 ות השדה המגנטי.צפיפ

 ניקוז

לאורך המסילה, במקומות בהם קיימים שקעים אבסולוטיים בתוואי יתוכננו תחנות שאיבה לניקוז. תחנות אלה  

 ינקזו את המים הנכנסים לתחומי המסילה ממקורות שונים.
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 תוואי המסילה .3.2

 המסילה ורוחב מפלס, גובה לקביעת  ההנדסיים הקריטריונים .3.2.1

 הקריטריונים ההנדסיים של המסילהמציגה את  3.2.1טבלה 

 

 

 קריטריונים הנדסיים של מסילת המטרו 3.2.1טבלה 

 מידה קריטריון

 109-127 אורך הרכבת )מ'(

 8-3.21. רוחב הרכבת )מ'(

 6-7 מס' קרונות/ רכבת

 18-כ אורך קרון )מ'(

 1000 מס' נוסעים ממוצע

 20-30 אחוז הנוסעים היושבים )%(

 70-80 נסיעה מקסימלית )קמ"ש(מהירות 

 190 )מ'( נטואורך תחנה 

 12.2 רוחב רציף אי )מ'(

 110 גובה רציף מעל המסילה )ס"מ(

 1-1.5 מרחק מומלץ בין תחנות )ק"מ(

 250 רדיוס אופקי מינימלי במנהרה )מ'(

 2500 רדיוס אנכי מינימלי במנהרה )מ'(

 רדיוסאין  רדיוס אופקי מינימלי בתחנה )מ'(

 אין רדיוס רדיוס אנכי מינימלי בתחנה )מ'(

 4.0 שיפוע מקסימלי )%(

 0.15 שיפוע מקסימלי בתחנה )%(

 6.5  )מ'(נטו קוטר מנהרה 

 6.5 )מ'(נטו קוטר מנהרה בתחנה 

 

 תיאור המנהרות  .3.2.2

 בהמשך. 3.2.2.1והרוחב בתרשים  3.1.2חתכי האורך מופיעים בסעיף 

 תאור המנהרות:

 –האחת לצד השניה  – מקבילותבשתי מנהרות  ,התוואי מרבית מחלקילאורך  ,עבורמתוכנן לקו המטרו 

 :מלבד במקטעים הבאים בהם המנהרות עוברות האחת מעל השנייה

קיים שני מפלסי מנהרות כאשר המנהרה המערבית היא הנמוכה מבין השתיים לטובת   בותחנת השלום  ב

 ן. "מעבר קו שפד

. בחלק ביציאה הדרומית, לכיוון הגזע המרכזי, של המחלף הרכבתי התת קרקעי )צומת מפגש השלוחות(

ון כך שמתקבל לצד זו במפלס התחת  וזומנהרות מגיעות זו לצד זו במפלס העליון  השל החיבור זה,  הצפוני  

 .מחלף רכבתי זהמנהרות בצד הצפוני של  4חתך בעל 

, בעומק משתנה  T.B.Mכל אחת מהמנהרות תשמש נסיעה בכיוון אחד קבוע. המנהרות תחפרנה בשיטת  .

 (. מ' מפני הקרקע 52שמגיע עד לעומק של כ )
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מ'(, המרחק האופקי  6.5מ' )הקוטר הפנימי הוא  7.5 -מתוכנן למהמנהרות  חתאל הקוטר החיצוני של כ

 מ'. 6.75המינימלי הנדרש בין המנהרות הוא 

 מנהרות:להנחיות התכנון תקציר 

 .0.5% מינימלישיפוע אנכי 

 (.Non Revenu)אזור:   5%, השיפוע המקסימלי הוא או הפורטל בקצה קו

 מ' 250 –רדיוס אופקי מינימלי 

 תחנות:באיזור ההמנהרות תכנון 

 מ' מכל צד של התחנה. 30כניסת המנהרה לתחנה תעשה בקו ישר באורך שלא ייקטן מ 

המנהרות אחת מעל השניה, לאורך   ביצועלכיוון כפר סבא( תכנון המפלג מחייב  פיצול הקו מזרחה )  בקטע

 קטע קצר בלבד.

 .מ' 6.75 –המרחק האופקי בין המנהרות בתצורה זו לא יקטן מ 

 מציג חתכי רוחב טיפוסיים למנהרות מקבילות ומנהרות האחת מעל השנייה. 3.2.2.1תרשים 

 טיפוסיים  רוחב חתכי :3.2.2.1תרשים 

 

 המנהרות החתך האורכי של

 .שיפוע המנהרות אחיד בקטע רציף בין תחנה לתחנה, למעט השינויים הנדרשים מטעמי תפעול

לפני הכניסה / יציאה מהתחנה יתוכנן כהמשך המפלס האופקי של התחנה,  (א: קטע המסילה )מנהרה

 מ'. 30לאורך של 

לאפשר חיסכון באנרגיה בעת האטת הרכבת לקראת  ל מנת, וזאת ע(Humpיתוכנן קמר ): בהמשך, 2

 3.2.2.2תרשים כפי שניתן לראות ב עצירתה בתחנה, וע"מ להאיץ מהירות הרכבת עם יציאתה מהתחנה

 טיפוסי. חתך האורךמציג ה
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 : חתך אורך טיפוסי 3.2.2.2תרשים 

 

 

 :רושימנהרות ק

שרו מעבר בטוח בין מנהרה למנהרה ויאפ האחת מהשנייהמ'  250במרחק של  מנהרות הקישור יתוכננו

 מנהרות החרום מקושרות עם מדרכות המילוט הפנימיות בתוך המנהרות. בזמן חרום.

 .מ' 2.5-חב מינימלי של מנהרת קשר רו

 .עשןאש ור תהיה באמצעות דלתות חסינות הכניסה למנהרת הקש

 בתקן.בנוסף, יכללו מנהרות הקישור עמדות המתנה לכסאות גלגלים כנדרש 

 מציג דוגמא למנהרות הקישור. 3.8.9.1תרשים 

 מפלגים :

 לאורך המנהרות ובכפוף לתוכניות התפעול יתוכננו מספר מפלגים.

אפשר מעבר בין יאשר  ,צומת רכבתי תת קרקע הינוהמפלג  ממסילה למסילה שכנה.מפלג הינו מעבר 

פי צרכי התפעול מחד ל ניה עהמנהרות. המפלגים מאפשרים מעבר של רכבת ממנהרה אחת למנהרה ש

. מיקום ומידות ו/או עבודות תחזוקה לקו המטרו ומאידך במקרה של כשל טכני של אחת הרכבות

 מציג את תצורת המפלגים. 3.2.2.3תרשים  המפלגים יבוצע בשלב התכנון המפורט.

. בקצה קטע NATMשמורחב לשני צידי ציר המנהרות בשיטת כרייה  C&Cהמפלג יבנה מתוך קופסת 

מציגה דוגמה  3.2.2.1. ותמונה 3.2.2.3בתרשים כמוראה  TBM-כרייה מתאחד המפלג עם מנהרות ה

 בטורונטו.ומסילת דיור למפלגים 

 

 :  POCKET TRACKSדיור  מבנים תת קרקעיים למסילות

 נו מנהרות דיור.לאורך הקו ובכפוף לתוכניות התפעול יתוכנ

 .של התוואי הראשיבקטע  מספר רכבותתפקיד מנהרות הדיור הוא לאפשר חניית רכבת אחת או 
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חניית הרכבות במנהרות הדיור תאפשר תגבור הקו בשעות עומס בקטעים הנדרשים בלבד ללא צורך 

חניית הרכבות על התוואי הראשי מספר חלופות של  מציג  3.2.2.4 תרשים בנסיעה לאורך כל התוואי.

 .ובקצה הקו

 .2.2.7 -ו 2.2.4 סעיף ראה, ביטחון ומסילות הדיור מסילות, המפלגים בנושא להרחבה

 

 : מטרו בטורונטו: מפלג ומסילת דיור13.2.2.תמונה 
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 תצורות מפלגים : 3.2.2.3תרשים 
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 הדיורמסילות : תכנון מנהרות 3.2.2.4תרשים 
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 להלן השיקולים העיקריים המשפיעים על התווית המנהרות:

השיקול המרכזי להתווית המנהרות הינו שירות מרכזי אוכלוסייה, תעסוקה ומוקדים מושכי קהל  -

 .וממשק לאמצעי תחבורה השונים בהתאם לביקושים השונים בתחנות עפ"י מודל ת"א

 ל ידיהבדיקה היישומית הראשונית שבוצעה ע ל בסיסשיפור התווית המנהרות ומיקום התחנות ע -

 .2018חב' נת"ע בשנת 

זכויות דרך סטטוטוריות   בתחוםהמנהרות    התווייתאת התכנון הוא    שהנחו  םהמרכזי  יםהשיקולבין   -

 .ככל הניתן ושטחים ציבוריים

לתת מענה לאוכלוסיה רבה ככל  נתמל , עביקוש נוסעיםלאורך צירי ומיקום התחנות  תוואי הקו -

 הניתן. 

 חלקים של תוואי המנהרות עוברים מתחת לאזורי בינוי תוך התחשבות במצב ביסוס הבניינים הללו. -

תוואי המנהרה, כדוגמת  לאורך ,קונסטרוקטיביים החודרים לעומק הקרקעקיומם של אלמנטים  -

, במקרים רבים משפיעים כלונסאות של מרתפי חניה עמוקים, בסיסי גשרים, קירות תומכים וכיו"ב

 על התווייתו.

את ההתוויה   קובעיםמסויימים  אשר במקרים  תשתיות עיליות ותת"ק,  של  איסוף מוצע  לאור מצאי   -

 הסופית.

 מנהרות ,M2קו מטרו  מנהרות  כדוגמת  התכנית  מערכות תחבורה תת"ק נוספות בסביבה  ם של  קיומ -

 בתחנת סבידור. מסילות רכבת ישראל )מתוכננות(והאדום )רק"ל(  הקו

קישוריות לאמצעי תחבורה רכים כדוגמת פרויקט "מהיר לעיר" ואופני דן, יצרו חיבור עם מיקום  -

 התחנות ומוצאהן.

 

 מנהור מתקנים ומערכות  .3.2.3

מ'. הרדיוס האופקי המינימלי   14.5  -)בין צירי המנהרות המקבילות( הוא כ  TBM  -המרחק בין מנהרות ה

 25-52מ'. עומק המנהרות נע בטווח של  2,500מ' והרדיוס האנכי המינימלי הוא  250של המנהרות הוא 

 35  -ן של המנהרה הוא כדפומ'. עובי רכיב ה  6.5מ' מתחת לפני הקרקע. הקוטר הפנימי של המנהרות הוא  

, סה"כ קוטר חיצוני של ס"מ  50ס"מ, סה"כ עובי הדופן    15( בעובי של  limingובתוספת שכבת בטון )  ס"מ

. קוטר המנהרה נועד להכיל את הפרופיל הדינמי של הרכבת בתוואי ישר ובתוואי מ' 7.5המנהרות הוא 

 1ונות. לרוחב המנהרה הוספה רצועה ברוחב העובר בעיקול, דרכי מילוט ומערכות מכניות וחשמליות ש

מציג את חתך רוחב אופייני )בקלסר התרשימים(  3.2.3.1 תרשיםמ' שנועדה לאפשר את עבודות הבינוי. 

 של המנהרה.

, עם  דיפון באמצעות מקטעים טבעתיים; רוחב של כל מקטע הדיפון TBMביצוע המנהרות יעשה בשיטת  

ים אוניברסליים של מקטעים טבעתיים לדיפון נועד לצורכי תאום אחרי מ'. השימוש באלמנט  1.5  -יהיה כ

בתוך עקומה מרחבית באזורי רדיוסים אופקיים ואנכיים. על מנת להימנע מבעיות   TMB  -מעבר מכונת ה

באזורי חיבור ובמקרים של שינויים בשיפוע, המקטעים הטבעתיים מעוצבים בצורה קונית )צורה של 

 .)בקלסר התרשימים( 3.2.3.2ראה/י תרשים  עם טבעות איטום קונוס( בשני צידיהם
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 מתקנים ומערכות: 

 כולל את המערכות הבאות:  TBM-חתך רוחב אופייני של מנהרת ה

( ללא רבד חצץ. ballastless trackמסוג מבנה עליון קשיח ) –מבנה עליון  של המסילה  -

 ורעידות בהתאם לצורך.ניתן יהיה להוסיף למבנה רכיבים להפחתת רעש 

 .מ' 1.1מדרכת מילוט פנימית ברוחב  -

כבל הזנה. חשמול המטרו לאורך המסילה ניתן ליישם בשיטות שונות. שיטות חשמול  -

 י חיבור תחתיל ידאו ע   (Catenary or OHLEי חיבור עילי )ל ידהמטרו יכולות להיות ע

ברוב המקרים בחיבור  . חשמול רכבות מטרו מבוצע3.2.3.3תרשים  )מסילה שלישית(

תחתי בהעדר שיקולי בטיחות המונעים אותו במפלס הרחוב )שם חיבור תחתי יוצר 

 עמודים.\סיכון להתחשמלות(, ולאור העובדה שהוא מייתר תשתית תלויה

 .ושחרור עשן מערכות אוורור -

 (, שלטי הכוונה למילוט, טלפון )מערכת לשעת חירום(.Public Addressמערכת כריזה ) -

 קרקעית לשעת חירום ותא תקשורת לשעת חירום.-לי הזנה לתקשורת תתכב -

 מערכות כיבוי אש )הידראנט, גלאי חום ורמקולים(. -

 מערכות ניקוז. -

 תעלות לכבלי מערכות חשמל. -

כבלי איתות, תיבת בקרה לאיתות שתכלול את מעגלי המסילות ומוני צירים )מערכות  -

 איתות(.

 כבל אופטי. –מערכות תקשורת  -
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קיימות מספר אפשרויות לחיבור החשמל. במסגרת  "מסילה שלישית" –מערכת הזנת חשמל  :3.2.3.3 תרשים

 הפרויקט מתוכנן חיבור באמצעות חיבור תחתי שנחשב לחיבור הבטיחותי ביותר

 

 

  :מנהרות מקשרות

( מיועדות לשמש כמעברים בין שתי מנהרות המטרו בזמן חירום. Cross Passagesמנהרות מקשרות )

מ'. ייעשה שימוש בשני סוגים   250מקשרות יעמוד על  בהתאם להנחיות הבטיחות המרחק בין המנהרות ה

 של מנהרות מקשרות:

 תרשימים מ' רוחב ) X 2.25מ' גובה  2.5מנהרה מקשרת סטנדרטית: ממדי מנהרת הקישור הם  .1

 (. 3.2.3.4עד  3.2.3.3

 (.בקלסר התרשימים 3.2.3.5 תרשיםמנהרה מקשרת מיוחדת בעלת מערכת ניקוז ) .2

 המקשרות יצוידו בדלתות אש.המנהרות 

( ובאופן רציף על מנת למזער NATMקונבנציונלית )כרייה חפירת המנהרות המקשרות תבוצע בשיטה 

את העיוותים ושקיעות על פני השטח. מערכת התימוכים תבוצע בדרך כלל ע"י בטון מחוזק ברשת תיל 

( Jet Groutingקרקע )  חיזוקצעו טיפולי  . לפני תחילת החפירה יבו3.2.3.6  שיםרתאו בסיבי פלדה. כמוצג ב

, במקרים שבהם לא ניתן לבצע זאת מפני השטח בשל אילוצים TBM-מפני השטח או ממנהרות ה
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הנדסיים )כגון מבנים קרובים, קיום מערכות תשתיות וכיו"ב(. טיפולים אלה הינם הכרחיים לייצוב 

 .TBM-בין שתי מנהרות המירבי הקרקע ולהבטחת איטום 

 חירום  פירי

 מנהרות לבצע אפשרות אין  אופקי מישור באותו נמצאות אינן המטרו של המנהרות שבהן בנקודות

 3.2.3.7  בתרשים  כמוצג  חירום  בפירי  שימוש  ייעשה  אלה  באזורים(.  פיצול  באזורי)לדוגמא    מקשרות

 

 מנהרות בין מעברים מפלגי מערות

 Crossover Caverns) מנהרות הין מעברים מפלגי מערות של סכמתי תרשים מציג 3.2.3.9 תרשים

– CC .)בתת מתבצעת  כשהכרייה תחנות לאזור בסמוך ימוקמו מנהרות בין  מעברים מפלגי מערות-

 במקרים לשנייה אחת ממנהרה המטרו רכבות של מעבר לאפשר נועדה המעבר מפלגי מערתקרקע. 

 :המעבר מערות של המערכות פרוט להלן. תקלות של

מעלית זמנית שממוקמת בד"כ מחוץ למערת המעבר. גודל הפיר יתוכנן כך שהוא  –גישה  פיר .1

יוכל לשמש להעברת מיכון, מערכות אוורור ולפינוי עודפי עפר. במידה והוא ישמש כנתיב מילוט  

 יש לוודא שהפיר יוכל להכיל גם מדרגות חירום.

 די להתחיל בעבודות החפירה.  מנהרה זו נועדה לאפשר גישה למערת המעבר כ  –גישה  מנהרת .2

באזור זה ממוקמים המפלגים המסילתיים. אורך מערת המעבר נגזר   –מפלגי מעבר  מערת .3

מאורך רכבת המטרו בתוספת המרחב האופרטיבי הנדרש לביצוע המעבר בין המסילות שבשתי 

 המנהרות המקבילות.

מניעת נזקים בקיר ממוקמות בקצה מערת המעבר. מנהרות אלה נועדו ל –הארכה  מנהרות .4

, NATMהאחורי של מערת המעבר במהלך עבודות החפירה. גם מנהרות אלה ייחפרו בשיטת 

 .המעבר מערות כריית של לטכניקה בדומה

 

 מכלול של מערת מעבר בין מנהרות 3.2.3.9 תרשים

 

 



 

 _taskirתסקיר_מטרו-20-05-20 469מתוך  137עמוד 

 

 

 

מציג חתך רוחב של מערות מפלגי מעברים. רוחב מערות המעבר בקלסר התרשימים    3.2.3.10  תרשים

( כדי לאפשר מעבר של cradleמ'. מקטע מערת המעבר יצויד בעריסה ) 19 -יהיה כ  M1-Sבמקטע 

 (. 3.2.3.11 תרשיםדרך מערת המעבר שנחצבה כבר ) TBM -מכונת ה

 

 בתוך מנהרת הכריהTBM מעבר  :3.2.3.11 תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תימוך ואמצעי חציבה

SEM  (Sequential Excavation Method )החפירה של מערות המעבר  יבוצעו בשיטת  עבודות

 . הקרקעפני - על יעותק שש לצמצם מנת על וכן הבנייה עבודות של מעשיות מסיבות

 המחמירים הגיאולוגים)במצבים  סחף סוגי שני  צפויים גדולות כה מעבר מערות של במקרים, ככלל

 (:ביותר

 (. Side drift configuration) צד סחף תצורת .1

 (. Progressive drift enlargement) מתקדמת סחף הגדלת .2

 מקדימים תימוך באמצעי להשתמש מוצע הקמתן במהלך המעבר מערות של במבנה לתמוך מנת על

 . קרקע שיפור וטיפולי פיברגלס, גג צינורות כגון

 צד סחף בתצורת מעבר בעת הנדרשות התימוך עבודות את מציגים 3.2.2.21עד  3.2.3.12 תרשימים

 .מתקדמת סחף הגדלת מתקיימת בו באזור מעבר ובעת

 

 מערכות של אמצעי אוורור ובטיחות במצבי חירום

קרקעיות של המטרו בנויות בתוך חלל סגור. צפוי מספר גדול של נוסעים בתחנות -התחנות התת

וברציפים, בפרט בשעות השיא. אזורי הרציפים וההתקהלות הם בעלי אוורור חיצוני מוגבל והם אינם 

ות של התחנות והמנהרות. הכמוהמיזוג  מקבלים אוורור טבעי. לפיכך נדרשת התייחסות לנושא האוורור 

קרקעיות אינה ניתנת לשינוע באמצעות מערכת אוורור -הגדולה של החום המצטברת בתחנות התת
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פשוטה ובפרט בתנאים שבהם הלחות וטמפרטורת האוויר החיצונית הינן גבוהות. מערכות האוורור 

 יכולות לתפקד במספר מצבים שונים:

ותנועת הנוסעים אל ומחוץ לתחנות תנועת הרכבות מתבצעת בהתאם ללוח הזמנים,    -  מצב תפעול רגיל .1

מתבצעת ללא הפרעה. במצב הפעלה רגיל הטמפרטורה במנהרה נשמרת באמצעות אפקט בוכנה 

(piston effect( )המתאר מצב שבו כאשר הרכבת עוברת במנהרה האוויר שלפני 3.2.3.22 תרשים )

והאוויר  –אוויר הרכבת נדחף אל מעל ולצידי הרכבת וקירות המנהרה מהווים מחסום לחלק מה

שנמצא לפני הרכבת נדחף באמצעות הרכבת אל מחוץ למנהרה. הקצה האחורי של הרכבת יוצר אזור 

בעל לחץ מערבולות שלילי וכתוצאה מכך כמות מסוימת של אוויר טרי נשאבת אל חלל המנהרה דרך 

 הפתחים שלה )אלה הם בדרך כלל פירי אוורור הממוקמים בסמוך לתחנות(.

 
 ( Piston Effectהמחשה של אפקט בוכנה ) 3.2.3.22 תרשים

דבר שיכול לגרום להעלאת   –אפקט הבוכנה תורם לאוורור התחנות אך הוא גם מביא חום מהמנהרות  

הטמפרטורות באזורי התחנות ולאיכות אוויר ירודה. במצב זה, בנוסף להוצאת עשן ולאספקת אוויר 

טרי, מערכת האוורור משמשות גם להקטנת לחץ במדרגות או בפירי מעלית ומאווררת את החדרים 

מציג דיאגרמה של אוורור המנהרה במצב תפעול   3.2.3.23  תרשיםניים ואת האזורים הציבוריים.  הטכ

 רגיל.

 
 אוורור המנהרה במצב תפעול רגיל 3.2.3.23 תרשים

 

מייצג מצב שבו ישנם עיכובים בתנועת הרכבות. במצב זה תנועת הרכבות נעצרת   –  מצב של שעות עומס .2

טורה במנהרה עולה. על מנת לאוורר את תווך המסילה במנהרה במקטעים שונים של המסילה והטמפר

 נדרש אוורור מכני שנעשה באמצעות מערכת אוורור שדוחפת ומושכת אוויר למנהרות.
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 אוורור המנהרה בשעות עומס 3.2.3.24 תרשים

 

מייצג מצב שבו קיימת אש במנהרה. במצב זה תופעל מערכת אוורור על מנת לאוורר  – מצב חירום .3

 את המנהרה ולמניעת הצטברות של עשן. 

 
 אוורור המנהרה במצב חירום 3.2.3.25 תרשים

 חרום לשעת המילוט מערך אורית .3.2.4

באמצעות שבילי  יתאפשר בכל נקודה לאורך תוואי המסילה בתוואי מסילה תת קרקעיתנוסעים  מילוט

מילוט ומעברים בין מנהרה למנהרה )מנהרות קשר(. במנהרות כפולות בעלות מסילה אחת לכל כיוון יהיה 

 נתיב מילוט אחד, בצד הקרוב למסילה המקבילה.

 –מקום בטוח  נתיב המילוט לאורך המסילה יבטיח מדרכת מעבר המאפשרת מעבר בטוח של נוסעים אל

רוחב נתיב  נטו מ' 2.10תחנה קרובה או מנהרת קשר. נתיב המילוט יהיה פנוי ממכשולים עד לגובה 

 מ' נטו. 1.10-מ לא יפחתהמילוט 

 סף נתיב מילוט הסמוך למיסעה יסומן לכל אורכו בחומר פולט אור.

 מנהרות קשרנהרה )עם יציאות החירום הממוקמות בתוך קטעי המשבילי מילוט תובטח המשכיות של 

 .ותשל התחנ פיםחוצים או פירים( או בקצוות רצי

 .במקרה של מסילות שקועותיחשב כמשטח הליכה רק ת המסילות רצועת

 .מסילותרצועת הל לבטח המשכיות על ידי מתן חצייה מעובמידת הצורך, ת

י מדרגות או על ת תובטח על ידו. הגישה לחציהמסילההליכה אחיד בראש  ימשטח חציות הנ''ל תהינה

 .ידי רמפות

 (.וכדומה pocket tracks, מנהרות קשרתישמר בקטעי מסלול מיוחדים )למשל  שבילי מילוטרציפות 
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 :מנהרות קשר

 .מטרים זה מזה 250-מעבר מנהרות הקשר לא יהיו רחוקים יותר מ

 מ'. 2.25רוחב מינימלי של מנהרות קשר יהיה 

 1.5/  1.5)אחת בכל קצה המעבר( בעלות סגירה עצמית המסווגות במנהרות קשר יותקנו שתי דלתות אש 

 .1212)ללא צורך בבידוד תרמי( כהגדרתן בתקן הישראלי ת''י 

 .יציאת חירום תזוהה ותוחזק כראוי בכדי לאפשר את השימוש המיועד להם בכל עת שנקבע

ה נמוך ככל האפשר הכוח הנדרש לפתיחת הדלתות למצב פתוח לחלוטין כשהוא מופעל בצד התפס יהי

ניוטון. בנוסף, דלתות ואביזרים יהיו מספיקים בכדי לעמוד בלחץ חיובי ושלילי הנגרם  220ולא יעלה על 

 על ידי הרכבות החולפות ומערכת האוורור המנהרה.

 :מנהרות קשר יצויידו במערכות כדלקמן

 תאורת חירום. -

 ר המנהרה.אל לחץ ביחס למנהרת האירוע, המסופק על ידי מערכת אוורו -

 )אור כחול(. OCC - Operation Control Center-טלפון חירום עם תקשורת ל -

 טלפון כבאים. -

 שלטי חירום. -

 גלאי עשן. -

 .VSSמצלמות  -

שבילי מילוט ומנהרות הקשר יתוכננו כך שיוכלו לשמש לכל הנוסעים, כולל אנשים בעלי  -

 מוגבלויות.

 (:פעולייםאלמנטים  תבחלל צ'מברים ) מילוט וחילוץ נוסעים

. מהווה מ' ורובם סמוכים לתחנות נוסעים 160חללים באורך שאינו עולה על  - צ'מבר באמצע הקו -

 מנהרה אחודה ''שתולה'' בין שתי מנהרות מקבילות.

מטר בעוד שמרחק זה במנהרות  380מאחר והמרחק בין שתי יציאות מילוט במנהרה אחודה הנו  -

 נדרשים סידורי מילוט מיוחדים.מטר, לא  250מקבילות הנו 

 מילוט הנוסעים מחלל הצ'מבר יהיה דרך תחנה בצד אחד ודרך מנהרת קשר סמוכה בצד השני. -

 .צ'מבר תפעולי בקצה הקו -

נה יציאות מילוט אשר יובילו דרך גרמי מדרגות סגורים ודלתות אש אל חלל ימחלל הצ'מבר תהי -

 מטר.  250-לא יותר מ  –חק בין היציאות בכל צד  המילוט. תהינה יציאות בכל צד של הצ'מבר. המר

חלל המילוט יחשב כנקודת מוצא ולכן לא תותקנה בו שום מערכת למעט אלו שמשרתות את החלל  -

 עצמו, כגון תאורה, תאורת חירום, כריזת חירום, מערכת גילוי וכדומה.

מקסימום מעשי, אך לא  –מחלל המילוט תהינה שתי יציאות שיובילו אל החוץ. רוחב היציאות  -

 .מטר כ''א 1.1-פחות מ

באמצע הקו בין שני   מטר הממוקם  400-550חלל תפעולי באורך של    –  (Pocket track)  הפוקט טרק -

 .קטעי מנהרה

מחלל הצ'מבר תהינה יציאות מילוט אשר יובילו דרך גרמי מדרגות סגורים ודלתות אש אל חלל  -

 מטר.  250-לא יותר מ  –. המרחק בין היציאות בכל צד  המילוט. תהינה יציאות בכל צד של הצ'מבר
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מ''ר ויחשב כנקודת מוצא ולכן לא תותקנה בו  600חלל המילוט הנ''ל יהיה בשטח מינימאלי של  -

שום מערכת למעט אלו שמשרתות את החלל עצמו, כגון תאורה, תאורת חירום, כריזת חירום, 

 מערכת גילוי וכדומה.

מקסימום מעשי, אך לא  –אות שיובילו אל החוץ. רוחב היציאות מחלל המילוט תהינה שתי יצי -

 מטר כ''א. 2-פחות מ

 תחנות .3.3

 גנרי תיאור -קרקעיות-תת תחנות .3.3.1

תחנות המטרו המתוכננות הינן חלק ממערכת להסעת המונים רכבתית שמסילותיה עוברות בתוך מנהרות 

 תת קרקעיות.

 בקריטריונים הבאים:המערכת התת קרקעית מאופיינת 

קיימת הפרדה תחבורתית מלאה משאר קווי התחבורה הקיימים כך שמתאפשרת תנועה רציפה  .א

 דקות בממוצע(. 3-4מיותרות. תדירות השירות גבוהה. )כל  עצירותללא 

 מערכת עירונית מונעת באנרגיה חשמלית. .ב

 קיבולת גבוהה המאפשרת ניוד של כמות גבוהה של  נוסעים. .ג

במסגרת התכנית, יוקמו תחנות תת קרקעיות לאורך תוואי קו רכבת המטרו. מיקומי התחנות נקבעו 

בהתבסס על מאפייני המרקם האורבני הסובב, מוקדי הביקוש )קיימים ומתוכננים( המצויים לאורך 

רים, תוואי המטרו המתוכנן, ונקודות המפגש בין קווי המתע"ן השונים ובין קווי תחבורה ציבוריים אח

נוחות להולכי הרגל. התחנות תוכננו הגברת הנגישות והבמטרה למקסם את יעילות המעבר ביניהן לצורך  

תוך דגש על יעילות בתחום הנגישות, לרבות התחשבות באנשים עם מוגבלויות, קליטה ופיזור בטוחים 

 של נוסעים, ומעבר בין אמצעי התחבורה השונים.

 למיקום כניסות לתחנה הם קרבה ל:: העקרונות המנחים מיקום התחנות

כמות הנוסעים הינה נגזרת של המרקם האורבני כך שיאפשרו שירות  -אזורים רוויי אוכלוסייה .א

 מקסימלי לנוסעים, ובהתאם מועדפת סביבה בעלת צפיפות בינוי גבוה ושימושים מעורבים. 

ופניים והולכי רגל חיבור התחנות לצירי תחבורה ראשיים, צמתים ראשיים ושבילי א –נגישות  .ב

 בהם קיים נפח תנועה משמעותי. 

 מוקדי עניין: מסחר, תעסוקה, תרבות, ספורט וכו'. .ג

 קישוריות לקווי מתע"ן אחרים. .ד

כלל התחנות הינן תת קרקעיות והן מתחלקות לשני טיפוסים: תחנה רחבה ותחנת   :מבנה תחנה טיפוסית

NATM  :)תחנת אוזן( 

 -של כפנימי גם זה מאופיין בתוואי של שתי מנהרות מקבילות בקוטר ד -(3.3.1.1 תרשיםתחנה רחבה )

חת לפני השטח. תחנות מדגם זה בנויות משלוש קומות מ' מת 27-של  כמ' ובעומק מנהור ממוצע  6.5

מ', ומאופיינות  190מ', אורך של  26.15של  ברוטו)קומה טכנית, קומת כרטוס וקומת רציפים( ברוחב 

 גם זה כולל שתי חלופות לסידור הקומות: מ'. ד 11.3-ברציף אי ברוחב של כ

ר היוצר פירים טכניים קצרים סידו  -חלופה בה הקומה הטכנית ממוקמת מעל קומת הכרטוס .1

 ומרחק הליכה קצר מקומת הכרטוס לרציפים.
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סידור היוצר פירים טכניים עמוקים  -חלופה בה קומת הכרטוס ממוקמת מעל הקומה הטכנית .2

 ומרחק הליכה ארוך מקומת הכרטוס לרציפים. 

זו חתך התחנה הרחבה במפלס הרציפים הינו של רציף מרכזי ושתי מסילות צדיות. שיטה 

מאפשרת מחד רמת שרות גבוהה במיוחד לנוסעים הן מבחינת התמצאות והן מבחינת צפיפות. 

מאידך, רוחב התחנה הנדרש יוצר בעיות ביצוע במקומות בהם רוחב הדרך או מרחקי הבתים 

 משני צדי הרחוב אינם מאפשרים חפירה מלמעלה של גודל התחנה הדרוש. 

 

 
 לתחנה רחבהמודל טיפוסי  3.3.1.1 תרשים

 

 
 דגם זה מאופיין בתוואי של שתי מנהרות מקבילות בקוטר -(.23.3.1 תרשים)תחנת אוזן,  NATMתחנת 

מ' מתחת לפני הקרקע. תחנות מדגם זה בנויות משלוש   31.80מ' ובעומק מנהור ממוצע של    6.5-של כ  פנימי

מ', כאשר מנהרה אחת עוברת  31.3קומות )קומה טכנית, קומת כרטוס וקומת רציפים( ברוחב של 

בקופסת התחנה והמנהרה השנייה עוברת בסמוך לקופסא ומחוברת בכרייה קונבנציונאלית אל מבנה 

מ' נחפרים מתוך תת הקרקע בשיטת חפירת  12.2ב זה מ' מתוך רוח 31.3רוחב כולל של תחנה התחנה. 

 מ'. 12.10ברוחב של  NATM-מ', ויוצרת פס מגבלות בנייה מעל ה 195 התחנה, אורך .NATה
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 )תחנת אוזן(  NATMמודל טיפוסי לתחנת  :3.3.1.2 תרשים

 
)עולה/יורד(, מהלך מדרגות קשיח, מעלית דרגנועים    2כניסות הכוללות כל אחת    4לכל תחנה מתוכננות עד  

מ' ויאפשר  4-(. גובה מבנה הכניסה יתוכנן ל3.3.1.5-ו 3.3.1.4 איוריםלבעלי מוגבלויות ופירי איוורור )

מ' מתחת לפני השטח )גובה   25פליטת אויר מעל לגובה ראשי הולכי הרגל. העומק הממוצע של תחנה הינו  

הנדסיים מורכבים בראשם מערכות איוורור, מיזוג ופינוי אויר  פני המסילה( עובדה המחייבת מתקנים

מתת הקרקע וכן מערכות חשמל המשמשות להנעת הרכבת. לשם כך, נדרש פרוגרמתית להקצות שטחים 

 טכניים ייעודיים בצורה של קומה טכנית על מנת להכיל את הציוד הנדרש.
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 (דוגמא מהקו האדוםחוב )הדמיה של מבנה כניסה לתחנה במפלס הר :3.3.1.4איור 

 

 

 (מהקו האדוםהדמיה של מבנה כניסה לתחנה במפלס הרחוב )דוגמא  :3.3.1.5איור 

 

 
כלל התחנות כוללות את האלמנטים הבאים: חדרי הינע וחדרי חשמל, חדרי אוורור המנהרה, חדרי 

שליטה ותקשורת, חדרי ביטחון ובטיחות לרבות אמצעים לכיבוי אש ויציאות חירום, חדרי שירות 

לשליטה בדרגנועים והמעליות, משאבות מים, ניקוז וביוב, חדרי ניקיון, ריהוט לישיבה ומנוחה 
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פסלים ימוקמו כך שלא יפריעו לתנועת נוסעים ויתנו מענה לקשישים ומוגבלים(, אמצעי שילוט לצורך )הס

הכוונת הנוסעים, מתקנים הדרושים לצורך נוחות ובטיחות הנוסעים, מתקני שירות לרווחת הנוסעים 

מתקן  לרבות מסחר באמצעות מכונות אוטומטיות, מתקני תקשורת ובקרה, מתקני חניה לאופניים וכל

 הדרוש לנוחות הנוסעים. 

לכל תחנה תסופק מערכת למיזוג אויר: פתחי האוורור ימוקמו בקצוות התחנה וישמשו לשחרור אויר 

הנוצר מתנועת הרכבות, לפליטת אויר מאולצת וליניקת אויר חיצוני. בנוסף, גם מערכת של מפוחי אויר 

מילוט, המפוחים ישמשו לצורך יניקת אויר חם מהמסילה, מהתחנה ומחדרי ה -יותקנו בקצוות התחנה

וכן לצורך פינוי עשן מאולמות הנוסעים. מערכת האוורור מתוכננת לעמוד בתנאי עומס בהם הרכבות 

 עומדות במנהרות, או במצבי חירום כגון שריפה וכו'. 

 

מונגשות לבעלי מוגבלויות, בכל כניסה תמוקם מעלית מותאמת שתאפשר ירידה  נההיתהתחנות כולן 

 האזור של המבואה המבוקרת למפלס הרציפים.לקומת המבואה ומעלית נוספת מ

 

 להלן הרחבה על מספר אלמנטים:

: מבנה כניסה לתחנת מטרו יכלול מבואת כניסה ממנה תתאפשר כניסה אלמנטים במפלס הרחוב

למדרגות קשיחות ולשני דרגנועים )אחד לירידה ואחד לעלייה( וכן גישה למעלית נכים. בנוסף יוצמד 

ל פירי אוורור לאוויר צח ולפליטת עשן מתת הקרקע הכולל בתוכו גם את פיר למבנה הכניסה גרעין ש

מ' ע"מ לאפשר פליטת  4-מ' וגובהו יתוכנן ל 6X24 -המעלית ואת גרם מדרגות המילוט. מידות המבנה כ

 אויר מעל לראשי הולכי הרגל. 

נוסעים ותכנית נטיעת   תכנית הפיתוח במפלס הרחוב תכלול מיקום לחניית אופניים פינות ישיבה להמתנת

עצים להצללה משולב בתאורת רחוב שתאפשר כניסה בטוחה לתחנה בשעות החשיכה ותשרה אווירת 

 ביטחון למשתמשים. 

 בהתאם לפרוגרמת מיזוג אויר שתכלול את המרכיבים הבאים:  – מערכת אוורור

 .עשן וניהול סילוק מערכות .א

 .הנאותה החמצן רמת על שמירה תוך ובשגרה ברגיעה – אוורור מערכת .ב

 .– piston effectה  של השפעה ג. שבירת

 .)אוויר מיזוג נדרש התחנה בשטח(בתחנות  ובעיקר במנהרות הן אקלימי טיפול .ד

 .יידרש אם – כ"אב/חירום במצב אוורור ה.

 .4לדוגמאות של מערכת אוורור ומיזור אוויר במפלס הרחוב ראה נספח שילוב עירוני, נספח 

 2.2כ ככלל, כל תחנה תתוכנן עם רציף מרכזי ושתי מסילות צידיות. רוחב רציף מינימלי יהיה  – רציפים

מ'. הנגישות לכל רציף תתאפשר על ידי  10.5-לא יפחת מברוטו מ' לרציף צידי ורוחב רציף מרכזי 

ל קצה רציף, תא גרמי מדרגות מילוט בכ 2דרגנועים, מהלך מדרגות קשיח ומעלית נכים. כל רציף יכלול 

 פיצוץ במרכז הרציף ואזורי מחסה לאנשים בעלי מוגבלות.

בשעת חירום ניתן לעצור את פעולת הדרגנועים ולהשתמש בהם כמדרגות מילוט בתנאי ששיפוע המדרגות 

 ס"מ. 19וגובה המדרגה לא יעלה על  30%הנעות לא יעלה על 

את נגישותן, הבנתן והשימוש בהן לכלל  בתחנות תתבסס על מספר עקרונות שיבטיחוהבטחת נגישות 

האוכלוסיה, ללא תלות בגיל, גודל, יכולת או מוגבלות. הכניסות לתחנה במפלס הרחוב יהיו מונגשות 
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לבעלי מוגבלויות וכן ירושתו בשבילי אופנים וחניה מוסדרת בקרבה לתחנה בהתאם לתכנית הפיתוח 

 הייעודית לכל כניסה לתחנת המטרו.

ם בעלי מוגבלויות במערכת המטרו, תענה על דרישות החוקים, התקנות והתקנים הנגישות לאנשי

 הישראליים הרלוונטים:

 ; פרק ה' "שירותי תחבורה ציבורית".1988-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח •

ציבורית(, תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות )הסדרת נגישות לשירותי תחבורה  •

 .2003-תשס"ג

לתוספת השניה "בנין ציבורי  1תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, פרק ח' •

 חדש".

 "מערכות תחבורה ציבורית מסילתית בנתיב קבוע דרישות בטיחות אש".  5435תקן ישראלי ת"י   •

 "נגישות הסביבה הבנויה" על חלקיו. -1918תקן ישראלי ת"י  •

שות שאינן מכוסות בחוקים, בתקנות ובתקנים הישראליים ולא במסמך זה, יענו על הוראות התאמות נגי

 EUROPEAN RAILWAY AGENCY – GUIDE FOR THE APPLICATION OF THEהמסמך "

PRM TSI." 2.3.1.2בנספח  פירוט עקרונות הנגישות מופיע. 

 עו בתחנות האמצעים הבאים: להבטחת נגישות בעלי מוגבלויות יוטמ –נגישות לבעלי מוגבלויות 

מערכת מידע ויזואלית למועד הגעת רכבת תלווה גם בהודעות קוליות; עמודי   –מוגבלויות ראיה   •

שילוט ומידע ילוו בשילוט מישושי ובמערכות קוליות; הוראות שימוש )במכונות כרטיסים וכו'( 

 יד יזהה את מיקומם וכו'.  יכללו כתיב ברייל וילוו הוראות קוליות; שילוט מישושי בקצות מאחזי

מקומות חניה לנכים, ריהוט חוץ )ספסלים, מתקנים למכירת   -התאמת מתקנים לבעלי מוגבלויות •

כרטיסים ועוד( יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות, הדרכים יהיו נקיות ממכשולים ויאפשרו 

מקומות מחסה תנועה נוחה, מתקני בידוק בטחוני יתאימו למעבר של כיסא גלגלים, יובטחו 

 לאנשים עם מוגבלויות ותאי שירותים מותאמים ונגישים.

 

 מעבר להולכי רגל והתאמה להגעה באופניים:

תחנות המטרו יהיו נגישות ומזוהות בקלות. נתיבי גישת קהל יהיו ברורים, שילוט  -התמצאות •

 לתחנה.התחנות יהיה אחיד, וסימנים מובילים יכוונו במפלס הרחוב אל הכניסות הנגישות 

 1918תחנות העלאת והורדת נוסעים בתחב"צ וברכב פרטי יהיו נגישים בהתאמה לת"י  -נגישות •

. דרכי הגישה לתחנה לרבות מדרכות, מעברי חציה, מדרגות ועוד, יהיו נגישים וברורים, 2חלק 

ללא מכשולים ויוארו כנדרש. לאורך הרציפים, המדרגות והדרגנועים, תובטח הארה אחידה 

, ובפרט בכל מקום בו קיים הפרש גבהים או מכשול בדרך הנגישה. הרציפים יהיו בעלי ורציפה

 מבנה אחיד, מישורי, מונע החלקה, נקי ממכשולים ומבטיח ניקוז נכון. 

שטחים הגובלים ברצועת המסילה ישמשו בחירום לפינוי קהל ולא יוצבו בהם גידור או  -חירום •

. יוכשרו דרכי מילוט במספר ורוחב המאפשרים מילוט מכשולים אחרים המונעים אפשרות חילוץ

כלל הנמצאים בתחנה ובפרקי הזמן המותרים. כמו כן, יותקנו אזורי מחסה )חללים מופרדים 

י צוות ל ידהפרדת אש ועשן( לשהות בטוחה של אנשים בעלי מוגבלות בחירום, עד לחילוצם ע

הקהל. כריזת החירום תלווה בשילוט החירום. מערכות כריזת חירום יותקנו להתרעה והכוונת 
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אלקטרוני, כך שהתראת חירום תופיע גם על גבי מסכי המידע, וככל הניתן בפונטים בעלי גוון 

 אחר מהפונטים בהם נמסר מידע שוטף. 

בתחנות תידרש לעמוד בתקנים של רעידות, זעזועים ולחות, והיא תתוכנן בצורה כזו  מערכת התאורה

התקנה, החלפות נורה, ניקוי ותיקונים. במקרה של  -שיהיה נוח לתפעל אותה מבחינת תחזוקה שוטפת

תקלה באספקת החשמל, תופעל תאורת חירום אשר תאפשר לתאורה הכרחית )שילוט והכוונה( לדלוק 

 הנוסעים.  לצורך מילוט

בתחנות יעמדו בכל התקנים והחוקים התקפים לזמן התכנון המפורט. מערכות אלו  הכריזהמערכות 

ישרתו את הנוסעים והצוות בנסיעה בכל התחנות, לצרכי מידע שוטף ובמצבי חירום. מערכת הכריזה 

ת המידע תייצר באופן אוטומטי הודעות מתאימות, בהתאם לזרימת המידע ממערכת האיתות, תצוגו

הציבוריות, מערכות שליטה, בקרה ופיקוח, מערכת גילוי אש, ובאירועים של מצבי חירום. המערכת 

תחולק לאזורים שונים בכל תחנה, וניתן יהיה לשדר הודעות לכל התחנה או לחלקים ממנה. סוג הרמקול 

מבני מגורים או שיבחר לכל מיקום בתחנה יהיה חייב למזער את זליגת הקול של הודעות המערכת אל 

מבני ציבור סמוכים. מערכת השמע תכלול אופציות של שליטה אוטומטית על עצמת הקול, כתלות ברמות 

 רעשי הרקע והשעה ביום, וכן תאפשר למפעיל לווסת את הרעש באופן ידני.

בכל תחנה ובמנהרה תותקן בהתאם לדרישות הגורמים המוסמכים. חלק מהמערכת  מערכת כיבוי אש

על מערכות אוטומטיות, וחלק על המערך העירוני, לנוכח זמינותו הגבוהה לכל אורך התוואי. יתבסס 

תחנות המשנה לחשמל וחדרי החשמל המקומיים, יצוידו במערכות כיבוי עצמאיות. יוקמו תשתיות 

 המתוכננות מראש למניעת שריפות, ויוגדרו נהלים לתרחישים חריגים ולתרגולם. 

צנרת ניקוז שתעמוד בספיקות התכן הצפויות במקרה של הצפות שמקורן במשקעים, תכיל  מערכת הניקוז  

ותכוון את הזרימה לחלק הנמוך ביותר בתחנה. מערכת של משאבות ישאבו את המים לפני הקרקע, כאשר 

י קצב חלחול מים מדפנות המנהרה, מים משטחים קרקעיים שנכנסים דרך פתחים, ל ידספיקתן תיקבע ע

מבנה התחנה יתוכנן להגנה מפני הצפות  ת מים שיהיה צורך לסלקם בעת פעולת כיבוי אש.לרבות כמויו

 ס"מ. 50ובתוספת בלט של  1%השטחים הסמוכים לתחנה בהסתברות של 

 לתחנות תיקבע בהתאם לכמות חדרי השירותים, כיורי ניקיון, ומתקני מי השתייה.אספקת מים 

המנהרה ובתחנות השונות. בצדי המנהרה תיבנה מדרכה  יבנו לאורך כל ודרכי מילוט יציאות חירום

במקרה חירום המדרכה תשמש למילוט   -ס"מ, ומעל למפלס המסילה  110שתותאם להולכי רגל ברוחב של  

 הנוסעים. יציאות חירום ימוקמו לאורך כל תוואי המנהרה, ויאפשרו מילוט של הנוסעים לפני השטח.

 הכניסות לתחנות  אורבני  אדריכלי שלהפיתוח העקרונות  .3.3.2

מטרת עקרונות הפיתוח האורבני ופיתוח הנופי בסביבת התחנות הינה לשמר ולעבות את המרקם העירוני 

התוסס הקיים בסביבתן, וכן לעודד ולייצר זמינות של המרחב האורבני במקומות שעדיין מתפתח על ידי 

רונות פיתוח אורבניים. ככלל, מיקום מיטבי של הכניסות/יציאות של תחנות המטרו תוך הקפדה על עק

בכל המגרשים בהם יבוצעו עבודות הקמה, ישולבו גם עבודות השלמת פיתוח והשבת המצב לקדמותו ככל 

 הניתן, לרבות עבודות עפר, ריצוף, בניית קירות פיתוח, שיקום באמצעות צמחיה ונטיעת עצים. 

 עקרונות פיתוח באזורי התחנות .א

 אדריכלי באזורי התחנות:-להלן עקרונות הפיתוח הנופי 
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 .שימור מרבי של הצמחייה הקיימת )בעיקר עצים( בעלת ערכיות נופית והיסטורית  -שימור עצים •

גיבוש חתך רחוב נעים ומזמין בסביבת התחנות, הכולל שפת רחוב אחידה  -שיפור חזות הרחוב •

אשר תאפיין את הציר כולו ותהווה חלק מפרטי הרחוב אשר גובשו או יגובשו ברשויות 

 ריצופים, ריהוט רחוב, רצועות עזר, עצי רחוב ושדרות.  -המקומיות, לרבות

אנשים באזור התחנות ובגישה  יצירת מדרכות נרחבות, המאפשרות זרימת -מדרכות רחבות •

 אליהן.

תכנון שבילי אופניים באזורי התחנות באופן המתחבר למערך הכולל של שבילי   -שבילי אופניים •

האופניים בעיר, תוך יצירת הפרדה בין תנועת הולכי רגל, רוכבי האופניים וכלי הרכב, כדי לספק 

 שים. בטיחות לכל אחד מהתנועות וליצור סביבה נוחה יותר למשתמ

צמצום משטחי האספלט והריצוף על ידי שימוש נרחב בערוגות גינון היכן שמתאפשר  -גינון •

 ובמפרדות.

ייחוד תחנות המטרו ואפיונן ע"י יצירת זהות בין התחנה והסביבה האורבנית  -ייחוד אדריכלי •

יקוני הקרובה ועם יתר התחנות. יצירה של סביבה כזו מתבצעת ע"י יצירת קו עיצוב אדריכלי אי

אחיד לכל מבני הכניסה למטרו, הכולל עיצוב צורני, קביעת חומרי גמר וגוון, פיתוח סביבתי, 

 שימוש בעצים שונים, סוגי ריצוף שונים וצמחיה. 

 מבנה הכניסה ישתלב בסביבתו האורבנית ככל הניתן: -שילוב מבנה הכניסה עם סביבתו •

o יבלוט יתר על המידה.לא  -גודל המבנה יהיה פורפורציונלי לסביבתו 

o .במבנה ימוקם במרחקים מינימאלים ממבני מגורים ומבני ציבור קרובים 

o  המבנה יתוכנן בהתאם לעקרונות עיצוב אדריכלי כך שלא יהווה מפגע או נטע זר בתוך

המרקם הסביבתי הן מבחינה פיזית )גודל( והן מבחינה סביבתית )פליטות עשן, רעש 

 וכו'(.

מבנה הכניסה לתחנה לא יביא להריסת מבנה קיים, אלא אם כן המבנה  מיקום -הריסת מבנים •

בינוי של תכנית מאושרת אחרת או שהריסת המבנה נגזרת -מיועד להריסה במסגרת פינוי

כתוצאה מעצם בניית תחנת המטרו עצמה )מידות אורך/רוחב התחנה גדולות מתחום רוחב הדרך 

 הקיימת(.

ניסות לתחנות יבוצע ככל הניתן בשטחים ציבוריים פתוחים מיקום הכ -קישוריות למוקדי עניין •

הנגישים לכלל התושבים, וכן המיקום יקבע בהתאם למוקדי עניין המצויים בקרבת התחנה כגון 

ריכוזי מגורים, שטחים ציבוריים, מוקדי תעסוקה ומסחר ועוד. כל זאת במטרה לשרת קהל יעד 

 רב ומגוון ככל הניתן.

התחנות ימוקמו באופן כזה שיהיו מקושרות באופן אולטימטיבי  -בוריתקישוריות לתחבורה צי •

 לתחנות רק"ל, קווי אוטובוס, תחנות ר"י ועוד. 

עבור תחנות עם פוטנציאל שירות לקהלים רחבים בטווחי זמן קצרים  -שירות לקהלים גדולים •

בל מסה של )לדוגמא, קרבה לאצטדיון(, יבוצע טיפול מיוחד לכניסות לתחנות כך שיוכלו לק

 נוסעים בזמן קצר. 

נגישות נוחה למשתמשים תיווצר ע"י תכנון מדרכות רחבות, צירי הולכי רגל, שבילי  -נגישות •

אופניים ומיקום תחנות אוטובוס בצמוד לכניסה לתחנות. בנוסף, הירידה ממפלס הרחוב למפלס 

 ן למבנה התחנה.המבואה )מפלס הכרטוס(, יתבצע בדרך הקצרה ביותר ויהיה קרוב ככל הנית
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יצירת הצללה מרבית לצורך נוחות אקלימית לאורך המדרכות והרחבות ע"י שתילת עצי   -הצללה •

צל ושימוש בקולונדות קיימות. עקרונות תכנון הצל באזור התחנות מתבססים על מסמכי 

"מסמך מדיניות והנחיות להצללה במרחב העירוני הציבורי, מדיניות מחוז תל אביב,  -מדיניות

", ומסמך "הנחיות לצל במרחב הציבור", משרד אדריכל העיר תל אביב. עקרונות תכנון 2017

 הצל בתחנות הם כדלקהמן:

o לפחות משטחי המדרכה,  60%-כיסוי הצל )היטל אופקי( יהווה ככל הניתן כ  -כיסוי צל

משטח  40%שבילי האופניים ואזורי הישיבה ליד התחנות. ברחבות מרוצפות לפחות 

כלול צל רציף. עצים ברחבה ירוכזו בנק' עניין על מנת לייצר מיקרו אקלים נח הרחבה י

 לשהייה.

o מ' ותכנון   6-10יצירת רציפות מרחב ההצללה ע"י נטיעת עצים במרווחים של    -רציפות צל

 (.20חפיפת צמרות בבגרות העץ )בגיל 

o חמות  תכנון רציפות משך הצללה מעל אזורי השהיה בשעות ה -רציפות משך ההצללה

(9:00-15:00.) 

o ינטעו עצים  בוגרים צפופי עלווה.  - איכות הצל 

o    יתוכננו בתי גידול רציפים ומשמעותיים לעצים. ככל שניתן, בית גידול   -בתי גידול לעצים

מ"ק. שטח בתי הגידול לעצים בתת הקרקע יסומנו בתכנון המפורט,  24-לעץ לא יפחת מ

 ויות המקומיות.בהתאם לפרטי ביצוע שיגובשו מול הרש

o התכנון ייקח בחשבון את המרחב הפיסי ואת זוויות השמש. -מיקום ומורפולוגיה 

o  מ'  יאפשר נטיעת עצים. במדרכות  2.5רוחב מדרכות מתוכנן מינימלי  –רוחב מדרכות

מ' לפחות יתוכננו שדרות כפולות של עצים, משני צדי שביל אופניים דו  7רחבות שרוחבן 

מ' הגובלות בשצ"פ, שב"צ, שפ"פ, הצללת הרחוב תשען גם  2.3נתיבי. במדרכות צרות מ 

 על נטיעות במרחבים הגובלים.

o  דרום, פתרון ההצללה בשני צידי -ברחובות בהן האוריינטציה הינה צפון -כיווני השמש

הרחוב עד כמה שניתן. ברחובות בהן האוריינטציה מזרח מערב, תהיה העדפה לפתרון 

 הצללה רציף ואיכותי לפחות במדרכה הצפונית.

o  העדפת גודל עצים על פני כמות עצים. -גודל עצים 

o מ',  4.5חוב, יתוכננו עצים בעלי נוף גבוה של לפחות בקרנות ר - נטיעת עצים בקרן רחוב

 וגזע צר עד כמה שניתן.

o  מ' על מנת לאפשר אוורור.5-'3גובה מינימלי של אלמנטי ההצללה  -אוורור ' 

o :להלן עקרונות הפיתוח הנופי של הכניסות לתחנות 

 אדריכלי של מבנה הכניסה לתחנת המטרו –עקרונות פיתוח אורבני  .ב

י מיקום מיטבי של ל ידהכניסות לתחנת המטרו נועד לייצר רמת שרות גבוהה למשתמש וזאת עתכנון 

 הכניסות/ יציאות של תחנת המטרו, ותוך הקפדה על העקרונות הבאים:

ירידה ממפלס הרחוב אל מבואת הכניסה לתחנה בדרך הקצרה והמהירה ביותר, כך שמיקום  .1

 הכניסה יהיה קרוב ככל הניתן למבנה התחנה.
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קרבה למוקדי עניין כגון: ריכוז לאזורי מגורים, שטחים ציבוריים, מוסדות תרבות, בריאות,  .2

ספורט וכדומה, שטחים פתוחים מוקדי תעסוקה ומסחר. וכל זאת מתוך כוונה לשרת אוכלוסיית 

 נוסעים רבה ומגוונת ככל הניתן.

 תחבורה ציבורית.קישוריות לקווי מתע"ן אחרים: תחנות ר"י, קווי רק"ל ומסופי  .3

נגישות נוחה של משתמשים: מדרכות רחבות, צירי הולכי רגל, שבילי אופניים, תחנות  .4

אוטובוסים צמודים לכניסות תחנות המטרו. זאת תוך תיאום עם התכנון העירוני ו/או ההנחיות 

הנגזרות מהתכנון המפורט לאזורים בהם ממוקמים מבני הכניסה. שילוב שבילי האופניים עם 

חב הפיתוח של התחנה בו ישולבו חניות אופניים וימוקמו תחנות השכרה לאופניים מר

וקורקינטים לשימוש הקהל. המדרכות הסובבות את מבנה התחנה ובקרנות הרחוב יהיו ברוחב 

 המתאים לשילוב אלמנטי פיתוח עצים וכדומה. 

מיועד להריסה  מיקום כניסה/יציאה לתחנה לא תביא להריסת מבנה קיים אלא אם כן המבנה .5

במסגרת פינוי/ בינוי של תכנית מאושרת אחרת או שהריסת המבנה נגזרת מעצם בניית התחנה 

 עצמה. )מידות אורך ורוחב התחנה גדולות מתחום רוחב הדרך הקיימת(

מבנה הכניסה ישתלב בסביבה האורבנית מבחינת גודל המרחב הפתוח מסביב למבנה התחנה  .6

ים ממבני מגורים או מבני ציבור צמודים וכן מבחינת עקרונות והמרחקים המינימליים הדרוש

העיצוב האדריכלי כך שלא יהוו מפגע או נטע זר בתוך המרקם הסביבתי הן מבחינת הגודל הפיזי 

 והן מבחינת מפגע סביבתי )כגון פליטת עשן, רעש וכו'(

רו. וזאת ע"י סביבת מבנה הכניסה תהיה בעלת אופי ייחודי המעיד על המצאות של תחנת מט .7

יצירת קו עיצוב אדריכלי אייקוני אחיד לכל מבני הכניסה לתחנות מטרו הכולל עיצוב צורני, 

 קביעת חומרי גמר וגוון, פיתוח סביבתי וכו'.

 

 דף תחנה .3.3.3

מציגים את כל התחנות לאורך עירוני השילוב ה. דפי 4בנספח דף התחנה מתואר בדפי שילוב עירוני 

 עם מערכות התחבורתיות שבסביבתה.התחנות תפקוד וקישוריות  מתואריםהתוואי כמו כן, 

 .5 בנספחמרקמים לשימור מופיעים 

 .6בנספח מופיעים בסקר עצים עצים לשימור 

 מערכות אנרגיה ותשתיות נלוות  .3.4

לצורך תפעול אפקטיבי של מערכת קווי המטרו בשגרה ובחירום, יש הכרח למערכות אנרגיה ותשתיות 

אחראיות לתפקוד שוטף של האלמנטים השונים. מערכות אלה יכללו חדרים טכניים שישמשו נלוות אשר  

כחדרי השנאה ותחנות שאיבה, מערכות חשמל נייחות, קווי חשמל, ומערך חירום שיכלול גנרטורים 

לחירום ומתקנים המגבים אותם. הנעת רכבות המטרו ומערכות החשמל  הנלוות שהוזכרו, יתוכננו ע"ב 

או  161חשמלית שתסופק מרשת החשמל הארצית )חח"י(, המסוגלת לספק חשמל במתח עליון ) אנרגיה

קילו וולט(. הבחירה בהזנה חשמלית של מתח עליון   33או    22,  11קילו וולט( או לחילופין במתח גבוה )  400

רו למערכת חישמול המט  -או גבוה למערכת המטרו הינה נגזרת של ההספקים הנדרשים למערכת המטרו

 )הרכבת( וכן למערכות שירותי חשמל בתחנות ובמנהרה.
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בשלב התכנון  מציגה ריכוז הספקים עבור קווי המטרו השונים )כפי שהתקבלה מנת"ע 3.4.1טבלה 

 (:הראשוני

 :ריכוזי הספקים עבור קווי מטרו3.4.1טבלה 

 

 חיבורי חשמל:בהתאם לספר אמות המידה של רשות החשמל שלפיו חח"י מחוייבים לספק 

 בקשת חיבור מחח"י צריכה להיות במתח עליון. - 16MVA-עבור הספקים מעל ל •

 בקשת חיבור צריכה להיות במתח גבוה.  1MVA -ל 16MVAעבור הספקים שבין  •

לאור המוצג לעיל, בהתבסס על גודל ההספק הנדרש וכמות החיבורים לאורך תוואי המטרו, ניתן יהיה 

כנון המקדים, בהתאם להנחיות נת"ע, גבוה או מתח עליון מרשת חח"י. בשלב התלבחור זינה במתח 

הוחלט לתכנן את מערכת המטרו לפי מערכת במתח גבוה. עם זאת, נושא זה ייבחן בעתיד לאורך התכנון 

 .תכנית סטטוטורית משלימהדבר אשר יחייב המפורט, ויתכן ויוחלט לבסוף על הזנה במטח עליון, 

גבוה, ותכלול שני מרכיבים   של קווי המטרו תתוכנן למתח  מערכת ההזנה החשמליתרו:  הזנת חשמל למט

  עיקריים )מערכת כפולה(:

 מערכת חישמול המטרו: מיועדת להנעת המטרו. .1

 מערכת שירותי חשמל: מיועדת לאספקת חשמל לתחנות ולמנהרה. .2

 

 ו( מובא להלן:תיאור כללי להזנה חשמלית במתח גבוה בין תחמ"ש לצרכן )מערכות המטר

תחמ"ש מוזן מרשת ארצית במתח עליון והוא כולל שנאים הממירים מתח עליון למתח   –  תחמ"ש -

גבוה וכך התחמ"ש מהווה מקור לזינה במתח גבוה. יובהר כי מערכות המטרו יחוברו למתח גבוה 

 לאחר המרתו בתחמ"ש של חח"י, ובהתאם התכנית אינה כוללת תחמ"ש.

יות עילים או תת קרקעיים במתח גבוה קווי הולכה יכולים לה - רשת החשמל הארצית -

 ומאפשרים לקשר בין מבקש החיבור במתח גבוה לתחמ"ש קרוב.

התחברות לרשת מתח גבוה מחייבת חדר מיתוג ומניה עבור חח"י בגבולות  – חדר מיתוג ומניה -

 התכנית.



 

 _taskirתסקיר_מטרו-20-05-20 469מתוך  152עמוד 

 

 

 

 בהתאם לאמור, מערכות המטרו יתבססו על אספקת חשמל מרשת החשמל הארצית במתח גבוה, משני

מקורות אספקה שונים ובלתי תלויים, על מנת לאפשר גמישות וזמינות מקסימלית להנעת המטרו. 

 מערכת הזנה כפולה מצריכה שני אלמנטים:

טבעת ראשונה תהיה עבור חישמול המטרו, היא תוזן בשני חיבורים במ.ג. כאשר אחד מהם  יהיה  -1

ומהם יצאו קווי חשמול  TSSול קו גיבוי בלעדי. חיבורי חשמל מ.ג. יחברו את חדרי החישמ

 .1.5KVלמטרו במתח ישר 

טבעת שניה תהיה עבור שירותי חשמל למטרו בתחנות ובמנהרה. היא תוזן בשני חיבורים במ.ג.  -2

כאשר אחד מהם יהיה קו גיבוי בלעדי. חיבורי חשמל מ.ג. יחברו חדרים המיועדים לשירותי 

 רותי חשמל בתחנה ובמנהרה. , ומהם יצאו הזנות חשמל במתח נמוך לשיSSSחשמל 

 מציג סכמה כללית לחיבור חשמל במתח גבוה עבור חישמול המטרו ושירותי חשמל למטרו: 2.6.1איור 

 

 
 סכמה כללית לחיבור חשמל במתח גבוה עבור מערכת המטרו ומתקנייה.  -3.4.1 תרשים
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 מטרו:  -חשמול רכבת חשמלית  .א

 כללי

( לתחנה, ויבוצע כאמור בחיבור חשמל )מקור 3MWבהספק גדול יחסית )חשמול רכבת מטרו דורש חיבור  

בלתי תלויות אחת בשנייה, אחת תהיה  קטגוריות תכנון חיבור חשמל יוזמן בשתיהזנה( במתח גבוה. 

 .3.4.1 תרשיםבכמוצג ייעודית לשירותי חשמל לתחנות, והשנייה תהיה ייעודית לחשמול המטרו 

לפסי  1.5KV DCלהלן תיאור כללי למערך חשמול המטרו מהזנה במתח גבוה עד לחיבור מתח חשמול 

 (:3.4.2 תרשיםהמטרו )

 
 סכמת מערכת חשמול מערכת המטרו – 3.4.2 תרשים

 מערך החשמול כולל :

 ( ACמסדר מתח גבוה ) מתח  -1

 מיישרים )שנאי עם ליפוף כפול במוצא + דיודות יישור מתח( -2

 וקה והזנה חשמלית במתח ישר לוחות חל -3

 פסי הולכה וחשמול המטרו לאורך התוואי -4

 

 רמות מתח חשמול המטרו:

 כלהלן: DCניתן לתכנן חשמול רכבות חשמליות במגוון רמות מתח 

 DCמתח נמוך 

• 600V 

• 750V 

• 1500V 

 DCמתח גבוה 

• 3000V 

מציג אפיון עבור רמות  3.4.3 תרשיםנחשבות כנפוצות ביותר.   V , 1500 V 750כאשר שתי רמות מתח 

, הספק הנדרש SYSTRAהמתח ביחס להספק הנדרש לרכבת חשמלית. עפ"י המידע שהתקבל מחברת 
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, בהתאם להספק ועפ"י גרף לעיל רמת מתח חשמול יכולה להיות בין  3MWבתחנה לצורך חשמול הינו 

750 – 1500 V. 

 
מערכת המטרו  –רמות מתח ביחס להספק למערכות רכבת חשמלית מסוגים שונים  אפיון  – 3.4.3 תרשים

(SUBWAY.מוצגת בחלק התחתון של הדיאגרמה ) 

 חשמול המטרו לאורך התוואי .ב

י ל ידחשמול המטרו לאורך המסילה ניתן ליישם בשיטות שונות. שיטות חשמול המטרו יכולות להיות ע

י חיבור תחתי. חשמול רכבות מטרו מבוצע ברוב המקרים ל ידאו ע  (Catenary or OHLEחיבור עילי )

בחיבור תחתי בהעדר שיקולי בטיחות המונעים אותו במפלס הרחוב )שם חיבור תחתי יוצר סיכון 

 עמודים. \להתחשמלות(, ולאור העובדה שהוא מייתר תשתית תלויה

  : rd rail 4 -או ה 3rd rail -חיבור תחתי יכול להתבצע בשיטת ה

מטרו והיא נחשבת  –שיטה זו שימושית בעיקר לחשמול רכבות  - rail rd3 -חשמול המסילה בשיטת ה

כבטיחותית למשתמש עם חיסרון של היווצרות זרמים תועים דרך פסי הרכבת לאלמנטים המתכתיים 

 . rail rd3מציג תצלום של רכבת המוזנת בשיטת  43.4. תרשיםבאדמה. 
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   rail rd3רכבת חשמלית המוזנת בהזנה תחתית בשיטת  – 43.4. תרשים

בשיטה זו, הפס השלישי משמש לחיבור מתח חשמול )פוטנציאל חיובי( "+" ופסי הרכבת משמשים 

 " .-לחיבור מתח חשמול )פוטנציאל שלילי(  "

היא מטרו ו –שיטה זו שימושית גם כן בעיקר לחשמול רכבות  - rail rd4-חשמול המסילה בשיטת ה

נחשבת כבטיחותית למשתמש ולמערכות ואלמנטים מתכתיות שבקרבת התוואי מהסיבה שבשיטת חיבור 

 זו אין זרמים תועים.

בדומה לשיטה קודמת מתח חשמול מחובר ישירות לפס שלישי ופס רביעי )מסילות רכבת לא מחוברת 

ופס רביעי משמש לחיבור למתח חשמול(, פס שלישי משמש לחיבור מתח חשמול )פוטנציאל חיובי( "+" 

 ".-מתח חישמול )פוטנציאל שלילי( "

 לשיטה זו יתרונות רבים ויישקל ביצוע השיטה בחשמול המטרו בשלב תכנון המפורט של מערכות המטרו. 

 מערך גנרטורי חירום:

בעת תקלה באספקת החשמל מרשת החשמל הארצית, יש צורך במערך גנרטורי חירום אשר ימשיכו לספק 

לרבות מערכות בטיחות וביטחון בתחנות ובמנהרות. מערך  -אנרגיה חשמלית עבור כלל מערכות המטרו

 Stepגיבוי כזה דורש מתחם/שטח ייעודי הכולל חדרי גנרטורים, חדרי חשמל במתח נמוך, חדרי שנאי 

Up .וחדרי חשמל במתח גבוה , 

 הנחיית נת"ע לתכנון גיבוי למערכת מובאת להלן:

 גיבוי חשמלי לתחנות יהיה במתח גבוה. -1

 באזור הדיפו(. הינותכנון ריכוז גנרטורים ) -2

 תכנון מערכת סנכרון גנרטורים. -3

 ממתח נמוך למתח גבוה. Step Upתכנון שנאי   -4

 גבוה( לתחנות.תכנון חיבור תוואי גיבוי )מתח  -5
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 חדרים טכניים בתחנות:

קרקעיות מתוכננות במבנה תלת מפלסי הכולל מפלס קומה טכנית, מפלס כרטוס -תחנות המטרו התת

ומפלס רציפים. מפלס פני השטח כולל את הכניסות/יציאות של התחנות וכן מהווה גישה ומעבר לחיבור 

 מ' עומק בממוצע(. 25-ציפים בתת הקרקע )כתשתיות חשמל ותקשורת בין מפלס הרחוב ועד למפלס הר

 בכל תחנה לאורך קווי המטרו מתוכנן שטח טכני ייעודי להזנת המטרו במפלסים השונים:

 : במפלס זה מתוכננים בעיקר ארונות חשמל.מפלס כרטוס •

 : במפלס זה מתוכננים בשני צידי הרציף חדרי חשמל במתח נמוך עבור המנהרות.מפלס רציפים •

 שלהלן: 23.4.: מרכז בעיקר חדרי חשמל כמתואר בטבלה טכנימפלס  •
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 תיאור חדרי החשמל במפלס הקומה הטכנית בתחנות :3.4.2טבלה 

 תיאור  חדר טכני

חדר מיתוג ומניה ייעודי 
 עבור חח"י

 חדר זה מיועד לקליטת הזנת חשמל מ.ג. מחח"י לתחנה עצמה

שירותי  –חדר מתח גבוה 
 חשמל

מסדר מתח גבוה, חיבור ממונה חח"י ויציאות חדר זה מכיל 
 הזנה לשנאים

שירותי  –חדרי שנאים 
 חשמל

 מוזן מחדר מ.ג. ומזין חדר מ.נ. והוא כולל שני שנאים 

 –חדרי מתח נמוך 
 שירותי חשמל

 מוזן מחדר שנאים ומזין שירותי חשמל בתחנה

מוזן במ.ג. מחדר חח"י והוא כולל שני שנאים, שני מיישרים,  חדר חשמול
 לוח מתח נמוך ישר וחילופין ומסדר מתח גבוה. 

 1.5KVחדר זה מיועד להזנה וחשמול המטרו במתח 

 UPSחדר 

 

מיועד לגיבוי זמני למערכות חיוניות בזמן של כשל בהזנה 
 חשמלית מחח"י.

 מסדר מתח גבוה.חדר זה מכיל  חירום -חדר מתח גבוה 

חירום והוא כולל  –חירום ומזין חדר מ.נ.  -מוזן מחדר מ.ג.  חירום-חדר שנאי 
 שנאי 

 חירום ומזין שירותי חשמל חיוניים בתחנה  -מוזן מחדר שנאים   חירום -חדר מתח נמוך 

 שלהלן מציג תכנית עם מיקומי החדרים הטכניים בתחנה: 3.4.5 תרשים

 תכנית עם מיקומי החדרים התכנים בתחנה  :3.4.5תרשים 
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 פעילות בדפו .3.5

 דפו ב פעילויות אורית .3.5.1

 כללי

המתחם ימוקם בכל אחד מקווי  רכבות המטרו.של הינו מרכז לתחזוקה, תפעול וחנייה  דפומתחם ה

 דפו, )בקצוות התוואי( בשל אורכו של הקו. הדפוימוקמו שני מתחמי  M1המטרו, כאשר בקו המטרו 

: תחזוקת קרונות, שטיפה, כגון  כולל פעולות רבותו  מרכז בתוכו את כל המבנים המשמשים לתחזוקת הקו

. תכנון עות גנרטורים לכלל מרכיבי המערכתגיה לגיבוי חשמל באמצרומרכז אנ  אזורי אחסון,  דיור קרונות

ליצור זרימת תהליכים שוטפת ללא  מטרהלתהליך של "פס ייצור", ב יהיה באופן המותאםהמתחם 

הפרעות או תנועת רכבות מיותרות. תכנון מסוג זה מאפשר את הטיפול הטוב ביותר במסגרת הזמן הקצר 

 .דפובמציג את הפעולות העיקריות  3.5.1.1תרשים  ביותר.

 
 דפו: סכמה עקרונית לפעולות עיקריות ב3.5.1.1תרשים 

 רקע

כולל מספר מבני תחזוקה ומשרדים, בהם מבנה תחזוקה דונם ו 350 -משתרע על שטח של כ דפומתחם ה

 ושמששיממספר הקרונות  יםגזרנגודל ושטחי המבנים  כבדה, מבנה תחזוקה קלה, מתקני שטיפה, ועוד.

את צי הקו, מכמות כוח האדם התפעולי הדרוש בפעילויות התחזוקה, ומפרוט המחלקות והאגפים 

 השונים אשר יאכלסו את המבנים השונים במתחם.

להלן פרוט תמציתי של המרכיבים המרכזיים המייצגים את עיקר הפעילות המתוכננת בתפעול אתר 

 הדפו:

 ( OCC building) דפומבנה בקרה ל

כולל את כל מתקני בקרת הפעילויות של הקו. הדבר מרכז את כלל בקרת מיקום הקרונות, מבנה הבקרה  

 תחזוקה שוטפת של הצי, התרעות תזמון וכד'. ממבנה זה ינהלו את פעילות תפעול הקו.

  (:(Fixed Installations Maintenanceה כללית מבני תחזוק

במפלס אחד. מבנים אלו ימוקמו בנקודות ההתחלה והקצה   כולושטח אזור מבני תחזוקת התשתיות יהיה  

של המתחם. הם יכללו משרדים וסדנאות עבודה על תשתיות המסילה, איתות וציוד בקרה, סימנורים 

ני מכא-)מתקני איתות לרכבת(, מערכות חשמל ותקשורת, מערכת לבדיקת דלתות הרציף, ציוד אלקטרו
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שימוקמו  . מבני תחזוקת התשתיות יכללו גם שטחי אחסון פנימיים וחיצוניים מגודריםכרטוסומערכות 

בסמיכות לבתי המלאכה. מטרת סמיכות שטחי האחסון לבתי המלאכה היא לאפשר זמינות של  הציוד 

 . הכבד, עגלות טיפול וזמינות של המתקנים הנייחים )מקובעים לרצפה(

 מתחמי תחזוקה

יכלול  M1ות התחזוקה מרוכזות בשני מרכזים עיקריים: תחזוקה קלה ותחזוקה כבדה. קו המטרו פעול

)בצפוני ובדרומי(, בשל אורכו הארוך של הקו, כל אחד ממרכזים אלו יכלול מרכז תחזוקה   דפושני מרכזי  

 קלה ורק אחד מהם יכלול תחזוקה כבדה.

 (:Light Maintenance) מתחם תחזוקה קלה

בדיקות תקופתיות, תחזוקה שוטפת, פירוק והרכבה של חלקי חילוף תחזוקה הקלה כוללת פעילות ה

הפעולות במתחם מתבצעות על הרכבות עצמן )ללא  פרוק .  שונים, עבודות חשמל ותיקונים מכניים קלים

התפעול יהיה קצר ויוכל להתבצע גם בשעות והרכבה( ע"י צוות מיומן באמצעות כלי עבודה בסיסיים. 

 מבנה התחזוקה הקלה יהיה פעיל לאורך כל שעות היממה.. דפוב לחץ

צפון יכלול מתחם  M1במטרו  דפוה .לפעילות במתחם התחזוקה הקלהדוגמא  מציגה 3.5.1.1 התמונ

 .דרום M1, מתחם תחזוקה כבדה יהיה במטרו כבדהיכלול מתחם תחזוקה  ולאתחזוקה קלה 

 (: MaintenanceHeavy) מתחם תחזוקה כבדה

מתחם זה נועד לטיפול ברכיבים עיקריים ברכבות, תיקון קרונות שנפגעו או שקיימת בהם תקלה 

 משמעותית במערכות, החלפת רכיבים מאסיביים וטיפולי תחזוקה ארוכים. 

ד. הטיפול במתחם זה הינו ארוך והטיפולים במתחם זה יבוצעו באמצעות ציוד כבד וצוות מקצועי מא

רש מתחם גדול יותר מזה של התחזוקה הקלה. מבנה התחזוקה הכבדה יפעל רק בשעות הבוקר. יותר ודו

במקרים של תאונות ותקלות מיוחדות, שעות פעולות הדפו ישתנו כך שינתן מענה מיידי ומהיר לאירועים 

  חריגים.

 M1במטרו  דפוה מציגות דוגמאות מהפעילויות בכל אחד ממתחמי התחזוקה. 3.5.1.2-ו 3.5.1.1תמונות 

 M1, מתחם תחזוקה כבדה יהיה במטרו  כבדהיכלול מתחם תחזוקה    ולאצפון יכלול מתחם תחזוקה קלה  

 .דרום

 

: דוגמא לטיפול בקרה בקרון               3.5.1.2תמונה   : דוגמא לטיפול אוברול בחוגון 3.5.1.1תמונה 
 במתחם אחזקה קלה  במתחם אחזקה כבדה                                   
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 (MOWמחסן חלפים )

מבנה מחסן החלפים ישמש כמחסן חומרים, ציוד, משרדים ומלתחות. רצפת חדר אחסון החומרים תהיה 

מנפח המיכל הגדול ביותר בתוכן יוצבו מכלי   110%בחדר יותקנו מאצרות ניידות בנפח  מבוטנת ואטומה.  

 החומ"ס. סוגי המאצרות יותאמו לחומרים המאוחסנים בהם.

 מתקן סילו למילוי חול

בכל קרון . קרונות הרכבת כוללים מערכת פניאומטית המפזרת חול על גלגלי הרכבת בעת הצורך

. החול מגדיל (3.5.1.2)ראה תרשים    ת.כל אח(  litter 13)ק"ג    20של    (sand box)קופסאות חול    3ממוקמות  

במילוי שוטף של  את יכולת ההצמדות עם תחילת התנועה של הקרון ועם עצירתו. למטרה זו יש צורך

רכבת תלויה באופן תפעול הקרון ע"י המיכל החול הממוקם בקרון. כמות החול הנדרשת לצורך הפעלת 

  הנהג, באורך הקו, בשיפועים וברמת התחזוקה של המסילה.

המתקן מתוכנן להזין חול למכלי החול  .דפומילוי החול יבוצע במתקן ייעודי שימוקם במתחם ה

 . (שני קרונות)הממוקמים בתוך הקרונות. המתקן יוכל להזין רכבת אחת בכל פעם 

, מציג סכימה של מתקן החול. כל מערכת הזנת החול לקרונות תמוקם בתוך חדר סגור. 3.5.1.3תרשים 

 הקומפרסור שמזין את החול למערכת הצינורות ימוקמו מחוצה לו.סילו החול ו

כלול חדרים טכניים שבהם ימוקמו בין השאר המדחס ומתקן מילוי למכלי החול הנמצאים יהמבנה 

כן, המבנה יכלול חדר שירות עבור עובדי הניקיון -במתלים של הקרונות, שירותים ומטבחון לעובדים. כמו

במתקן החול תותקן  סילו לאחסון חול ימוקם בסמוך למתקן מילוי החול., כאמורשל חניון הקרונות. 

ייאסף לתוך מיכל מובנה וישאב    , אשרנק את האבק שנוצר במתקןתימערכת פילטרציה לאבק. המערכת  

 ויפונה כפסולת בניין.

 

 
 ( בצמוד לגלגלי הקרונותsand box: מכלי חול )3.5.1.2תרשים 
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 של מתקן החול: סכמה 3.5.1.3תרשים 

 

( אזור דיור רכבות ישמש כשטח חנייה לקרונות הרכבת. המהירות מקסימלית Stabling area)  דיור רכבות

מציג דוגמא למתחם   3.5.1.3קמ"ש. במתחם זה יהיה גם מכונות השטיפה. תמונה    25מותרת באתר תהיה  

 דיור.

 

 : דוגמא לאזור דיור לרכבות3.5.1.3תמונה 

 (Washing machine building) תמבנה לשטיפת רכבו

 תאור המערכת:

 במתקן זה תבוצע שטיפה חיצונית לרכבות. 

מומלץ שאזור ניקוי הרכבות יהיה מקורה במטרה לשמור על מברשות הניקוי מנזקי השמש וכדי לייעל 

אבק, לכלוך שומני וכל לכלוך אחר מהרכבות,  רתהס הינההשטיפה מטרת את פעולת מחזור המים. 

 –פעמיים בשבוע לכל רכבת, ובעונה גשומה  –הרכבות תבוצע על פי צורך. תדירות מוערכת בקיץ שטיפת 

אוטומטי, ידנית ומעבר  –אחת לשבועיים. מערכת השטיפה הינה חשמלית ויש בה שלושה מצבי הפעלה 
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 דק'. מערך 20-ללא שטיפה. מחדר הבקרה הסמוך ניתן לשלוט בהפעלה. זמן השטיפה עבור רכבת הוא כ

 מציג דוגמא למתקן לשטיפת רכבות. 3.5.1.4תמונה רכבות ביום.  13 -השטיפה יטפל בכ

 

 : דוגמא למכונת הניקוי האוטומטי3.5.1.4תמונה 

 להלן פרוט שלבי השטיפה:

תהליך קדם השטיפה המבוצעת ע"י התזה של מים. המים בתהליך הקדם שטיפה  - קדם שטיפה .1

 הינם מים מושבים מהתהליך.

 מערכת מתזים המתיזה חומר ניקוי עם מים מושבים מהמערכת. –חומרי ניקוי  .2

 הברשת הקרונות באמצעות מערכת מברשות המקרצפות את שטח הפנים של הקרונות.  –הברשה   .3

הצטברות אבן, יעשה שימוש במים מתתבצע במים נקיים. בכדי להימנע    שטיפת הרכבת  -שטיפה   .4

 מרוככים.

מהמים מתהליך השטיפה יטופלו ויושבו לתהליך. המים המטופלים יחזרו לתהליך ויאוחסנו במיכל   80%

 .2014אגירת מים. עודפי מים יטופלו ויוזרמו לביוב העירוני, כשעומדים בכללי תאגידי מים וביוב 

 (wheel machining facilities) חזת גלגליםמכונות הש

מוקם בבור הטיפולים מתחת למפלס המסילה, כאשר קרון הרכבת עובר מעל י מתקן השחזת הגלגלים

למערכת ההשחזה לצורך ביצוע הטיפול. המשחזת הינה מכשיר חריטה ייעודי עם בקרה ממוחשבת 

מבצע השחזה לשני זוגות גלגלים במקביל, וכן טיפול בדיסקים של הבלמים. ההשחזה מבוצעת ללא ה

ולת ההשחזה עבור כל קרון אורכת כשעה. הצפי הוא שהמתקן יעבוד פירוק של הגלגלים מהקרון. פע

. אבק  תתבצע עם מינימום מפגעים סביבתיות של רעש ופיזורמספר ימים בודדים בחודש. פעולת ההשחזה  

בתוך תא אותו  ותאחסן אותם צויד במערכת אשר לוכדת את סלילי המתכתימתקן ההשחזה לשם כך, 

צינור שאיבה לפליטות עשן ואבק  (. למתקן ההשחזה יחובר3.5.1.5ונה )תמ ניתן לפנות על פי הצורך

על פי צורך מלוח  תתבצעכוון לאזור ההשחזה, והשאיבה י השאיבההנוצרים מפעילות המכונה. צינור 

 הבקרה. 

 בהתאמה. מערכת ההשחזהותמונת דוגמא לסכמה  מוצגים 3.5.1.6ובתמונה  3.5.1.4בתרשים  
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 פסולת סלילים ממתקן ההשחזה: 3.5.1.5תמונה 

 

 

 

 גלגלים  השחזת למוכנת דוגמא: 3.5.1.6 תמונה                            : סכמת מכונת ההשחזה3.5.1.4תרשים 

 

 (Test track) מסלול הרצה לרכבות

פעולות מסלול הרצה לקרונות ורכבות כולל בדיקת בלמים. המסלול ישמש לבדיקת הקרונות אחרי 

 תחזוקה ולצורך הרצות ראשוניות של הקרונות ובדיקת תקינותם.

 המסלול ידמה נסיעה בקווי הרכבת עצמן. המסלול צריך להיות מגודר במלואו כדי להימנע מתאונות.

 מאגר מים תת קרקעי

שמש ( שיקוב כ"א 550שני מאגרים בנפח של )קוב  1,100בנפח של באתר ימוקם מאגר מים תת קרקעי 

 לק ממערך כיבוי האש באתר. כח
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אטומה באמצעות יריעות ביטומניות ובמבנה תעלת ניקוז.  ו תהיהמוקם בתוך מבנה, שרצפתיהמאגר 

 מוקם גם חדר משאבות. ימבנה ב

 מבנה שנאים

וכן חשמל לקו הרכבת. המבנה יכלול  דפומבנה השנאים שימוקם במתחם יספק חשמל לכל אתר ה

 רה ותקשורת הדרושים לתפעול מערכת ההסעה.פונקציות של אספקת חשמל, בק

 גנרטורים לחירום

 .ספקת החשמלהימוקם חדר עם גנרטורים לחירום. הגנרטורים ישמשו לגיבוי בעת הפסקת ב  דפובאתר ה

הגנרטורים ימוקמו בתוך מבנה בו יותקנו מערכת אוורור וכן משתיקים. לכל גנרטור יוקצה מיכל סולר 

 ר ימוקמו בתוך המבנה בתוך מאצרות.יומי ומיכל סולר שבועי אש

 לא יהיו גנרטורים בתחנות אלא רק בדפו.

 תא צביעת קרונות

תא לצביעת קרונות ממוקם בדרך כלל בתוך מבנה התחזוקה הכבדה. תא הצביעה מאפשר צביעה וייבוש 

כאשר של קרון רכבת בשלמותו. פעילות צביעת קרונות מבוצעת בתדירות נמוכה ואחת למספר שנים או 

 . דפובשגרת התפעול הרגילה של ה  תארעה תאונה או פגיעה בציוד. יש לציין כי פעילות הצביעה אינה נעשי

אטום אשר  יהיהדר החבחדר הצביעה יותקן מפוח לשאיבת אדי הצביעה והם יעברו דרך מערכת טיפול. 

הטיפול לארובה מעל לגג כב מערכת לוויסות לחצים ופתח יציאה המנתב את האוויר לאחר רותבתקרתו 

 המבנה.

 דפובמתחם הדרכים ומסילות 

מסלול לינארי בהתאם לדרישות התפעוליות. הרכבת יוצאת תבסס על תהרכבות במתחם ת זרימתנועת 

ממסילות הדיור, חוצה את הדיפו ודרך שער היציאה, היישר אל תחנת הדיפו להעלאת נוסעים ותחילת 

רך איזור הבדיקה הבטחונית לאיזור הניקיון והתחזוקה הקלה הקו. בגמר השירות, הרכבת חוזרת ד

ומשם חזרה אל מסילות הדיור כאשר הרכבת מוכנה לתפעול הבא. במידה וישנה תקלה כלשהי, קיים 

תנועת כלי הרכב מפלג לפני מסילות הדיור אל איזור התחזוקה הקלה ולמסילת המבחן במקרה הצורך.  

על מנת לאפשר גישה לכל מתקן ומבנה תוך צמצום סטרית -וודהתפעוליים במתחם תהיה היקפית 

 . ושמירה על גישה מהירה לכוחות ביטחון וכיבוי אש למינימום האפשרי של מפגשים עם מסילת הרכבת

בנוסף, תוכננו מדרכות להולכי רגל )צוות, טכנאים חיצוניים, כוחות ביטחון, משלוחים ומבקרים( באותו 

 החניונים לכל מתקן בדיפו.אופן שיאפשר גישה מהירה מ

 לדפו הגישה

. תפעול הדיפו השוטף יבוצע 4לצורך הקמת הדיפו מתוכננת דרך גישה זמנית המתחברת ממזרח לכביש 

דרך גישה מרחוב ספיר באיזור התעשיה של כפר סבא המתחבר לצד הדרומי של הדיפו. לפני שער הכניסה 

ולכלי   M0תחבורה ציבורית שתשרת את תחנת הדיפו  לדיפו, מתוכנן מעגל תנועה המאפשר פניית פרסה ל

 רכב המגיעים לצורך העלאה והורדת נוסעים. 

בנוסף לשער הכניסה לרכבים, מצויה כניסת הולכי רגל דרך גשר עילי מעל הרציפים עם גישה לנוסעים 

ר התעשייה בתחנה וגישה לדיפו למורשים. גישה באופניים ניתנת באמצעות שבילי אופניים, הן מכיוון אזו
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. חניות האופניים ממוקמות בצמוד 4/א בצמוד לכביש 43והן משביל האופניים המתוכנן במסגרת תת"ל 

 לכניסת הולכי הרגל, לאורך המדרכה הדרומית.

 הדפו בתוך תנועה

כפי שצוין, הדרכים בתוך הדפו מצויות בהיקפו ובצמוד לגדר עם דרכים ללא מוצא כך שלא מבוצעת 

 מסילות הרכבת, אך מאפשרת גישה לכלל המבנים והמסילות.חצייה של 

ישנם מספר חניונים לרכבים פרטיים הממוקמים בסמוך לאיזורים העיקריים בדיפו. בנוסף קיימות עוד 

 .WB-12חניות בהיקף הדיפו לצורכי אחזקה ותפעול וכן עוד חניות לרכבים כבדים מסוג 

 הביטחון למסילת גישה

חון ניתנת דרך השער הראשי של הדיפו ובאמצעות שער גישה ייעודי בחלקו הגישה אל מסילת הביט

הדרומי. גישה זו מטרתה לאפשר לכוחות הביטחון וההצלה גישה למסילת הביטחון לצורך טיפול בחפץ 

 חשוד.

 :דפושלבי ביצוע ה

 תיאור עבודות ההקמה 

 תתבצע בשני שלבים עיקריים:  דפוהקמת ה

וללות חפירה, פינוי השטח הקיים במתחם ויישור שטח המתחם למפלס : עבודות אלה כהכשרת השטח •

המתוכנן. עבודות אלו כוללות הסרת שכבת מצע עליון קיים, מילוי במצעים ויצירת שיפועים מתאימים 

 לניקוז השטח.

: עבודות אלה כוללות חפירה לצורך בניית מרתף במבנה המשרדים וביסוס כל עבודות חפירה וביסוס •

 המבנים המתוכננים לרבות ביסוס עמודי החשמול. עבודות אלו יתבצעו לאחר יישור שטח המתחם. 

 דפובינוי ה

 עבודות ההקמה יבוצעו על פי השלבים הבאים: 

 עבודות עפר ליצירת משטח מיושר בגובה סופי הכולל שיפוע לצורך ניקוז;  .א

 חפירת יסודות ומרתפים למבנים במתחם;  .ב

 בניית יסודות המבנים והקמת הקומה הראשונה;  .ג

 הקמת עמודי החשמול;  .ד

 הקמת קירות המבנים;  .ה

 ; דפוהנחת מסילות באזור חניית הרכבות ובתוואי נסיעת הרכבת ב .ו

 עבודות גמר.  .ז

ניתן להעריך כי שלב הכשרת השטח,   אינן ידועות בשלב זה של התכנון, אךוחות הזמנים לביצוע העבודות  ל

 יבוצע תוך כשנתיים מקבלת היתר חפירה. 

 שנים לאחר השלמת הכשרת השטח. 3-4 -ושלם בפרק זמן של כצפוי להיות מ דפובינוי ה

 דפומיפוי ה .3.5.2

על גבי מפה עירונית, תצ"א  דפומציגים את תנוחת ה)שבקלסר התרשימים(    3.5.2.3עד    3.5.2.1תרשימים 
 ותכנית מדידה.
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   ונצפותשילוב נופי  .3.5.3

 4. המתחם נמצא צפון מזרחית לרעננה, מזרחית לכביש M1בקצה הצפוני של קו המטרו מתחם הדפו ממוקם 

ח מעשה ידי אדם, שטח מישורי צפונית למחלף כפר סבא רעננה צפון. כל המתחם וסביבתו הוא אזור חקלאי פיתו

הכולל בעיקר שדות פתוחים ומעט מטעים. בדופן הדרומית של המתחם נמצא מפעל תעשיות אריזה, אזור יחסית  

מגורים של כפר סבא וגן הברון מנשה, בדופן המזרחית שטחים חקלאיים וישוב גן חיים, בדופן הצפונית שטחים 

 בתרשים כמופיע לאיים ומרכז לוגיסטישטחים חק ,4ית כביש חקלאים ובית קברות גן חיים ובדופן המערב

 שבקלסר התרשימים. 3.5.3.1

 מתחם הדיפו חוצה את אפיק נחל גן חיים. 

הקיים מתוכננת הרחבת הכביש ותוספת מסלול טיול ושביל אופניים  4בשטח הנמצא בין מתחם הדיפו וכביש 

 א'. 43במסגרת תת"ל 

למרות שמדובר בנוף חקלאי פתוח רחב ידיים שהוא בעל רגישות  -רגישות נופית של אזור זה תוגדר כבינונית 

מטר מהאזור  800-מטר ממפעל וכ 300-קרוב לשטחים מבונים ומופרים )כ דפונופית גבוה, האזור של מתחם ה

ח זה הוגדר כבעל רגישות נופית המבונה של כפר סבא( ולאחר פיתוחו יצטרף לרצף המבונה של האזור. לכן, שט

 בינונית.

 

 השפעה על הנוף והנצפות

במרחב פתוח זה עשויה להוות פגיעה ברצף השטחים הפתוחים מבחינת המופע החזותי  דפוהימצאות מתחם 

והנופי, שטחים כלואים ופגיעה בשטחים חקלאיים. ולכן יש לתכנן את המתחם בזהירות ותוך בחינה מדוקדקת 

 של המרחב.

ת של כפר סבא, שכונה הצפוניהומ 4ת מכביש ית ביותר של המתחם היא החזית הדרומית אשר נצפיהחזית הנצפ

יצמצם את המרחב הנצפה הפתוח של שטחים  דפוכביש. הזרחית מהמ' מ 80-נמצא במרחק של כ דפומתחם ה

 שבקלסר התרשימים. 3.5.3.1 תרשים י/ראה -חקלאיים רחבי ידיים.

מ' מתחת לפני הכביש. לכן נצפות הדפו מהכביש   10 -, כ4עם זאת, מתחם הדפו מתוכנן בגבהים הנמוכים מכביש  

 הינה מינימלית.

מפעל  ל ידינמוכה מאחר ומתחם הדיפו העתידי מוסתר חלקית ע ההנצפות מתוך שכונת המגורים תפגע במיד

 3.5.3.1 י תרשים/. ראה ביבתו ומאזור המגוריםקיים ועמודי מתח גבוה של חח"י ונמצא במפלסים הנמוכים מס

 שבקלסר התרשימים.

מ' מתחת  9 -המתחם באזור זה נמצא כהיות ובדופן המזרחית של המתחם נמצאים מבני מגורים של "גן חיים", 

בתווך בין הדיפו למגורים מתוכננת רצועת  ,נצפות ממבנים אלו היא גם כן יחסית נמוכה. בנוסףהלמפלס הבינוי 

 נון רחבה וסוללה נופית למזעור הנוכחות של הדפו.גי

 אמצעים לצמצום השפעה נופית שלילית: -שילוב נופי 

מתחם הדיפו מתוכנן במפלסים הנמוכים מהשטח, על מנת ליצור צמצום ההיבט הויזואלי. גובה המתחם: 

מדרונות, במידת הצורך, יתוכננו בשיפועים מתונים על מנת להשתלב בסביבה המישורית הקיימת. יש לשאוף 

מטר  3ל תומכי הקרקע לא יעלו ע םאלמנטיהשולגובה נמוך ככל הניתן לכל האלמנטים הבנויים במתחם הדיפו, 
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מ'. הגדר תתוכנן באופן   4עד    2סביר להניח שהגדר תהיה בגובה של    .פי הצורך. המתחם יוקף בגדר בטחוןוידורגו ל

 אסתטי ככל הניתן ותלווה בצמחיה שתמתן את המפגש עם הסביבה החקלאית.

בחזית עם   יש לשתול שורות עצים ושיחים לאורך המתחםאמצעים לצמצום הנצפות של המתחם מכיוון הכביש:  

 הכביש למזעור המופע של הגידור והמתחם עצמו לנוסעי הכביש. 

בחזית הדרומית הפונה לכיוון השכונה תתוכנן רצועה אמצעים לצמצום הנצפות של המתחם מכיוון הבינוי: 

 מטר לפחות להסתרת המתחם. 5ירוקה הכוללת עצים, שיחים ומטפסים ברוחב מינימלי של 

הפונה לכיוון  תבחזית הצפונית והמזרחיאמצעים לצמצום הנצפות של המתחם בחזית הצפונית והמזרחית: 

מטר לפחות  5השטחים החקלאים תתוכנן רצועה ירוקה הכוללת עצים, שיחים ומטפסים ברוחב מינימלי של 

 להסתרת המתחם.

ות ישוקמו בהתאם לאופי הצמחי כל השטחים סביב המתחם ובתחומו אשר יפגעו במהלך העבוד שיקום נופי:

הסובב ויבוסס בעיקר שיחים גבוהים ועצים. עצים ישתלו כעצים בודדים או קבוצות עצים בשורה. יעשה שימוש 

בצמחיה חסכונית במים תוך התאמה לרמת תחזוקה, בכדי לשמר מראה מיטבי לאורך הזמן. ההמלצה היא 

שרון החקלאיים. שתילת שיחים כדוגמת: בוגנוויליה, אוג, לשתילת שורות ברושים ואקליפטוסים בדומה לנופי ה

 3.5.3.2 תרשיםראה  –יצהרון , הרדוף, דודונאה, יסמין ועוד. מדרונות המילוי יתוכננו בשיפועים מתונים. 

 שבקלסר התרשימים.

פונית מתחת למתחם הדיפו. צ הזה מתוכנן לעבור בתעלה בנוי מערוץ"גן חיים", חלק  ערוץבמרכז המתחם עובר 

יעבור שיקום נופי לשחזור סביבת האפיק, יעשה שימוש בצמחיה המתאימה לסביבת  הערוץודרומית למתחם, 

הנחל בליווי אגרונום ותיאום עם הגורמים הרלוונטים. לאורך האפיק יתוכננו דרכי שירות לפי הצורך. תינתן 

 .טבעי עם מדרונות בשיפוע מתון ללא דיפון ערוץהעדפה לאפיק 

 מטרת הטיפול הנופי: 

 . מיתון הגדר ההיקפית ו/או קירות באמצעות צמחייה האופיינית לאזור בשילוב עם עצים.1

, בין המבנים והמתקנים השונים לריכוך דפו.שימוש בעצי צל גדולים וצמחיה אינטנסיבית יותר בתוך מתחם ה2

י ל ידרי צל והפחתת טמפרטורה וזיהום אויר במתחם. הדגשת הצירים הראשיים עשטח המתחם, יצירת אזו

 צמחיה תוך דגש על צבעוניות והשתנות לאורך השנה.

 

 עקרונות תכנון נופי ואדריכלי למתחם עצמו  .3.5.4

י עצים ופרגולות לעובדי המקום. יתוכננו מדרכות ל ידעצמו יפותחו אזורי ישיבה מוצלים ע  דפובמתחם ה

ילוב עצי צל למזעור השפעת האקלים וצמצום זיהום האויר. לאורך הגידור והקירות תתוכנן נגישות בש

רצועת גינון למזעור מראה הקירות והגידור. הפיתוח הנופי יתבסס על צמחיה אינטנסיבית כולל מערכת 

 מטפסים, שיחים וצמחי כיסוי. השקיה קבוע. שימוש בעצי צל רחבי עלים,

 חתכים .3.5.5

 .3.5.3.3ראה/י תרשים 

 משיקות  תוכניות עם הדפו ממשק .3.5.6

 מציג את הדפו עם תוכניות משיקות. התוכניות הרלוונטיות הינן:)שבקלסר התרשימים(  3.5.6.1תרשים 
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  – 1תמ"א 

 חלקו הדרומי של דפו נמצא במרקם עירוני.

 שטח בעל רגישות להחדרה למי תהום בינונית.

 .בי מיםשטח לשימור משאמתחם הדפו נמצא ב - 35תמ"א 

 .מרקם לשמור משולברוב מתחם הדפו נמצא ב – 1/35תמ"א  

 במרכז הדפו עובר תחום מעטפ מכלול

 תכנית מתאר כוללנית מועצה אזורית דרום השרון– 0522607-417

 

 על פי התמ"מ והתוכניות המפורטות כל האזור הינו בייעוד חקלאי.

 :בסמיכות לדפו

 :ממערב

 (1"א תמ)על פי  לידיעה בלבד –קו תש"ן  

 )דרך ראשית קיימת( 4כביש 

 

 הניקוז למשטר ביחס הדפו מיקום משמעות .3.5.7

 .יהיה מחוץ לרצועת הנחל דפוגבול ה

 .1%גובה הבינוי יהיה גבוה בכאחד מטר מעל מפלסי זרימה של 

 פורטלים .3.6

 רטליםותאור הפ .3.6.1

מטרת הפורטל הינה לאפשר כניסה ויציאת רכבות מפני הקרקע אל תוואי המטרו התת קרקעי. לפיכך, 

צפון קיימות שתי   M1מיקום הפורטל מתוכנן באחת מקצוות המנהרות )במידת הצורך אף בשתיהן(. בקו  

 קצוות למנהרות, האחת בכפר סבא והשנייה ברעננה. 

 הפורטל במתחם הדפו מהסיבות הבאות: י קצוות המנהרות הוחלט למקם אתנמבין ש

 , הפורטל מתוכנן מזרחית לכביש, במקביל ובצמידות למתחם דפו.4מגבלת כביש  בשלראשית,  -

ועל כן נכון למקם את הפורטל     הינו מתחם המהווה חלק ממערך המטרו ונמצא על פני הקרקע  דפוה -

 . בצמידות אליו

ון דיור, טיפולים ותחזוקה שוטפת לרכבות יקנה, בין היתר, את השירותים: חני דפומתחם ה -

תאור הדפו( וגישת הרכבות אליו תתאפשר אך ורק דרך הפורטל   3.5.1)להרחבה בנושא ראה/י סעיף  

 ועל כן נכון יהיה למקמו במתחם זה.

ישנו שטח חקלאי פתוח המאפשר להקצות מקטע להקמת  דפובאזור המיועד להקמת מתחם ה -

 הפורטל.
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בשטחי מועצה אזורית דרום השרון ובסמוך פון יתוכנן פורטל שמיקומו יהיה צ M1לפיכך, בתוואי 

 .דפומתחם הל

הקיים והמתוכנן במסגרת תת"ל   4, המתוכנן בצדו המזרחי של כביש  דפוכאמור, הפורטל יתחיל מאיזור ה

 (, לתחילת התוואי מנהרות התת קרקעיות.דפו, וייקשר בין מפלס פני הקרקע )הא' 43

ומשם יעלו א'  43הקיים והמתוכנן במסגרת תת"ל  4במקטע זה מנהרות המטרו יעברו מתחת לכביש 

 באמצעות רמפה עד למתחם הדפו על פני הקרקע. 

והפורטל הוא חקלאי ונמצא מצפון לאיזור התעסוקה של כפר סבא.  דפויעוד הקרקע הנוכחי של איזור ה

 זור.  לפורטל אין כל השלכה על מערך התנועה של האי

, דפו. לפיכך, ניתן לראות את תנוחת הפורטל, כחלק ממתחם הדפוכאמור, הפורטל מתחבר אל אזור ה

, על גבי מפות מדידה, תצ"א ומפה 3.5 דפובסעיף ה)שבקלסר התרשימים(  3.5.2.3עד  3.5.2.1ם מיבתרשי

 עירונית. 

לקראת התכנון המפורט יתכנו  רוחב של הפורטל. יש לציין כיהחתכי ואת תנוחת  מציג 3.5.3.2תרשים 

 שינויים בתכנון הפורטל.

על פי תרשים זה ניתן לראות כי הרמפות, היוצאות מהפורטל לכיוון המנהרות, נחפרו בשיטת החפירה 

מ'  245וכיסוי ללא קורת גג ולכן במקטע זה הרמפות אינן תת קרקעיות. אורך רמפות הפורטל הינו 

מ' שם תתחלנה  30יורדות עד לעומק  5% -, ובשיפוע של כדפוה ומתחילות בגובה פני הקרקע, במתחם

 המנהרות התת קרקעיות.
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 חתכי הפורטלים .3.6.2

 שיקום נופי –פורטל 

 מטרת השיקום הנופי בפורטלים המהווים מופע חריג בנוף המישורי היא למזער את מופעם.

. צוות או בשטחים הפתוחים הרחובקירות הפורטל מתוכננים לעבור טיפול נופי כך שהם ישתלבו בנוף חזית 

התכנון ממליץ על טיפול נופי המתבסס על חומרי גמר עמידים וברי קיימא, ועיצוב המשתלב בחזות כללית של 

צמחים מטפסים/משתלשלים ועצים  באמצעות. בנוסף, צוות התכנון ממליץ על מזעור מופע הקירות הסביבה

 והצמחייה הקיימת. ביבההסבמידת האפשר, תוך השתלבות הצמחייה באופי 

 מסביב לפורטל יותקנו מעקות בטיחות העומדים בכל תקני הבטיחות להולכי רגל.

 :דפופורטל 

מתוכנן פורטל. עומק החפירה של הפורטל עד  4אשר נמצא בין כפר סבא לרעננה מזרחית לכביש  דפובתחום ה

מ'. החפיר שנוצר כתוצאה   250-מ' מפני הקרקע הקיימת. ירידה לפורטל מלווה בקירות תומכים באורך של כ  10

 מכך מהווה מופע חריג בנוף המישורי. 

ומופע הפורטל עצמו ולהפחית את נצפותו לנוסעים בכביש  מטרת השיקום הנופי היא למזער את מופע הקירות

 . ומכיוון השכונה הצפונית של כפר סבא 4

 :טיפול נופי

מוצע לבצע רצועה מגוננת, בנוסף ישתלו עצים לאורך הפורטל במרחק וצפון בצמוד לקיר הפורטל לכיוון דרום 

 .3.5.3.2מס'  תרשים י/י נת"ע. ראהל ידאשר יוגדר ע

 ותנועה   נתוני תפעול .3.7

. בימים אלו נערך מודל נוסף, על בסיסו יצאו בהמשך תוצרים 2018הנתונים הבאים נכונים לחודש ספטמבר 

 מעודכנים מאגף תפעול בנת"ע. 

 ניהול התנועה .3.7.1

  להלן פירוט טכני עקרוני של רכבות המטרו.

 מ' 130 -אורך הרכבת •

 8 -מספר הקרונות •

 נוסעים/ מ"ר 6 -דירוג נוחות בשעת שיא •

 נוסעים 1250 -קיבולת רכבת •

 קמ"ש 80 -מהירות תכן מקסימלית •

 מפרטת את תדירות הרכבות. 3.7.1.1טבלה 
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 : תדירות הרכבות3.7.1.1טבלה 

 

 פעילות
 רכבות

זמן  שעות
 המתנה

מס' 
רכבות 
 בשעה

מספר רכבות 
 בשעת שיא בוקר

מספר רכבות 
 בשעת שיא ערב

מספר רכבות 
בשעה ממוצעת 

 בבוקר

רכבות מספר 
בשעה ממוצעת 

 בערב
 גזע ראשי  

רכבות 
בימי 

-חול א'
 ה'

5:30-6:00 8 7.5 20 20 12.6 12.1 
06:00-7:00 6 10 
06:30-09:00 3 20 
09:00-16:30 6 10 
16:30-19:00 3 20 
19:00-22:00 6 10 
22:00-01:00 8 7.5 

רכבות 
בסופי 
שבוע 
 בחורף

5:30-7:00 8 7.5 15 10 7.5 8.8 
7:00-9:00 4 15 

09:00-16:30 8 7.5 
 - - שבת

18:30-22:00 6 10 
22:00-01:00 8 7.5 

רכבות 
בסופי 
שבוע 
 בקיץ

5:30-7:00 8 7.5 15 7.5 7.5 7.5 
7:00-9:00 4 15 

09:00-20:00 8 7.5 
 - - שבת

22:00-01:00 8 7.5 
 שלוחות רעננה וכפר סבא

רכבות 
בימי 

-חול א'
 ה'

5:30-6:00 16 3.75 10 10 6.3 6 
06:00-7:00 12 5 
06:30-09:00 6 10 
09:00-16:30 12 5 
16:30-19:00 6 10 
19:00-22:00 12 5 
22:00-01:00 16 3.75 

רכבות 
בסופי 
שבוע 
 בחורף

5:30-7:00 16 3.75 7.5 5 4.4 4.4 
7:00-9:00 8 7.5 

09:00-16:30 16 3.75 
 - - שבת

18:30-22:00 12 5 
22:00-01:00 16 3.75 

רכבות 
בסופי 
שבוע 
 בקיץ

5:30-7:00 16 3.75 7.5 3.75 4.4 3.75 
7:00-9:00 8 7.5 

09:00-20:00 16 3.75 
 - - שבת

22:00-01:00 16 3.75 
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 2התוואי לאורך שונים למקטעים חלוקה"פ ע  ממוצעת נסיעה מהירות .3.7.2

מהירות  
 מכס'

מהירות 
מהירות   ממוצעת

 מכס'
מהירות 
 ממוצעת

מיקום )בין  km/h km/h מיקום )בין תחנות(
 תחנות(

km/h km/h 

NORTH EAST 

M0 - M1 50 50 
M8 - M46 

50 
58 

M1 - M2 61 61 65 

M2 - M3 

80 

79 
M46 - M47 

80 

80 
78 80 

80 80 

M3 - M4 50 50 80 

M4 - M5 
63 

67 
M47 - M48 65 65 

71 
M48 - M49 

80 
80 

M5 - M6 
50 

57 
80 

64 
M49 - M50 

63 
72 

M6 - M7 
80 

70 
80 

80 

M50 - M51 

80 

76 M7 - M8 50 50 80 

  69 

SOUTH 
M51 - M52 

69 
73 

M7 - M8 65 65 77 

M8 - M9 

80 

74 
M52 - M53 

80 
80 

80 80 

63 
M53 - M54 

80 
73 

M9 - M10 

65 

59 

67 

50 
M54 - M55 

70 
75 

63 80 

M10 - M11 

50 

70 

M55 - PT 64 64 

80    

80    

M11 - M12 

80 

75 

   

80    

65    

M12 - M13 64 64    

M13 - M14 
65 

58 
   

50    

M14 - M15 80 80    

M15 - M16 
67 

65 
   

63    

M16 - M17 

63 

59 

   

50    

63    

M17 - M18 
80 

80 
   

80    

M18 - M19 
63 

57 
   

50    

M19 - M20 
65 

57 
   

50    

M20 - M1S 80 80    

 

 

 
 *טבלת מהירויות זו תעודכן עם התכנון המפורט וכן ייתכנו שינויים לאחר דיוק הסכימה התפעולית בתכנון המפורט. 2
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 עבודות הקמה 

 עבודות ההקמה ושלבי ביצוע .3.8

 ההקמה  שיטת תיאור .3.8.1

מ' וקוטר  7.5-מנהרות מקבילות בקוטר חיצוני של כ שתיבתחום מערך המנהור התכנית כוללת צמד של 

מ'. המנהרות מופרדות זו מזו ברצועת   6.75מ' ומרווח חופשי ביניהן במרחק משתנה של עד    6.5פנימי של  

( C.P- cross passageהקרקע הטבעית. בנוסף, לאורך המנהרות יבוצעו מעברי חירום בין מנהרות )

 ניהם. מנהרות החירום יחברו את מדרכות המילוט הפנימיות שבכל מנהרה.ימ' ב 250-במרחק של כ

הפירים היא הורדת והרכבת חלקי מכונות   תהליך כריית המנהרות מתחיל עם בניית פירי השילוח. מטרת

העלאה והורדת ציוד, פינוי החפורת במהלך כריית המנהרות, וכל העבודות הדרושות לביצוע  ,TBM-ה

 המנהרות.

 TBM-תהליך הכרייה והתימוך בשיטת ה

מ'. במקרים   20-מ' ובעומק כ  50.0X25.0יבנה פיר השלוח במימדים של  לכריית המנהרות,  ראשון  הבשלב  

כפיר ישמש  אשרשל התחנה  BOX-מתוכננת, יבנה ה רקעיתקת בהם פיר השלוח הוא חלק מתחנה ת

נעשית באתר התארגנות הצמוד לפיר וכן בתוכו. על כן, כל חלק  TBM-לוח. הרכבת חלקי מכונת הישה

( אשר Front Shieldכוללת חלק קדמי ) TBM-שמגיע מיד מורד אל תת הקרקע דרך הפיר. מכונת ה

( הקודח בקרקע בכיוון ההתקדמות. לחלק האחורי של Cutter Headבקדמתו יחוברו "ראש החיתוך" )

(, בה יאוחסנו בין היתר ציוד אלקטרוני Trailer Shieldתחובר מעטפת פלדה אחורית ) Front Shield -ה

 וציוד הרכבת הסגמנטים. 

הקרקע תחל עבודת כריית המנהרה. חודשים. לאחר הרכבת המכונה בתת    3-משך הרכבת המכונה הינו כ

פעולת הכרייה כוללת את פינוי הקרקע החפורה והערמה לאחסון זמני באתר ההתארגנות עד להעמסתה 

בכל אתר התארגנות על גבי משאיות לצורך דגימתה ופינויה ליעד פינוי מורשה בהתאם לאיכות שתיקבע.  

 .המוצא בתהליך הכרייהיידרש שטח לאחסון זמני של הקרקע 

( המונעת זרימת מים מהקרקע אל EPB)  Earth Pressure Balanceנעשה בשיטת TBM-אופן כריית ה

תוך החפירה. עם התקדמות החפירה מותקנים בעקבותיה, במנהרה שנוצרה, טבעות בטון טרומי מזויין 

היוצרות את השרוול המבני הפנימי של המנהרה. כל טבעת המקיפה את המנהרה מורכבת ממספר 

חיבורים אטומים וברגים  ,מ'. הטבעות יחוברו על ידי מחברי פלדה 1.5 -עים ואורכה של כל טבעת כמקט

. שיטה זו מאפשרת ביצוע המנהרה ללא צורך בהשפלת מי תהום במקומות בהם הכרייה (Gaskets)  למים

מתבצעת בשכבות קרקע רוויות. לאחר השלמת קטעי המנהור ישמש הפיר, בהתאם לצורך, גם להוצאת 

 של הפרויקט פיר השליפה מצוי בהמשך התוואי. אחריםמכונת הכרייה. בקטעים 

מ' ביממה כאשר אופן   10  -מיטביים, ללא תקלות, הינו בממוצע כ  קצב התקדמות החפירה הצפוי בתנאים

ימים בשבוע. נהוג שלא  7שעות במשך  24העבודה הנדרש על מנת לבצע את העבודה בזמן המתוכנן הוא 

 על מנת למנוע שקיעתה ותזוזתה מהתוואי המתוכנן. TBM-להפסיק את עבודת מכונת ה

מנהרות אלה ישמשו מעברי  .(P.Cל מנהרות מקשרות )כוללות גם חפירה ש TBM-כאמור, מנהרות ה

 חרום בין שתי המנהרות. ככלל, ניתן לבצע את מנהרות הקישור באחת מהדרכים הבאות:
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. בשיטה זו נדרש לבצע פעולות TBM-מתוך מנהרות ה  C.Pביצוע מנהרות קישור    -ביצוע תת קרקעי .א

מפני הקרקע,  Get Grout -באמצעות הייצוב קרקע לפני החפירה. פעולות ייצוב הקרקע מתבצעות 

שאמור לייצר  P.C-מדובר על הזרקת דייס בטון קל במרחב ה .חודשים לכל יחידה 2-ונמשכות כ

בלוק בטון העוטף את המנהרות ותכליתו למנוע חדירת מים למנהרות. במקרה זה, טרם החפירה 

ת חדירת מים למנהרה למניעלקרקע בטון בלחץ )דיוס( הבפועל מתבצע שלב של הזרקת תמיסת 

 שיטה זו שימשה בביצוע ה"קו האדום" של נת"ע וצפוי כי היא תשמש גם בעתיד.הראשית. 

ביצוע מנהרות הקישור מפני הקרקע או הרחוב ולא מתוך המנהרות. שיטה זו תנקט  -ביצוע קרקעי .ב

ת תשתיות תלרוב בשטחים פתוחים ולא באזורי בינוי עירוניים, תוך ניצול העובדה של מיעוט 

 והאפשרות לעבודה באופן חופשי ללא הפרעות לסביבה ולתושבים. קרקעיות

 . TBMמוצג חתך טיפוסי במנהרת 3.8.1.1  בתרשים

 

 TBMחתך רוחב טיפוסי של מנהרת  - 3.8.1.1 תרשים
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 מערכות עזר

המהווים את נקודת השילוח שתי מערכות עזר עיקריות לצורך ביצוע הפרויקט הן מערכת פירי השילוח, 

לביצוע המנהרות ומקבץ אתרי ההתארגנות המהווים את העורף הלוגיסטי  TBMשל מכונות הכרייה 

 להנדרש לביצוע עבודות ההקמה. מאחר ובניית הפירים עצמם מחייבת עורף לוגיסטי, אפשר שחלקו או כ

ודות המנהור לאחר השלמת אתר ההתארגנות של הפיר ישמש מאוחר יותר כאתר התארגנות לצורך עב

הפיר. בנוסף, גם שטחי עירום החפירה ומחנות הקבלן המתוכננים, מהווים חלק נכבד ממערכת העזר 

 הלוגיסטית הזמנית הדרושה לביצוע קו מטרו.

 להלן.  3.8.2פירוט על אופן בניית פירי השילוח ראו סעיף 

 צוותשלב זה, שלב התכנון המוקדם, בשלב התכנון המפורט יקבע מיקומם של מחנות הקבלן ואילו ב

מיקומים של אתרי התארגנות עיקריים. אתרי ההתארגנות המתוכננים ישמשו   מספרהתכנון איתר וסימן  

גם לעירום זמני ופינוי עודפי עפר, אחסון סגמנטי הבטון של המנהרות, ציוד כבד ולוגיסטיקה מנהלית של 

 הקבלן.

 אתר התארגנות טיפוסי כולל שני אזורים עיקריים: 

האזור הסטרילי בו ממוקמים המשרדים, חדר אוכל עובדים, מעבדה וחניות כלי רכב פרטיים. בשטח  .ג

 הסטרילי ניתן לשהות ללא ציוד מגן. 

האזור התפעולי הכולל שטחי אחסון של הציוד, חומרי בניה, ציוד כבד, שינוע ואחסון זמני של  .ד

בית מלאכה, אחסון סגמנטי בטון טרומיים, רשתות וכלובי זיון, מנופים, אזור להכנת הדייס חפורת,  

(Grout בנטונייט, שטח תנועה ותמרון לכניסה ויציאה של משאיות, לרבות מתקן לשטיפת צמיגים ,)

למניעת פיזור הבוץ ביציאה מהאתר ברחובות הסמוכים, וכן מערכי אספקת חשמל מ"ג להפעלת 

 מכונות הכרייה.

מההיבט התפעולי רצוי למקם אתרי התארגנות בקרבה לאתר העבודה, לצירי תנועה ראשיים ובריחוק 

משימושי קרקע רגישים לרעש ואבק. דרישות אלה יכולות להיות סותרות כאשר מדובר בפעולות בניה 

ים מוגבלת. יש בשטח אורבני צפוף, בו רב השימושים רגישים והזמינות של שטחים פתוחים מתאימ

עדיפות לשטח מרוכז על פני מספר שטחים קטנים. עם זאת, אין זה מן הנמנע שבכפוף לאילוצים כאמור 

 לעיל, יפוצלו חלק מהפעילויות למספר אתרים קטנים יותר.

דונם בכפוף לשיטות הביצוע  15.5-ל 6גודל השטח הרצוי לאתר התארגנות בצמוד לפיר השילוח נע בין 

מסויימות,   TBMי מכונות  ל ידדה בפועל כגון כמות החפורת, אורך קטע המנהור המטופל עותהליכי העבו

 כמות האלמנטים לאחסון וכדומה.

 השפלת מי תהום לצורך מינהור

ובלחץ   ת דייס בטוןמדפנת את ראש המקדח בשכב  TBM. מכונת  TBMרוב הכריה תתבצע בעזרת מכונת  

( סגמנטים - י ההתקדמות מונחות דפנות המנהרה )לבני בטוןחיובי, המונעת חדירת מים למכונה. תוך כד

 (. לכן כריה בשיטה זו אינה דורשת השפלת מי תהום. Gasketכשבין שורת לבנים אחת לשניה איטום )

. אורך באמצעות בלוק ג'ט גראוטבצדדיה הצרים  נאטמת, TBMהנבנת טרם מעבר מכונת ה  ,תחנה

חדירת מים לתוך התחנה בזמן שהמכונה   תעילמנמשמש    התחנה. בלוק זהמ' ורוחבו כרוחב    12  -הבלוק כ
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אחרת   גם נועד לייצב את המכונה בזמן שהיא פורצת החוצה את הדופן,זה    דיפון.  קודחת את דופן התחנה

 קלות או תאבד כוון בהתקדמות שלה. עלולה לשקועהמכונה  קרקע רגילה,ללא הבלוק, אלא השארת 

 פני מי התהום,מתחת לבעומק  NATM -מספר תחנות הנבנות בשיטת הות מתוכננצפון  M1בתוואי

 הפירהקמת לפיכך, בשיטה זו נדרשת השפלת מים או דיוס גם לצורך  ".בתנאים "יבשיםנדרשות לביצוע 

בטרם עבודות ל"איטום" הקרקע ( היא שיטה Jet Groutוגם לכל מהלך הכריה האופקית. דיוס ) האנכי

מקשים את הקרקע באזור המיועד לחציבה, באמצעות הזרקת דייס, כך שהיא נהיית הכריה. בשיטה זו 

אטומה למחצה לחדירת מים. לאחר מכן כורים את הסלעים מלב האזור המדויס, תוך השארת שוליים 

המהווים חציצה הידראולית. שאיבת מים נדרשת בהספק נמוך, באם בכל זאת יש דליפה כלשהי של מים 

. ההבדל העקרוני היחיד בין השיטה המוצגת 3.8.2עקרונות השפלת מים מוצגים בסעיף    אל האזור הנחפר.

לא תיבנה "קופסא"  NATMהיא שסביב מקטע החציבה והפיר של  NATMשם להשפלה עבור מקטעי 

מנפחי המים הנדרשים להשפלה  2-3מקירות סלארי, ולכן נפחי המים שידרשו לשאיבה יהיו גדולים פי 

, כתחליף בשיטת הדיוסשימוש היות ומדובר בנפחי מים גדולים, ראוי לשקול נתון(. בתחנה )למפלס 

 .להשפלת מים

)במקומות בהם התוואי נמצא מתחת פני מי התהום( במנהרות הקישור שבין שתי מסילות מקבילות גם 

חלקי(,   מומלץ לבצע דיוס ועל ידי כך להמנע מהצורך בהשפלת מים. לאורך התוואי הטבול )באופן מלא או

מ'  ועל כן שיטת הדיוס עדיפה מבחינה לוגיסטית. שיטה זו )דיוס(  250מתוכננות מנהרות קישור כל 

לכן, גם במנהרות הקישור לא תדרש השפלת שימשה בכל המנהרות המקשרות בקו האדום של נת"ע. 

 מים.

 שיטות ההקמה של תחנות ופירי שילוח  תיאור .3.8.2

(. cut & cover  -C&Cוהכיסוי ) החפירה  הפורטלים ופירי השילוח ייבנו בשיטתהתחנות התת קרקעיות, 

, מכשול מכל העבודות אזור פינוי, חדשים תנועה והסדרי תנועה הסטות ביצוע: כוללים הביצוע שלבי

 בשלבים חפירה, הדרוש לעומק השטח מפני( סלארי) דיאפרגמה קירות ביצוע, קיימות תשתיות העתקת

 יציקת או הרצפה יציקת, זמניות אופקיות תמיכות וביצוע הצורך במידת מים השפלת כדי תוך לעומק

 הידוק  וביצוע  מילוי,  תשתיות  העברת,  מעלה  כלפי  בשלבים  הקבע  מבנה  בניית  (,top down)  וחפירה  תקרה

 להתלוות חייב הקיים התהום מי מפלס את להוריד צריך בהם במקומות. אינטנסיביות שיקום ועבודות

 קרקעיות תת בתחנות. סמוכים מבנים של יציבותם על ובקרה ניטור תהליך השאיבה פעולת אל

מ'  1.0÷1.2חיצונית מקירות סלארי בעובי ( BOX) קופסה בביצוע צורך יהיה C&C בשיטת המבוצעות

 .10.5÷1.0ומקיר פנימי מבטון בעובי 

(, הפירים  באזור  למעט)  ולתפקודה  האורבנית  לסביבה  ההפרעה  מצטמצמת  השונות  המנהור  בשיטות  בעוד

מעצם עבודות  .התנועה ומשתבשת השטח פני נפגעים, למטה מלמעלה המבוצעת C&C-ה שיטת ביישום

זמניים   תנועה  הסדרי  של  נלוות  תכנון  מערכות  הפעלת  מצריך  זה  נושא  הבנייה ועבודת העתקת התשתיות.

 . ההקמה בעת הסביבתיות ההשלכות לצמצום ואמצעים
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 תחנות תת קרקעיות

 טיפוסית.תיאור שלבי העבודה, להקמת תחנה תת קרקעית 
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 פירי שילוח

והעלאת והורדת ציוד ופינוי החפורת  TBM-כאמור, מטרת הפירים היא הורדת והרכבת חלקי מכונות ה

פירי השלוח הם האלמנט המקשר בין עבודות המנהור התת קרקעי לבין העולם במהלך כריית המנהרות.  

הן על ידי   ,החיצוני המצוי מעל ודרכן מתבצעות כל האספקות והפינויים של חומרים וציוד. בניית הפירים

תדרש שאיבה על כן אופן מוחלט חדירת מי תהום לתוכם ואיננה מונעת ב ,דיאפרגמה )סלארי(והן דיפון 

נושא האיטום משמעותי יותר באזור בו בשיטת הבצוע. כתלות  כזו או אחרת של מי תהום מפירי השלוח,  

 הינהבשכבת קרקע רוויה ומתחת למפלס מי תהום. משך חפירת הפירים ובנייתם  מתבצעתהחפירה 

יית הפיר עצמו ולאחר מכן את כריית בנגנות שישמש את אתר התאר אתכשנה. בקרבת הפיר יש למקם 

המנהרות לצורך אחסון של חומרי בניה, ציוד, ערום זמני של חפורת, משרדי מנהלת האתר, שרותי עובדים 

 וכדומה.

 השפלת מי תהום

הורדת מפלס המים בכל שטח התחנה אפשרית על ידי שאיבה אינטנסיבית במערך קידוחים, הכולל 

( בכל תחנה. הקידוחים ממוקמים בתוך השטח המוקף בקירות סלארי, חודרים 20-30קידוחים )עשרות 

מ' מתחת הרצפה המתוכננת, ושואבים סימולטנית. קצב השאיבה נקבע בתכנון מפורט, תוך  5-15לעומק  

התחשבות בתכונות ההידראוליות של התווך בכל תחנה, ומומלץ כי יקבע לאחר מבחן שאיבה. ההשפלה 

רשת החל מהשלב בו עומק החפירה מגיע קרוב לפני מי התהום ועד השלב בו מסתיימת יציקת הרצפה נד

כמו כן, ייתכנו הופעות של אופקי מים שעונים מקומיים שאף אותם יהיה צריך  .עבודות האיטום וכיוב'

מ"ק בכל נפח השאיבה הכולל תלוי במשך העבודות ובעומק התחנה, ויכול להגיע למספר מליוני לנקז. 

תחנה. מכיוון שכך, בתחנות עמוקות במיוחד מוצע להשתמש בשיטות אחרות שאינן כוללות שפילת מים 

 )כגון דיוס(.מאסיבית 

הקידוחים מחוברים למערכת סילוק מים, כולל מד זרם, המודד את כמות המים המסולקים. מוצא 

של סילוק למערכת הניקוז המערכת לסילוק מים נקבע בתיאום עם תאגיד המים המקומי )במקרה 

העירונית(, רשות הניקוז )במקרה של סילוק לנחל או תעלות ניקוז(, ורשות המים )במקרה של החדרה 

חוזרת לאקוויפר(. ייתכן ובאתר אחד יהיה שילוב של מספר פתרונות קצה לסילוק המים שיופעלו בהתאם 

מים באתר המוקף קירות סלארי, כולל   מציג סכמה של מערך קידוחים להשפלת  3.8.2.3.1  תרשיםלצורך.  

 מערך האיסוף וסילוק המים.
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 : סכמה של מערכת שאיבת מים להורדת מפלסים הכוללת קיר סלארי 3.8.2.3.1 תרשים

 

על פי רוב, ניתן לבצע את ההשפלה במספר שלבים, כאשר בשלב הראשון קצב השאיבה נמוך ומפלס היעד 

 תרשיםרדוד יחסית, ובשלב האחרון קצב השאיבה גבוה ומפלס היעד הוא המפלס הסופי לתכנון הרצפה.  

לפי  מהלך שפילת המפלסים, השאיבה החודשית ומפלס ההשפלה בפיר ארלוזרוב,מציג את  3.8.2.3.2

מ'  16-ו 12, 5. מפלסי הביניים היו בעומקים 2019ועד פברואר  2018נתונים שנמסרו לנת"ע, מחודש מאי 

מ' מתחת פני השטח. בכל שלב השאיבה הנדרשת גדלה.  19מתחת פני השטח, ומפלס היעד היה בעומק 

ת במפלס התחתון חודשים, זמן העבודו 7-מ' הוא כ 19ניתן ללמוד כי הזמן הדרוש להקמת פיר בעומק 

מליון מ"ק. שאיבה בנפח כזה גדולה מהמילוי החוזר לאקוויפר   2.8חודשיים, ונפח השאיבה הכולל  -הוא כ

ויוצרת בהכרח שקע הידרולוגי שמרכזו באזור העבודות. כאשר מתבצעות עבודות במספר אתרים 

י קיימות תחנות סמוכים, השקע מתרחב וכולל את כל התחנות בהן מתרחשת השפלה. בתכנון הנוכח

עמוקות אף יותר, שנפח השאיבה בהם נאמד במספר מליוני מ"ק, ויש צורך לשקול שיטות עבודה 

 אלטרנטיביות )דיוס(.

 

Slurry wall  
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: מהלך שפילת המפלסים )קווים צבעוניים(, השאיבה החודשית )אלף מ"ק( ומפלס  3.8.2.3.2 תרשים

 ההשפלה )מ'( בפיר ארלוזורוב )נתוני נת"ע( 

 .3.10.3.5ניהול עודפי המים ואפשרויות ההחדרה מתוארים בסעיף 

 

 לוחות זמנים לביצוע ושלביות  .3.8.3

 :כללי

הקמת תוואי המטרו כולל מספר שלבי הקמה, חלק משלבי ההקמה מהווים בסיס להתקדמות לשלב הבא 

 וחלקם מבוצעים במקביל.

 מציג את שלבי הביצוע על פי הפירוט הבא: 3.8.3.1תרשים 

 שלבי ההקמה פירוט 

שלב זה מהווה בעיקר בסיס להקמת פירי השילוח ומתן שירותים לכל  - הקמת אתרי התארגנות .1

 שלבי ההקמה שיבוצעו בהמשך.

התקנת מכונות פירי השילוח ויהוו בסיס לשלב  יבנולאחר הקמת אתרי ההתארגנות  - פירי שילוח .2

 בסיום עבודתם יוסבו לתחנות.כלל, רוב פירי השילוח  כריית המנהרות.ותחילת  TBMה

ובמקביל  שלב העתקת התשתיות ביצוע הסדרי תנועה מתאימים יבוצעו לאחר הקמת - תחנות .3

 לכל תחנה.אתרי ההתארגנות להקמת 

להשתמש בחלק מהתחנות הערה: ניתן להקים את התחנות התת קרקעיות לפני ביצוע המנהרות ו

להמשך הקו. מאידך, ניתן לבצע את המנהרות קודם   TBMבמבני התחנה כמבנה שילוח של מכונות ה

(Tunnel First  ) ולהקים את התחנות על גבי המנהרות תוך כדי פרוק קטע המנהרות הרלוונטי בתחום

 התחנה. 

 הבחירה בין שתי החלופות תבחן בשלב התכנון המפורט בהתאם לתכניות הביצוע שתקבע בנת"ע.

בוצעו בשלב מקדים של הקמת התחנות והמנהרות והחלטה עבודות ההקמה של הדפו י  -  דפו ופורטל .4

על המועד המדוייק יקבע בתכנון מפורט. הפורטל המתוכנן שבקצה הקו ברעננה יבוצע בשלב ראשון 

 היות והוא מהווה פיר שילוח למקטע הרלוונטי שלו.
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המנהרות יבנו מיד לאחר גמר ביצוע פירי השילוח והרכבת המכונות, ולאחר  – המנהרות כריית .5

 הקמת אתרי ההתארגנות על כל מרכיביהם. 

יבנו לאחר הקמת אתרי ההתארגנות המקומיים שלהם, העתקת  –מבני המפלגים ומסילות הדיור  .6

  וביצוע הסדרי תנועה זמניים. קרקעיות תשתיות תת

שבוצעו בשלב  TBMמתוך מנהרות ה NATMחלק ממסילות הדיור ומבני המפלגים יבוצע בכרייה 

 הקודם.

מנהרות הקישור המהווה מילוט בין מנהרה אחת לשנייה יבוצעו לאחר בניית  – מנהרות קישור .7

 .TBMמנהרות ה

 : שלבים עקרונים לביצוע פרויקט המטרו 3.8.3.1תרשים 

 פירוט לוחות הזמנים

 אתרי התארגנות .1

לרבות, פירי שילוח  שלבי ההקמה כלאת  יםהמשרת האלמנטיםאתר ההתארגנות כולל בתוכו את כל 

אתרי ההתארגנות . )מפלגים, מסילות דיור ומנהרות קישור( C&Cוקבלה, תחנות, פורטל, דפו ומבני ה 

 . הגדולים בשטחם הינם אתרי התארגנות לפירים

 ,העתקת תשתיות יישור השטח, הכשרת דרכי גישההפעולות הכלולות להקמת אתרי ההתארגנות הינן 

 והקמת כלל האלמנטים באתר עצמו.  ,במידת הצורך

בעת  (אתרי התארגנות – 3.10להלן עיקר הפעולות שיבוצעו באתרי ההתארגנות )לפרוט ראה/י סעיף 

 :תקופת ההקמה

שילוחה דרך אתרי ההתארגנות ישמשו לאחסון חלקי המכונה עד ל - TBMמכונות ה אחסון ובניית -

 הפיר.

 יאוחסנו באתר ההתארגנות.  מכריית המנהרותעודפי העפר  - זמני אחסון עפר -

 .הכרייהמנהרות עד לשימושם בעת הסגמנטים לדיפון אחסון  -

 הקמת מערך מנופים לרבות מנופי שער. -

 מעבדת שדה לדיגום ואנאליזת קרקע. -

 מתקני יצור לדייס בטון. -

 מתקני אוורור למנהרות. -

 מתקני קירור. -

 ומערכות האתר. TBM-מתקני חשמול של מכונת ה -

 מתקני מסוע או קרוניות. -

 מתקני שאיבת מי תהום.  -

 מתקני טיפול למים. -

   התארגנות לפירי שילוחאתרי  -שלב א'

 Tunnel Firstבשיטת -כריית המנהרות  Station Firstבשיטת -בניית התחנות  פיר השילוח -ב' שלב

   דפו ופורטל  

   מבני המפלגים ומנהרות דיור -שלב ג'

   מנהרות הקישור 
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 .גנרטורים לאספקת חשמל -

 .מתקנים לשטיפת גלגלים -

 חניית לכלי רכב. -

 משרדי האתר. -

ות הכרייה אורך כשנתיים הכוללים פירי שילוח ושיגור מכונאתרי ההתארגנות  הפעלת  הקמת    :לוח זמנים

 מיום כניסת הקבלן לשטח. 

 פירי השילוח .2

הקמת פיר  והוצאת החפורת מתוך המבנה. פירי השילוח בניית לאחר הקמת אתרי ההתארגנות יחל שלב

 השילוח זהה להקמת תחנה רחבה כפי שיתואר בהמשך. 

כן ו לתת הקרקע המחפרונים וציוד הבנייה, והרכבתן TBM -מכונת החלקי  כנסתפיר השילוח ישמש לה

לפינוי הקרקע החפורה. לכל אורך תקופת הביצוע ישמשו פירי השילוח להוצאת העפר שנכרה והכנסת 

אלמנטי דיפון ובטון. כלומר, כל הפעולות שיבוצעו במנהרות יבוצעו דרך פירי השילוח, כאשר בסיס מתן 

   .פירי השילוח 3.9י סעיף , להרחבה ראה/השירותים הינו אתרי ההתארגנות

 תחנות .3

ובמקרים מסויימים, בהתאם לצורך,  (BOXבאופן כללי כל התחנות נבנות באמצעות קופסת בטון )

התחנות, כאשר מדובר על חלק מבחפירה פתוחה,  נבניםבעוד פירי השילוח  .משמשים כפירי שילוח

 ה מדופנת כפי שיפורט בהמשך.בצור נבנותאזורים אורבנים בהם החפירה הפתוחה אינה מתאפשרת, 

 בניית התחנות כולל גם בניית כניסות ויציאות למבני התחנה שיפורטו גם הם בהמשך.

 :תחנות בנייתלהלן דוגמאות לשלוש שיטות 

 :השארת בור פתוח לאורך כל זמן בניית התחנה -תחנה רחבה  .א

חתך בניית תחנה רחבה, הינה אופן הבנייה האופטימלי מבין כל שיטות בניית התחנות שיפורטו בהמשך. 

, מתאר את אופן ביצוע החפירה במצב אופטימלי זה. בשיטה זו, טרם תחילת א' 3.8.3.2שבתרשים 

תבצע החפירה כדי לתמוך בקרקע מפני קריסה, יש לבצע מעטפת קירות סלארי בהיקף התחנה. החפירה ת

 ( שיבטיחו את יציבות הדיפון.STRUTSתוך כדי התקנת קורות לחץ )

ומתרחש בשטחים פתוחים כדוגמת תחנה  לביצוע תחנה האפטימלי שיש לשאוף אליוזהו כמובן המצב 

 .באופן זה. יש להניח שרוב התחנות לא יוכלו להתבצע M4ברעננה 

 :תחנה עם כיסוי חלקי .ב

פני השטח מחייב הפרעה זמנית של רצועה שרוחבה כחצי מרוחב ליצוע תחנה תוך הפרעה מינימלית ב

מבנה התחנה. שיטת חפירה מסוג זה תתחיל בדיפון של חצי מרוחב התחנה )ראה שלב א' בחתך שבתרשים 

 (. במקרה זה יושבת חלק מרוחב הכביש שמעל.ב' 3.8.3.2

מטרים אחד מהשני(. כלונסאות   במקביל לביצוע חצי מהדיפון יבוצעו שורות כלונסאות )במרווח של מספר

אלו, יחד עם קיר הדיפון ישמשו סמכים לגג זמני שיותקן מעל חצי שטח התחנה )גג שלב א' בתרשים 

(. לאחר השלמת הגג הזמני יוסט הכביש לתחום זה על מנת לאפשר ביצוע תהליך דומה בחצי ב' 3.8.3.2

ניתן להסתפק בחצי רוחב הדרך למשך כל תקופת וחלופה זו אפשרית במקרה  השני של רוחב התחנה.

 .הסדרי תנועה( 3.8.4חלופה זו כרוכה בהעתקת תשתיות והסדרי תנועה )ראה סעיף בנית התחנה. 
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 :השארת פתח להמשך בניית התחנהתחנה עם כיסוי מלא עם  .ג

ת לבניית כלשהו לאורך דפנות התחנה בגודל מתאים לביצוע הפעולו השארת פתחביצוע חלופה זו מחייב 

 : "תכנית התחנה".ג' 3.8.3.2מ'. ראה תרשים  25.0/15.0-התחנה. פתח זה הינו בסדר גודל של כ

 

 רחבה  תחנה  בניית  שיטות:  3.8.3.2  תרשים

 

       

 

 

 

 

 רחבה תחנה': אתרשים  ': שני שלבי חפירת התחנהבתרשים 
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 ג': תכנית התחנה תרשים

 .3.3.1 -ו 2.2.2 סעיפיםי /ראה התחנות בניית אופן בנושא להרחבה

 מנהרות הכניסות והיציאות לתחנות

אורך המנהרות  המנהרות לכניסת הולכי רגל לתחנות יכילו מדרגות נעות, מעליות ופירי איוורור שונים.

משתנה מתחנה לתחנה בהתאם לצורך. לעיתים המנהרות ארוכות, חוצות כבישים וצמתים ובניתן מהווה 

 .C&Cמנהרות הגישה יבנו בטכניקה של  .הפרה משמעותית לסביבה שמעליה

במקרים בהם  הדיפון יבוצע בקירות סלארי או כלונסאות רדודים יחסית לקירות הסלארי של התחנה.

כניסה עוברת מעל מנהרת רכבת יהיה צורך בביצוע דיפון רדוד במיוחד. דיפון כזה מחייב תכנון מנהרת ה

 ביצוע כניסות למנהרות תחת כבישים וצמתים יחייב, במקרים מסוימים, ביצוע "תקרה"  מתאים.

 זמנית מעל הדיפון באופן שיאפשר להחזיר לפעילות את הכביש/צומת שמעל.

קמת התחנות יכול להתבצע לפני או אחרי כריית המנהרות בהתאם למה כאמור, שלב ה :לוח זמנים

בניית התחנות אינו מומלץ ומייקר את הפרויקט.  שיקבע בשלב התכנון המפורט. כריית המנהרות לפני

 כשלוש שנים.הקמת התחנות ל לוח הזמנים

 

 ופורטל  דפו .4

האתר יכלול הקמת מבנים לדיור  הפעילות.מטרת מתחם הדפו הינו מתן שירותי תחזוקה ודיור לרכבות 

ולטיפול ברכבות והקמת מערך גדול של מסילות לדיור מפלגים מתקני תשתית. להרחבה ראה/י סעיף 

3.5.1. 
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הפורטל מהווה את אלמנט היציאה של המנהרות לפני השטח לעבר הדפו ושבהמשכו ניתן לתכנן, 

 ון באמצעות בטון.. הפורטל יבנה בחפירה ודיפM0אופציונלית את תחנה 

דרומה לכיוון  TBMבשלב ראשון אתר הדפו יכלול אתר התארגנות לקמת הפורטל ושילוח מכונות ה 

 רעננה.

 לאחר גמר ביצוע המנהרות במקטע זה. יחלו עבודות התשתית של הקמת הדפו עצמו.

 שנים. 5לוח זמנים להקמת אחר התארגנות והפורטל שנתיים ולהקמת הדפו  :לוח זמנים

 כריית המנהרות .5

שבשלבן הראשוני מהוות מתקן שילוח מקומי לכל  ,שלב כריית המנהרות יבוצע לאחר הקמת התחנות

. TBMמ' למנהרה ליום באמצעות מכונות ה 10מקטע למנהרות. כריית המנהרות מתבצעות בקצב של כ

מ' אורך בין מנהרה למנהרה ובקצב  200מתבצע בו זמנית בהפרש של כ  TBMמכונות ה  שיגור צמד

 האמור לעיל.

מ' לכל מקטע לוח הזמנים לביצוע כשנתיים וחצי עד  5-6היות ומדובר על מקטעים של בין  :לוח זמנים

עבודה שתיקבע על שלוש חפירה לכל מקטע. מקטעי המנהרות השונים ייכרו בו זמנית בהתאם לתכנית 

 ידי נת"ע בתכנון מפורט.

 מבני המפלגים ומסילות הדיור  .6

. מסילות הדיור שיבנו C&Cובחלקם בשיטת  NATMמבני מפלגים ומסילות דיור לרוב יבנו בשיטת 

. מטרת פיר C&Cבשיטת  TBMיבנו לאחר ביצוע צמד פירי גישה שיבנו בין מנהרות ה NATMבשיטת 

. שלבי ההקמה כוללים העתקת תשתיות והסדרי NATMציוד לעבודות ה הכנסת והוצאת הינו הגישה

לרבות עבודות   NATMהקמת פירי הגישה וביצוע עבודות הכרייה בשיטת ה  ,תנועה מתאימים בפני השטח

 השפלת מי תהום הדרושות.

 לוח זמנים: פרויקט מסילות הדיור והמפלגים עשויות להארך כחמש שנים.

 מנהרות קישור .7

. היות ומנהרות אלו ייכרו מתוך המנהרות הראשיות, NATMמ' בשיטת  250שור יכרו כל מנהרות הקי

. עבודות הכרייה יחלו לאחר ביצוע דייס בטון שיבוצע או TBMשלב כרייתן יהיה לאחר כריית מנהרות ה  

 או מפני השטח.  TBMמתוך מנהרות ה

 ויות בתוך מי התהום.עבודות דייס בטון יבוצעו לרוב במקומות בהם מנהרות הקישור מצ

 ולביצוע מנהרת הקישור כולה, כשנה. לוח זמנים לפעולות הדיוס הינו כחודשיים.

 .3.8.9להרחבה בנושא מנהרות הקישור ראה סעיף  
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  כלליות לשלב ההקמהנופיות הוראות 

 להלן רשימת הוראות כלליות נופיות לשלב ההקמה:

  .בהתאם לתוכנית מנחה לעבודות עפרורגישים  ביצוע סקר והעתקה של גאופיטים בשטחים פתוחים   .1

 שימור והעתקת עצים, בכפוף לנספח עצים בוגרים. .2

נקיטת אמצעים להגנה על שטחים פתוחים: מניעת דרדרת ושפכי עפר, חובת גידור אתרי בנייה,  .3

ול המגרש לבינוי. אזורים רגישים לשימור יוגדרו איסור על השלכת פסולת בניין ועודפי עפר מעבר לגב

טרם תחילת העבודה למניעת פגיעתם. עם גמר העבודות יתבצע שיקום של שטחים טבעיים שנפגעו 

במהלך העבודות. יוקפד על ביצוע העבודות, שטחי התארגנות, מחנות קבלן ופריצת דרכי גישה 

 בשטחים המיועדים לפיתוח בלבד.

 :התארגנותמחנות הקבלן ושטחי 

האתרים ימוקמו בתחום התכנית, בהתאם למקומות המוצעים בתוכנית. מחנות הקבלן ושטחי התארגנות 

. השטחים המוצעים ימוקמו באזורים המאפשרים ובשצ"פים עירונייםימוקמו בסמוך לדרכים קיימות 

 למקם אזורי עירום זמני לחומרים העודפים ו/או חומרים מובאים.

שטחים אלו יהיו מגודרים, למעט כניסות, ויכללו בתחומם את הציוד והאלמנטים הדרושים לביצוע 

 הפרויקט. 

 דרכי גישה יהיו על בסיס דרכים קיימות בשטח ככל הניתן, לרבות דרכי עפר. 

 אדמות חישוף/עומק לשימוש חוזר

שיפורטו בהמשך, באזורים בהם יבוצע עירום לפי כללים    דפובמקומות בהם יתאפשר עירום זמני כדוגמת  

אין אפשרות לעירום זמני הקבלן יפנה את עודפי העפר לאתר מאושר. השיקום הנופי יבוצע עם אדמת גן 

 מיובאת/חישוף/עומק.

לפני תחילת עבודות העפר יבוצע חישוף של שכבת הקרקע העליונה בשטח התכנית המאושרת בלבד, כולל 

ס"מ   30תחום דיקורים, דרכי גישה, מחנות קבלן ושטחי התארגנות. שכבת הקרקע תיחשף לעומק של עד  

י בלבד. או יותר בהתאם להנחיות האגרונום ואדריכל הנוף, לצורך השבתה ושימוש חוזר בשיקום הנופ

לא יאושר כל שימוש אחר בקרקע זו, פרט לשימוש חוזר בשיקום הנופי. אין לערבב בעירום בין קרקעות 

השונות מאזורים שונים ואין לערבב בין אדמות חישוף לאדמות עומק. ערמות הקרקע ימוקמו בסמיכות 

רי העירום הזמניים אתרבה ככל הניתן לאזור ממנו נחשפה הקרקע ואליו תוחזר בשלב השיקום הנופי. 

יגודרו בהתאם להנחיות המפורטות של תוכנית מנחה לעבודות עפר נופיות בשלב תכנון מפורט. הערימות 

יכוסו ושילוט יוצג לצד כל ערמה, המפרט את סוג הקרקע ויחידת הנוף ממנה נלקחה. שימוש באדמות 

אחר אישור מעבדה ואישור עומק לטובת השיקום הנופי יעשה באדמות אשר יוגדרו כמתאימות ורק ל

 אגרונום.

 סקר גיאופיטיים

סקרי גיאופיטים ומינים מוגנים יידרשו באזורים בהם קיימת סבירות להימצאות מינים כאלו, כדוגמת 

 שטחי נטיעות, שדות בור ושדות שאינם מעובדים.
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ליפטוס, או במידה ושטח הדיפו יחפוף לחורשת האק .דפוה מתחםהינו ב גיאופיטים נדרש סקר והאתר ב

 תקו או ישומרו מיני צומח נדירים.במידה ויהיו עבודות בשטח החורשה, טרם תחילת העבודות יוע

 3.8.8.3לסקר גיאופיטים ראה/י תרשים  ץהמומל האזור םלמיקו

 

 עקרונות לשיקום שטחי התארגנות

לתנועה של כלי ,עדיפות לאתרים בהם ההפרעה   כולליםשיקולים לבחירת מיקום אתרי ההתארגנות  הא.  

 .ביותר מהמצומצמותהינה  ,הרכב ושל הולכי הרגל ולשימושי קרקע רגישים

שטחים אזורי ב. טרם הכנסת הכלים לשטחי ההתארגנות, יסומן השטח בתיאום עם המפקח באתר. ב

, שהתכנית מאפשרת ,באזורים  ס"מ ותיערם בשטח עירום זמני  30ל עד  הקרקע לעומק שתיחשף  פתוחים  

 לצורך שימוש חוזר בשיקום הנופי.

ג. המבנים במחנה הקבלן, כגון: משרדים, מחסנים, מצבריה, מצבורי חומרים וכדומה, יהיו מבנים 

 ויסולקו.ארעיים ומיקומם יהיה באזורים שנקבעו לכך בתכנית. עם גמר העבודה, יפורקו כל המבנים 

ד. בגמר העבודה יפונה המחנה באופן מושלם כולל כל שאריות הפסולת, הגידור, המצעים וחומרי המילוי. 

אתר המחנה יעבור תיחוח, פני השטח יוחזרו לגבהים המקוריים או גבהים מתוכננים בתוכנית השיקום 

או יבוצע שיקום  ,ם הנופיהנחיות תוכניות השיקו יפל בעובי ע ,עליוןהחישוף הקרקע מההנופי ותפוזר 

 ופיתוח של השטח בהתאם לתוכניות הפיתוח.

. במסגרת עבודות ההקמה שיופראחר גם כל שטח  העבודה, כמוה. דרכי הגישה הזמניות ישוקמו בתום 

 השטח יוחזרו לגבהים המקוריים ותפוזר קרקע. פני

 הסדרי תנועה לתקופת ביניים .3.8.4

 הסדרי תנועה זמניים

, תוך שמירה על , לתקופת ההקמהC&Cובמבני הההסדרים הזמניים מתוכננים בעיקר באזורי התחנות 

 העקרונות הבאים: 

  .זרימת התנועה ברחוב •

  .זרימת תנועת תחבורה ציבורית והולכי רגל •

  .נגישות לשימושי הקרקע השונים ברחובות •

  .בטיחות משתמשי הדרך •

 ניות קיימות.המשך שימוש בתשתיות תת קרקעיות עירו •

  

מציג סכמה להסדרי תנועה גנריים לתקופת ההקמה. סכמה זו שבקלסר התרשימים,  ,3.8.4.1גיליון 

עקב חפירה והעתקת  מבוססת על שיטת הקמת תחנה בשני שלבי עבודה: שלב א' החוסם חצי מהדרך

והעתקת  חפירההושלב ב' בו מתבצעת  ,וכתוצאה התנועה תנותב לצד המשלים תשתיות בתת הקרקע

תרשים מציג ה  בחציה המשלים של התחנה וכתוצאה התנועה תנותב לצידו המשלים של הדרך.תשתיות  ה
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שלבי העבודה: שלב א' חסימת חצי רחוב והעברת התנועה בשני הכיוונים בצד המשלים ושלב ב'  את שני

         .תמונת ראי של שלב א'

 

 אור הכלים שיעבדו בכל אתרית .3.8.5

הכלים בהם יעשה שימוש בעת העבודות בכל אחד משלבי  להלן מפורטים 3.8.5.1-3.8.5.2 בטבלאות

 ההקמה העיקריים של קו המטרו. 

 בניית תחנה –:  פרוט כלי עבודה בהתאם לשלבי ביצוע 3.8.5.1טבלה 

 עיקריים בהם יעשה שימוש ליםכ שלבי העבודהתיאור 

 חישוף הקרקע, הקמת אתר התארגנות
 עבודות עפר וסלילה בשטח.ובצוע 

 מחפר/מחפרון
 , כלי עזר.מכבש ויברציוני

 קונגו / פטיש אוויר/הידראולי פרוק בטונים/ שוחות וכד'
 

תוך דיפון  "סלארי"  ביצוע קירות 
 באמצעות בנטונייט

 מנוף להרכבת כלובים וצינור טרמי
 משאיות לפינוי חפורת

 מכונת "סלארי" כגון "הידרומיל"
 משאבות בנטונייט

 מערבל בטון
פרוק בטון בחלק עליון באמצעות 

עבור בצוע התקרה של  פטישים/פטיש אוויר
 המבנה.

ביצוע כלונסאות דיפון )פיתרונות 
 King Pile-תימוך מקומיים( ו

 CFAאו  מכונת קידוח סיבובית +בנטונייט 
 בהתאם לעומק

 מערבל בטון
 מנוף להרכבת כלובים/טרמי

 פינוי חפורתמשאיות 

 עבודות חפירה
 מנופים

 מחפרונים
 , מסוע מכני.משאיות

 , עבודות ריתוך.מנופים עבודות הרכבה לסטראטים

 עבודות יציקה רצפות, קירות ורצפה
 מערבל בטון ומשאבת בטון

 מנופים להרכבת ברזל 
 

 עיגון "פקק"
 מכונות קידוח כלונסאות/עוגנים

 י/טרמיכלובמנופים להרכבת 
 מכונת דיוס

 .סילו חומרי מליטה ג'ט גראוט משאבות jet groutג'ט גראוט 
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 פירי שילוח ועבודות מנהור –פרוט כלי עבודה בהתאם לשלבי ביצוע  - 3.8.5.2טבלה 

 הכלים הרועשים תיאור עבודות

 חישוף הקרקע, הקמת אתר התארגנות
 והחלפת קרקע

 מחפר/מחפרון
 מכבש ויברציוני

 מנוף
 משאיות

 פרוק בטונים/ שוחות וכד'
 קונגו / פטיש אוויר/הידראולי

 

תוך דיפון  "סלארי"  ביצוע קירות 
 באמצעות בנטונייט

 מנוף להרכבת כלובים וצינור טרמי
 משאיות לפינוי חפורת

 מכונת "סלארי" כגון "הידרומיל"
 משאבות בנטונייט

 מערבל בטון

ביצוע כלונסאות דיפון )פיתרונות 
 king pile -תימוך מקומיים( ו

 בהתאם לעומק CFAאו  מכונת קידוח סיבובית +בנטונייט 
 מערבל בטון

 מנוף להרכבת כלובים/טרמי
 משאיות פינוי חפורת

 עבודות חפירה
 מנופים

 מחפרונים
 משאיות

 , עבודות ריתוךמנופים עבודות הרכבה לסטראטים

 עבודות יציקה רצפות, קירות ורצפה
 מערבל בטון ומשאבת בטון

 מנופים להרכבת ברזל 
 

 עיגון "פקק"
 מכונות קידוח כלונסאות/עוגנים

 מנופים להרכבת כלומי/טרמי
 מכונת דיוס

 סילו חומרי מליטה ג'ט גראוט משאבות jet groutג'ט גראוט 
 

, הזנת אלמנטים TBMהרכבת מכונת 
 והוצאת חפורתטרומיים 

 עגורני "שער" -
 פסי נסיעה למנופים -

 מכונות קידוח אופקי ביצוע תימוך מקדים )"מטריה"(

 TBMמכונת  EPBבשיטת  ותרמנה
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 המלצות ראשוניות למניעת מפגעים לעת עבודות ההקמה .3.8.6

 סביבתיים:הבנושאים ראשוניות להלן המלצות 

 הידרולוגיה

לביצוע עבודות הקמה של תחנות בסמיכות לעורקי ניקוז יש להעביר תוכניות מפורטות של תחום 

 העבודות, כולל מפלסי פיתוח, לאישור רשות הניקוז האזורית. 

בתחום זה, לא ימוקמו מתקנים העלולים לזהם את עורק הניקוז בהם יש תשטיפים, כדוגמת סולר, שמן, 

 פסולת וכיוצ"ב. 

מ' לפחות ובתאום עם רשות   0.5+ בלט של    1%כניסות ויציאות לתחנה יהיו מעבר למפלסי ההצפה, בהסתברות של  

 הניקוז האזורית.

קי ניקוז, יש לשמור על פתיחותם ומתן אפשרות לרשות באזורים בהם קיימות דרכי שרות לאורך עור

 . הניקוז להיכנס ולצאת ללא כל הפרעה לתחזוקת העורק

עבודות להקמת תחנת ירקון יהיו עם אמצעי הגנה למניעת הצפת שטח העבודה באמצעות אלמנטים 

 . 1%כדוגמת סוללות הגנה למפלס הגבוה ממפלס הצפה בהסתברות 

הצפה של עורק הניקוז המ' מעל מפלס    1.0ץ ניקוז של יובל ורבורג יהיה גבוה ב  הקמת הדיפו בסמוך לערו

 . בתאום עם רשות ניקוז ו/או מעל פני גדות העורק

 אקולוגיה

 סביבת הדפו:

חיים, באזור בו הערוץ מוסדר בתעלה פתוחה. החפיפה  ערוץ גן המזרחי חופף לחלק מתוואי דפותחום ה

 .מ' 310-קרקעי לאורך כ-בין שטח הדיפו לתחום הערוץ תיאלץ הסדרה של הערוץ במובל תת

הסדרת לערוצי ניקוז בשטחים חקלאיים תפקיד חשוב כמעבר אקולוגי, במיוחד באזורים מוטי פיתוח. 

יחד עם זאת, לב המסדרון האקולוגי האזורי  כמסדרון. ותפקודב חיים במובל סגור צפויה לפגוע-ערוץ גן

מקשר החיים הינו מסדרון בעל חשיבות מקומית בלבד    גן  ערוץ  מבוסס על ערוץ נחל צופית, שנשמר, ואילו

 עירונית.הסביבה האת השטח הפתוח אל 

קר בחלקו , מתחם הדפו חופף למספר חורשות אקליפטוס, בעי3.8.6.1כמו כן, כפי שניתן לראות בתרשים  

המזרחי. לחורשות אלו חשיבות אקולוגית בשל הגדלת מגוון בתי הגידול והפסיפס הנופי בשטחים 

 החקלאיים. 

 בתוך הדפו באמצעות מובל תת קרקעי ולגריעת חלקים מהחורשות הינן:להכללת ערוץ גן חיים הסיבות 

בצורה לינארית ביותר וברצף תפעולי  עובדיםן דפו שכל האלמנטים שבתוכו והצורך התפעולי לתכנ

וגרמה התכנונית של הדפו. משמעות הדבר היא שהפעילות בתוך הדפו מתחילה מקשת רשהוגדר בפ

 המשכהואופקית של המנהרות שהמשכה מערכת של מפלגים כולל תחנה קרקעית שתשרת את האזור, 

לפני מערך   הממוקםמערך מפלגים  ומערכת של מסילות בדיקה וביטחון, מסילות לרציפי שטיפה לרכבות  

כל המערך הזה יהיה בנוי חשוב ש מסילות. 68,ולבסוף מבנה של מסילות הדיור הכולל מסילות הדיור

ם לשמר , ובהתאהנסיעה בתוך הדפומהירות    ט אתאהעלולות לבצורה לינארית עם מינימום קשתות אשר  
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 ת מסילותתחזוק את תדירות הרכבות אל תוך הקו, כפי שהוגדרה בפרוגרמה, תוך שמירה על מינימום

 ו על ידי המנעות מקשתות רבות במערך מסילות זה. פדה

מסילה זו צריכה להיות בקו  .מ' 860שאורכה  מסילת מבחן בדפותוכננה על פי הנדרש בפוגרמה,  ,בנוסף

כל  לרבותת המבחן הישרה לישל מסהדרישה הזו  דפו מאפשר גם לספק אתההאורכי של ישר. התכנון 

 מערך האלמנטים המסילתיים שיש לחבר אל מסילת המבחן ואל הפונקציות השונות של הדפו.

מלבנית ארוכה שחייבה את  ההדפו היא גיאומטריתכנון מיטבי של לפיכך, הגיאומטריה הנוצרת עבור 

החורשות החופפות בתחום הדפו ולפתור את הנושא באיזור גן חיים וגם התכנון הנוכחי לעבור מעל ערוץ 

 מ'. 310ההידרולוגי של הערוץ במובל תת קרקעי סגור מתחת לשטחי הדפו לאורך של 

 . 1להתרחק מהערוץ כנדרש בתמ"א להסית את מתחם הדפו מהחורשה ולאור האמור לעיל לא ניתן 

 3.5.3.2תרשים ב ומוצגתיאום עם רשות ניקוז שרון, ב בוצע מובל התת קרקעי של ערוץ הנחלהתכנון 

 .נספח ניקוז – 13נספח בו

 חל. הסדרת הנדפויפורטו הנחיות בנושאים כגון תאורה וניקוז להמשך תכנון ה במסגרת הוראות לתת"ל

 .אקולוגעם הלפי תכנית נופית בשיתוף  ושיקום אזורי הנחל הקרובים למובל
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 מתחם הדפו ביחס לערוץ גן חיים וחורשות האקליפטוס :  3.8.6.1תרשים 

 

 
 :נחל הירקון סביבת

משמש כבית גידול ומסדרון אקולוגי לכל אורכו ממזרח למערב לבע"ח המשוטטים בפארק הירקון, נחל 

כגון תנים, נמיות ודורבנים. בנוסף, הנחל וגדותיו משמשים בית גידול לח ייחודי בסביבה העירונית 

 חיים.-הצפופה, בו חיים מיני דו

בתאום עם רשות הניקוז נחל ירקון,  מ', 50כלפיכך, הורחק אתר התארגנות הירקון, מתכנונו הראשוני, 

 משפת הנחל.

 מספר המלצות לתכנון והעבודה בסמוך לתוואי: להלןבהתאם, 

 חפירה.הזרמת מזהמים לנחל, או גלישת חומר ככל הניתן יש לוודא שתכנית הניקוז תמנע  .1

בזמן העבודות ובשלב התפעול, אין לכוון תאורה לילית לכיוון הנחל וגדותיו או לכיוון הפארק  .2

  ככל הניתן.

 

 רעש ורעידות

הערכות ראשוניות לפוטנציאל היווצרות מטרדי רעש ורעידות בשלב עבודות ההקמה וכן ההנחות לחישוב 

. תוצאות החישוב הושוו לדרישות המפורטות FTA. נערכו בהתבסס על מסמך ה 4.2מפורטים בסעיף 

הנחיות  ( וכן1992תקנות ו 1990בחוקים ובתקנות הרלוונטיות )תקנות למניעת מפגעים, רעש בלתי סביר 

 המשרד להגנת הסביבה מרעש מאתר עבודה.

 אבק מניעת

 .4.3סעיף הוראות למניעת אבק בראה/י 
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 הערכת אזורים רגישים בעת עבודות ההקמה  .3.8.7

 :התייחסות לאזורים העלולים להיפגע בעת עבודות ההקמהלהלן 

 הידרולוגיה

יש למלא עבורו , והדפו תחנת הירקוןאזור רגיש מבחינה הידרולוגית בעת עבודות ההקמה הינו באזור 

 לפחות. 1%בהתייחסות למפלסי הצפה של לעיל  3.8.6סעיף בהנחיות אחר ה

 אקולוגיה

 אזורים רגישים לאורך תוואי המטרו הינם:

 לעיל. 3.8.6והוראות ראשוניות בסעיף אזור ערוץ גן חיים ואזור הירקון, ראה התייחסות 

 רעש ורעידות

, יוצגו 4.9 -ו 4.2כפי שימצאו בסעיפי  מבנים בהם ניתן להעריך כי תהיה חריגות מהערכים הרלוונטים

 אמצעי מיגון רלוונטים בהתאם לשיעור החריגה ומשכה.

 להריסה  מבנים תאור .3.8.8

 צפוני. M1קו מטרו  –/ב 101נספח זה מפרט את המבנים המיועדים להריסה במסגרת תת"ל 

ככלל נעשה כל ניסיון להימנע מהריסת מבנים קיימים, לרבות בחינת חלופות שונות לציר המסילה 

ורק כאשר נוכח צוות התכנון כי הריסת המבנה הינה הכרח, נעשה שימוש בכלי     NATMושימוש בתחנות  

סמך הנוכחי מפורטים המבנים להריסה. תוך ציון מיקומם המדויק )כתובת, גוש, חלקה וכד'(,ייעוד במ  זה.

הקרקע, השימוש, גודל שטחם, נפח הבטון המשוער לצורך פינוי הפסולת, השיקולים להריסה, והאם 

 מבנים אלו כבר מייעודים להריסה מכח תכניות קודמות. 

 מבנים היסטורים המיועדים להריסה

 ואי זה אין כלל מבנים היסטורים המיועדים להריסה.בתו

 הערכת כמויות פינוי פסולת בניין

 מבנים כמבנים המיועדים להריסה. 67לאורך התוואי הוגדרו 

 . 7בנספח ו 3.8.8.1פרוט המבנים ותאורם מופיע בטבלה 

מ"ק פסולת  =הערכת פסולת הבנין נערכה באמצעות חישוב מ"ק הבינוי הקיים תחת הנחה שמ"ק בינוי

 לפינוי. 

 מ"ק.  4007 -על בסיס הערכה זו כמות פסולת הבנין לפינוי עומדת על כ

 אסבסט וחומ"ס

ניתן להעריך זה  המפורט. בשלב    סקר מפורט לבדיקת הימצאות של אסבסט/ חומ"ס ייערך בשלב התכנון

סבירות גבוהה להימצאות של חומ"ס   , קיימת  כןכמו  כי באזור מפעל תעש ייתכן וקיימים מבני אסבסט.  

. פינוי האסבסט ייעשה ע"פ (12ראה/י נספח  – 4PT-ומפלג 46,47במבנים המיועדים להריסה זה )תחנות 

  .2011 –האמור בחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א 
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 להריסה מבנים: תיאור 4.8.8.1 טבלה

מספר  שם התחנה 
מספר  שימוש  ייעוד קרקע חלקה גוש כתובת מבנה

 ( M²שטח ) קומות

נפח  
בטון 

משוער 
(M³) 

שיקולים 
 להריסה 

ייעוד 
להריסה 
מתוקף 
תכנית 
אחרת 
 בהכנה

 הערות שיטת הביצוע

דרום השרון  
  at grade  בתחום הדיפו  4 23 1  חקלאי  223 7623  0-1 דיפו 

דרום השרון  
  at grade  בתחום הדיפו  4 25 1  חקלאי  223 7623  0-2 דיפו 

דרום השרון  
  at grade  בתחום הדיפו  4 23 1  חקלאי  1 7623  0-3 דיפו 

דרום השרון  
  at grade  בתחום הדיפו  65 429 1  חקלאי  1 7623  0-4 דיפו 

דרום השרון  
 4 23 1 מחסן  שצ"פ  523 7621  0-5 דיפו 

בתחום הדרך  
  at grade  לדיפו 

דרום השרון  
 at grade  בתחום הדיפו  164 1089 1 לול מערבי  חקלאי  96 7658  0-6 דיפו 

סוג בנייה לא ידוע.  
להערכתי בנייה  
קלה ולכן חישוב  

הנפח מתבסס על  
 הנחה זו

דרום השרון  
 at grade  בתחום הדיפו  164 1090 1 לול מזרחי  חקלאי  96 7658  0-7 דיפו 

סוג בנייה לא ידוע.  
להערכתי בנייה  
קלה ולכן חישוב  

הנפח מתבסס על  
 הנחה זו

דרום השרון  
 41 269 1 מחסן צפוני  חקלאי  22 7622  0-8 דיפו 

בתחום  
 at grade  הפורטל 

סוג בנייה לא ידוע.  
להערכתי בנייה  
קלה ולכן חישוב  

מתבסס על  הנפח 
 הנחה זו

דרום השרון  
  at grade  בתחום הדיפו  36 237 1 מחסן ומכולות  חקלאי  22 7621  0-9 דיפו 

דרום השרון  
  at grade  בתחום הדיפו  4 24 1 מבנה לא מזוהה  חקלאי  22 7621  0-10 דיפו 

דרום השרון  
  at grade  בתחום הדיפו  4 27 1 מבנה לא מזוהה  חקלאי  22 7621  0-11 דיפו 

דרום השרון  
  at grade  בתחום הדיפו  7 44 1 מחסן  חקלאי  96 7658  0-12 דיפו 

              

 12 20 1 מרחב מוגן  מבנים ומוסדות ציבור  135 7658 רח' התדהר  01-1 רעננה התדהר 
מבנה בתחום  

  NATM  התחנה

 2.5 16 1 מבנה יביל  מבנים ומוסדות ציבור  135 7658 רח' התדהר  01-2 רעננה התדהר 
 מבנה בגבול

 NATM  התחנה

לפי תמונת המבנה,  
לא נראה ששטחו  

 מ"ר  16הוא 

 לא מבנה בטון  טיפוסית   תחנה  מבנה בגבול 70 469 1 משתלה  מגורים/שצ"פ  623,636 6578 99רח' עקיבא  02-1 רעננה עקיבא 
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מספר  שם התחנה 
 מבנה

מספר  שימוש  ייעוד קרקע חלקה גוש כתובת
 קומות

 ( M²שטח )

נפח  
בטון 

משוער 
(M³) 

שיקולים 
 להריסה 

ייעוד 
להריסה 
מתוקף 
תכנית 
אחרת 
 בהכנה

 הערות שיטת הביצוע

 לא מבנה בטון  טיפוסית   תחנה  מבנה בגבול 14 94 1 משתלה  מגורים/שצ"פ  636,623 6578 99רח' עקיבא  02-2 רעננה עקיבא 

  22-ידוח פ
22-פ רעננהק      ברצועת המתען 22 36 0 קידוח  מגורים,שצ"פ  379,380 6581 15רח' שברץ  

רעננה רכבת  
 330 6663 שד' ירושלים  04-1 מערב 

מגבלות בניה/מגורים  
  טיפוסית   מזרחי- דרוםמוצא  13 81 1 מחסנים  ומוסדות ציבור 

רעננה רכבת  
 330 6663 שד' ירושלים  04-2 מערב 

מגבלות בניה/מגורים  
 21 135 1 מחסנים  ומוסדות ציבור 

מבנה בתחום  
  טיפוסית   תחנה 

רעננה רכבת  
 330 6663 שד' ירושלים  04-3 מערב 

מגבלות בניה/מגורים  
 3 18 1 מחסנים  ומוסדות ציבור 

מבנה בתחום  
  טיפוסית   תחנה 

רעננה רכבת  
 330 6663 שד' ירושלים  04-4 מערב 

מגבלות בניה/מגורים  
 2 8 1 מחסנים  ומוסדות ציבור 

מבנה בתחום  
  טיפוסית   תחנה 

רעננה רכבת  
 330 6663 שד' ירושלים  04-5 מערב 

מגבלות בניה/מגורים  
 2 13 1 מחסנים  ומוסדות ציבור 

מבנה בתחום  
  טיפוסית   תחנה 

רעננה רכבת  
 330 6663 שד' ירושלים  04-6 מערב 

מגבלות בניה/מגורים  
 3 19 1 מחסנים  ומוסדות ציבור 

מבנה בתחום  
 לא מבנה בטון  טיפוסית   תחנה 

רעננה רכבת  
 330 6663 שד' ירושלים  04-7 מערב 

מגבלות בניה/מגורים  
 41 272 1 מחסנים  ומוסדות ציבור 

מבנה בתחום  
 לא מבנה בטון  טיפוסית  טיפוסית  תחנה 

39רח' סוקולוב  06-1 הרצליה מרכז  לא מבנה בטון  NATM  מוצא צפוני  27 178 1 סככה מבנה ציבור ודרך מאושרת  17 6531 
בן  - הרצליה
9רח' טבנקין  07-1 גוריון    טיפוסית   מוצא מזרחי  20 33 1 מחסן  מגורים  703 6546 
בן  - הרצליה
 07-2 גוריון 

שד' בן גוריון  
121-117  15 25 1 חנות דרך,מגורים  629,528 6546 

קצה דרומי של  
    תחנה

רמת השרון  
69רח' סוקולוב  08-1 סוקולוב   1 קיוסק   שצ"פ  61 6415 

)כולל   125
 75 הצללות( 

מבנה בתחום  
  NATM  התחנה

רמת השרון  
69רח' סוקולוב  08-2 סוקולוב   12 20 1 תחנת מוניות  שצ"פ  61 6415 

 מבנה בתחום
  NATM  התחנה

90חיים לבנון  PT3 PT3-1 - תל אביב  9 15 1 מחסן  מגורים  544 6628 
מבנה בתחום פוקט  

  C&C  טרק 
- תל אביב

 13-1 מחנה אביב 
רח' חיים לבנון  

21-17   NATM  מוצא דרום מערבי 1.5 9 1 מבנה לא מזוהה  שפ"פ  6 6772 
- תל אביב
 5 7 1 חדר טרפו'  דרך  140 6648 נמיר -רוקח  14-1 הירקון 

מבנה בתחום  
  מיוחדת   התחנה

- תל אביב
 13 22 1 מחסן  דרך  140 6648 נמיר -רוקח  14-2 הירקון 

 מבנה בתחום
  מיוחדת   התחנה

נמיר  -תל אביב
71רח' פינקס  15-1 פינקס   לא מבנה בטון  טיפוסית   מערבי -מוצא צפון 1 6 1 מחסן  מסחר   512 6107 

נמיר  -תל אביב
71רח' פינקס  15-2 פינקס   לא מבנה בטון  טיפוסית   מערבי -מוצא צפון 1 14 1 סככה מסחר  512 6107 

 242 1616  מבנה גדול  דרך מאושרת/תעסוקה  313,310,316 6110  16-1 תל אביב מרכז 
מבנה בתחום  

  מיוחדת   התחנה

 תעסוקה  310 6110  16-2 תל אביב מרכז 
מבנה קטן )צמוד  

 5 29  לגדול( 
מבנה בתחום  

 לא מבנה בטון  מיוחדת   התחנה

 35 231 1 מרכז מידע  דרך מאושרת  313,316 6110  16-3 תל אביב מרכז 
מבנה בתחום  

  מיוחדת   התחנה

 3 20 1 תחנה מסחר ותחבורה  320 6110  16-4 תל אביב מרכז 
מבנה בתחום  

  מיוחדת   התחנה

 5 33 1 מבנה לא מזוהה  תעסוקה  310 6110  16-5 תל אביב מרכז 
בתחום  מבנה 

  מיוחדת   התחנה
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מספר  שם התחנה 
 מבנה

מספר  שימוש  ייעוד קרקע חלקה גוש כתובת
 קומות

 ( M²שטח )

נפח  
בטון 

משוער 
(M³) 

שיקולים 
 להריסה 

ייעוד 
להריסה 
מתוקף 
תכנית 
אחרת 
 בהכנה

 הערות שיטת הביצוע

 2.5 15 1 מבנה לא מזוהה  תעסוקה  310 6110  16-6 תל אביב מרכז 
מבנה בתחום  

  מיוחדת   התחנה

 2 10 1 מבנה לא מזוהה  תעסוקה  310 6110  16-7 תל אביב מרכז 
מבנה בתחום  

  מיוחדת   התחנה
תל אביב  

 17-1 השלום 
רח' יגאל אלון  

 56 371  מחסן מזרחי  מאושרת/תעשיה דרך  312-315 7093 122
מבנה בתחום  

  מיוחדת   התחנה
תל אביב  

 17-2 השלום 
רח' יגאל אלון  

 428 1426 2 מבנה/מחסן גדול   2 7094 113
מבנה בתחום  

 לא מבנה בטון  מיוחדת   התחנה
תל אביב  

 17-3 השלום 
רח' יגאל אלון  

 11 75  מחסן מערבי  תחנת תחבורה ציבורית  3 7094 113
מבנה בתחום  

  מיוחדת   התחנה
תל אביב  

 17-4 השלום 
רח' יגאל אלון  

122 7093 
526, 314, 312, 

 107 707 1 מחסנים  תעסוקה,דרך  530
מבנה בתחום  

 קירות בבניין הרוס  מיוחדת   התחנה
תל אביב  

 17-5 השלום 
רח' יגאל אלון  

 0 0 0 חניה תעסוקה  175,174 7093 117
קיר בתחום  

 לא מבנה בטון  מיוחדת   התחנה

 19-1 תל אביב הגנה 
רח' קהילת ניו  

19יורק   77 514 1 מחסן צפוני   130 7069 
מבנה בתחום  

  טיפוסית   התחנה

 19-2 תל אביב הגנה 
רח' קהילת ניו  

13-17יורק   252 1680 1 מבנה  146 7069 
 מבנה בתחום

 לא מבנה בטון  טיפוסית   התחנה

 19-3 תל אביב הגנה 
קהילת ניו  רח'  

9-11יורק   761 1269 1 מבנה  147 7069 
 מבנה בתחום

 לא מבנה בטון  טיפוסית   התחנה

 19-4 תל אביב הגנה 
רח' קהילת ניו  

7יורק   78 449+71 1 מבנה צפוני   145 7069 
 מבנה בתחום

 לא מבנה בטון  טיפוסית   התחנה

 19-5 תל אביב הגנה 
רח' קהילת ניו  

 67 447 1 מבנה מרכזי   145 7069 5-3יורק 
 מבנה בתחום

 טיפוסית   התחנה
מיועד להריסה  

 מתכנית הקו הסגול 

 19-6 תל אביב הגנה 
רח' קהילת ניו  

 12 81 1 מחסן דרומי   145,136 7069 1יורק 
 מבנה בתחום

  טיפוסית   התחנה

 19-7 תל אביב הגנה 
-21דרך ההגנה 

 586 244 3 מבנה מגורים  דרך מאושרת  293 7068 23
 מבנה בתחום

 התחנה
תכנית  

/א 70תתל/   טיפוסית  

תל אביב קרית  
 שלט פרסום  NATM  מוצא צפוני  0.9 6 1 סככה מגורים  51 6981  20-1 שלום 

תל אביב קרית  
 - - - שלט פרסום  דרך  305 6982 2כביש  20-2 שלום 

שלט בתחום  
  NATM  התחנה

 16 27 1 סככה דרך  PT4 PT4-1  6555 5מפלג  
בתחום  מבנה 

  C&C  המפלג

 108 179 1 סככה דרך  PT4 PT4-2  6555 5מפלג  
מבנה בתחום  

  C&C  המפלג

 138 230 1 סככה שצ"פ  PT4 PT4-3  6555 6מפלג  
מבנה בתחום  

  C&C  המפלג

 101 168 1 סככה שצ"פ  PT4 PT4-4  6555 2מפלג  
מבנה בתחום  

  C&C  המפלג

הוד השרון  
 49-1 ז'בוטינסקי 

ז'בוטינסקי/שביל  
 10 16 1 מבנה שב"צ  79 6446 התיכון 

מבנה בתחום  
  NATM  מוצא 

הוד השרון  
  NATM  מוצא מזרחי  0.3 2 1 מסחר תחנת פיס  מגורים  732 6455 53-59רמתיים  דרך 50-1 הבנים
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מספר  שם התחנה 
 מבנה

מספר  שימוש  ייעוד קרקע חלקה גוש כתובת
 קומות

 ( M²שטח )

נפח  
בטון 

משוער 
(M³) 

שיקולים 
 להריסה 

ייעוד 
להריסה 
מתוקף 
תכנית 
אחרת 
 בהכנה

 הערות שיטת הביצוע

הוד השרון  
  NATM  מוצא מערבי  8 53 1 מסחר  דרך,שצ"פ  201,180 6455 45-51דרך רמתיים  50-2 הבנים

sc-16 sc16-1 2.5 15 1 פרגולה מגורים ומסחר  1,062 6455 16רמתיים  דרך 
בתחום  
    המיפלג 

sc-16 sc16-2 2.5 15 1 פרגולה מגורים ומסחר  1,062 6455 16רמתיים  דרך 
בתחום  
    המיפלג 

 דוכן פיס  NATM  מוצא צפוני  4 6 1 דוכן  דרך  9 6436 38תל חי  53-1 כפ"ס מרכז 
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 מילוט  ופירי קשר מנהרות .3.8.9

מ' לאורך תוואי המנהרות יבוצעו מנהרות קשר. מטרת מנהרות אלו הינה לאפשר גישה  250-בכל כ

ממנהרה אחת לשנייה לצורכי מילוט בעת שריפה לנוסעים ברכבת לכיוון אחד דרך המנהרה לרכבת בכיוון 

 הבטיחות.השני, לפי הנחיות 

מציגים  3.8.9.2  -ו  3.8.9.1תרשימים    מ' רוחב )לא סופי(.  2.5-מ' גובה ו  2.5מידות מנהרות הקשר הן לערך  

 את חתך מנהרות הקשר.

(. בשיטה זו מבצעים New Austrian Tunneling Method)  NATMהקמת מנהרות אלו מתבצעת בשיטת  

המבוצע אופקית   Jet Groutי  ל ידהדיוס מתבצע עדיוס לקרקע בתחום שבין המנהרות אותו רוצים לקשר.  

 מאחת המנהרות לכיוון המנהרה השנייה.

כאשר המנהרות מצויות בתוך מי תהום, יבוצע הדיוס מפני הקרקע כלפי מטה למרווח שבין המנהרות. 

הדיוס מפני הקרקע יבוצע בהתחשב בצורך בהעתקת התשתיות ובהתאם לכך בביצוע הסדרי תנועה 

. ביצוע פתח זה TBM-חר התקשות הדייס והתייצבות הקרקע, ניתן לבצע פתח במנהרות הזמניים. לא

י מסגרת פלדה התומכת את המנהרה בחלק בו מבוצע הפתח ומפזרת את העומסים ל ידמתאפשר ע

, בנקודת החיבור של מנהרת המקבילהמסגמנט זה לסגמנטים הסמוכים לו. פעולה דומה מבוצעת במנהרה  

 וע הפתח ניתן לבצע כרייה אופקית ולבנות את קונסטרוקציית מנהרת הקשר. הקשר. לאחר ביצ

 במצבים מסויימים תידרש שאיבת מי תהום עקב זליגה אל תוך המנהרות.

 .3.2.3 סעיףי /ראה בנושא להרחבה

.2.2.7ות ראה/י סעיף להרחבה בנושא פירי מילוט ממפלגים, מסילות דיור, מסילות בטחון ותחנ
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 רדרך מעבר החירום בתוך מנהרת הקישו  רוחבי : חתך3.8.9.1רשים ת
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 דיור  ומסילות מפלגים .3.8.10

מבנים ארוכים ורחבים יחסית, זאת בכדי לאפשר חנייה ומעבר של מבני המפלגים ומסילות הדיור הינם 

מספר רכבות. במבנים מסוג זה מבוצע חיבור של שתי המנהרות בכדי לאפשר מעבר בין המסילות או 

חניית רכבת במסילה נוספת בין שתי המסילות )מסילת דיור(. לצורך חיבור זה, יש לייצר חלל גדול המחבר 

 מ'. 500מבנה המפלגים ומסילות הדיור עשוי להגיע לכדי  את שתי המנהרות. אורך

, וזאת בכדי לייצר הפרעה מצומצמת בפני הקרקע NATMבנייה של מבנים אלו תבוצע ככל הניתן בשיטת  

ולהימנע ככל הניתן מהעתקת תשתיות. במקומות בהם ניתן לבצע את המפלגים ומסילות הדיור בשיטת 

Cut & Cover להשתמש בשיטה זו., נעדיף כמובן 

יש לבצע בתחילה פירי כניסה חיצוניים  TBMבין צמד מנהרות ה NATMלצורך ביצוע עבודות ה 

שיאפשרו את תחילת עבודות הכרייה מאזורי המנהרות לכיוון הרחבה של המפלגים או מסילות הדיור. 

 פירי כניסה אלו מסומנים בתרשימים בצבע כתום.

 נם זקוקים למערכת ביסוס כדוגמת רפסודה או כלונסאות.  מבנים אלו, בדומה למנהרות, אי

מיקום מבנים אלו לאורך התוואי נמצא בתהליך של גיבוש עם המתכננים הרכבתיים. אופן ביצוע 

 .2.2.4.2ומיקומם בתרשים  .3.11מפורט בסעיף אלמנטים אלו 

 .3.2.2.4ומסילות דיור  3.2.2.3דוגמאות למבנה מפלגים ראה/י תרשים 

 שילוח פירי .3.9

 שיטת הקמת פירי השילוח .3.9.1

 )אורך מקטע מקסימלי של TBM-מיקום פירי השילוח והקבלה נקבע לפי יכולות הכרייה של מכונת ה

(, מיקום ק"מ 5כ הוא  TBM, אולם האורך המקובל לביצוע של מנהרת ק"מ 10-הינו כ TBM מנהרות

נוחות לאתר. אתר זה הינו אתר השיגור של מכונת דונם( ודרכי גישה  10-אפשרי לשטח עבודה נרחב )כ

 הכרייה וכן נקודת התפעול של המכונה מבחינת הכנסת אלמנטים טרומיים והוצאת עפר.

(. בשיטה זו נבנה מערכת קירות דיפון Cut & Coverפירים אלו מבוצעים בשיטת החפירה הפתוחה )

קורות לחיצה )"סטראטים"( ככל שנעמיק בחפירת בשיטת "סלארי" בהיקף פיר השילוח אשר ייתמך ע"י  

הפיר, בדומה לחפירת תחנה )ראה שלבי ביצוע של תחנה סטנדרטית(. עומק הפיר יהיה מתאים לעומק 

הדרוש לשילוח מכונת הכרייה, בהתאם לתוואי האורכי של המנהרות. פיר זה יישאר פתוח ככל הניתן 

פירים אלו ימוקמו בתחנות ככל הניתן, בכדי לחסוך  . כמו כן,TBM-בזמן עבודת הכרייה של מכונת ה

 נוסף. מבנה בטוןבהקמת 

ליצירת רצף עבודות מנהור   24/7פועלות    TBMמערכות העזר לביצוע עבודות המנהור באמצעות מכונות ה

 כנדרש לתפעול תקין של המכונות.

 כולל בתוכו את האלמנטים הבאים:ואתר התארגנות הצמוד אליו פיר שילוח 

מסוע הנמתח מהמכונה   באמצעות  TBM-ניתן להוציא את העפר מכריית ה  –כת הוצאת עפר  מער .1

 TBM-קרוניות המוציאות את העפר ישירות מה באמצעותועד לפיר השילוח או לחלופין 

 .(Locomotives) ומסיעות אותו חזרה לפיר השילוח
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ממנו  TBM-ירת הבכל אתר שילוח ימוקם אתר לאחסון עודפי העפר מחפ –אזור אחסון עפר  .2

אופן . (Muck)החפור העפר עודפי או לכל פתרון אחר בהתאם לאיכות  יפונה העפר למטמנות

במידה ועודפי העפר יכילו קרקע דיפון בורות עודפי העפר יתואם עם הרשויות הרלוונטיות. 

 מזוהמת, יטופל העפר באתר בטרם שליחתו.

אזור מיוחד לאחסון האלמנטים הטרומיים בכל אתר שילוח יוקצה    –אחסון אלמנטים טרומיים   .3

 .TBM-י הל ידהמשמשים לבניית המנהרה ע

 חדר מחזור מים )במידת הצורך(. .4

 .TBM -לאספקת חשמל לעבודות המנהור וכוח למנועי ה חדר טרפו .5

 סדנת עבודה לתיקון כלים. .6

 מערכת אספקת בטון לעבודות המנהור. .7

 מערכת גנרטורים. .8

השפלת   באמצעות"ייבוש" של התחנה    שילוח אשר נמצאים מתחת למפלס מי התהום מחייבים ביצוע  פירי

 הימצאות באמצעותאו  Jet Grout ( באמצעותPlug)יצירת "פקק"  באמצעותום בשאיבה או התהמי 

 .השפלת מים לעומק רב 4.7.5.3בסעיף שכבת קרקע אטומה )חרסית(. עוד בנושא זה, ראו 

 :ל פיר השילוח כולל, בין השאר, את הפעולות העיקריות הבאותמערך התפעול ש

(. במהלך Gantry Crane) לתחתית פיר השילוח באמצעות מנופי שער TBM -הורדת חלקי מכונת ה .1

 של כשלושה חודשים יורכבו חלקי המכונה לקראת שילוחה.

יר. המנוף הכנסת סגמנטים של המנהרות לתחתית הפיר באמצעות מנוף השער הממוקם מעל הפ .2

 מתנייע על גבי מסילות הממוקמות בצידי הפיר.

 הוצאת חומרי החפירה של המנהרות באמצעות קרוניות או מסוע. .3

 הקמת תשתית מסילתית זמנית להובלת והוצאת החומרים הנדרשים להקמת המנהרה.   .4

דייס  תפעול ותחזוקה של מערך אוורור, צנרת תקשורת, צנרת חשמל, צנרת מים וכיבוי אש, צנרת .5

 בטון ועוד.

 השפלת מי תהום

 (.3.8.2.3שיטות השפלת מי התהום בפירי השילוח זהות למתואר עבור תחנות, לעיל )סעיף 

 השילוח פירישל  הביצוע שלבי תאור .3.9.2

את האלמנטים התפעולים באתר , באופן עקרוני, מתאר, שבקלסר התרשימים, 3.10.7.2תרשים 

 השילוח.ההתארגנות המשמשים את תפקוד פירי 

כאמור פירי השילוח הם מבני התחנות העתידיות והקמתן נמשכת כשנה וחצי עד שנתיים, תלוי במיקום 

 לאורך התוואי.

נמשכת כשישה חודשים. שילוח מכונות  TBMהתקנת הציוד האלקטרומכני לרבות הרכבת מכונות ה

TBM (Tail ,)דרך הפירים, נעשית לאחר הרכבה מלאה של כל מרכיבי המכונה לרבות "זנב" ה TBMה

 מ' של המכונה הראשונה. 150ולאחריה תשולח המכונה השנייה במנהרה הצמודה לאחר חפירה של כ 
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( שאף הוא תחנה תת Receiving Shaftעם סיום מקטע החפירה של המכונות, הן מגיעות לפיר קבלה )

 עתידית, שם הן תפורקנה ותוצא החוצה להמשך עבודה באתר אחר. קרקעית

 הפיר  של העבודה לתקופות התנועה הסדרי עקרונות .3.9.3

כל פיר שילוח מחובר לדרכים קיימות באמצעות דרך גישה זמנית או סופית שתפקידה לאפשר אספקה 

יבטיחו תנועה רציפה ובטוחה אל/מ פיר השילוח לדרכים ראשיות וארציות. הסדרי התנועה הזמניים הללו  

של כלי הובלה כבדים מחוץ לאתר ופנימה כאשר מדובר על אספקת סגמנטים והוצאת חומרי החפירה 

 לאתרים מורשים. הסדרי תנועה זמניים אלו יאושרו על ידי רשויות התמרור הרלוונטיות.

 העבודה באתרי הכלים תאור .3.9.4

 3.8.4ראה/י סעיף 

 יםמפגע למניעת ראשוניות המלצות .3.9.5

 להלן המלצות ראשוניות למניעת המפגעים:

, שטחי התארגנות ומשטחי עבודה, הנמצאים של פיר השילוח החפירההבנייה ו דרכי הגישה לאזור -

על גבי שטחים שאינם סלולים, לכל אורך התוואי יורטבו, כך שתמנע התרוממות אבק ופיזורו 

 .בסביבה. ההרטבה בעונות היבשות תעשה מספר פעמים מדי יום

משאיות להובלת עפר תהיינה מכוסות ביריעות מתאימות ומהודקות, אשר תכנינה גם את צדי  -

 המשאית.

 .צמיגי המשאיות וציוד הצמ"ה יישטפו טרם צאתם מאתר העבודה -

 .ערימות ביניים לעפר יורטבו מעת לעת על פי הצורך למניעת פיזור מטרדי אבק -

 לסביבת אתר העבודה. גדר האתר תהיה אטומה למניעת פיזור מטרדי אבק -

 ההקמה  עבודות בעת רגישים אזורים הערכת .3.9.6

להלן רשימת פירי השילוח והקבלה שלגביהם תידרש הכנת מסמכים להערכת השלכות סביבתיות שיגרמו 

 מעבודות ההקמה, לעת הכנת התכנון המפורט:

 רעננה רכבת מערב.  M4פיר שילוח בתחנת 

 שלוחות רעננה וכפר סבא.פיר קבלה במבנה המפלג המחבר בין 

 ירקון. M14פיר שילוח בתחנת 

 יצחק שדה. M18פיר קבלה בתחנת 

 כפר סבא מזרח. M55פיר שילוח בתחנת 

 טשרניחוסבקי. M51פיר קבלה בתחנת 

 שטחי התארגנות, דרכי גישה, וניהול עודפי החפירה והמים .3.10

  ההתארגנות אתרי היררכיית .3.10.1

פרויקטי התשתיות, נדרשים אתרי התארגנות. במסגרת פרויקט   להקמת פרויקט המטרו, כמו בביצוע רוב

 נבדלים בתפקודם ובגודלם.ה ,זה קימיים כמה סוגי אתרי התארגנות
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 להלן הסבר על כל אחד מסוגי אתרי ההתארגנות:

 :אתרי התארגנות לפירים

 :(haftSaunching Lפירי שילוח )

 החפירה ובסיום תפעולו, ברוב המקרים, הוא מוסב לתחנה.פיר שילוח הינו פיר שדרכו מתבצעת פעולת 

 :הינן ת המנהרותחפיר, טרם התחלת מלאכת פיר השילוח פעולות המתבצעות באמצעות

 והרכבתה. TBMהורדת חלקי מכונת ה -

 .לתת הקרקע TBMשילוח מכונת ה -

 :חפירת המנהרות בשלב פיר השילוח פעולות המתבצעות באמצעות

 .הוצאת העפר החפור - 

 הסגמנטים לדיפון דפנות המנהרות. העברת  -

 :(L.S) אתרי התארגנות לפירי השילוח

אתר   –  3.10.7.2)ראה/י גם תרשים    לפעולות הבאות שיוגדרו  ,באתרי ההתארגנותעיקר המתחמים,  להלן  

 :התארגנות לדוגמא(

 .לדיפון מנהרות הרכבת אחסון הסגמנטים -

 . רתזמני של החפואחסון  -

 העפרמעבדת שדה לדיגום ואנליזת  -

 מתקני אוורור -

 מתקני קירור -

 TBM-מתקני חשמול של מכונת ה -

 איחסון ציוד חפירה -

 שונות -

בהתאם לצרכי האחסון והפעולות שיתבצעו בפירי השילוח, יש לשריין עתודות קרקע גדולות ביחס לאתרי 

 15ל 10העתודה לאתרי התארגנות אלו נעים בין התארגנות המשמשים למטרות אחרות בפרויקט. שטחי 

 (.3.10.7)ראה/י הרחב בסעיף  דונם

לאורך  TBMמכונת  ישלח, על פי התכנון,למיקום פיר השילוח ישנה חשיבות בהקשר לתפקודו, כל פיר 

 במקטע שהוגדר לו, הוא מוצא דרך פיר הקבלה. TBMק"מ, בתום מעבר מכונת ה 6של עד 

 :(haftSg eceivinRפירי קבלה )

פירוק בנוסף לתכנון פירי השילוח מתוכננים מספר פירי קבלה המשמשים, בתום חפירת המנהרות, ל

 דונם. 3-5גודל שטחי אתרי התארגנות לפירי קבלה הינם כ  .TBMהוצאת מכונות ה ו

 מציג את כל אתרי ההתארגנות לפירי השילוח והקבלה., שבקלסר התרשימים( 3.10.7.1תרשים 

 C&Cה ולמבני קרקעיות התת לתחנות התארגנות אתרי

ביצוע הקמת התחנות התת קרקעיות כולל את הקמת "הקופסאות" ואת כל הפעולות המקדימות לכך 

כדוגמת העתקת תשתיות, הסדרי תנועה זמניים, חפירות וכו' כפי שנעשה בפירים )ראה בהרחבה סעיף 

3.9.1 .) 
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הפורטל והמפלגים. כל האלמנטים הללו נבנים בשיטת  כוללים את הקמת מסילות הדיור, C&Cמבני ה

תיאור שיטות ההקמה של התחנות ופירי  3.8.2החפירה, תימוך ובנית ה"קופסא" כמתואר בסעיף 

 .השילוח

 אתרי התארגנות אלו כוללים מתחמים למטרות הפעולות הבאות:

 השפלת מי תהום והטיפול בהם במידת הצורך.  -

 אחסון זמני של עודפי עפר.  -

 מעבדת שדה לדיגום ואנאליזת קרקע. -

 דרכי גישה. -

באתרים מסוג זה אין צורך בשריון שטחים נרחבים לאחסון כדוגמת עודפי חפירה ממנהרות, סגמנטים 

וכו' כפי שנדרש באתרי התארגנות לפירי שילוח, אלא שטחים מצומצמים יותר לאחסון זמני של עפר 

בלבד, ציוד לחפירה וכו'. לפיכך, שטחי התארגנות אלו יהיה בגודל  C&Cמחפירת מקטע התחנה/מבני ה 

 דונם. 2-3של 

 

 הקישור מנהרות לביצוע התארגנות אתרי

מפני השטח (. ייצוב הקרקע מתבצע Jet Groutingלצורך ביצוע מנהרות הקישור נדרש ייצוב הקרקע )

התהום יבוצע ייצוב הקרקע באזורים בהם מנהרות הקישור מצויים בתוך מי  .TBM-או ממנהרות ה

מפני השטח לאחר העתקת התשתיות הנדרשת ותוך הגדרת אתר עבודה מתאים לכך. גודל השטח הדרוש 

למעשה אתר ההתארגנות למנהרות הקישור משמש רק למקרים בהם יש צורך בדיוס מפני  דונם. 0.5 -כ

. לכן אתרי התארגנות אלו הינם אתרים המצומצמים בשטחם חודשהקרקע, פעולה המתמשכת עד 

ובמשך זמן תקופת פעולתם ביחס לכל אתרי ההתארגנות האחרים, שכן ביצוע מנהרות הקישור אינן 

 מצריכות הוצאת עודפי עפר או אחסון ציוד חפירה וכו'. 

 ומערכות במנהרות.  מתקנים  –  3.2.3להרחבה בנושא אופן חפירת מנהרות הקישור ראה/י בהרחבה סעיף  

 מסכת את כל סוגי אתרי ההתארגנות בפרויקט 3.10.1.1טבלה 

 : פרוט נתוני אתרי ההתארגנות3.10.1.1טבלה 

 התארגנות אתר 

 ((L.S שילוח לפיר

 אתר

 התארגנות

 שילוח לפיר

R.S)) 

 אתר

 התארגנות

 לתחנות

 התארגנות אתר

 C&C למבני

, מפלגים)

 דיור מסילות

 אתר

 התארגנות

 למנהרות

 קישור

 גודל

 האתר

 דונם 0.5-כ דונם 2-3 דונם 2-3 דונם 3-5 דונם 10-15

 מתן סוגי

 שירותים

 סגמנטים אחסון

 של זמני אחסוןו

 .עפר עודפי

  והוצאת פירוק

 ה מכונת

TBM 

 בניית

 "קופסא"ה

 ביצוע "קופסא"ה בניית

 הדיוס
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 המרכזיים  ההתארגנות לאתרי גישה דרכי .3.10.2

 , בהמשך.דרכי הגישה לאתרי ההתארגנות - 3.10.3ראה פרוט בסעיף 

 תהום מי והשפלת  גישה דרכיהצגת עבודות,  .3.10.3

 עבודות עפר באתרי ההתארגנות

צפון, עובר בתחומי הערים: רעננה, כפר סבא, הוד השרון, רמת  M1ככלל מרחב התכנון של קו המטרו 

מישוריים ועל כן לא יידרשו עבודות עפר משמעותיות ולא השרון, הרצליה ותל אביב ומתאפיין בפני שטח  

יידרשו עבודות תימוך )קירות תומכים ו/או סוללות( כלשהן. כן יבוצעו עבודות לחישוף השטח, תוך 

 הקפדה על שימור העצים אשר סומנו כעצים לשימור בהתאם לסקר העצים.

 להדרכי הגישה לאתרי ההתארגנות המשמשים עבור פירי שילוח / קב

שטחי ההתארגנות מתוכננים בסמיכות מיידית לרחובות ודרכים קיימות ועל כן, למעט אתרי ההתארגנות 

 הבאים, לא ידרשו עבודות נוספות להכשרת דרכי הגישה.

 להלן אתרי ההתארגנות להם נדרשים הכשרת דרכי גישה:

 .M47תעש מזרח נות הממוקם מזרחית לתחנת : אתר התארג1

  ילתי ממערב לכפר הירוק.האלמנט המסאתר : 2

 שנים בלבד. 5 -כ במשךדרכי גישה אלה ישמשו את שלבי הקמת הפרויקט, 

מ', צפוי כי ביצוע דרכי  8בהינתן כי הטופוגרפיה באזורים אלה מישורית, ורוחב הדרכים לא יעלה על 

 הגישה יהיה כרוך בעבודות עפר ברמה מינימלית בלבד ללא כל השפעה סביבתית.

 השפלת מי תהום

והקמת    TBM-כריית המנהרות באמצעות מערכת ה  -הקמת תוואי המטרו תתבצע בשתי מערכות שונות

התחנות התת קרקעיות. כריית המנהרות לא תצריך השפלת מי תהום, ובהתאם לא יידרש שימוש 

במשאבות ובמערכות מכניות נוספות. שימוש במשאבות לטובת השפלת מפלס מי התהום, יתבצע רק 

 (. C&Cבסביבת התחנות, שכאמור, יוקמו בשיטת החפירה והכיסוי )

המים הנשאבים ובהתאם לתוצאות דיגום זה, יבוצע טיפול מקומי  טרם תחילת החפירות יבוצע דיגום

 באמצעות מתקן טיפול ייעודי.

של העבודות וסכמה לביצוע עבודות השפלת מי התהום בתחנות המטרו מובאת בסעיף  עקרוניתיאור 

3.8.2.3. 

 החדרה של עודפי מים

אקוויפרים, כאשר -למספר תתיהחדרה של עודפי מים אפשרית רק במקומות בהם אקוויפר החוף מחולק  

האקוויפר ממנו שואבים מים. ככלל, תנאים -האקוויפר אליו מחדירים את המים נמצא עמוק מתת-תת

ק"מ מחוף הים. לפיכך ניתן יהיה להחדיר מים בתחנות המערביות,  3-4אלו מופיעים ברצועה ברוחב 

יים. את פעולות ההחדרה יש מ' כתלות בתנאים המקומ 70-100 -. עומק ההחדרההשרףמההגנה ועד 

 מספר לתאם מול רשות המים, ואישורה מתייחס, בין היתר, לאיכות המים. לצורך ההחדרה יש לקדוח

עמוקים בעשרות מטרים מעומק התחנה. רשות המים מיישמת שיטת תמרוץ המתעדפת   םייעודי  יםקידוח
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יש לדגום את המים המופקים בתדירות מ'(.  80-100מ'( על פני החדרה עמוקה ) 40-70החדרה רדודה )

 גבוהה יחסית, על מנת לוודא שאין במים מזהמים שעלולים לזהם את המים באקוויפר אליו מחדירים.

 מים ניהול עודפי 

במהלך העבודות יהיה צורך לנהל עודפי מים משני מקורות: החפורת המוצאת מהמנהרות, ומים 

 הנשאבים במסגרת השפלת מי תהום.

החפורת המוצאת מהמנהרות צפויה להכיל מעט מים. החפורת תיערם בתחילה, בשטחי ההתארגנות 

שמים )בעונת החורף( וייתכן והיא הצמודים לפירי השילוח. בשטחי ההתארגנות, החפורת תהיה חשופה לג

( לנחל, דרך מערכת 1תספוג עוד מים. עודפי המים מהחפורת, יסולקו, מכל אתר, לאחד משני יעדים: )

 ( למט"ש, דרך מערכת הביוב העירונית. 2ניקוז עירונית המנקזת את מי הגשם, )

( החדרה 1)לפי עדיפות(: )יעדים    4-השפלת מי תהום יסולקו לאחד מתבוצע  המים שישאבו בתחנות בהם 

( למט"ש, דרך מערכת הביוב 3( לנחל, דרך מערכת ניקוז עירונית המנקזת את מי הגשם, )2) לאקוויפר

  ( יעד סילוק עירוני )שתיה/נוי/כיבוי אש וכיוב'(.4העירונית, או )

ם יעד הסילוק יקבע, בהתאם להנחיות דו"ח סילוק מי תהום, כתלות בממצאי הדיגום ובתיאום ע

הרלוונטים )רשות ניקוז ירקון, רשות המים, משרד הבריאות, תאגידים עירוניים(, לאחר קבלת הגורמים  

רשות המים מיישמת שיטת תמרוץ המתעדפת החדרה רדודה אישורי הזרמה וכתנאי בהרשאה לסילוק. 

מערכת הסילוק מ'( והחדרה בכלל על פני שיטות סילוק אחרות.    80-100מ'( על פני החדרה עמוקה )  40-70)

 תתוכנן כך שתתאפשר הזרמה לכל אחד מייעדי הסילוק ע"י פתיחת/סגירת מגוף. 

הזרמה ליעד עירוני פירושה שיעשה שימוש משני במים, וכך תקטן טביעת הרגל הסביבתית של הפרויקט 

כך ייתכן   לשם.  אספקת המים לשתיה מצריכה הבאתם לאיכות הנדרשת מספקי המים  לרווחת התושבים.

חיטוי ו  פחם פעיל, חיטוי בהיפוכלוריטטיפול ביהיה צורך בהקמת מתקני טיפול במים כולל )לפי הצורך(  ו

אלו יצריכו חיבור מסוג זה פועלים ליד מקורות מים מזוהמים אחרים בישראל. מתקנים  . מתקנים  UV-ב

זמני הדורש   . מנקודת המבט של תאגידי המים, מדובר במקור מיםלרשת החשמל ואמינות אספקה גבוהה

 הערכות הנדסית מורכבת, ומכאן חסרונם.

ויותר מכך מתחת מ'  30-40עומק במקומות בהם קיים חתך אקוויפרי בהחדרה של עודפי מים אפשרית 

כתלות יחס לשאיבה ללא החדרה, ב 40%-30%האתר המתוכנן והיא כרוכה בהגדלת כמויות השאיבה ב 

את בכל תחנה. רחבי קוטר קידוחים ייעודיים  מספרלצורך ההחדרה יש לקדוח בתנאים המקומיים. 

ולאופן אליו  םההחדרה יש לתאם מול רשות המים, ואישורה מתייחס, בין היתר, לאיכות המיפעולות 

ה, ייתכן ויהיה צורך בהקמת מתקן י. היות וגם האקוויפר משמש לבסוף כמקור שתימוחדרים המים

לטיפול במים באתר, לצורך הבאת המים לעמידה בתקני השתיה הנדרשים. יש לדגום את המים המופקים 

באקוויפר אליו  בתדירות גבוהה יחסית, על מנת לוודא שאין במים מזהמים שעלולים לזהם את המים

 מחדירים.

 חפירה  עודפיומתודולוגיה לטיפול ב תיוכמו .3.10.4

 כמויות עודפי החפירה

 ק"מ של הקו.  38להלן פירוט עודפי עפר הצפויים להיווצר מביצוע המנהרות, תחנות ומתקני העזר לאורך  
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 :מנהרות ומנהרות קשר

 7.5ק"מ. קוטר הקידוח למנהרות הוא  30.0-אורך המנהרות בניכוי אורך התחנות ומתקני העזר הוא כ

סה"כ נפח עודף העפר המחושב במנהרות הוא   מנהרות קשר )מנהרות מילוט(.  90.0-מ'. לאורך המנהרות כ

 ."קמ מיליון 2.70-כ

 :מנהרות מוצאותחנות 

בממוצע מ"א  120.0-תחנות בגדלים שונים ומסוגים שונים. לכל תחנה מנהרות מוצא, כ 30-לאורך הקו כ

 ."קמ מיליון 4.30-כ הואסה"כ נפח עודף העפר המחושב לתחנות ולמוצאים  לתחנה.

 :מתקני עזר

 :לאורך הקו מתקני עזר שונים כולל

 "מזלג": מפלג חיבור בין קוים שונים. -

- POCKET TRACKS ( יחידות( ובקצה הקו )כפר  4-5מסוגים שונים לאורך הקו 
 סבא(.

 פורטל רעננה. -

 ."קמ מיליון 0.70-כ הואהחזוי במתקנים אלו  סה"כ עודף העפר

 :סיכום

 "ק.מ מיליון 7.70-כ הוא צפון M1"כ עודף העפר החזוי בקו סה

 מתודולוגיית הטיפול בעודפי החפירה

בפרויקט המטרו )כולל המנהרות, תחנות תת  המשמעותיות ותת עודפי העפר הצפוייוכמולבהתאם 

במגבלות השטח הזמין, ולשימושי הקרקע הקיימים, יהיה  ,קרקעיות, אלמנטים תפעולים ופורטלים(

צורך להיערך לעירום זמני ודינאמי גם בגבולות הפרויקט. ככל הנראה המיקום המתאים ביותר לכך ימצא 

 וואי בהם מתוכננים פירי שילוח.פו ובחלק מאתרי ההתארגנות לאורך התבאזור הד

)בור   muck pitשעות( בתוך מאק פיט 48החפורת תערם באתרי ההתארגנות, בשטח לעירום זמני )עד 

מבוטן או משטח אטום בו יערם החפורת( עם פתח לניקוז התשטיפים. לאחר קביעת איכות החפורת, היא 

 תפונה, באופן יומיומי, ליעד פינוי סופי.

עפר המתבססים, בין השאר, גם על קריטריונים הפתרונות לנושא סילוק  תידרשנהבעת התכנון המפורט 

ם בהתארגנות הקבלנים, בלוחות הזמנים, בביקוש לעפר סביבתיים. יעדי הסילוק של העפר תלויי

 מפרויקטים הנדסיים שונים, במועד החפירה ובזמינות אתרי סילוק.

תת קרקעיות, אלמנטי התפעול הבשלב התכנון המפורט תוכן תכנית ניהול עודפי חפירה מהתחנות 

ים, הוראות תיעוד וניהול ועבודות המנהור. תכנית הניהול תכלול פירוט אודות מיקומי מערומים זמני

 פינוי עודפי עפר, אתרים מורשים לקבלת עודפי העפר.  

 "עודפי חפירה" אינם מקשה אחת אלה מגוון הנבדל זה מזה:

 ( פסולת בנין )אגרגטים, בטון, אספלט וכיו"ב .1

לקליטת וטיפול/מחזור )קיימת   ביבההסנת  י המשרד להגל ידפסולת בנין מפונה לאתרים מאושרים ע

. ביבההסנת להגהעדפה ברורה למחזור( על פי רשימת אתרים המפורסמת מעת לעת באתר המשרד 
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תהייה חובה לשקול את החומרים ביציאה מן האתר ובנוסף תתקיים שקילה בכניסה לאתר על פיו 

 נקבע התשלום לאתר. 

 קרקעות מזוהמות .2

לתוצאות הבדיקה תפונה זיהוי המזהם וריכוזו ובהתאם בדיקה ל תעבור חשד לזיהום עםקרקע 

לקליטת וטיפול בחומרים אלה  ביבההסנת להגי המשרד ל ידושרו עיאלאתרים ייעודיים שהקרקע 

 להלן. 4.8.1וצג בסעיף איתור נוכחות מזהמים בקרקע מעל פי סוג הזיהום וריכוזו. פרוט בנושא 

 עודפי חפירה נקיים .3

עודפי חפירה נקיים )אדמה וחול( מוגדרים כפסולת אבל למעשה הינם משאב בו ניתן לבצע שימוש 

חוזר. קיימת דרישה ומחיר בשוק לחומרים אלה וניתן לעשות בו שימוש חוזר כחומרי מילוי 

לכל יעד שימוש ללפרויקטים של תשתיות ובניה. ככלל, קרקע שאינה מזוהמת מותרת לסילוק 

 . ביבההסנת להג המשרד הנחיותמבוקש, על פי 

 בתחום התוכנית עפר עודפי של לקליטה המיועדים שטחים .3.10.5

 שטחים המיועדים לקליטת עודפי העפר

שטחי שעות איחסון.    48במתכונת של עירום דינאמי זמני של עד  עפר  בתוך שטח התכנית יאוחסנו עודפי  

, כפי שניתן לראות בדוגמת השילוח ככל הניתןאחסון אלו יהיו בתוך אתרי ההתארגנות ובסמיכות לפירי  

 . שבקלסר התרשימים 3.10.7.2אתר ההתארגנות בתרשים 

 האחסון ונפח משך עקרונות

מגבלת משך אחסון העפר בתוך תחום הפרויקט, באתרי ההתארגנות, תלויה במספר גורמים כגון גודל 

 , איכות העפר )מידת זיהום העפר( וכו'.muck pit -ה

ודפי עפר טרם התחלת שלב הביצוע, עוד במסגרת התכנון המפורט יהיה צורך באיתור מיקום לע

ם לקלוט את עודפי העפר בהתאם לסוג הקרקע פרויקטים המעוניינילתקופות ממושכות יותר וב

 .לעיל( 3.10.4.2ולאיכותם )להרחבה ראה/י  סעיף 

 ביום מטר 10-כ הינו תקלות ללא אופטימאליים בתנאים TBM - ה מכונת של ממוצע התקדמות קצב

 חפירה מכונות שתי עבור, אחת למכונה חפורת יום/ק"מ 500 - 450 - כ ה שלחפיר משמעותו, עבודה

 ומאפשר ק"מ 2,500-כ הינו(muck pit)  החפורת אחסון אזור גודל. ליום קוב 1,000 המשמעות היא כ

 .עבודה ימי וחצי כשניים עד של חפורת חסןיא

 מתודולוגיה לליווי סביבתי בנושא קרקעות

שביצוע התוכנית להלן מוצגת מתודולוגיה מוצעת לליווי סביבתי לנושא הקרקעות המזוהמות. מכיוון 

יחל בעוד מספר שנים, מתודולוגיה זו עלולה להתעדכן, לעת התכנון המפורט, כך שתעמוד בכל 

 הסטנדרטים וההנחיות הרלוונטיים לזמן ההקמה.

 נוהל דיגום חפורת .1

מטר ביום  10-בתנאים אופטימאליים ללא תקלות הינו כ TBM - קצב התקדמות ממוצע של מכונת ה

. לשתי מכונותמ"ק/יום  1,000וכ , מ"ק/יום חפורת למכונה אחת 500 - 450 -ירת כ עבודה, משמעותו חפ
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 כיומים וחצימ"ק כלומר ניתן לאחסן חפורת של עד  2,500-הינו כ (muck pit) סון החפורתחגודל אזור א

 .ימי עבודה

 מעבר עקבהחפורת שתפונה מתת הקרקע תכיל אחוזי רטיבות גבוהים ותהיה בעלת מרקם משחתי 

בתווך רווי. כמו כן, החפורת עלולה להכיל מזהמים ממקורות שונים שנצברו בקרקע טרם ביצוע המכונה  

עירום החפורת בשטח אתר ההתארגנות  בקצב התקדמות הכרייה, עבודות הכרייה. במקרה ואין תקלות

 שעות. 48( יארך עד muck pit-)ב

 מיקום הדיגום  .א

דיגום כפול זה יוכל להצביע  .(Muck pit)וע ומאזור האחסוןאת החפורת יש לדגום משני מקומות, מהמס

האם קיים מקור זיהומי שאינו מהקרקע עצמה או לחילופין לוודא שאין זיהום שיורי ש"פוספס" או 

  .הצטבר. במידה והתגלה מקור כזה יש לבדוק אפשרות כיצד למנועו ולטפל בחפורת בהתאם

  ניהול הקרקע .ב

החפורת לקצה אחת הזרועות. כאשר יגיע מועד הדגימה, כפי שמוצג בסעיף במהלך העבודה תפונה כל 

סון. לאחר לקיחת הדגימה חהבא, הדוגם יודיע על כך למנהל האתר וייקח דגימה מהמסוע ומאזור הא

הערמה שיכלול את מספר הדגימה, תאריך הדגימה ושעת הדגימה. מרגע ההודעה  יציב שלט עלהדוגם 

הערמות הפרדה בין שתי  צר  וותיסון וכך  חרת לקצה הזרוע השנייה של אזור האלמנהל האתר תפונה החפו

 התרשים הינו להמחשה בלבד(., 3.10.5.1 תרשים)

אשר יקבע את האתר אליו תפונה הקרקע לפי היעדים  ,תוצאות האנליזות יועברו למנהל הסביבתי

אתר הפינוי וזה ישלט את הרלוונטים שיקבעו לעת ההקמה. המנהל הסביבתי יגדיר למנהל האתר את 

 הערמה בהתאם וידאג לפינויה לפי כל הנהלים.

יבנה חוצץ פיזי אחרי הערמה הקיימת וכך תיווצר  ,סוןחהאבמקרה ויש צורך ביותר משתי ערמות באזור  

  הינו להמחשה בלבד(.  התרשים ,3.10.5.2 תרשיםהפרדה בינה ובין הערמה החדשה )

 

אזור אחסון החפורת :3.10.5.1 תרשים
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 אזור אחסון החפורת במצב של יותר משתי ערמות :3.10.5.2 תרשים

 

 תדירות הדיגום .ג

 תדירות הדיגום תיעשה על פי הנחיית המשרד להגנת הסביבה שתתקבלנה בסמוך למועד הביצוע.

 ביצוע דיגום שדה .ד

סון. חתהליך של דיגום שדה בשטח הא יבוצעעל מנת לזרז את האינדיקציה להימצאות קרקע מזוהמת, 

 אשר מזרזותדבר זה יעשה בנוסף לאנאליזות מעבדה שתערך. לדיגום השדה מתקבלות תוצאות מידיות, 

 את אופן הטיפול בעודפי העפר. דיגום השדה יעשה על בסיס הבדיקות הבאות:

 .XRFוזי מתכות באמצעות ניטור לקביעת ריכ .א

 .TPH kit -ניטור לקביעת ריכוזי דלקים/שמנים באמצעות  .ב

 .PIDניטור לקביעת ריכוזי לתרכובות אורגניות נדיפות באמצעות  .ג

 יעדי הפינוי המתוכננים  .ה

החפורת תפונה לאתרים ייעודיים לפי ערכי הזיהום שיגלו בבדיקות המעבדה. פירוט סוג האתרים מתואר 

צע עדכון על פי הערכים וביוהינו נכון למועד עריכת התסקיר, סמוך למועד הביצוע  3.10.5.1בטבלה 

 המעודכנים ביותר הניתנים על ידי המשרד להגנת הסביבה. 
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 סוג האתרים אליהם תפונה החפורת לפי תוצאות בדיקות המעבדה  :3.10.5.1טבלה 

 

 דגימה ואנליזה לקרקע .2

שיטות הדיגום לאנליזות השונות יותאמו לסוגי המזהמים הצפויים על בסיס הסקר ההיסטורי ולמאפייני 

 האתר והכל על פי הנחיות המשרד וכן היקף ההסמכה של המעבדה הדוגמת.

 קבוצות עיקריות:על בסיס הסקר ההיסטורי ניתן לראות חלוקה של פוטנציאל המזהמים לשלוש 

במקרה זה המזהם הראשי עשוי   –  מקור זיהום על בסיס תזקיקי דלק )נפט/ סולר/בנזין/ שמני סיכה( (1

, כמו כן מזהמים משניים עשויים להתגלות TPH DRO/OROלהתגלות באנליזות פיזור פחמימנים 

 באנליזות משנה של סריקת מתכות, סריקת נדיפים וחצי נדיפים.

במקרה זה  - יס נדיפים וחצי נדיפים )ממסים אורגאניים, מדללי צבע וכיו"ב(מקור זיהום על בס (2

המזהם הראשי עשוי להתגלות באנליזות של  סריקת נדיפים וחצי נדיפים וכן בדיקות משנה לסריקת 

 .TPH DRO/OROמתכות ופיזור פחמימנים 

 XRFת באנליזות במקרה זה המזהם הראשי עשוי להתגלו - מקור זיהום על בסיס מתכות כבדות  (3

 ICPהמבוצע במעבדת השטח או ב

ילוב מדובר בשבמקרה של מעבר תוואי המטרו במתחם תע"ש רמת השרון,  -מקורות זיהום נוספים (4

, ובין היתר פרכלורט, חומרי נפץ, כרום, ניטראט וחומרים קרקע ומי תהום ייחודי של מזהמי

, פיילוט לניקוי מי התהום במתחם רשות המים בימים אלה מקדמת .אחרים נדיפים יםאורגני

, מסנני DAFפלוקולציה,   -( וטיפולים משלימים )קואגולציהFBRעל טיפול ביולוגי )המבוסס בעיקר  

הטיפול במי התהום ושיקום המתחם הינה באחריות יצוין כי  מצע, פחם פעיל, מחליפי יונים והכלרה(.  

 ק מתכנית זו.חברת נצר השרון ואינה חל

  נקייה מזוהמת מסוכנת 

קרקע מזוהמת 

 במתכות

קרקע מכילה דלקים 

 בריכוז של מעל

1800 

TPH (DRO+ORO) 

קרקע מכילה דלקים בריכוז 

  TPH (DRO+ORO)של  

עומדת  ppm 350-1800בין 

בערכי סף מתכות לפינוי 

  totalלאס"פ מעורבת, 

VOC<50ppm 

קרקע שאינה מכילה דלקים 

 350בריכוז של מעל 

(DRO+ORO) TPH עומדת ,

בערכי סף מתכות לפינוי 

 totalלאס"פ אינרטית, 

VOC<20ppm 

 הגדרה

 מתאים לכל שימוש הטמנה טיפול ביולוגי ייצוב/מיצוק

שיטת 

פינוי/ 

 סילוק

מתקן ייצוב/ 

 ESC-מיצוק ב

 אתר מורשה לטיפול

 ExSitu-ביולוגי  

אתר הטמנה לפסולת 

 מעורבת

אתר לאחסון ושיווק קרקע 

 נקיה

מתקן סוג 

 נדרש
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 הערכת כמויות המים שיושפלו בתחנות, החדרת והרחקת עודפים .3.10.6

-שרצפתן נקבעה בעומק העולה על כתחנות  15-ב בסביבה יבשהעבודה תדרש צפון  M1לאורך קו מטרו 

מרכזת   3.10.6.1. טבלה  (שבקלסר התרשימים  4.7.3.1  תרשים,  3.10.6.1)טבלה    מ' מתחת פני מי התהום  2

 נתוני המפלסים ועומק התחנות.את 

 ]מ'[* ריכוז נתוני המפלסים ועומק התחנות מתחת פני מי התהום :3.10.6.1טבלה 

 

 * הערות:

מתוך מכלול הנתונים, ניתן   בקצה המזרחי ביותר של התוואי הנמשך לכפר סבא,  אין קידוחים מהם ניתן ללמוד על המפלס.(  1

+ מ' מעל פני הים. פער ידע זה יסגר במהלך התכנון המתקדם, עם קדיחת קידוחי 15לשער כי המפלס באזור אינו עולה על 

 תצפית חדשים.

 מ'. 0.5-תנות במהלך השנה במחזורים עונתיים בסדר גודל של כשמפלסי מי התהום עשויים לה( 2

 

בשני ויש לערוך תיאום בין עבודות ההשפלה המתוכננות  M2המטרו  בתחנת השלום קיים קישור לקו

 .הפרויקטים

ויש לערוך תיאום בין עבודות ההשפלה המתוכננות  M3קיים קישור לקו המטרו  מתח"מ גלילותבתחנת 

 .בשני הפרויקטים

(, מסכמת את ההערכות לגבי אורך התקופה בה ידרשו עבודות השפלת המים )בחודשים 3.10.6.2טבלה 

%( בנפח -נפח השאיבה המוערך, אי הוודאות בהערכת נפח השאיבה, פתרונות לסילוק המים, וחלוקה )ב

שיסולק לפתרונות השונים. החישובים מבוססים על סמך נתונים שנמסרו מנת"ע על עבודות ההשפלה 

 :(  במסגרת הרכבת הקלה, כדלקמן3.8.2.3שנערכו בפיר ארלוזרוב )פרוט בסעיף 
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 מ' חפירה )מעוגל למספר הקרוב(; 3חודש לכל -כ -זמן החפירה

הזמן הנדרש ליציקת הרצפה, עבודות האיטום וכיוב' מרגע סיום החציבה ועד הפסקת פעולת ההשפלה.   -זמן רפסודה

 חודשים בכל התחנות; 2-נקבע ל

)החודשיים( שנמסרו לגבי מוערך לפי עומק ההשפלה ועל סמך רגרסיה ליניארית מהנתונים    -נפח השאיבה

 פיר ארלוזרוב;

 כנ"ל; -אי וודאות בהערכת נפח השאיבה

החדרה לאקוויפר, סילוק למע'  -לפי סקירה ראשונית של הפתרונות האפשריים -פתרונות סילוק

 העירונית, סילוק לנחל ותעלות ניקוז עיליות.

, והן לא כוללות את ההתייחסות הערכות הזמן ונפחי השאיבה הן ראשוניות ויש להתייחס אליהן בהתאם

כמויות המים בפועל עשויות להיות גדולות מהותית, אם . להגדלת השאיבה בשל החדרת מים במקביל

התחנות בהן   6-כמו כן, ההערכות ב  .בגין התנאים ההידרוגיאולוגיים והן מבחינת משך ההשפלה הנדרשת

 ת חסר. והן מתחת למי התהום היא הערכ NATMמתוכננת חפירה בשיטת 

לאור זאת, יש לבחון בצורה פרטנית את פתרון השפלת המים למול שיטות עבודה אחרות, כולל בחינה 

 הנדסית, ולאשר השפלה רק בתאום עם רשות המים.-כלכלית

 

 

 הערכות נפח השאיבה ופתרון לסילוק המים* :3.10.6.2 טבלה

 

 .בהתאם הערכות הזמן ונפחי השאיבה הן ראשוניות ויש להתייחס אליהן

מלמ"ק מים מהאקוויפר )כולל "תוספת"   59-ל  52מהחישוב עולה כי לכל קו המטרו יהיה צורך לשאוב בין  

מלמ"ק( יסולקו  10-)כ 18%-יוחדר חזרה לאקוויפר ורק כ 82%-בגין החדרה רדודה(. מתוך נפח זה כ

-גוש דן כולו הוא כ מהאקוויפר. על מנת לסבר את האוזן, המילוי החוזר הממוצע לרצועת החוף באזור

מלמ"ק לשנה. יש לציין שמדיניות רשות המים היא לאשר שאיבה בהיקפים גדולים רק אם מתבצעת  25

  החדרה במקביל.

 M1לקו מטרו    יםהנדרש  הכולליםהשאיבה, ההחדרה וההזרמה    נפחימסכמת את הערכת    3.10.6.3טבלה  

 .אפשרי הדבר בהן התחנות בכל ההחדרה את ממקסמים אםצפון, על פי הנתונים המופיעים בטבלה, 
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סביר  מהמים הנשאבים חזרה לאקוויפר, אם כי 81%מהערכות אלו עולה כי ניתן להחדיר לכל היותר  

ים למ"ק ניתן להזרמ 4 -כיתרת המים הנשאבים, מלהניח שהיקפי ההחדרה בפועל יהיו נמוכים יותר. 

להזרים דרך מערכות הניקוז יהיה צורך  נפח דומה  ו(,  ירקוןלנחלים ולתעלת האיילון )בתחום רשות ניקוז 

 מופיעה גם החלוקה בין תאגידי המים השונים.  3.10.6.3. בטבלה העירוניות

 

 

 סיכום הערכות נפח השאיבה ופתרון לסילוק המים: 3.10.6.3טבלה 

   

 

 ההתארגנות הצגת שטחי  .3.10.7

 3.10.7.2ראה/י תרשים האלמטים שיכללו באתרי ההתארגנות,  מירב בשלב זה של התכנית ידועים

 .בקלסר התרשימים

ממוקם ה, מתוכם אתר התארגנות  לפירי שילוח  אתרי התארגנות  10צפון מתוכננים    M1בפרויקט המטרו  

אתרי ההתארגנות ודרכי הגישה יתוכננו בתוך הקו הכחול. דרכי הגישה יסומנו  יתר דרום M1במקטע 

 כדרך מתוכננת.

סטי לביצוע חפירת פירי השילוח, מנהרות, תחנות יאתרי ההתארגנות להוות עורף לוגמטרת כאמור, 

 ופורטלים. כפי שפורט קודם, פעולות העבודה במנהרות יבוצעו באמצעות אתרי ההתארגנות דרך פירי

, הוצאת העפר מתת הקרקע ואחסונו TBMהשילוח, לצורך, הכנסת והוצאת ציוד מכני לרבות מכונות ה

בלבד.   TBM-באתרי ההתארגנות, הכנסת סגמנטים וכו'. בנוסף, יחפרו פירים שמטרתם קבלת מכונות ה

התארגנות לפיכך, חשיבות מיקום אתרי ההתארגנות לצד פירי השילוח. בשלב זה של התכנון, גודל אתרי ה

(, שישמשו L.Sיקבע בהתאם לתפקודו המתוכנן. למשל אתר התארגנות שימוקמו לצד פירי שילוח )

המכונות. אתרי  נועדו לשילוחיהיה גדול יותר מאתרי התארגנות שלא  TBM -לשילוח מכונות ה

מתוכננים   מ"ר. יתר אתרי ההתארגנות  15,000  -מ"ר או ל  10,000התארגנות מסוג זה מתוכננים לגודל של  

 מ"ר בהתאם לשטח הפנוי באזור.  10,000מ"ר או  5,000ל 

 .שבקלסר התרשימים 3.10.7.1 מופיעים בתרשים 1:2,500תשריטי אתרי התארגנות בקנ"מ של 
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 ניתנה גם התייחסות לנושא השיקום הנופי של אתרי ההתארגנות ולנושא שמירת  3.8.3במסגרת סעיף 

 פגיעה בתושבים במהלך ביצוע עבודות ההקמה.התפקוד העירוני התקין והקטנת ה

באופן כללי, אתר התארגנות טיפוסי כולל את המרכיבים הבאים: האזור הסטרילי בו ממוקמים 

המשרדים, חדר אוכל עובדים, מעבדה וחניות כלי רכב פרטיים. החלק התפעולי כולל שטחי אחסון של 

ל חפורת, בית מלאכה, אחסון אלמנטים טרומיים, הציוד, חומרי בניה, ציוד כבד, שינוע ואחסון זמני ש

, בנטונייט, שטח תנועה ותמרון לכניסה ויציאה (grout)רשתות וכלובי זיון, מנופים, אזור להכנת הדייס 

 של משאיות, לרבות מתקן לשטיפת צמיגים למניעת פיזור הבוץ ביציאה מהאתר ברחובות הסמוכים. 

 מסילתי  דיור תחנת .3.11

 מסילתיות דיור בתחנות הצורך תיאור .3.11.1

הינם מבנים ארוכים ורחבים יחסית, המשמשים לחנייה ומעבר  (Pocket Tracks)מבני מסילות הדיור 

של מספר רכבות. במבנים מסוג זה מבוצע חיבור של שתי המנהרות בכדי לאפשר מעבר בין המסילות או 

חיבור זה, יש לייצר חלל גדול המחבר חניית רכבת במסילה נוספת בין שתי המסילות )מסילת דיור(. לצורך  

מציגים שלוש דוגמאות למסילות (  3.2.2)בסעיף    3.2.2.4את שתי המנהרות )מעין מנהרה שלישית(. תרשים  

  .הדיור

 התחנה תאור .3.11.2

 מ' ברוחב לפי הצורך ובהתאם לשיטת הבנייה. 550עד  400אורך מבנה מסילות הדיור הינו 

החיבור הוא בשני קצוות   ללכרך  נהרות המטרו ומחובר אליהן. בדמבנה מסילת הדיור ממוקם בין שתי מ

 מנהרת הדיור, אולם ניתן לבצע מנהרת דיור המחוברת למנהרות הרכבת רק בצד אחד. 

הושלמו )שכבר  המנהרותהרחבת קטעי  ל ידיהדיור מתבצע עמסילות חיבור מנהרות הרכבת למנהרת 

או בשיטת החפירה וכיסוי  (NATMטת הכרייה )מטר בשי 100-140( באורך TBM באמצעות מכונות

(C&C) (3.2.2)בסעיף  3.2.2.4. ראה תרשים. 

 השוטף  התפעול ולעת העבודות  גמר לאחר התחנה של הרגל טביעת תיאור .3.11.3

השטח פתחים מנימליים ככל הנדרש לצרכי מילוט  על פנייישארו  POCKET TRACK -בגמר ביצוע ה

 )יציאות חירום(, כניסת עובדים, איוורור ובמידת הצורך להכנסת ציוד עתידי. 

מטר בגובה קומה אחת. מבנה  5.0/12.0 -סביר להניח שהמבנה שיישאר על פני השטח יהיה בגודל של כ

בדרך כלל לא נדרשים פתחים נוספים.  לגבי התפעול השוטף, כזה צפוי בכל קצה של המתקן, אם בכלל.

הם יותאמו לדרישות התפעול ולאפשרויות ביצועם על להכנסה והוצאה של ציוד במידה ויידרשו פתחים 

 פני השטח.

 מסילתי דיור תחנות של ההקמה שיטות .3.11.4

 מסילות הדיור של הביצוע אפשרויות

 ביצוע לאופן הדומה ביצוע C&Cהוא בטכניקה של  POCKET TRACK של ביותר הפשוט הביצוע אופן

לעבור   TBM-, ולאחר מכן מאפשרים למכונות הוחפירה דיפון קודם מבצעים זו יקהתחנות המטרו. בטכנ
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דרך האזור החפור, מבלי צורך לקדוח ולדפן ולאחר מכן משלימים את בניית המתקן. אפשרות ביצוע 

 .NATM -נוספת הינה בשיטת ה

, וזאת בכדי לייצר הפרעה מצומצמת בפני הקרקע ולהימנע ככל NATMהמועדפת הינה שיטת הבנייה 

, Cut & Coverהניתן מהעתקת תשתיות. במקומות בהם ניתן לבצע את המפלגים ומסילות הדיור בשיטת  

 נעדיף כמובן להשתמש בשיטה זו.

 NATMתאור אופן ביצוע מסילות הדיור בשיטת ה 

יהיה צורך לבנות אותו  ועל כן ניים צפופים,עירו באזורים יהיה המתקן ביצוע המקרים ברובכאמור, 

בטכניקה של כרייה. לצורך ביצוע הכרייה יש לבנות פיר אחד או שניים אשר ישמשו כפירי גישה לאזור 

 העבודה.

בוצעים על ידי דיפון בקירות סלארי וחפירה. צורת הפירים מלבנית או הפירים הינם פתחים אנכיים המ

עגולה או מורכבת מזוג פירים עגולים, כל זאת בהתאם לצרכי התכנון ואפשרויות הביצוע מבחינת מקום 

פנוי על פני השטח. באופן כללי יש עדיפות להקמת פיר עגול. ביצוע פיר עגול מייתר את הצורך בבניית 

בחלל הפיר ובכך מאפשר עבודה נוחה יותר. מאידך, לפיר כזה מופע גדול על פני השטח   (STRUTSקורות )

 ולכן לרוב אינו אפשרי.

ישמשו לצורך הכנסת ציוד, חומרים, לכניסת עובדים ולהוצאת העפר  )או פירי הגישה( פירי העבודה

 שנחפר. 

 .TBMלאחר חפירת הפירים יחפרו המנהרות הראשיות באמצעות ה 

 .בשלב הבא תבוצע הרחבת המנהרות בקטע הגישה למבני מסילות הדיור

 בגמר העבודות ישמשו פירי הגישה כפירי מילוט, אוורור ותפעול המנהרות.

 הדיור מסילות ביצוע שלבי .3.11.5

 להלן תאור שלבי העבודה לבניית מסילות הדיור:

 .: בניית פירים שישמשו גישה לבניית מבני המסילותשלב ראשון

 :(3.2.2.4)תרשים  קיימים שלושה סוגי פירי גישה

 .פירי גישה עגולים. שניים בכל קצה מבנה מסילות הדיור )בתרשים ראשון( -

 .נה מסילת הדיורפיר מלבני צר אחד בכניסה למב -

 .שני פירי מלבניים רחבים, אחד בכל קצה המבנה -

 .TBMבאמצעות  : חפירת מנהרות המטרושלב שני

: הרחבת מנהרות המטרו בכרייה לצורך חיבורן למבנה מסילות הדיור ובמקביל כריית מנהרת שלב שלישי

 הדיור.
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 השלכות סביבתיות .4

 שימושי וייעודי קרקע  .4.1

 קיימים שימושי קרקע  .4.1.1

רעננה, הרצליה, רמת השרון, דרום השרון, מועצה אזורית : שבע רשויותצפון חוצה  M1תוואי המטרו 

הוד השרון, תל אביב וכפר סבא. התוואי עובר, ככל שהתכנון מאפשר, מתחת לזכויות דרך באזורים 

 מרכזי קניות.וומוקדי עניין כגון אוניברסיטאות  מרכזיים, מגורים, מרכזי תעסוקה

מציגים את שימושי הקרקע לאורך תוואי המטרו בקלסר התרשימים  4.1.1.7עד  4.1.1.1תרשימים 

מפרטות את שימושי הקרקע העיקריים בחלוקה  4.1.1.7עד  4.1.1.1גליונות. טבלאות  7-בחלוקה ל

פתוחים, מוסדות ציבור, תשתיות, תחנות דלק למגורים, אזורי מסחר, תעשייה ותעסוקה, שטחים 

 הגליונות הללו. בהמשך מוצגות תמונות מייצגות לאורך התוואי. 7-וחניונים, לאורך התוואי בהתאם ל

 M1-M5, תחנות 1ליון ישימושי קרקע בג: 4.1.1.1טבלה 

 תיאור מיקום יישוב
 מגורים

 קרקעמושב גן חיים, מגורים צמודי  M0תחנה  גן חיים
כפר 
 קומות 4-8שכונת כפר סבא הירוקה, מגורים  M0תחנה  סבא

 רעננה

M2-M3  קומות 2-5, מגורים 2004שכונת 

 M2-M3 שכונת קרית אליהו גולומב, מגורים צמודי קרקע 

M2-M3 שכונת לסטר רבוצקי, מגורים צמודי קרקע 

M2-M3  קומות 3-7קרית דוד רמז, מגורים 

M2-M3  קומות 3-7שכונת קזן, מגורים 

 M2-M3  קומות וחזיתות מסחריות 4-5שכונת מרכז, מגורים 

 M3תחנה 
קומות וחזיתות  1-2שכונת קרית הפרחים, מגורים 
 מסחריות

 M3-M4  קומות 1-4שכונת שיכון אשר, מגורים 

 M3-M4  קומות 1-2שכונת רום, מגורים 

 M3-M4  ,קומות 1-3מגורים שכונת קרית גנים 

 הרצליה
M4-M5  קומות 1-2שכונת גן רש"ל, מגורים 

 קומות 1-3, מגורים  שכונת הרצליה הירוקה M5תחנה 
 אזורי מסחר, תעשייה ותעסוקה

כפר 
 קניאל תעשיות M0תחנה  סבא

 רעננה

M0-M1 מרכז לוגיסטי לקט ישראל 

M1-M0 משרדים- SAP 

 M1תחנה 
קריית אתגרים )משרדים, בתי מלאכה, אזור תעשייה 

 מזון, חניונים וכו(

 בבניה( -משרדים )קומברס ואמדוקס M1תחנה 

 מסחר ומשרדים M2תחנה 

 אזור תעשיה רעננה ) מלאכה, דפוס, מוסכים וכו'( M2תחנה 

M2-M3 מרכז מסחרי אליהב 

M2-M3 מרכז מסחרי השרון 
 ציבוריים פתוחיםאזורים לא מבונים/שטחים 

 שטחים חקלאיים M0תחנה  גן חיים
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 תיאור מיקום יישוב
כפר 
 גן הברון מנשה M0תחנה  סבא

 רעננה

 שטחים חקלאיים M0תחנה 

 שטחים חקלאיים מעובדים M1 – M0מתחם הדיפו,  

 שטחים חקלאיים מעובדים M0-M1מתחם חנה וסע,  

 שטחים חקלאיים M4תחנה 
 מוסדות ציבור

כפר 
 מרכז הטניס M0תחנה  סבא

 רעננה

 גן ילדים אנפה M2תחנה 

 מועדון ספורט ספורטלי M2תחנה 

M2-M3 בית אבות סיעודי נועם 

M2-M3 בית ספר דקל 

M2-M3 גן ילדים סתוונית 

M2-M3 מרכז רפואי רענן 

M2-M3  גן חלומי –גן ילדים 

 בית יד לבנים M3תחנה 

 אריתמטיקסבית ספר אקסטרני  M3תחנה 

 מרכז תורני חינוכי חורב M3תחנה 

 בית ספר אקסטרני אנקורי M3תחנה 

M3-M4 בית ספר לאמנות 

 גני ילדים קשת, לילך M5תחנה 

M3-M4 אחוזה/ירושלים –דיור מוגן  -אחוזת בית 
 תשתיות

 רעננה
 תחנת הכוח טורבינת גז רעננה ותחמ"ש רעננה M1סמוך לתחנה 

 תחנת רכבת רעננה מערב M4תחנה 
 תחנות תדלוק

 רעננה

M1-M2 תחנת תדלוק דלק 

M1-M2 תחנת תדלוק סונול הצור 

M1-M2 תחנת תדלוק פז הנופר 

 דלק כפר בתיהתדלוק תחנת  M3-M4 -צפון מערבית ל 
 חניונים

 רעננה
 חניון עילי M1תחנה 

 חניון עילי M3תחנה 

 קרקעיחניון עילי + תת  M4תחנה 

 הרצליה
 שדה תעופה הרצליה –חניית מטוסים  M5תחנה 

 הבינתחומי -חניון עילי  M5תחנה 

 
 M6-M8, M46, תחנות 2ליון ישימושי קרקע בג: 4.1.1.2טבלה 

 תיאור מיקום יישוב
 מגורים

 הרצליה

M5-M6  קומות וחזיתות מסחריות 1-6שכונת מרכז העיר, מגורים 

 שכונת מגורים על שטח תחנה מרכזית הרצליההקמת  M6תחנה 

M6-M7  קומות 2-9שכונת הרצליה הצעירה, מגורים 

M6-M7  קומות 2-9שכונת נווה ישראל, מגורים 

 קומות 9-17שכונת נווה אמירים, מגורים  M7תחנה 
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 תיאור מיקום יישוב

 קומות 3-4שכונת דרום, מגורים  M7תחנה 

M7-Cut & Cover  קומות 14-17שכונת צמרות, מגורים 

רמת 
 השרון

cut & cover  קומות 1-17שכונת אלון, מגורים 

cut & cover  קומות 1-2שכונת קרית יערים, מגורים 

 קומות וחזיתות מסחריות 1-3שכונת גולן, מגורים  M8תחנה 

 קומות וחזיתות מסחריות 3-4שכונת הדר, מגורים  M8תחנה 
 ותעסוקהאזורי מסחר, תעשייה 

 צמרת הרצליה –מרכז מסחרי  M7-Cut & Cover הרצליה

רמת 
 השרון

 מרכז מסחרי סוקולוב סנטר M8תחנה 

 תעשייה בטחונית –מתחם תע"ש רמת השרון  M46-M47תחנות  

 מוסדות ציבור

 הרצליה
M5-M6  מ"מ אילת –גן ילדים 

M5-M6  גן הדר –גן ילדים 

 גן ילדים M6תחנה 

רמת 
 השרון

cut & cover-M8  גן יערה –גן ילדים 

 מותק של גן –גן ילדים  M8תחנה 
 חניונים

 חניון עילי M7תחנה  הרצליה
 אחר

 תחנת שאיבה M6-M7 הרצליה
 

 

 

 M9-M13, תחנות 3ליון ישימושי קרקע בג: 4.1.1.3טבלה 

 תיאור מיקום יישוב
 מגורים

רמת 
 מגורים צמודי קרקעשכונת נווה רום,  M9תחנה  השרון

תל 
 אביב

M10-M11  קומות 7-14שכונת רמת אביב ג', מגורים 
 קומות 1-4שכונת אפקה, מגורים  M11תחנה 

M11-M12  קומות 4-12שכונת נווה אביבים, מגורים 
 קומות 2-8שכונת רמת אביב, מגורים  M12תחנה 
 קומות 4-5מגורים מעונות הסטודנטים, אוניברסיטת תל אביב,  M12תחנה 

 אזורי מסחר, תעשייה ותעסוקה
רמת 
 סוקולוב מרכז מסחרי M8-M9 השרון

תל 
 שוסטר מרכז מסחרי M11תחנה  אביב

 אזורים לא מבונים/שטחים ציבוריים פתוחים

רמת 
 השרון

 שטחים חקלאיים M9תחנה 
 שטחים חקלאיים M10תחנה 

M10-M11 שטחים חקלאיים 
 מוסדות ציבור

תל 
 אביב

M10-M11 רוזין מרכז קהילתי 
 מרכז בריאות הילד M11תחנה 
 אוניברסיטת תל אביב M12תחנה 
 מרכז לקשיש M12תחנה 

M12-M13 רמת אביב מרכז קהילתי 
 חניונים
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 תיאור מיקום יישוב
תל 
 חניון עילי M12תחנה  אביב

 אחר
רמת 
 בסיס צבאי גלילות M10תחנה  השרון

 
 M14-M17, תחנות 4ליון יבגשימושי קרקע : 4.1.1.4טבלה 

 תיאור מיקום יישוב
 מגורים

 תל אביב

M14-M15  קומות 4-7שכונת בבלי, מגורים 
M14-M15  קומות 7-10;  3-5שכונת הצפון החדש, מגורים 

 קומות 25-40שכונת צמרות איילון, מגורים  M15תחנה 
M16-M17  קומות 4-6שכונת נחלת יצחק, מגורים 

קומות ומשרדים רבי  1-4שכונת ביצרון ורמת ישראל, מגורים  M17תחנה 
 קומות

 אזורי מסחר, תעשייה ותעסוקה

 תל אביב

 117תעשיית מזון טרה, יגאל אלון  M17תחנה 
 בית בלושטיין משרדים M17תחנה 

M17-M18 מתחם סיפולוקס 
M17-M18 מרכז אשדר משרדים 
M17-M18 בית אנג'ל משרדים 
M17-M18 76, יגאל אלון מרכז מסחרי 

 אזורים לא מבונים/שטחים ציבוריים פתוחים
 פארק הירקון M14תחנה  תל אביב

 מוסדות ציבור

 תל אביב

 מכללת רידמן M13תחנה 
 סמינר הקיבוצים M14תחנה 
 בית ספר )תיכון חדש( M15תחנה 
 אוניברסיטת דרבי M17תחנה 

 חניונים

 תל אביב

 חניון עילי M15תחנה 
M15-M16 חניון עילי 

 חניון חנה וסע, חניון עילי ארלוזורוב M16תחנה 
 2000מסוף אוטובוסים,  M16תחנה 

M16-M17 חניון עילי מקורה , יגאל אלון 
 חניון עילי M17תחנה 

 תחנות תדלוק

 תל אביב

M13-M14 צפונית למ'  200-תחנת תדלוק דלק רמת אביב, כ 
M14-M15 תחנת תדלוק פז הירקון, דרך נמיר/בבלי 
M16-M17 תחנת תדלוק סונול איילון, בית קרדן 
M16-M17 תחנת תדלוק  פז הקרייה 

 128תחנת תדלוק סונול יגאל אלון  M17תחנה 
 תחנת תדלוק ומוסך פז השלום M17תחנה 

M17-M18  108תחנת  תדלוק דלק  יגאל אלון 
 תשתיות

 תל אביב
 תחנת רכבת סבידור מרכז M16תחנה 
 113יגאל אלון , חברת החשמל, מחלקת קשר ואלקטרוניקה דרום M17תחנה 

 אחר
 מבנה נטוש –מתחם תע"ש מגן )לשעבר(  M17תחנה  תל אביב

 
 M18-M20, תחנות 5ליון ישימושי קרקע בג: 4.1.1.5טבלה 
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 תיאור מיקום יישוב
 מגורים

 אביבתל 
 קומות 3-10שכונת יד אליהו, מגורים  M18תחנה 

 קומות 1-3שכונת התקווה, מגורים  M19תחנה 

 קומות 1-2שכונת קרית שלום, מגורים  M20תחנה 
 אזורי מסחר, תעשייה ותעסוקה

 משרדים אשדר M18תחנה  תל אביב
 מוסדות ציבור

 תל אביב
 כדורסל ובידורהיכל מנורה מבטחים, היכל  M18תחנה 

M18-M19  רוסי יגאל אלון -גן ילדים 

 בית ספר תיכון הולץ M20תחנה 
 חניונים

 תל אביב
 חניון עילי M18תחנה 

 חניון אגד הולץ, תל אביב יפו M20תחנה 
 תחנות תדלוק

 פז התקווהתדלוק תחנת  M19תחנה  תל אביב
 תשתיות

 תחנת רכבת ההגנה M19תחנה  תל אביב
 אחר

 תל אביב
 שירותי כבאות והצלה M18תחנה 

 מד"א M18תחנה 

 
 M47-M50, תחנות 6ליון ישימושי קרקע בג: 4.1.1.6טבלה 

 תיאור מיקום יישוב
 מגורים

הוד 
 השרון

 קומות 1-2שכונת הדר, מגורים צמודי קרקע  M48תחנה 

 קומות 2-4שכונת נווה הדר, מגורים  M48תחנה 

 קומות 1-2שכונת רמת מנחם, מגורים צמודי קרקע  M49תחנה 

 קומות 6-7שכונת שרת, מגורים  M50תחנה 
כפר 
 קומות 1-2כפר מל"ל, מגורים צמודי קרקע  M50-M51 מל"ל

 אזורי מסחר, תעשייה ותעסוקה
הוד 

 קניון הדרים  מרכז מסחרי M49תחנה  השרון

 מוסדות ציבור

הוד 
 השרון

 כדורגלמגרש  M48תחנה 

M48-M49  גן גורים –גן ילדים 

 120עד  –בית אבות  M49תחנה 

M49-M50  גן בספורטן –גן ילדים 

M49-M50  גם הרמוניה –גן ילדים 

M49-M50 בית חולים גריאטרי בית יוסף 

 )מרכז הרפואה והריפוי הישראלי רפאל(מרכז רפואי  M50תחנה 

 גן במבי –גן ילדים  M50תחנה 

M50-M51  גן רב, גן פופיק –גני ילדים 
 חניונים

הוד 
 חניון עילי M49-M50 השרון

 תחנות תדלוק

M49-M50  רמתיים דלקתדלוק תחנת 
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 תיאור מיקום יישוב

הוד 
 השרון

M49-M50  הוד השרון פז תדלוקתחנת 

 רמתיים סונול תדלוקתחנת  M50תחנה 
 תשתיות

הוד 
 משנה הוד השרוןתחנת  -חברת החשמל M47-M48 השרון

 אזורים לא מבונים/שטחים ציבוריים פתוחים

הוד 
 השרון

 M47-M48 שטחים מעובדים 

 שטחים פתוחים ומעובדים M48תחנה  

M48-M49 פארק ארבע העונות 

M49-M50 שטחים פתוחים 

 

 
 M51-M55, תחנות 7ליון ישימושי קרקע בג: 4.1.1.7טבלה 

 תיאור מיקום יישוב
 מגורים

 כפר סבא

 קומות 2-14שכונת ותיקים, מגורים  M51תחנה 

 דיור מוגן M51תחנה 

 קומות 4-7שכונת הפרחים, מגורים  M51תחנה 

M52-M51  קומות 1-8שכונת למפרט, מגורים 

 קומות 3-8שכונת מרכז, מגורים  M52תחנה 

M52-M53  וחזיתות מסחריותקומות  1-5שכונת קרית ספיר, מגורים 

 קומות 3-6שכונת ראשונים, מגורים  M53תחנה 

M53-M54  קומות 4-6שכונת תקומה, מגורים 

M53-M54  קומות 4-6שכונת חלוצים, מגורים 

 קומות 1-2שכונת גאולים, מגורים צמודי קרקע  M54תחנה 
 אזורי מסחר, תעשייה ותעסוקה

 כפר סבא

 שרונה -מסחרי מרכז  M50-M51תחנה 

 מרכז מסחרי קניון השרון M50-M51תחנה 

 משרדים בית יתיר M52תחנה 

 66מרכז מסחרי, וייצמן  M52תחנה 

M52-M53  אהרוני -מרכז מסחרי 

M52-M53  בית דרויאן –משרדים 

 כפר סבא אזור התעשיה הישן, M54תחנה 

 כפר סבא Gמרכז מסחרי  M54תחנה 

 אזור תעשייה כפר סבא )מפעל טבע ומוסכים( M55תחנה 
 מוסדות ציבור

 כפר סבא
 בית משפט השלום M50-M51תחנה 

M53-M54 מועדון נוער 

M53-M54 מרכז קהילתי אלי כהן 
 חניונים

 כפר סבא
 פר סבא, חניון עיליכ אגדתחנה מרכזית  M53תחנה 

M53-M54 חניון עילי 

 חניון עילי M54תחנה 
 תחנות תדלוק

 כפר סבא
 דורון תדלוקתחנת  M51-M50תחנה 

 TEN תדלוקתחנת  M51-M50תחנה 
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 תיאור מיקום יישוב

M51-M52 תדלוק סונול כפר סבא תחנת 

 כפר סבא דור אלון, תדלוקתחנת  M54תחנה 

 ביסקוויט דלקתדלוק, תחנת  M54תחנה 

 תחנת תדלוק סונול כפר סבא מזרח M54תחנה 
 מבונים/שטחים ציבוריים פתוחיםאזורים לא 

 פארק כפר סבא M53-M54 כפר סבא

M54-M55 שטחים חקלאיים 
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 שימושי קרקע צילומים נבחרים: 4.1.1תמונות 
 מגורים .א

 
 צמודי קרקע -שכונת רסקו, רעננה 

 
 קומות 3-4 –שכונת דרום, הרצליה 

 
 רבי קומות –ג', תל אביב שכונת רמת אביב 

 מסחר, תעשייה ותעסוקה .ב

 
 מרכז מסחרי קניון השרון, כפר סבא

 
 אזור תעשייה רעננה

 
 משרדים רבי קומות, שכונת בצרון ורמת ישראל

 מוסדות ציבור  .ג

 
 מרכז קהילתי רוזין

 חניונים  .ד

 
 חניון עילי, תל אביב

 תחנות תדלוק .ה

 
 תחנת תדלוק דור אלון רעננה
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  קרקע יעודי .4.1.2

 .התרשימים בקלסר נמצאים זה בסעיף התרשימים כל

 ברמה ארציתא. 

 להלן סקירה סטטוטורית של תכנית המתאר הארציות הרלוונטיות.

תרשימים  (במועצה הארצית טרם אושרה בממשלה )תכנית המתאר הארצית החדשה, מאושרת 1תמ"א 

4.1.2.A.1 4.1.2ו.A.2 :התמ"א את הייעודים הבאים  התכנית כלולה תחת מרקם עירוני. בנוסף, מסמנת

 בשטח התכנית ובתחום הסקר:

 :דרכים •

 .מקשרת בין אזורים בארץ ואוספת תנועה מדרכים ראשיות, אזוריות ומקומיות -דרך ראשית 

מקשרת בין מוקדי פעילות היוצרים נפחי תנועה גדולים והאוספת תנועה מדרכים ראשיות  -דרך מהירה 

 .ואזוריות

 דרכים מהירות:

 .M20לתחנת קריית השלום חוצה את תחום התכנית, מצפון  :1כביש 

 .M47לתחנת תעש מזרח חוצה את תחום התכנית, ממזרח  :4כביש 

 .M9 ת השרףדרום לתחנחוצה את תחום התכנית, מ :5כביש 

 :מהירותפרבריות  דרכים

לתחנת ומדרום  M4תחנת רכבת מערב  -לתחנת רעננהחוצה את תחום התכנית, מדרום  :531כביש 

 .M51טשרניחובסקי 

לתחנת תל אביב , מדרום M10לתחנת מרכז תחבורה גלילות חוצה את תחום התכנית, ממזרח  :20כביש 

 .M20לתחנת קריית שלום ומצפון  M16מרכז 

 דרכים ראשיות:

  .M1לתחנת התדהר חוצה את תחום התכנית, ממזרח  :4כביש 

 .M14לתחנת הירקון מזרח -חוצה את תחום התכנית, מצפון רחוב נמיר:

 M14לתחנת הירקון חוצה את תחום התכנית, מצפון  שדרות רוקח:

 .M51לתחנת טשרניחובסקי חוצה את תחום התכנית, מדרום  דרך השרון:

 .M55לתחנת כפר סבא מזרח וממזרח  M55-M54גובלת בתכנית, בין תחנות  :55כביש 
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 :מסילות ברזל •

 .פי כל דין, טרם תחילתה של תכנית זו-מסילת ברזל שנסללה על מסילת ברזל קיימת 

לתחנת מרכז , ממזרח M4תחנת רכבת מערב  -לתחנת רעננה, חוצה את התכנית מדרום מסילת השרון

 -תל אביב M16תל אביב ההגנה,  M19טשרניחובסקי,  M51 , מדרום לתחנותM10תחבורה גלילות 

 .ריית שלוםק M20וגובלת בתכנית בתחום תחנה  מרכז

וגובלת בתכנית בתחום   M54  ת אלקלעילתחנכפר סבא, חוצה את התכנית ממזרח    -פקר פלדה  מסילת ברזל

 .M55 מזרח -ת כפר סבאתחנ

 תשתיות: •

  .M10לתחנת מרכז תחבורה גלילות חוצה את התכנית ממזרח  - רצועת צינור גז ארצי -

 .M10למתח"ם גלילות  M9 השרףקו גז עובר בין התחנות  -

 רצועת קרקע המיועדת בתכנית מפורטת למערכות ההולכה ו/או החלוקה. – הגזרצועת צינור 

 .M9לתחנת השרף מערב -, מדרוםM1לתחנת התדהר , חוצה את תחום התכנית ממזרח קו תש"ן -

  .M9לתחנת השרף , חוצה את תחום התכנית ממערב קו קצא"א -

 מול חברת התשתית הרלוונטית.במידת הצורך יבוצע תאום 

 :הידרולוגיה •

, חוצה את M1תחנת התדהר קו מים ארצי מתוכנן חוצה וגובל בתכנית בתחום  קווי מים ארציים: -

לתחנת , ממזרח M9לתחנת השרף , מערבית M4תחנת רכבת מערב  -לתחנת רעננההתכנית דרומית 

 .M51לתחנת טשרניחובסקי ודרומית  M47תעש מזרח 

 .M55לתחנת כפר סבא מזרח , חוצה את התכנית מערבית המוביל הארצישל  108קו  -

תעש מערב,  M46 , ממערב לתחנותM1בתחנת התדהר , חוצים את התכנית קווי רשת משק המים -

M9   ,השרףM3  רעננה מרכז, מדרום לתחנותM51   ,טשרניחובסקיM17  ,השלוםM4  רעננה תחנת

אלקלעי ומשיקים לתחום התכנית וחוצים   M54כפר סבא מזרח,    M55רכבת מערב, וממזרח לתחנות  

 פנקס. -נמיר M15הירקון ועד תחנת  M14אותה בתחום תחנות 

אלקלעי  שטח בעל חשיבות גבוהה מאוד להחדרה והעשרה של מי תהום בתחום תחנות מי תהום: -

M54  ועד תחנת כפר סבא מזרחM55  לתחנת כפר סבא מזרח ובתוואי ביניהן, וממזרחM55 שטח .

ובתוואי ביניהן,  M20 ועד תחנת קריית שלום M6הרצליה מרכז  בעל חשיבות גבוהה בתחום תחנות

 M52ויצמן  ובתוואי ביניהן, ובתחום תחנות M49תחנת ז'בוטינסקי עד  cut & cover -בתחום ה

 M1התדהר  בתחום תחנות שטח בעל חשיבות בינוניתובתוואי ביניהן.  M53בא מרכז ותחנת כפר ס
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 , בתחום תחנותM20תחנת קריית שלום ובתוואי ביניהן, בתחום הסקר של  M5ועד תחנת בינתחומי 

 .M54תחנת אלקלעי ובתוואי ביניהן ותחום  M51ותחנת טשרניחובסקי  M50הבנים 

( 1א'-ו' א תהום מי רגישותבעלי חשיבות גבוהה מאוד להחדרה ) אזורים בתחום תכנית הוראות

 את המשנה מפורטת תכנית או, דרכים לרבות, ופיתוח בינוי לשטחי פתוח משטח ייעוד שינוי הכוללת

, עילי  נגר  מי  וניצול  שימור  בדבר  הוראות  תכלול,  בתחומה  הבנויה  והתכסית  הפתוחים  השטחים  מערך

 .תהום מי להעשרת הקרקע לתת והחדרתם השהייתם

לציין כי למנהרות עצמן אין השפעה על מי התהום. לעומת זאת בשלב ההקמה יש לנקוט באמצעים  יש

 .התהוםלצמצום ומניעת זיהום מי 

ותחנת עקיבא  M1תחנות התדהר  בתחומי התכנית והסקר של  אזורי רגישות להחדרת מי נגר עילי: -

M2 הרצליה מרכז ,M6  ועד תחנת סוקולובM8 תחנת תל אביב מרכז ,M16  ועד תחנת יצחק שדה

M18 תחנת ההגנה ,M19מפלג ה ,- cut & cover  ועד תחנת תעש מזרחM47 תחנת אלקלעי ,M47 

ותחנת מרכז  M9ובתוואי ביניהן ובתחום הסקר של תחנות השרף  M55ועד תחנת כפר סבא מזרח 

 .M10תחבורה גלילות 

 נגר עילי, טעונות אישור מנהל רשות המים. מי להחדרת הרגישים האזורים בתחום תכנית הוראות

  נחלים: -

, נחל אילון, חוצה את M14לתחנת הירקון נחל הירקון, חוצה את תחום התכנית מדרום  נחלים ראשיים:

וחוצה את  M19מתחנת ההגנה מ'  50-, מצוי כM16לתחנת תל אביב מרכז תחום התכנית מדרום 

 ית מדרום לתחנה זו.שטח התכנ

 עורק אליו מתנקזים עורקים משניים ובו ספיקת התכן גדולה. –עורק ראשי 

ועד תחנת רעננה  M2תחנת עקיבא נחל שרון חוצה את תחום התכנית ומשיק לה בתחום נחלים משניים: 

נחל פרדס חוצה את שטח התכנית ,  M10נחל אחיה עובר בסמיכות לתחנת מתח"ם גלילות  ,  M3מרכז  

ומרוחק   M49בתחנת ז'בוטינסקי  , נחל הדר חוצה את שטח התכנית  M47לתחנת תעש מזרחי  מזרח  מ

לתחנת כפר , נחל נוה ימין צפון חוצה את שטח התכנית ממזרח  M48לתחנת רמת הדר  מ' מצפון    30  -כ

 .M55סבא מזרח 

 .עורק בו ספיקת התכן בינונית או נמוכה –עורק משני 

פי הוראות התכנית: יותרו, בתחום העורק, פעולות שמטרתן לשמור על תפקודו התקין של העורק בלבד,   על

 מעברים הקמת, חקלאיים עיבודים יותרוובכלל זה ביצוע עבודות ייצוב העורק והגדות ופיתוח נופי. 

, ובכפוף לאמור רגל להולכי ותוואי ומסילות דרכים, יתתשת קווי הנחת, העורק ומתחת מעל וגשרים

 הפעולות  כל.  (14)סעיף הנוגע לכרייה וחציבה החורגת מגבולות תמ"א    גם כרייה וחציבה  –  14.3בסעיף  

 .העורק של ןהתקי בתפקודו יפגעו שלא בכך יותנו, זה סעיף לפי המותרים והשימושים

 .M10לתחנת מרכז תחבורה גלילות , חוצה את תחום התכנית ממזרח שטח הצפה -
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 שהעורק מים מזרימת כתוצאה, לפרקים או קבוע באופן, מים עומדים או זורמים שבו שטח: הצפה פשט

 .להעביר מצליח אינו

 המסומנים ההצפה פשטי בתחומי, תכנית פי על להתיר ראשי תכנון מוסדעל פי הוראות התכנית: 

 של  תפקידו  את  בחשבון  יביאו  המוצעות  ויותילהפע  כי  תכנון  מוסד  ששוכנע  ובלבד  שימוש  כל,  בתשריט

 .אקולוגית חשיבות וכבעל זרימה כמווסת השטח

תותר הקמת מתקנים ומבנים בתחום רצועות המגן וההשפעה של עורק ובפשטי ההצפה אם לדעת 

 מוסד תכנון אין חשש שיגרמו לזיהום מים.

 .M14תחנת רעננה תחנת רכבת מערב התכנית  בתחום  חוצה את שטח הצפה,פשט  -

ימין, הגובלת בתחום התכנית, -"א מסמנת את שמורת נוף אל נביהתמטבע: יערות ושמורות  •

 ושמורות לאומיים גנים, טבע שמורות לתחום חפיפה אין. M55 ת כפר סבא מזרחממזרח לתחנ

 .נוף

 שטחים מבונים: •

, M9השרף    התכנית מצוי בייעוד שטח מיועד לפיתוח לפי תמ"מ ושטח בנוי בפועל ללא תחנותכל שטח   -

 עצמן. M10 תחנת מרכז תחבורה גלילות

 )תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה, לפיתוח ולשימור, מאושרת(: 1/35"א תמ

 :A.64.1.2.תרשים    התמ"א מסמנת את הייעודים הבאים בשטח התכנית ובתחום הסקר  :מרקמיםתרשים  

 .M14מסדרון אקולוגי, החוצה את שטח התכנית בתחום תחנה  •

 סדרוןמ )ים )מסומן בתשריט בעיגולים בצבע ירוקי)ב( מסדרונות אקולוג 9.1 סעיף התכנית בהוראות

אקולוגי נועד לקשור בין שטחים טבעיים וערכיים במטרה לאפשר מעבר מינים, חי וצומח. הסימון הינו 

כמידע תכנוני למוסד תכנון על מנת לשקול את רציפות השטחים הפתוחים. אין בסימון זה סכמטי בלבד 

 .כדי למנוע פיתוח או בינוי בשטחים המיועדים לכך

 .M14התכנון נעשה תאום מול רט"ג לאישור הקמת תחנת הירקון תחנה  במסגרת

 לעיל 3/ב/34ראה/י תמ"א  –נחלים  •

 לעיל 23ראה/י תמ"א  –מסילות ברזל 

 לעיל 3ראה/י תמ"א  –רכים ד

  (:מאושרת, משולבת לבניה, לפיתוח ולשימור )תכנית מתאר ארצית 35תמ"א 

גלילות  M9-תחנת הירקון ו M14 אזור הדפו, כל התוואי מצוי במרקם עירוני מלבד תרשים מרקמים:

 ודרומה, בהם המרקם הינו שמור משולב.

 כמו כן אזור הדפו הינו במעטפת המכלול.

המכלול: מעטפת המכלול תוחמת מרחב בו התפתח הנוף החקלאי, ובו מתבטאת הזיקה בין  מעטפת

 .החקלאות לסובב ומקומה של החקלאות בהוויית רוח המקום והזמן
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 :.A.74.1.2תרשים  התמ"א מסמנת את הייעודים הבאים בשטח התכנית ובתחום הסקר תרשים סביבה:

 לעיל 3דרכים: ראה/י תמ"א  •

שטח לשימור משאבי מים: כל שטח התכנית מוגדר כשטח לשימור משאבי מים, מלבד המקטעים  •

 .M55ומזרחית לתחנה  M14-M15, M19-M20הבאים: תחנות 

, M14, תחנה  M1סביבתית גבוהה: תחום התכנית, מצפון לתחנה  -שטח בעל רגישות נופית -

  .ומצפון ומדרום לה M19, תחנה M16-M18תחנות 

 ת לאומית:תכניות תשתי

 A.10.4.1.2תרשים רשימת התת"לים החוצים את התוכנית  להלן

 (2007) 531מסילת השרון וכביש  -15תת"ל 

 מקום התכנית:

 .הרצליה תחנת את הכולל, רשפון אזור לבין אביב בתל האוניברסיטה תחנת שבין הקטע: השרון מסילת

 גם  הכולל,  שמריהו  כפר  ליד,  מזרח שמריהו  מחלף לבין  סבא כפר  ליד  מלל  מחלף  שבין  הקטע: החוף מסילת

 .מזרח הרצליה ומחלף חן מחלף, דרום רעננה מחלף את

 מחלף לרבות, 2' מס לדרך התחברותה לבין בהרצליה הכוכבים שבעת מחלף שבין הקטע: 20' מס דרך

 .המעפילים ומחלף מזרח שמריהו

 (2014פרויקט חשמול הרכבת ) -18תתל/ 

צפון הינם: הוד השרון, דרום השרון, כפר סבא, רעננה,  M1אזורי החשמול הרלוונטיים לפרויקט המטרו 

 הרצליה ותל אביב.

 (2017קו סגול מערבי ) -רכבת קלה במטרופולין תל אביב  -/ א70תתל/ 

"ן )מערכת מתע לקו מסילה רצועת לקבוע שנועדה"א ת במטרופולין הקלה הרכבת של הסגול לקו תכנית

 המיועדים נוספים הנדסיים ומתקנים התארגנות שטחי, תחנות מיקום לרבות( נוסעים עתירת תחבורה

 .הקלה הרכבת להפעלת

 רכבת לתחנת בסמוך"א בת 2000 במסוף, הסגול הקו של תחילתותחום התכנית הינו: בהקו הסגול  תוואי

 רחוב לאורך מערבה ממשיך הוא משם. האדום"ן המתע וקו אוטובוסים מסוף(, סבידור)תחנת  ישראל

"א. ברחוב בן יהודה הוא פונה דרומה ועובר לאורכו ולאורך רחובות אלנבי והעליה. הקו פונה בת  ארלוזורוב

 מזרחה ברחובות לוינסקי וההגנה וממשיך מזרחה על דרך השלום והאלוף שדה ברמת גן. 

 (2017מקטע דרומי ) -"הקו הירוק" -קלה במטרופולין ת"א רכבת  -/א71תתל/

"ן )מערכת מתע לקו מסילה רצועת לקבוע שנועדה"א ת במטרופולין הקלה הרכבת של הירוק לקו תכנית

 המיועדים נוספים הנדסיים ומתקנים התארגנות שטחי, תחנות מיקום לרבות( נוסעים עתירת תחבורה

 .הקלה הרכבת להפעלת
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ב'( עובר  71תת"ל זה הרלוונטי לתכנית הינו בצומת שיבת ציון/הר ציון )גבול דרומי של תת"ל  מקטע

ברחובות הר ציון, לבון, פונה מזרחה לדרך בן צבי בדרום ת"א, עד לצומת חולון בסמוך לתחנת רכבת ישראל 

 וקו מתע"ן הכחול. 

 (2017וני")מקטע צפ -"הקו הירוק  -רכבת קלה במטרופולין ת"א  -/ ג71תתל/

 הקו של הצפוני המקטע את ומהווה והרצליהיפו -אביב תל הערים בתחומי עובר, זו בתכנית הירוק הקו

 חיים, איינשטיין, אשכול לוי' רותשד, עגנון"י ש רחובות: מזרחית זרוע: זרועות בשתי עובר הקו. הירוק

 הזרוע. ולנברג ראול בקצה ומסתיימת שטרית שלום בכור ברחוב ממשיכה, איילון נתיבי את חוצה, לבנון

 ליבוביץ  ישעיהו  רחובל  הרצליה  לתחומי  ממשיכה  ומשם  3700/תא  תכנית,  דב  שדה  במתחם  עוברת  הצפונית

 .אבן אבא שדרות עד

 (2018לוד ) –מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז  -33 תתל/

 האוניברסיטה מתחנת האיילון בתחום 20' מס דרך לאורך בקטע הקיימת למסילה רביעית מסילה הוספת

 לצורך לוד תחנת ועד דרום"א ת מתחנת בקטע ורביעית שלישית מסילה הוספת וכן דרום"א ת תחנת ועד

 .הרכבות קיבולת ולהגדלת המסילתית התחבורה שדרוג

 (2018-בות"למחלף הדרים )תהליך  -בקטע מחלף רעננה דרום  -4דרך מס'  -/ א43תתל/ 

 .הדרים מחלף לפאתי דרום רעננה מחלף שבין בקטע 4' מס דרך ומחלוף להרחבה תכנית היא' א 43"ל תת

 :התחנות אזורילהלן האזורים בהם התת"לים חוצים ב

 M4 ,M16 ,M10 ,M17 ,M19בתחנות: , חוצה את התכנית 531: מסילת השרון ודרך מס' 15תת"ל  -

M20 . 

 התדהר. M1:חוצה את תחנה 43תת"ל  -

 ההגנה. M18השלום ו  M17תל אביב מרכז,  M16: עובר בסמוך לתחנת 18תת"ל  -

 .תל אביב מרכז M16ההגנה ו M18/א: עובר בתחנות 70תת"ל  -

  ברמה מחוזית

 התמ"מים אליהם מתייחסת תכנית זו הינן:

   ;10/3תממ/ ;68/3תממ/ ;34/3תממ/ ;2/3תממ/ ;/א23/3תממ/  ;/ג2/3תממ/ ;36/21/3תממ/

  ;12/3תממ/ ;21/3תממ/ ;40/3ממ/ ;1/ג/2/3תממ/ ;36/21/3תממ/ ;8/21/3תממ/ ;2/ג/2/3תממ/

 .14/3תממ/ ;3/12/3תממ/ ;27/3תממ/ ;23/21/3תממ/ ;32/21/3תממ/

 B.4.1.2.1 בתרשים מוצגים אלו בתכניות הקרקע ייעודישל  קומפילציה

 . על פי התמ"מ צפון עובר באזורים בייעוד עירוני M1רוב תוואי המטרו 

 להלן פרוט האזורים בהם התוואי עובר ואינם בייעוד זה:

 .: מתחם הדפופתוח כפרי נוף

 .)לא כולל(  M2כולל ועד לתחנת רעננה עקיבא    M1רעננה התדהר   תמתחנ  :ותעסוקה  מלאכה  תעשיה  אזורי
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 .M54ואלקלעי  M55תחנת כפר סבא מזרח 

 .M4לתחנת רעננה תחנת רכבת מערב  M3בין תחנת רעננה מרכז  :ציבור מוסדות

 .)אוניברסיטת תל אביב( M14לתחנת נחל הירקון  M11בין תחנת רמת אביב 

 : מטרופולוני פארק, ראשי, פארק רובעי מוצע עירוני פארק, ראשי עירוני ירוק ציר, נופי ציר

  M9השרףבין תחנת , M8בתחנה רמת השרון סוקולוב , M5 הבינתחומי לתחנה M4 ת רכבת מערבבין תחנ

 .M12ד לתחנת תל אביב האוניברסיטה ע

 .M14תחנת נחל הירקון 

 .M46תעש מזרח 

 .M50לתחנת הבנים  M51בין תחנת טשרניחובסקי  :כפרי פיתוח אזור

 .M50לתחנה  M47בין תחנה , M47לתחנת תעש מערב  M46 מזרחבין תחנת תעש  :פיתוח אזור

 .M54לתחנת כפר סבא מזרח  M51בין תחנת טשרניחובסקי  :עירוני פיתוח

 .M14תחנת נחל הירקון  :נחל

 .M20קרית שלום  –עד תל אביב  M16תחנת תל אביב מרכז  :מטרופוליני( עירוני"ר )מרכז מע אזור

קרית -, תחנת תל אביבM16מרכז  -, תחנת תל אביבM10תחנת מרכז תחבורה גלילות    :רכבת  מסילת  תוואי

 .M20שלום 

 .M47תעש מזרח  :עתידי לתכנון שטח

 .M51לתחנת טשרניחובסקי  M50בין תחנת וייצמן  :כפרי יישוב

 (:B.4.1.2.2)תרשים  ומגבלות תשתיות -5"מ ותמ מרכז"מ תמ קומפילציית

 .באזור הדפותחנת כח עם תחמ"ש: 

לתחנת   M6, בין תחנת  M9לתחנת    M7,  בין תחנת  M5בצמידות לתחנה  :  קיימת  מטרופולינית  דרך עורקית

M7 בין תחנת ,M9  לתחנתM10 בין תחנת ,M10  לתחנתM13  ותחנהM14. 

 .M4לתחנה  M1בין תחנת : דרך עורקית עירונית

 .M9בצמידות לתחנה  :דרך עורקית מטרופולינית מתוכננת

, בין תחנת M10לתחנת  M9, בין תחנת M5לתחנת  M4בין תחנת  ך עורקית, מסילת ברזל ורכבת קלה:דר

M10  לתחנתM13 בתחנת ,M16. 

 .M14: תחנה פרוזדור תשתיות

 .M10לתחנת  M9: בין תחנת דרך מהירה

 .M14תחנה  עורק ניקוז ראשי ופשט הצפה:

 .)נחל הדרים( M46: בתחנה עורק ניקוז משני

 .(4)כביש  M48לתחנה  M47: בין תחנה דרך מהירה
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 .M14: תחנה דרך ראשית

 .M19לבין  M14תחנה בין : מובל שפכים קיים

 .M10לתחנת  M9: בין תחנת תוואי צינור גז

 .M55לתחנה  M54: בין תחנה קו מים ראשי

  ברמה מקומית ומפורטת

עד  C.22.4.1.2תרשימים ו בתוקף"עות תב קומפילציית את מציגים C.4.1.2.21עד  C.4.1.2.1תרשימים 

4.1.2.C.24  1:2,500"מ בקנ התמקדות עם 1:5,000"מ בקנ מופקדותמציגים את קומפילציית תב"עות 

 .עילי מופע בעלי באזורים

 כוללניות תוכניות

 נספח שילוב עירוני. – 4מגמות תכנוניות ובנספח  4.1.3התייחסות לתוכניות כוללניות ניתן לראות בסעיף 

 מגמות תכנוניות  .4.1.3

 צפון. M1את המגמות התכנוניות בתכנית המטרו  מציג 10 נספח

 צפון ביחס למגמות תכנוניות לאורכו במספר היררכיות: M1בסעיף זה ינותח קו המטרו 

)תכנית מתאר ארצית  4א' שינוי  23כפי שבאות לידי ביטוי בתמ"א  ברמה הארצית מגמות תכנוניות  .1

 למערכת תחבורה עתירת נוסעים במטרופולין תל אביב, במחוזות ת"א והמרכז(.

 .5ותמ"מ  3כניות מתאר מחוזיות תמ"מ כפי שבאות לידי ביטוי בתברמה המחוזית מגמות תכנוניות  .2

כפי שבאות לידי ביטוי בתכניות המתאר המפורטות של הערים לאורך ברמה העירונית  מגמות תכנוניות   .3

 התוואי.

בנוסף ישנן תכניות משמעותיות לאורך הקו בעלות משקל תכנוני משמעותי, המייצרות מגמות תכנוניות 

 להלן: בסביבת הקו והקשר בינן לבין הקו ייבחן

 .3006ותמ"ל  1083בחינת התוואי אל מול תכניות תמ"ל  .1

 "קדמת השרון" במתחם תע"ש השרון. 1תכנית מש/ .2

 דרום גלילות -1/ 800תכנית רש/  .3

  2000מתחם ת"א  .4

 תכנית מתאר למתחם הבורסה -1800רג/ .5

 שבילי אופניים ושבילי הולכי רגל .4.1.4

 .4, נספח עירונימערך שבילי האופניים מוצגים בדפי התחנה של השילוב ה

 מערכות תשתית  .4.1.5

מפרטת את מערכות העיליות והתת קרקעיות הקיימות והמתוכננות והצגת הקונפליקטים  4.1.5.1טבלה 
  עם קו המטרו ופתרונם.
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 ןצפו M1: פרוט התשתיות העוברות לאורך תוואי המטרו 4.1.5.1טבלה 

מס' 
 תשריט

 עומק התשתית ביחס למנהרות תחנה חתך

 5751עמוד חשמל מתח עליון עילי מס'   0+500 4.1.5.9

מטר. קו  2בעומק של עד  -חציית קו דלק תש"ן  1+100 4.1.5.9
 מטר.  14המטרו יעבור בעומק של 

 8/1389עמוד חשמל מתח עליון עילי  מס'   1+400 4.1.5.9

 3צול )בעומק של עד  20 -קו מקורות רעננה מזרח M1/1תחנה  1+500_1+400 4.1.5.9
 מטר(. 

 3צול )בעומק של עד  12 -קו מקורות רעננה מזרח  1+800 4.1.5.9
מטר מתחת  28מטר(. קו המטרו יעבור בעומק של 

 לקו מקורות.

מטר, עומק  3צול. עומקו עד  30 -קו מקורות  5+900 4.1.5.9
 מטר מפני הקרקע. 40מסילה 

 -ל M4בין תחנה  7+400 4.1.5.9
M5 

מטר, עומק  3צול. עומקו עד  60 -קו מקורות
 מטר מפני הקרקע. 40מסילה 

4.1.5.9 7+800 M1/5 מטר, עומק  3צול. עומקו עד  81 -קו מקורות
 מטר מפני הקרקע. 40מסילה 

מטר, עומק  3צול. עומקו עד  24 -קו מקורות  0+700_0+800 4.1.5.15
 מטר מפני הקרקע. 40מסילה 

חציית מוביל ארצי בתחום חילחול של המוביל   1+700_1+600 4.1.5.15
 מטר. 20-הארצי. עומק מנהרה 

 עתידי -תוואי תמ"א  – NGקו גז סופר   14+500 4.1.5.15

מטר(. קו  3צול )בעומק של עד  30קו מקורות   6+200 4.1.5.15
מטר מתחת לקו  40המטרו יעבור בעומק של 

 מקורות

מטר מהקו הכחול,  20-מיכלי דלק במרחק כ  8+200 4.1.5.14
מטר מפני  20-21מטר, עומק המנהרות  5עומקם 
 הקרקע.

 -ל  M47בין תחנה   11+300 4.1.5.14
M48 

, 6239A, 6239עמודי חשמל מתח עליון עילי 
1/6239A 

מטר(. קו  3צול )בעומק של עד  12  קו מקורות  13+500 4.1.5.10
מטר מתחת לקו  20המטרו יעבור בעומק של 

 מקורות

בקרבה למבנה  13+600_13+700 4.1.5.11
 טכני/מפלג

מטר.    3קו קצא"א וקו תש"ן, שניהם בעומק של עד  
 מ'(  15.0-)מבנה טכני/מפלג ממוקם במרחק כ

 מטר.  20תוואי עתידי של נתג"ז. מנהרה  .M10 -ל M9בין  14+500 4.1.5.11

 מטר  4צול בעומק  60חציית קו מקורות. קוטר  .M10 -ל M9בין  14+400_14+500 4.1.5.11

 3125עמוד חשמל מתח עליון עילי מס'   14+500 4.1.5.11

 מטר  4צול בעומק  60חציית קו מקורות. קוטר  .M10 -ל M9בין  14+800_14+900 4.1.5.11

תחנת גלילות  15+200_15+100 4.1.5.11
M10 

 -ינון מתוכנן ע"י בלשה  1600קו שפד"ן קוטר 
 בתאומים

4.1.5.11 16+400_16+000 M11 160מובל ניקוז  רמת אביבX180 מטר 4-5 -כ מטר בעומק 
 בתחום מבנה כניסה לתחנה
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מס' 
 תשריט

 עומק התשתית ביחס למנהרות תחנה חתך

4.1.5.11 16+400_16+300 M11 180מובל ניקוז  רמת אביבX190 מטר  4-5 -מטר בעומק כ
 בתחום מבנה כניסה לתחנה

4.1.5.11 16+400_16+300 M11 מטר בתחום  4-5 -בעומק כ 100צינור ניקוז קוטר  רמת אביב
 מבנה כניסה לתחנה

מטר(. קו  3צול )בעומק של עד  24קו מגיסטראלי   16+700_16+800 4.1.5.11
מטר מתחת לקו  20המטרו יעבור בעומק של 

 מגיסטראלי

מבנה מסילת  17+100 4.1.5.11
 דיור

 מטר 4-5 -בעומק כ 100צינור ניקוז קוטר 

מצפון לתחנת  19+400 4.1.5.12
 M-14הירקון 

מטר והמנהרה  4-5בעומק  285/180מובל ניקוז 
 מטר מפני הקרקע. 25 בעומק

-Mתחנת הירקון  19+500_19+800 4.1.5.12
14 

מטר נכנס לתחום  4-5בעומק  285/180מובל ניקוז 
 מבנה תחנה.

-Mתחנת הירקון  19+500_19+600 4.1.5.12
14 

מטר. לפני התחנה נמצא  1.830שפד"ן בקוטר קו 
מטר מפני  20מטר, המנהרה בעומק  7בעומק 
 הקרקע.

-Mתחנת הירקון  19+600 4.1.5.12
14 

 בתחום מבנה תחנה.  24קו מגיסטראלי קוטר 

-Mתחנת הירקון  19+600_19+700 4.1.5.12
14 

עובר מעל  613, 614קו מתח עליון עילי בין עמודים 
 תחנה.מבנה 

 מעל תוואי מנהרה 120צינור ניקוז קוטר   19+800_19+800 4.1.5.12

 מעל תוואי מנהרה 125צינור ניקוז קוטר   19+900_20+000 4.1.5.12

מטר מהקו הכחול,  50-מיכלי דלק במרחק כ  19+900_20+000 4.1.5.12
מטר מפני  20-21מטר, עומק המנהרות  5עומקם 
 הקרקע.

 מעל תוואי מנהרה 100צינור ניקוז קוטר   20+100_20+200 4.1.5.12

 מעל תוואי מנהרה 36קו מקורות "  20+100_21+200 4.1.5.12

4.1.5.12 

 

 מ'. 2-3בעומק  60מובל ניקוז קוטר   20+600_20+500

 מטר מפני הקרקע. 30המנהרה בעומק 

תחנת נמיר  20+500_20+700 4.1.5.12
פנקס / M-15 

 מעל תוואי מנהרה  36קו מקורות "

תחנת נמיר  20+500_20+700 4.1.5.12
 M-15פנקס /

קו מתח עליון תת"ק בקרבה למבנה תחנה ובתחום 
 מוצא תחנה

 

4.1.5.12 

 

 מ'. 4-5בעומק  125מובל ניקוז קוטר   21+100_21+200

 מטר מפני הקרקע. 30המנהרה בעומק 

4.1.5.12 21+400_21+300 M16  תחנת
 סבידור מרכז

קו שפד"ן זמני של נת"ע בתוך התחנה, שאיבה 
 לנחל איילון. היום קיים באחריות נת"ע. 

 -)מוצא חרום תוואי משוער(1000קו שפד"ן קוטר   21+700 4.1.5.12
 מטר מפני הקרקע.  30מטר. עומק המנהרה    7עומק  

 מעל תוואי מנהרה 125ניקוז קוטר צינור   21+800 4.1.5.12
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מס' 
 תשריט

 עומק התשתית ביחס למנהרות תחנה חתך

מטר מפני   20עומק המנהרה    1600קוטר    -קו שפד"ן  21+900 4.1.5.12
 הקרקע.

 8-9לפני התחנה בעומק  140, 120קו שפד"ן קוטר   22+100_22+500 4.1.5.12
 מטר מפני הקרקע. 17-25מטר, מנהרה בעומק 

-Mתחנת השלום  22+500_22+600 4.1.5.12
17 

 X 2.3 1.8מטר, מובל ניקוז  X 2.9 1.8מובל ניקוז 
 מטר בתחום מבנה תחנה

תחנת השלום  22+700 4.1.5.12
M17 

 נכנס לתחום מבנה כניסה לתחנה.  48קו מקורות "

תחנת דלק על תוואי מנהרת מטרו. מנהרה בעומק   22+800 4.1.5.13
מטר מפני הקרקע. מיכלי דלק בעומק של עד   17-18

 מטר.  5

 מעל תוואי מנהרה 160צינור ניקוז קוטר   22+900_23+000 4.1.5.13

ועם חציות קווי  המנהרות בתוואי 1600"ן שפד קו  22+900_23+200 4.1.5.13
 שפד"ן

בתוואי מנהרות כולל תא בקרה   1200שפד"ן  קו
C46 ( על תוואיI.L.-6.40 ) 

 מתח עליון תת"ק מעל תוואי מנהרות  קו  23+000_23+700 4.1.5.13

4.1.5.13 23+700_23+600 M18  תחנת יצחק
 שדה

מ' נכנס לתחום  4-5בעומק  125מובל ניקוז קוטר 
 מבנה כניסה לתחנה.

4.1.5.13 24+000_23+700 M18  תחנת יצחק
+ מבנה  שדה
 מפלג

קו מתח עליון תת"ק בתחום מבנה תחנה ובתחום 
 מבנה מפלג

מ' נכנס לתחום  4-5בעומק  125מובל ניקוז קוטר   23+900 4.1.5.13
 מבנה כניסה לתחנה.

 , מעל תוואי מנהרה. 1000קו שפד"ן קוטר   24+800_24+900 4.1.5.13

4.1.5.13 25+300 M19  תחנת
 ההגנה 

מטר נכנס  4מטר, בעומק  1.25מובל ניקוז בקוטר 
 לתחום מבנה כניסה לתחנה.

4.1.5.13 25+500 

 

, מעל תוואי מנהרה. כולל תא 1600קו שפד"ן קוטר  
 בקירבה לתוואי מנהרות AY4בקרה 

 + כבל עילי 1160עמוד חשמל מתח עליון עילי מס'   25+500 4.1.5.13

 צול בתחום מבנה כניסה לתחנה  24קו מגיסטראלי    25+900 4.1.5.13

בתוואי  90קוטר ממשיך  110צינור ניקוז קוטר   26+100_26+500 4.1.5.13
 מנהרות מטרו

 מטר מהתוואי.  175  -, במרחק של כ103שרון דרומי    0-200_0-100 4.1.5.15

 מטר מהתוואי. 65 -כפר סבא י"ג, במרחק של כ  1+100_1+000 4.1.5.15

 

בהתאם למידע הקיים בידנו בנוגע לחניונים תת"ק לא קיימים קונפליקטים עם תוואי מנהרות המטרו. 

ותרשימי בקלסר התרשימים  4.1.5.8עד  4.1.5.1תרשימים ב מופיעיםתת קרקעים החניונים ה יתשריט

 .3בנספח המסילה, נספח מופיעים תשתיות 

 בתשריטי התשתיות.מיקום המתח העליון הקיים והמתוכנן מופיע 
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מ' מהתוואי  2לפי הערכה ראשונית קיים סיכון לפגיעה בקידוחים קיימים המצויים במרחק של עד 

מ' מהתוואי. בהתאם, נגזרו  25המתוכנן, ופגיעה פוטנציאלית עקיפה בקידוחים הנמצאים במרחק עד 

מ'   25והנמצאים במרחק   קידוחים הכלוליםממפתח הקידוחים של השירות ההידרולוגי )רשות המים( כל ה

( ייתכן וחלק מהקידוחים 4.7.9.1.1קידוחים )טבלה  26ופחות מגבולות העבודה. בסך הכל כוללת הרשימה 

או ממשקים עם \קידוחים הצפויים להפגע ו ננטשו, או נהרסו בשוגג במהלך השנים ואינם מופיעים בשטח.

 .4.7.9קידוחים מפורטים בסעיף 

 

 מ' ופחות מגבולות העבודה 25קידוחי מים הנמצאים במרחק : 4.1.5.2 טבלה
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 ניתוח ההשלכות התכנוניות  .4.1.6

וכולל ניתוח   4.1.6.2  -ו  4.1.6.1נספח זה נותן מענה לסעיפים    .מציג את ניתוח ההשלכות התכנוניות  11נספח  

התכנוני באזור כמו כן ל ההשלכות שיש לתכנית המוצעת על המצב מפורט של הקונפליקטים התכנוניים וש

 מוצגים האמצעים המוצעים בתכנית לפתרון הקונפליקטים ומניעתם או הפחתתם.

 עבודות הקמה – ורעידותרעש  .4.2

במסגרת פרק זה נבחנו השפעות הרעש והרעידות הצפויות בשלבי ההקמה השונים ובחינת השפעתם על 

וו לקריטריונים הנדרשים כמפורט שימושים רגישים לרעש הסמוכים לתכנית. תוצאות החישוב הוש

 בהמשך.  

מסקנות פרק זה מבוססות על שלב התכנון הנוכחי )תכנון מוקדם( וחישובים רלוונטיים, ועל כן יתכן ויהיה 

צורך בעדכון התוצאות בהתאם להתקדמות בתכנון, וזאת בשל ראשוניות הנתונים עליהם מסמך זה מסתמך 

ם שימושים רגישים לרעש, שיטות עבודה וכלי עבודה שונים וכיוצ"ב(. )מיקום אתרי העבודה, שינויים במיקו

 הנחות עליהן מתבסס מסמך זה. ה את בהתאם, לעת התכנון המפורט מומלץ לבחון מחדש

 רעש בשלב הקמה  .4.2.1

 קריטריונים לרעש בשלב הקמה

 הקריטריונים לרעש עבודות ההקמה בפרויקט נקבעו בהתאם לתקנות והנחיות המפורטות להלן:

 

 1992-תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( התשנ"ג

לא יפעיל אדם ולא ירשה להפעיל מכונה כמשמעותה בתקנות מניעת מפגעים )רעש בלתי לתקנות " 5בסעיף 

, לצרכי חפירה, בניה, הריסה או כיוצא באלה, באזור מגורים, בין השעות 1979-התשל"ט סביר מציוד בניה(,

למחרת יום המנוחה, זולת אם הפעלת   7:00-בערבי ימי מנוחה ל  17:00ובין השעות  למחרת   07:00-ל 19:00

המכונה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור, בריאותו או 

 ."בטיחותו, או להסרת סכנה או הפרעה כאומר

רעש באזור מגורים, יחולו גם על  האיסורים המוטלים על פי תקנות אלה על גרימתלתקנות " 15בסעיף 

 ".גרימת רעש מחוץ לאזור מגורים, אם אותו רעש גורם הפרעה או מטרד באזור המגורים

 

 1979-התקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בנייה(, התשל"ט

לילת תקנות אלו קובעות את מפלס הרעש המותר במרחק ייחוס, מציוד בנייה הכולל ציוד בנייה המשמש לס

(, רשימה מלאה של הכלים הנדרשים מפורט בתוספת Pile Driverכבישים, למעט מכונת קידוח כלונסאות )

נדרש לבצע  6/7/2018-הראשונה לתקנות. בהתאם להנחיית האגף למניעת רעש במשרד להגנת הסביבה מה

 בדיקה זו עם תחילת עבודת הכלי באתר וכי המדידה תתבצע בעת עבודה אופיינית. 

 

 1990-קנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ןת

כדוגמת גנרטורים,  -תקנות אלה אינן חלות על רעש מציוד בנייה )למעט מכונות שיפעלו באתר דרך קבע 

מפוחים, משאבות, מדחסים וכיו"ב( אך הן מהוות בסיס לקביעת קריטריון לרעש בלתי סביר מאתרי בניה, 

 מפורט בהמשך. כ

[HP1 ]אין הפנייה בפרק זה לתרשימים: הערות עם 
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בעות את ערכי מפלסי הרעש המרביים המותרים, ממקורות רעש, בקולטי הרעש נבחנים תקנות אלו קו

חדר המשמש  בתוךושמעליהם הרעש מוגדר לא סביר. תקנה זו קובעת את רף מפלס הרעש כפי שיימדד 

למגורים )או בבניין שאינו משמש למגורים, בחדר בו שוהים בד"כ אנשים( ואת אופן ותנאי ביצוע המדידה. 

 ה נקבע הרף המותר )המוצג בתוספת הראשונה( כתלות במשתנים הבאים:בתקנ

 ה' כמפורט בתקנה(.-)מבנה סוג א' 3סוג המבנה

ושעות הלילה בין  06:00-22:00פרק הזמן ביממה בו הרעש מתקיים. שעות היום מוגדרות בין השעות 

 למחרת, ומשכו.  06:00-ל 22:00השעות 

להלן, מוצג רף מפלס הרעש המותר עפ"י תקנות אלו )המוצג בתוספת הראשונה(. במבנים  4.2.1.1בטבלה 

 לולים להיות מושפעים מרעש העבודות. סוג א' וב' המתאימים, להבנתנו, לקולטי הרעש שע
 

מפלס רעש שווה ערך  – 1990-קריטריון רעש בהתאם לתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(  :4.2.1.1טבלה מס' 

 "Aובשקלול " dBביח' 

 הרעש משך
 ג' סוג מבנה ב' סוג מבנה א' סוג מבנה

 לילה יום לילה יום לילה יום

  55  50  45 שעות 9 על עולה
  60  55  50 שעות 9 על עולה אינו אך שעות 3 על עולה
  65  60  55 שעות 3 על עולה אינו אך שעה על עולה
 40  40  35  דקות 30 על עולה
  70  65  60 שעה על עולה אינו אך דקות 15 על עולה
 30 על עולה אינו אך דקות 10 על עולה
 45  55  50  דקות

  75  70  65 דקות 15 על עולה אינו אך דקות 5 על עולה
  80  75  70 דקות 5 על עולה אינו אך דקות 2 על עולה
 50  50  45  דקות 10 על עולה אינו
  85  80  75 דקות 2 על עולה אינו

 

 בהתאם לשימוש/יעוד הקרקע כש: ,בהתאם לתקנות אלו, הגדרת המבנה

 החלמה, בית הבראה, בית אבות או בית ספר;בנין המשמש כבית חולים, בית  -"מבנה א'"  •

 בנין באזור מגורים בהתאם לתכנית לפי חוק התכנון והבניה; -"מבנה ב'"  •

בנין באזור שהמקרקעין בו משמשים למטרות מגורים ולאחד או יותר מהשימושים  -"מבנה ג'"  •

 הבאים: מסחר, מלאכה, בידור;

 (19:00ועד  07:00עבודות לשעות העבודה הרגילות )דרישות המשרד להגנת הסביבה בהתייחס לרעש 

, הרעש המרבי המותר יהיה 6/7/2018-בהתאם להנחיות האגף למניעת רעש, במשרד להגנת הסביבה מה

דציבל כשהרעש  20בתוספת  1990-התש"ן בהתאם למפורט בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(,

צפוי להמשך באופן רציף  באתרים העבודות משך כי ולהע לדרישות הפרויקט בהתאםלמבנה,  מחוץנמדד 

מוצג רף מפלס הרעש המותר, בהתאם לסוג שימוש המבנה המושפע  4.2.1.2שעות ביממה. בטבלה  9מעל 

שעות, הקריטריון בו  9שעות אך אינו עולה על  3מרעש העבודות, מודגש הקריטריון לרעש שמשכו עולה על 

 יעשה שימוש במסמך זה.

 

 

 

 מבנה סוג א' ומבנה מגורים מוגדר כמבנה סוג ב'  רבהתאם לתקנות אלה מבנה בית ספר מוגד  3
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מפלס רעש שווה  -: קריטריון בהתאם לדרישות של המשרד להגנת הסביבה )שעות עבודה רגילות( 4.2.1.2טבלה 

 "Aובשקלול " dBערך ביח' 

 ג' סוג מבנה ב' סוג מבנה א' סוג מבנה הרעש משך

 75 70 65 שעות 9 על עולה
 80 75 70 שעות 9 על עולה אינו אך שעות 3 על עולה

 85 80 75 שעות 3 על עולה אינו אך שעה על עולה
 90 85 80 שעה על עולה אינו אך דקות 15 על עולה

 95 90 85 דקות 15 על עולה אינו אך דקות 5 על עולה
 100 95 90 דקות 5 על עולה אינו אך דקות 2 על עולה

 105 100 95 דקות 2 על עולה אינו
 

 , למחרת(07:00ועד  19:00עבודות לילה )דרישות המשרד להגנת הסביבה בהתייחס לרעש 

, ניתן לבצע את העבודות גם מעבר לשעות 1992-בהתבסס על התקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"ג

המפורטות, זאת בתנאי שלא יגרמו הפרעה או מטרד באיזור המגורים. עפ"י מדיניות המשרד להגנת 

נחיית המזמין, בהתאם להדציבל על רעש הרקע, לא ייחשב רעש חזק.    5-הסביבה נקבע כי רעש שאינו עולה ב

בעת התכנון המפורט נושא  למעט פעילות אתרי השילוח כמפורט להלן.בשלב זה לא תאושר עבודות לילה, 

 עבודות הלילה ייבחן מחדש.

 חיזוי מפלסי רעש בשלב הקמה

 רעש מהקמת התחנותה הנחות חישוב

 חישוב רעש עבודות ההקמהנעשה שימוש לצורך  ןבהנחות להלן מפורטות הה

בשל הקרבה היחסית בין המקורות לקולטים, לא  .רעש נערך בהתאם לשיטה המקובלתחישוב ה .א

 בחשבון אפקטים של בליעת קול בקרקע או באטמ'. ונלקח

 Transit Noise and הסתרה אקוסטית של מבנים נערכה בהתבסס על שיטה המפורטת במסמך .ב

Vibration Impact Assessment Manual. FTA. September 2018  (.4-29)ראה טבלה 

ובתיאום ובהנחיית   בהם נעשה שימוששל כלי העבודה    להלן מוצגים מפלסי הייחוס  4.2.1.3בטבלה   .ג

 המזמין.

הערכת שיעור החזרות אקוסטיות, בשל בינוי צפוף בשני צידי אתרי העבודה הממוקמים בין בינוי  .ד

חישוב יחס בבנושא.  4ר  במאמ  ת(, נעשה בהתבסס על השיטה המפורטUrban Street Canyonגבוה )

להלן מוצג שיעור ההחזרות שנלקח  4.2.1.4. בטבלה Heutschiההחזרות נערך שימוש בשיטת 

בחשבון בכל אחד מהאתרים. חשוב לציין כי שיטה זו נותנת ערכים גבוהים )שמרניים( ביחס 

-RLSשמבוססת על תקן  SoundPLAN-ך הילשיטות אחרות )לדוגמה השיטה המפורטת במדר

90). 

המצורפים מוצגים סימון קולטי הרעש והרעידות בהם נעשה שימוש  4.2.1.1-4.2.1.29בתרשימים  .ה

 במסמך זה, על רקע התכנון ותצלום אוויר.

 

4 Aricle The Journel of the Acoustical Society of ,street sound level predictionbased urben -ReverberationP.Thomas, D.Botteldooren, T.Van Rentergem, 

Amreica' june 2013  
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 ערכי יחוס לציוד העבודה בו יעשה שימוש  : 4.2.1.3טבלה 

 פינוי תשתיות - Aשלב 

מפלס רעש שווה  גובה מעל הקרקע Source כלי עבודה
 LwA (dB) Lw (dB) מ'15במרחק ערך 

 JCB 1.5 66.2 100.7 116.2 מחפרון
 Roller 0.5 78.0 112.5 124.2 מכבש ויברציוני

 Mix 1.8 65.7 100.2 100.1 מערבל בטון
 Crane 1.8 72.4 106.9 114.4 מנוף

"כסה  1.8 79.5 114.0 125.2 
 אהקמת קופס– B.1שלב 

מפלס רעש שווה  הקרקעגובה מעל  Source כלי עבודה
 LwA (dB) Lw (dB) מ'15ערך במרחק 

 JCB 1.5 66.2 100.7 116.2 מחפרון
 Mix 1.8 65.7 100.2 100.1 מערבל בטון

 Crane 1.8 72.4 106.9 114.4 מנוף
 Hydromill 2.5 82.5 117.0 122.7 היידרומיל

"כסה  2.5 83.1 117.6 124.1 
 כניסה הקמת – B.2שלב 

מפלס רעש שווה  גובה מעל הקרקע Source עבודהכלי 
 LwA (dB) Lw (dB) מ'15ערך במרחק 

 JCB 1.5 66.2 100.7 116.2 מחפרון
 Mix 1.8 65.7 100.2 100.1 מערבל בטון

 Crane 1.8 72.4 106.9 114.4 מנוף
מחפר 

 PileDriver 1.8 80.4 114.9 119.9 כלונסאות

"כסה  1.8 81.3 115.8 122.3 
 חפירה ועבודות יציקה - Cשלב 

מפלס רעש שווה  גובה מעל הקרקע Source כלי עבודה
 LwA (dB) Lw (dB) מ'15ערך במרחק 

 Crane 1.8 72.4 106.9 114.4 מנוף
 Mix 1.8 65.7 100.2 100.1 מערבל בטון

 JCB 1.5 66.2 100.7 116.2 מחפרון
משאית 
 Truck(Hold) 1.8 60.0 94.5 102.3 בהמתנה

"כסה  1.8 74.2 108.7 118.6 

 הפעלת אתר שילוח

מ'15מפלס רעש שווה ערך במרחק  כלי עבודה  LwA )dB( 

 101.3 76.8 מפוחים )כ"א(
 90.7 66.2 מסילה לפינוי עפר )מסוע(

 72.2 47.7 שנאי
 84.6 60.1 מגדל קירור

 95.5 71.0 מנוע מגדל קירור
 94.5 70.0 משאיות כבדות
 96.9 72.4 גנרטור חירום

 78.8 54.3 מנוף גנטרי )גשר(
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 להלן תיאור להנחות לחישוב משך העבודה:

      פינוי תשתיות - Aשלב 

     מ' אחד מהשני 10צוותי העבודה ממוקמים במרחק  •

     ימי עבודה מוערכים 2כל צוות מייצג  •

      קופסאבניית  – B.1שלב 

     מ' אחד מהשני 10במרחק צוותי העבודה ממוקמים  •

     ימי עבודה מוערכים 3כל צוות מייצג  •

      כניסותהקמת ה – B.2שלב 

     מ' אחד מהשני 5צוותי העבודה ממוקמים במרחק  •

     ימי עבודה מוערכים 2כל צוות מייצג  •
 

 TBM-ה שילוח אתרי מפעילותהנחות החישוב רעש 

על מנת לאפיין  .ובאופן רציף ימים בשבוע 7שעות  24 ה שלעבודהיא , TBM -ה שילוחצפי הפעילות באתרי 

שילוח מקורות רעש שצפויים לעבוד באתר  8הוגדרו  TBM-את הרעש הבוקע מאתר התארגנות ושילוח ה

כולל גנרטור  -חישובי הרעש נערכו לתרחיש קיצוני בו כל הכלים באתר עובדים באותו זמן כמפורט לעיל. 

, M3עו בהתייחס למדידות ע"ג קרקע קשה וכמפורט בפרק האקוסטיקה לקטע  קור נקבהחירום. מפלסי המ

 כפי שנערך ע"י חברת אקו הנדסת סביבה ואקוסטיקה.

פועלים באופן ממושך, שמקורות הרעש המשמעותיים ביותר הינם מערכות מכניות קבועות באתר, המכיוון  

עמידה בתקנות למניעת  תנדרשעבודה,  ובהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה בנושא רעש מאתרי

מפלס דציבל בתוך הדירה,  40 . כלומר, מפלס רעש שווה ערך של1990 -מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן

דציבל בתוך מבנה ציבור רגיש לרעש בו מתקיימת פעילות בשעות היום בלבד )דוגמת  45 רעש שווה ערך של

בתוך מבנה ציבור רגיש לרעש בו מתקיימת פעילות גם בשעות   דציבל  35  מפלס רעש שווה ערך שלבית ספר( ו

הלילה )דוגמת בית אבות(, כשחלונות המבנה הנבחן פתוחים. מפלס הרעש בתוך מבנה תלוי במפלס הרעש 

בחוץ ובמאפיינים של המבנה )מיקום וגודל פתחים, האם פתוחים, נוכחות משטחים בולעי קול בחדר וכיו"ב( 

דציבל פחות מהרעש מחוץ   5חשבון שהרעש בתוך המבנה )כשפתחיו פתוחים( יהיה  בהתאם למקובל נלקח ב

דציבל מחוץ   50דציבל מחוץ למבנה מגורים,    45למבנה, בהתאם נקבע ערך תכנוני שמפלס הרעש לא יעלה על  

דציבל מחוץ למבנה ציבור רגיש לרעש   40-למבנה ציבור רגיש לרעש בו מתקיימת פעילות בשעות היום בלבד ו

 הפעיל בשעות הלילה.

    

 Heutschi שיטת  –חישוב החזרות בתחנות בהתבסס על רוחב הרצועה וגובה הבינוי  :4.2.1.4בלה ט

אתר /תחנה סימון
ממוצע בינוי גובה עבודה  ממוצע בינוי גובה 

 הקרקע מעל

 תוספת שיעור
 שנלקח ההחזרות

 בחשבון
M2 6 45 1.1 
M3 8 40 1.4 
M4 לא צפוייה תוספת רעש בגין החזרות – ל"ר 
M5 13 42 1.6 
M6 13 30 1.8 
M7 7 38 1.3 

 1.5 50 12 מפלג
M8 13 35 1.7 
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אתר /תחנה סימון
ממוצע בינוי גובה עבודה  ממוצע בינוי גובה 

 הקרקע מעל

 תוספת שיעור
 שנלקח ההחזרות

 בחשבון
M9 לא צפוייה תוספת רעש בגין החזרות –ל"ר 

M10 לא צפוייה תוספת רעש בגין החזרות –ל"ר 
M11 38 50 2.1 
M12 13 50 1.5 
M13 6 50 1.1 
M14 לא צפוייה תוספת רעש בגין החזרות –ל"ר 
M15 55 90 2.0 
M16 55 90 ל"ר 
M17 55 90 ל"ר 
M18 20 110 1.3 
M19 לא צפוייה תוספת רעש בגין החזרות –ל"ר 
M20 לא צפוייה תוספת רעש בגין החזרות –ל"ר 
M48 9 115 1.0 
M49 12 35 1.7 
M50 9 55 1.3 
M51 8 36 1.4 
M52 15 38 1.7 
M53 11 28 1.7 
M54 14 90 1.3 
M55 לא צפוייה תוספת רעש בגין החזרות –ל"ר  

 

 רעש עבודות ההקמה החישוב תוצאות

 דפו – M1/0תחנת  –חישובי הרעש  תוצאות

  קולט הרעש הקרוב ביותר מרוחק מעל קילומטר ממבנה הדפו. -לא רלוונטי 

 התדהר – M1/1תחנת  –חישובי הרעש  תוצאות

 מהתחנה. מ' 800-כקולט הרעש הקרוב ביותר מרוחק  -לא רלוונטי 
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 עקיבה רעננה – M1/2תחנת  –תוצאות חישובי הרעש  : 4.2.1.5טבלה 

סימון 
 מקבל 

 
 קומה

קריטריון  
רעש מחוץ 

למבנה/בתוך  
 המבנה 

 Cשלב  B2שלב  B1שלב  Aשלב 
מפלס רעש  
שווה ערך  
בהפחתה  

סטנדרטית  
 של  רעש*

חריגה  
ממפלס 
הרעש 

המרבי בתוך 
המבנה 

לאחר מיגון 
 דירתי

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

R(m2)-1 31.9 0% 57.8 0% 66.9 0% 66.7 0% 63.1 --- תחתונה --- 

R(m2)-1 30.8 0% 56.9 0% 65.6 0% 65.8 0% 62.2 --- עליונה --- 

R(m2)-2 45.4 7% 71.5 7% 72.4 16% 80.4 11% 76.8 70/50 תחתונה --- 

R(m2)-2 44.5 5% 70.6 7% 72.1 16% 79.5 11% 75.9 70/50 עליונה --- 

R(m2)-3 8.5 58.5 11% 83.6 1% 70.3 64% 93.5 45% 88.9 70/50 תחתונה 

R(m2)-3 45.2 7% 71.3 0% 69.7 61% 80.2 36% 76.6 70/50 עליונה --- 

R(m2)-4 6.5 56.5 11% 81.6 1% 70.1 70% 91.5 41% 86.9 70/50 תחתונה 

R(m2)-4 5.4 55.4 11% 81.5 1% 70.1 70% 90.4 41% 86.8 70/50 עליונה 

R(m2)-5 1.4 46.4 27% 72.5 23% 72.1 75% 81.4 52% 77.8 65/45 תחתונה 

R(m2)-5 1.4 46.4 27% 72.5 23% 72.1 75% 81.4 52% 77.8 65/45 עליונה 

R(m2)-6 42.1 0% 68.2 3% 71.0 25% 77.1 11% 73.5 70/50 תחתונה --- 

R(m2)-6 42.1 0% 68.2 3% 71.0 25% 77.1 11% 73.5 70/50 עליונה --- 

R(m2)-7 35.8 0% 61.9 0% 67.2 7% 70.8 0% 67.2 70/50 תחתונה --- 

R(m2)-7 35.7 0% 61.8 0% 67.2 7% 70.7 0% 67.1 70/50 עליונה --- 

R(m2)-8 35.3 0% 61.4 0% 67.1 2% 70.3 0% 66.7 70/50 תחתונה --- 

R(m2)-8 35.1 0% 61.2 0% 66.9 2% 70.1 0% 66.5 70/50 עליונה --- 

R(m2)-9 41.3 0% 67.4 0% 68.9 50% 76.3 16% 72.7 70/50 תחתונה --- 

R(m2)-9 40.9 0% 67.0 0% 68.8 50% 75.9 16% 72.3 70/50 עליונה --- 

R(m2)-10 0.6 50.6 11% 76.7 29% 73.3 55% 85.6 41% 82.0 70/50 תחתונה 

R(m2)-10 48.7 9% 74.8 28% 73.1 52% 83.7 41% 80.1 70/50 עליונה --- 

R(m2)-11 48.6 5% 71.3 46% 83.6 36% 80.2 20% 76.6 70/50 תחתונה --- 

R(m2)-11 46.7 5% 70.6 44% 81.7 36% 79.5 18% 75.9 70/50 עליונה --- 

R(m2)-12 2.6 52.6 0% 64.4 43% 87.6 7% 73.3 0% 69.7 70/50 תחתונה 

R(m2)-12 2.4 52.4 0% 64.4 43% 87.4 7% 73.3 0% 69.7 70/50 עליונה 

R(m2)-13 43.4 0% 60.5 20% 78.4 0% 69.4 0% 65.8 70/50 תחתונה --- 

R(m2)-13 43.4 0% 60.5 20% 78.4 0% 69.4 0% 65.8 70/50 עליונה --- 
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 רעננה מרכז – M1/3תחנת  –חישובי הרעש  תוצאות: 4.2.1.6טבלה 

סימון 
 מקבל 

 
 קומה

קריטריון  
רעש מחוץ 

למבנה/בתוך  
 המבנה 

 Cשלב  B2שלב  B1שלב  Aשלב 

מפלס רעש  
שווה ערך  
בהפחתה  

סטנדרטית  
 של  רעש*

חריגה  
ממפלס 
הרעש 
המרבי 
בתוך 

המבנה 
לאחר מיגון 

 דירתי

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

רעש  מפלס 
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

R(m3)-1 36.6 0% 62.7 0% 64.3 0% 71.6 0% 68.0 75/55 תחתונה --- 

R(m3)-1 36.6 0% 62.7 0% 64.3 0% 71.6 0% 68.0 75/55 יונהעל --- 

R(m3)-2 1.5 56.5 7% 81.6 0% 73.2 34% 91.5 16% 86.9 75/55 תונהתח 

R(m3)-2 55.8 7% 81.9 0% 73.2 34% 90.8 16% 87.2 75/55 עליונה --- 

R(m3)-3 1.2 56.2 11% 81.3 73% 76.8 70% 91.2 43% 86.6 75/55 תחתונה 

R(m3)-3 0.1 55.1 11% 81.2 73% 76.8 70% 90.1 43% 86.5 75/55 עליונה 

R(m3)-4 42.4 0% 66.1 0% 77.4 0% 75.0 0% 71.4 --- תחתונה  --- 

R(m3)-4 42.4 0% 66.1 0% 77.4 0% 75.0 0% 71.4 --- עליונה --- 

R(m3)-5 45.1 2% 70.2 27% 78.2 32% 80.1 16% 75.5 75/55 תחתונה --- 

R(m3)-5 43.6 0% 69.7 27% 77.6 30% 78.6 16% 75.0 75/55 עליונה --- 

R(m3)-6 42.3 0% 67.4 15% 72.9 25% 77.3 11% 72.7 75/55 תחתונה --- 

R(m3)-6 41.3 0% 67.4 15% 72.8 25% 76.3 11% 72.7 75/55 עליונה --- 

R(m3)-7 32.3 0% 58.4 0% 64.7 0% 67.3 0% 63.7 75/55 תחתונה --- 

R(m3)-7 32.2 0% 58.3 0% 64.7 0% 67.2 0% 63.6 75/55 עליונה --- 

R(m3)-8 33.5 0% 59.6 0% 65.3 0% 68.5 0% 64.9 75/55 תחתונה --- 

R(m3)-8 33.4 0% 59.5 0% 65.2 0% 68.4 0% 64.8 75/55 עליונה --- 

R(m3)-9 34.6 0% 60.7 0% 66.2 0% 69.6 0% 66.0 75/55 תחתונה --- 

R(m3)-9 34.6 0% 60.7 0% 66.2 0% 69.6 0% 66.0 75/55 עליונה --- 

R(m3)-10 35.5 0% 61.6 0% 66.7 7% 70.5 0% 66.9 75/55 תחתונה --- 

R(m3)-10 35.5 0% 61.6 0% 66.7 7% 70.5 0% 66.9 75/55 עליונה --- 
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R(m3)-11 40.6 0% 65.7 0% 69.7 18% 75.6 7% 71.0 75/55 תחתונה --- 

R(m3)-11 39.3 0% 65.4 0% 69.6 18% 74.3 7% 70.7 75/55 עליונה --- 

R(m3)-12 2.4 57.4 14% 82.5 40% 75.1 43% 92.4 30% 87.8 75/55 תחתונה 

R(m3)-12 49.9 11% 76.0 36% 74.6 43% 84.9 30% 81.3 75/55 עליונה --- 

R(m3)-13 40.5 0% 65.2 0% 75.5 0% 74.1 0% 70.5 ---  תחתונה --- 

R(m3)-13 40.4 0% 65.2 0% 75.4 0% 74.1 0% 70.5 --- עליונה --- 

R(m3)-14 3.6 58.6 14% 83.7 25% 77.1 52% 93.6 39% 89.0 75/55 תחתונה 

R(m3)-14 54.2 14% 80.3 25% 76.9 52% 89.2 39% 85.6 75/55 עליונה --- 

R(m3)-15 54.3 11% 79.4 6% 70.3 39% 89.3 25% 84.7 75/55 תחתונה --- 

R(m3)-15 51.2 9% 77.3 6% 70.2 39% 86.2 25% 82.6 75/55 עליונה --- 

R(m3)-16 38.1 0% 64.2 0% 65.4 16% 73.1 0% 69.5 75/55 תחתונה --- 

R(m3)-16 38.0 0% 64.1 0% 65.4 16% 73.0 0% 69.4 75/55 עליונה --- 

R(m3)-17 35.1 0% 61.2 0% 63.7 2% 70.1 0% 66.5 75/55 תחתונה --- 

R(m3)-17 35.1 0% 61.2 0% 63.7 2% 70.1 0% 66.5 75/55 עליונה --- 

R(m3)-18 33.3 0% 59.4 0% 62.6 0% 68.3 0% 64.7 75/55 תחתונה --- 

R(m3)-18 33.3 0% 59.4 0% 62.6 0% 68.3 0% 64.7 75/55 עליונה --- 
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 רעננה מרכז – 3מפלג  –חישובי הרעש  תוצאות: 4.2.1.7טבלה 

 סימון מקבל 
 קומה 

קריטריון  
רעש 
מחוץ 

למבנה/ב
תוך  

 המבנה 

 Cשלב  B1שלב  Aשלב 

מפלס רעש  
שווה ערך  
בהפחתה  

סטנדרטית  
 של  רעש*

חריגה  
ממפלס 
הרעש 
המרבי 
בתוך 

המבנה 
לאחר 
מיגון 
 דירתי

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

R(mif3)-1 40.9 0% 67.0 6% 75.9 0% 72.3 75/55 תחתונה --- 

R(mif3)-1 40.7 0% 66.8 6% 75.7 0% 72.1 75/55 עליונה --- 

R(mif3)-2 40.3 0% 66.4 3% 75.3 0% 71.7 75/55 תחתונה --- 

R(mif3)-2 40.1 0% 66.2 3% 75.1 0% 71.5 75/55 עליונה --- 

R(mif3)-3 46.3 0% 71.4 18% 81.3 6% 76.7 75/55 תחתונה --- 

R(mif3)-3 45.3 0% 71.4 18% 80.3 6% 76.7 75/55 עליונה --- 

R(mif3)-4 55.9 12% 81.0 35% 90.9 18% 86.3 75/55 תחתונה --- 

R(mif3)-4 53.0 9% 79.1 32% 88.0 18% 84.4 75/55 עליונה --- 

R(mif3)-5 52.1 6% 77.2 44% 87.1 18% 82.5 75/55 תחתונה --- 

R(mif3)-5 49.1 3% 75.2 38% 84.1 15% 80.5 75/55 עליונה --- 

R(mif3)-6 53.0 6% 78.1 44% 88.0 18% 83.4 75/55 תחתונה --- 

R(mif3)-6 50.7 6% 76.8 41% 85.7 18% 82.1 75/55 עליונה --- 

R(mif3)-7 52.3 6% 77.4 41% 87.3 18% 82.7 75/55 תחתונה --- 

R(mif3)-7 49.3 3% 75.4 38% 84.3 15% 80.7 75/55 עליונה --- 

R(mif3)-8 56.1 9% 81.2 35% 91.1 18% 86.5 75/55 תחתונה --- 

R(mif3)-8 52.5 6% 78.6 35% 87.5 18% 83.9 75/55 עליונה --- 

R(mif3)-9 49.1 0% 74.2 21% 84.1 12% 79.5 75/55 תחתונה --- 

R(mif3)-9 47.5 0% 73.6 21% 82.5 12% 78.9 75/55 עליונה --- 

R(mif3)-10 47.4 0% 72.5 21% 82.4 9% 77.8 75/55 תחתונה --- 
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 רעננה תחנת רכבת מעורב – M1/4תחנת  –חישובי הרעש  תוצאות  :4.2.1.8טבלה  

 

 

 

  

R(mif3)-10 46.4 0% 72.5 21% 81.4 9% 77.8 75/55 עליונה --- 

R(mif3)-11 59.9 9% 85.0 47% 94.9 18% 90.3 75/55 תחתונה --- 

R(mif3)-11 58.5 9% 84.6 47% 93.5 18% 89.9 75/55 עליונה --- 

R(mif3)-12 46.3 0% 71.4 24% 81.3 12% 76.7 75/55 תחתונה --- 

R(mif3)-12 45.3 0% 71.4 24% 80.3 12% 76.7 75/55 עליונה --- 

R(mif3)-13 46.1 0% 71.2 21% 81.1 9% 76.5 75/55 תחתונה --- 

R(mif3)-13 44.1 0% 70.2 21% 79.1 6% 75.5 75/55 עליונה --- 

R(mif3)-14 46.1 0% 71.2 21% 81.1 9% 76.5 75/55 תחתונה --- 

R(mif3)-14 45.1 0% 71.2 21% 80.1 9% 76.5 75/55 עליונה --- 

סימון 
 קומה מקבל 

קריטריון  
רעש מחוץ 

למבנה/בתוך  
 המבנה 

 Cשלב  B2שלב  B1שלב  Aשלב 

מפלס רעש 
שווה ערך 
בהפחתה 

סטנדרטית 
 רעש*  של

חריגה 
ממפלס 
הרעש 
המרבי 
בתוך 

המבנה 
לאחר 
מיגון 
 דירתי

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

R(m4)-1 22.6 0% 48.7 0% 57.3 0% 57.6 0% 54.0 65/45 תחתונה --- 

R(m4)-1 22.6 0% 48.7 0% 57.3 0% 57.6 0% 54.0 65/45 עליונה --- 

R(m4)-2 26.7 0% 48.7 0% 57.3 0% 57.6 0% 54.0 65/45 תחתונה --- 

R(m4)-2 26.7 0% 48.7 0% 57.3 0% 57.6 0% 54.0 65/45 עליונה --- 

R(m4)-3 30.3 0% 52.9 0% 60.0 0% 61.7 0% 58.2 70/50 תחתונה --- 

R(m4)-3 30.3 0% 52.8 0% 59.9 0% 61.7 0% 58.1 70/50 עליונה --- 
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 בינתחומי – M1/5תחנת  –חישובי הרעש  תוצאות: 4.2.1.9טבלה 

סימון 
 קומה מקבל 

קריטריון  
רעש מחוץ 

למבנה/בתוך  
 המבנה 

 Cשלב  B2שלב  B1שלב  Aשלב 
מפלס רעש 
שווה ערך 
בהפחתה 

סטנדרטית 
 רעש*  של

חריגה 
ממפלס 
הרעש 

המרבי בתוך 
המבנה 

לאחר מיגון 
 דירתי

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

R(m5)-1 37.6 0% 53.1 4% 72.6 0% 62.0 0% 58.4 70/50 תחתונה --- 

R(m5)-1 36.9 0% 53.1 3% 71.9 0% 62.0 0% 58.4 70/50 עליונה --- 

R(m5)-2 33.3 0% 51.7 14% 68.3 0% 60.6 0% 57.0 65/45 תחתונה --- 

R(m5)-2 33.3 0% 51.7 14% 68.3 0% 60.6 0% 57.0 65/45 עליונה --- 

R(m5)-3 29.2 0% 50.0 0% 64.2 0% 58.9 0% 55.3 70/50 תחתונה --- 

R(m5)-3 29.1 0% 50.0 0% 64.1 0% 58.9 0% 55.3 70/50 עליונה --- 

R(m5)-4 25.0 0% 48.9 0% 60.0 0% 57.8 0% 54.2 70/50 תחתונה --- 

R(m5)-4 25.0 0% 48.9 0% 60.0 0% 57.8 0% 54.2 70/50 עליונה --- 

R(m5)-5 25.2 0% 48.9 0% 60.2 0% 57.8 0% 54.2 70/50 תחתונה --- 

R(m5)-5 25.2 0% 48.9 0% 60.2 0% 57.8 0% 54.2 70/50 עליונה --- 

R(m5)-6 22.7 0% 46.5 0% 57.7 0% 55.4 0% 51.8 70/50 תחתונה --- 

R(m5)-6 22.7 0% 46.5 0% 57.7 0% 55.4 0% 51.8 70/50 עליונה --- 

R(m5)-7 29.0 0% 53.2 0% 64.0 0% 62.1 0% 58.5 70/50 תחתונה --- 

R(m5)-7 29.0 0% 53.2 0% 64.0 0% 62.1 0% 58.5 70/50 עליונה --- 

R(m5)-8 27.9 0% 53.6 0% 62.9 0% 62.5 0% 58.9 70/50 תחתונה --- 

R(m5)-8 27.9 0% 53.6 0% 62.9 0% 62.5 0% 58.9 70/50 עליונה --- 

R(m5)-9 27.7 0% 53.8 0% 61.0 0% 62.7 0% 59.1 70/50 תחתונה --- 

R(m5)-9 27.7 0% 53.8 0% 61.0 0% 62.7 0% 59.1 70/50 עליונה --- 
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 הרצליה מרכז – M1/6תחנת  –חישובי הרעש  תוצאות  : 4.2.1.10טבלה 

סימון 
 מקבל 

 
 קומה

קריטריון  
רעש מחוץ 

למבנה/בתוך  
 המבנה 

 Cשלב  B2שלב  B1שלב  Aשלב 
מפלס רעש 
שווה ערך 
בהפחתה 

סטנדרטית 
 של  רעש*

חריגה  
ממפלס 
הרעש 

המרבי בתוך 
המבנה 

לאחר מיגון 
 דירתי

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

R(m6)-1 33.5 0% 59.6 0% 66.9 0% 68.5 0% 64.9 75/55 תחתונה --- 

R(m6)-1 33.3 0% 59.4 0% 66.8 0% 68.3 0% 64.7 75/55 עליונה --- 

R(m6)-2 34.9 0% 61.0 0% 69.2 0% 69.9 0% 66.3 70/50 תונהתח --- 

R(m6)-2 34.8 0% 60.9 0% 69.2 0% 69.8 0% 66.2 70/50 עליונה --- 

R(m6)-3 46.1 0% 71.2 12% 80.5 14% 81.1 5% 76.5 75/55 תחתונה --- 

R(m6)-3 45.2 0% 71.0 12% 80.2 14% 79.9 5% 76.3 75/55 עליונה --- 

R(m6)-4 50.6 0% 70.0 40% 85.6 52% 79.9 36% 75.3 --- תחתונה --- 

R(m6)-4 49.7 0% 69.8 40% 84.7 52% 78.7 36% 75.1 --- עליונה --- 

R(m6)-5 60.2 24% 85.3 8% 71.1 79% 95.2 50% 90.6 --- תחתונה --- 

R(m6)-5 59.0 24% 85.1 8% 71.1 79% 94.0 50% 90.4 --- עליונה --- 

R(m6)-6 14.8 64.8 24% 89.9 9% 72.8 64% 99.8 52% 95.2 70/50 תחתונה 

R(m6)-6 6.7 56.7 24% 82.8 9% 72.8 64% 91.7 52% 88.1 70/50 עליונה 

R(m6)-7 8.4 58.4 24% 83.5 23% 82.0 50% 93.4 36% 88.8 70/50 תחתונה 

R(m6)-7 5.5 55.5 24% 81.6 23% 81.7 50% 90.5 36% 86.9 70/50 עליונה 

R(m6)-8 8.3 58.3 14% 83.4 30% 88.0 43% 93.3 29% 88.7 70/50 תחתונה 

R(m6)-8 49.6 12% 75.7 30% 82.3 40% 84.6 29% 81.0 70/50 עליונה --- 

R(m6)-9 3.5 53.5 5% 71.3 45% 88.5 31% 81.2 17% 76.6 70/50 תחתונה 

R(m6)-9 48.9 2% 70.6 45% 83.9 31% 79.5 17% 75.9 70/50 עליונה --- 

R(m6)-10 43.4 0% 58.2 0% 78.4 0% 67.1 0% 63.5 --- תחתונה --- 
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R(m6)-10 43.4 0% 58.2 0% 78.4 0% 67.1 0% 63.5 --- עליונה --- 

R(m6)-11 35.7 0% 54.7 3% 70.7 0% 63.6 0% 60.0 70/50 תחתונה --- 

R(m6)-11 35.5 0% 54.6 2% 70.5 0% 63.5 0% 59.9 70/50 עליונה --- 

R(m6)-12 35.3 0% 54.2 0% 70.3 0% 63.1 0% 59.5 --- תחתונה --- 

R(m6)-12 35.2 0% 54.2 0% 70.2 0% 63.1 0% 59.5 --- עליונה --- 

R(m6)-13 58.6 0% 59.6 0% 93.6 0% 68.5 0% 64.9 ---  תחתונה --- 

R(m6)-13 53.1 0% 59.6 0% 88.1 0% 68.5 0% 64.9 ---  עליונה --- 

R(m6)-14 7.1 57.1 14% 82.2 34% 84.1 40% 92.1 26% 87.5 70/50 תחתונה 

R(m6)-14 2.8 52.8 14% 78.9 33% 82.8 40% 87.8 26% 84.2 70/50 עליונה 

R(m6)-15 8.0 58.0 24% 83.1 20% 78.1 55% 93.0 40% 88.4 70/50 תחתונה 

R(m6)-15 1.1 51.1 21% 77.2 20% 77.4 52% 86.1 38% 82.5 70/50 עליונה 

R(m6)-16 5.0 55.0 19% 80.1 2% 70.6 67% 90.0 50% 85.4 70/50 תחתונה 

R(m6)-16 3.6 53.6 19% 79.7 2% 70.6 67% 88.6 50% 85.0 70/50 עליונה 

R(m6)-17 59.1 0% 85.2 0% 73.0 0% 94.1 0% 90.5 ---  תחתונה  --- 

R(m6)-17 51.4 0% 77.5 0% 72.7 0% 86.4 0% 82.8 ---  עליונה  --- 

R(m6)-18 43.7 0% 69.8 0% 73.6 0% 78.7 0% 75.1 ---  תחתונה  --- 

R(m6)-18 43.4 0% 69.5 0% 73.4 0% 78.4 0% 74.8 ---  עליונה  --- 

R(m6)-19 36.7 0% 62.8 0% 68.6 0% 71.7 0% 68.1 75/55 תחתונה  --- 

R(m6)-19 36.7 0% 62.8 0% 68.6 0% 71.7 0% 68.1 75/55 עליונה  --- 

R(m6)-20 35.6 0% 61.7 0% 68.1 0% 70.6 0% 67.0 ---  תחתונה  --- 

R(m6)-20 35.5 0% 61.6 0% 68.0 0% 70.5 0% 66.9 ---  עליונה  --- 

R(m6)-21 41.9 0% 64.3 0% 76.9 0% 73.2 0% 69.6 ---  תחתונה  --- 

R(m6)-21 41.3 0% 64.1 0% 76.3 0% 73.0 0% 69.4 ---  עליונה  --- 

R(m6)-22 39.0 0% 62.7 0% 74.0 0% 71.6 0% 68.0 ---  תחתונה  --- 

R(m6)-22 35.5 0% 61.0 0% 70.5 0% 69.9 0% 66.3 ---  עליונה  --- 
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 בן גוריון  – M1/7תחנת  –חישובי הרעש  תוצאות:  4.2.1.11טבלה 

סימון 
 מקבל 

 
 קומה

קריטריון  
רעש מחוץ 

למבנה/בתוך  
 המבנה 

 Cשלב  B2שלב  B1שלב  Aשלב 
מפלס רעש 
שווה ערך 
בהפחתה 

סטנדרטית 
 של  רעש*

חריגה  
ממפלס 
הרעש 

המרבי בתוך 
המבנה 

לאחר מיגון 
 דירתי

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מחושבמרבי 
dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

R(m7)-1 38.5 0% 59.7 19% 73.5 0% 68.6 0% 65.0 70/50 תחתונה --- 

R(m7)-1 38.4 0% 59.7 17% 73.4 0% 68.6 0% 65.0 70/50 יונהעל --- 

R(m7)-2 3.1 53.1 0% 63.4 57% 88.1 12% 72.3 0% 68.7 70/50 תונהתח 

R(m7)-2 49.9 0% 63.3 57% 84.9 12% 72.2 0% 68.6 70/50 עליונה --- 

R(m7)-3 13.9 63.9 0% 66.9 59% 98.9 24% 76.8 10% 72.2 70/50 תחתונה 

R(m7)-3 47.0 0% 66.3 59% 82.0 21% 75.2 7% 71.6 70/50 עליונה --- 

R(m7)-4 42.4 0% 67.2 43% 77.4 12% 74.8 100% 72.5 70/50 תחתונה --- 

R(m7)-4 42.3 0% 67.2 43% 77.3 12% 74.8 0% 72.5 70/50 עליונה --- 

R(m7)-5 47.0 10% 73.1 59% 79.4 33% 82.0 24% 78.4 70/50 תחתונה --- 

R(m7)-5 47.1 10% 73.2 59% 79.4 33% 82.1 24% 78.5 70/50 עליונה --- 

R(m7)-6 3.3 53.3 19% 78.4 22% 71.7 62% 88.3 43% 83.7 70/50 תחתונה 

R(m7)-6 1.7 51.7 19% 77.8 20% 71.7 62% 86.7 43% 83.1 70/50 עליונה 

R(m7)-7 1.7 51.7 12% 76.8 24% 74.1 71% 86.7 43% 82.1 70/50 תחתונה 

R(m7)-7 0.3 50.3 12% 76.4 24% 74.0 71% 85.3 43% 81.7 70/50 עליונה 

R(m7)-8 2.4 52.4 12% 77.5 20% 74.0 55% 87.4 43% 82.8 70/50 תחתונה 

R(m7)-8 47.9 12% 74.0 19% 73.5 55% 82.9 40% 79.3 70/50 עליונה --- 

R(m7)-9 1.6 51.6 12% 76.7 4% 70.7 43% 86.6 29% 82.0 70/50 תחתונה 

R(m7)-9 0.6 50.6 12% 76.7 4% 70.7 43% 85.6 29% 82.0 70/50 עליונה 

R(m7)-10 41.0 0% 67.1 0% 61.3 0% 76.0 0% 72.4 70/50 תחתונה --- 

R(m7)-10 41.0 0% 67.1 0% 61.3 0% 76.0 0% 72.4 70/50 עליונה --- 

R(m7)-11 5.4 55.4 19% 80.5 41% 77.5 55% 90.4 40% 85.8 70/50 תחתונה 
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R(m7)-11 0.4 50.4 14% 76.5 41% 76.9 55% 85.4 40% 81.8 70/50 עליונה 

R(m7)-12 5.4 55.4 19% 80.5 41% 86.3 76% 90.4 45% 85.8 70/50 תחתונה 

R(m7)-12 0.2 50.2 14% 76.3 41% 82.9 74% 85.2 45% 81.6 70/50 עליונה 

R(m7)-13 54.1 0% 80.2 0% 71.0 0% 89.1 0% 85.5 --- תחתונה --- 

R(m7)-13 53.2 0% 79.3 0% 71.0 0% 88.2 0% 84.6 --- עליונה --- 

R(m7)-14 0.6 50.6 12% 75.7 33% 74.7 52% 85.6 38% 81.0 70/50 תחתונה 

R(m7)-14 48.8 12% 74.9 33% 74.6 52% 83.8 38% 80.2 70/50 עליונה  --- 

R(m7)-15 2.0 52.0 12% 77.1 52% 82.5 43% 87.0 29% 82.4 70/50 תחתונה 

R(m7)-15 0.6 50.6 12% 76.7 52% 82.2 43% 85.6 29% 82.0 70/50 עליונה 

R(m7)-16 45.8 2% 70.5 59% 80.8 17% 79.4 10% 75.8 70/50 תחתונה  --- 

R(m7)-16 45.7 2% 70.5 59% 80.7 17% 79.4 10% 75.8 70/50 עליונה  --- 

R(m7)-17 44.8 0% 67.3 59% 79.8 24% 77.2 10% 72.6 70/50 תחתונה  --- 

R(m7)-17 44.5 0% 67.2 59% 79.5 24% 76.1 10% 72.5 70/50 עליונה  --- 

R(m7)-18 38.9 0% 63.5 52% 73.9 12% 72.4 0% 68.8 70/50 תחתונה  --- 

R(m7)-18 38.8 0% 63.5 52% 73.8 12% 72.4 0% 68.8 70/50 עליונה  --- 

R(m7)-19 35.7 0% 59.7 6% 70.7 0% 68.6 0% 65.0 70/50 תחתונה  --- 

R(m7)-19 35.5 0% 59.6 6% 70.5 0% 68.5 0% 64.9 70/50 עליונה  --- 

R(m7)-20 41.4 7% 67.5 6% 65.4 57% 76.4 24% 72.8 65/45 תחתונה  --- 

R(m7)-20 41.3 7% 67.4 6% 65.3 57% 76.3 24% 72.7 65/45 עליונה  --- 
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 בן גוריון  – M1/7 מפלג –חישובי הרעש  תוצאות:  4.2.1.12טבלה 

 

 סימון מקבל 
 קומה 

קריטריון רעש  
מחוץ 

למבנה/בתוך  
 המבנה 

 Cשלב  B1שלב  Aשלב 

מפלס רעש  
שווה ערך  
בהפחתה  

סטנדרטית  
 של  רעש*

חריגה  
ממפלס 
הרעש 
המרבי 
בתוך 

המבנה 
לאחר 
מיגון 
 דירתי

מפלס רעש מרבי  
 מחושב

dB eqLA 
 אחוז ימי חריגה 

מפלס רעש מרבי  
 מחושב

dB eqLA 
 אחוז ימי חריגה 

מפלס רעש מרבי  
 מחושב

dB eqLA 
 אחוז ימי חריגה 

R(mif7)-1 41.1 0% 66.2 26% 76.1 9% 71.5 70/50 תחתונה --- 

R(mif7)-1 40.1 0% 66.0 26% 74.9 9% 71.3 70/50 עליונה --- 

R(mif7)-2 48.7 9% 73.8 44% 83.7 26% 79.1 70/50 תחתונה --- 

R(mif7)-2 47.4 9% 73.4 44% 82.3 26% 78.7 70/50 עליונה --- 

R(mif7)-3 49.1 12% 74.2 56% 84.1 35% 79.5 70/50 תחתונה --- 

R(mif7)-3 47.3 12% 74.2 56% 83.1 35% 79.5 70/50 עליונה --- 

R(mif7)-3a 2.0 52.0 15% 78.1 71% 88.0 53% 83.4 70/50 תחתונה 

R(mif7)-3a 0.6 50.6 15% 77.1 71% 86.0 53% 82.4 70/50 עליונה 

R(mif7)-4 3.1 53.1 15% 78.3 85% 88.2 53% 83.6 70/50 תחתונה 

R(mif7)-4 47.9 15% 76.8 85% 85.7 50% 82.1 70/50 עליונה --- 

R(mif7)-5 3.8 53.8 15% 79.4 85% 89.3 56% 84.7 70/50 תחתונה 

R(mif7)-5 2.7 52.7 15% 76.0 85% 84.9 50% 81.3 70/50 עליונה 

R(mif7)-6 44.5 0% 69.6 53% 79.5 21% 74.9 70/50 תחתונה --- 

R(mif7)-6 43.2 0% 68.9 50% 77.8 21% 74.2 70/50 עליונה --- 

R(mif7)-7 45.4 0% 71.5 0% 80.4 0% 76.8 70/50 תחתונה --- 

R(mif7)-7 45.0 0% 71.5 0% 80.4 0% 76.8 70/50 עליונה --- 

R(mif7)-8 40.3 0% 65.5 24% 74.4 9% 70.8 70/50 תחתונה --- 

R(mif7)-8 39.2 0% 64.4 21% 73.3 0% 69.7 70/50 עליונה --- 
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R(mif7)-9 0.5 50.5 12% 75.6 44% 85.5 26% 80.9 70/50 תחתונה 

R(mif7)-9 49.3 9% 72.0 44% 80.9 26% 77.3 70/50 עליונה --- 

R(mif7)-10 28.2 78.2 21% 101.6 56% 111.5 38% 106.9 70/50 תחתונה 

R(mif7)-10 21.2 71.2 21% 86.1 56% 95.0 38% 91.4 70/50 עליונה 

R(mif7)-11 11.0 61.0 15% 86.1 71% 96.0 56% 91.4 70/50 תחתונה 

R(mif7)-11 8.2 58.2 15% 79.1 71% 88.0 56% 84.4 70/50 עליונה 

R(mif7)-12 10.2 60.2 15% 85.0 85% 94.9 59% 90.3 70/50 תחתונה 

R(mif7)-12 7.4 57.4 15% 78.8 85% 87.7 59% 84.1 70/50 עליונה 

R(mif7)-13 10.2 60.2 15% 84.9 85% 94.8 59% 90.2 70/50 תחתונה 

R(mif7)-13 9.2 59.2 15% 77.4 85% 86.3 59% 82.7 70/50 עליונה 

R(mif7)-14 0.9 50.9 15% 76.0 68% 85.9 47% 81.3 70/50 תחתונה 

R(mif7)-14 49.9 12% 71.7 68% 80.6 47% 77.0 70/50 עליונה  --- 

R(mif7)-14a 42.7 0% 67.7 35% 77.6 15% 73.0 70/50 תחתונה  --- 

R(mif7)-14a 41.7 0% 67.6 35% 76.5 15% 72.9 70/50 עליונה  --- 

R(mif7)-15 45.3 3% 70.4 38% 80.3 18% 75.7 70/50 תחתונה  --- 

R(mif7)-15 44.3 3% 70.4 38% 79.3 18% 75.7 70/50 עליונה  --- 

R(mif7)-16 40.6 0% 66.7 29% 75.6 15% 72.0 70/50 תחתונה  --- 

R(mif7)-16 40.6 0% 66.6 29% 75.5 12% 71.9 70/50 עליונה  --- 

R(mif7)-17 35.1 0% 61.2 3% 70.1 0% 66.5 70/50 תחתונה  --- 

R(mif7)-17 35.1 0% 60.7 0% 69.6 0% 66.0 70/50 עליונה  --- 



 

 _taskirתסקיר_מטרו-20-05-20 469מתוך  261עמוד 

 

 

 

 

 הקמת מפלג –  M1/miflagתחנת  –חישובי הרעש  תוצאות  :4.2.1.13טבלה 

סימון 
 מקבל 

 
 קומה

קריטריון  
רעש מחוץ 

למבנה/בתוך  
 המבנה 

 Cשלב  B1שלב  Aשלב 

מפלס רעש 
שווה ערך 
בהפחתה 

סטנדרטית 
 של  רעש*

חריגה  
ממפלס 
הרעש 
המרבי 
בתוך 

המבנה 
לאחר מיגון 

 דירתי

מפלס רעש מרבי  
 מחושב

dB eqLA 
 אחוז ימי חריגה 

מפלס רעש מרבי  
 מחושב

dB eqLA 
 אחוז ימי חריגה 

מפלס רעש מרבי  
 מחושב

dB eqLA 
 אחוז ימי חריגה 

R(mif)-1 40.5 0% 65.6 31% 75.5 10% 70.9 70/50 תחתונה --- 

R(mif)-1 39.3 0% 65.4 31% 74.3 7% 70.7 70/50 עליונה --- 

R(mif)-2 0.8 50.8 14% 75.9 55% 85.8 31% 81.2 70/50 תחתונה 

R(mif)-2 47.9 10% 74.0 55% 82.9 31% 79.3 70/50 עליונה --- 

R(mif)-3 41.2 0% 66.3 34% 76.2 7% 71.6 70/50 תחתונה --- 

R(mif)-3 39.9 0% 66.0 31% 74.9 7% 71.3 70/50 עליונה --- 

R(mif)-4 41.5 0% 66.6 48% 76.5 17% 71.9 70/50 תחתונה --- 

R(mif)-4 40.5 0% 66.6 48% 75.5 17% 71.9 70/50 עליונה --- 

R(mif)-5 35.8 0% 61.9 17% 70.8 0% 67.2 70/50 תחתונה --- 

R(mif)-5 35.8 0% 61.9 17% 70.8 0% 67.2 70/50 עליונה --- 

R(mif)-6 38.2 0% 64.3 59% 73.2 0% 69.6 70/50 תחתונה --- 

R(mif)-6 38.1 0% 64.2 59% 73.1 0% 69.5 70/50 עליונה --- 

R(mif)-7 37.3 0% 63.4 52% 72.3 0% 68.7 70/50 תחתונה --- 

R(mif)-7 37.2 0% 63.3 48% 72.2 0% 68.6 70/50 עליונה --- 

R(mif)-8 37.2 0% 63.3 38% 72.2 0% 68.6 70/50 תחתונה --- 

R(mif)-8 37.2 0% 63.3 38% 72.2 0% 68.6 70/50 עליונה --- 

R(mif)-9 45.1 3% 70.2 48% 80.1 28% 75.5 70/50 תחתונה --- 

R(mif)-9 43.0 0% 69.1 48% 78.0 24% 74.4 70/50 עליונה --- 

R(mif)-10 39.0 0% 65.1 28% 74.0 3% 70.4 70/50 תחתונה --- 

R(mif)-10 38.5 0% 64.6 28% 73.5 0% 69.9 70/50 עליונה --- 
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R(mif)-11 37.7 0% 63.8 17% 72.7 0% 69.1 70/50 תחתונה --- 

R(mif)-11 37.4 0% 63.5 17% 72.4 0% 68.8 70/50 עליונה --- 

R(mif)-12 43.3 0% 68.4 38% 78.3 17% 73.7 70/50 תחתונה --- 

R(mif)-12 41.6 0% 67.7 38% 76.6 17% 73.0 70/50 עליונה --- 

R(mif)-13 50.0 14% 75.1 55% 85.0 34% 80.4 70/50 תחתונה --- 

R(mif)-13 47.2 10% 73.3 52% 82.2 34% 78.6 70/50 עליונה --- 

R(mif)-14 0.6 50.6 17% 75.7 72% 85.6 55% 81.0 70/50 תחתונה 

R(mif)-14 47.1 17% 73.2 72% 82.1 52% 78.5 70/50 עליונה --- 

R(mif)-15 1.5 51.5 17% 76.6 100% 86.5 66% 81.9 70/50 תחתונה 

R(mif)-15 48.7 17% 74.8 100% 83.7 62% 80.1 70/50 עליונה --- 

R(mif)-16 2.7 52.7 21% 77.8 86% 87.7 62% 83.1 70/50 תחתונה 

R(mif)-16 49.5 17% 75.6 86% 84.5 62% 80.9 70/50 עליונה --- 

R(mif)-17 3.7 53.7 21% 78.8 72% 88.7 52% 84.1 70/50 תחתונה 

R(mif)-17 50.1 14% 76.2 72% 85.1 48% 81.5 70/50 עליונה --- 

R(mif)-18 48.5 10% 73.6 52% 83.5 34% 78.9 70/50 תחתונה --- 

R(mif)-18 45.3 7% 71.4 52% 80.3 28% 76.7 70/50 עליונה --- 

R(mif)-19 34.5 0% 60.6 0% 69.5 0% 65.9 70/50 תחתונה --- 

R(mif)-19 34.3 0% 60.4 0% 69.3 0% 65.7 70/50 עליונה --- 

R(mif)-20 38.7 0% 64.8 34% 73.7 7% 70.1 70/50 תחתונה --- 

R(mif)-20 38.5 0% 64.6 34% 73.5 0% 69.9 70/50 עליונה --- 

R(mif)-21 37.9 0% 64.0 17% 72.9 0% 69.3 70/50 תחתונה --- 

R(mif)-21 37.9 0% 64.0 17% 72.9 0% 69.3 70/50 עליונה --- 
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 סוקולוב – M1/8תחנת  –חישובי הרעש  תוצאות :4.2.1.14בלה ט

סימון 
 מקבל 

 
 קומה

קריטריון  
רעש מחוץ 

למבנה/בתוך  
 המבנה 

 Cשלב  B2שלב  B1שלב  Aשלב 
מפלס רעש 
שווה ערך 
בהפחתה 

סטנדרטית 
 של  רעש*

חריגה  
ממפלס 
הרעש 

המרבי בתוך 
המבנה 

לאחר מיגון 
 דירתי

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

R(m8)-1 35.5 0% 61.6 0% 61.5 0% 70.5 0% 66.9 75/55 תחתונה --- 

R(m8)-1 35.4 0% 61.5 0% 61.5 0% 70.4 0% 66.8 75/55 יונהעל --- 

R(m8)-2 40.4 0% 66.5 0% 57.3 2% 75.4 0% 71.8 75/55 תונהתח --- 

R(m8)-2 40.1 0% 66.2 0% 57.3 2% 75.1 0% 71.5 75/55 עליונה --- 

R(m8)-3 49.6 0% 74.7 0% 58.4 17% 84.6 10% 80.0 75/55 תחתונה --- 

R(m8)-3 47.3 0% 73.4 0% 58.4 17% 82.3 10% 78.7 75/55 עליונה --- 

R(m8)-5 57.7 7% 82.8 0% 59.9 33% 92.7 24% 88.1 75/55 תחתונה --- 

R(m8)-5 51.9 7% 78.0 0% 59.9 33% 86.9 21% 83.3 75/55 עליונה --- 

R(m8)-6 56.3 10% 81.4 0% 61.9 43% 91.3 24% 86.7 75/55 תחתונה --- 

R(m8)-6 51.2 5% 77.3 0% 61.9 40% 86.2 24% 82.6 75/55 עליונה --- 

R(m8)-7 2.9 57.9 7% 83.0 0% 65.4 40% 92.9 24% 88.3 75/55 תחתונה 

R(m8)-7 51.9 5% 78.0 0% 65.4 40% 86.9 21% 83.3 75/55 עליונה --- 

R(m8)-8 56.6 7% 81.7 0% 67.8 40% 91.6 24% 87.0 75/55 תחתונה  --- 

R(m8)-8 51.4 5% 77.5 0% 67.7 40% 86.4 21% 82.8 75/55 עליונה  --- 

R(m8)-9 55.8 7% 80.9 15% 76.6 36% 90.8 21% 86.2 75/55 תחתונה  --- 

R(m8)-9 49.7 2% 75.8 8% 75.9 33% 84.7 17% 81.1 75/55 עליונה  --- 

R(m8)-10 43.1 0% 60.9 36% 78.1 0% 69.8 0% 66.2 70/50 תחתונה  --- 

R(m8)-10 41.9 0% 60.7 36% 76.9 0% 69.6 0% 66.0 70/50 עליונה  --- 

R(m8)-11 44.9 0% 62.8 51% 79.9 12% 71.7 0% 68.1 70/50 תחתונה  --- 

R(m8)-11 44.5 0% 62.7 51% 79.5 5% 71.6 0% 68.0 70/50 עליונה  --- 

R(m8)-12 45.5 0% 65.1 71% 80.5 19% 75.0 5% 70.4 70/50 תחתונה  --- 

R(m8)-12 44.6 0% 65.0 71% 79.6 12% 73.9 2% 70.3 70/50 עליונה  --- 

R(m8)-13 48.4 0% 68.1 0% 83.4 0% 77.0 0% 73.4 --- תחתונה  --- 
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R(m8)-13 48.4 0% 68.1 0% 83.4 0% 77.0 0% 73.4 --- עליונה  --- 

R(m8)-14 45.5 0% 67.1 0% 80.5 0% 76.0 0% 72.4 --- תחתונה  --- 

R(m8)-14 45.5 0% 67.1 0% 80.5 0% 76.0 0% 72.4 --- עליונה  --- 

R(m8)-15 45.5 0% 65.6 0% 80.5 0% 74.5 0% 70.9 --- תחתונה  --- 

R(m8)-15 45.5 0% 65.5 0% 80.5 0% 74.4 0% 70.8 --- עליונה  --- 

R(m8)-16 46.9 0% 62.7 0% 81.9 0% 71.6 0% 68.0 --- תחתונה  --- 

R(m8)-16 45.2 0% 62.6 0% 80.2 0% 71.5 0% 67.9 --- עליונה  --- 

R(m8)-17 39.4 0% 59.8 20% 74.4 0% 68.7 0% 65.1 70/50 תחתונה  --- 

R(m8)-17 39.3 0% 59.8 20% 74.3 0% 68.7 0% 65.1 70/50 עליונה  --- 

R(m8)-18 5.0 60.0 7% 85.1 39% 82.7 31% 95.0 24% 90.4 75/55 תחתונה 

R(m8)-18 50.3 2% 76.4 34% 80.3 29% 85.3 19% 81.7 75/55 עליונה  --- 

R(m8)-19 58.5 7% 83.6 0% 72.8 43% 93.5 24% 88.9 75/55 תחתונה  --- 

R(m8)-19 49.9 5% 76.0 0% 72.3 43% 84.9 21% 81.3 75/55 עליונה  --- 

R(m8)-20 2.0 57.0 7% 82.1 0% 68.2 43% 92.0 24% 87.4 75/55 תחתונה 

R(m8)-20 53.2 5% 79.3 0% 68.1 43% 88.2 24% 84.6 75/55 עליונה  --- 

R(m8)-21 4.0 59.0 7% 84.1 0% 64.7 40% 94.0 24% 89.4 75/55 תחתונה 

R(m8)-21 54.3 7% 80.4 0% 64.7 40% 89.3 24% 85.7 75/55 עליונה  --- 

R(m8)-22 3.8 58.8 7% 83.9 0% 63.0 40% 93.8 24% 89.2 75/55 תחתונה 

R(m8)-22 53.0 7% 79.1 0% 63.0 38% 88.0 19% 84.4 75/55 עליונה  --- 

R(m8)-23 3.2 58.2 7% 83.3 0% 60.7 40% 93.2 24% 88.6 75/55 תחתונה 

R(m8)-23 50.1 5% 76.2 0% 60.7 40% 85.1 19% 81.5 75/55 עליונה  --- 

R(m8)-24 2.7 57.7 10% 82.8 0% 59.4 29% 92.7 19% 88.1 75/55 תחתונה 

R(m8)-24 52.0 5% 78.1 0% 59.4 29% 87.0 19% 83.4 75/55 עליונה  --- 

R(m8)-25 42.7 0% 68.8 0% 57.7 10% 77.7 0% 74.1 75/55 תחתונה  --- 

R(m8)-25 42.3 0% 68.4 0% 57.7 10% 77.3 0% 73.7 75/55 עליונה  --- 

R(m8)-26 37.4 0% 63.5 0% 56.7 0% 72.4 0% 68.8 75/55 תחתונה  --- 

R(m8)-26 37.3 0% 63.4 0% 56.7 0% 72.3 0% 68.7 75/55 עליונה  --- 

R(m8)-27 34.2 0% 60.3 0% 55.8 0% 69.2 0% 65.6 75/55 תחתונה  --- 

R(m8)-27 34.2 0% 60.3 0% 55.8 0% 69.2 0% 65.6 75/55 עליונה  --- 
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 השרף – M1/9תחנת  –חישובי הרעש  תוצאות  :4.2.1.15טבלה 

סימון 
 מקבל 

 
 קומה

קריטריון  
רעש מחוץ 

למבנה/בתוך  
 המבנה 

 Cשלב  B2שלב  B1שלב  Aשלב 

מפלס רעש 
שווה ערך 
בהפחתה 

סטנדרטית 
 של  רעש*

חריגה  
ממפלס 
הרעש 
המרבי 
בתוך 

המבנה 
לאחר מיגון 

 דירתי

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

R(m9)-1 28.6 0% 53.7 0% 63.6 0% 62.6 0% 59.0 70/50 תחתונה  --- 

R(m9)-1 28.6 0% 53.7 0% 63.6 0% 62.6 0% 59.0 70/50 יונהעל  --- 

R(m9)-2 50.0 0% 67.6 81% 85.0 25% 77.5 9% 72.9 70/50 תונהתח  --- 

R(m9)-2 0.1 50.1 0% 67.6 81% 85.1 25% 76.5 9% 72.9 70/50 עליונה 

R(m9)-3 37.6 0% 62.1 67% 72.6 7% 71.0 0% 62.4 70/50 תחתונה  --- 

R(m9)-3 37.6 0% 62.1 67% 72.6 0% 66.0 0% 62.4 70/50 עליונה  --- 

R(m9)-4 47.1 5% 65.9 81% 82.1 66% 80.8 43% 76.2 70/50 תחתונה  --- 

R(m9)-4 47.0 5% 65.9 81% 82.0 66% 79.8 43% 76.2 70/50 עליונה  --- 

R(m9)-5 48.1 5% 70.5 64% 83.1 45% 80.4 20% 75.8 70/50 תחתונה  --- 

R(m9)-5 47.9 5% 70.5 64% 82.9 45% 79.4 20% 75.8 70/50 עליונה  --- 

R(m9)-6 47.0 7% 72.1 47% 77.2 57% 82.0 32% 77.4 70/50 תחתונה  --- 

R(m9)-6 45.8 7% 71.9 47% 77.0 57% 80.8 30% 77.2 70/50 עליונה  --- 

R(m9)-7 45.9 5% 71.0 19% 71.6 64% 80.9 25% 76.3 70/50 תחתונה  --- 

R(m9)-7 44.9 5% 71.0 19% 71.6 64% 79.9 25% 76.3 70/50 עליונה  --- 

R(m9)-8 44.5 0% 69.6 0% 68.7 57% 79.5 18% 74.9 70/50 תחתונה  --- 

R(m9)-8 43.5 0% 69.6 0% 68.7 57% 78.5 18% 74.9 70/50 עליונה  --- 

R(m9)-9 42.4 0% 67.5 0% 68.2 55% 77.4 18% 72.8 70/50 תחתונה  --- 

R(m9)-9 41.4 0% 67.5 0% 68.2 55% 76.4 18% 72.8 70/50 עליונה  --- 

R(m9)-10 47.0 7% 72.1 0% 65.9 61% 82.0 27% 77.4 70/50 תחתונה  --- 
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 מרכז תחבורה גלילות – M1/10תחנת  –חישובי הרעש  תוצאות

  מהתחנה. מטר 500קולט הרעש הקרוב ביותר מרוחק מעל  -לא רלוונטי 
 

 רמת אביב – M1/11תחנת  –תוצאות חישובי הרעש   :4.2.1.16טבלה 

R(m9)-10 45.9 7% 72.0 0% 65.9 61% 80.9 27% 77.3 70/50 עליונה  --- 

R(m9)-11 46.9 7% 72.0 17% 70.9 55% 81.9 32% 77.3 70/50 תחתונה  --- 

R(m9)-11 45.9 7% 72.0 17% 70.9 55% 80.9 32% 77.3 70/50 עליונה  --- 

R(m9)-12 46.9 9% 72.0 8% 70.6 43% 81.9 27% 77.3 70/50 תחתונה  --- 

R(m9)-12 45.7 7% 71.8 8% 70.5 43% 80.7 27% 77.1 70/50 עליונה  --- 

R(m9)-13 43.8 0% 68.9 0% 63.2 27% 78.8 11% 74.2 70/50 תחתונה  --- 

R(m9)-13 42.7 0% 68.8 0% 63.2 27% 77.7 11% 74.1 70/50 עליונה  --- 

סימון 
 מקבל 

 
 קומה

קריטריון  
רעש מחוץ 

למבנה/בתוך  
 המבנה 

 Cשלב  B2שלב  B1שלב  Aשלב 

מפלס רעש 
שווה ערך 
בהפחתה 

סטנדרטית 
 של  רעש*

חריגה  
ממפלס 
הרעש 
המרבי 
בתוך 

המבנה 
לאחר מיגון 

 דירתי

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

R(m11)-1 35.7 0% 61.8 0% 62.1 7% 70.7 0% 67.1 70/50 תחתונה --- 

R(m11)-1 34.1 0% 60.2 0% 61.0 0% 69.1 0% 65.5 70/50 עליונה --- 

R(m11)-2 45.1 2% 71.2 3% 73.9 32% 80.1 18% 76.5 70/50 תחתונה --- 

R(m11)-2 38.2 0% 64.3 3% 70.1 23% 73.2 0% 69.6 70/50 עליונה --- 

R(m11)-3 48.0 9% 73.1 0% 65.3 77% 83.0 41% 78.4 70/50 תחתונה --- 

R(m11)-3 39.2 0% 65.3 0% 64.6 59% 74.2 9% 70.6 70/50 עליונה --- 

R(m11)-4 1.5 51.5 14% 76.6 0% 69.9 70% 86.5 48% 81.9 70/50 תחתונה 

R(m11)-4 39.6 0% 65.7 0% 68.3 61% 74.6 14% 71.0 70/50 עליונה --- 
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 אוניברסיטה  – M1/12תחנת  –תוצאות חישובי הרעש   :4.2.1.17טבלה 

R(m11)-5 47.8 7% 72.9 66% 79.2 45% 82.8 27% 78.2 70/50 תחתונה --- 

R(m11)-5 39.1 0% 65.2 43% 72.2 34% 74.1 7% 70.5 70/50 עליונה --- 

R(m11)-6 50.2 0% 72.1 0% 85.2 0% 81.0 0% 77.4 --- תחתונה --- 

R(m11)-6 49.9 0% 72.0 0% 84.9 0% 80.9 0% 77.3 --- עליונה --- 

R(m11)-7 39.5 0% 64.0 34% 74.5 5% 72.9 0% 69.3 70/50 תחתונה --- 

R(m11)-7 36.3 0% 62.3 20% 71.3 5% 71.2 0% 67.6 70/50 עליונה --- 

R(m11)-8 43.0 0% 67.2 0% 78.0 0% 76.1 0% 72.5 --- תחתונה --- 

R(m11)-8 42.9 0% 67.2 0% 77.9 0% 76.1 0% 72.5 --- עליונה --- 

R(m11)-9 36.7 0% 62.8 0% 69.0 14% 71.7 0% 68.1 70/50 תחתונה --- 

R(m11)-9 36.2 0% 62.3 0% 68.6 11% 71.2 0% 67.6 70/50 עליונה --- 

R(m11)-10 49.8 7% 74.9 0% 60.5 36% 84.8 23% 80.2 70/50 תחתונה --- 

R(m11)-10 43.5 0% 69.6 0% 60.5 34% 78.5 18% 74.9 70/50 עליונה --- 

R(m11)-11 32.4 0% 58.5 0% 67.3 0% 67.4 0% 63.8 70/50 תחתונה --- 

R(m11)-11 32.0 0% 58.0 0% 67.0 0% 66.9 0% 63.3 70/50 עליונה --- 

סימון 
 מקבל 

 
 קומה

קריטריון  
רעש מחוץ 

למבנה/בתוך  
 המבנה 

 Cשלב  B2שלב  B1שלב  Aשלב 
מפלס רעש  
שווה ערך  
בהפחתה  

סטנדרטית  
 של  רעש*

חריגה  
ממפלס 
הרעש 

המרבי בתוך 
המבנה 

לאחר מיגון 
 דירתי

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

R(m12)-1 36.0 0% 59.6 72% 71.0 16% 68.5 0% 64.9 65/45 תחתונה --- 

R(m12)-1 35.9 0% 59.5 72% 70.9 16% 68.4 0% 64.8 65/45 עליונה --- 

R(m12)-2 43.5 0% 64.5 72% 78.5 25% 73.4 18% 69.8 65/45 תחתונה --- 

R(m12)-2 43.0 0% 64.4 72% 78.0 25% 73.3 18% 69.7 65/45 עליונה --- 

R(m12)-3 13.1 58.1 34% 83.2 81% 80.0 80% 93.1 57% 88.5 65/45 תחתונה 

R(m12)-3 7.3 52.3 34% 78.4 81% 79.3 77% 87.3 57% 83.7 65/45 עליונה 
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R(m12)-4 36.4 0% 62.5 36% 70.4 73% 71.4 27% 67.8 65/45 תחתונה --- 

R(m12)-4 36.4 0% 62.5 36% 70.3 73% 71.4 27% 67.8 65/45 עליונה --- 

R(m12)-5 34.6 0% 60.7 28% 68.9 43% 69.6 18% 66.0 65/45 תחתונה --- 

R(m12)-5 34.6 0% 60.7 28% 68.9 43% 69.6 18% 66.0 65/45 עליונה --- 

R(m12)-6 37.5 0% 62.6 28% 68.1 55% 72.5 20% 67.9 65/45 תחתונה --- 

R(m12)-6 36.5 0% 62.6 28% 68.1 55% 71.5 20% 67.9 65/45 עליונה --- 

R(m12)-7 33.3 0% 59.4 0% 63.4 0% 68.3 0% 64.7 70/50 תחתונה --- 

R(m12)-7 33.1 0% 59.2 0% 63.3 0% 68.1 0% 64.5 70/50 עליונה --- 

R(m12)-8 36.6 0% 62.7 0% 65.5 9% 71.6 0% 68.0 70/50 תחתונה --- 

R(m12)-8 36.6 0% 62.7 0% 65.4 9% 71.6 0% 68.0 70/50 עליונה --- 

R(m12)-9 39.2 0% 65.3 0% 66.9 0% 74.2 0% 70.6 --- תחתונה --- 

R(m12)-9 39.2 0% 65.3 0% 66.9 0% 74.2 0% 70.6 --- עליונה --- 

R(m12)-10 42.8 0% 67.9 0% 69.9 41% 77.8 16% 73.2 70/50 תחתונה --- 

R(m12)-10 41.5 0% 67.6 0% 69.8 41% 76.5 16% 72.9 70/50 עליונה --- 

R(m12)-11 48.1 9% 73.2 28% 72.7 68% 83.1 34% 78.5 70/50 תחתונה --- 

R(m12)-11 46.4 9% 72.5 28% 72.6 68% 81.4 34% 77.8 70/50 עליונה --- 

R(m12)-12 47.6 0% 73.7 0% 70.2 0% 82.6 0% 79.0 --- תחתונה --- 

R(m12)-12 47.1 0% 73.2 0% 70.2 0% 82.1 0% 78.5 --- עליונה --- 

R(m12)-13 2.6 52.6 11% 77.7 44% 75.2 50% 87.6 36% 83.0 70/50 תחתונה 

R(m12)-13 44.5 5% 70.6 36% 73.6 48% 79.5 32% 75.9 70/50 עליונה --- 

R(m12)-14 38.1 0% 64.0 42% 73.1 16% 72.9 0% 69.3 70/50 תחתונה --- 

R(m12)-14 37.6 0% 63.7 36% 72.6 16% 72.6 0% 69.0 70/50 עליונה --- 
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 מחנה אביב  –  M1/13תחנת  –תוצאות חישובי הרעש   : 4.2.1.18טבלה מס' 

סימון 
 מקבל 

 
 קומה

קריטריון  
רעש מחוץ 

למבנה/בתוך  
 המבנה 

 Cשלב  B2שלב  B1שלב  Aשלב 

מפלס רעש  
שווה ערך  
בהפחתה  

סטנדרטית  
 של  רעש*

חריגה  
ממפלס 
הרעש 
המרבי 
בתוך 

המבנה 
לאחר מיגון 

 דירתי

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

R(m)13-1 38.6 0% 59.4 100% 73.6 26% 68.3 0% 64.7 65/45 תחתונה --- 

R(m)13-1 38.6 0% 59.4 100% 73.6 26% 68.3 0% 64.7 65/45 עליונה --- 

R(m)13-2 0.3 45.3 12% 69.3 100% 79.9 60% 80.3 38% 75.7 65/45 תחתונה 

R(m)13-2 44.5 12% 69.1 100% 79.5 60% 79.1 38% 75.5 65/45 עליונה  --- 

R(m)13-3 39.7 0% 64.8 79% 71.2 71% 74.7 43% 70.1 65/45 תחתונה --- 

R(m)13-3 38.6 0% 64.7 79% 71.1 71% 73.6 43% 70.0 65/45 עליונה --- 

R(m)13-4 0.8 45.8 31% 70.9 21% 67.4 100% 80.8 81% 76.2 65/45 תחתונה 

R(m)13-4 43.6 29% 69.7 21% 67.3 100% 78.6 81% 75.0 65/45 עליונה --- 

R(m)13-5 41.1 12% 66.2 0% 63.5 100% 76.1 57% 71.5 65/45 תחתונה --- 

R(m)13-5 40.1 12% 66.2 0% 63.5 64% 75.1 57% 71.5 65/45 עליונה --- 

R(m)13-6 0.6 45.6 33% 70.7 0% 61.9 86% 80.6 62% 76.0 65/45 תחתונה 

R(m)13-6 44.3 31% 70.4 0% 61.9 86% 79.3 62% 75.7 65/45 עליונה --- 

R(m)13-7 40.4 2% 65.5 0% 58.1 45% 75.4 21% 70.8 65/45 תחתונה --- 

R(m)13-7 39.4 2% 65.5 0% 58.1 45% 74.4 21% 70.8 65/45 עליונה --- 

R(m)13-8 32.0 0% 58.1 0% 56.2 17% 67.0 0% 63.4 65/45 תחתונה --- 

R(m)13-8 31.9 0% 58.0 0% 56.2 17% 66.9 0% 63.3 65/45 עליונה --- 

R(m)13-9 36.4 0% 62.5 0% 58.2 7% 71.4 0% 67.8 70/50 תחתונה --- 

R(m)13-9 36.3 0% 62.4 0% 58.2 7% 71.3 0% 67.7 70/50 עליונה --- 

R(m)13-10 34.6 0% 60.7 0% 57.8 0% 69.6 0% 66.0 70/50 תחתונה --- 

R(m)13-10 34.6 0% 60.7 0% 57.8 0% 69.6 0% 66.0 70/50 עליונה --- 

R(m)13-11 44.1 0% 69.2 0% 59.7 33% 79.1 17% 74.5 70/50 תחתונה --- 

R(m)13-11 43.1 0% 69.2 0% 59.7 33% 78.1 17% 74.5 70/50 עליונה --- 
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 הירקון –  M1/14תחנת  –תוצאות חישובי הרעש   : 4.2.1.19טבלה מס' 

 

 

R(m)13-12 44.5 0% 69.6 0% 60.5 43% 79.5 26% 74.9 70/50 תחתונה --- 

R(m)13-12 43.4 0% 69.5 0% 60.5 43% 78.4 26% 74.8 70/50 עליונה --- 

R(m)13-13 40.1 0% 65.2 0% 57.8 48% 75.1 10% 70.5 70/50 תחתונה --- 

R(m)13-13 39.1 0% 65.2 0% 57.8 48% 74.1 10% 70.5 70/50 עליונה --- 

R(m)13-14 43.7 0% 68.8 0% 64.9 62% 78.7 14% 74.1 70/50 תחתונה --- 

R(m)13-14 42.7 0% 68.8 0% 64.9 40% 77.7 14% 74.1 70/50 עליונה --- 

R(m)13-15 1.1 56.1 19% 81.2 0% 66.1 71% 91.1 45% 86.5 70/50 תחתונה 

R(m)13-15 5.0 55.0 19% 81.1 0% 66.1 71% 90.0 45% 86.4 70/50 עליונה 

R(m)13-16 9.1 59.1 21% 84.2 47% 75.8 50% 94.1 36% 89.5 70/50 תחתונה 

R(m)13-16 8.6 58.6 21% 84.7 47% 75.8 50% 93.6 36% 90.0 70/50 עליונה 

R(m)13-17 48.2 0% 63.1 89% 83.2 10% 72.0 0% 68.4 70/50 תחתונה --- 

R(m)13-17 48.6 0% 63.1 89% 83.6 10% 72.0 0% 68.4 70/50 עליונה --- 

R(m)13-18 3.8 53.8 0% 60.8 82% 88.8 0% 69.7 0% 66.1 70/50 תחתונה 

R(m)13-18 4.4 54.4 0% 60.8 82% 89.4 0% 69.7 0% 66.1 70/50 עליונה 

R(m)13-19 31.5 0% 57.4 0% 56.5 0% 66.5 0% 62.7 70/50 תחתונה --- 

R(m)13-19 31.3 0% 57.4 0% 56.5 0% 66.3 0% 62.7 70/50 עליונה --- 

סימון 
 מקבל 

 
 קומה

קריטריון  
רעש מחוץ 

למבנה/בתוך  
 המבנה 

 Cשלב  B2שלב  B1שלב  Aשלב 

מפלס רעש  
שווה ערך  
בהפחתה  

סטנדרטית  
 של  רעש*

חריגה  
ממפלס 
הרעש 
המרבי 
בתוך 

המבנה 
לאחר מיגון 

 דירתי

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

R(m14)-1 28.5 0% 54.6 0% 54.3 0% 63.5 0% 59.9 70/50 תחתונה --- 

R(m14)-1 28.5 0% 54.6 0% 54.3 0% 63.5 0% 59.9 70/50 עליונה --- 

R(m14)-2 31.3 0% 54.5 42% 66.3 0% 63.4 0% 59.8 65/45 תחתונה --- 

R(m14)-2 31.2 0% 54.5 42% 66.2 0% 63.4 0% 59.8 65/45 עליונה --- 
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 נמיר פנקס  – M1/15תחנת  –תוצאות חישובי הרעש   – 4.2.1.20טבלה מס' 

סימון 
 מקבל 

 
 קומה

קריטריון  
רעש מחוץ 

למבנה/בתוך  
 המבנה 

 Cשלב  B2שלב  B1שלב  Aשלב 

מפלס רעש  
שווה ערך  
בהפחתה  

סטנדרטית  
 של  רעש*

חריגה  
ממפלס 
הרעש 
המרבי 
בתוך 

המבנה 
לאחר 
מיגון 
 דירתי

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

R(m15)-1 36.8 0% 62.9 0% 68.4 11% 71.8 0% 68.2 70/50 תחתונה --- 

R(m15)-1 31.6 0% 57.7 0% 64.2 0% 66.6 0% 63.0 70/50 עליונה --- 

R(m15)-2 41.5 0% 67.6 8% 70.3 32% 76.5 11% 72.9 70/50 תחתונה --- 

R(m15)-2 32.7 0% 58.8 0% 65.0 0% 67.7 0% 64.1 70/50 עליונה --- 

R(m15)-3 40.8 0% 66.9 0% 70.0 57% 75.8 16% 72.2 70/50 תחתונה --- 

R(m15)-3 31.7 0% 57.8 0% 64.1 0% 66.7 0% 63.1 70/50 עליונה --- 

R(m15)-4 45.7 5% 70.9 14% 80.7 70% 79.8 32% 76.2 70/50 תחתונה --- 

R(m15)-4 30.6 0% 56.7 0% 63.9 0% 65.6 0% 62.0 70/50 עליונה --- 

R(m15)-5 38.2 0% 64.3 0% 66.9 18% 73.2 0% 69.6 70/50 תחתונה --- 

R(m)15-5 37.7 0% 63.8 0% 66.7 14% 72.7 0% 69.1 70/50 עליונה --- 

R(m)15-5 39.0 0% 65.1 0% 66.6 20% 74.0 5% 70.4 70/50 תחתונה --- 

R(m)15-6 38.4 0% 64.5 0% 66.4 16% 73.4 0% 69.8 70/50 עליונה --- 

R(m)15-6 36.5 0% 62.6 0% 64.9 11% 71.5 0% 67.9 70/50 תחתונה --- 

R(m)15-7 36.2 0% 62.3 0% 64.8 7% 71.2 0% 67.6 70/50 עליונה --- 

R(m15)-8 35.5 0% 61.6 0% 63.7 5% 70.5 0% 66.9 70/50 תחתונה --- 

R(m15)-8 35.3 0% 61.4 0% 63.7 5% 70.3 0% 66.7 70/50 עליונה --- 

R(m15)-9 43.2 0% 69.3 0% 68.7 39% 78.2 18% 74.6 70/50 תחתונה --- 

R(m15)-9 39.3 0% 65.4 0% 67.8 36% 74.3 7% 70.7 70/50 עליונה --- 

R(m15)-10 47.0 9% 72.1 14% 71.8 57% 82.0 36% 77.4 70/50 תחתונה --- 
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 תל אביב מרכז –  M1/16תחנת  –תוצאות חישובי הרעש   :4.2.1.21טבלה מס' 

 

 השלום –  M1/17תחנת  –תוצאות חישובי הרעש : 4.2.1.22טבלה מס' 

R(m15)-10 41.7 0% 67.8 8% 70.6 52% 76.7 18% 73.1 70/50 עליונה --- 

R(m15)-11 12.3 57.3 43% 78.3 100% 92.3 100% 88.2 80% 83.6 65/45 תחתונה 

R(m15)-11 6.3 51.3 43% 76.2 100% 86.3 100% 85.1 80% 81.5 65/45 עליונה 

R(m15)-12 43.7 0% 67.3 86% 78.7 34% 76.2 16% 72.6 70/50 תחתונה --- 

R(m15)-12 40.6 0% 65.9 86% 75.6 39% 74.8 11% 71.2 70/50 עליונה --- 

R(m15)-13 48.9 2% 70.7 78% 83.9 36% 80.6 16% 76.0 70/50 תחתונה --- 

R(m15)-13 41.6 0% 67.5 69% 76.6 32% 76.4 11% 72.8 70/50 עליונה --- 

R(m15)-14 40.6 0% 65.7 39% 74.3 20% 75.6 5% 71.0 70/50 תחתונה --- 

R(m15)-14 39.3 0% 65.4 39% 73.9 20% 74.3 2% 70.7 70/50 עליונה --- 

סימון 
 מקבל 

 
 קומה

קריטריון  
רעש מחוץ 

למבנה/בתוך  
 המבנה 

 Cשלב  B2שלב  B1שלב  Aשלב 
מפלס רעש  
שווה ערך  
בהפחתה  

סטנדרטית  
 של  רעש*

חריגה  
ממפלס 
הרעש 

המרבי בתוך 
המבנה 

לאחר מיגון 
 דירתי

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

R(m16)-1 30.9 0% 57.0 0% 60.5 0% 65.9 0% 62.3 70/50 תחתונה --- 

R(m16)-1 30.8 0% 56.9 0% 60.5 0% 65.8 0% 62.2 70/50 עליונה --- 

סימון 
 מקבל 

 
 קומה

קריטריון  
רעש מחוץ 

למבנה/בתוך  
 המבנה 

 Cשלב  B2שלב  B1שלב  Aשלב 

מפלס רעש  
שווה ערך  
בהפחתה  

סטנדרטית  
 של  רעש*

חריגה  
ממפלס 
הרעש 
המרבי 
בתוך 

המבנה 
לאחר מיגון 

 דירתי

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

R(m17)-1 29.3 0% 55.4 0% 55.1 0% 64.3 0% 60.7 70/50 תחתונה --- 

R(m17)-1 29.3 0% 55.4 0% 55.1 0% 64.3 0% 60.7 70/50 עליונה --- 
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 יצחק שדה –  M1/18תחנת  –תוצאות חישובי הרעש   :4.2.1.23טבלה מס' 

 

 

 

 

 

סימון 
 מקבל 

 
 קומה

קריטריון  
רעש מחוץ 

למבנה/בתוך  
 המבנה 

 Cשלב  B2שלב  B1שלב  Aשלב 

מפלס רעש  
שווה ערך  
בהפחתה  

סטנדרטית  
 של  רעש*

חריגה  
ממפלס 
הרעש 
המרבי 
בתוך 

המבנה 
לאחר מיגון 

 דירתי

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

R(m)18-1 38.4 0% 63.8 31% 73.4 20% 72.7 0% 69.1 70/50 תחתונה --- 

R(m)18-1 38.2 0% 63.6 28% 73.2 20% 72.5 0% 68.9 70/50 עליונה --- 

R(m)18-2 34.8 0% 60.9 0% 68.8 0% 69.8 0% 66.2 70/50 תחתונה --- 

R(m)18-2 34.8 0% 60.9 0% 68.7 0% 69.8 0% 66.2 70/50 עליונה --- 

R(m)18-3 37.8 0% 61.6 33% 66.5 100% 72.8 41% 68.2 65/45 תחתונה --- 

R(m)18-3 36.6 0% 61.4 33% 66.4 100% 71.6 41% 68.0 65/45 עליונה --- 

R(m)18-4 34.3 0% 60.4 0% 68.4 0% 69.3 0% 65.7 70/50 תחתונה --- 

R(m)18-4 34.2 0% 60.3 0% 68.3 0% 69.2 0% 65.6 70/50 עליונה --- 

R(m)18-5 38.5 0% 62.4 31% 73.5 9% 71.3 0% 67.7 70/50 תחתונה --- 

R(m)18-5 38.3 0% 62.3 28% 73.3 9% 71.2 0% 67.6 70/50 עליונה --- 
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 נמיר פנקס  –  M1/19תחנת  –תוצאות חישובי הרעש   :4.2.1.24טבלה מס' 

סימון 
 מקבל 

 
 קומה

קריטריון  
רעש מחוץ 

למבנה/בתוך  
 המבנה 

 Cשלב  B2שלב  B1שלב  Aשלב 

מפלס רעש  
שווה ערך  
בהפחתה  

סטנדרטית  
 של  רעש*

חריגה  
ממפלס 
הרעש 
המרבי 
בתוך 

המבנה 
לאחר מיגון 

 דירתי

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

R(m19)-1 31.8 0% 56.9 0% 66.8 0% 65.8 0% 62.2 70/50 תחתונה --- 

R(m19)-1 31.7 0% 56.8 0% 66.7 0% 65.7 0% 62.1 70/50 עליונה --- 

R(m19)-2 41.8 0% 62.4 50% 76.8 9% 71.3 0% 67.7 70/50 תחתונה --- 

R(m19)-2 41.8 0% 62.4 50% 76.8 9% 71.3 0% 67.7 70/50 עליונה --- 

R(m19)-3 6.9 56.9 9% 75.7 67% 91.9 32% 85.6 18% 81.0 70/50 תחתונה 

R(m19)-3 1.1 51.1 9% 74.4 67% 86.1 32% 83.3 18% 79.7 70/50 עליונה 

R(m19)-4 47.0 5% 73.1 44% 79.0 27% 82.0 18% 78.4 70/50 תחתונה --- 

R(m19)-4 46.9 5% 73.0 44% 78.9 27% 81.9 18% 78.3 70/50 עליונה --- 

R(m19)-5 6.1 56.1 11% 81.2 39% 74.3 48% 91.1 36% 86.5 70/50 תחתונה 

R(m19)-5 2.5 52.5 11% 78.6 39% 74.1 48% 87.5 36% 83.9 70/50 עליונה 

R(m19)-6 49.6 9% 74.7 0% 68.5 57% 84.6 30% 80.0 70/50 תחתונה --- 

R(m19)-6 48.5 9% 74.6 0% 68.5 57% 83.5 30% 79.9 70/50 עליונה --- 

R(m19)-7 45.2 2% 70.3 0% 65.1 50% 80.2 16% 75.6 70/50 תחתונה --- 

R(m19)-7 44.1 2% 70.2 0% 65.0 50% 79.1 16% 75.5 70/50 עליונה --- 

R(m19)-8 34.9 0% 61.0 0% 66.2 0% 69.9 0% 66.3 70/50 תחתונה --- 

R(m19)-8 34.9 0% 61.0 0% 66.2 0% 69.9 0% 66.3 70/50 עליונה --- 

R(m19)-9 37.9 0% 64.0 0% 69.2 20% 72.9 0% 69.3 70/50 תחתונה --- 

R(m19)-9 37.9 0% 64.0 0% 69.2 20% 72.9 0% 69.3 70/50 עליונה --- 

R(m19)-10 47.1 5% 72.2 33% 77.5 34% 82.1 16% 77.5 70/50 תחתונה --- 

R(m19)-10 43.9 2% 70.0 33% 75.9 34% 78.9 16% 75.3 70/50 עליונה --- 

R(m19)-11 36.5 0% 62.6 0% 71.5 0% 71.5 0% 67.9 70/50 תחתונה --- 
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 קרית שלום –  M1/20תחנת  –חישובי הרעש  תוצאות: 4.2.1.25טבלה מס' 

R(m19)-11 36.5 0% 62.6 0% 71.4 0% 71.5 0% 67.9 70/50 עליונה --- 

סימון 
 מקבל 

 
 קומה

קריטריון  
רעש מחוץ 

למבנה/בתוך  
 המבנה 

 Cשלב  B2שלב  B1שלב  Aשלב 

מפלס רעש  
שווה ערך  
בהפחתה  

סטנדרטית  
 של  רעש*

חריגה  
ממפלס 
הרעש 
המרבי 
בתוך 

המבנה 
לאחר 
מיגון 
 דירתי

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

R(m20)-1 63.2 43.7 0% 57.9 39% 78.7 0% 66.8 0% 63.2 70/50 תחתונה 

R(m20)-1 63.2 43.6 0% 57.9 39% 78.6 0% 66.8 0% 63.2 70/50 ליונהע 

R(m20)-2 65.5 40.2 0% 60.2 58% 75.2 0% 69.1 0% 65.5 70/50 חתונהת 

R(m20)-2 65.5 40.2 0% 60.2 58% 75.2 0% 69.1 0% 65.5 70/50 עליונה 

R(m20)-3 70.4 39.0 0% 65.1 11% 71.1 21% 74.0 2% 70.4 70/50 תחתונה 

R(m20)-3 70.5 39.1 0% 65.2 11% 71.1 21% 74.1 2% 70.5 70/50 עליונה 

R(m20)-4 84.8 54.4 10% 79.5 34% 76.6 43% 89.4 31% 84.8 70/50 תחתונה 

R(m20)-4 84.3 52.9 10% 79.0 34% 76.5 43% 87.9 31% 84.3 70/50 עליונה 

R(m20)-5 79.5 49.1 10% 74.2 0% 68.9 60% 84.1 33% 79.5 70/50 תחתונה 

R(m20)-5 79.3 47.9 10% 74.0 0% 68.9 60% 82.9 33% 79.3 70/50 עליונה 

R(m20)-6 79.8 49.4 10% 74.5 0% 65.7 60% 84.4 36% 79.8 70/50 תחתונה 

R(m20)-6 79.6 48.2 10% 74.3 0% 65.7 60% 83.2 36% 79.6 70/50 עליונה 

R(m20)-7 85.5 55.1 12% 80.2 0% 66.5 62% 90.1 38% 85.5 70/50 תחתונה 

R(m20)-7 85.5 54.1 12% 80.2 0% 66.5 62% 89.1 38% 85.5 70/50 עליונה 

R(m20)-8 84.6 54.2 12% 79.3 0% 69.2 64% 89.2 38% 84.6 70/50 תחתונה 

R(m20)-8 85.0 53.6 12% 79.7 0% 69.2 64% 88.6 38% 85.0 70/50 עליונה 

R(m20)-9 82.6 52.2 10% 77.3 13% 73.9 52% 87.2 38% 82.6 70/50 תחתונה 

R(m20)-9 82.8 51.4 10% 77.5 13% 73.9 52% 86.4 38% 82.8 70/50 עליונה 

R(m20)-10 75.7 44.3 2% 70.4 13% 76.2 33% 79.3 21% 75.7 70/50 תחתונה 

R(m20)-10 75.7 44.3 2% 70.4 13% 76.2 33% 79.3 21% 75.7 70/50 עליונה 

R(m20)-11 73.9 43.5 0% 68.6 13% 76.1 24% 78.5 12% 73.9 70/50 תחתונה 
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R(m20)-11 73.9 42.5 0% 68.6 13% 76.1 24% 77.5 12% 73.9 70/50 עליונה 

R(m20)-12 84.2 57.4 12% 78.9 13% 92.4 31% 88.8 21% 84.2 70/50 תחתונה 

R(m20)-12 82.7 53.0 12% 77.4 13% 88.0 31% 86.3 21% 82.7 70/50 עליונה 

R(m20)-13 58.4 28.7 0% 54.8 0% 62.4 0% 63.7 0% 58.4 65/45 תחתונה 

R(m20)-13 58.4 28.7 0% 54.8 0% 62.4 0% 63.7 0% 58.4 65/45 עליונה 

R(m20)-14 69.0 37.6 0% 63.7 11% 71.6 12% 72.6 0% 69.0 70/50 תחתונה 

R(m20)-14 69.0 37.6 0% 63.7 11% 71.6 12% 72.6 0% 69.0 70/50 עליונה 

R(m20)-15 65.5 34.1 0% 60.2 0% 67.9 0% 69.1 0% 65.5 70/50 תחתונה 

R(m20)-15 65.4 34.0 0% 60.1 0% 67.8 0% 69.0 0% 65.4 70/50 עליונה 

R(m20)-16 62.8 31.4 0% 57.5 0% 65.2 0% 66.4 0% 62.8 70/50 תחתונה 

R(m20)-16 62.8 31.4 0% 57.5 0% 65.2 0% 66.4 0% 62.8 70/50 עליונה 

R(m20)-17 65.8 35.4 0% 60.5 13% 66.8 33% 70.4 5% 65.8 65/45 תחתונה 

R(m20)-17 65.7 34.3 0% 60.4 13% 66.7 33% 69.3 5% 65.7 65/45 עליונה 

R(m20)-18 67.1 36.7 0% 61.8 13% 67.7 52% 71.7 17% 67.1 65/45 תחתונה 

R(m20)-18 67.0 35.6 0% 61.7 13% 67.6 52% 70.6 17% 67.0 65/45 עליונה 

R(m20)-19 66.5 36.1 0% 61.2 0% 64.3 86% 71.1 19% 66.5 65/45 תחתונה 

R(m20)-19 66.5 35.1 0% 61.2 0% 64.3 86% 70.1 19% 66.5 65/45 עליונה 

R(m20)-20 64.5 33.1 0% 59.2 0% 63.6 71% 68.1 0% 64.5 65/45 תחתונה 

R(m20)-20 64.4 33.0 0% 59.1 0% 63.5 71% 68.0 0% 64.4 65/45 עליונה 

R(m20)-21 65.9 35.5 0% 60.6 21% 66.2 64% 70.5 17% 65.9 65/45 תחתונה 

R(m20)-21 65.8 34.4 0% 60.5 21% 66.1 64% 69.4 14% 65.8 65/45 עליונה 

R(m20)-22 70.9 39.5 0% 65.6 0% 64.7 21% 74.5 7% 70.9 70/50 תחתונה 

R(m20)-22 70.9 39.5 0% 65.6 0% 64.7 21% 74.5 7% 70.9 70/50 עליונה 

R(m20)-23 67.4 36.0 0% 62.1 0% 65.9 7% 71.0 0% 67.4 70/50 תחתונה 

R(m20)-23 67.4 36.0 0% 62.1 0% 65.9 7% 71.0 0% 67.4 70/50 עליונה 

R(m20)-24 72.5 41.1 0% 67.2 3% 70.3 24% 76.1 5% 72.5 70/50 תחתונה 

R(m20)-24 72.5 41.1 0% 67.2 3% 70.3 24% 76.1 5% 72.5 70/50 עליונה 

R(m20)-25 65.8 34.4 0% 60.5 0% 67.6 0% 69.4 0% 65.8 70/50 תחתונה 

R(m20)-25 65.8 34.4 0% 60.5 0% 67.6 0% 69.4 0% 65.8 70/50 עליונה 
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 רמת הדר –  M1/48תחנת  –תוצאות חישובי הרעש : 4.2.1.26טבלה מס' 

סימון 
 מקבל 

 
 קומה

קריטריון  
רעש מחוץ 

למבנה/בתוך  
 המבנה 

 Cשלב  B2שלב  B1שלב  Aשלב 

מפלס רעש  
שווה ערך  
בהפחתה  

סטנדרטית  
 של  רעש*

חריגה  
ממפלס 
הרעש 
המרבי 
בתוך 

המבנה 
לאחר 
מיגון 
 דירתי

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

R(m48)-1 33.5 0% 59.6 0% 67.9 0% 68.5 0% 64.9 70/50 תחתונה --- 

R(m48)-1 33.5 0% 59.6 0% 67.9 0% 68.5 0% 64.9 70/50 עליונה --- 

R(m48)-2 32.8 0% 57.8 0% 67.3 0% 67.8 0% 64.2 70/50 חתונהת --- 

R(m48)-2 32.8 0% 57.8 0% 67.3 0% 67.8 0% 64.2 70/50 עליונה --- 

R(m48)-3 31.4 0% 57.5 0% 65.9 0% 66.4 0% 62.8 70/50 תחתונה --- 

R(m48)-3 31.4 0% 57.5 0% 65.9 0% 66.4 0% 62.8 70/50 עליונה --- 

R(m48)-4 30.1 0% 56.0 3% 65.1 0% 64.9 0% 61.3 70/50 תחתונה --- 

R(m48)-4 30.2 0% 56.0 3% 65.2 0% 64.9 0% 61.3 70/50 עליונה --- 

R(m48)-5 43.6 0% 63.4 22% 78.6 11% 72.3 0% 68.7 70/50 תחתונה --- 

R(m48)-5 43.3 0% 63.4 22% 78.3 11% 72.3 0% 68.7 70/50 עליונה --- 

R(m48)-6 37.5 0% 62.6 11% 72.5 7% 71.5 0% 67.9 70/50 תחתונה --- 

R(m48)-6 37.5 0% 62.6 11% 72.5 7% 71.5 0% 67.9 70/50 עליונה --- 

R(m48)-7 44.1 0% 60.6 8% 79.1 0% 69.5 0% 65.9 70/50 תחתונה --- 

R(m48)-7 43.7 0% 60.6 8% 78.7 0% 69.5 0% 65.9 70/50 עליונה --- 

R(m48)-8 39.4 0% 58.5 6% 74.4 0% 67.4 0% 63.8 70/50 תחתונה --- 

R(m48)-8 39.3 0% 58.4 6% 74.3 0% 67.3 0% 63.7 70/50 עליונה --- 

R(m48)-9 36.1 0% 57.0 6% 71.1 0% 65.9 0% 62.3 70/50 תחתונה --- 

R(m48)-9 36.0 0% 56.9 6% 71.0 0% 65.8 0% 62.2 70/50 עליונה --- 

R(m48)-10 33.3 0% 55.5 0% 68.3 0% 64.4 0% 60.8 70/50 תחתונה --- 

R(m48)-10 33.2 0% 55.5 0% 68.2 0% 64.4 0% 60.8 70/50 עליונה --- 

R(m48)-11 34.3 0% 60.4 0% 69.0 0% 69.3 0% 65.7 70/50 תחתונה --- 
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 ז'בוטינסקי  –  M1/49תחנת  –תוצאות חישובי הרעש   :4.2.1.27טבלה מס' 

R(m48)-11 34.3 0% 60.4 0% 68.9 0% 69.3 0% 65.7 70/50 עליונה --- 

סימון 
 מקבל 

 
 קומה

קריטריון  
רעש מחוץ 

למבנה/בתוך  
 המבנה 

 Cשלב  B2שלב  B1שלב  Aשלב 
מפלס רעש  
שווה ערך  
בהפחתה  

סטנדרטית  
 של  רעש*

חריגה  
ממפלס 
הרעש 

המרבי בתוך 
המבנה 

לאחר מיגון 
 דירתי

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

R(m49)-1 37.9 0% 63.0 79% 71.6 48% 72.9 19% 68.3 65/45 תחתונה --- 

R(m49)-1 36.8 0% 62.9 79% 71.5 45% 71.8 19% 68.2 65/45 עליונה --- 

R(m49-2 29.5 0% 55.2 0% 64.5 0% 64.1 0% 60.5 65/45 תונהתח --- 

R(m49-2 29.4 0% 55.2 0% 64.4 0% 64.1 0% 60.5 65/45 עליונה --- 

R(m49)-3 36.9 0% 63.0 0% 69.8 0% 71.9 0% 68.3 --- תחתונה --- 

R(m49)-3 36.9 0% 63.0 0% 69.7 0% 71.9 0% 68.3 --- עליונה --- 

R(m49)-4 45.0 0% 71.0 0% 80.0 0% 79.9 0% 76.3 --- תחתונה --- 

R(m49)-4 44.9 0% 71.0 0% 79.9 0% 79.9 0% 76.3 --- עליונה --- 

R(m49)-5 38.3 0% 64.4 0% 67.6 21% 73.3 0% 69.7 70/50 תחתונה --- 

R(m49)-5 38.3 0% 64.4 0% 67.6 21% 73.3 0% 69.7 70/50 עליונה --- 

R(m49)-6 4.2 55.9 19% 81.0 0% 69.1 79% 90.9 48% 86.3 70/50 תחתונה 

R(m49)-6 50.2 17% 76.3 0% 68.9 76% 85.2 48% 81.6 70/50 עליונה --- 

R(m49)-7 3.5 55.2 19% 80.3 0% 66.5 67% 90.2 50% 85.6 70/50 תחתונה 

R(m49)-7 49.9 14% 76.0 0% 66.5 67% 84.9 48% 81.3 70/50 עליונה --- 

R(m49)-8 3.1 54.8 14% 79.9 0% 62.5 43% 89.8 29% 85.2 70/50 תחתונה 

R(m49)-8 49.9 12% 76.0 0% 62.4 43% 84.9 29% 81.3 70/50 עליונה --- 

R(m49)-9 40.4 0% 65.5 0% 59.7 19% 75.4 5% 70.8 70/50 תחתונה --- 

R(m49)-9 39.2 0% 65.3 0% 59.7 19% 74.2 5% 70.6 70/50 עליונה --- 

R(m49)-10 32.5 0% 58.6 0% 57.2 0% 67.5 0% 63.9 70/50 תחתונה --- 
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R(m49)-10 32.5 0% 58.6 0% 57.2 0% 67.5 0% 63.9 70/50 עליונה --- 

R(m49)-11 32.8 0% 58.9 0% 57.3 0% 67.8 0% 64.2 70/50 תחתונה --- 

R(m49)-11 32.8 0% 58.9 0% 57.2 0% 67.8 0% 64.2 70/50 עליונה --- 

R(m49)-12 37.9 0% 64.0 0% 59.2 14% 72.9 0% 69.3 70/50 תחתונה --- 

R(m49)-12 37.9 0% 64.0 0% 59.2 14% 72.9 0% 69.3 70/50 עליונה --- 

R(m49)-13 48.8 7% 73.9 0% 61.3 36% 83.8 21% 79.2 70/50 תחתונה --- 

R(m49)-13 47.5 7% 73.6 0% 61.3 36% 82.5 21% 78.9 70/50 עליונה --- 

R(m49)-14 2.7 54.4 19% 79.5 0% 63.5 52% 89.4 38% 84.8 70/50 תחתונה 

R(m49)-14 1.2 52.9 19% 79.0 0% 63.5 52% 87.9 38% 84.3 70/50 עליונה 

R(m49)-15 2.5 54.2 19% 79.3 0% 64.9 60% 89.2 45% 84.6 70/50 תחתונה 

R(m49)-15 1.0 52.7 19% 78.8 0% 64.9 60% 87.7 45% 84.1 70/50 עליונה 

R(m49)-16 36.6 0% 62.7 0% 60.1 10% 71.6 0% 68.0 70/50 תחתונה --- 

R(m49)-16 36.6 0% 62.7 0% 60.1 10% 71.6 0% 68.0 70/50 עליונה --- 

R(m49)-17 35.9 0% 62.0 0% 56.3 5% 70.9 0% 67.3 70/50 תחתונה --- 

R(m49)-17 35.9 0% 62.0 0% 56.3 5% 70.9 0% 67.3 70/50 עליונה --- 

R(m49)-18 36.8 0% 62.9 0% 57.9 12% 71.8 0% 68.2 70/50 תחתונה --- 

R(m49)-18 36.8 0% 62.9 0% 57.9 12% 71.8 0% 68.2 70/50 עליונה --- 

R(m49)-19 36.8 0% 62.9 0% 61.0 12% 71.8 0% 68.2 70/50 תחתונה --- 

R(m49)-19 36.7 0% 62.8 0% 61.0 12% 71.7 0% 68.1 70/50 עליונה --- 

R(m49)-20 36.5 0% 54.5 8% 71.5 0% 63.4 0% 59.8 70/50 תחתונה --- 

R(m49)-20 36.3 0% 54.4 5% 71.3 0% 63.3 0% 59.7 70/50 עליונה --- 
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 הבנים  –  M1/50תחנת  –תוצאות חישובי הרעש : 4.2.1.28טבלה מס' 

סימון 
 מקבל 

 
 קומה

קריטריון  
רעש מחוץ 

למבנה/בתוך  
 המבנה 

 Cשלב  B2שלב  B1שלב  Aשלב 

מפלס רעש  
שווה ערך  
בהפחתה  

סטנדרטית  
 של  רעש*

חריגה  
ממפלס 
הרעש 
המרבי 
בתוך 

המבנה 
לאחר מיגון 

 דירתי

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

R(m50)-1 36.6 0% 61.7 14% 71.6 9% 70.6 0% 67.0 70/50 תחתונה --- 

R(m50)-1 36.4 0% 61.7 14% 71.4 7% 70.6 0% 67.0 70/50 עליונה --- 

R(m50)-2 43.0 0% 67.6 44% 78.0 25% 77.5 11% 72.9 70/50 חתונהת --- 

R(m50)-2 42.4 0% 67.4 44% 77.4 25% 76.3 9% 72.7 70/50 עליונה --- 

R(m50)-3 39.1 0% 65.2 0% 72.4 0% 74.1 0% 70.5 --- תחתונה --- 

R(m50)-3 39.1 0% 65.2 0% 72.4 0% 74.1 0% 70.5 --- עליונה --- 

R(m50)-4 36.6 0% 62.7 0% 67.4 7% 71.6 0% 68.0 70/50 תחתונה --- 

R(m50)-4 36.5 0% 62.6 0% 67.4 7% 71.5 0% 67.9 70/50 עליונה --- 

R(m50)-5 39.3 0% 65.4 0% 69.1 23% 74.3 5% 70.7 70/50 תחתונה --- 

R(m50)-5 39.3 0% 65.4 0% 69.1 23% 74.3 5% 70.7 70/50 עליונה --- 

R(m50)-6 42.3 0% 68.4 0% 69.9 7% 77.3 0% 73.7 75/55 תחתונה --- 

R(m50)-6 42.3 0% 68.4 0% 69.9 7% 77.3 0% 73.7 75/55 עליונה --- 

R(m50)-7 60.5 7% 85.6 14% 78.3 34% 95.5 20% 90.9 75/55 תחתונה --- 

R(m50)-7 59.4 7% 85.5 14% 78.3 34% 94.4 20% 90.8 75/55 עליונה --- 

R(m50)-8 61.3 7% 86.4 0% 67.4 36% 96.3 14% 91.7 75/55 תחתונה --- 

R(m50)-8 60.6 7% 86.7 0% 67.4 36% 95.6 14% 92.0 75/55 עליונה --- 

R(m50)-9 8.1 60.4 7% 85.5 0% 65.3 36% 95.4 16% 90.8 75/55 תחתונה 

R(m50)-9 7.0 59.4 7% 85.5 0% 65.3 36% 94.4 16% 90.8 75/55 עליונה 

R(m50)-10 5.9 48.7 9% 74.8 0% 62.5 61% 83.7 34% 80.1 70/50 תחתונה 

R(m50)-10 45.1 7% 71.2 0% 62.4 59% 80.1 34% 76.5 70/50 עליונה --- 
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R(m50)-11 48.9 9% 75.0 0% 61.1 45% 83.9 27% 80.3 70/50 תחתונה --- 

R(m50)-11 48.8 9% 74.9 0% 61.1 45% 83.8 27% 80.2 70/50 עליונה --- 

R(m50)-12 5.7 58.4 14% 83.5 0% 60.3 52% 93.4 39% 88.8 70/50 תחתונה 

R(m50)-12 52.0 11% 78.1 0% 60.2 52% 87.0 39% 83.4 70/50 עליונה --- 

R(m50)-13 37.5 0% 63.6 0% 58.0 14% 72.5 0% 68.9 70/50 תחתונה --- 

R(m50)-13 37.4 0% 63.5 0% 58.0 14% 72.4 0% 68.8 70/50 עליונה --- 

R(m50)-14 40.1 0% 66.2 0% 57.4 0% 75.1 0% 71.5 --- תחתונה --- 

R(m50)-14 40.0 0% 66.1 0% 57.4 0% 75.0 0% 71.4 --- עליונה --- 

R(m50)-15 1.6 33.4 0% 59.5 0% 56.3 0% 68.4 0% 64.8 --- תחתונה 

R(m50)-15 0.1 33.3 0% 59.4 0% 56.3 0% 68.3 0% 64.7 --- עליונה 

R(m50)-16 34.8 0% 60.9 0% 52.1 0% 69.8 0% 66.2 70/50 תחתונה --- 

R(m50)-16 34.8 0% 60.9 0% 52.1 0% 69.8 0% 66.2 70/50 עליונה --- 

R(m50)-17 43.3 0% 69.4 0% 53.6 27% 78.3 9% 74.7 70/50 תחתונה --- 

R(m50)-17 43.5 0% 69.6 0% 53.6 27% 78.5 9% 74.9 70/50 עליונה --- 

R(m50)-18 52.3 7% 78.4 0% 54.3 36% 87.3 16% 83.7 70/50 תחתונה --- 

R(m50)-18 52.5 7% 78.6 0% 54.3 36% 87.5 16% 83.9 70/50 עליונה --- 

R(m50)-19 52.5 7% 78.6 0% 60.1 36% 87.5 14% 83.9 70/50 תחתונה --- 

R(m50)-19 52.3 7% 78.4 0% 60.1 36% 87.3 14% 83.7 70/50 עליונה --- 

R(m50)-20 60.8 7% 85.9 0% 62.8 36% 95.8 18% 91.2 75/55 תחתונה --- 

R(m50)-20 55.7 7% 81.8 0% 62.8 36% 90.7 16% 87.1 75/55 עליונה --- 

R(m50)-21 58.7 14% 83.8 0% 63.5 68% 93.7 41% 89.1 70/50 תחתונה --- 

R(m50)-21 57.7 14% 83.8 0% 63.5 68% 92.7 41% 89.1 70/50 עליונה --- 

R(m50)-22 66.6 16% 91.7 0% 65.6 70% 101.6 45% 97.0 70/50 תחתונה --- 

R(m50)-22 67.6 18% 93.7 0% 65.6 70% 102.6 45% 99.0 70/50 עליונה --- 

R(m50)-23 60.5 11% 85.6 0% 67.4 73% 95.5 45% 89.0 70/50 תחתונה --- 

R(m50)-23 57.6 11% 83.7 0% 67.4 73% 92.6 45% 90.9 70/50 עליונה --- 

R(m50)-24 73.6 18% 98.7 0% 68.9 68% 108.6 45% 104.0 70/50 תחתונה --- 

R(m50)-24 79.4 18% 105.5 0% 68.9 68% 114.4 45% 110.8 70/50 עליונה --- 

R(m50)-25 1.9 58.4 11% 83.5 3% 70.3 64% 93.4 48% 88.8 70/50 תחתונה 

R(m50)-25 52.2 11% 78.3 3% 70.2 64% 87.2 45% 83.6 70/50 עליונה --- 

R(m50)-26 60.0 14% 85.1 19% 73.3 57% 95.0 43% 90.4 70/50 תחתונה --- 
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R(m50)-26 58.9 14% 85.0 19% 73.3 57% 93.9 43% 90.3 70/50 עליונה --- 

R(m50)-27 57.4 14% 82.5 58% 76.2 50% 92.4 39% 87.8 70/50 תחתונה --- 

R(m50)-27 51.5 14% 77.6 58% 75.7 50% 86.5 34% 82.9 70/50 עליונה --- 

R(m50)-28 6.1 56.0 11% 81.1 72% 83.0 39% 91.0 25% 86.4 70/50 תחתונה 

R(m50)-28 55.0 11% 81.1 72% 83.1 39% 90.0 25% 86.4 70/50 עליונה --- 

R(m50)-29 4.2 49.5 0% 64.9 86% 84.5 11% 73.8 2% 70.2 70/50 תחתונה 

R(m50)-29 2.8 49.3 0% 64.9 86% 84.3 11% 73.8 2% 70.2 70/50 עליונה 

R(m50)-30 5.3 48.9 0% 67.2 72% 83.9 23% 77.1 11% 72.5 70/50 תחתונה 

R(m50)-30 2.6 48.9 0% 67.2 72% 83.9 23% 76.1 11% 72.5 70/50 עליונה 

R(m50)-31 2.5 38.2 0% 62.1 53% 73.2 9% 71.0 0% 67.4 70/50 תחתונה 

R(m50)-31 0.8 38.2 0% 62.1 53% 73.2 9% 71.0 0% 67.4 70/50 עליונה 

R(m50)-32 44.5 0% 55.9 58% 79.5 0% 63.5 0% 61.2 70/50 תחתונה --- 

R(m50)-32 44.3 0% 55.8 58% 79.3 0% 63.4 0% 61.1 70/50 עליונה --- 

R(m50)-33 53.1 0% 57.0 39% 88.1 0% 65.9 0% 62.3 75/55 תחתונה --- 

R(m50)-33 53.6 0% 57.0 39% 88.6 0% 65.9 0% 62.3 75/55 עליונה --- 

R(m50)-34 43.5 0% 52.9 36% 78.5 0% 61.8 0% 58.2 70/50 תחתונה  

R(m50)-34 42.0 0% 52.8 36% 77.0 0% 61.7 0% 58.1 70/50 עליונה  

R(m50)-35 54.2 0% 53.4 19% 89.2 0% 62.3 0% 58.7 75/55 תחתונה  

R(m50)-35 54.8 0% 53.4 19% 89.8 0% 62.3 0% 58.7 75/55 עליונה  

R(m50)-36 40.0 0% 52.5 19% 75.0 0% 61.4 0% 57.8 70/50 תחתונה  

R(m50)-36 39.8 0% 52.5 19% 74.8 0% 61.4 0% 57.8 70/50 עליונה  

R(m50)-37 40.8 0% 52.6 3% 75.8 0% 61.5 0% 57.9 70/50 תחתונה  

R(m50)-37 40.6 0% 52.5 3% 75.6 0% 61.4 0% 57.8 70/50 עליונה  

R(m50)-38 36.3 0% 52.9 3% 71.3 0% 61.8 0% 58.2 70/50 תחתונה  

R(m50)-38 35.7 0% 52.8 3% 70.7 0% 61.7 0% 58.1 70/50 עליונה  

R(m50)-39 33.6 0% 55.3 0% 68.6 0% 64.2 0% 60.6 70/50 תחתונה  

R(m50)-39 33.2 0% 55.2 0% 68.2 0% 64.1 0% 60.5 70/50 עליונה  



 

 _taskirתסקיר_מטרו-20-05-20 469מתוך  283עמוד 

 

 

 

 

 

 

 הבנים  –  M1/50  מפלג –תוצאות חישובי הרעש : 4.2.1.29טבלה מס' 

 

 סימון מקבל 
 קומה 

קריטריון  
רעש מחוץ 
למבנה/בתו 
 ך המבנה 

 Cשלב  B1שלב  Aשלב 

מפלס רעש 
שווה ערך 
בהפחתה 

סטנדרטית 
 של  רעש*

חריגה  
ממפלס 
הרעש 
המרבי 
בתוך 

המבנה 
לאחר 
מיגון 
 דירתי

מפלס רעש מרבי  
 מחושב

dB eqLA 
 אחוז ימי חריגה 

מפלס רעש מרבי  
 מחושב

dB eqLA 
 אחוז ימי חריגה 

מפלס רעש מרבי  
 מחושב

dB eqLA 
 אחוז ימי חריגה 

R(mif50)-1 41.3 8% 66.4 56% 76.3 31% 71.7 70/50 תחתונה --- 

R(mif50)-1 40.3 8% 66.4 56% 75.3 31% 71.7 70/50 עליונה --- 

R(mif50)-2 48.2 8% 73.3 36% 83.2 21% 78.6 70/50 תחתונה --- 

R(mif50)-2 46.8 8% 72.9 36% 81.8 21% 78.2 70/50 עליונה --- 

R(mif50)-3 2.5 52.5 26% 77.6 74% 87.5 49% 82.9 70/50 תחתונה 

R(mif50)-3 1.5 51.5 26% 77.6 74% 86.5 49% 82.9 70/50 עליונה 

R(mif50)-4 6.0 56.0 36% 81.1 85% 91.0 59% 86.4 70/50 תחתונה 

R(mif50)-4 5.1 55.1 36% 81.2 85% 90.1 59% 86.5 70/50 עליונה 

R(mif50)-5 8.0 58.0 44% 83.1 100% 93.0 69% 88.4 70/50 תחתונה 

R(mif50)-5 5.8 55.8 44% 81.9 100% 90.8 69% 87.2 70/50 עליונה 

R(mif50)-6 2.2 52.2 38% 77.3 100% 87.2 90% 82.6 70/50 תחתונה 

R(mif50)-6 47.6 36% 73.7 100% 82.6 90% 79.0 70/50 עליונה --- 

R(mif50)-7 2.8 52.8 41% 77.9 100% 87.8 87% 83.2 70/50 תחתונה 

R(mif50)-7 48.5 36% 74.6 100% 83.5 85% 79.9 70/50 עליונה --- 

R(mif50)-8 7.1 57.1 46% 82.2 100% 92.1 77% 87.5 70/50 תחתונה 
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R(mif50)-8 4.9 54.9 46% 81.0 100% 89.9 77% 86.3 70/50 עליונה 

R(mif50)-9 2.5 52.5 28% 77.6 77% 87.5 51% 82.9 70/50 תחתונה 

R(mif50)-9 1.5 51.5 28% 77.6 77% 86.5 51% 82.9 70/50 עליונה 

R(mif50)-10 47.3 5% 72.4 36% 82.3 23% 77.7 70/50 תחתונה --- 

R(mif50)-10 46.3 5% 72.4 36% 81.3 23% 77.7 70/50 עליונה --- 

R(mif50)-11 40.4 0% 65.5 21% 75.4 8% 70.8 70/50 תחתונה --- 

R(mif50)-11 39.3 0% 65.4 21% 74.3 8% 70.7 70/50 עליונה --- 

R(mif50)-12 39.6 0% 64.7 21% 74.6 3% 70.0 70/50 תחתונה --- 

R(mif50)-12 38.6 0% 64.7 21% 73.6 3% 70.0 70/50 עליונה --- 

R(mif50)-13 14.7 64.7 13% 89.8 44% 99.7 31% 95.1 70/50 תחתונה 

R(mif50)-13 2.4 52.4 13% 78.5 44% 87.4 31% 83.8 70/50 עליונה 

R(mif50)-14 143 64.3 13% 88.1 44% 99.3 31% 94.7 70/50 תחתונה 

R(mif50)-14 3.5 53.5 13% 78.3 44% 88.5 31% 84.9 70/50 עליונה 

R(mif50)-15 9.3 59.3 21% 84.4 67% 94.3 51% 89.7 70/50 תחתונה 

R(mif50)-15 6.3 56.3 21% 82.4 67% 91.3 51% 87.7 70/50 עליונה 

R(mif50)-16 3.8 53.8 15% 78.9 72% 88.8 44% 84.2 70/50 תחתונה 

R(mif50)-16 3.1 53.1 15% 79.2 72% 88.1 44% 84.5 70/50 עליונה 

R(mif50)-17 18.2 68.2 13% 93.3 69% 103.2 56% 98.6 70/50 תחתונה 

R(mif50)-17 17.4 67.4 13% 93.5 69% 102.4 56% 98.8 70/50 עליונה 

R(mif50)-18 10.2 60.2 8% 86.3 54% 95.2 15% 91.6 70/50 תחתונה 

R(mif50)-18 18.1 68.1 8% 94.2 54% 103.1 15% 99.5 70/50 עליונה 

R(mif50)-19 3.7 53.7 0% 79.8 0% 88.7 0% 85.1 70/50 תחתונה 

R(mif50)-19 3.6 53.6 0% 79.7 0% 88.6 0% 85.0 70/50 עליונה 

R(mif50)-20 40.4 0% 65.5 33% 75.4 10% 70.8 70/50 תחתונה --- 

R(mif50)-20 40.4 0% 65.5 33% 75.4 10% 70.8 70/50 עליונה --- 
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 טשרניחובסקי  –  M1/51תחנת  –תוצאות חישובי הרעש : 4.2.1.30טבלה מס' 

סימון 
 מקבל 

 
 קומה

קריטריון  
רעש מחוץ 

למבנה/בתוך  
 המבנה 

 Cשלב  B2שלב  B1שלב  Aשלב 
מפלס רעש  
שווה ערך  
בהפחתה  

סטנדרטית  
 של  רעש*

חריגה  
ממפלס 
הרעש 

המרבי בתוך 
המבנה 

לאחר מיגון 
 דירתי

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מחושבמרבי 
dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

R(m51)-1 34.3 0% 60.4 0% 57.8 0% 69.3 0% 65.7 70/50 תחתונה --- 

R(m51)-1 33.5 0% 59.6 0% 57.7 0% 68.5 0% 64.9 70/50 עליונה --- 

R(m51)-2 42.9 0% 68.0 0% 60.2 32% 77.9 11% 73.3 70/50 תחתונה --- 

R(m51)-2 39.8 0% 65.9 0% 60.1 30% 74.8 7% 71.2 70/50 עליונה --- 

R(m51)-3 57.3 11% 82.4 0% 63.7 68% 92.3 45% 87.7 --- תחתונה --- 

R(m51)-3 55.5 11% 81.6 0% 63.7 68% 90.5 45% 86.9 --- עליונה --- 

R(m51)-4 6.2 56.2 0% 82.3 0% 68.1 0% 91.2 0% 87.6 70/50 תחתונה 

R(m51)-4 0.5 50.5 0% 76.6 0% 68.0 0% 85.5 0% 81.9 70/50 עליונה 

R(m51)-5 46.6 7% 72.7 0% 68.2 45% 81.6 25% 78.0 70/50 תחתונה --- 

R(m51)-5 46.6 7% 72.7 0% 68.2 45% 81.6 25% 78.0 70/50 עליונה --- 

R(m51)-6 42.3 0% 67.4 0% 68.7 55% 77.3 18% 72.7 75/55 תחתונה --- 

R(m51)-6 41.2 0% 67.3 0% 68.7 55% 76.2 18% 72.6 75/55 עליונה --- 

R(m51)-7 37.8 0% 63.9 0% 68.9 23% 72.8 0% 69.2 75/55 תחתונה --- 

R(m51)-7 37.8 0% 63.9 0% 68.9 23% 72.8 0% 69.2 75/55 עליונה --- 

R(m51)-8 38.2 0% 64.3 0% 69.9 25% 73.2 0% 69.6 75/55 תחתונה --- 

R(m51)-8 38.2 0% 64.3 0% 69.9 25% 73.2 0% 69.6 75/55 עליונה --- 

R(m51)-9 39.9 0% 65.0 8% 70.8 23% 74.9 2% 70.3 75/55 תחתונה --- 

R(m51)-9 38.8 0% 64.9 8% 70.8 23% 73.8 2% 70.2 75/55 עליונה --- 

R(m51)-10 7.8 57.8 14% 82.9 42% 82.5 43% 92.8 30% 88.2 70/50 תחתונה 

R(m51)-10 6.6 56.6 14% 82.7 42% 82.5 43% 91.6 30% 88.0 70/50 עליונה 

R(m51)-11 3.3 53.3 9% 78.4 67% 83.1 36% 88.3 23% 83.7 70/50 תחתונה 

R(m51)-11 2.3 52.3 9% 78.4 67% 83.1 36% 87.3 23% 83.7 70/50 עליונה 

R(m51)-12 41.6 0% 66.7 83% 75.5 20% 76.6 7% 72.0 70/50 תחתונה --- 
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R(m51)-12 40.6 0% 66.7 83% 75.5 20% 75.6 7% 72.0 70/50 עליונה --- 

R(m51)-13 39.4 0% 63.7 100% 74.4 11% 72.6 0% 69.0 70/50 תחתונה --- 

R(m51)-13 39.4 0% 63.7 100% 74.4 11% 72.6 0% 69.0 70/50 עליונה --- 

R(m51)-14 40.1 0% 61.0 81% 75.1 0% 69.9 0% 66.3 --- תחתונה --- 

R(m51)-14 40.0 0% 61.0 81% 75.0 0% 69.9 0% 66.3 --- עליונה --- 

R(m51)-15 39.8 0% 59.1 58% 74.8 0% 68.0 0% 64.4 --- תחתונה --- 

R(m51)-15 39.8 0% 59.1 58% 74.8 0% 68.0 0% 64.4 --- עליונה --- 

R(m51)-16 38.8 0% 55.1 33% 73.8 0% 64.0 0% 60.4 70/50 תחתונה --- 

R(m51)-16 38.8 0% 55.1 33% 73.8 0% 64.0 0% 60.4 70/50 עליונה --- 

R(m51)-17 48.1 0% 57.5 58% 83.1 0% 66.4 0% 62.8 70/50 תחתונה --- 

R(m51)-17 32.4 0% 56.8 0% 67.4 0% 65.7 0% 62.1 70/50 עליונה --- 

R(m51)-18 8.1 58.1 0% 60.6 75% 93.1 0% 69.5 0% 65.9 70/50 תחתונה 

R(m51)-18 7.8 57.8 0% 60.6 75% 92.8 0% 69.5 0% 65.9 70/50 עליונה 

R(m51)-19 44.6 0% 67.6 50% 79.6 16% 76.5 5% 72.9 70/50 תחתונה --- 

R(m51)-19 39.3 0% 65.1 44% 74.3 11% 74.0 5% 70.4 70/50 עליונה --- 

R(m51)-20 51.6 9% 77.7 19% 73.6 34% 86.6 18% 83.0 75/55 תחתונה --- 

R(m51)-20 51.1 9% 77.2 19% 73.6 34% 86.1 18% 82.5 75/55 עליונה --- 

R(m51)-21 5.0 55.0 11% 80.1 0% 68.6 70% 90.0 45% 85.4 70/50 תחתונה 

R(m51)-21 3.9 53.9 11% 80.0 0% 68.6 70% 88.9 45% 85.3 70/50 עליונה 

R(m51)-22 5.6 55.6 11% 80.7 0% 67.6 70% 90.6 45% 86.0 70/50 תחתונה 

R(m51)-22 3.0 53.0 11% 79.1 0% 67.5 70% 88.0 45% 84.4 70/50 עליונה 

R(m51)-23 36.9 0% 63.0 0% 64.8 23% 71.9 0% 68.3 70/50 תחתונה --- 

R(m51)-23 36.6 0% 62.7 0% 64.7 20% 71.6 0% 68.0 70/50 עליונה --- 

R(m51)-24 3.6 53.6 11% 78.7 3% 75.2 39% 88.6 25% 84.0 70/50 תחתונה 

R(m51)-24 2.6 52.6 11% 78.7 3% 75.2 39% 87.6 25% 84.0 70/50 עליונה 
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 ויצמן –  M1/52תחנת  –תוצאות חישובי הרעש : 4.2.1.31טבלה מס' 

סימון 
 מקבל 

 
 קומה

קריטריון  
רעש מחוץ 

למבנה/בתוך  
 המבנה 

 Cשלב  B2שלב  B1שלב  Aשלב 
מפלס רעש  
שווה ערך  
בהפחתה  

סטנדרטית  
 של  רעש*

חריגה  
ממפלס 
הרעש 

המרבי בתוך 
המבנה 

לאחר מיגון 
 דירתי

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

R(m52)-1 34.7 0% 60.8 0% 52.6 0% 69.7 0% 66.1 75/55 תחתונה --- 

R(m52)-1 34.5 0% 60.6 0% 52.6 0% 69.5 0% 65.9 75/55 עליונה --- 

R(m52)-2 38.5 0% 64.6 0% 53.6 0% 73.5 0% 69.9 75/55 חתונהת --- 

R(m52)-2 38.4 0% 64.5 0% 53.6 0% 73.4 0% 69.8 75/55 עליונה --- 

R(m52)-3 43.9 0% 70.0 0% 59.6 11% 78.9 2% 75.3 75/55 תחתונה --- 

R(m52)-3 43.0 0% 69.1 0% 59.6 11% 78.0 0% 74.4 75/55 עליונה --- 

R(m52)-4 41.0 0% 67.1 0% 54.5 18% 76.0 9% 72.4 70/50 תחתונה --- 

R(m52)-4 40.9 0% 67.0 0% 54.5 18% 75.9 9% 72.3 70/50 עליונה --- 

R(m52)-5 38.4 0% 64.5 0% 54.5 11% 73.4 0% 69.8 70/50 תחתונה --- 

R(m52)-5 38.1 0% 64.2 0% 54.5 11% 73.1 0% 69.5 70/50 עליונה --- 

R(m52)-6 36.6 0% 62.7 0% 54.4 7% 71.6 0% 68.0 70/50 תחתונה --- 

R(m52)-6 36.6 0% 62.7 0% 54.4 7% 71.6 0% 68.0 70/50 עליונה --- 

R(m52)-7 29.8 0% 55.9 0% 56.3 0% 64.8 0% 61.2 70/50 תחתונה --- 

R(m52)-7 29.7 0% 55.8 0% 56.2 0% 64.7 0% 61.1 70/50 עליונה --- 

R(m52)-8 36.2 0% 62.3 0% 56.5 9% 71.2 0% 67.6 70/50 תחתונה --- 

R(m52)-8 36.0 0% 62.1 0% 56.5 9% 71.0 0% 67.4 70/50 עליונה --- 

R(m52)-9 9.8 59.8 18% 84.9 0% 61.1 45% 94.8 32% 90.2 70/50 תחתונה 

R(m52)-9 8.7 58.7 18% 84.8 0% 61.1 45% 93.7 32% 90.1 70/50 עליונה 

R(m52)-10 7.6 62.6 7% 87.7 0% 63.0 41% 97.6 23% 93.0 75/55 תחתונה 

R(m52)-10 47.8 0% 73.9 0% 62.9 36% 82.8 11% 79.2 75/55 עליונה --- 

R(m52)-11 8.0 63.0 7% 88.1 0% 64.3 39% 98.0 20% 93.4 75/55 תחתונה 
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R(m52)-11 48.4 0% 74.5 0% 64.3 36% 83.4 11% 79.8 75/55 עליונה --- 

R(m52)-12 7.4 62.4 7% 87.5 0% 66.3 36% 97.4 20% 92.8 75/55 תחתונה 

R(m52)-12 47.4 0% 73.5 0% 66.2 36% 82.4 11% 78.8 75/55 עליונה --- 

R(m52)-13 31.0 0% 57.1 0% 58.7 0% 66.0 0% 62.4 70/50 תחתונה --- 

R(m52)-13 30.7 0% 56.8 0% 58.7 0% 65.7 0% 62.1 70/50 עליונה --- 

R(m52)-14 31.0 0% 57.1 0% 61.3 0% 66.0 0% 62.4 70/50 תחתונה --- 

R(m52)-14 30.8 0% 56.9 0% 61.2 0% 65.8 0% 62.2 70/50 עליונה --- 

R(m52)-15 3.3 58.3 9% 83.4 0% 70.3 41% 93.3 20% 88.7 75/55 תחתונה 

R(m52)-15 1.8 56.8 9% 82.9 0% 70.3 41% 91.8 20% 88.2 75/55 עליונה 

R(m52)-16 42.2 0% 67.3 86% 76.6 45% 77.2 16% 72.6 70/50 תחתונה --- 

R(m52)-16 41.0 0% 66.9 82% 76.0 45% 75.8 14% 72.2 70/50 עליונה --- 

R(m52)-17 53.3 5% 79.4 86% 80.2 18% 88.3 11% 84.7 75/55 תחתונה --- 

R(m52)-17 45.4 0% 71.5 45% 76.9 14% 80.4 5% 76.8 75/55 עליונה --- 

R(m52)-18 0.1 55.1 0% 74.4 100% 90.1 16% 84.3 9% 79.7 75/55 תחתונה 

R(m52)-18 49.0 0% 72.9 100% 84.0 16% 81.8 7% 78.2 75/55 עליונה --- 

R(m52)-19 41.5 0% 64.6 73% 76.5 14% 73.5 0% 69.9 70/50 תחתונה --- 

R(m52)-19 40.8 0% 64.4 73% 75.8 14% 73.3 0% 69.7 70/50 עליונה --- 

R(m52)-20 35.8 0% 60.9 18% 70.8 0% 69.8 0% 66.2 70/50 תחתונה --- 

R(m52)-20 35.6 0% 60.8 18% 70.6 0% 69.7 0% 66.1 70/50 עליונה --- 

R(m52)-21 44.0 0% 68.7 45% 79.0 9% 77.6 0% 74.0 75/55 תחתונה --- 

R(m52)-21 41.4 0% 67.3 18% 76.4 7% 76.2 0% 72.6 75/55 עליונה --- 

R(m52)-22 37.3 0% 63.4 0% 72.1 0% 72.3 0% 68.7 75/55 תחתונה --- 

R(m52)-22 37.2 0% 63.3 0% 71.9 0% 72.2 0% 68.6 75/55 עליונה --- 

R(m52)-23 35.3 0% 69.7 0% 70.3 0% 66.7 0% 63.4 75/55 תחתונה --- 

R(m52)-23 35.3 0% 69.6 0% 70.3 0% 66.7 0% 63.3 75/55 עליונה --- 

R(m52)-24 42.7 0% 59.3 25% 77.7 11% 73.1 0% 61.4 70/50 תחתונה --- 

R(m52)-24 41.6 0% 59.3 25% 76.6 11% 73.0 0% 61.4 70/50 עליונה --- 
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R(m52)-25 3.6 58.6 0% 62.4 39% 93.6 20% 89.0 0% 67.8 75/55 תחתונה 

R(m52)-25 0.7 55.7 0% 62.4 39% 90.7 18% 87.1 0% 67.7 75/55 עליונה 

R(m52)-26 48.7 0% 56.5 14% 74.2 5% 70.6 7% 83.7 70/50 תחתונה --- 

R(m52)-26 46.8 0% 56.5 14% 74.1 5% 70.5 7% 81.8 70/50 עליונה --- 

R(m52)-27 36.3 0% 54.2 7% 71.3 0% 67.7 0% 65.3 70/50 תחתונה --- 

R(m52)-27 36.2 0% 54.2 7% 71.2 0% 67.6 0% 65.2 70/50 עליונה --- 

R(m52)-28 7.8 62.8 0% 64.1 36% 97.8 23% 93.2 0% 62.4 75/55 תחתונה 

R(m52)-28 0.6 55.6 0% 64.1 36% 90.6 18% 87.0 0% 62.3 75/55 עליונה 

R(m52)-29 5.9 60.9 0% 66.4 36% 95.9 20% 91.3 7% 87.9 75/55 תחתונה 

R(m52)-29 4.5 59.5 0% 66.4 36% 94.5 20% 90.9 7% 81.7 75/55 עליונה 

R(m52)-30 7.0 62.0 7% 87.1 36% 97.0 20% 92.4 7% 86.0 75/55 תחתונה 

R(m52)-30 4.3 59.3 0% 85.4 36% 94.3 20% 90.7 7% 85.6 75/55 עליונה 

R(m52)-31 4.2 59.2 9% 84.3 27% 77.3 39% 94.2 23% 89.6 75/55 תחתונה 

R(m52)-31 2.5 57.5 9% 83.6 27% 77.2 39% 92.5 23% 88.9 75/55 עליונה 

R(m52)-32 51.0 0% 73.2 0% 86.0 0% 82.1 0% 78.5 ---  תחתונה --- 

R(m52)-32 45.8 0% 71.1 0% 80.8 0% 80.0 0% 76.4 ---  עליונה --- 

R(m52)-33 38.0 0% 64.1 0% 73.0 0% 73.0 0% 69.4 75/55 תחתונה --- 

R(m52)-33 38.0 0% 64.1 0% 73.0 0% 73.0 0% 69.4 75/55 עליונה --- 
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 כפר סבא מרכז –  M1/53תחנת  –תוצאות חישובי הרעש : 4.2.1.32בלה מס' ט

סימון 
 מקבל 

 
 קומה

קריטריון  
רעש מחוץ 

למבנה/בתוך  
 המבנה 

 Cשלב  B2שלב  B1שלב  Aשלב 
מפלס רעש  
שווה ערך  
בהפחתה  

סטנדרטית  
 של  רעש*

חריגה  
ממפלס 
הרעש 

המרבי בתוך 
המבנה 

לאחר מיגון 
 דירתי

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

R(m53)-1 33.7 0% 57.9 0% 68.7 0% 66.8 0% 63.2 70/50 תחתונה --- 

R(m53)-1 33.6 0% 57.9 0% 68.6 0% 66.8 0% 63.2 70/50 עליונה --- 

R(m53)-2 35.4 0% 55.2 6% 70.4 0% 64.1 0% 60.5 70/50 חתונהת --- 

R(m53)-2 35.3 0% 55.2 2% 70.3 0% 64.1 0% 60.5 70/50 עליונה --- 

R(m53)-3 40.9 0% 65.4 62% 75.9 18% 75.3 5% 70.7 70/50 תחתונה --- 

R(m53)-3 40.4 0% 65.2 62% 75.4 18% 74.1 5% 70.5 70/50 עליונה --- 

R(m53)-4 38.6 0% 64.7 13% 71.1 14% 73.6 2% 70.0 70/50 תחתונה --- 

R(m53)-4 38.4 0% 64.5 11% 71.0 14% 73.4 0% 69.8 70/50 עליונה --- 

R(m53)-5 41.5 0% 67.6 0% 72.9 5% 76.5 0% 72.9 75/55 תחתונה --- 

R(m53)-5 41.5 0% 67.6 0% 72.8 5% 76.5 0% 72.9 75/55 עליונה --- 

R(m53)-6 7.5 62.5 9% 87.6 23% 80.6 30% 97.5 20% 92.9 75/55 תחתונה 

R(m53)-6 5.0 60.0 9% 86.1 23% 80.5 30% 95.0 20% 91.4 75/55 עליונה 

R(m53)-7 10.0 65.0 7% 90.1 0% 69.9 39% 100.0 23% 95.4 75/55 תחתונה 

R(m53)-7 10.2 65.2 7% 91.3 0% 69.9 39% 100.2 23% 96.6 75/55 עליונה 

R(m53)-8 36.4 0% 62.5 0% 61.7 2% 71.4 0% 67.8 70/50 תחתונה --- 

R(m53)-8 36.4 0% 62.5 0% 61.7 2% 71.4 0% 67.8 70/50 עליונה --- 

R(m53)-9 4.7 59.7 9% 84.8 11% 77.8 41% 94.7 20% 90.1 75/55 תחתונה 

R(m53)-9 46.8 0% 72.9 6% 75.8 32% 81.8 9% 78.2 75/55 עליונה --- 

R(m53)-10 52.4 0% 78.5 0% 76.0 0% 87.4 0% 83.8 ---  תחתונה --- 

R(m53)-10 52.4 0% 78.5 0% 76.0 0% 87.4 0% 83.8 ---  עליונה --- 

R(m53)-11 51.6 0% 77.7 0% 74.3 0% 86.6 0% 83.0 ---  תחתונה --- 

R(m53)-11 51.7 0% 77.8 0% 74.3 0% 86.7 0% 83.1 ---  עליונה --- 

R(m53)-12 36.7 0% 62.8 0% 67.2 23% 71.7 0% 68.1 70/50 תחתונה --- 
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R(m53)-12 36.4 0% 62.5 0% 67.1 20% 71.4 0% 67.8 70/50 עליונה --- 

R(m53)-13 46.5 0% 72.6 0% 68.7 0% 81.5 0% 77.9 ---  תחתונה --- 

R(m53)-13 46.1 0% 72.2 0% 68.7 0% 81.1 0% 77.5 ---  עליונה --- 

R(m53)-14 39.2 0% 65.3 0% 66.6 0% 74.2 0% 70.6 ---  תחתונה --- 

R(m53)-14 39.1 0% 65.2 0% 66.6 0% 74.1 0% 70.5 ---  עליונה --- 

R(m53)-15 37.6 0% 63.7 0% 65.4 0% 72.6 0% 69.0 ---  תחתונה --- 

R(m53)-15 37.6 0% 63.7 0% 65.4 0% 72.6 0% 69.0 ---  עליונה --- 

R(m53)-16 9.6 59.6 7% 84.7 38% 90.4 39% 94.6 18% 90.0 70/50 תחתונה 

R(m53)-16 7.2 57.2 7% 83.3 38% 89.3 39% 92.2 18% 88.6 70/50 עליונה 

R(m53)-17 14.4 69.4 7% 94.5 36% 93.7 39% 104.4 23% 99.8 75/55 תחתונה 

R(m53)-17 10.0 65.0 7% 91.1 36% 92.9 39% 100.0 23% 96.4 75/55 עליונה 

R(m53)-18 13.6 68.6 9% 93.7 0% 68.9 30% 103.6 23% 99.0 75/55 תחתונה 

R(m53)-18 7.6 62.6 9% 88.7 0% 68.9 30% 97.6 23% 94.0 75/55 עליונה 

R(m53)-19 49.8 0% 74.9 0% 64.6 18% 84.8 9% 80.2 75/55 תחתונה --- 

R(m53)-19 48.3 0% 74.4 0% 64.6 18% 83.3 9% 79.7 75/55 עליונה --- 

R(m53)-20 33.6 0% 59.7 0% 66.5 0% 68.6 0% 65.0 75/55 תחתונה --- 

R(m53)-20 33.1 0% 59.2 0% 66.3 0% 68.1 0% 64.5 75/55 עליונה --- 

R(m53)-21 34.8 0% 58.7 0% 69.8 0% 66.2 0% 59.7 75/55 תחתונה --- 

R(m53)-21 34.5 0% 58.7 0% 69.5 0% 65.9 0% 59.2 75/55 עליונה --- 

R(m53)-22 34.7 0% 63.5 0% 69.7 0% 66.1 0% 60.9 75/55 תחתונה --- 

R(m53)-22 34.7 0% 63.5 0% 69.7 0% 66.1 0% 60.6 75/55 עליונה --- 

R(m53)-23 33.0 0% 62.5 0% 68.0 0% 64.4 0% 60.8 75/55 תחתונה --- 

R(m53)-23 33.0 0% 62.5 0% 68.0 0% 64.4 0% 60.8 75/55 עליונה --- 

R(m53)-24 36.3 0% 65.2 2% 71.3 0% 67.7 0% 59.1 70/50 תחתונה --- 

R(m53)-24 36.2 0% 65.1 2% 71.2 0% 67.6 0% 59.1 70/50 עליונה --- 

R(m53)-25 36.2 0% 62.5 2% 71.2 0% 67.6 0% 62.4 70/50 תחתונה --- 

R(m53)-25 36.1 0% 62.5 2% 71.1 0% 67.5 0% 62.3 70/50 עליונה --- 

R(m53)-26 1.6 56.6 38% 91.6 9% 78.0 0% 74.4 0% 62.3 75/55 תחתונה 

R(m53)-26 0.8 55.8 38% 90.8 9% 77.9 0% 74.3 0% 62.2 75/55 עליונה 

R(m53)-27 1.4 56.4 34% 91.4 9% 77.1 0% 73.5 0% 69.1 75/55 תחתונה 

R(m53)-27 1.0 56.0 34% 91.0 9% 77.1 0% 73.5 0% 69.0 75/55 עליונה 
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 כפר סבא מרכז –  M1/53  מפלג –תוצאות חישובי הרעש : 4.2.1.33טבלה מס' 

 

R(m53)-28 33.2 0% 57.6 0% 66.5 0% 62.9 0% 68.2 70/50 תחתונה --- 

R(m53)-28 33.2 0% 57.3 0% 66.2 0% 62.6 0% 68.2 70/50 עליונה --- 

 סימון מקבל 
 קומה 

קריטריון  
רעש מחוץ 
למבנה/בתו 
 ך המבנה 

 Cשלב  B1שלב  Aשלב 

מפלס רעש 
שווה ערך 
בהפחתה 

סטנדרטית 
 של  רעש*

חריגה  
ממפלס 
הרעש 
המרבי 
בתוך 

המבנה 
לאחר 
מיגון 
 דירתי

מפלס רעש מרבי  
 מחושב

dB eqLA 
 אחוז ימי חריגה 

מפלס רעש מרבי  
 מחושב

dB eqLA 
 אחוז ימי חריגה 

מפלס רעש מרבי  
 מחושב

dB eqLA 
 אחוז ימי חריגה 

R(mif53)-1 6.0 56.0 13% 81.1 44% 91.0 28% 86.4 70/50 תחתונה 

R(mif53)-1 0.6 50.6 10% 76.7 44% 85.6 28% 82.0 70/50 עליונה 

R(mif53)-2 36.7 0% 62.8 23% 71.7 0% 68.1 70/50 תחתונה --- 

R(mif53)-2 36.4 0% 62.5 23% 71.4 0% 67.8 70/50 עליונה --- 

R(mif53)-3 46.3 5% 71.4 36% 81.3 21% 76.7 70/50 תחתונה -- 

R(mif53)-3 43.9 0% 70.0 33% 78.9 18% 75.3 70/50 עליונה --- 

R(mif53)-4 35.6 0% 61.7 8% 70.6 0% 67.0 70/50 תחתונה --- 

R(mif53)-4 35.4 0% 61.5 8% 70.4 0% 66.8 70/50 עליונה --- 

R(mif53)-5 43.3 0% 68.4 33% 78.3 15% 73.7 70/50 תחתונה --- 

R(mif53)-5 42.5 0% 68.6 33% 77.5 15% 73.9 70/50 עליונה --- 

R(mif53)-6 1.2 51.2 10% 76.3 51% 86.2 33% 81.6 70/50 תחתונה 

R(mif53)-6 46.6 10% 72.7 49% 81.6 31% 78.0 70/50 עליונה --- 

R(mif53)-7 2.7 52.7 13% 77.8 82% 87.7 46% 83.1 70/50 תחתונה 

R(mif53)-7 47.4 13% 73.5 79% 82.4 44% 78.8 70/50 עליונה --- 

R(mif53)-8 3.0 53.0 13% 78.1 74% 88.0 46% 83.4 70/50 תחתונה 

R(mif53)-8 4.9 47.5 13% 73.6 74% 82.5 41% 78.9 70/50 עליונה 
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 אלקלעי  –  M1/54תחנת  –תוצאות חישובי הרעש : 4.2.1.34טבלה מס' 

סימון 
 מקבל 

 
 קומה

קריטריון  
רעש מחוץ 

למבנה/בתוך  
 המבנה 

 Cשלב  B2שלב  B1שלב  Aשלב 
מפלס רעש  
שווה ערך  
בהפחתה  

סטנדרטית  
 של  רעש*

חריגה  
ממפלס 
הרעש 

המרבי בתוך 
המבנה 

לאחר מיגון 
 דירתי

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

רעש  מפלס 
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

R(m54)-1 34.0 0% 60.1 0% 63.7 0% 69.0 0% 65.4 70/50 תחתונה --- 

R(m54)-1 34.0 0% 60.1 0% 63.7 0% 69.0 0% 65.4 70/50 ליונהע --- 

R(m54)-2 33.5 0% 59.6 0% 58.2 0% 68.5 0% 64.9 70/50 חתונהת --- 

R(m54)-2 33.5 0% 59.6 0% 58.2 0% 68.5 0% 64.9 70/50 עליונה --- 

R(m54)-3 38.3 0% 64.4 0% 66.0 16% 73.3 0% 69.7 70/50 תחתונה --- 

R(m54)-3 38.3 0% 64.4 0% 66.0 16% 73.3 0% 69.7 70/50 עליונה --- 

R(m54)-4 41.2 0% 66.3 0% 66.8 23% 76.2 7% 71.6 70/50 תחתונה --- 

R(m54)-4 40.2 0% 66.3 0% 66.8 23% 75.2 7% 71.6 70/50 עליונה --- 

R(m54)-5 35.9 0% 62.0 0% 59.9 9% 70.9 0% 67.3 70/50 תחתונה --- 

R(m54)-5 35.9 0% 62.0 0% 59.9 9% 70.9 0% 67.3 70/50 עליונה --- 

R(m54)-6 36.2 0% 62.3 0% 61.1 9% 71.2 0% 67.6 70/50 תחתונה --- 

R(m54)-6 36.2 0% 62.3 0% 61.1 9% 71.2 0% 67.6 70/50 עליונה --- 

R(m54)-7 48.0 9% 73.1 11% 71.2 48% 83.0 32% 78.4 70/50 תחתונה --- 

R(m54)-7 47.0 9% 73.1 11% 71.2 48% 82.0 32% 78.4 70/50 עליונה --- 

R(m54)-8 44.2 2% 70.3 6% 71.2 48% 79.2 20% 75.6 70/50 תחתונה --- 

R(m54)-8 44.2 2% 70.3 6% 71.2 48% 79.2 20% 75.6 70/50 עליונה --- 

R(m54)-9 49.3 9% 74.4 19% 73.7 64% 84.3 36% 79.7 70/50 תחתונה --- 

R(m54)-9 48.2 9% 74.3 19% 73.7 64% 83.2 36% 79.6 70/50 עליונה --- 

R(m54)-10 47.9 9% 73.0 11% 72.8 66% 82.9 32% 78.3 70/50 תחתונה --- 

R(m54)-10 46.9 9% 73.0 11% 72.8 66% 81.9 32% 78.3 70/50 עליונה --- 
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R)m54)-11 48.0 9% 73.1 10% 71.6 64% 83.0 34% 78.4 70/50 תחתונה --- 

R)m54)-11 47.0 9% 73.1 10% 71.6 64% 82.0 34% 78.4 70/50 עליונה --- 

R(m54)-12 43.1 0% 68.2 3% 70.5 57% 78.1 16% 73.5 70/50 תחתונה --- 

R(m54)-12 42.1 0% 68.2 3% 70.5 57% 77.1 16% 73.5 70/50 עליונה --- 

R(m54)-13 36.0 0% 62.1 0% 66.1 5% 71.0 0% 67.4 70/50 תחתונה --- 

R(m54)-13 36.0 0% 62.1 0% 66.1 5% 71.0 0% 67.4 70/50 עליונה --- 

R(m54)-14 36.0 0% 62.1 0% 61.5 11% 71.0 0% 67.4 70/50 תחתונה --- 

R(m54)-14 36.0 0% 62.1 0% 61.5 11% 71.0 0% 67.4 70/50 עליונה --- 

R(m54)-15 36.8 0% 62.9 0% 67.1 18% 71.8 0% 68.2 70/50 תחתונה --- 

R(m54)-15 36.8 0% 62.9 0% 67.1 18% 71.8 0% 68.2 70/50 עליונה --- 

R(m54)-16 34.6 0% 60.7 0% 65.3 0% 69.6 0% 66.0 70/50 תחתונה --- 

R(m54)-16 34.6 0% 60.7 0% 65.3 0% 69.6 0% 66.0 70/50 עליונה --- 

R(m54)-17 49.2 9% 74.3 38% 73.3 43% 84.2 27% 79.6 70/50 תחתונה --- 

R(m54)-17 48.2 9% 74.3 38% 73.3 43% 83.2 27% 79.6 70/50 עליונה --- 

R(m54)-18 44.0 0% 69.1 10% 70.8 34% 79.0 14% 74.4 70/50 תחתונה --- 

R(m54)-18 43.0 0% 69.1 10% 70.8 34% 78.0 14% 74.4 70/50 עליונה --- 

R(m54)-19 46.9 5% 72.0 31% 73.2 34% 81.9 18% 77.3 70/50 תחתונה --- 

R(m54)-19 45.7 5% 71.8 31% 73.1 34% 80.7 18% 77.1 70/50 עליונה --- 

R(m54)-20 38.8 0% 59.9 0% 68.3 18% 73.8 0% 65.2 70/50 תחתונה --- 

R(m54)-20 33.8 0% 59.9 0% 68.3 0% 68.8 0% 65.2 70/50 עליונה --- 
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 כפר סבא מזרח –  M1/55תחנת  –תוצאות חישובי הרעש : 4.2.1.35טבלה מס' 

 

   PT1 –תוצאות חישובי הרעש : 4.2.1.36טבלה מס' 

סימון 
 מקבל 

 
 קומה

קריטריון  
רעש מחוץ 

למבנה/בתוך  
 המבנה 

 Cשלב  B2שלב  B1שלב  Aשלב 
מפלס רעש  
שווה ערך  
בהפחתה  

סטנדרטית  
 של  רעש*

חריגה  
ממפלס 
הרעש 

המרבי בתוך 
המבנה 

לאחר מיגון 
 דירתי

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

מפלס רעש  
 מרבי מחושב

dB eqLA 

אחוז ימי  
 חריגה

R(m55)-1 34.6 0% 58.1 0% 69.6 0% 67.0 0% 63.4 70/50 תחתונה --- 

R(m55)-1 34.5 0% 58.1 0% 69.5 0% 67.0 0% 63.4 70/50 עליונה --- 

R(m55)-2 32.1 0% 58.2 0% 64.2 0% 67.1 0% 63.5 70/50 חתונהת --- 

R(m55)-2 32.0 0% 58.1 0% 64.2 0% 67.0 0% 63.4 70/50 עליונה --- 

 סימון מקבל 
 קומה 

קריטריון  
רעש מחוץ 
למבנה/בתו 
 ך המבנה 

 Cשלב  B1שלב  Aשלב 

מפלס רעש 
שווה ערך 
בהפחתה 

סטנדרטית 
 של  רעש*

חריגה  
ממפלס 
הרעש 
המרבי 
בתוך 

המבנה 
לאחר 
מיגון 
 דירתי

מפלס רעש מרבי  
 מחושב

dB eqLA 
 אחוז ימי חריגה 

מפלס רעש מרבי  
 מחושב

dB eqLA 
 אחוז ימי חריגה 

מפלס רעש מרבי  
 מחושב

dB eqLA 
 אחוז ימי חריגה 

R(PT1)-1 36.8 0% 62.9 5% 71.8 0% 68.2 70/50 תחתונה --- 

R(PT1)-1 36.6 0% 62.7 5% 71.6 0% 68.0 70/50 עליונה --- 

R(PT1)-2 42.4 0% 67.5 11% 77.4 4% 72.8 70/50 תחתונה --- 

R(PT1)-2 41.4 0% 67.5 11% 76.4 4% 72.8 70/50 עליונה --- 

R(PT1)-3 42.2 0% 67.3 16% 77.2 6% 72.6 70/50 תחתונה --- 

R(PT1)-3 41.1 0% 67.2 15% 76.1 6% 72.5 70/50 עליונה --- 

R(PT1)-4 39.4 0% 65.5 0% 74.4 0% 70.8 70/50 תחתונה --- 

R(PT1)-4 39.4 0% 65.5 0% 74.4 0% 70.8 70/50 עליונה --- 

R(PT1)-5 37.1 0% 63.2 10% 72.1 0% 68.5 70/50 תחתונה --- 

R(PT1)-5 37.1 0% 63.2 10% 72.1 0% 68.5 70/50 עליונה --- 
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   PT3 –תוצאות חישובי הרעש : 4.2.1.37טבלה מס' 

  

R(PT1)-6 35.7 0% 61.8 6% 70.7 0% 67.1 70/50 תחתונה --- 

R(PT1)-6 35.7 0% 61.8 6% 70.7 0% 67.1 70/50 עליונה --- 

 סימון מקבל 
 קומה 

קריטריון  
רעש מחוץ 
למבנה/בתו 
 ך המבנה 

 Cשלב  B1שלב  Aשלב 

מפלס רעש 
שווה ערך 
בהפחתה 

סטנדרטית 
 של  רעש*

חריגה  
ממפלס 
הרעש 
המרבי 
בתוך 

המבנה 
לאחר 
מיגון 
 דירתי

מפלס רעש מרבי  
 מחושב

dB eqLA 
 אחוז ימי חריגה 

מפלס רעש מרבי  
 מחושב

dB eqLA 
 אחוז ימי חריגה 

מפלס רעש מרבי  
 מחושב

dB eqLA 
 אחוז ימי חריגה 

R(PT3)-1 43.6 0% 68.7 33% 78.6 11% 74.0 70/50 תחתונה --- 

R(PT3)-1 41.7 0% 67.8 33% 76.7 9% 73.1 70/50 עליונה --- 

R(PT3)-2 7.9 57.9 8% 83.0 40% 92.9 25% 88.3 70/50 תחתונה 

R(PT3)-2 0.7 50.7 8% 76.8 39% 85.7 24% 82.1 70/50 עליונה 

R(PT3)-3 7.6 57.6 8% 82.7 41% 92.6 25% 88.0 70/50 תחתונה 

R(PT3)-3 45.6 4% 71.7 41% 80.6 23% 77.0 70/50 עליונה --- 

R(PT3)-4 8.7 58.7 6% 83.8 40% 93.7 25% 89.1 70/50 תחתונה 

R(PT3)-4 45.8 4% 71.9 39% 80.8 21% 77.2 70/50 עליונה --- 

R(PT3)-5 6.5 56.5 8% 81.6 40% 91.5 25% 86.9 70/50 תחתונה 

R(PT3)-5 45.7 5% 71.8 38% 80.7 23% 77.1 70/50 עליונה --- 

R(PT3)-6 7.5 57.5 8% 82.6 39% 92.5 25% 87.9 70/50 תחתונה 

R(PT3)-6 45.6 5% 71.7 38% 80.6 23% 77.0 70/50 עליונה --- 

R(PT3)-7 9.2 59.2 6% 84.3 40% 94.2 25% 89.6 70/50 תחתונה 

R(PT3)-7 45.8 4% 71.9 39% 80.8 20% 77.2 70/50 עליונה --- 

R(PT3)-8 7.2 57.2 6% 82.3 39% 92.2 25% 87.6 70/50 תחתונה 

R(PT3)-8 1.3 51.3 6% 77.4 38% 86.3 25% 82.7 70/50 עליונה 
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R(PT3)-9 96 59.6 6% 84.7 40% 94.6 25% 90.0 70/50 תחתונה 

R(PT3)-9 1.0 51.0 6% 77.1 40% 86.0 25% 82.4 70/50 עליונה 

R(PT3)-10 43.7 0% 68.8 34% 78.7 11% 74.1 70/50 תחתונה --- 

R(PT3)-10 42.2 0% 68.3 33% 77.2 10% 73.6 70/50 עליונה --- 

R(PT3)-11 4.5 54.5 8% 79.6 39% 89.5 23% 84.9 70/50 תחתונה 

R(PT3)-11 49.9 8% 76.0 39% 84.9 23% 81.3 70/50 עליונה --- 

R(PT3)-12 45.9 4% 71.0 36% 80.9 16% 76.3 70/50 תחתונה --- 

R(PT3)-12 44.0 1% 70.1 36% 79.0 15% 75.4 70/50 עליונה --- 

R(PT3)-13 1.8 51.8 8% 76.9 39% 86.8 23% 82.2 70/50 תחתונה 

R(PT3)-13 48.6 5% 74.7 38% 83.6 23% 80.0 70/50 עליונה --- 

R(PT3)-14 1.5 51.5 8% 76.6 39% 86.5 23% 81.9 70/50 תחתונה 

R(PT3)-14 48.2 5% 74.3 38% 83.2 23% 79.6 70/50 עליונה --- 

R(PT3)-15 59.0 9% 84.1 38% 94.0 26% 89.4 70/50 תחתונה --- 

R(PT3)-15 49.4 6% 75.5 38% 84.4 23% 80.8 70/50 עליונה --- 

R(PT3)-16 45.2 3% 70.3 28% 80.2 15% 75.6 70/50 תחתונה --- 

R(PT3)-16 43.0 0% 69.1 28% 78.0 11% 74.4 70/50 עליונה --- 

R(PT3)-17 5.8 55.8 8% 80.9 24% 90.8 16% 86.2 70/50 תחתונה 

R(PT3)-17 48.6 6% 74.7 24% 83.6 16% 80.0 70/50 עליונה --- 

R(PT3)-18 3.0 53.0 6% 79.1 23% 88.0 14% 84.4 70/50 תחתונה 

R(PT3)-18 44.8 1% 70.9 21% 79.8 14% 76.2 70/50 עליונה --- 

R(PT3)-19 7.5 57.5 6% 82.6 31% 92.5 24% 87.9 70/50 תחתונה 

R(PT3)-19 45.6 4% 71.7 31% 80.6 21% 77.0 70/50 עליונה --- 

R(PT3)-20 49.9 5% 75.0 15% 84.9 8% 80.3 70/50 תחתונה --- 

R(PT3)-20 44.0 1% 70.1 14% 79.0 8% 75.4 70/50 עליונה --- 

R(PT3)-21 30.7 0% 56.8 0% 65.7 0% 62.1 70/50 תחתונה --- 

R(PT3)-21 30.7 0% 56.8 0% 65.7 0% 62.1 70/50 עליונה --- 
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   PT4 –תוצאות חישובי הרעש : 4.2.1.38טבלה מס' 

  

 סימון מקבל 
 קומה 

קריטריון  
רעש מחוץ 
למבנה/בתו 
 ך המבנה 

 Cשלב  B1שלב  Aשלב 

מפלס רעש 
שווה ערך 
בהפחתה 

סטנדרטית 
 של  רעש*

חריגה  
ממפלס 
הרעש 
המרבי 
בתוך 

המבנה 
לאחר 
מיגון 
 דירתי

מפלס רעש מרבי  
 מחושב

dB eqLA 
 אחוז ימי חריגה 

מפלס רעש מרבי  
 מחושב

dB eqLA 
 חריגה אחוז ימי 

מפלס רעש מרבי  
 מחושב

dB eqLA 
 אחוז ימי חריגה 

R(PT4)-1 44.3 0% 69.4 24% 79.3 13% 74.7 70/50 תחתונה --- 

R(PT4)-1 44.0 1% 70.1 24% 79.0 14% 75.4 70/50 עליונה --- 

R(PT4)-2 37.8 0% 63.9 20% 72.8 0% 69.2 70/50 תחתונה --- 

R(PT4)-2 37.8 0% 63.9 20% 72.8 0% 69.2 70/50 עליונה --- 

R(PT4)-3 44.1 0% 69.2 30% 79.1 15% 74.5 70/50 תחתונה --- 

R(PT4)-3 42.9 0% 69.0 30% 77.9 14% 74.3 70/50 עליונה --- 

R(PT4)-4 49.7 0% 75.8 0% 84.7 0% 81.1 70/50 תחתונה --- 

R(PT4)-4 50.0 0% 76.1 0% 85.0 0% 81.4 70/50 עליונה --- 

R(PT4)-5 43.7 0% 68.8 25% 78.7 13% 74.1 70/50 תחתונה --- 

R(PT4)-5 42.8 0% 68.9 25% 77.8 13% 74.2 70/50 עליונה --- 

R(PT4)-5b 1.8 51.8 6% 76.9 25% 86.8 16% 82.2 70/50 תחתונה 

R(PT4)-5b 1.8 51.8 6% 77.9 25% 86.8 16% 83.2 70/50 עליונה 

R(PT4)-6 43.9 0% 69.0 30% 78.9 9% 74.3 70/50 תחתונה --- 

R(PT4)-6 43.0 0% 69.1 30% 78.0 9% 74.4 70/50 עליונה --- 

R(PT4)-7 2.3 52.3 5% 77.4 19% 87.3 13% 82.7 70/50 תחתונה 

R(PT4)-7 2.2 52.2 5% 78.3 19% 87.2 14% 83.6 70/50 עליונה 

R(PT4)-8 37.5 0% 62.6 19% 72.5 8% 67.9 70/50 תחתונה --- 
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R(PT4)-8 36.0 0% 62.1 18% 71.0 8% 67.4 70/50 עליונה --- 

R(PT4)-9 38.9 0% 64.0 35% 73.9 23% 69.3 70/50 תחתונה --- 

R(PT4)-9 37.9 0% 64.0 35% 72.9 23% 69.3 70/50 עליונה --- 

R(PT4)-10 39.2 0% 64.3 41% 74.2 25% 69.6 70/50 תחתונה --- 

R(PT4)-10 38.2 0% 64.3 41% 73.2 25% 69.6 70/50 עליונה --- 

R(PT4)-11 47.1 10% 72.2 53% 82.1 30% 77.5 70/50 תחתונה --- 

R(PT4)-11 46.1 10% 72.2 53% 81.1 30% 77.5 70/50 עליונה --- 

R(PT4)-11b 45.6 3% 70.7 24% 80.6 10% 76.0 70/50 תחתונה --- 

R(PT4)-11b 45.2 3% 71.3 24% 80.2 10% 76.6 70/50 עליונה --- 

R(PT4)-12 45.2 9% 70.3 51% 80.2 30% 75.6 70/50 תחתונה --- 

R(PT4)-12 45.3 10% 71.4 51% 80.3 31% 76.7 70/50 עליונה --- 

R(PT4)-13 38.0 0% 64.1 15% 73.0 0% 69.4 70/50 תחתונה --- 

R(PT4)-13 37.9 0% 64.0 15% 72.9 0% 69.3 70/50 עליונה --- 
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 :השילוח אתרי מפעילות רעש

מפלסי הרעש המחושבים בקולטי רעש מייצגים, כתוצאה מהפעילות להלן מוצגים  א-4.2.1.39בטבלה 

מפלסי הרעש מכ"א מפרטי הציוד, הרעש המצרפי מכלל  המתוארת בתחנות השילוח. בטבלה מפורטים

 מכניים הקבועים וללא רעש המשאיות סגמנט ובור-המקורות באתר והרעש המצרפי מהמערכות האלקטרו

יש לציין כי מקורות הרעש מוקמו בחישוב במרחקים קצרים יחסית מקולטי הרעש הנבחנים, בהתאם ניתן 

וכי בעת התכנון המפורט, שינוי מנח המקורות עלול לצמצם להתייחס לתוצאות המפורטות כשמרניות 

 באופן משמעותי את הצרכים באמצעי הפחתת רעש.

  

 ללא טיפול )מחוץ למבנה( –א: תוצאות חישובי הרעש אתרי שילוח  -4.2.1.39טבלה מס' 

המפורטות  המערכות המכניותלצורך עמידת  המומלצותב להלן מוצגים הפחתות הרעש -39.1.4.2בטבלה 

המלצות המשרד להגנת הסביבה לרעש מאתרי עבודה. כמובן שניתן לצמצם את הפחות הנדרשות ע"י ב

וד הרחקת מקורות הרעש הדומיננטים באתר מקולטי הרעש, שימוש בצי ;מספר רב של אמצעים כדוגמת

ורות הרעש וכו'. לעת קים יעודיים, הסתרת מהכנסת מקורות רעש לתא,  מושתק,  התקנת משתקים יעודים

התכנון המפורט, עם הוודא הציוד הספציפי בו יש לעשות שימוש, באחריות הקבלן המבצע להציג את 

 המקובלות. הקלונטיותהאמצעים הנדרשים לעמידת כ"א מהאתרים בהוראות 

 

  

סימון 
  מקבל 

קריטריון 
רעש 
מחוץ 

למבנה 
)מערכות 
 מכניות(

 "Aבשקלול " LAeqמפלס רעש שווה ערך מחושב 

 גנטרי  מסוע מפוחים
מגדל 
 גנרטור קירור

משאית 
 סגמנט

משאית 
 מצרפי בור

מצרפי 
)מערכות 

 מכניות
 קבועות
 בלבד(

M4-1 40 53.4 40.0 28.4 45.9 47.3 46.6 46.3 56.1 55.1 

M4-2 45 67.8 47.9 32.1 47.1 48.1 48.0 50.1 68.0 67.9 

M4-3 50 61.3 44.7 30.5 46.2 47.4 48.2 50.8 62.2 61.7 

M10-1 50 54.5 39.8 27.1 48.0 48.7 46.3 48.2 57.3 56.3 

M10-2 45 50.2 35.9 23.4 43.5 44.8 40.2 40.7 52.6 52.1 

M14-1 45 54.6 42.6 32.3 46.1 47.2 44.2 44.4 56.6 56.0 

M14-2 45 57.0 41.5 28.5 46.8 48.2 47.0 47.3 58.6 58.0 

R-Hol 45 65.8 49.5 35.2 51.0 51.6 51.2 53.0 66.5 66.2 

tev-1 45 67.5 49.2 40.1 46.2 48.3 44.0 43.3 67.7 67.7 

tev-2 45 66.2 51.1 40.8 47.2 49.5 45.0 44.3 66.6 66.5 
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 ב: המלצות להפחתות נדרשות מהציוד הקבוע באתר-4.2.1.39טבלה מס' 

  

מפלסי הרעש המחושבים לאחר ההפחותות המומלצות לעיל. מעיון בטבלה להלן מוצגים    ג-4.2.1.39בטבלה  

ניתן לראות כי הרעש המצרפי מהמערכות המכניות עומד בהמלצות המשרד להגנת הסביבה בנושא רעש 

המצרפי  מערכות מכניות קבועות באתר עבודה, גם בשעות הלילה. יחד עם זאת, היות והקריטריון לרעש

הכולל את המשאיות תלוי ברעש רקע העתידי, בשלב זה לא מדוייק לקבוע את הקריטריון לרעש המצרפי 

ועל כן לא ניתן לקבוע אם נדרשים אמצעים נוספים. לעת התכנון המפורט יש לוודא כי הקבלן יציג, עבור 

הוודא הציוד הספציפי בו  כ"א מאתרי השילוח, דו"ח אקוסטי בו מוצגים חישובי הרעש המעודכנים, לאחר

יעשה שימוש, עוצמות הרעש של המקורות, עדכון קולטי הרעש וקביעת הקריטריונים, בהתבסס על הרעש 

 הרקע העתידי.

 
 עם ההפחתות המפורטות לעיל  –ג: תוצאות חישובי הרעש אתרי שילוח  -4.2.1.39טבלה מס' 

  סימון אתר 

 "Aבשקלול " LAeqמפלס רעש שווה ערך מחושב 

 גנרטור מגדל קירור גנטרי  מסוע (2מפוחים )

אתר שילוח 
M4 25 10 --- 15 15 

אתר שילוח 
M10 10 

--- --- 
5 10 

אתר שילוח 
M14 20 

--- --- 
10 10 

אתר שילוח 
 15 25 חולון

--- 
15 15 

אתר שילוח 
 15 15 2 15 25 טבע

סימון 
  מקבל 

קריטריון 
רעש 
מחוץ 

למבנה 
)מערכות 
 מכניות(

 "Aבשקלול " LAeqמפלס רעש שווה ערך מחושב 

 גנטרי  מסוע מפוחים
מגדל 
 גנרטור קירור

משאית 
 סגמנט

משאית 
 מצרפי בור

מצרפי 
)מערכות 

 מכניות
 קבועות
 בלבד(

M4-1 40 28.4 30.0 28.4 30.9 32.3 46.6 46.3 49.7 37.2 

M4-2 45 42.8 37.9 32.1 32.1 33.1 48.0 50.1 52.9 44.8 

M4-3 50 36.3 34.7 30.5 31.2 32.4 48.2 50.8 53.0 40.6 

M10-1 50 44.5 39.8 27.1 43.0 38.7 46.3 48.2 52.4 48.2 

M10-2 45 40.2 35.9 23.4 38.5 34.8 40.2 40.7 46.7 43.9 

M14-1 45 34.6 42.6 32.3 36.1 37.2 44.2 44.4 49.3 45.1 

M14-2 45 37.0 41.5 28.5 36.8 38.2 47.0 47.3 51.3 45.0 

R-Hol 45 40.8 34.5 35.2 36.0 36.6 51.2 53.0 55.5 44.3 

tev-1 45 42.5 34.2 38.1 31.2 33.3 44.0 43.3 48.9 44.8 

tev-2 45 41.2 36.1 38.8 32.2 34.5 45.0 44.3 49.4 44.7 
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בפועל, בהתאם למיקום הכלים בשלב התכנון המפורט כל אתר שילוח יידרש לתכנון ובחינת מקורות הרעש  

האמיתי ולרעש הרקע הקיים בשעות הלילה )על בסיסו ניתן יהיה לקבוע קריטריון מלא(ייקבעו האמצעים 

 הנדרשים להפחתת רעש הכלים ויתוכנן מיגון אקוסטי מתאים לעמידה בקריטריוני הרעש המומלצים.
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 אמצעים להפחתת מפלסי רעש .4.2.1.1

לט ולשלב העבודה. לעת ולעיל עולה כי שיעור החריגה הצפוי משתנה בהתאם לק  בטבלאותבהתאם למפורט  

יעשה שימוש לרבות:  בהם יםלונטים הרהתכנון המפורט באחריות הקבלן המבצע להציג את האמצעי

בתוך אתר צוותי עבודה     שימוש במחסומים אקוסטיים )קבועים או ניידים(, הגבלת שעות פעילות, "דילוג"

, שימוש בציוד שקט יותר )צוותי העבודה יעבדו באזורים שונים בתוך מרחב העבודה בשעות שונות(  העבודה

 וכיו"ב. 

קיים צורך בתכנון אקוסטי מדוייק לצורך עמידת רעש עולה כי שהוצגו לעיל, חישובים לאור תוצאות ה

 .מת לב לאתרי שילוחיש לתת יתר תשוועל כן לקראת התכנון המפורט  האתרים בדרישות

צורך בשימוש באמצעים נוספים דוגמת פינוי דיירים   יהיהבמידה ולא ניתן לעמוד בקריטריונים הרלוונטים  

 .יאו ביצוע מיגון אקוסטי דירת

 

 בשלב הקמה  ומצלול גוף )רעש משנה(רעידות  .4.2.2

 הפרויקט.הקמת כתוצאה מהרעידות ומצלול הגוף,  ת מפלסיוהערכבסעיף זו יוצגו 

והן  TBM)בשלב ההקמה צפוי פוטנציאל למפגעים הן בעבודות כריית המנהרה )שיבוצע באמצעות מכונת 

מעבודות הקמת התחנות, שיבוצע באמצעות מגוון ציוד לרבות מכבש )בשלב פינוי התשתיות( מכונת 

 הידרומיל )הקמת קופסת התחנה( ומכונות קידוח כלונסאות )הקמת הכניסות(.

 ( לשלב הקמהstructure noise) מצלול גוףנים למפלסי רעידות ומפלסי קריטריו .4.2.2.1

 ,בקרקע ותהנישא ,רעידות ממעבר ותנגרמ לתוואי אתרי העבודההסמוכים  מפלסי רעשי המשנה במבנים

הקירות  לתזוזותלגרום  עלולותרעידות הלבניין,  הגעת הרעידהשל רעש באוויר. לאחר  ממעבר ישירולא 

"רועם" בתדר נמוך, אשר   רעשים אלו מתאפיינים בטוןנשמע.  בטווח הלהקרין רעש  וכתוצאה מכך    והרצפות

מסוג זה במבנים הסמוכים  יםניתן לחוות רעשמכונת הכרייה וככל שמתקרבת  ועולה ויורד במפלס

במילים  -ידות בני אדם רגישים יותר לרעש המבנה מאשר לרע למערכות רכבת תחתית עירוניות רבות.

. משמעות הדבר היא שאם קריטריוני הרעש בהםרעידות לפני שהם חשים    האדם נוטים לשמועאחרות, בני  

 קריטריוני הנוחות האנושיים לרעידות.מגם  צפויות חריגותחרגו, אז יהמבנה 

 :כמוצג להלן FTA -המקובלת היא כפי שמוצג בטבלה מ רעשי המשנהרמת קריטריון ל

[HP2 ]בעיני זו אמרה סתמית, צריך יותר הסבר : הערות עם
 זו תשומת לב.אי
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 בשלב הקמה מצלול גוףמפלסי רעידות וחיזוי  .4.2.2.2

 הקמת מבנה התחנה:

דומיננטי  ציודבכל אחד משלבי העבודה ניתן לזהות פריט רעידות מתרחשות בעת שימוש בציוד בנייה. 

י בשלב הקמת כניסות( כשפרטי הציוד מכונת קידוח פטיש)דוגמת  מייצר רמות גבוהות של רעידות בסביבה  ה

מרחקים קצרים בהשוואה למכונת ב דועכותמוכות יותר של רעידות אשר אחרים רק מייצרים רמות נה

. המקור לרמת 4.2.2.1 מוצג להלן בטבלה בשלבי העבודה השונים,הציוד המוצע לשימוש  קידוח פטיש.

ואחריו  (B2הקמת הכניסות )שלב    המוצע לשימוש בשלב  יהרעידות הגבוהה ביותר הוא מכונת קידוח פטיש

 (.B1( ופעולת ההידרומיל בשלב הקמת הקופסה )שלב A פינוי התשתיות )שלב לבמכבש ויברציוני בש

 : ציוד העבודה בו יעשה שימוש בש/לבי העבודה השונים  4.2.2.1טבלה 

 פינוי תשתיות - Aשלב 
 JCB מחפרון

 Roller מכבש ויברציוני
 Mix מערבל בטון

 Crane מנוף
 קופסא הקמת קופסה  – B.1שלב 

 JCB מחפרון
 Mix מערבל בטון

 Crane מנוף
 Hydromill היידרומיל

 כניסה הקמת – B.2שלב 
 JCB מחפרון

 Mix מערבל בטון
 Crane מנוף

)מכונת  מחפר כלונסאות
 PileDriver קידוח סיבובית(

 

 7.62) רגל 25של ייחוס במרחק  שיווצרומ"מ/שניות(  25.4) באינטשים לשניההרעידות האופייניות  מהירות

את מפלסי הייחוס של ניתן לראות מעיון בלוח . FTA 2018 -טבלה להלן כפי שמפורט במטר( מוצגות ב

 .מהירות תנודות הקרקע בהתאם לציוד בו יעשה שימוש
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השתנות הרעידה את  ראותניתן ל (מטרו במלבורן)בהתבסס על עבודה שבוצעה עבור ה 4.2.2.1 בתרשים

 .עבור ציוד חפירה שונה כתלות במרחק,

 

 מציוד נבחן הרעידות עם המרחק   דעיכת מפלס  4.2.2.1 תרשים

 

כתלות במרחק.  סיבובית קידוח במכונת שימוש בעת( PPV) הרעידה מהירות שיעור מוצג 4.2.2.2 תרשיםב

 ,נמוך  ת שהינו  שימוש במכונת קידוח סיבוביהצפויים בעת    רעידותה  יפי תרשים זה ניתן לקבוע כי שיעור  על

 .פטישי קידוח במכונת משימוש ,מהותית
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 מכונת קידוח סיבובית -( כתלות במרחקPPV: מהירות רעידה )4.2.2.2 תרשים

 

צאה מהפעלת מכונת קידוח סיבובית, לעיל מוצג שיעור הפחתת הרעידות כתו 4.2.2.2בתרשים מס' 

במכונת קידוח  שימוש בעתכי  עולה  4.2.2.2בהתבסס על הנתונים המפורטים להלן. מעיון בתרשים 

 :של בשיעור לערכים לצפות ניתן, סיבובית

  0.032 inch/sec=PPV 25של  במרחקft  היא כלומרLv 78 dB. 

 :FTA-חישוב בהתבסס על הנוסחה המפורטת במדריך הבוצע , שיעור מפלס הרעידותלצורך הערכת 

 

עבור  FTA -ה מדריך על ובהתבססלהלן מוצגים מפלסי רעשי המשנה כתלות במרחק,  4.2.2.2טבלה ב

מבוססים על נתונים  הסביבובית הקידוח מכונת נתוני מכבש ויברציואני.במכונת ההידרומיל וב שימוש

עמידה בקריטריון מסומן באדום המרחק בו מחושבת  בטבלה. BS5228-2: 2009 -המפורטים בתקן ב

. בהתאם, ניתן לקבוע כי לעיל(  4.2.2.1)ראה סעיף    LV = 72 dBמהירות הרעד לא יעלה על ערך של    :שנקבע

מטר עבור מכבש   40-' עבור מכונת קידוח סיבובית ומ  13  ,מ' עבור ההידרומיל  10  מרחק בסדר גודל שלנדרש  

 .FTA-ויברציוני זאת בהתאם למודל ה
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 מפלס רעידות כתלות במרחק עבור ציוד בניה בו יעשה שימוש בתכנית : 4.2.2.2 טבלה

 

או מבנים מגורים  שנם מבני  עלולה לגרום לחריגות במידה וי  כי הפעלת כלים אלויש לקחת בחשבון    בהתאם,  

בטווח שנמצאים מוצג הערכת כמות המבנים  להלן 4.2.2.3בטבלה  .מרחק זהמים קרוברגישים אחרים 

בהתאם למפורט לעיל ולצורך הערכה זהירה, נלקח  .ות והקמת הכניסותאמאתרי הקמת הקופסההשפעה 

 מ'. 15בחשבון טווח השפעה פוטנציאל של 

 

 הקמת הקופסות והקמת הכניסות בעת חריגה בטווח: מספר הבניינים שנמצאים 4.2.2.3טבלה 

 תחנה הקמת כניסות הקמת קופסאות מבנים בהם קיים חשש לחריגה

R(m2)-2,R(m2)-10 2 0 M2 

R(m3)-2,R(m3)-3, R(m3)-12,R(m3)-
14,R(m3)-15 

5 0 M3 

R(mif3)-11 1 0  3מפלג 

 0 0 M4 

R(m5)-2,R(m5)-3, R(m5)-4,R(m5)-
5,R(m5)-6 

5 0 M5 

R(m6)-3-R(m6)-9, R(m6)-13-R(m6)-17 8 4 M6 

R(m7)-2-R(m7)-9, R(m7)-11-R(m7)-16 10 5 M7 

R(mif7)-13-R(mif7)-10 4 0  7מפלג 

R(m8)-5-R(m8)-9, R(m8)-13-R(m8)-16 
R(m8)-18-R(m8)-24  

12 3 M8 
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 תחנה הקמת כניסות הקמת קופסאות מבנים בהם קיים חשש לחריגה

 0 0 M9 

 R(m11)-6 0 1 M11 

R(m12)-3,R(m12)-12 2 2 M12 

R(m13)-2, R(m13)-7, R(m13)-9,R(m13)-
15-R(m13)-16 

4 3 M13 

 0 0 M14 

R(m15)-11 1 1 M15 

 0 0 M16 

 0 0 M17 

 0 0 M18 

R(m19)-3-R(m19)-6 4 4 M19 

R(m20)-4-R(m20)-9,R(m20)-12 8 7 M20 

R(m48)-5 0 1 M48 

R(m49)-6-R(m49)-8, R(m49)-14-R(m49)-
15,R(m49)-4 

5 1 M49 

R(m50)-7-R(m50)-9, R(m50)-11-R(m50)-
12, R(m50)-18-R(m50)-30, R(m50)-33, 

R(m50)-35 

14 20 M50 

R(mif50)-13-R(mif50)-14, R(mif50)-16-
R(mif50)-18,  

 50מפלג  0 5

R(m51)-3-R(m51)-4, R(m51)-10-R(m51)-
11, R(m51)-20-R(m51)-22, R(m51)-

24,R(m51)-18 

8 7 M51 

R(m52)-9-R(m52)-12, R(m52)-
15,R)m52)-18,R(m52)-25,R(m52)-28-

R(m52)-32 

8 8 M52 

R(m53)-6-R(m53)-7, R(m53)-9-R(m53)-
11, R(m53)-16- R(m53)-19, R(m53)-26, 

R(m53)-27 

9  5  M53 

R(m54)-7, R(m54)-9-R(m54)-11,R(m54)-
17 

5 0 M54 

 0 0 M55 

R(miflag)-2, R(miflag)-13-R(miflag)-17, 6 0  מפלג 

 0 0 PT1 

R(PT3)-2-R(PT3)-4, R(PT3)-6, R(PT3)-
19 

5 0 PT3 

 0 0 PT4 

 סך הכל 72 131 

 

לבחון אמצעים מדוייקים למניעת המטרד )לרבות שיקול פינוי יהיה צורך  בהם נחזתה חריגה,עבור מבנים 

 תקבע בשלב תכנון מפורט.דיירים במידת הצורך(, מומלץ כי בחינה זו 
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 כריית המנהרה:

 TBM מעבר ההקו האדום.  בוצע במסגרת פרויקטים רבים בארץ ובעולם דוגמת הקמת TBM -שימוש ב

הנישא  מצלול גוףכ ניתן לחוש ברעד זההסמוכים.  למבנים רעד בקרקע המוקרן ייצרבתת הקרקע, עלול ל

תנאים גיאולוגיים רלוונטיים ב, הקרקע תלוי בעומק המנהרה בפני. מפלס הרעידות באלמנטים של המבנה

מיקום המנהרה  קלסר התרשימים מוצגשב, חתך גיאולוגי, 4.5.2.2.1 תרשיםב .ובאופי הקונסטרוקציה

מטר  20לאורך המסלול, המרחק הקרוב ביותר היא מעיון בתרשים ניתן לראות כי מתחת מפלס הקרקע. 

להלן ניתן לראות   4.2.2.3  בתרשיםבהתאם לגיאולוגיה.  תתאפשר    שתווצרנהרמת הרעידות    רכתהע .לפחות

 .(TBM-)קו אדום מייצג את ה במרחק כתלותעל ידי ציוד לבניית מנהרות  ואת הרעידות שנוצר

 על ידי ציוד לבניית מנהרות שונות במרחקים שונים  ו הרעידות שנוצר :4.2.2.3 תרשים

 

 

 השפעות ,מקרה הגרוע ביותרשגם במ' ליום(, צפוי  10-)כ  TBM -בהתחשב בשיעור ההתקדמות של ה 

גם כאשר ( עבודות)מספר ימים לכל  ים יחסיתזמן קצר יפרקלרק  הרעידות ורעשי המשנה ישמעו/יורגשו

של ככל שהעבודות מתקדמות ומתרחקות, חשיפתו  לקולט מסוים. בסמיכות ממוקמותעבודות המנהור 

 . באופן מהותי , מצטמצםמסוים לרעש המבנה קולט

, באופן אינדקטיבי וכהנחה כתלות במרחק TBM-ה ממעבר הרעידות שיעור מוצג להלן 4.2.2.4 בתרשים

 עד LAeq(15mins)=35 dBAון של הקריטרימצפויה חריגה כי  מעיון בתרשים זה ניתן לקבוע. ראשונית

 .מהמכונה 'מ 50 -חק של כבמרמגורים  עבורימים  ארבעה/חמישה
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חשיפתו של מקלט מסוים לרעש המבנה בקרקע :4.2.2.4 תרשים

  

 Lv=86.5 VdB re 1x10-6עומד על  TBM-ערך הייחוס לצורך חישוב וחיזוי רעידות ממעבר מכונת ה

in/sec  7.6במרחק ( '25מft .) המזמין.ערך זה נקבע בהתאם לדוח חברת אקו בנושא ובתיאום עם 

להלן מוצגים מפלסי הרעידות ומצלולי הגוף הצפויים, בקולטים נבחנים, כתוצאה ממעבר  4.2.2.5בטבלה 

נציין כי התוצאות המחושבות הינם עבור קומת הקרקע של המבנה, ניתן לצפות למפלסים   .TBM-מכונת ה

דציבל תוספת  6 ןח בחשבובנוסף, בהתאם לתיאום עם המזמין, נלק נמוכים יותר עם עלייה בגובה הקולט.

(, להערכתנו בפועל ערך זה עלול להיות נמוך FTA-בגין הדהוד אפשרי במבנה )ערך מקסימלי לפי מדריך ה

 יותר בחלק מהקולטים.

 
 בקולטי רעש נבחנים , TBMמכריית  מצלולי גוףמפלס : 4.2.2.5טבלה 

חתך  קולט
 קרוב

מרחק 
 פקיוא

רום 
 חתך

רום 
קרקע 
 קולט

מרחק 
 אנכי

מרחק  
מציר 

המכונה 
לבסיס 
 הקולט

קריטריון 
רעידות 
 מגורים
VdB re 
1x10-6 
in/sec 

Lv 
מפלס 

רעידות 
  מחושב

קריטריון 
למצלול 
 גוף מבנה

מפלס 
מצלול 

גוף 
 מחושב 

vib1 2+200 0 12 38 23 23 75 72 38 37 
vib2 2+200 13 12 39 24 27 75 70 38 35 
vib3 2+500 6 13 40 24 25 75 71 38 36 
vib4 2+500 4 13 40 24 24 75 71 38 36 
vib5 2+600 4 13 43 27 27 75 70 38 35 
vib6 2+700 8 14 43 26 27 75 70 38 35 
vib7 2+700 0 14 43 26 26 75 71 38 36 
vib8 3+000 0 15 43 25 25 75 71 38 36 
vib9 3+100 0 16 44 25 25 75 71 38 36 

vib10 3+200 0 16 44 25 25 75 71 38 36 
vib11 3+300 0 17 46 26 26 75 71 38 36 
vib12 3+400 0 17 51 31 31 75 68 38 33 
vib13 3+500 0 17 56 36 36 75 66 38 31 
vib14 3+700 0 16 58 39 39 75 65 38 30 
vib15 4+000 11 15 54 36 38 75 66 38 31 
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חתך  קולט
 קרוב

מרחק 
 פקיוא

רום 
 חתך

רום 
קרקע 
 קולט

מרחק 
 אנכי

מרחק  
מציר 

המכונה 
לבסיס 
 הקולט

קריטריון 
רעידות 
 מגורים
VdB re 
1x10-6 
in/sec 

Lv 
מפלס 

רעידות 
  מחושב

קריטריון 
למצלול 
 גוף מבנה

מפלס 
מצלול 

גוף 
 מחושב 

vib16 4+100 10 14 48 31 32 75 68 38 33 
vib17 4+400 12 14 38 21 24 75 71 38 36 
vib18 4+500 11 14 39 22 25 75 71 38 36 
vib19 4+700 10 13 40 24 26 75 71 38 36 
vib20 4+900 16 12 43 28 32 75 68 38 33 
vib21 5+000 16 12 47 33 36 75 66 38 31 
vib22 5+200 0 11 53 40 40 75 65 38 30 
vib23 5+500 0 9 56 44 44 75 64 38 29 
vib24 5+700 0 8 58 47 47 75 63 38 28 
vib25 5+900 0 7 58 47 47 75 63 38 28 
vib26 6+100 0 6 57 47 47 75 63 38 28 
vib27 7+000 10 11 44 30 32 75 68 38 33 
vib28 7+500 0 9 42 30 30 75 69 38 34 
vib29 7+900 14 10 39 26 30 75 69 38 34 
vib30 8+000 15 9 40 28 32 75 68 38 33 
vib31 8+100 0 9 42 30 30 75 69 38 34 
vib32 8+200 0 8 42 31 31 75 68 38 33 
vib33 8+300 0 8 46 35 35 75 67 38 32 
vib34 8+500 0 12 56 41 41 75 65 38 30 
vib35 8+600 0 14 50 33 33 75 67 38 32 
vib36 8+700 0 16 50 31 31 75 68 38 33 
vib37 8+900 0 21 54 30 30 75 69 38 34 
vib38 9+000 12 23 55 29 31 75 68 38 33 
vib39 9+200 0 24 54 27 27 75 70 38 35 
vib40 9+300 6 24 52 25 26 75 71 38 36 
vib41 9+600 0 26 55 27 27 75 70 38 35 
vib42 9+700 5 27 55 25 25 75 71 38 36 
vib43 9+800 4 28 53 22 22 75 73 38 38 
vib44 9+900 31 28 51 20 37 75 66 38 31 
vib45 10+000 4 27 51 21 21 75 73 38 38 
vib46 10+100 15 27 53 23 28 75 70 38 35 
vib47 10+200 6 27 55 25 26 75 71 38 36 
vib48 10+300 13 27 56 26 29 75 69 38 34 
vib49 10+500 12 27 55 25 28 75 70 38 35 
vib50 10+500 10 27 54 24 26 75 71 38 36 
vib51 10+700 12 30 53 20 23 75 72 38 37 
vib52 14+500 0 32 54 19 19 75 75 38 40 
vib53 14+100 28 28 67 36 46 75 63 38 28 
vib54 13+800 20 25 62 34 39 75 65 38 30 
vib55 11+200 34 12 46 31 46 75 63 38 28 
vib56 10+700 0 9 35 23 23 75 72 38 37 
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חתך  קולט
 קרוב

מרחק 
 פקיוא

רום 
 חתך

רום 
קרקע 
 קולט

מרחק 
 אנכי

מרחק  
מציר 

המכונה 
לבסיס 
 הקולט

קריטריון 
רעידות 
 מגורים
VdB re 
1x10-6 
in/sec 

Lv 
מפלס 

רעידות 
  מחושב

קריטריון 
למצלול 
 גוף מבנה

מפלס 
מצלול 

גוף 
 מחושב 

vib57 10+100 0 0 29 26 26 75 70 38 35 
vib58 10+000 19 -2 27 26 32 75 68 38 33 
vib59 9+900 0 -2 28 27 27 75 70 38 35 
vib60 9+900 16 -2 25 24 29 75 69 38 34 
vib61 8+600 0 1 30 27 27 75 70 38 35 
vib62 9+200 14 5 33 25 29 75 69 38 34 
vib63 9+000 13 8 37 26 29 75 69 38 34 
vib64 8+900 3 10 37 25 25 75 71 38 36 
vib65 8+700 12 13 40 25 27 75 70 38 35 
vib66 8+500 8 16 42 24 25 75 71 38 36 
vib67 8+500 3 16 42 24 24 75 72 38 37 
vib68 8+300 0 18 43 22 22 75 73 38 38 
vib69 8+200 14 18 45 24 28 75 70 38 35 
vib70 8+100 0 18 48 27 27 75 70 38 35 
vib71 8+000 10 18 48 27 29 75 69 38 34 
vib72 7+800 2 18 50 29 29 75 69 38 34 
vib73 7+800 10 18 51 30 31 75 68 38 33 

vib74a 7+500 20 20 61 38 43 75 64 38 29 
vib74 7+400 8 20 61 38 39 75 65 38 30 
vib75 7+400 8 20 61 38 39 75 65 38 30 
vib76 7+200 9 21 63 39 40 75 65 38 30 
vib77 6+800 10 23 66 40 41 75 65 38 30 
vib78 6+600 0 24 70 43 43 75 64 38 29 
vib79 5+800 9 26 65 36 38 75 66 38 31 
vib80 5+800 9 26 64 35 37 75 66 38 31 
vib81 5+600 58 26 64 35 68 75 58 38 23 
vib82 5+500 0 28 68 37 37 75 66 38 31 
vib83 5+400 0 30 70 37 37 75 66 38 31 
vib84 5+300 0 32 70 35 35 75 67 38 32 
vib85 5+000 0 37 65 25 25 75 71 38 36 
vib86 5+000 11 37 65 25 28 75 70 38 35 
vib87 4+900 0 37 65 25 25 75 71 38 36 
vib88 4+700 0 36 61 23 23 75 72 38 37 
vib89 4+600 9 32 60 25 26 75 70 38 35 
vib90 4+600 0 32 58 23 23 75 72 38 37 
vib91 4+300 0 23 51 25 25 75 71 38 36 
vib92 4+300 4 23 48 22 22 75 73 38 38 
vib93 4+100 4 17 43 23 23 75 72 38 37 
vib94 4+100 0 17 43 23 23 75 72 38 37 
vib95 3+800 9 12 39 24 26 75 71 38 36 
vib96 3+800 2 12 39 24 24 75 72 38 37 
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חתך  קולט
 קרוב

מרחק 
 פקיוא

רום 
 חתך

רום 
קרקע 
 קולט

מרחק 
 אנכי

מרחק  
מציר 

המכונה 
לבסיס 
 הקולט

קריטריון 
רעידות 
 מגורים
VdB re 
1x10-6 
in/sec 

Lv 
מפלס 

רעידות 
  מחושב

קריטריון 
למצלול 
 גוף מבנה

מפלס 
מצלול 

גוף 
 מחושב 

vib97 3+600 2 12 37 22 22 75 73 38 38 
vib97a 3+500 16 12 38 23 28 75 70 38 35 
vib98 3+200 17 11 38 24 30 75 69 38 34 
vib99 3+200 0 11 37 23 23 75 72 38 37 

vib100 3+000 3 9 40 28 29 75 69 38 34 
vib101 2+800 2 7 38 28 28 75 69 38 34 
vib102 2+600 22 5 35 27 35 75 67 38 32 
vib103 2+400 25 5 31 23 34 75 67 38 32 
vib104 0+600 18 7 33 23 29 75 69 38 34 
vib105 1+400 8 7 34 24 26 75 71 38 36 
vib106 1+000 23 7 37 27 35 75 67 38 32 
vib107 14+500 0 32 55 20 20 75 74 38 39 
vib108 10+900 25 32 53 18 31 75 68 38 33 
vib109 11+400 9 28 63 32 33 75 68 38 33 

vib110a 11+500 0 31 60 26 26 75 71 38 36 
vib110b 11+700 10 33 63 27 29 75 69 38 34 
vib111 11+900 0 32 63 28 28 75 70 38 35 
vib112 12+000 10 30 58 25 27 75 70 38 35 
vib113 12+300 12 24 53 26 29 75 69 38 34 
vib114 12+900 28 17 45 25 37 75 66 38 31 
vib115 16+100 2 -8 24 29 29 75 69 38 34 
vib116 16+700 6 -10 21 28 28 75 69 38 34 
vib117 16+800 11 -10 18 25 27 75 70 38 35 
vib118 17+600 11 -10 22 29 31 75 68 38 33 
vib119 18+200 0 -6 28 31 31 75 68 38 33 
vib120 18+600 0 -5 22 24 24 75 72 38 37 
vib121 19+000 15 -12 15 24 28 75 69 38 34 
vib122 20+300 14 -23 5 25 29 75 69 38 34 
vib123 20+300 15 -20 8 25 29 75 69 38 34 
vib124 21+000 23 -22 14 33 41 75 65 38 30 
vib125 21+400 0 -27 12 36 36 75 66 38 31 
vib126 22+000 0 -20 9 26 26 75 70 38 35 
vib127 22+300 0 -14 11 22 22 75 73 38 38 
vib128 22+800 11 -16 12 25 27 75 70 38 35 
vib129 23+300 6 -18 13 28 29 75 69 38 34 
vib130 24+000 20 -13 16 26 33 75 67 38 32 
vib131 24+200 0 -13 18 28 28 75 69 38 34 
vib132 24+500 0 -15 20 32 32 75 68 38 33 
vib133 24+700 0 -16 17 30 30 75 69 38 34 
vib134 24+900 0 -18 15 30 30 75 69 38 34 
vib135 25+300 0 -18 15 30 30 75 69 38 34 
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חתך  קולט
 קרוב

מרחק 
 פקיוא

רום 
 חתך

רום 
קרקע 
 קולט

מרחק 
 אנכי

מרחק  
מציר 

המכונה 
לבסיס 
 הקולט

קריטריון 
רעידות 
 מגורים
VdB re 
1x10-6 
in/sec 

Lv 
מפלס 

רעידות 
  מחושב

קריטריון 
למצלול 
 גוף מבנה

מפלס 
מצלול 

גוף 
 מחושב 

vib136 25+800 0 -17 18 32 32 75 68 38 33 
vib137 26+000 13 -16 16 29 32 75 68 38 33 
vib138 26+000 60 -16 20 33 69 75 58 38 23 
vib139 26+300 4 -17 17 31 31 75 68 38 33 

vib140 26+800 26 -15 18 30 40 75 65 38 30 
 

 בשלב הקמה מצלול גוףאמצעים ובקרת רעידות ו .4.2.2.3

  :מצלול גוףו רעידות בנושא םמפגעי לצמצוםאמצעים  לנקיטת המלצותינו להלן

, בעת הקמת הקופסאות כי ניתן לראות לעיל, .54.2.2בטבלה המפורטים  החישוביםתוצאות מ •

הקמת רבים במרחק ההשפעה מרעידות ומצלולי גוף בעת עבודות בניינים ישנם  והכניסות,

 . הקופסאות והכניסות של התחנות והמפלגים

למבנים בהם קיים חשש מומלץ לבצע בירור מפורט יותר ביחס לאיזה ציוד בנייה ניתן להשתמש  •

 .והקמת המנהרה כניסות, הקמת הקופסות התחנותלחריגות מהקמת 

 לקבועיתן נ - TBMבזמן עבודות מכונת הלעיל,  4.2.2.5המפורטים בטבלה  החישוביםוצאות תמ •

מדויק יותר ניתוח  נדרש, אז מ' 25 -מלי לבניניים הקרובים היא יותר נמוך מיניהמרחק המ שאם

בשלב התכנון המפורט לקביעת המבנים בהם קיים חשש לחריגה וקביעת האמצעים הנדרשים 

 (.Vib107-ו Vib-52וגמת מבנים המסומנים )ד למניעת המפגע

במטרה לבחון  ותהמנהרכריית עם תחילת , רעידות הנישאים בקרקעלרעשים ולניטור יש לבצע  •

 .נעשה שימוש לצורך הערכה זו םבהנתוני המקור את  אמיתייםבתנאי שטח 

. חלק מתהליך המיועדת הסמוכים למנהרהחינוך למבני מגורים ולמבני הודעה מוקדמת מתן  •

 צריך לכלול מידע על תוכנית הניטור.  ההודעה

שעות הלילה סמיכות למבנים קיימים, בב TBM -קצב התקדמות ה תהאטבחינת האפשרות ל •

 לצמצום הרעידות ורעשי המשנה.

 או ניטור רעש ורעידות בעת ההקמה\ המלצות לביצוע מדידות ו .4.2.3

תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר כלי העבודה בהם יעשה שימוש ייבדקו בהתאם להנחיות  •

. במידה ותתגלינה חריגות יוצגו אמצעים נדרשים כך שהמכונות יעמדו בדרישות 1979,מציוד בניה(

 התקנות.

כן.  התכנון המפורט יוצג דו"ח תכנון אקוסטי מעוד דה יהיה כי לעתולהיתר העבמומלץ כי תנאי  •

בטים שידרשו ע"י המזמין או הגוף הרגלוטורי תוך התייחסות מפורטת יהדו"ח יתייחס לכלל הה

המפורטים לעיל )הקמת התחנות, הפעלת אתרי  הרעש, רעידות ומצלול גוף בשלב ההקמה, הבטיל

 השילוח ומהעבודות התת קרקעיות.

[HP3 ]5או  4.2.2.3הכוונה לטבלה : הערות עם? 
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בעת  מייצגות, רעש/רעידות לבצע מדידות מומלץלצורך ווידוא מפלסי הרעש בעת עבודות ההקמה  •

, בהפעלת אתרי בשלב הקמת הכניסות, הפעלת כלל הכלים הרלוונטים הן בשלב הקמת הקופסה

פרטי המדידה יתואמו   השילוח ובקולטים מייצגים לאורך תוואי עבודות התת קרקעיות. מומלץ כי

כלי העבודה ימוקמו במיקום בהם צפוי כי יגרמו מומלץ כי  .  מול המזמין והגוף הרגלוטורי המאשר

וכלי העבודה יופעלו בהתאם למשטר התפעול הצפוי באתר. משך המדידה   יםלימהמקסי  יםלמפלס

צפוי חריגות יהיה כך שייצג מחזור עבודה שלם. מדידות הרעש והרעידות יבוצעו במבנים בהם 

 מקסימליות וכתלות בשלב העובדה.  
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 איכות אוויר .4.3

 :כללי

קווי המטרו מתוכננים ברובם להבנות באזורים אורבניים צפופים. לפיכך, מתוכננים רוב הקווים והתחנות 

להיות תת קרקעיים באופן שהשפעתם על הסביבה תהיה מינימלית. בנוסף, יש לזכור שהתשתית הינה 

 . מונעת על ידי חשמל, דבר המפחית את פליטת המזהמים לעומת מנועי שריפה קונבנציונליים

בעת עבודות ההקמה מתקיימות פעולות בעלות פוטנציאל ליצירת מטרדי אבק. פרק זה יפרט אודות אותן 

 הפעולות, מידת השפעתן האפשרית על הסביבה ומהם האמצעים למניעתן, במידת הצורך.

 מקורות למפגעי אבק בעת עבודות ההקמה  .4.3.1

מופעים עיליים. פעילויות אלו כוללות את עיקר הפעולות בעלות פוטנציאל למפגעי אבק הינן בעבודות עם 

מחנות הקבלן, כריית פירי השילוח, התחנות, המפלגים, הדיור המסילתי, הדיפו וחניוני חנה וסע לאורך 

 התוואי.

 :להלן פירוט הפעולות הפוטנציאליות לגרימת מפגעי אבק

ים תת קרקעיים כגון ( לטובת ביצוע מבנCut and Coverעבודות עפר בכלל ועבודות חפירה וכיסוי ) .1

 תחנות/מפלג/דיור מסילתי וכיו"ב בפרט.

 פינוי עודפי חפירה מקידוח כלונסאות/קירות סלארי. .2

 עבודות כרייה ומילוי )שינוע עפר בדרכים לא סלולות. .3

 אחסון חומר חפור או חומרי בניה בתפזורת. .4

 עבודות חציבת אלמנטי בטון. .5

 מפעלי בטון )במידה ויוקמו( .6

 עבודות ההקמה ושלבי ביצוע. –3.8.3לפרוט אופן ביצוע כל אחת מעבודות לעיל ראה/י פרק 

 להלן פרוט פוטנציאל מפגעי האבק מביצוע פרויקט המטרו:

( לטובת ביצוע מבנים תת קרקעיים כגון Cut and Coverעבודות עפר בכלל ועבודות חפירה וכיסוי ) .1

 תחנות/מפלג/דיור מסילתי וכיו"ב בפרט.

ורך תוואי קוו המטרו פוטנציאל פיזור החומר החפור באוויר משתנה. התוואי, העובר בקרקע שרובה לא

חולית ולעיתים חמרה וכורכר, חוצה בחלקו תווך בלתי רווי ובחלקו תווך רווי. תוואי המטרו העובר בקרקע 

בת גיבוש והוצאת שאינה רוויה אינה מהווה פוטנציאל לפיזור עפר כיוון שתוספי הכרייה המוספים לטו

החומר מתת הקרקע מקנים לקרקע לחות ומרקם בוצי. הקרקע החפורה באזור הרווי יוצאת ברובה רטובה 

ולכן האפשרות למטרדי אבק בחלק הרווי הינה מינורית. באזורי המבנים התת קרקעיים כגון תחנות 

עלול להוות פוטנציאל  מפלגים דיור מסילתי וכיו"ב החפירה של הקופסא עד להגעה למפלס מי התהום

למטרדי אבק. הפוטנציאל גדול יותר בתחילת החפירה כאשר הכלים במפלס הקרקע. ככל שמעמיקים את 

 החפירה הפוטנציאל לפיזור אבק הולך וקטן.
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 קידוח כלונסאות/קירות סלארי .2

קידוח כלונסאות לאורך הקו יהיה במכונות סיבוביות רגילות ולא במכונות מיקרופיילים שיוצרות אבק. 

בנוסף מרבית העבודות הללו נעשות בעזרת הזרקת בנטונייט בזמן הקידוח, דבר זה מסייע להוריד את 

 החיכוך של המקדח וכן מסייע להשאיר את החפיר פתוח שלא יקרוס אל תוך עצמו. 

עבודות העפר בפרויקט אינן נחשבות כעבודות יוצרות אבק ובמידה ואכן יווצר אבק הוא יהיה מכאן ש

 בכמויות מצומצמות.

 שינוע עפר .3

שינוע עפר יתבצע, כנדרש בחוק, על ידי משאיות סגורות. מכאן, שמעט האבק שעלול להיווצר מהקרקעות 

 שיחפרו לא יתפזר באוויר.

רוני ולכן תנועת המשאיות תהיה בדרך כלל בכבישים סלולים בהם תוואי המטרו מתוכנן ברובו בשטח עי

 לא צפויה היווצרות מטרדי אבק.

באזורים לא בנויים תיסללנה דרכי גישה זמניות. לעת התכנון המפורט ותכנון הביצוע תבוצע ניתוח מפורט 

תהיה גבוה מאד של הפוטנציאל להיווצרות אבק מדרכים אלה. במידה והפוטנציאל להיווצרות מטרדי אבק  

יינתן פתרון של ריבוד/סלילת הדרך.  מסמכי מניעת המפגעים בעת ההקמה אשר יבואו לאישור הוועדה 

 יגדירו איזה דרך תבוצע ומה אמצעי מניעת מטרדי אבק.

 אחסון עפר וחומרי בניה .4

אוחסנו אחסון קרקע חפורה וחומרי בניה )בעיקר מצעים( יהיו באזור אתר ההתארגנות. חומרי החפירה י

באתר באופן זמני )ראה סעיף אתרי התארגנות(. האחסון יהיה בתוך בור מבוטן. פינוי החומר החפור יהיה 

לאתר מיועד מחוץ לגבולות הפרויקט באזורים המרוחקים משימושים רגישים, שמיקומו יקבע לקראת שלב 

 התכנון המפורט.

 עבודות עפר ליצירת משטח מיושר .5

וחנה וסע יוצר במקרים רבים פיזור אבק. יש לנקוט באמצעי  דפוכגון  יישור השטח להקמת מתחמים

 ( המתאימים לצמצומם.4.4.3)ראה פירוט בסעיף  ההפחתה

 חציבות בטון .6

כבכל תהליך בניה גם בבניית תחנות המטרו תהינה חציבות בטון בשלבי עבודה שונים. מדובר בחציבות 

 ף הבניה. חציבות אלו יוצרות פוטנציאל לאבק.בטון במועדים קצרים בהיקפים קטנים יחסית להיק

 חציבות יטופלו, כמקובל, על ידי רסס מים שיפעל לכל משך ביצוע החציבות.  

 טיפול באבק על ידי רסס מים נחשב לטיפול יעיל שמפחית במידה רבה את האבק שנוצר.

 מפעלי בטון )במידה ויוקמו( .7

פרויקט ייתכן צורך בהקמת מפעל בטון ייעודי בשל גודל התכנית וכן דרישות הבטון הגבוהה של ה

שיספק את צרכי הבטון של הפרויקט. יש לזכור שעל הבטון להיות מיושם בפרויקט )יציקה( תוך 

דקות, לאחר מכן יש ירידה באיכות הבטון והבטון מתקשה בתוך המערבל תוך כדי שינועו. לעת   90

פרויקט. הדבר תלוי במפעלי הבטון התכנון המפורט יבוצע ניתוח של אופן הספקת הבטון ל
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הקיימים במועד הביצוע, גודלם ומרחקם מהתכנית וכן דרישות הבטון למשק הנובע מפרויקטים 

אחרים. מפעל בטון כזה יעמוד בדרישות כל דין. לעת הגשת בקשה זו מהמוסד המוסמך תוכן תכנית 

בתיים לרבות נושאי רעש מניעת מפגעים אשר תפרט בין השאר את האמצעים למניעת מפגעים סבי

 אבק ועוד.

 

 :לסיכום

אופי העבודות וסוג החומרים הצפויים במרבית העבודות לאורך תוואי קווי המטרו הינם בעלי  -

פוטנציאל נמוך ליצירת אבק. אם זאת, קיימים מספר מוגבל של פעולות בהם ישנו פוטנציאל 

להיווצרות מטרדי אבק כגון חפירת פנים התחנות,  אחסנת חומרים וחציבות בטון אשר יטופלו על 

 ת מרובות למניעת הרחפת האבק ובהתאם לטבלה להלן. ידי הרטבו

 

, חנה וסע, חפירת המנהרות, פירי השילוח והתחנות וכן תפעול אתרי דפוכאמור, ביצוע העבודות הבאות: 

אלו ומפרטת מהן הפעולות שעלולות   מסכמת אלמנטים.  4.3.2.1ההתארגנות עלול לגרום לפיזור אבק. טבלה  

אמצעים לצמצומם )להרחבה בנושא האמצעים לצמצום פליטות האבק ראה/י לגרום לפיזור האבק ומהם ה

 (. 4.3.2סעיף

: האלמנטים הרלוונטים לביצוע לאורך התוואי בעלי פוטנציאל לפיזור אבק והאמצעים 4.3.2.1טבלה 

 לצמצומם

הפעולה היוצרת פיזור  האלמנט

 אבק

 הערות האמצעים לצמצומו

  הרטבה סלולהנסיעה בדרך לא  דיפו וחנה וסע

 יישור השטח

כיסוי/הרטבה לפי  .1 יצירת ערמות עפר

 הצורך.

 שפיכת עפר בגובה נמוך .2

הפעילות שמבוצעת 

בערמות העפר בעלות 

פוטנציאל להיווצרות 

עננת אבק כוללות בין 

היתר, יישור באמצעות 

 שופל, העמסת עפר וכו'.

בניית מבני הדיפו )יסודות  דיפו

 והמבנים עצמם(

פעילויות עם פוטנציאל 

ליצירת אבק, תלווה 

 בהרטבה.

 

הנחת מסילות באזור 

חניית הרכבות ובתוואי 

 נסיעת הרכבת בדיפו
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הפעולה היוצרת פיזור  האלמנט

 אבק

 הערות האמצעים לצמצומו

מבנים תת 

 קרקעיים

תחנות, פירי 

שילוח, מפלגים, 

 דיור מסילתי

קידוח כלונסאות/קירות 

 סלארי

שימוש בבנטונייט לייצוב 

החפירה וכן למזעור מטרדי 

 האבק 

 

עודפי העפר יורטבו בהתאם  חפירה והוצאת קרקע

 לצורך.

 

החציבה מתבצעת לשם  ליווי החציבה ברסס מים. חציבה בבטון

הסרת החלק העליון של 

 קירות הסלארי

אתרי 

 התארגנות 

 הרטבה נסיעה בדרך לא סלולה

 המשאיותושטיפת גלגלי 

שטיפת הגלגלים 

תבוצענה על ידי התקנת 

שוקט לשטיפת גלגלים 

או עמדת שטיפה 

מבוטנת )גרניק( אשר 

תנוקז אל תוך אתר 

 ההתארגנות

איחסון עפר בבור איגום 

(Muck pit) 

בור איגום העפר יהיה  הרטבה במידת הצורך

מדופן למניעת חילחול 

 תשטיפים לתת הקרקע.

 

 מפגעי אבקאמצעים למניעת  .4.3.2

 להלן הוראות בדבר הימנעות מפיזור אבק:

 מטרדי אבק מעבודות תת קרקעיות 

 תיעשה מתחת לפני הקרקע, על כן לא צפויים מפגעי אבק מפעולות אלה.  TBM-עבודות הכרייה בשיטת ה

  אתרי עבודה מטרדי אבק מפעולות 

 4.3.1לאור הנאמר בסעיף  .הינן מהעבודות מעל לפני הקרקע םכאמור עיקר מקורות האבק הפוטנציאליי

לא צפויים מפגעי אבק משמעותיים אם בכלל. למען הסר ספק, באתרי ההתארגנות יבוצעו הפעולות הבאות, 

 עליהן יש להקפיד בעיקר בעונות יבשות: 

 טרם תחילת העבודות, האתר יגודר בגדר אטומה לחלקיקים ואבק. .1

השטחים הבאים: משטחי עבודה, דרכי גישה לאזורי ערמות החפורת, שטחי ההתארגנות הרטבה של   .2

שאינם סלולים, או לחילופין טיפול באמצעות חומר אחר היוצר תאחיזה של חלקיקי העפר, כך 

 שתמנע התרוממות האבק ופיזורו בסביבה. לא יעשה שימוש בתימלחות לצורך ההרטבה.
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כולל חומר חפור החשוד בזיהום( יעשו תוך כדי הרטבתו, במידת פעולות שפיכה של חומר יבש )לא  .3

 הצורך, ובהתאם להנחיות המפקח הסביבתי.

שטיפת גלגלי משאיות היוצאות מהמתחם. שטיפת הגלגלים תבוצענה על ידי התקנת שוקט לשטיפת  .4

וקו גלגלים או עמדת שטיפה מבוטנת )גרניק( אשר תנוקז אל תוך אתר ההתארגנות במידת הצורך ינ

 הדרכים והמדרכות הסמוכות באמצעות מכונת טיאוט.

כיסוי משאיות המשנעות חפורת ופסולת ביריעות מתאימות ומהודקות. היריעות תכסינה גם את צדי  .5

 המשאית.

 נסיעת כלי הרכב באתר, לרבות ציוד הנדסי, תתבצע במסלולי הנסיעה בלבד.  .6

 כיסוי מערומי החפורת ביריעות.  .7

 15ה בתחום אתר העבודה. מומלץ להקפיד על מהירות נסיעה שלא תעלה על הגבלת מהירות נסיע .8

 קמ"ש. יש להציב שילוט להגבלת מהירות הנסיעה באתר.

באתרי התארגנות הסמוכים לאזורי מגורים, במידה וקיימים כאלו, ובמטרה להגן על התושבים  .9

 מ'. 5 ועל הולכי הרגל מפני מפגעי אבק, גובה ערמות החומר היבש לא יעלה על

 הוראות בדבר ניטור איכות אוויר לעת תקופת ההקמה .4.3.3

ולנקיטת האמצעים למניעתם  4.3.1לאור הנאמר על הפוטנציאל הנמוך להיווצרות מפגעי אבק בסעיף 

 לא צפויים מפגעי אבק משמעותיים בגין העבודות לפרויקט המטרו. 4.3.2המפורטים בסעיף 

ואלי הינו נוהל אשר מתבסס על בדיקה עיתית של מנהל האתר או עם זאת, יבוצע ניטור ויזואלי. ניטור ויז

ממי מטעמו הממונה על הנושא לזיהוי הרחפת אבק, קבלת התייחסות וזיהוי על ידי מנגנון הפיקוח של 

הפרויקט. באתרי העבודה שוהים מנהלים בכל שעות העבודה. מנהל האתר או מי מטעמו יבצע ניטור לפיזור 

 מידת הצורך יתוגברו ההרטבות והאמצעים לצמצום המפגעים. אבק באתרי העבודה וב

 אלקטרומגנטיים  שדות .4.4

 שדות אלמ"ג מתוואי המסילה  4.4.1

בפרק זה מוצג אפיון תיאורטי של בטיחות שדות אלקטרומגנטיים לאדם והשפעות על שימושי ויעודי 

. M2הקרקע כתוצאה מהיווצרות הפרעות פוטנציאליות באזורים הסמוכים לתשתית הרכבת בקו המטרו 

ם . בבסיס האומדנים המוצגיM3לקו המטרו  Sistraנתוני הזרמים של קו המטרו סופקו על ידי חברת 

הנו זהה בנתוני הזרם הרגיל וזרם היתר שיעברו בפס החשמול שלו  M2במסמך זה ההנחה שקו המטרו 

 . נתוני השטף המחושב הושוו לקריטריון החשיפה לבחינת העמידה בדרישות התקינה/רגולציה.M3למטרו  

 

 קריטריונים לחשיפת אדם לשדות אלמ"ג 4.4.1.1

של רמות חשיפה והמרחקים נדרשים למניעת טווחי הבטיחות והתאימות האלמ"ג, כוללים קביעה 

 CENELEC EN 50121-2קונפליקטים עם הנחיות המשרד להגנת הסביבה ובהתאמה לתקן האירופאי 

 בנושא פליטה אלמ"ג מתשתית הרכבת ומהרכבת. 
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 צפיפות שטף שדה מגנטי בזרם ישר

ארגון הבריאות העולמי  )זרם ישר(. המשרד להגנת הסביבה אינו מגביל חשיפה לשטף שדה מגנטי סטטי

 ICNIRP (International Commission on Non-Ionizingהעוסק בהגבלת חשיפה לקרינה בלתי מייננת, 

Radiation Protection 5-( ממליץ כי חשיפת קוצבי לב  לשטף שדה מגנטי סטטי תהא מתחת לGauss  או

5000mGauss 400,  וחשיפת הציבור תוגבל לmT  4000אוGauss . 

לחשיפה המותרת לקוצבי  ICNIRPמאמצות את קריטריון   (ACGIH)תקנות משרד העבודה האמריקאי 

( רמת החשיפה המותרת  EN50061לב לשדה בזרם ישר. עם זאת, יצוין כי על פי התקן המקביל באירופה )

של כל  ממליץ על חשיפה מרבית ACGIH5תקן משרד העבודה לציבור מקצועי  גאוס.  10-גבוהה פי שתיים 

 גאוס.  600הגוף לשדות מגנטיים הנוצרים בסביבת מקורות זרם ישר שלא תעלה על 

במסמך זה, נערכה התייחסות לתקינה האמריקאית לחשיפה לשדות מגנטים מזרם ישר )הן לנושאי קוצב 

 גאוס לציבור. 600 -גאוס לנושאי קוצב לב ו 5לב והן לציבור( המחמירה יותר: 

 

 טי בתדר חילופיןצפיפות שטף שדה מגנ

תשתית רכבת המטרו אינה משדרת גלים אלקטרומגנטיים מכוונים בתדר רדיו. הווה אומר עוצמת קרינה 

)ראו פירוט  ICNIRP6הרדיו הנפלטת מהתשתית ומהרכבת ביחס לשדה הקרינה הבטיחותי על פי הנחיות 

הרכבת ייווצר שטף שדה מגנטי בנספח ג'( הנה חלשה מאוד ואינה מסכנת אדם. עקב הזרם הגבוה המניע את  

ימצאו גם מרכיבי  Hz 50גבוה יחסית בזרם ישר )תדר אפס( והואיל וזרם זה מיושר מזרם חילופין בתדר 

-300ולאדוות של  Hz 50 –. פרט לתדר הבסיס Hz 3000עד  50Hz –שדה מגנטי בתדרים מאוד נמוכים 

1200Hz ם ייצרו עוצמה זניחה של שטף שדה מגנטי.על קווי הכח העיליים לרכבת המטרו, כל שאר התדרי 

, הקרוב לתדר אפס 1Hzמתייחסות לחשיפה לשטף שדה מגנטי בתדר חילופין עד לתדר  ICNIRPהנחיות 

גאוס. החשיפה   400  -של השדה המגנטי. על פי הנחיות אלו החשיפה המותרת לכלל הציבור לשדה בתדר זה  

גאוס ללא ציון  2000הנה  ICNIRPעל פי  Hz 50 –ופין( המרבית המומלצת לכלל הציבור בתדר הרשת )חיל

שעות ביממה( ולציבור מקצועי ההמלצה להגבלת  24מגבלת זמן )משמע מתייחס לחשיפה ארוכה של 

 גאוס במהלך יום עבודה. 5000החשיפה מתייחסת לשטף שדה מגנטי של 

לספי החשיפה לכלל הציבור, הקטין את סף החשיפה לז"ח בתדר   2013, בהמלצה מספטמבר  7המשרד להג"ס

50Hz  מסף החשיפה לפי  0.2%לכדיICNIRP 4, היינו לכדיmG  בממוצע ליממה ולאזורי תעסוקה לסף של

8mG .יצוין כי סף החשיפה . בהתאם, במסמך זה תינתן התייחסות לקריטריון המחמיר של המשרד להג"ס

צע יומי מיליגאוס( המומלץ על ידי המשרד להגנת הסביבה מתייחס לזרם חילופין והנו ממו 4) 4mGשל 

מתייחס לתנועה של שתי מ'  0בתנאי עומס אופייני מקסימלי, טווח הבטיחות המחושב במסמך זה של 

 בעתיד אך במסמך זה ללא שום מיצוע.  רכבות בכיוונים מנוגדים על שתי מסילות עם מיצוע יומי

 

 

 

 

 , רמות חשיפה מומלצות לציבור מקצועי.American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACIGH(תקן  5

6  ICNIRP - Guidelines for Limiting Exposure to Time Varying Electric, magnetic, and Electromagnetic Fields (Up to 300GHz), ICNIRP - 

International Council for Non-Ionizing Radiation Protection, 25 November 2010. 
טרנט של המשרד, חשיפת האוכלוסייה לקרינה אלקטרומגנטית בתדר רשת החשמל, דף המשרד להג"ס באתר האינ  7

 .24.7.02מתאריך 
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 מילון מונחים 4.4.1.2

, תאורה, מיזוג אוויר, מערכות שונות הקו המזין את כל צרכני רכבת המטרו, כולל: מנועי ההינע  פס שלישי:

 -זרם אופייני הנצרך על ידי שלוש קרונות   1500V ;אחרות. מאפייני הפס השלישי הם: מתח זרם ישר של 

; 5145A -דקות(  2 -. זרם מרבי בעומס לזמן קצר )כ3000kWאמפר, בהתאמה להספק האופייני של  1500

 .6000Aזרם קצר 

הפס משמש להחזרת הזרם המניע את רכבת המטרו במקום החזרת הזרם דרך פס רביעי )אופציונלי(: 

הפסים. היתרון בשיטה זו, העדר זרמים תועים דרך הקרקע העלולים לגרום לקורוזיה של תשתיות 

 מתכתיות טמונות.

ת המתח הישר, המסילה מחוברת למוליכים המחברים אותה לצד השלילי של מוצא הספק קו זרם חוזר:

 מהזרם עלול לדלוף לאדמה. 5% -פסי הרכבת מחזירים את רוב הזרם הישר למיישרים וכהיינו 

של חברת חשמל. חלק מהאנרגיה  22kVתחנת המשנה להספקת המתח מוזנת ממתח ז"ח  תחנת משנה:

ההינע ז"ח תלת פאזי. להזנת מערכות  400Vנמסר לצרכנים )תחנות וציוד עזר לאורך המסילה( כמתח 

 בקרונות הרכבת מיושר המתח במוצא השנאים לקבלת המאפיינים הנדרשים לקו המתח העילי. 

התקן המחליק לאורך הפס השלישי והעשוי כאלקטרודה בודדת המחבר בין קרון הרכבת  פנטוגרף:

 למערכת החשמל ומאפשר הזנת מערכות החשמל של הרכבת תוך כדי תנועה או עמידה.

 : זרם אשר אינו עובר במוליך ובתוואי אשר יועד עבורו.(Stray Current) זרם תועה:

 כימי, אשר גורם לחמצון מתכת ולהרס התכונות של החומר.-תהליך אלקטרו קורוזיה: 

יחידת הזמן המשמשת למיצוע צפיפות הספק הקרינה, לצורך השוואה  מיצוע בזמן של קרינה בתדר רדיו:

 דקות. 6 –( ICNIRPקובלת על פי התקן בארץ )עם תקני בטיחות קרינה. יחידת הזמן המ

משך הזמן המצטבר של החשיפה עולה על משך יחידת הזמן המשמשת למיצוע רמת  חשיפה מצטברת:

 צפיפות הספק הקרינה.

רכיב השדה החשמלי ורכיב השדה המגנטי שני הרכיבים  -הגל האלמ"ג מורכב משני רכיבים  גל אלמ"ג:

ן התפשטות הגל. עוצמת הגל האלמ"ג נתונה ביחידות של צפיפות הספק שדה ניצבים זה לזה וניצבים לכוו

 הקרינה )ראה להלן(. 

. עוצמת השדה (V/m)צפיפות השדה החשמלי מבוטאת ביחידות וולט למטר  (:Eעוצמת שדה חשמלי )

 החשמלי קטנה ביחס ישר להתרחקות הגל החשמלי מהמקור )האנטנה או המעגל המפיץ את השדה(.

. עוצמת השדה (A/m)צפיפות השדה המגנטי מבוטאת ביחידות אמפר למטר (: Hעוצמת שדה מגנטי )

המגנטי קטנה ביחס ישר להתרחקות הגל המגנטי מהמקור )קו בודד המפיץ את השדה המגנטי(. עוצמת 

ירים השדה המגנטי יורדת ביחס הפוך למרחק בריבוע מלולאות כמו זו שבין קו ההזנה העילי והפסים המחז

 את הזרם בתשתית רכבת המטרו.

אדם נחשף לקרינה בתדר רדיו כאשר בגופו פוגע גל אלקטרומגנטי. חלק מהקרינה  חשיפה לשדה קרינה:

הפוגעת מוחזר )הגוף משמש כמראה(, חלק נספג ברקמות הגוף וחלק מהקרינה עובר את הגוף בלא שיבלע 

ויה בתדר הגל הפוגע ובזווית הפגיעה של הגל ברקמות. כמות ההחזרה, הבליעה והמעבר של הקרינה תל

 בגוף.
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חשיפת אדם לקרינת תדר רדיו באופן שאינו קשור באופן ישיר לתעסוקתו, כאשר  חשיפת כלל הציבור:

האדם הנחשף אינו מודע לקיומה של הקרינה או אינו שולט על מקור השידור ואינו יכול לפיכך למנוע 

ור כלולים תושבים, עובדים, מבקרים, המתגוררים או שוהים היחשפות לקרינה זו. במונח כלל הציב

 במסגרת פעילותם בסמוך לתשתית רכבת המטרו.

המרחק המזערי מהמסילה במטרים, על פני הקרקע בו רמת שדה  טווח בטיחות )בין המסילה לאדם(:

 רד להג"ס.הקרינה שווה או נמוכה מספי החשיפה המוגדרים בתקן בטיחות קרינה או על פי הנחיות המש

המרחק המזערי מהמסילה במטרים בו רמת שטף השדה המגנטי נמוכה  טווח השפעה על ציוד אלקטרוני:

 מרמת הפגיעות הידועה של התקני קרן אלקטרונים חופשיים וציוד אלקטרוני בכלל.

 

 נתוני הקלט 4.4.1.3

 לביצוע אנליזה של שדות אלמ"גכלים  .א

משמשת לניתוח שפיעת שטף השדה המגנטי מקווי כוח עיליים, שנאים, קווי צבירה  MMIתוכנת מחשב 

חשמליים וארונות חשמל למקורות הספק חשמלי זרם ישר, זרם חילופין, חד פאזי ותלת פאזי. חבילת 

התוכנה הנה תוכנה בדוקה, אשר פותחה על ידי מהנדס אורן הרטל אשר ביצע יחד עם משה נצר תסקיר 

 ג לרכבת הקלה בירושלים, תל אביב, ונצרת וחשמול רכבת ישראל.סביבה אלמ"

 מאפייני מערכות החשמל .ב

 Systra:Metroשל חברת  Feasibility Studyשל המטרו נלקחו מתוך מסמך  החשמלייםהמאפיינים 

Network System Feasibility Study Report, FEA Traction Power Simulation - M3, Dated 

20/12/2018 

 המאפיינים העיקריים של אספקת הכוח לרכבת המטרו ותשתית המסילה מפורטים להלן:

 . V 1500פס שלישי )+(: אספקת זרם ישר במתח של  •

 (: הפס המחזיר את הזרם לתחנת המיישרים.-פס רביעי ) •

 . 3000kWשל    אמפר, בהתאמה להספק האופייני  1500  -זרם אופייני הנצרך על ידי שלוש קרונות   •

 5145A -דקות(  2 -זרם מרבי בעומס לזמן קצר )כ •

 )מספר שניות(. 6000Aזרם קצר  •

 מ'. 0.5 –גובה הפס השלישי מעל למסילה  •

 מ' 1.52 -רוחב הפסים  •

 מ' 4.2  -מרחק בין שתי מערכות פסים מקבילים  •

ק זה נלקח מ' )תחנת הרב לוין, ר"ג(. עומ -16עומק מינימלי של פסי המסילה מתחת לקרקע  •

 כמייצג לכל אורך קו המטרו.

 זרמי הרכבת:         

 100%קטנרי:  •

 47.5%פס ימני:  •

 47.5%פס שמאלי:  •

 אם קיים פס רביעי( 0%) 5%זרמי אדמה:  •
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 0%קו מחזיר עילי:  •

 0%קו מתח גבוה תת קרקעי:  •

 בהמשך. 4.4.1.6.1עד   4.4.1.3.1מוצג באיורים  -שטף השדה המגנטי ממערכות הרכבת  חישוב

 

 תצורות של פעילות רכבת המטרו .ג

 16mרכבת המטרו מצויה בתת הקרקע בעומק של 

 שתי רכבות הנוסעות בכיוונים מנוגדים במנהרה )מצב שכיח(  •

  שטף שדה מגנטי סטטי אופייני •

  דקות( 2 -שטף שדה מגנטי סטטי שיאי )כ •

 אמפר. 13.8מהזרם הישר האופייני(, היינו  0.92%שטף שדה מגנטי ז"ח אופייני ) •

, כאשר הסימולציה של זרמי 4.4.1.3.1והם מתוארים באיור  Systraמאפייני הזרם נלקחו מתוך מסמך 

. האיור מתאר את מאפייני זרם השיא והממוצע עבור כל תחנת מיישרים M3המטרו בוצעה על קו מטרו 

 .M3זהים לנתוני קו המטרו  M2, כאשר הונח שנתוני קו המטרו M3לאורך קו המטרו 

 מאפיינים עיקריים:

 1715A: מרבי למשך דקה אחת rmsזרם  •

 1494Aמרבי למשך שעתיים:  rmsזרם  •

הנו  1500Vוהזרם הנומינלי בהתבסס על מתח של  3000kWההספק הנומינלי של מיישר הנו  •

2000A. 

 זרמי היתר הצפויים: IEC 62695 -ו IEC 62590בהתבסס על התקנים  •

o  זרם יתר למשך שעתיים למיישרVI 3000 -פעמים הזרם הנומינלי, היינו ל 1.5 -שווה לA. 

o  לפי הסימולציה של ביקוש הזרם על ידי המטרו הזרם המרבי לשעתיים הצפוי הנו

1494A 3000, היינו מתחת לגבול שלA. 

o  זרם היתר למשך דקה של מיישריםClass VI פעמים הזרם הנומינלי, היינו ל 3 -שווה ל- 

6000Aם היתר המרבי . עלפי הסימולציה זרrms  1715למשך דקה  הנוA  שהנו נמוך

 .6000Aמהגבול העליון של 

 .3000kWאומדן זה מראה שלמיישר עם הספק נומינלי של  •

מספר שניות( יכול להזרים בקטנרי (מצב תקלה בו יהיה קצר חשמלי למשך זמן קצר על קו מסילה בודד 

ה פשוטה, כאשר המסילה מבודדת מהקרקע, היא חלוקת הזרם בין המוליכים, בצור .6000Aזרם ישר של 

בחלוקה שווה   TTRשהפס השלישי נושא את הזרם בכיוון מהתחמ"ש לרכבת והפסים מחזירים את הזרם ל  

 בין פס ימין ושמאל. אחוזי הזרם בכל מעגל מוצגים בסעיף א לעיל.

של מוצא אספקת המתח הישר בתחנת  (return)קו הזרם החוזר מתבסס על חיבור המסילה לקו החזרה 

המשנה. במקביל לקו המסילה יש לעיתים עיבוי של שטח החתך של כבלי נחושת להקטנת ההתנגדות 

 החשמלית של מסלול הזרם החוזר והקטנת הזרמים התועים.
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 M3מאפייני זרם השיא והממוצע לכל תחנת מיישרים לאורך קו מטרו  4.4.1.3.1איור 

 

 מאפיינים גיאומטריים (א

פסים(. הנחת העבודה  3מציג חתך סכמתי של רכבת המטרו בתת הקרקע )מערכת  4.4.1.3.2איור 

 מ' )נמוך מהעומק המוצג באיור(. 16הינה שהעומק המזערי בין פני הקרקע למסילת הרכבת הינו 

ים את הזרם פסים: פס הזנה חיובי )+( ושני הפסים עליהם נעה רכבת המטרו המחזיר 3מערכת 

 .X 2( -לתחנת היישור )
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 פסים 3מערכת  -חתך סכמתי של רכבת המטרו בתת הקרקע -4.4.1.3.2איור 

 

 פסים(.  4מציג חתך סכמתי של רכבת המטרו בתת הקרקע )מערכת  4.4.1.3.3איור 

היישור. הפסים פסים:  קיים פס רביעי מקביל לפס השלישי המיועד להחזרת הזרם לתחנת    4מערכת  

 עליהם נעה רכבת המטרו משמשים רק כמשטח הסעה ולא להחזרת הזרם.
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 פסים 4מערכת  -חתך סכמתי של רכבת המטרו בתת הקרקע -4.4.1.3.3איור 

 

 

 אומדן שטף השדה המגנטי 4.4.1.4

קוצבי החישוב נעשה בזרם ישר, לבחינת השפעה על קוצבי לב, של שדה מגנטי סטטי כאשר סף הרגישות של  

; האומדן לשטף שדה מגנטי שמקורו בזרם החילופין של אדוות 5Gaussהוא   ACGIHלב המקובל לפי

)המתייחס לזרם  4mGהיישור על גבי הזרם הישר הושווה להמלצות המשרד להגנת הסביבה לסף של 

 .1200Hzדיודות הנו  24חילופין( בממוצע ליממה. תדירות האדוות בהנחה של קיום מיישרים עם 

התחשיב של שטף השדה המגנטי מהמסילה נעשה לשתי רכבות, אחת בכל כיוון, על שתי המסילות המוצגות 

. האומדן של שטף השדה המגנטי נעשה ביחס לדרישות הגבלת חשיפת אדם לשטף זה, 4.4.1.3.2באיור 

המומלץ בזרם . בחוק הקרינה אין, כיום, סף מחייב. סף החשיפה  2006כרשום בחוק הקרינה הבלתי מייננת  

 ביממה.  4mGמרבי ממוצע הנו 

היות והתחשיב, המוכוון להמלצות המשרד להגנת הסביבה, מתייחס לממוצע החשיפה ביממה, יש לחשב 

 ממוצע זה מתוך תכנית ההיסעים הצפויה של רכבת המטרו שעדיין לא נמסרה לנו. 
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 פסים 3שטף השדה המגנטי המחושב למערכת של  4.4.1.5

 )מצב שכיח(: 1500Aרם ישר של שטף שדה מגנטי בז .א

לשתי רכבות הנעות בכיוונים מנוגדים   1500Aמציג את שטף השדה המגנטי בזרם ישר של  4.4.1.5.1איור 

מציג את אותו השטף על רקע חתך המנהרה. מתוך האיורים ניתן לראות   4.4.1.5.2)מצב שכיח(, ואילו איור  

 40mG (40מ' מעל המסילה(:  17מ' מעל פני הקרקע ) 1בגובה  –ששטף השדה המגנטי הסטטי המרבי 

מיליגאוס. כלומר, בשני המקרים שטף   500 -מרבי מגיע למיליגאוס(, ובתוך הקרונות שטף השדה הסטטי ה

 גאוס. 5השדה המגנטי הסטטי המרבי עומד בקריטריון 

     
 )מצב שכיח( 1500Aשטף השדה המגנטי בזרם ישר  -4.4.1.5.1איור                             
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 על רקע חתך המנהרה 1500Aשטף השדה המגנטי בזרם ישר  - 4.4.1.5.2איור 

 

 :5145Aשטף שדה מגנטי בזרם ישר שיאי של  (ב

לשתי רכבות הנעות בכיוונים  5145Aמציג את שטף השדה המגנטי בזרם ישר שיאי של  4.4.1.5.3איור 

מציג את אותו השטף על רקע חתך המנהרה. מתוך האיורים ניתן לראות  4.4.1.5.4מנוגדים, ואילו איור 

ששטף השדה המגנטי בכל מקום סביב המסילה ובתוך הרכבת הינו נמוך מסף החשיפה לקוצבי לב 

(5000mGהיינו אינו גבוה מ ,)-3000nGauss 5145, בזרם קשר שלA. 
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 5145Aשטף השדה המגנטי בזרם ישר שיאי של  - 4.4.1.5.3איור 
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 על רקע חתך המנהרה  5145Aשטף השדה המגנטי בזרם ישר שיאי של  - 4.4.1.5.4איור 

 

 שטף השדה המגנטי מחושב בזרם חילופין: (ג

 
בשתי רכבות הנעות  13.8Aמציג את שטף השדה המגנטי בממוצע יומי, בזרם אדוות של  4.4.1.5.5איור 

. מתוך האיור עולים הממצאים הבאים לגבי שטף השדה המגנטי 1500Aבכיוונים מנוגדים, עם זרם של 

 מהמסילה והרכבת הן על פני הקרקע והן בתוך הרכבת:

 

 4mGהגובה מעל פלטפורמת המסילה בו התקבל שטף שדה מגנטי של השטף בפני הקרקע )מעל המסילה(: 

מ' מתחת לפני הקרקע. אין צורך למפות את נתיב מסילת המטרו לצורך   8  -המנהרה, כ  הוא למעשה גובה גג

שהוא נמוך   0.1mGאיתור קונפליקטים, שכן מעל פני הקרקע שטף השדה המגנטי יהיה נמוך מאוד ובקושי  

 במנהרה.  1500Aרכבת המטרו תימצא בתנועה בעומס מירבי של מאווירת הרקע האופיינית. 
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מ'  8 -בזרם ממוצע יומי כבר בתוך המנהרה של המטרו כ 4mG -דה המגנטי מצטמצם לכאמור, שטף הש

 , ועל כן, לא קיימות מגבלות כלשהן מעל פני הקרקע.מתחת לפני הקרקע

. 10mGהנוסעים בתוך הרכבת ייחשפו לכל היותר לשטף שדה מגנטי של  שטף השדה המגנטי בתוך הרכבת:  

)הדבר נכון גם לעובדים  4mG -אולם, בהתחשב בזמן הנסיעה הקצר, הממוצע היומי לא יהיה גבוה מ

 שעות ביממה(. 8-10השוהים ברכבת, בהנחה ששהייה זו מקבילה למשך יום עבודה ואינה עולה על 

 

 המגנטי בזרם חילופין שטף השדה -4.4.1.5.5איור 

 

 פסים 4שטף השדה המגנטי המחושב למערכת מטרו של  4.4.1.6

 )מצב שכיח(: 1500Aשטף שדה מגנטי בזרם ישר של  (א

לשתי רכבות הנעות בכיוונים מנוגדים   1500Aמציג את שטף השדה המגנטי בזרם ישר של  4.4.1.6.1איור 

מציג את אותו השטף על רקע חתך המנהרה. מתוך האיורים ניתן לראות  4.4.1.6.2)מצב שכיח(, ואילו איור 

 90mG (90מ' מעל המסילה(:  17מ' מעל פני הקרקע ) 1בגובה  –ששטף השדה המגנטי הסטטי המרבי 

מיליגאוס. כלומר, בשני המקרים שטף   2000  -מרבי מגיע למיליגאוס(, ובתוך הקרונות שטף השדה הסטטי ה

 גאוס. 5השדה המגנטי הסטטי המרבי עומד בקריטריון 
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 פסים( 4שטף השדה המגנטי בזרם ישר אופייני ) -4.5.1.6.1איור 
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 שטף השדה המגנטי בזרם ישר אופייני על רקע המנהרה של המטרו -4.4.1.6.2איור 

 

 :5145Aשיאי של שטף שדה מגנטי בזרם ישר  (ב

לשתי רכבות הנעות בכיוונים  5145Aמציג את שטף השדה המגנטי בזרם ישר שיאי של  4.4.1.6.3איור 

מציג את אותו השטף על רקע חתך המנהרה. מתוך האיורים ניתן לראות  4.4.1.6.4מנוגדים, ואילו איור 

מיליגאוס, היינו גבוה מסף   7000ששטף השדה המגנטי הסטטי בכל מקום סביב המסילה ובתוך הרכבת הינו  

, 300mGauss-המגנטי הסטטי אינו גבוה מ (; מחוץ למנהרה שטף השדה5000mGהחשיפה לקוצבי לב )

 .5145Aבזרם קצר של 

 פסים 4שטף השדה המגנטי בזרם קצר ישר,  -4.4.1.6.3איור 
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  שטף השדה המגנטי בזרם קצר ישר על רקע המנהרה של המטרו -4.4.1.6.4איור 

 

 פסים: 4( במערכת של 13.8A)ז"ח  1500Aשטף שדה מגנטי באדוות זרם ישר של  (ג

בשתי רכבות הנעות   13.8Aמציג את שטף השדה המגנטי בממוצע יומי, בזרם אדוות של    4.4.1.6.5איור  

מציג את אותו איור  4.4.1.6.6פסים, ואילו איור  4במערכת של  1500Aבכיוונים מנוגדים, עם זרם של 

על רקע חתך המנהרה. מתוך האיורים עולים הממצאים הבאים לגבי שטף השדה המגנטי מהמסילה 

 והרכבת הן על פני הקרקע והן בתוך הרכבת:

 

י של הגובה מעל פלטפורמת המסילה בו התקבל שטף שדה מגנטהשטף בפני הקרקע )מעל המסילה(: 

4mG מ' מתחת לפני הקרקע. אין צורך למפות את נתיב מסילת המטרו לצורך איתור  8 -הוא כ

שהוא נמוך  1mGקונפליקטים, שכן מעל פני הקרקע שטף השדה המגנטי יהיה נמוך מאוד ובקושי 

 במנהרה.  1500Aרכבת המטרו תימצא בתנועה בעומס מירבי של מאווירת הרקע האופיינית. 

הנוסעים בתוך הרכבת ייחשפו לכל היותר לשטף שדה מגנטי של גנטי בתוך הרכבת: שטף השדה המ

20mG4 -. אולם, בהתחשב בזמן הנסיעה הקצר, הממוצע היומי לא יהיה גבוה מmG  הדבר נכון גם(

שעות  8-10לעובדים השוהים ברכבת, בהנחה ששהייה זו מקבילה למשך יום עבודה ואינה עולה על 

 ביממה(.
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 פסים 4, במערכת של 13.8Aשטף השדה המגנטי בזרם חילופין  -4.4.1.6.5איור 

 

  

  פסים, על רקע המנהרה של המטרו 4שטף השדה המגנטי בזרם אדוות במערכת של  -4.4.1.6.6איור 

 



 

 _taskirתסקיר_מטרו-20-05-20 469מתוך  337עמוד 

 

 

 

 סיכום ומסקנות 4.4.1.7

 פסים: 3מערכת המבוססת על  .א

מ' לכן אין שום  0טווח הבטיחות לבתי מגורים מעל הקרקע הוא  -שטף שדה מגנטי בזרם חילופין •

 מגבלות. 

אולם בהתחשב בזמן הנסיעה   10mGייחשפו לכל היותר לשטף שדה מגנטי של    -הנוסעים בתוך הרכבת   •

 .4mG -הקצר, הממוצע היומי לא יהיה גבוה מ

ואין לו שום השפעה על   35mG  -שטף השדה המגנטי מעל הקרקע נמוך מ  -שטף שדה מגנטי בזרם ישר •

שהנו נמוך מסף החשיפה המומלץ   3Gאדם וציוד. בתוך קרונות המטרו יתכן שטף שדה מגנטי סטטי של  

 לקוצבי לב.

 פסים: 4מערכת המבוססת על  .ב

כן אין שום מ' ל 0טווח הבטיחות לבתי מגורים מעל הקרקע הוא  -שטף שדה מגנטי בזרם חילופין •

 מגבלות. 

אולם בהתחשב בזמן הנסיעה   20mGייחשפו לכל היותר לשטף שדה מגנטי של    -הנוסעים בתוך הרכבת   •

 .4mG -הקצר, הממוצע היומי לא יהיה גבוה מ

ואין לו שום השפעה על   90mG  -שטף השדה המגנטי מעל הקרקע נמוך מ  -שטף שדה מגנטי בזרם ישר •

שהנו גובה מסף החשיפה המומלץ   7Gו יתכן שטף שדה מגנטי סטטי של  אדם וציוד. בתוך קרונות המטר

 לקוצבי לב.

 

 השפעת קרינת אלמ"ג ממתקנים נקודתיים 4.4.2

הכח למערכת יסופק מקווי מתח גבוה, ובהתאם לא יידרשו תחנות משנה )תחמ"ש/ תה"ר( להמרת מתח 

עליון לגבוה כחלק מהפרויקט. בכל התחנות מתוכננים חדרים טכניים עם מערכות חשמל לייצוב מתח, 

תחום בקרה וכיו"ב. ההשפעה של מתקנים אלו היא מקומית ואינה צפויה לחרוג בקריטריונים הנדרשים מ

 האזורים הטכניים של התחנה. 

( העלתה כי לא צפויות DTP Depot Design Criteria) Systraבחינת תכנון מתחם הדיפו שערכה חב' 

השפעת המקורות צפויה להיות  –חריגות מקריטריוני האלמ"ג של המשרד להגנ"ס מחוץ למתחם הדיפו 

יבתו בהיבט זה. כמו כן, בהיבט הבטיחותי נקודתית/קצרת טווח ובהתאם המתחם אינו יוצר מגבלות בסב

 לא צפויות בעיות מיוחדות בשל ריחוק מקורות קרינה מהאזורים המאוישים במתחם.

יובהר כי בשלב התכנון המפורט יבוצע סקר קרינה בכדי לוודא עמידה בדרישות/תקינת גהות תעסוקתית 

 ך בכדי לוודא עמידה בדרישות אלו. ממתקנים אלו. במקומות נדרשים, יקבעו אמצעי מיגון בהתאם לצור

 

 פגיעות מערכות אלקטרוניות לשטף שדה מגנטי  4.4.3

נולוגיה של שפופרת קרן ההשפעה הידועה ביותר הייתה בעבר לצגי מחשב, טלוויזיה ומצלמות וידאו בטכ

)קצת   600mGלשטף שדה מגנטי זרם ישר הינה  CRT. הרגישות המזערית של צד מחשב(CRT)קטודית 

 מגנטי(.-דה הגיאויותר מהש
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כיום רוב הטכנולוגיות של התקני קרן אלקטרונים חופשיים הוחלפו בטכנולוגיה בלתי רגישה בעליל לשטף 

)"צגים שטוחים"(. טכנולוגיה זו לא רגישה לשדות מגנטיים ואין   LEDומסכי    LCD-TFTשדה מגנטי מסוג  

של צגים שטוחים. הפגיעות של מדיה נתונים מהו בכל זאת השדה המגנטי המרבי שיכול לגרום לשיבוש 

שאין סכנה לאבדן  10000mG)-6000מגנטית להפרעות מגנטיות בזרם ישר ובתדר הרשת היא כה גבוהה )

 נתונים המאוחסנים במדיה המגנטית עקב שדות חיצוניים.

ציוד המכיל טכנולוגיה של "קרן Hz 50, באשר לשטף שדה מגנטי המשתנה בזמן, כלומר בתדר הרשת 

קטרונים חופשיים" עלול להיות רגיש ביותר להפרעות אלה. הרגישות הגבוהה ביותר מיוחסת אל

. מיקרוסקופ סורק אלקטרוני mG 0.2-אשר רגיש לשדה נמוך עד כ (SEM)למיקרוסקופ סורק אלקטרוני 

מוליכים ובתעשייה העוסקת  -מצוי בסקטורים מסוימים של התעשייה המתוחכמת, כגון תעשיית חצאי

. מכל (Hi-Tech)הנדסה. זהו מכשיר יקר ולכן אינו נפוץ באזורים שאינם מכילים תעשיות מתוחכמות  -בביו

, 0.2mG -מקום ההדמיה שבוצעה לשטף שדה מגנטי חילופין מעל פני הקרקע מצביעה על ערכים נמוכים מ

 היינו לא צפויה שום השפעה על מכשירים רגישים כמו מיקרוסקופ סורק אלקטרוני.

 

 ת לשדה אלקטרומגנטי )למעט מקלטי רדיו(פגיעו .א

-ENמ' מתשתית הרכבת ומהרכבת מוגדרת בתקן  10פליטת הרעשים האלמ"ג בתדרי רדיו במרחק של 

 .EN61000-4-3. רגישות מערכות אלקטרוניות להפרעות בתדר רדיו מוגדרת בתקן 50121-2

שלהלן מציגה את רמות הפליטה לשדה מגנטי ולשדה חשמלי עבור מערכת של מתח עילי  4.4.3.1טבלה 

1500V. 

 : רמות הפליטה לשדה מגנטי וחשמלי4.4.3.1טבלה 

 MHz 1000-30  -פליטת שדה חשמלי 

(dBV/m) 

 MHz30-kHz150–פליטת שדה מגנטי 

(dBA/m) 
 מתח הפס השלישי

80-65 65-15 1500V 
 

למערכת אלקטרונית המכילה חצאי מוליכים, כרטיסים מודפסים ותילים חשמליים חסינות מוגבלת 

 V/m 1לקרינה אלמ"ג בתדר רדיו. מרבית התקנים האזרחיים מציגים דרישה לחסינות מזערית לקרינה של  

תקן  לאלקטרוניקה תעשייתית ולאלקטרוניקה רפואית. לקוצבי לב אין V/m 3-לציוד אלקטרוני כללי ו

. חסינות דומה דרושה לעגלת נכים עם V/m 100ספציפי אבל בספרות קיימת דרישה לחסינות מזערית של 

אשר אימץ תקן אירופאי  961מערכת היגוי אלקטרונית. להלן מספר תקנים מייצגים, כולל תקן ישראלי 

 מקביל: 

 (.95ממרץ  EN 50082-2)מודיפיקציה של תקן אירופאי  98, אוגוסט 8.2חלק  961תקן ישראלי  .א

 V/m 10תהיה  AMאפנון  MHz 80-1000,חסינות ציוד אלקטרוני תעשייתי לגל רציף, בתחום תדר  

  V/m : 87-108 MHz; 174-230 MHz; 470-790 MHz 3פרט לתדרים הבאים בהם החסינות תהיה 

תהיה  MHz 26-1000: חסינות ציוד אלקטרוני רפואי בתחום תדרים 93משנת IEC 601-1-2 תקן 

3V/m. 

בנושא חסינות ציוד  ETS 300 386-1, (ETSI)תקן אגוד התקנים לטלקומוניקציה האירופאי  .ב

להם מוגדרת חסינות של  Class 1-3טלקומוניקציה לקרינה בתדרי רדיו: שלושה סיווגים של ציוד, 

1V/m ,3 V/m 10 -ו V/m 150, בהתאמה בתחום תדרים kHz - 1000 MHz . 
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 :RS103, בחינה MIL-STD-461Eתקן צבאי )ארה"ב( של חסינות לקרינת רדיו ברמת התיבה,  .ג

 ם תדרתחו חסינות

20 V/m 10 kHz - 2 MHz 

50 V/m 2 MHz - 40 GHz 

 

בהשוואה בין החסינות הנדרשת של מערכות אלקטרוניות לבין הדרישה של פליטה מרבית אלקטרומגנטית 

בה תעמוד תשתית רכבת המטרו, ניתן לראות פער גדול מאוד בין רמת הפליטה האלקטרומגנטית הצפויה, 

, V/m 1-חסינות מזערית של ציוד אלקטרוני, שבמקרה הגרוע ביותר לא תקטן מ, לבין  mV/m 60-הקטנה מ

 מ'. 10טוב יותר מרמת הפליטה התקנית לתשתית במרחק של  16היינו פי 

 -תודות לעומק המנהרה של רכבת המטרו, השדה החשמלי שיופץ בגובה פני הקרקע יהיה נמוך בהרבה מ

1V/m  תדר רדיו על מערכות אלקטרוניות לאורך ציר המטרו ומעליו.כך שלא צפויה שום השפעה של קרינה ב 

 

 פגיעות לשדה אלקטרומגנטי בתדר רדיו של מקלטי רדיו .ב

הפרעות בתדר רדיו תיתכנה למקלטי רדיו שרגישותם גבוהה בהרבה מזה של ציוד אלקטרוני "רגיל" שאינו 

-20פועל בתדרי רדיו. למקלטי רדיו רגישות גבוהה המאפשרת קליטה של אותות בעוצמה שאינה עולה על 

30 V/mרחבות סרט  . רגישות זו מאופיינת לרוחב סרט צר סביב תדר העבודה של המקלט כך שהפרעות

האופייניות לפעילות של תחבורה חשמלית )כגון היווצרות שדות אלקטרומגנטים רגעיים עקב ניצוצות 

חשמליים ופריקת קורונה של מתח גבוה(, לא תחדורנה בהספק משמעותי למקלט צר סרט. הניסיון מלמד 

יורק יש לצפות שטווח אין הפרעות למקלטי רדיו. על פי העבודה שבוצעה באוניברסיטת  40dBµV/mשעד 

. עקב אופי פליטת 2-68מ', ראו להלן טבלה  1500-מ' ל 560יהיה בין  AMההפרעות שייגרם למקלטי רדיו 

. אם תהיינה הפרעות FMההפרעות מהתשתית של הרכבת המטרו לא סביר שייגרמו הפרעות למקלטי רדיו  

מך הנ"ל לגבי מקלטי רדיו וטלוויזיה בבתי בטווח קצר מהמסילות הן תהיינה רגעיות בזמן. על פי נתוני המס

מ'.  10-מגורים ומשרדים, נרשמו הפרעות נדירות בתשתיות של רכבת קלה באירופה ורק בטווח קצר מ

במקרים נדירים של הפרעות קבועות למקלטי רדיו, קיימים פתרונות טכניים להקטנת הצימוד של הפליטה 

המקלט הרגיש. פתרונות אלה כרוכים במניעת ניצוצות האלקטרומגנטית בתדר רדיו מתשתית הרכבת אל 

בין הפנטוגרף לבין הקטנרי על ידי שיפור ההחלקה ביניהם ושיפור ניחות הפליטה המוקרנת ממערכות הספק 

(, כאן עדיין קיימים HF-אלקטרוניות הפועלות ברכבת עצמה. לגבי שידור בגלים קצרים )תחום תדרי ה

הוא ממילא עמוס ברמות הפרעה בהרבה מעל  HF-ספקטרום התדרים ב שירותים אלחוטיים רבים, אולם

40dBµV/m  כך שתוספת הרעש האלמ"ג מהרכבת המטרו לא תורגש, כפי הנראה, במיוחד בהתחשב

 (. 5kHz -)כ HFבקליטה צרת הסרט של מקלטי 

רם ישר קילו וולט ז 1.5. כפי הנראה ב 15kV ac-עבור הזנה ב AMמתייחסת למקלטי  4.4.3.2טבלה 

 הטווחים יהיו קצרים יותר. 

 AM ,15 kv a/c catenary: מרחק הגנה למקלטי 4.4.3.2טבלה 

 

8 York University UK - Potential EMI to Radio Services from Railways Final Report (AY4110) for Radio 

Communication Agency   
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מ' מתשתיות הרכבת המטרו.   10מפרט את רמת ההפרעות המוקרנות המרביות בטווח של    EN-50121-2תקן  

בשלב הרכש של מערכות רכבת המטרו והקמת התשתית, יידרש להבטיח עמידה בתקן זה כדי להביא 

 להקטנת המקרים שבהם תיגרמנה הפרעות אלקטרומגנטיות למערכות אלקטרוניות ולמקלטי רדיו.

 

 בין מערכות אלקטרוניות לשדה אלקטרומגנטי בסביבת אזור המסילה סיכום תאימות אלמ"ג .ג

בשלב זה אין מדידות של שדה הקרינה האלקטרומגנטי בתדר רדיו מחוץ לאזור המסילה. על סמך דרישות 

מ' מהמסילה, שדה אלקטרומגנטי העומד בתקן. על פי הניחות  10התקן האירופאי, יש להבטיח בטווח של 

ינה דרך שכבות האדמה מעל המנהרה אין ספק שדרישה זו תבוא על סיפוקה, לא הצפוי להתפשטות הקר

יגרם שיבוש של מערכות אלקטרוניות מהשדה האלמ"ג בתדר רדיו ולא  ייתכן שיבוש של מקלטי רדיו באפנון 

AM  ובאפנוןFM . 

ציוד זה לשדה הפרעות לציוד אלקטרוני רפואי תומך חיים במוסדות בריאות נחשב לקריטי ביותר. חסינות  

מ' השדה החשמלי נמוך מזה. יש להתחשב בציוד   10-(. במרחק גדול מIEC 601-1-2)לפי    3V/mחשמלי הנה  

. במקרה זה מומלץ טווח 2mGאלקטרוני רפואי בעל צגי שק"ק העלול להיות רגיש לשטף שדה מגנטי של 

מ' דרישה  17ומק המנהרה הנו מ' בין תשתית רכבת המטרו לבין מוסדות בריאות. הואיל וע 12מזערי של 

 זו מתמלאת במלואה.

 

 השפעות על שימושי קרקע, לרבות "שימושים רגישים" לאורך התוואי .ד

במונח "שימושים רגישים" הכוונה למתחמים כמו בתי חולים, בסיסי צה"ל, מוסדות חינוך, מוסדות 

ים רגישים אלה, רכבת אקדמאיים, וכדומה. בניגוד לרכבת הקלה העילית שעלולה להשפיע על שימוש

המטרו התת קרקעית לא תשפיע כלל ועיקר על מערכות עיליות המוגדרות "שימושים רגישים". ניתן לסמן 

על פי תוצאות החיזוי, עוצמת השדות לאורך התוואי שימושים אלה אולם אין בכך צורך שכן 

בה במפלס הרחוב. האלקטרומגנטיים לא תחרוג מערכי הסף המומלצים על ידי המשרד להגנת הסבי

השפעות על תשתיות טמונות כמו כבילת טלפון, אינטרנט, טל"כ, צנרת מים, צנרת דלק, צנרת גז וכיו"ב 

הכוללות קורוזיה ו/או השראת מתחים לא נאמדו בדוח זה כיוון שאין עדיין מידע מדויק ומפורט על מיקום 

)מרחק ומקבילות( של תשתיות אלה  תשתיות אלו ביחס לציר הרכבת המטרו ועל היחסים הגיאומטריים

 מהציר.

כל התשתיות האורכיות )במקביל לציר המטרו( עוברות מחוץ לרצועת רכבת המטרו. תשתיות חוצות, 

מ' בין התשתיות הטמונות לבין  15 -. קיים לפיכך הפרש גבהים של כ9מ' לפחות 1.40תהיינה בעומק של 

 שפעה מהתכנית.מסילת המטרו ולכן לא צפויה שתהיה עליהם כל ה

 

 מנהל התכנון של הקו הסגול בתל אביב. –עלפי מידע שהתקבל ממר אבישי נוה  9
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 סיכום ומסקנות .ה

לא צפוניות  -תאימות אלמ"ג בין מערכות אלקטרוניות לשדה אלקטרומגנטי מעל מסילת המטרו •

 ולא למקלטי רדיו מסוגים שונים. SEMהפרעות למערכות אלקטרוניות רגישות כמו 

הפרעות לציוד אלקטרוני רפואי תומך חיים במוסדות בריאות נחשב לקריטי ביותר. חסינות ציוד זה 

מ' השדה החשמלי נמוך מזה. לא תהיה   10-(. במרחק גדול מIEC 601-1-2)לפי    3V/mלשדה חשמלי הנה  

 השפעה כלשהי על מערכות אלקטרוניות תומכות חיים.

כבילת טלפון, אינטרנט, טל"כ, צנרת מים, צנרת דלק, צנרת   השפעות על תשתיות טמונות כמו  -תשתיות •

גז וכיו"ב הכוללות קורוזיה ו/או השראת מתחים לא נאמדו בדוח זה כיוון שאין עדיין מידע מדויק 

ומפורט על מיקום תשתיות אלו ביחס לציר הרכבת המטרו ועל היחסים הגיאומטריים )מרחק 

מ' בין  15יו לא צפויות השפעות שכן קיים הפרש גבהים של ומקבילות( של תשתיות אלה מהציר. על פנ

 מנהרת המטרו לבין התשתיות הטמונות הסמוכות לפני הקרקע. 

 תשתיות טלוויזיה בכבלים: לא צפויות הפרעות •

 תשתיות טלפוניה של בזק: לא צפויות הפרעות. •

 פתרונות אפשריים למניעת השפעות שליליות מזרמים תועים 4.4.4

( הינם זרמים הנגרמים כאשר ההספק החשמלי הנוצר להזנת קווי המטרו Stray Currentsזרמים תועים )

זולג לקרקע ולכל מבנה מתכתי בסביבתו, במקום לחזור לשנאי דרך פסי הרכבת המיועדים לשמש כמוליכי 

 זרם חוזר למקור ההזה עפ"י התכנון. זרמים אלה עשויים לייצר קורוזיה מואצת בתשתיות מתכת הסמוכות

תופעה מוכרת בעולם בפרוייקטים מסוג המטרו, שכן קווי המטרו עוברים בסמוך למבנים  -לקווי המטרו

 המכילים קונסטרוקציה מפלדה ומערכות מתכתיות נוספות: צנרת מים, מיכלי מתכת ועוד. 

המסילה המתוכננת ומערכות המטרו עוברות במנהרת בטון ומבודדת בהיבט החשמלי )כך שזרמים חוזרים 

עוברים בתוך חלל המנהרה כמתוכנן(. למרות זאת, קיימת אפשרות לקליטת ופליטת זרמים לא מבוקרת 

)זרמים תועים( לפלדת מבנים/מערכות מתכתיות הנמצאים בצמידות/קרבה גבוהה )עשרות מ' או פחות( 

רות של למוליכי הזרם, דבר העשוי ליצור קורוזיה מואצת של תשתיות סמוכות אלו. על מנת למנוע אפש

האמצעים בפועל יקבעו בתכנון המפורט  –פגיעת זרמים תועים ינקטו הפעולות הבאות )אמצעים עקרוניים 

 לאחר השלמת נתוני תכנון נדרשים, כמקובל(:

( Stray current collection rebars in track slabתכנון שכבה של רשת השוואה פוטנציאלית ) •

ר תהווה העדפה לכל זרם שמתפתח במסלול החזרה לנקודת (, אש4.4.4.1מתחת לפסי הרכבת )איור  

ההזנה )כלומר תקלוט זרמים טרם הגעתם לתשתית מתכתית סמוכה(, ובפרט לזרמים תועים, 

 ולאחר מכן תעביר אותם לנקודת הארקה או פתרון אחר.
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 רשת השוואה פוטנציאלית )סכמה עקרונית( – 4.4.4.1איור 

 

ן המפורט( ויבוצעו בדיקות ומדידות של זרמים תועים במהלך הרצת בנוסף, יתוכננו )בשלב התכנו  •

-EN 50122-2  ,ISOקו המטרו ולאחר הפעלתו באופן מלא, בהתאם להנחיות המפורטות בתקנים 

DIS-2185 ובהתאם לתכנית מדידה שתיערך בהתאם לנהלים ותיפרס בציר זמן לאורך כל ימות ,

 השנה. 

שיבוצעו, יוחלט על הצורך, ההיקף והאופן שבו יבוצעו ההגנות בפני בהתאם לתוצאות המדידות  •

 הזרמים התועים.

 פוטנציאל להשפעת זרמים תועים על תשתיות 

)תקן ישראלי( מובהר שהפוטנציאל להשפעות שליליות EN 50122-2    ,ISO-DIS-2185  , SI 62128-2בתקנים  

יקר כאשר התשתיות הינן אורכיות ומלוות על מתקני תשתית מתכתיים סמוכים מזרמים תועים הינו בע

 את קו המטרו לאורכו.

מ' הינו מספק לצמצם את הפוטנציאל לנזקים מזרמים  1עוד מצוין שבחציות תשתיות מרחק הפרדה של 

 תועים. להלן ציתות מתוך התקן:

" Experience has shown that for crossings of tracks with pipes or cables a minimum distance of 

1 m is adequate for stray current protection purposes." 

 

 מערכות תשתית(: -4.1.5קו מטרו זה חוצה את התשתיות המתכתיות הבאות )ראה סעיף 

  -קצא"א •

  -תש"ן •

  -מקורות •
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 אלקטרומגנטים שדות להשפעות רגישים מתחמים תאור .4.4.1

מקומות רגישים כמו בסיסים צבאיים, בית אבות)ייתכן גם בתי חולים, תחנות דלק, בתי ספר, מעבדות 

מחקר טכנולוגיות, מתקנים בעלי ציוד אלקטרוני רגיש ומעבדות רפואיות(, מבחינת ההשפעה של השדות 

קע. כאשר המגנטיים. הבחינה העיקרית היא המרחק של קווי המתח מאזורי השהייה הרצופים מפני הקר

בהספקים שהוגדרו, אין משמעות למיקום   DCמטר והזרם שזורם הינו זרם ישר    15עומק התחנה הינו מעל  

 התחנות היות שאין השפעה שזולגת מעל פני הקרקע כתוצאה ממקורות אלו.

 שדות המגנטיים.ל רגישות אין התוואי כל לאורךלכן, 

 גיאולוגיה .4.5

 התכנית  באזור קיים מידע .4.5.1

מהתכנון המוקדם לקו המטרו, נאסף כל המידע הגיאולוגי הזמין למתכנן, כולל מפות גיאולוגיות, כחלק 

עבודות קודמות, חתכי קידוחים ובדיקות מעבדה שבוצעו בהם ונתונים מפרויקטים קודמים, בדגש על מידע 

 מהקו האדום של נת"ע.

ותר לתוואי המדויק של המטרו, קרקעי הקרוב בי-המידע שהתקבל אפשר את בחינת וניתוח המרחב התת

כולל התחנות. במסגרת זו נבחן שוב החתך הגיאולוגי שהוכן ע"י מ. לוין כחלק מהסקר הראשוני. היות ועד 

כה לא בוצעו קידוחי הביסוס לאורך התוואי המדויק, בכדי לבצע את הבדיקה הנ"ל נאספו ונותחו נתונים 

וכים לתוואי, כולל קידוחים שבוצעו עבור פרויקט קידוחים שבוצעו בפרויקטים הנדסיים הסמ 182-מ

. מתוך אלו, נמצא כי קיימים 4-ו 531הרכבת הקלה )קווים ירוק, אדום וסגול( ופרויקטים לתכנון כבישים 

(, תחנת מחנה אביב, מחלף 4-ו  531מספר קידוחים רלוונטיים באזור תחנת רעננה רכבת, מחלף רעננה דרום )

קידוחי מים בסביבות התוואי )שלהם לא נערכו בדיקות הנדסיות, אך קיימים  ארלוזורוב, ותחנת ההגנה.

רמת הדר, מקטע תחנת כפר סבא  –לוגים או מידע כללי יותר על השכבות( נמצאים במקטע תחנת הבנים 

הרכבת, תחנת הרצליה מרכז, תחנת מחנה אביב, תחנת  –עקיבא  –קצה הקו, מקטע תחנת רעננה -מרכז

 תחנת השלום.נמיר, ומדרום ל

, ועם סיום קדיחת קידוחי הקרקע לאורך התוואי, יערך דו"ח לקראת התכנון המפורט בהמשך העבודה

גיאולוגי/הידרוגיאולוגי/גיאוהנדסי שבו יבחן וינותח המרחב התת קרקעי הקרוב והתוואי הספציפי של כל 

( בתוואי שבו תיכרה המינהרה קו וכן המסלע ומאפייניו הגיאוהנדסיים )בדגש על חוזק ותימוכים נדרשים

 ומבני התחנות. 

המידע המובא בתסקיר )בסעיפי הגיאולוגיה וההידרוגיאולוגיה( מכסה את עיקרי הדברים, כשהם 

 מותאמים לסעיפים הרלוונטיים בהנחיות לתסקיר.

 המאפיינים הגיאולוגיים והגיאוהנדסיים .4.5.2

 תיאור החתך הסטרטיגרפי המבנה הגיאולוגי

עובר על גבי סלעים וקרקעות המאוגדים יחדיו בחבורת כורכר. סלעי חבורת כורכר  צפון  M1תוואי קו מטרו 

  – ק"מ מקו החוף הנוכחי, בתקופת הפלייסטוקן  15-17הושקעו לאורך רצועת החוף של ישראל, ולרוחב של 

 הולוקן.  
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לעי כורכר וחמרה. הכורכר הקרקע, הם ס-המסלע העיקרי המרכיב את חבורת כורכר, בפני השטח ובתת

 והחמרה בנויים מתשתית גרגירי חול )קוורץ( ברמות ליכוד שונות.

הכורכר הוא דיונת חול שהתאבנה במהלך הזמן. מי גשמים ורסס של מי ים, המיסו צדפים שהיו מעורבים 

יים מדרג בחול, וכך נוצר סלע חול פריך בליכוד קרבונטי. הכורכר מלוכד בדרגות ליכוד שונות, כאשר ק

שבקצהו האחד אופקים של אבן חול קרבונטית מלוכדת וקשה ובקצה השני אופקים שמורכבים בעיקר חול 

פריך עם תלכידים של אבן חול קרבונטית בגודל חצצי. הכורכר מאד הטרוגני וקיימים מעברים לטרליים 

דרים ארבעה סוגי כורכר הנדסית מוג-וורטיקאליים מהירים מבחינת הופעתו ודרגת ליכודו. מבחינה גיאו

 שונים )ראה להלן(. 

סילטית של גרגרי קוורץ עשירה בתחמוצות ברזל ובחרסיות -חרסיתית עד חולית-החמרה היא קרקע חולית

 גם החמרה מופיעה בדרגות פריכות )ליכוד( שונות. .י הרוחל יד)טיט( שמקורן בהשקעת אבק המגיע ע

קרקעות(, וחול מנושב. לאורך פשטי -חלוקים, חרסית יבשתית )פלאובנוסף, מופיעים בחבורת כורכר גם 

 ההצפה של הנחלים ירקון ואיילון, מופיע סחף נחלים )אלוביום או חול חרסיתי(.

(, Qk(, חול בליכוד קרבונטי )כורכר, Alבפני השטח, מופו שלוש יחידות מיפוי: קרקע חרסיתית )אלוביום, 

(. יחידות המיפוי, כפי שמופיעות במפה הגיאולוגית של ישראל בקנה Qhוחול אדום מעורב בטיט )חמרה, 

התוואי עובר בתחום גיליון תל אביב  רוב .שבקלסר התרשימים 4.5.2.1 בתרשים, מוצגות 1:50,000מידה 

(. החלק המזרחי של התוואי לכפר סבא, מאזור הוד השרון ומזרחה, עובר בתחום גליון 2008)סנה ורוזנזפט,  

, חול יחידה רביעית  4.5.2.1תרשים  (. הופעה אופיינית של שלוש יחידות המיפוי מופיעה ב2008לי,  לוד )יחיא

 (, מופיעה לאורך החוף ובדרום מישור החוף.Qsדיונות )
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 : הופעה אופיינית של יחידות המסלע והקרקע המרכיבות את חבורת כורכר.4.5.2.1 תרשים

 בתמונה מצוק הכורכר בחוף הרצליה.א': כורכר. 

 ב': חמרה. התמונה שדה חרוש ליד מושב צופית.

 ג': אלוביום. שדה חקלאי בקרבת צומת גלילות.

 

 א'

 ב'

 ג'
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לפי המפה הגיאולוגית, התחנות הצפוניות )בקווים מרעננה וכפר סבא(, בואכה רמת השרון, ממוקמות על 

אלוביום, ששקע באגני הנחלים ירקון ואילון, קרקע חמרה, והתחנות הדרומיות ממוקמות על כורכר או 

 . מרכזת את הקרקע תחת אזור התחנות המיועד. 4.5.2.1וכיסה את סלעי החול. טבלה 

 קרקע תחת אזור התחנות המיועד\: סלע4.5.2.1טבלה 

 קרקע\סלע תחנה

 חמרה רמת השרון –רעננה 

 חמרה רמת השרון –כפר סבא 

 אלוביום קרית שאול

 כורכר )רמת אביב(קק"ל 

 כורכר אביב-אוניברסיטת תל

 כורכר בסיס אביב

 אלוביום הירקון

 אלוביום פנקס-נמיר

 אלוביום 2000ת"א 

 כורכר השלום

 כורכר יצחק שדה

 כורכר ההגנה

 חמרה קרית שלום

 

פלייסטוקן -התאמה, מעל חרסיות וחוואר של חבורת סקיה מגיל פליאוקן-חבורת כורכר מונחת, באי

היא יוצרת מבנה של "טריז" המתדקק מעובי מוקדם, ובמזרח רצועת החוף מעל סלעי משקע קדומים יותר.  

שדה של חתך גיאולוגי סכמתי המציג את המבנה ויחסי המטרים באזור החוף, כלפי מזרח.  160-190של 

נראות בחלק המערבי של אקוויפר החוף,  תרשיםב. 4.5.2.2 בתרשיםחבורת כורכר עם חבורת סקיה, מוצג 

 הקרקע, מספר יחידות רציפות )"עדשות"( של חרסית ימית.-בתת
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 החוף-חתך גיאולוגי סכמתי בניצב לקו  4.5.2.2 תרשים

. 4.5.2.1.4  בתרשימיםהקרקע, מוצגים  -חתכים גיאולוגיים המציגים את הפריסה של היחידות השונות בתת

בכיוון החתך(, . בכל חתך מוצג גם מתאר המנהרה )בניצב, או  בקלסר התרשימים  )מצפון לדרום(  4.5.2.1.7  –

. חתך גיאולוגי רציף לאורך שבקלסר התרשימים  4.5.2.1  תרשיםבעומק הרלוונטי. מיקום החתכים מופיע ב

 מוצג בסעיף הבא. תוואי המטרו

 

( נראה חתך פרופיל המנהרה בציר הראשי, באזור רעננה, מעל מי התהום, 4.5.2.1.4בחתך הצפוני )איור 

וחת מזרחה )לכיוון תחנת כפר סבא אלקלעי( אל מתחת מי התהום. שני ופרופיל של הציר המזרחי, כשהוא נ

 הקרקע מורכבת בעיקר חול עם יחידות סילט.-האלמנטים האלו מופיעים באזור בו תת

( נראה חתך המנהרה בציר הראשי מעל מי התהום, ופרופיל של הציר המזרחי, 4.5.2.1.5בחתך הבא )איור 

אופקיה, ועובר החלקו המערבי באזור הבלתי רווי ונוחת כלפי מזרח )לכיוון תחנת כשהוא פחות או יותר 

הקרקע מורכבת -הוד השרון ז'בוטינסקי( אל מתחת מי התהום. שני האלמנטים האלו מופיעים באזור בו תת

 בעיקר חול עם יחידות סילט.

מתחת מי התהום, בעומק משתנה. ( נראה חתך המנהרה בציר הראשי 4.5.2.1.6בחתכים הדרומיים )איור 

 המנהרה חוצה את היחידה הכורכרית, שבה מופיעים בתווך עדשות חרסית.

, מתחנת קריית M1Nבחתך המקביל לחוף הים, ניתן לראות את פרופיל המנהרה, בחלק הדרומי של מטרו 

מ'   5-20נמצא  שלום ועד תחנת מתח"מ גלילות.  המנהרה מצויה מתחת מי התהום לכל אורכה. גג המנהרה  

מתחת פני מי התהום, כאשר הוא עולה מעט אל מעל מי התהום רק בתחנת השלום, וכן בחלק הצפוני של 

החתך. לרוב אורכה, המנהרה עוברת בתוך סלעי כורכר, למעט באזור המעבר של נחל הירקון, שם מונחות 

 מ'. 40-חרסיות )אלוביום( לעומק כ

יים, בתת הקרקע קיימים יחסים מורכבים בין יחידות המיפוי, והן כפי שניתן להתרשם מהחתכים הגיאולוג

לא מהוות תצורות נפרדות. לדוגמה, חול מנושב מכסה יחידות ליתולוגיות שקדמו להופעתו, עדשות של 

 חול בליכוד קרבונטי )כורכר(

 אלוביום \חמרה 

 עדשות חרסית ממוצא ימי

 חרסית וחוואר של חבורת סקיה

 משקע קדומיםסלעי 

 חבורות שונות

; 
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חרסית, טיט חמרה או חלוקים מופיעות בתוך תווך כורכר, וסלעי כורכר וחמרה מופיעים זה מעל זה 

 ע לאורך המנהרה, כפי שהוערך על סמך חתכי קידוחים קיימים, מופיע בסעיף הבא.לחילופין. המסלע המופי
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 תיאור המסלע ומאפייניו הגיאוהנדסיים

 המסלע לאורך המנהרה

. החתך הנ"ל מבוסס שבקלסר התרשימים  4.5.2.2.1  תרשיםחתך גיאולוגי רציף לאורך תוואי המטרו מוצג ב

, על ידי חב' סיסטרא, תוך תיקונים M1מטרו העל חתך קודם, שנערך במסגרת התכנון הראשוני של קו 

ושינויים נדרשים במקומות בהם עודכן התוואי )בעיקר בקטעים שבין תחנות ההגנה ויצחק שדה, תחנות 

  השרון הבנים(. תל אביב האוניברסיטה ורמת השרון השרף, ובין תחנות תעש מזרח והוד

החתך המוצג שוחזר על פי מיטב הידע הגיאולוגי, ועל סמך חתכים של קידוחי מים וקידוחי מבנה קיימים 

בקרבת קו המטרו, והשלמות מאטלס החתכים של אקוויפר החוף שפרסם השירות ההידרולוגי. החתך כולל 

 (.Qs(, וחמרה )Qk(, כורכר )Qsחול ) (,Alחלוקה לארבע יחידות ליתולוגיות, כפי שפורט לעיל: אלוביום )

החתך הגיאולוגי יעודכן, לאחר קדיחת קידוחים תוואי המנהרה חוצה את שלוש היחידות האחרונות. 

מוערך כי הוא יהיה דומה אף כי    ,  , ויסומנו בו היחידות הגיאוטכניות המפורטות להלןנוספים לאורך התוואי

 בעיקרו לחתך הגיאולוגי המוצג כאן. 

מסכמת את יחידות המסלע/קרקע הצפויות להופיע לאורך המנהרה )לפני עדכונים( והכל  4.5.2.2 טבלה

 במסגרת הידע הקיים.

 
 : יחידות המסלע/קרקע לאורך התוואי ותנאי הרוויה4.5.2.2טבלה 

 

אורך  עד חתך מחתך
 )מ'(

 מסלע/קרקע

 ציר ראשי )מצפון לדרום(:

0+000 

 )דיפו( 

 חמרה 900 0+900

 חול  2500 3+400 0+900

 חילופין חמרה וחול  500 3+900 3+400

 חול  7900 11+800 3+900

11+800 

)תחנת 
רמה"ש 
 סוקולוב(

 חילופין חול וכורכר  500 12+300

 כורכר 7100 19+400 12+300

19+400 

)תחנת 
 הירקון(

כורכר, ייתכן בלוי וארוזיבי ומעליו קרקע חרסיתית  900 20+300
 ששקעה בנחל הירקון 

20+300 21+500 

 

 כורכר 1200
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21+500 

)תחנת 
ת"א 
 מרכז(

 חילופין כורכר וחמרה 800 22+300

 כורכר 1600 24+900 22+300

24+900 

)תחנת 
 ההגנה( 

 חילופין חמרה וכורכר 600 25+500

25+500 26+900 

)מחלף 
 חולון( 

 כורכר 1600

 לכיוון מערב(:ציר מזרחי )מתחנת כפר סבא מזרח, 

 חילופין חול וחמרה  1200 1+200 0+000

1+200 
)תחנת 
כפ"ס 
 מזרח(

 חול  3200 4+400

4+400 
)תחנת 
 וייצמן( 

 חילופין חול וחמרה  500 4+900

 חול  3100 8+000 4+900

8+000 
)תחנת 
 הבנים( 

 חילופין חול וחמרה  500 8+500

 חול  1900 10+400 8+500

 חילופין חמרה )מעל( חול  3400 13+800 10+400

13+800 14+500 

 )מפלג( 

 חול  700

 
 המאפיינים הגיאוהנדסיים של המסלע

-לצורך התכנון ההנדסי של המנהרה יש לערוך סדרה של בדיקות לדוגמאות קרקע שילקחו מקידוחיםבתת

 הקרקע על תוואי המנהרה. בדיקות אלו יערכו במסגרת התכנון המתקדם.

המאפיינים הגיאוהנדסיים של המסלע לאורך המנהרה ניתן ללמוד גם ממחשופים ומפרויקטים מנהור על 

אחרים שנעשו באזור גוש דן. לדוגמה, הפרמטרים הגאוטכניים של יחידות חול רבוד, חמרה, וכורכר, כפי 

-וב שנקר בתל. דוגמה נוספת, מפרויקט מנהור ברח4.5.2.2.2שמופיעים בסלעי צוק השרון מוצגים בטבלה 

-. מכיוון שהופעתן של יחידות אלו דומה בכל תת4.5.2.2.3אביב, ליחידות חמרה וחול, מוצגת בטבלה 

הקרקע של אקוויפר החוף, ניתן להניח שהפרמטרים המוצגים בטבלה יהיו דומים )אך לא זהים( לאלו של 

 היחידות לאורך תוואי המנהרה. 

אומיות במישור החוף )לדוגמה, הקו האדום של נת"ע(, היחידות מתוך הנסיון המצטבר בפרויקטי תשתיות ל

. 4.5.2.2.4הקרקע באזור הרלוונטי למנהור מוצגות בטבלה -הגיאוטכניות ברות המיפוי המרכיבות את תת



 

 _taskirתסקיר_מטרו-20-05-20 469מתוך  351עמוד 

 

 

 

, והיחידות השונות יוצגו M1נקל לשער כי חלוקה זהה ליחידות גיאוהנדסיות תשמש גם בפרויקט המטרו 

 גי לאורך המנהרה בשלב מאוחר יותר, לאחר קדיחת קידוחי הניסיון.חתך הגיאולועל גבי ה

 

 

 

 

 ( 1996: פרמטרים גיאוטכניים של סלעי צוק השרון )מתוך פרת ואלמגור, 4.5.2.2.2טבלה 

 

 ( 2011: פרמטרים גיאוטכניים של סלעים מרח' שנקר בתל אביב )ג.י.א. וישראל קיסר, 4.5.2.2.3טבלה 
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 : יחידות גיאוטכניות בשימוש במנהור הקו האדום של נת"ע  4.5.2.2.3טבלה 

 (2003ומשה קציר ) ,G.Y.A)מתוך ישראל קיסר 

 

 תיאור סימול מסלע\קרקע 

 SP # חול
תלכידי  2% -חול צהבהב, דק, ממוין גרוע, עם עד כ

 כורכר מזוותים, קשים.

#SC -SP 
חרסית סילטית ועד   5-12%חול צהבהב, ממוין גרוע, עם  

 תלכידי כורכר.  5% -כ

#SM -SP 
 2% -סילט ועד כ 12% -חול סילטי צהבהב, עם יותר מ

 תלכידי כורכר.

  SC# חמרה
של דקים  30%חול חרסיתי )אדום, צהוב, חום( עם עד 

 תלכידי כורכר. 2% -( ועד כ#200)עוברים נפה 

חרסית 
 רזה-שמנה

#CL  חרסית סילטית עד חולית, רזה בגוון חום בהיר 

#CH  .חרסית חומה שמנה 

 כורכר

K1 (SP) 
ס"מ  1-3תלכידי כורכר בקוטר  10-20%חול פריך עם 

 מפוזרים בתוכו.

K2 

ס"מ( של חול פריך  1-2חילופין של שכבות דקות )עובי 
וכורכר לווחי פריך. הכורכר יכול להופיע בשכבות 
אופקיות או בשיכוב צולב בהופעה פריכה. כמו כן 
בהופעה של עורקים מלוכדים, כעין אצבעות במבנה 

 דמוי "חלת דבש". 

K3 
חילופי שכבות של כורכר קשה, מוצק, לווחי, בעובי של 

 ס"מ, עם אופקי חול פריך. 2-15
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K4  0.5סלע כורכר תת מוצק )לחיצה בלא כלואMPa - 
20MPa ( או סלע כורכר לא תלכידי, מוצק )לחיצה בלא

 (.20MPa -כלוא מעל ל

 USCSע"פ שיטת הסווג של  #

 המגבלות של המצב והתנאים הגיאולוגיים על התכנית .4.5.3

הקרקע לא היוותה פרמטר מגביל בעת התווית -ככלל, הופעת יחידות מסלע/קרקע שונות בפני השטח ובתת

 תוואי המטרו ועומק המנהרה. 

באזור שבו חוצה התוואי מתחת נחל הירקון, קיימת קרקע אלוביאלית )חרסיתית( לעומק עשרות מטרים, 

 ונראה כי מהנדסי המנהור ניסו להמנע מלחצות קרקע זו.

 כל הסלעים הינם פריכים וניתנים לכריה וחציבה בשיטות ובמכונות הכריה הסטנדרטיות.

-בתת  לצורך התכנון ההנדסי של המנהרה יש לערוך סדרה של בדיקות לדוגמאות קרקע שילקחו מקידוחים 

  הקרקע על תוואי המנהרה. בדיקות אלו יערכו במסגרת התכנון המתקדם.

התנאים הגיאולוגיים )על סמך חוו"ד מהנדס  הדרכים בה מתמודדת התכנית עם .4.5.4
 מנהור(

 -מבחינת הנדסת מנהרות, ניתן לסכם את התנאים הגיאולוגיים שתוארו לעיל כך

 (Soft soil/rockסלעים המוגדרים, מבחינה הנדסית, כ"סלע רך" ) (1)

 (bar 2.5-3.0לחץ מים הידרוסטטי נמוך יחסית )הלחץ המרבי בתחתית המנהרה הוא  (2)

 עומק מנהור וחוזק סלע המאפשרים, תיאורטית, תזוזות קרקע בפני השטח. (3)

 להלן תיאור הדרכים והשיטות בהן מתמודדת התכנית עם תנאים אלה.

 TBMחציבת המנהרות בשיטת 

 TBMבחירת מכונת 

, ה"קרון" Sheildעם מגן ) TBMבשלב זה היא מכונת  צפון M1המכונה המומלצת לשימוש בקו מטרו 

מיועדת בעיקר  EPB. שיטת EPB, להלן שיטת Earth Pressure Balanceהקדמי של המכונה( מסוג 

לקרקעות דקות ו"רכות" כמו אלוביום וסילט אך ניתן להתאימה גם למעבר בחול וכורכר )חול בליכוד 

קרבונטי(. במעבר בסלעים קשים יחסית, מוזרקים מראש המכונה חומרים "מרככים" כמו מים, בנטונייט 

או קצף, המשנים את מרקם הסלע שבראש המכונה, כך שהוא הופך רך ונוח לכריה וסילוק. שימוש במכונה 

 זו מונע )או מקטין למינימום( שקיעות קרקע ואינו פוגע בלחצים השוררים בתת הקרקע.

ייתכן ובהמשך החקירה ימצא כי התנאים )לאורך חלקים או כל הקו( מתאימים למכונה עם מגן מסוג 

Slurry Bentonite  להלן שיטת ,SB שיטה זו מותאמת ללחצים הידראוליים יותר גדולים, לקרקעות גסות .

 וסלעים קשים יותר )חלוקים, קונגלומטרט, בזלת, גרניט(.

בין אם במקטעים מסוימים ובין אם בקו כולו( עשויה להקבע במכרז או ההחלטה באיזו מכונה להשתמש )

 להיות נתונה בידי הקבלן המבצע.

 TBMמדידות מקדימות לחציבה בשיטת 
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הנקודה הקריטית ביותר לתפעול המכונה הוא הרכב הסלע לאורך ראש הקדיחה. במקומות בהם ההרכב 

הטרוגני, היינו סלע מסוג מסוים בחלק העליון וסלע אחר בחלק התחתון, יש לבצע קדיחה ובקרה קפדנית. 

העליון לפיכך, בחקירת הקרקע מתבקשות דוגמאות ומדידות של תכונות הסלע מסלעים שנמצאים בחלק 

 ובחלק התחתון של תוואי המנהור. 

 מניעת שקיעות קרקע

כדי למנוע שקיעות קרקע יש להגביל בעת הביצוע את איבוד המטחן )ההפרש בין נפח הסלעים הנחצב 

. איבוד מטחן גדול יותר עשוי לרמוז על חדירה 1%-המחושב )גיאומטריה( לבין נפח הסלעים הנחצב בפועל( ל

ראש המנהרה ועל היתכנות תיאורטית של מעבר חומר בסדקים אלו גם אל פני לחללים ו/או סדקים ב

 השטח.  

 NATMחציבה בשיטת 

 כריה בסלעים "רכים"

( לעיל( יחצב כל מקטע של המנהרה בכמה שלבים, היינו 3)-(1על מנת לחצוב בתנאים הנתונים )ראה )

שנחצב יתמך וידופן בעזרת בטון  בתחילה ייחצב חלק מחתך הרוחב לעומק מס' מטרים, לאחר מכן החתך

 ואז תוסט החציבה לחלק אחר של החתך, וחוזר חלילה.(, reinforced shortcreteמזוין )

 כריה בסלעים "קשים"

במקטעי חציבה בסלע קשה, יוזרקו לסלע בראש החציבה חומרים שתפקידם להקטין את המוליכות 

(. החציבה יכולה להעשות בהדרגה, כאשר rock mass strength) ההידראולית ולהגביר את חוזק הסלע

החלק העליון יחצב קודם לעומק ניכר, והחלק התחתון מאוחר יותר. ייתכן ויוצבו עוגנים לייצוב בקירות 

 וחלקו העליון של התחתית(.  benchהצדדיים )חלק תחתון של הכותרת, 

 כריה תחת מפלס מי התהום

למפלס מי התהום יש צורך ביבוש החתך לפני, ולכל תקופת ביצוע במקטעי חציבה המתוכננים מתחת 

 NATMבמקטעי חציבה בשיטת הראשונה. לפיכך, ( liningהעבודות, לפחות עד התקשות שכבת הציפוי )

(. ההשפלה תפסק Dewateringמתחת מפלס מי התהום, יהיה צורך בתכנון וביצוע קפדני של השפלת מים )

 .שניה תיושם בשלב מאוחר יותרשכבת ציפוי י הקבועה. רק אחרי התקנת שכבת הציפו

 מעבר באזורים סדוקים ו/או דרך סלעים "חלשים" 

( Grouting)יתכן ויהיה צורך באמצעים להקשיית קרקע כמו למשל הזרקה של תערובת על בסיס בטון 

 למסת הסלע )הנקבובים(, והסדקים סביב ו/או בראש המנהרה.

 קיעות קרקעטיפול באזורים המועדים לש

ייתכן ויהיה צורך באמצעים להקשיית קרקע בנקודות בהם אובחנו שקיעות קרקע, וזאת על מנת לפצות על 

 השקיעה המדודה ולהחזיר את המצב ככל הניתן לקדמותו.
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 סיסמיים סיכונים .4.6

 המאפיינים הסיסמיים  .4.6.1

 מיפוי הזרימה והמסלע התת קרקעי

שבקלסר  (2001)מתוך שמיר וחובריו,  4.6.1מוצגים בתרשים  אזורבהסיסמוגנים בישראל ומקורות 

הסיסמוגניים הקוויים העיקריים  המקורות .גיאולוגים וסייסמולוגיםומבוססים על נתונים התרשימים, 

הכלולים במודל הם העתק הערבה מצפון מערב מפרץ אילת ועד דרום מזרח אגן ים המלח, העתק יריחו 

ימונה העתקי -החולה-ירדן-לח עד צפון מזרח הכינרת, העתקי מערב הכינרתמאזור דרום מערב אגן ים המ

רח'יה, העתק רום והעתק הכרמל. בנוסף, כולל המודל פוליגונים המקיפים את המקורות -סרג'יה

הסיסמוגניים הקוויים, וכן פוליגונים של פעילות רקע. האזורים הסיסמוגניים מסמנים את האזורים עם 

פליוקנית. מודל זה עומד בבסיס -( ו/או פעילות טקטונית פוסט4.6.2 תרשיםת רצנטית )פעילות סייסמולוגי

סייסמי, -א  -צפון ממוקם באזור המוגדר לפי מודל זה כ  1M. תוואי המטרו  413המודל ההסתברותי של תקן  

אך זה אינו מציין שאין סיכוי כלל שרעידת אדמה הרסנית תתרחש בקרבתו, או שרעידה רחוקה תגרום 

לנזק באזור. אין העתקים פעילים או חשודים כפעילים בתחום התכנית ולא בקרבת התכנית )שגיא וחוב', 

 (. ההעתקים הפעילים או חשודים כפעילים הקרובים ביותר הינו באזור ים המלח, עמק הירדן.2019

  2%,  5%,  10%הוא תאוצת הקרקע האופקית המקסימלית, שלגביה מוצגות הסתברויות של    PGA-מקדם ה

שנה. מקדם זה דרוש לתכנון  50( בפרק זמן של 413לפי תקן  Bלקבלת תאוצת שיא בסלע )קרקע סיווג 

( המופץ על ידי מכון התקנים 2011. התאוצות מחושבות באמצעות קובץ אקסל )קלר, 413מבנים לפי ת"י 

מתייחס למבנים בעלי זמן מחזור אפס. ערך זה לא לוקח בחשבון   PGA-. מקדם ה413בצמוד לתקן    שראליהי

מציג את תוואי  4.6.3 תרשים. מיוחדיםבעקבות תנאים גיאולוגיים חריגה סוג שתית ולא הגברת שתית 

 (.2011)המכון הגיאופיסי, קלר וחוב',  PGA-המטרו על גבי מפת ה 

 וסיווג הקרקע תאוצות ספקטראליות 

יש לחשב את מקדמי התאוצה הספקטראלית האופקית. מקדם  6משולב ותיקון  5גיליון מס'  413לפי ת"י 

 תרשים,  Bאך נותן הערכה יותר טובה לתנועה של מבנה בזמן רעידת אדמה )לפי סיווג    Z-זה הינו קורלטיבי ל

(. ניתן לחשב תאוצה ספקטראלית לפי סוג קרקע, אך זה אינו 2011, המכון הגיאופיסי, קלר וחוב', 4.6.3

בלה מתחשב בהגברה בשל תנאים גיאולוגיים כגון אגנים צרים ועמוקים או סדימנט רך מעל בסיס קשה. בט

מחושבת תאוצות ספקטראליות לפי ארבעה אזורים שונים לאורך התוואי, לזמני מחזור שונים, ולסוגי   4.6.1

 שתית שונים הרלוונטיים לאזור. 

יש לסווג את סוג ה"קרקע" בשטח התוכנית כדי לחשב את מקדמי התאוצה הספקטראלית  413על פי תקן 

 4.6.2של התקן מופיעות הגדרות סוגי ה"קרקע" )טבלה    202.2וכדי להעריך סקר תגובת אתר ספציפי. בסעיף  

המטרים  30-בפרק הנוכחי(. מצוין שכדי לקבוע באופן מפורט, יש לערוך בדיקות של: מהירות גלי גזירה ב

, או חוזק גזירה לא מנוקז. סיווג הקרקע SPTהעליונים של קרקע השתית, בדיקת התנגדות בהחדרה תקנית  

רות ותחנות בעומק הוחלט מטרים העליונים של החתך הגיאולוגי. במקרה של מנה 30ל  , בדרך כלל,מוגדר

 30על ידינו בהתייעצות עם יועצי הביסוס ויועצי המנהור להעריך את סיווג הקרקע בעזרת חישוב עבור 

(. 2019  דצמברהמטרים שמתחת למפלס התחתון של התוואי והתחנות )לפי תוואי ועומק של התכנון הנוכחי,  
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תאימות לאורך התוואי, סוג הקרקע נקבע על פי בהעדר מידע מקידוחים ייעודיים לעומק הנכון ובדיקות מ

( ועל פי מהירויות גלי גזירה אופייניות של יחידות הסלע הידועות 4.5פרק  ה/ימידע גיאולוגי מועט )רא

למשל( יוגדר למיקום הספציפי הזה סיווג   דפומהספרות של פרויקטים באזור. כאשר יתוכננו מבנים עיליים )

  . היעודיים הקידוחים סמך על גם, ים של החתך עד לפני השטחהמטרים העליונ 30קרקע לפי 

מ' של קרקע "רכה" )דהיינו  15 -יותר מלפי המידע הקיים חושב שחתכים )מתחת לבסיס המנהרות( עם 

מ' יחידות  15 -יותר מ, וחתכים עם Dמ' כורכר, יוגדרו סיווג  15-אלוביום, קרקע, חמרה, חול( ופחות מ

מוצג סיווג הקרקע לאורך  4.6.5 תרשים. בCאלוביום/קרקע/חמרה/חול יוגדרו סיווג  מ' 15כורכר ופחות מ

מ' מתחת לבסיס המנהרות. מסומן האזור שיש להוריד בו את הסיווג בעקבות חשד להגברה  30-התוואי ל

 , אזור עם חשד להגברה חריגה דרגת סיווג413חריגה. תיקונים לסיווג הקרקע במקרים מיוחדים: לפי תקן  

הסיווג יעודכן לאחר  .Fהקרקע יהיה הקרקע תרד בדרגה אחת, ואזור עם פוטנציאל להתנזלות סיווג 

 קידוחים.

 חשד להגברה חריגה

ידוע שתנאי קרקע ומבנה גיאולוגי עשויים להגביר )או לעיתים להפחית( את תנודות הגלים הסיסמיים ולכן 

יש להתחשב בהם בשלבי התכנון והבנייה. קרקע רכה מגיבה כמגבר, אשר תכונותיו תלויות בספקטרום 

רות עד כמה הגלים הסיסמיים, שמגיעים ממוקד הרעידה ובאופיין של השכבות בתת הקרקע הרדוד )עש

מאות מטרים(, בפרט כאשר שכבות של סלעים רכים )בעלי מהירויות סיסמיות נמוכות( מונחות על גבי 

; לוי 2009; גבירצמן וזסלבסקי, 2006סלעים קשים )בעלי מהירויות סיסמיות גבוהות( )גבירצמן ופלג, 

עליונה הרכה, ולהגברה עד (. מבנה כזה גורם לתהודה של הגלים הסיסמיים בתוך שכבה ה2012וחובריו, 

לדעיכתם. גורמי הגברה נוספים הם: מבנה מרחבי של השכבות בתת הקרקע )בצורת אגן או תעלה(, 

טופוגרפיה הררית או מצוקית, וכדומה. ניתוח הנזקים ברעידות אדמה בעולם, כולל הניסיון שנצבר בישראל 

תר מסוים( היא אחד הגורמים המשפיעים באירועים היסטוריים, מראה כי תגובת האתר )הגברה חריגה בא

(. ככלל, הגברת האתר בשל תנאי שתית מתרחשת כאשר 2012ביותר על היקף וחומרת הנזק )לוי וחובריו, 

מ', ומגיעה למקסימום כאשר עובי החתך הרך הוא עשרות מטרים, ודועכת  3-עובי הסלע הרך הוא מעל כ

ימות גם הגברות אשר מקורן ברפלקטורים עמוקים כאשר הרפלקטור עמוק מאד )מאות מטרים(. אך קי

 יותר, עד מאות מטרים. 

 תרשים( של המכון הגיאולוגי והמכון הגיאופיסי )2009מפת הגברות שתית של גבירצמן וזסלבסקי )לפי 

וגם מזרחי -, כאשר הקצה המזרחי של הזרוע הצפוןהרגילעובר בקרקע המוגדרת כ( רוב התוואי 4.6.6

בהגברה חריגה בשל סלע רך על מצע קשה. ראוי  באזור חשוד נםהיצפון ומרכז תל אביב אזורים קטנים ב

וברובה כל חבורת כורכר נחשבת יחידה אחת בעלת מהירות  1:200,000לציין שהמפה הוכנה בקנ"מ של 

נלקחת בחשבון אפשרות להגברה נוספת בשל סדימנטים רכים מעל סלעי כורכר קשים סיסמית זהה, ולא 

 (., ששם נלקח בחשבוןחבורה )למעט באזור תל אביבבתוך ה

, באזורים עם חשד להגברה חריגה תסווג הקרקע בדרגת קשיחות פחותה ברמה אחת מזו 413לפי תקן 

, תסווג בפועל כקרקע D. לדוגמא, קרקע שסווגה כקרקע מסוג  4.6.2המתקבלת על פי הקריטריונים בטבלה  

  .חריגה באזור עם חשד להגברה Eמסוג 

 סקרי תגובת אתר באזור
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מדידת רעשי רקע באזור פתח תקווה וכפר סבא בוצעה הערכת סיכון סייסמי על פי תגובת אתר על ידי 

(Zaslavsky et al. 2003, 2006) לביצוע מיקרו2001. סקר זה התבצע במסגרת פרויקט שהתחיל בשנת ,-

 ון הסיסמי עבור ערים מרכזיות בישראל. באזור פתח תקווה לפישל הסיכ (microzonation)איזור 

Zaslavsky (2006)    הרפלקטור העיקרי להגברת גלים הינו של גג חבורת יהודה הקרבונטית. באזור כפר סבא

הרפלקטור העיקרי להגברת גלים הינו של גג חבורת יהודה הקרבונטית, אך  Zaslavsky (2003)לפי 

( כאשר 2מ'( יש רפלקטור נוסף )אמפליטודה של  800ודה עמוק מאד )אפילו במקומות שגג חבורת יה

 4.6.7 בתרשים הסדימנט הרך מעל סלעי הכורכר )אבן חול( מהווה את מקור ההגברה באזורים מסויימים.

את ספקטרומי התגובה של אזורים  4.6.8 תרשיםובניתן לראות את תוואי המנהרה באזור הסקרים הנ"ל, 

 אלה. 

, שאינו חופף את תוואי הפרוייקט, (Zaslavsky et al., 2009)בסקר תגובת אתר שבוצע באזור תל אביב 

החוקרים מציינים שבאזור מישור החוף תגובת האתר יכולה להשתנות באופן משמעותי במרחקים קצרים, 

מוכרות, מכיוון שהתכונות הפיזיקליות של הסדימנט מאד  גם כאשר מדובר ב"אותן" יחידות גיאולוגיות

 300משתנות גם בתוך יחידה מסוימת. אפילו יחידת הכורכר מאופיינת ע"י טווח מהירויות סיסמיות של בין  

מ'/שנייה, עם תלות בין היתר במידת הצמנטציה וכמות החמרה בתוכו. הם גם מציינים  1120מ'/שנייה ל 

 זור המחקר בלבד ואין להשליך אותן על אזורים אחרים. שתוצאותיהם נכונים לא

 הגברת תאוצות חריגה במעטפת חללי המנהור והתחנות. 

יועצי י ל ידהובהר לנו עכך  ,קרקעיים חווים תאוצות מופחתות ביחס לפני השטח-באופן כללי, חללים תת

ת שונות וגם מנוגדות אחת . הספרות הבינלאומית מביאה מחקרים שמראים על תופעושל הפרוייקט  המנהור

לשנייה לגבי הגברת תאוצות סביב מנהרות. ישנן תופעות של הגברת תאוצות ולעיתים הפחתת תאוצות, על 

בגיאומטריה הספציפית של התוצאות תלויות )בין היתר(    פני השטח מעל למנהרה ובעקבות קיום המנהרות.

ית, יועצי המנהור, יחד עם יועצי הביסוס מימדית של התכנ-המנהרות. לאחר קביעת הגיאומטריה התלת

 יהיה צורך לבצע סקר תגובת אתר ספציפי.  היכןוהגיאולוגים, יחליטו 
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 התנזלות

(, שאינה מלוכדת, ורוויה במי granular sedimentהתנזלות היא תופעה בה תשתית בנויה סדימנט גרגרי )

סיסמיות גבוהות ומתנהגת כנוזל בזמן רעידה. עם תהום רדודים, מאבדת את חוזקה בנוכחות תאוצות 

האירוע הסיסמי, הגרגרים מאבדים לזמן קצר מאד את המגע זה עם זה, מבנה הסלע מאבד את חוזקו, 

ו שוקעים בזמן כתוצאה מכך הקרקע מאבדת מיכולתה לתמוך במבנים ותשתיות, והם נוטים על צידם א

הגרגרים שוקעים חזרה באריזה יותר צפופה ויציבה מזו בדרך כלל מסוג זה אירוע רעידת אדמה. לאחר 

בשלושה תנאים: קרקע גרגרית לא מלוכדת, מי תהום רדודים   מתרחשת כתלותהקודמת לאירוע. התנזלות  

( ותאוצות סיסמיות משמעותיות. בספרות מראים שגם בעת Idriss and Boulinger, 2006מ' לפי  20)עד 

, התנזלויות התרחשו במקומות המרוחקים ממקור רעידת האדמה, עם המודרנית וגם ברישום הגיאולוגי

תלות במגניטודה ובמרחק מהמקור. מחקר באזור מראה שיש עלייה משמעותית במקרי התנזלות 

ק"מ  200, ומרחק מקסימלי מהמוקד של Ms>5.0, כאשר יש סף כללי ב  Ms6.3במגניטודה מעל 

Papathanassiou et al., 2005 .)) 

להתנזלות ניתן לראות מיפוי שערך המכון הגיאולוגי באזורים היבשתיים בעלי הפוטנציאל  4.6.9 תרשיםב

, המכון הגיאולוגי(. לפי פרידמן וחוב' 2008ובהם נדרשת חקירה לבחינת הסיכון להתנזלות )סלמון וחוב', 

סומן במפה הנ"ל כבעל רגישות מ'. אזור התוואי מ  ±100( הדיוק במיפוי אזורי הרגישות להתנזלות הינו  2007)

נמוכה מאוד עד רגישות זניחה. מפה זו הוכנה כאינדיקציה כללית, וכאמור באזור מסוג זה יש שינויים 

הוכנה   4.6.9  תרשיםתכופים במרחב ובעומק. בפרויקט זה מדובר במנהרות ובתחנות עמוקות, כאשר המפה ב

ממצאים אלה רלוונטים למבנים מ' מתחתיו.    20-ל  במתייחס למצב מי התהום והליתולוגיה מפני השטח ועד

 העיליים. לאחר קידוחים גיאוטכניים ובדיקות יעודיות תבוצע הערכת הסכנות להתנזלות סביב המנהרות. 

 20הערכת פוטנציאל להתנזלות לפי נתונים על ובדיקות חוזק אחרות,  SPTלאחר קידוחים ובדיקות  

 . פשריתתהיה א המטרים מתחת לכל מנהרה/תחנה

נדרש מידע ליתולוגי וגיאוטכני מקידוחים במרחקים צפופים )כפי שמתוכנן( כדי לתת מידע יותר מדויק לגבי 

באופן כללי, ככל שמעמיקים מתקרבים )או נכנסים אל תוך( מי התהום, אזורים ספציפיים שעלולים להתנזל.  

ופחות רגיש להתנזלות. בכל  –ר אך גם כן נכנסים לסדימנט עתיק יותר, ולרוב דחוס/צפוף יותר ומלוכד יות

אופן, לאחר קידוחים במרחקים קצרים, תבוצע הערכה מבוססת עובדות לגבי סכנת ההתנזלות בעומק 

 המנהרה וסביב התחנות. 

חל עליהם,   413, למבנים שתקן  F. במקרים של קרקע מסוג  Fקרקע העלולה להתנזל תוגדר כסוג    413לפי תקן  

אתר ספציפית, ובמקרה הזה הספקטרום נקבע לפי סקר תגובת האתר ולא לפי טבלה יש לבצע אנליזת תגובת  

4.6.1. 

 מגבלות בשל המצב והתנאים הסייסמים .4.6.2

הסיכונים הסייסמיים על התכנית והאמצעים שינקטו, או יבחנו במסגרת התכנון המפורט לקבלת נתוני 

  .בדוקים לצורך התמודדות ומזעור סיכוני רעידות אדמה

החלטה אם יש צורך בסקר תגובת   -לפי התאוצות שיחושבו לאחר קידוחים )ובעקבות הקידוחים    יש לתכנן

 אתר(. יש לתכנן לפי הפרמטרים להתנזלות שיחושבו לאחר קידוחים
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 SA ( ותאוצה ספקטראלית Zות שיא )צתאו : 4.6.1טבלה 

ינטות של שטח התוכנית   מחושבות מתוך קובץ אקסל המופץ ע"י מכון התקנים לצירוף לתקן לפי קואורד
(. התאוצות מחושבות לזמני מחזור שונים ולסוגי    Assoc. Prof. Assaf Klar, Technion, 2011)נכתב ע"י  

 שתית שונים הרלוונטים לאזור. 

. 

 
 (. 2016)מכון התקנים,  6תיקון -5, גיליון 413: סיווג הקרקע מתוך תקן 4.6.2טבלה 

 

S1SsZSDsSD1S1SsZSDsSD1S1SsZSDsSD1

C0.070.230.090.270.120.050.170.070.210.090.040.140.060.160.07

D0.070.230.090.370.170.050.170.070.270.130.040.140.060.220.10

E0.070.230.090.570.250.050.170.070.430.180.040.140.060.340.14

C0.080.250.100.300.130.060.190.080.230.100.040.150.060.180.07

D0.080.250.100.400.180.060.190.080.310.140.040.150.060.240.11

E0.080.250.100.620.270.060.190.080.480.200.040.150.060.380.15

C0.080.250.100.300.130.060.190.080.230.100.040.150.060.180.07

D0.080.250.100.400.180.060.190.080.300.140.040.150.060.240.10

E0.080.250.100.630.270.060.190.080.480.200.040.150.060.380.15

C0.080.260.100.310.130.060.200.080.240.100.040.160.060.190.08

D0.080.260.100.410.190.060.200.080.310.140.040.160.060.250.11

E0.080.260.100.630.270.060.200.080.490.200.040.160.060.390.16

2%5%10%
סוג שתיתאזור

תחנות 

רעננה

תחנות 

כפר סבא

תחנות 

ת"א

תחנות 

הוד השרון
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)מכון  6תיקון -5, גיליון 413ראשוני )טרום קידוחים( מתוך החישוב המוצע בתקן : סיווג הקרקע 4.6.3טבלה 

 מ' מטה. 30-(, ממפלס החפירה ו 2016התקנים, 

 

  
סיווג    שם תחנה

 קרקע

סיווג קרקע לאחר 
ירידת סיווג בעקבות 

 חשד להגברה

M1-1 תדהר  רעננה D D 

M1-2 וייצמן רעננה D D 

M1-3 מרכז  רעננה D D 

M1-4 רכבת מערב  רעננה C C 

M1-5 תחומי בין הרצליה C C 

M1-6 מרכז הרצליה C C 

M1-7 גוריון בן הרצליה D D 

M1-8 רמת 
 D D סוקולוב השרון

M1-9 רמת 
 C D השרף השרון

M1-11 אביב רמת אביב תל C D 

M1-12 אוניברסיטה אביב תל C C 

M1-13 אביב מחנה אביב תל C C 

M1-14 הירקון אביב תל C D 

M1-15 פינקס-נמיר אביב תל C D 

M1-16 מרכז אביב תל C C 

M1-17 השלום אביב תל C C 

M1-18 שדה יצחק אביב תל C C 

M1-19 ההגנה אביב תל C C 

M1-20 שלום קריית אביב תל C C 

M1-46 הוד 
 השרון

 השרון"ש תע
 D D מערב

M1-47 הוד 
 השרון

 השרון"ש תע
 D D מזרח

M1-48 
 הוד

 D D הדר רמת השרון

M1-49 הוד 
 D D ז'בוטינסקי השרון

M1-50 הוד 
 D D הבנים השרון

M1-51 חולים בית סבא כפר 
 D D מאיר

M1-52 וייצמן סבא כפר D D 

M1-53 מרכז סבא כפר D E 
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סיווג    שם תחנה

 קרקע

סיווג קרקע לאחר 
ירידת סיווג בעקבות 

 חשד להגברה

M1-54 אלקלעי סבא כפר D E 

M1-55 מזרח סבא כפר D E 

 המגבלות והתנאים הסיסמייםהדרכים בה מתמודדת התכנית עם  .4.6.3

 תכנון סייסמי למנהרות המטרו   
במשך   10%, עם תלות בעומק המנהרה, בהסתברות של  0.06gעד    0.042gהסיסמיות המחושבות ל    התאוצות

, שנה  50  ב  2%  של  בהסתברות,  המנהרה  בעומק  תלות  עם,  0.1gעד    0.063gשנה וכן התאוצות הסיסמיות    50

 .לחלשות נחשבות

 ( לאור האמור לעיל, ההשפעה הסיסמית הצפויה על המנהרות היא מינורית )ראוICצי המינהור )לפי יוע

Hashash et. al.: ,2001 .) החישובים הסיסמיים לדיפון המנהרה מבוצעים לפי שיטת הracking (pseudo 

triangular pressure distributionעל מודלים של קורות משובצים ) (embedded beam)   לפי ,Hashash 

et. al.:(,2001למצבים סיסמיים מורכבים, יחושב המודל הנומרי פסאודו .)- סטטיFE  על פי תאוצות

מחושב עם פקטור בטחון חלקי (,   seismic load case)  סייסמיות של רעידות התכן שיבחרו. העומס הסיסמי

 .1.00של 

למינהור של הרכבת הקלה של    ”NTA-DSM-CW-04 - Tunnels - Rev. 0“ של נת"ע    (DSM)לפי המדריך  

גישת התכנון הסיסמי הנוכחית למתקנים קריטיים מציעה שתי רמות של קריטריונים. האחת תל אביב, 

MDE , רעידת אדמה מוגדרת כרמת תנועת קרקע מקסימלית שיכולה להתרחש באתר, בעלת הסתברות

תכן תפעולי, חלשה יותר אך , לרעידת ODEוהשניה  .עבור הצלת חיים לינמוכה שתתרחש, עם תכן מקסימ

המתוכננת עבור מניעת  בעלות סבירות להתרחשות לפחות פעם אחת לאורך "חיי המתקן, נפוצה יותר,

 פגיעות כלכלית והמשך תפעול. 

ני השטח( עד שנה )על פ  50-ב  2%-, מה שמתאים ל  1g .0הינן   ODEשל נת"ע התאוצות שיא ל    DSM -לפי ה

 בעומק(.  g 0.19, עד 0. 3g) ODE -מאשר ה 3הן פי  MDEבעומק. התאוצות שיא ל  0.063gל 

 יבוצע למקרים החריגים לאורך התכנית כאשר המנהרה MDE-( תכנון על פי הICלפי יועצי המינהור )

 עוברת בסביבת מבנים בעלי רכיבי פלסטיפיקציה ומעוותים קיצוניים.

• Hashash et. al.: Seismic Analysis and design of underground structures, 

Tunnel and Underground Space Technology 16 (2001) pp. 247 – 293 

• Systra: “ALR_Civil & Structural_Multicriteria analysis for tunnel 

configuration - ML-SYS-PRWD-RPT-000070 – A” 

• NTA: DSM “NTA-DSM-CW-04 - Tunnels - Rev. 0” for Tel Aviv LRT 
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 וההידרוגיאולוגית ההידרולוגית המערכת על התוכנית השפעת .4.7

 תאור מערכת הנגר העילי  .4.7.1

. המטרו פרויקט במסגרת המתוכנן צפון M1פרק זה סוקר את אגני הניקוז והנחלים החוצים את תוואי קו 

 . החצייה נקודות אל המתנקזות הידועות התכן ספיקות את מציג הפרק

 מרכיבי התכנית המשפיעים על הניקוז .4.7.1.1

הניקוז ובנחלים השונים  בעורקיתת קרקעי לכן ברובו אינו משפיע על הניקוז  במסלול עוברהמטרו  קו

נחל  :באיםנגר עילי הנוצר באגני הניקוז של הנחלים ה הינו התכנית באזוראותם, הנגר  ותחוצ שהמנהרות

 הדרים, נחל פרדס, נחל הדס, נחל הדר, נחל הירקון. 

 אגני היקוות .4.7.1.2

ת. בחלקו הצפון מערבי, בשטחי העיר רעננה, עובר התוואי באגן נחל תוואי המטרו עובר במספר אגני היקוו

 קמ"ר.  120פולג, אגן המנקז שטח של כ 

קמ"ר כאשר בתוך   1,800בחלקו הצפון מערבי ודרומה חוצה התוואי את אגן נחל הירקון המנקז שטח של כ  

 קמ"ר.  815אגן הירקון חוצה התוואי גם את אגן איילון המנקז שטח של 

קמ"ר אך בקטע זה בו עובר תוואי התכנית הוא   722בחלקו הדרומי עובר התוואי באגן נחל שורק ששטחו כ 

 אינו חוצה נחלים. 

 סקירה הידרולוגית .4.7.1.3

תחשיבים לספיקות תכן באגנים השונים הנמצאים בתחום בו חוצה  בוצעו ההידרולוגית הבחינה במסגרת

 :הבאה בטבלה מובא השונים םלאגני התכן ספיקות סיכום. ניקוזהמטרו אגני 

 שם אגן 

שטח  
אגן  

 ]קמ"ר[ 

 ספיקות שיא בהסתברויות שונות בשיטות חישוב שונות ]מ"ק/שניה[ 

 ספיקה מומלצת  אנלוגיה לאגנים  הידרולוגי סטטיסטי  תכנית אב לניקוז 

1% 2% 5% 1% 2% 5% 1% 2% 5% 1% 2% 5% 

 506 661 810 - - - - - - 506 661 810 1800 ירקון 

 43 59 72 38 52 63 53 73.3 90.1 38 52 63 21.3 הדס 

 20 27 34 22.5 30.9 37.4 20.7 30.1 37.9 16 21 26 7.5 הדרים 

 11 15 18.5 13.5 18.5 22.4 10.7 15.3 19 9 11 14 2.7 פרדס 

 29.5 38 45 23.9 32.7 39.6 27.5 38.5 47.5 37 44 49 8.4 הדר 

 31 38 42 - - - - - - 31 38 42 10.5 רעננה

נווה  
 - - - 5.3 ימין 

47.2 35.4 22.7 
38.0 29.7 20.3 42.5 32.5 21 

 

 
 ומפורטים בסעיף זה: 4.7.1.1אגני הניקוז העוברים בתחום התכנית מופיעים בתרשים 

 800קמ"ר כאשר רק  1,800תוואי המטרו עובר בעיקרו באגן הניקוז של נחל הירקון. שטחו משתרע על כ 

קמ"ר מתוכם בתחומי הקו הירוק. תוואי הנחל מנקז חלק מהרי יהודה והשומרון. מהר גריזים שבצפון ועד 

מוצאו בים אזור מעלה החמישה בדרום. מקטע הנחל מתחיל בנביעות ראש העין ומתפתל מערבה עד ל

 פרומיל.  0.6 -0.06%ק"מ. שיפועו הממוצע של האפיק הראשי הינו כ  27התיכון. אורך האפיק הראשי כ 
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קמ"ר ומתנקז  815בתחומי האגן ובמקביל לתוואי המטרו עובר נחל איילון. הנחל בעל שטח היקוות של כ 

 אל הירקון. 

 הירקון המתנקזים מאזור השרון:בחלקו הצפוני חוצה התוואי מספר יובלים של נחל 

 נחל הדרים:

של הנחל, מזרחית לכביש  11.4תוואי הנחל משטחי העיר רמת השרון ועד להתמזגות עם נחל ירקון בק"מ 

. ועובר מתוואי עירוני במעלה )הכולל את מתחם תעש( לתוואי המאופיין 5וכביש    4. הנחל חוצה את כביש  4

קמ"ר.  7.5ביל למט"ש רמת השרון. שטח אגן הניקוז שלו הינו כ בשטחי מטעים. בחלקו עובר הנחל במק

מ'. שיפועו  4,865כשני שליש מהתכסית המאפיינת את האגן הינה עירונית. אורך האפיק הראשי הינו 

 . 8.0%הממוצע הוא 

 נחל פרדס:

הנחל מנקז של הנחל.  18.1הנחל זורם מצידו המזרחי של מתחם תעש ועד לניקוזו אל נחל הירקון, בק"מ ה  

זורם הנחל בגבול הדרום  4. לאחר חציית כביש 4את מתחם תעש והשדות החקלאיים עד לחציית כביש 

מערבי של שכונת נווה הדר בהוד השרון. האגן מאופיין עם תכסית מעורבת של חקלאות, תעשיה ועירונית. 

היקוות של הנחל הינו כ הקרקע המאפיינת את אגן הניקוז של הנחל היא קרקע חול חרסיתית. שטח אגן ה

 . 1.3%מ' עם שיפוע ממוצע של  3,300קמ"ר. אורך האפיק הראשי הינו  2.7

 נחל הדס:

אגן נחל הדס מנקז את שטחי כפר סבא ודרום הוד השרון. תוואי הנחל עובר ברובו בתכסית של שטחים 

אגן ההיקוות של הנחל חקלאיים. בחלקו הדרומי חוצה הנחל את הישוב עדנים. ומתנקז אל נחל קנה. שטח  

 . 2%מ' ושיפועו הממוצע  5,600קמ"ר. אורך האפיק הראשי הינו  21.3הינו כ 

 נחל הדר:

של הנחל. חלקו   19.3אגן נחל הדר מנקז את שטחי הוד השרון ורמות השבים. הנחל מתנקז אל הירקון בק"מ  

קמ"ר אורך  8.4ת הוא כ הדרומי של האגן מאופיין בתכסית חלקאית ושטחים פתוחים. שטח אגן היקוו

 .5%מ' ושיפועו הממוצע  2,380האפיק הראשי 

 הירקון:

 המספרים כאשרתכן ומפלסי הצפה בקטע שבין נתיבי איילון לים, האת ספיקות  מציג 4.7.1.1תרשים 

 בהתאםמפלסי מים בקטע ירקון מורד  מציגה את ריכוז 4.7.1.4ה טבלו, מהים"מ בק מרחק הם הרשומים

 שונות.  בהסתברויות ספיקות תכןל
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 : ספיקות  תכן   4.7.1.1תרשים 

                                 

 

 
 : ריכוז נתוני מפלסי מים בירקון בספיקות תכן4.7.1.4 טבלה 

 Q=810m3/sec ,1% Q=660 m3/sec ,2% Q=390 m3/sec ,10% נק'  / ספיקה

  0.82 +0.87 +0.90 מוצא לים

 +1.98 +3.08 + 4.0 1ק"מ 

 +2.83 +4.10 +5.10 2ק"מ 

 +3.72 +5.01 +6.15  3ק"מ 
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 : מפת אגני ניקוז וערוצי הנחלים על רקע מפה טופוגרפית. 4.7.1.2תרשים 

 

 סימון פשטי הצפה  .4.7.2

צפון חוצה מספר עורקי ניקוז. בחלקם מוגדרים כעורקי ניקוז ראשיים  M1תוואי קו המטרו 

 וחלקם ללא הגדרה בתמ"א.  1ומשניים על פי תמ"א 

בצפון התוואי בזרוע המערבית, התוואי עובר במקביל לחלקו הדרומי של נחל רעננה. בזרוע 

 המזרחית, חוצה התוואי שלושה נחלים, נחל הדר, נחל פרדס, ונחל הדרים.

כו של התוואי דרומה, חוצה התוואי את נחל הירקון ודרומית יותר עובר התוואי במקביל בהמש

 לנחל איילון וחוצה אותו מספר פעמים. 

 : 1תמ"א עורק ראשי ב

יחצה שני נחלים המוגדרים בתמ"א כעורקי ניקוז   M1(, תוואי קו  A.4.1.2.2תרשים    ,1על פי תמ"א  

נחלים המוגדרים כעורקי ניקוז   שלושה  ו הצפוני חוצה הקובחלקראשיים, נחל הירקון ונחל איילון.  

 .ר ונחל נווה ימין צפונינחל הד,משניים נחל פרדס

חוצה פשט הצפה רק באזור נחל הירקון. עד כה לא ידוע על הצפות קודמות בתחום תוואי המטרו 

 הממוקמת בסמוך לנחל מוצגות M14 הירקון התכנית. סימון הסתברויות פשטי ההצפה בתחנת

 .4.7.2.1בתרשים 

 נחל רעננה 

 ירקון 

 איילון 

 הדס 

 הדרים פרדס 
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 בהסתברויות שונות של ספיקות תכן : פשטי הצפה באזור תחנת נחל הירקון.1.2.74תרשים 

 

 מעל'  מ  1.0  כ  ימוקמו הירקון בתחנת  החניה  שטחי וכןיש לדאוג שהכניסות והיציאות  4.7.2.1ם  יעל פי תרש

 .1% של בהסתברות ההצפה מפלסי

 

גם  תכניות תועברנה ויידרש ובמידה הנכחיהתכנון  בשלביועברו לאישור רשות ניקוז כבר התת"ל  תוכניות

 .המפורט התכנון בשלב

, ובזמן עבודות ההקמה יש כמו כן תכנון התחנה יהיה בתאום ובאישור רשות הניקוז ורשות נחל הירקון

 .תחום העבודהלדאוג להגנות למניעת הצפות של 

 הקרקע-בתת העבודות מעטפת .4.7.3

מוצגת על גבי החתך הגיאולוגי הרציף צונית של המנהור והתחנות בתת הקרקע יתנוחת המעטפת הח

. 2018הממוצעים, כפי שנמדדו על ידי רשות המים בשנת    מפלסי מי התהום( שבו מסומנים  4.5.2.2.1תרשים  )

 מ'. 0.5-מפלסים אלו נתונים לתנודות עונתיות של כ

. המפה נערכה על סמך נתונים שסופקו 2018מציג את מפת המפלסים באקוויפר החוף לשנת    4.7.3.1תרשים  

מרשות המים, ומציגה את המפלס הממוצע. מהמפה ניתן להתרשם כי בחלק המרכזי והמזרחי של 

שינויים ניכרים   האקוויפר נשמר כיוון הזרימה העיקרי בניצב לחוף, ואילו בחלק המערבי של האקוויפר חלו

 תחנת ירקון 
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מ' באזור  2-3-+ מ' מעל פני הים באזור כפר סבא ל15-במפלסים ובכיווני הזרימה. המפלסים נוחתים מ

, שבמרכו נרשמו מפלסים של עדיין ניכר השקע ההידרולוגי שאפיין את האזורהכפר הירוק. באזור תל אביב  

יבית של תחנות הקו האדום של נת"ע. מרכז השקע חופף את אזורי השפלת המים המס  .מ' מתחת פני הים  2

 כיוון זרימת מי התהום באזור זה הוא רדיאלי, לעבר מרכז השקע. 

בקצה המזרחי ביותר של התוואי הנמשך לכפר סבא, מתדקק אקוויפר החוף, ואין קידוחים מהם ניתן 

ידע זה יסגר במהלך + מ' מעל פני הים. פער  15ניתן לשער כי המפלס באזור אינו עולה על    ללמוד על המפלס.

 התכנון המתקדם, עם קדיחת קידוחי תצפית חדשים.

 .ביצוע כרוך בהשפלת מיםמנהרה טבולה בתכלת, וכן תחנות בהם ההקטעים בהם העל גבי המפה, סומנו 

אטמ' על  3.0-המקטע הנמוך ביותר הוא באזור תחנת הירקון, ת"א מרכז והשלום, בו יהיה לחץ מים של כ

 הקידוח.מכונת 
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 ( 2019)גיאופרוספקט,   2018: מפת מפלסים באקוויפר החוף לשנת  4.7.3.1תרשים 

 

Legend 
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 והמוחדרים הנשאבים המים נפחי הערכת .4.7.4

 .תחנות 15-השפלת מים בתדרש  צפון M1לאורך קו מטרו 

מלמ"ק מים מהאקוויפר, וזאת  59-ל  52לפי ההערכה הראשונית, בקו המטרו כולו יהיה צורך לשאוב בין  

אלפי מ"ק   400באם ימוקסם פתרון ההחדרה במקביל להשפלת המפלסים. נפח השאיבה בכל תחנה נע בין  

ומקה המתוכנן מ' השפלה(, כתלות בע  30מליון מ"ק )תחנת הירקון,    9-מ' השפלה( ל  5.4)מתח"מ גלילות,  

הערכות אלו מתבססות על הערכה של הזמן הנדרש לביצוע העבודות, ומטבע הדברים, מתחת מי התהום.  

כזה בקשה לשאיבות בקנה מידה גדול   ככל שזמן זה יארך יותר מהצפוי, נפחי השאיבה יהיו גדולים יותר.

 .עלולות להתקל בהתנגדות רשות המים ועל כן יש לתכנן גם חלופות לביצוע

הערכת נפחי המים שניתן יהיה להחדיר במטרו כולו, בהנתן שאיכות המים הנשאבים מספקת לצורך 

 .מהמים המופקים 81%-היא כהחדרה, 

 בנייה במי תהום

יבנו במי תהום. עובדה זו הופכת את הביצוע למורכב יותר צפון  1Mחלק מהתחנות המתוכננות בקו 

 תהום תלוי במרכיבים רבים והם:ויקר יותר. אופן ביצוע השפלת מי 

 עומק ההשפלה הנדרש -

 סוג הקרקע -

 השפעת השפלת המים על מבנים סמוכים -

 השפעת השפלת המים על האקוויפר -

 עלות ביצוע ההשפלה -

 שאיבה רציפה באמצעותמי תהום  תהשפל

טכניקה זו של השפלת מים על ידי שאיבה רציפה היא טכניקה מקובלת כאשר נדרשת השפלת מים 

 בודד. השפלה כזו קלה לביצוע בקרקע חולית והופכת למורכבת מאד בקרקע חרסיתית.ד כמטר  עשל  

בקרקע חולית, בה זרימת המים קלה, תבוצע השפלה רדודה על ידי שאיבת מים נקיים אותם קל 

יחסית לפנות. בקרקע חרסיתית תבוצע השפלה רדודה על ידי שאיבה פתוחה או על ידי בארות 

ל ידי בארות עמוקים תבטיח שאיבת מים נקיים בעוד שאיבה פתוחה מחייבת עמוקים. השפלה ע

 התמודדות עם מים עכורים, שמחייבים טיפול, לפני פינויים. 

 ברוב התחנות נדרשת השפלת מים לעומק רב ולכן טכניקת השפלת המים צריכה להיות שונה.

 השפלת מים לעומק רב

השפלת מים לעומק רב יכולה להתבצע על ידי התקנת בארות ושאיבה רצופה של מים. טכניקת 

השפלה זו דורשת, בדרך כלל, שאיבת כמויות מים רבות ומחייבת התמודדות עם פינוי של כמויות 

מים גדולות ועלולה לגרום השפעה ניכרת על המבנים בסביבה ופגיעה באקוויפר. לכן, כאשר נדרשת 

 ים לעומק רב יעשה מאמץ להימנע משאיבה מאסיבית מתמשכת. השפלת מ

ניתן להשיג מטרה זו בטכניקות שונות. בכל הטכניקות הצעד הראשון יהיה יצירת מעטפת קירות 

 אטומים )או כמעט אטומים( בהיקף התחום המיועד לחפירה. קירות אלו יבוצעו בטכניקת "סלארי". 
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יש לבצע איטום של קרקעית הבור. ניתן להשיג איטום כזה לאחר ביצוע איטום היקף הבור המיועד 

 בשתי צורות עקרוניות כדלקמן:

 :איטום על ידי חדירה לשכבת חרסית אטומה .א

אם קיימת שכבת חרסית בעומק הקרקע ניתן להעמיק את קירות הסלארי ולחדור לשכבה זו. 

השפלה חד פעמית באופן כזה יוצרים "פקק" טבעי בתחתית הבור. "פקק" זה מאפשר ביצוע 

 .4.7.4.1ראה חתך בתרשים  -שאינה משפיעה על הסביבה 

 

 של "פקק" טבעי בתחתית הבורחתך : 4.7.4.1תרשים 

 

 :איטום על ידי יצירת "פקק" מלאכותי בתחתית הבור .ב

בטכניקה זו משתמשים כאשר אין בקרקע שכבה אוטמת טבעית. יוצרים "פקק" על ידי הזרקת 

בטון בעומק מתאים ובכך יוצרים אפקט דומה לזה שנוצר כאשר בתחתית יש קרקע אטומה. חתך 

 מסביר את הפתרון.           4.7.4.2בתרשים 
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 של "פקק" מלאכותי בתחתית הבורחתך : 4.7.4.2תרשים 

טכניקות השפלת מים אלו הן, כאמור, טכניקות שיוצרות הפרעה מינימלית לסביבה התת קרקעית 

מכיוון שאינן משפיעות על מפלס מי התהום בהיקף הבור. כמויות המים שנשאבות בטכניקה זו 

קטנות והשאיבה המתמשכת מינימלית, כמות קטנה שנוצרת כתוצאה מדליפת מים מהתחתית 

 פון.האטומה ומקירות הדי

 :NATMבניית תחנות בשיטת  .2.3

. בשיטה Jet Groutיש צורך בהשפלת מים בזמן דיוס הקרקע בשיטת    NATMבבניית תחנות בשיטת  

זו יש לבצע השפלת מי תהום בזמן בניית קופסת התחנה הרגילה ובזמן ביצוע דיוס הקרקע לפני 

 .NATMתחילת הכרייה בשיטת 

המים. הקרקע המדוייסת מאפשרת בנייה על ידי  לאחר דיוס הקרקע, ניתן להפסיק את שאיבת

 חציבה בתוך גוש הבטון המדוייס ויצירת חלל התחנה ודרכי הגישה אליה ללא צורך בשאיבת מים.

 על השפעות ליצור יכולה התחנה קופסת ובניית הקרקע דיוס לצורך תהום מי השפלת כי לצין יש

 יש כן ועל" רב לעומק מים"השפלת  בסעיף שמתואר כפי, האקוויפר ועל התחנה בסביבת המבנים

 .התחנה ביצוע בעת זה לעניין הדעת את לתת
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   תהום למי תשטיפים זרימת למניעת אמצעים .4.7.5

 :םינההאמצעים המתוכננים לצמצום/מזעור/מניעה של זרימת תשטיפים אל מי התהום 

נגר. בשל הפגיעות הגבוהה של התכנית תכלול הוראות מפורטות למניעת זיהום מים ולניהול מי  (1)

אקוויפר החוף, תערך רשימה של כל החומרים המזהמים הכלולים בתקנות בריאות העם, חומרי 

דלק, סיכה ושמנים המיועדים להמצא בשימוש בעת הביצוע או להיות מאוחסנים באזורי 

 התארגנות, טרם השימוש בחומרים. רשימה זו תובא לידיעת רשות המים.

וכתלות ברגישות סביבת האתר, אתר העבודה ינוקז באמצעות תעלות היקפיות,  במידת הצורך, (2)

כאשר בנקודה הנמוכה יותקן בור שיקוע לסדימנטים וחומרים מרחפים למניעת זיהום נחלים 

 וערוצי ניקוז.

 הידרוגיאולוגית  המערכת על התכנית השפעת .4.7.6

חלק מהמנהרה יהיה מעל משטח מי  מ'. 7.5-עגול, בקוטר כבחתך , הלכל אורכ תחצבהמטרו  מנהרת

מקביל -התהום וחלקו האחר מתחת מי התהום; חלקו בניצב לכיוון זרימת מי התהום וחלקו בכיוון תת

מכריית פוטנציאל ההפרה של מערכת הזרימה של מי התהום כתוצאה בסעיף זה דן לזרימת מי התהום. 

 מתחת מי התהום.מנהרה מקטעי ה

 בחינה איכותית

הולוקן. החתך הטיפוסי של האקוויפר, -אקוויפר החוף בנוי בעיקר סלעי כורכר וחמרה מגיל פלייסטוקן

ק"מ  12-15מ' במרחק  10-20-מ' על קו החוף לכ 150-190בניצב לכיוון החוף הוא כטריז המתדקק מעובי 

 מהחוף.

, ומיקום בחתך האנכי( )כיוון, קוטר  מתאר שדומה למתאר המנהרה המתוכננתוצג  מלצורך הצגת הבעיה,  

מקביל   ואחד,  (4.5.2.1.4-4.5.2.1.6  תרשימים  )לקו החוף    יםניצב  שלושה  -חתכים גיאולוגיים  מספרעל גבי  

 .(4.5.2.1.7תרשים )לקו החוף 

 3-2( עובר במקביל לחוף, ובמרחק תחנת רמת אביב –תחנת קרית שלום ) המקטע המערבי של המנהרה

-. באזור זה קיימת הפרדה לתת4.5.2.1.7בתרשים ק"מ ממנו, ומתחת פני מי התהום. מצב דומה מוצג 

-בחתך. עובי החתך הרווי של תת Bהאקוויפר העליון, המסומן -אקוויפרים, והמנהרה חוצה את תת

גדותיו ק"מ תחת נחל הירקון ו 2-והוא מורכב מכורכר, למעט בקטע בן כ מ' 60-80אקוויפר זה נע בטווח 

אקוויפרים. במצב הנוכחי, -מצפון לירקון )תחנת אוניברסיטה וצפונה( החתך עבה יותר, ואין חלוקה לתת

כיוון הזרימה של מי התהום בחלקו הדרומי של החתך הוא צפונה, וכיוון הזרימה בחלקו הצפוני של החתך 

 (.4.7.3.1 תרשיםהוא דרומה )

יצטמצם י האקוויפר לאחר שנחצבה בו מנהרה אטימה( )עוב חתך הזרימה בנקודת המעבר של המנהרה

מ'(.  60-80מ' מתוך חתך הזרימה הרווי,  7.5-)קוטר המנהרה, כביחס לחתך הזרימה הטבעי  10-13%-בכ

מדגים את שיעור המרחב שתתפוס המנהרה ביחס למרחב בו מתקיימת הזרימה  4.5.2.1.6 תרשים

תנה עקב הקמת המנהרה, כתגובה לצמצום החתך, ניתן באקוויפר. היות וכמות המים הזורמת אינה מש

באזור המנהרה, אך לאחר המעבר המהירות  (13%-10%מהירות הזרימה תגדל באותו יחס )לצפות כי 

יתפצלו אל מעל ומתחת למנהרה, אך לאחר המעבר הם שקודם לכן היו אופקיים . קווי הזרם תקטן שוב

אזור ההשפעה שבו יקרו יתמזגו שנית. בשל המוליכות ההידראולית הגבוהה של האקוויפר צפוי כי 
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מקוטר   X2-יהיה מצומצם ביותר, בסדר גודל של לא יותר מ)כלומר ממזרח וממערב למנהרה(  שינויים אלו  

  או שינויים בשדה הזרימה מעבר לכך. הערמות של מים לא תהיהשהמנהרה. כמו כן, ניתן לצפות 

, ובכיוון המקביל לחוף  ניצב לחוףבכיוון כללי בלסירוגין,  בהמשך, לאורך מספר מקטעים, עוברת המנהרה  

פרופיל המנהרה מציג את  4.5.1.2.4תרשים  פני מי התהום וחלקה מתחת פני מי התהום. חלקה מעל

. רק בחלק רעננה באזור המנהרה של פרופיל וכן, ר סבא אלקלעיועד תחנת כפטשרניחובסקי  מתחנת

 .ק"מ מהחוף( נכנסת המנהרה אל מתחת מי התהום 11ק"מ ועד  10.5-המזרחי של החתך )ממרחק כ

 אקוויפרים.-מ' ואין בו חלוקה לתת 50-60באזור זה עובי האזור הרווי הוא 

, כאשר המנהרה נוחתת אל 4.5.1.2.5כיוון הזרימה הוא מערבה, לעבר הים. מקרה דומה מוצג גם באיור 

 מ'. 80-90ק"מ מהחוף, במקום בו עובי האזור הרווי  8-9.5מתחת מי התהום במרחק 

מצאים אל מול המנהרה יתפצלו צפונה ודרומה, כך שהם יעקפו את המבנה במקרים אלו, קווי הזרם שנ

האטום. היות והמנהרה צמודה למפלס מי התהום, בנוסף לפיצול האופקי תהיה הסטה של קווי הזרם 

לעומק. לאחר מעבר המבנה האטום יתמזגו שוב קווי הזרם במימד האופקי, ויוסטו חזרה כלפי מעלה 

זה, היות וכמות המים הזורמת אינה משתנה, והיות והתולכה גבוהה, לא צפויה במימד האנכי. גם במקרה  

הערמות מים כלשהי, ותגובת המערכת לשינוי תהיה בהגברת המהירות )לפני המבנה( והקטנת המהירות 

 )לאחר מעבר המנהרה(.

ים הבחינה הכמותית להלן, אף שהיא מופשטת ביותר ואינה מציגה את כל המקרים והתנאים השורר

 לאורך קו המטרו מאששת את מסקנות הבחינה האיכותית.

 בחינה כמותית

נבנה כמפורט להלן, לצורך בחינה כמותית של ההשפעה הפוטנציאלית של המנהרה על שדה הזרימה, 

מימדי לזרימת מי תהום באקוויפר החוף. המודל מדמה מקרה בוחן, עם פרמטרים -והורץ מודל תלת

ביעות צאשונית של ההשפעה הפוטנציאלית. תוצאות המודל מוצגות להלן, ומממוצעים, ומיועד לבחינה ר

כך שלא צפויה הפרה משמעותית של מערכת הזרימה שיש בה כדי סיכון לאקוויפר ולשימושים במימיו. על  

ובנוי על הנחות פישוט יתר )לדוגמה: אין מיוצגת בו ההטרוגניות של החתך היות והמודל הוא מייצג בלבד,  

בהמשך הליכי התכנון ובהסתמך על יש לערוך בדיקות כמותיות נוספות לכל תחנה בנפרד, קעי( קר-התת

 .שיאסף מקידוחי קרקע וממבחני שאיבה ובהתאם לתכנון המפורט של כל אלמנטמידע ה

 GMS(. המודל נבנה בפלטפורמת Final Differencesהמודל הנבחר הוא מודל מסוג הפרשים סופיים )

ק"מ(, וחולק לתאים  4X4קמ"ר ) 16-. המודל מתפרש על שטח של כMODFLOWוהורץ בעזרת תכנת 

שכבות אופקיות. למודל הוכנסו   14-מ' חולק ל  -100מ' ועד גובה    2מ'. המרחב האנכי, מגובה    64X64בגודל  

רות המטרו. מ' כל אחד, המדמים את מנה 8מ' ובגובה  8שני אלמנטים אורכיים בצורת האות ר', ברוחב 

 (. 4.7.6.2.1בתרשים מ' )האזור "מושחר"  8X8התאים בקרבת האלמנטים צופפו עד גודל תא 

יום. \מ' 7יום ואנכית של \מ' 20כל התאים במודל מיצגים כורכר, בעל מוליכות הידראולית אופקית של 

, Cויפר אקו-לתת ABאקוויפרים -מ' מייצגים יחידת חרסית המפרידה בין תת 50התאים שבעומק 

יום. בגבול הימני והשמאלי של המודל \מ'  0.001יום והאנכית  \מ'  0.01ומוליכותה ההידראולית האופקית  

 + מ' מעל פני הים. 0.1-+ ו1.1( הוזן עומד קבוע של 4.7.6.2.1בתרשים )מזרח ומערב, בהתאמה, סגול 
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 והגדלת אזור התאים המייצגים את המנהרה: מבנה המודל התלת מימדי 4.7.6.2.1 תרשים

 ם הבאים משורטט בירוקתרשימי מיקום החתכים המופיעים ב

 

בתחילה, המודל הורץ ללא הכנסת הפרמטרים של המנהרה, ונקבעו מפלסים תחיליים. לאחר מכן, כל 

ים. התאים המייצגים מנהרה "כובו" כלומר הם לא פעילים, ומים לא יכולים לזרום במרחב שהם תופס

 יום בשטפים.\מ"ק 0.00001-מ"מ בעומד ו 1מודל הפתרון הושג עם דיוק של 

( הייתה זהה לחלוטין למפת המפלסים לפני "הכנסת" 4.7.6.2.2תרשים מפת המפלסים שהתקבלה )

המנהרה. פתרון זה התקבל באופן מיידי )ללא זמן הסתגלות ניכר(. שינויי המפלס שזוהו היו בסדר גודל 

 מ', כלומר קטנים בשלושה סדרי גודל מהשגיאה של מודל הפתרון. 10 -6 - -7של 

 מנהרות

 ותמנהר
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 : מפת מפלסים מחושבים 4.7.6.2.2 תרשים

 פעילים, המייצגים את המנהרה, מופיעים באדום-התאים הלא

 

(, בנקודה 4.7.6.2.3  תרשיםבנקודה רחוקה מהפינה )  X-Zהחתכים הבאים מציגים את קווי הזרם במישור  

( ובנקודה רחוקה 4.7.6.2.5  תרשיםבנקודה קרובה לפינה )  Y-Z(, ובמישור  4.7.6.2.4  תרשיםקרובה לפינה )

מציג את קווי  4.7.6.2.7 תרשים(. בחתכים מופיעה שכבת החרסית באפור. 4.7.6.2.6 תרשיםמהפינה )

קיימת התפצלות של קווי הזרם לפני  X-Zהזרם בשכבה שמעל המנהרות. ניתן לראות כי במישור 

(. באזור בו מבצעות המנהרות 4.7.6.2.3  תרשיםהמנהרות, והתבדרות אחרי המנהרות ללא הערמות מים )

( וזרימה קלה של מים 4.7.6.2.4  תרשיםיימת התבדרות של קווי הזרם מעל ומתחת למנהרה )פניה חדה, ק

( וכל זאת ללא הערמות מים. רחוק מהפינה, 4.7.6.2.7-ו 4.7.6.2.5 תרשיםמשמאל )דרום( לימין )צפון( )

 (.4.7.6.2.6 תרשיםובאזור המזרחי, כל קווי הזרם ניצבים למנהרה )

אלמנט מפריע לזרימת מי התהום ואינה משפיעה על שדה הזרימה מעבר   מכאן שהמנהרה אינה מהווה

 לשינויים קלים בשדה הזרימה באזור המיידי בו נחצבה המנהרה. 
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 (X-Zמערב, רחוק מהפניה )מישור -: קווי זרם בחתך מזרח4.7.6.2.3תרשים 

 , למעט אחד המצביע כלפי מטההם ממזרח למערב תרשיםהחיצים המופיעים בכל 

 

 
 ( X-Zמערב, קרוב לפניה )מישור -: קווי זרם בחתך מזרח4.7.6.2.4 תרשים

 , למעט אחד המצביע כלפי צפוןהם ממזרח למערב תרשיםהחיצים המופיעים בכל 

 

 
 ( Y-Zדרום, קרוב לפניה )מישור -: קווי זרם בחתך צפון 4.7.6.2.5תרשים 

הם מכיוון הקורא לכיוון הדף )כלומר ממזרח למערב( ומקצתם מצביעים כלפי    תרשים רוב החיצים המופיעים ב 
 צפון 
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 (Y-Zדרום, רחוק מהפניה )מישור -: קווי זרם בחתך צפון 4.7.6.2.6תרשים 

 הם מכיוון הקורא לכיוון הדף )כלומר ממזרח למערב( תרשיםהחיצים המופיעים ב

 
 (X-Yנהרה, באזור הפינה )מישור : קווי זרם במישור שמעל המ4.7.6.2.7תרשים 

 ממזרח למערב מופנים תרשיםהחיצים המופיעים ב
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   התהום מי למפלס מתחת ובינוי כרייה, חפירה .4.7.7

. לשם 3.9-ו  3.8עקרונות עבודות ההקמה כולל התייחסות לשיטות השפלת המים בתחנות מופיעים בסעיף  

 נוחות הקריאה, מופיע להלן סיכום הדברים:

 TBMכרייה בשיטת 

, ואינה דורשת השפלת מי תהום. מכאן שאין בעבודות הכריה TBMכריית המנהרה מבוצעת במכונת 

להפר את שדה הזרימה של מי התהום. ככל שמכונת הכרייה עתידה להכנס )לחצות( פיר קיים של תחנה 

 יש לגרום להשפלת מפלסים באותו הפיר לפרק הזמן בו מתרחשת החציה.

הכרייה מתבצעת תוך דחיקה של מים מהקרקע על ידי הזרקת תערובת קרקע )וחומרי ריכוך כגון מים, 

 קצף( במרקם "משחתי" בראש המקדח. אין בדחיקה זו כדי לשנות את שדה הזרימה מעבר לאזור המופר. 

 כרית וחפירת התחנות

רירת מחדל, התכנון הנוכחי חציבת פירי התחנות נעשות בשיטות המצריכות עבודה בתנאים יבשים. כב

, אך קיימות גם שיטות אחרות כמו 4.7.4ו 3.8.2.3מסתמך על שיטת השפלת מי תהום במתואר בסעיף 

 . 3.10.6דיוס. הערכות השאיבה הכוללות, ובכל תחנה מובאות בסעיף 

יעד במהלך העבודות יווצר סביב כל תחנה "שקע הידרולוגי", קרי קונוס שבמרכזו העומק הוא מפלס ה

מ' )כתלות  250-1500להשפלה, ושעומקו הולך ופוחת עם ההתרחקות מהתחנה. על פי ההערכות, במרחק 

בעומק התחנה(, לא תהיה השפעה לשאיבה על המפלסים. ככל שמתבצעת שאיבה סימולטנית במספר 

וח תחנות קרובות, תהיה התאבכות של השקעים ההידרולוגיים הסמוכים זה לזה. בשלב זה, לא הוכן ל

תחנות זו מזו,  2-3זמנים לביצוע התחנות. לפיכך מומלץ לבצע את החפירה והקמת התחנות בדילוג של 

 .וכן לבצע את התחנות העמוקות בתחילה ורק לאחר סיומן לבצע את התחנות הרדודות יותר

לכל היותר, אך דחיקת המים  שנים ספורותהקונוסים ההידרולוגיים יעלמו תוך  ,עם סיום השאיבות

, ולכן המלוחים מערבה, ככל שתהיה תנועה שלהם כלפי מרכזי השאיבות קודם לכן, תארך זמן רב יותר

הביני לכיוון -יש לבצע בחינה עקרונית, בעזרת המודל, להיתכנות התנועה של מים מלוחים מאזור הפן

ות כזו. מזרח עקב ההשפלות המתוכננות, ובהתאם לצורך לבצע מודל מפורט לתחנות בהם קיימת היתכנ

  מ'. 30-הדברים אמורים במיוחד לתחנות הירקון עד השלום, שם מתוכננת שפילה של כ

 כרית וחפירת מנהרות מקשרות

מנסיון העבר של נת"ע בהקמת הקו האדום, לא היה צורך בהשפלת מים לצורך חציבת התעלות המקשרות 

  כלל, אך דבר זה חייב ביצוע המנהרות המקשרות בעזרת דיוס ואיטום.

 השפעת התכנית על מי נגר עיליים .4.7.8

 לתכנית אין השפעה על מי נגר עיליים.

 מים קידוחי על התכנית השפעת .4.7.9

 קיים מצב

)טבלה  קידוחים 26מצויים מ'(  25)טווח ובשוליו המטרו ציר לאורך על פי רישומי השירות ההידרולוגי, 

הם קידוחי   9-שימש לפעולות השפלת מים, ו  1מתוך כל הקידוחים הם קידוחי ניטור ומחקר,    16  .(4.1.5.2

מתוך קידוחי ההפקה מוגדרים כ"לא פעילים", כלומר לא הופקו מהם מים בעשור האחרון  4הפקה. 
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קידוחים המפיקים מים למטרות שתיה או השקיה. קידוח אחד הוא בבעלות  5לפחות. מכאן שנותרו 

בתרשים קידוחים בבעלות תאגידי המים הפועלים לאורך הקו. מיקום הקידוחים הנ"ל מופיע    4ת,  מקורו

 .בקלסר התרשימים 4.7.9.1.1

או \מי שתיה הסמוכים לתוואי המטרו וקידוחי הפקת  15הנתונים של משרד הבריאות מופיעים בבסיס 

מהקידוחים מוגדרים רדיוסי לחמישה (. 4.7.9.2שרדיוס המגן שהוגדר להם עובר בסמוך לתוואי )טבלה 

(. במקרה כזה, ניתן לפנות למשרד 4.7.9.2מגן על אף שהם לא מפיקים מזה כעשור )"לא פעילים" בטבלה  

ולבקש לבטל את מגבלת רדיוסי המגן. קידוח נוסף )הרצליה ג'( נסגר ולשירות ההידרולוגי הבריאות 

ים. המים המופקים מחמישה תרשימופיע ברשומות ובלהפקת מי שתיה, ולמרות זאת רדיוס המגן שלו מ

קידוחים )הכפר הירוק ב', כפר וארבעה קידוחים )ברעננה ובדרום תל אביב( מטוייבים לפני אספקתם, 

( מספקים מי שתיה ללא טיוב. מיקום הקידוחים ורדיוסי המגן 103שרון דרומי כפר סבא טז', סבא יג', 

 .)ועל רקע תצ"א בקלסר התרשימים(רשימי תקריב כולל ת 4.7.9.2בתרשים שלהם מופיע 
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: ריכוז נתוני קידוחים בבסיס הנתונים של משרד הבריאות לאורך תוואי המטרו.24.7.9   

 

  

 

 

 שם קידוח 

רדיוס  בעלים 
מגן 
 א' 

רדיוס 
 מגן ב'

רדיוס 
 מגן ג'

מרחק 
 מהמנהרה

 סטטוס

       קידוחים פעילים 

פ הכפר הירוק 
 ב' 

הכפר הירוק 
בי"ס  -

תיכון 
 חקלאי

10 57 113 75  

 מטויב 0 170 85 10 מי רעננה 22פ רעננה 

 מטויב 16 208 104 10 מי רעננה 16פ רעננה 

 מטויב 94 112 56 10 מי אביבים ת"א החייל 

 מטויב 13 113 57 10 מי רעננה 2פ רעננה 

מפעל המים   פ כפר סבא י'
 כפר סבא

 מטויב 48 163 82 10

מפעל המים   יג'פ כפר סבא 
 כפר סבא

20 150/178 150/356 67  

מפעל המים   פ כפר סבא טז'
 כפר סבא

20 400 801 780  

  165 926 463 20 מקורות 103שרון דרומי 

פ הרצליה ג'      
 )בן גוריון( 

 לא למטרת לשתייה 27 146 73 10 מי הרצליה 

 פעילים -קידוחים לא

 נסגר עקב זיהום מים 45 189 95 10 שרונים  'רמת השרון ד

הרצליה ב' 
 )סירקין(

 נסגר עקב ריכוז ניטרט גבוה 65 107 54 10 מי הרצליה 

  35 161 80 10 מי רעננה 5פ רעננה 

הוד השרון 
 איזקסון

  120 120 60 10 פרטי

 2005- לא פעיל מ 79 104 52 10 מי אביבים ת"א שיכונים

רדיוס  בעלים  שם קידוח 
 מגן א'

רדיוס 
 מגן ב'

רדיוס 
 מגן ג'

מרחק 
 מהמנהרה

 סטטוס

       קידוחים פעילים 

הכפר  פ הכפר הירוק ב' 
 -הירוק 
בי"ס 
תיכון 

 חקלאי

10 57 113 75  

מי  22פ רעננה 
 רעננה 

 מטויב 0 170 85 10

מי  16פ רעננה 
 רעננה 

 מטויב 16 208 104 10

מי  ת"א החייל 
 אביבים

 מטויב 94 112 56 10

מי  2פ רעננה 
 רעננה 

 מטויב 13 113 57 10

מפעל   פ כפר סבא י'
המים 

כפר 
 סבא

 מטויב 48 163 82 10

מפעל   פ כפר סבא יג'
המים 

כפר 
 סבא

20 150/178 150/356 67  

מפעל   פ כפר סבא טז'
המים 

כפר 
 סבא

20 400 801 780  

  165 926 463 20 מקורות 103שרון דרומי 

מי  פ הרצליה ג'      )בן גוריון(
 הרצליה 

לא  27 146 73 10
למטרת 
 לשתייה 

 פעילים -קידוחים לא

נסגר עקב  45 189 95 10 שרונים  'רמת השרון ד
 זיהום מים

נסגר עקב  65 107 54 10 מי הרצליה  הרצליה ב' )סירקין(
ריכוז ניטרט 

 גבוה 

  35 161 80 10 מי רעננה 5פ רעננה 

  120 120 60 10 פרטי הוד השרון איזקסון

- לא פעיל מ 79 104 52 10 מי אביבים ת"א שיכונים
2005 
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 M1Nלאורך קו מטרו של קידוחי שתיה המצויים אזורי מגן : 4.7.9.2תרשים 

 בקלסר התרשימים 4.7.9.1.2 בתרשים האזורים הגדלת

 

 השפעה פוטנציאלית של עבודות כריה על קידוחי מים סמוכים

 פוטנציאליות של עבודות כריה על קידוחי מים סמוכים.ניתן למנות שלוש השפעות 

פגיעה 'פיזית', היינו מקרה שבו תוואי המנהרה נקבע על נקודות בהם כבר קיימים  היאהראשונה 

 קידוחים. במקרה כזה, יש לאטום את הבאר, ולפצות את בעל הקידוח או למצוא מיקום להקמת באר
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מ' ומעלה מהמנהרות )כולל טווח בטחון(  2שקידוחים במרחק חלופית. בחינה ראשונית מצביעה על כך 

 אינם צפויים להפגע.

היא פגיעה תמידית בפוטנציאל ההפקה מהבאר עקב הורדת התולכה של החתך התורם. ככלל,  היהשני

המנהרה ועבודות ההקמה אינן אמורות להשפיע על השאיבה וזרימת מי התהום כלפי הבארות, מכיוון 

המסננים  שבובמקרה נדיר ממדי )אורכי(. -מימדי והמנהרה היא אלמנט דו-תווך תלתשהמים זורמים ב

נמצאים בדיוק באותו עומק של המנהרה, עשויה להיות השפעה קלה, עקב חסימה )חלקית או מלאה( של 

גזרה ממנה הייתה קודם לכן זרימה רדיאלית אל הבאר. פגיעה כזו יש לבחון בצורה פרטנית לאחר סינון 

 י הבארות בהם מתקיים התנאי הנדרש.וזיהו

היא פגיעה זמנית בפוטנציאל ההפקה מהבאר. פגיעה כזו יכולה להגרם אם בקרבה לבאר  יתשהשלי

שואבת מבצעים השפלת מפלסים, ורק למשך תקופת העבודות. במקרה זה, ניתן להעריך את ירידות 

בקידוח. בכל מקרה אחר, לא  המשאבה הקיימים\המפלסים הנוספות, ולראות אם הן מתחת המסננים

 תגרם פגיעה משמעותית לקידוח או לפוטנציאל ההפקה. 

ם צורך להתייחס לרדיוסי המגן המוגדרים ע"פ בנוסף לשלוש ההשפעות הפוטנציאליות שזוהו לעיל, קיי

תקנות בריאות העם, ולבחון את פוטנציאל הפגיעה של הקמת המנהרה על הזרימה ואיכות המים 

 מוגדר רדיוס המגן. בקידוחים להם

 

 בחינה פרטנית 

 סכנת פגיעה פיזית

מהם הם  4מ'( מהתכנית.  2-הנמצאים בקרבה גדולה )פחות מקידוחים  11ברשימת השירות ההידרולוגי 

הם קידוחי תצפית ומחקר. ניתן להניח שאפשר יהיה לבטל או למצוא  2 -קידוחי ניטור דלק ותעשיה, ו

ך כך שהם לא תופסים משבצת קרקע גדולה וניתנים ליישום גם בתווך מקום חלופי לקידוחים אלו, מתו

(, ויש 16קידוחים הם קידוחי הפקה, מהם רק אחד פעיל )רעננה  4רשות המים. מול ם ואיתאורבני, תוך 

  לתאם את הפעילות מול בעלי הקידוח ומשרד הבריאות.

 סכנת פגיעה תמידית בפוטנציאל ההפקה מהקידוחים

 מתוואי' מ 25 עד של במרחק והם כפעילים הרשומים ההפקה קידוחי 5 נתוני כלולים 4.1.5.2 בטבלה

עומק המסנן, גדול מהעומקים המיועדים   המנהרה. ניתן לראות בכל המקרים כי עומק הקידוח, המעיד על

מי של המנהרה. ניתן לסכם ולומר כי המנהרה אינה צפויה לגרום פגיעה תמידית בפוטנציאל ההפקה ב

 מהקידוחים.

 בפוטנציאל ההפקה מהקידוחים זמניתסכנת פגיעה 

מ' מתחנות בהם מתוכננת   500מסכמת את נתוני כל קידוחי ההפקה המצויים במרחק עד      4.7.9.1.2טבלה  

צפויה השפעה כלשהי. בקידוח השני, ת"א החייל, ולא  השפלת מפלסים. קידוח אחד מפיק מאקוויפר ההר  

 מ'.  130ס"מ, בעוד עומק הקידוח  40-ל כצפויה ירידת מפלסים ש

 לסיכום, פעולות השפלת המפלסים אינן צפויות לגרום פגיעה זמנית בפוטנציאל ההפקה במי מהקידוחים.
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 ריכוז נתוני קידוחי הפקה סמוכים לאזורי השפלת מפלסים  :4.7.9.1.2טבלה 

 מס' קידוח

אקוויפר  שם קידוח 
 מנוצל

עומק 
הקידוח 

 ]מ'[

תחנה 
 סמוכה

מרחק 
מהתחנה 

 ]מ'[

השפלה  
מתוכננת 

 ]מ'[

ירידת מפלסים 
חזויה בקידוח 

 ]מ'[

כפ"ס  517.4 ההר כפר סבא יג' 17514301
 מזרח

200 13  - 

יצחק  130 החוף  פ תא עיר חייל 16313002
 שדה

183 16.5 40. 

 

 רדיוסי המגןסכנת פגיעה )זמנית( באיכות המים של הקידוחים בתוצאה מפעילות בתוך 

המגן המוגדרים ע"פ לאזורי ם צורך להתייחס בנוסף לשלוש ההשפעות הפוטנציאליות שזוהו לעיל, קיי

תקנות בריאות העם, ולבחון את פוטנציאל הפגיעה של הקמת המנהרה על הזרימה ואיכות המים 

 המגן.אזור בקידוחים להם מוגדר 

להפקת מי שתיה, מהם רק  קידוחים 15המגן של  אזוריעובר בתחום )כולל מתחם הדיפו( תוואי המטרו 

 .(בקלסר התרשימים 4.7.9.2 תרשיםהגדלות האזורים הרלוונטיים ב) פעילים קידוחים 10

פתרון חלופי ביהיה צורך  ושבו, (22התוואי עובר באזור מגן א' )רעננה נמצא מוקד אחד בו ככלל, 

מוקדים בהם התוואי עובר   10אום עם מי רעננה, רשות המים ומשרד הבריאות. קיימים  תוך תי  יםלקידוח

מוקדים בהם התוואי עובר באזור מגן ג', באורך כולל של  14-מ', ו 2140באזור מגן ב', באורך כולל של 

 מ'. 2500

זיהום מים, הנחיות מיוחדות למניעת ויקוימו באזורים בהם עובר התוואי ברדיוס מגן ב' וג' יוגדרו 

מגבלות אלו כוללות הנחיות להקמת שטחי עבודה ותשתיות על פני  .בריאות העם תקנותמ כמתחייב

הקרקע וכן מניעת או הגבלת שימוש במזהמים, כולל חומרי דלק ושמנים. היות ולא צפויים שימושים 

עבודות הכריה בחומרים מסוכנים כנ"ל הרי שפוטנציאל הפגיעה באיכות המים של הקידוחים תוך כדי 

 הינה מזערית ביותר.

על אף שאינם פעילים, תובא בפני משרד הבריאות בקשה לביטול קביעת   בקידוחים להם מוגדר רדיוס מגן

רדיוסי המגן והמגבלות שנקבעו מכוחם. חלק ניכר מקידוחים אלו הושבתו זה מכבר עקב מציאת מזהמים 

 שונים בריכוזים שעולים על התקן המותר לאספקת מי שתיה. 

 

 לצמצום/מזעור/מניעה של השלכות בלתי רצויות  האמצעים המתוכננים  .4.7.10

 על האקוויפר מניעת וצמצום השפעות בלתי רצויות

בכל תחנה בה נדרשת השפלה או עבודה ביבש, תבוצע בחינה מפורטת, בעזרת מודל נומרי, ובחינת  (1)

חתך הקרקע ותכונותיו ההידרוגיאולוגיות, לקביעת ההיתכנות להחדרת מים ולמציאת נפחי 

רשים לסילוק למוצאים אחרים. בדיקה זו תלווה בתחשיב כלכלי שישקלל עלויות של המים הנד
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( כולל עלות המים הנגרעת מהמערכת הארצית jet groutפתרון ההחדרה למול שיטות אחרות )

 )למחיר השולי של ההתפלה, יש להוסיף את הובלה למרכזי צריכה(. 

כרייה וביסוס שאינן כרוכות בהשפלה  בתחנות בהן אין היתכנות להחדרת מים, יבחנו שיטות (2)

ממושכת, וביצוע בעזרת השפלת מים יבחר רק כפתרון אחרון. יש להדגיש שגם בשיטות ביצוע 

אחרות תדרש שאיבה של מים, אך בנפחים קטנים בהרבה מהנפחים המוצגים לעיל עבור פתרון 

 השפלת המפלסים.

הנדסית לפני -רים מבחינה כלכליתגם בתחנות בהן יש היתכנות להחדרה יבחנו פתרונות אח (3)

ביצוע בעזרת השפלת מפלסים. יתוכננו בקפידה קצב השאיבה הנדרש ופריסת מערך הקידוחים 

בכל תחנה, כך שהשפלת המפלסים תהיה אחידה ומינימלית ככל האפשר, וההחדרה תהיה 

מם של מקסימלית, וזאת לצמצום השפעות על מאזן המים של אקוויפר החוף.כמו כן, יבדק קיו

 מפלסים שעונים באתר ההשפלה, והשפעתו על מערך המתוכנן.

תזמון עבודות ההשפלה יתואם עם רשות המים, תוך שקלול ההיבטים התפעוליים של האקוויפר,  (4)

זמנית של מספר תחנות על כיווני הזרימה באקוויפר, ובהתאם לשיקולי -וזאת לצמצום השפעה בו

 מאזן המים. 

מול רשות   שיתואמו  ,סילוק  נותפתרויותקנו לפחות שני  לת מפלסים  בכל תחנה שבה נדרשת השפ (5)

למניעת זיהום סביבתי ובכלל זה זיהום איכות המים , רשות הניקוז והגורמים הרלוונטיים  המים

בנחלים. ככל שהמים בסביבה הקידוחים השואבים מזוהמים, ניתן לראות בשאיבה כפעולה 

 ,ככלל והמים המזוהמים נשאבים ומסולקים ממנו.אקטיבית לשיקום האקוויפר, היות 

מתוכננים מתקני טיפול במים בסמוך לנקודות השאיבה על מנת לטייב את המים הנשאבים 

 לרמה שניתנת לסילוק במקרים של הימצאות זיהום. 

יוגדרו ויקוימו הנחיות  של קידוחי מי שתיה מגן ב' וג' באזוריהתוואי באזורים בהם עובר  (6)

מתקנות בריאות העם. מגבלות אלו כוללות  , כמתחייבבקידוחים ניעת זיהום מיםמיוחדות למ

הנחיות להקמת שטחי עבודה ותשתיות על פני הקרקע וכן מניעת או הגבלת שימוש במזהמים, 

כולל חומרי דלק ושמנים. היות ובעת הכריה לא צפויים שימושים בחומרים מסוכנים כנ"ל הרי 

 מים של הקידוחים תוך כדי עבודות הכריה הינה מזערית ביותר.שפוטנציאל הפגיעה באיכות ה

התכנית תכלול הוראות מפורטות למניעת זיהום מים ולניהול מי נגר. בשל הפגיעות הגבוהה של  (7)

אקוויפר החוף, תערך רשימה של כל החומרים המזהמים הכלולים בתקנות בריאות העם, חומרי 

ש בעת הביצוע או להיות מאוחסנים באזורי דלק, סיכה ושמנים המיועדים להמצא בשימו

 התארגנות, טרם השימוש בחומרים. רשימה זו תובא לידיעת רשות המים.
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התכנית תכלול הוראות לפתרון סילוק הולם לשירותים הסניטריים שבתחום התחנות ואתרי  (8)

ול ההתארגנות, ולדרכי ניטור ותפעול תקלות בעת הצורך שתמנענה מעל כל ספק אפשרות של חלח

 ביוב למי התהום.

ככל שימוקמו באזור אתרי התארגנות מיכלי סולר דלק שמנים וחומרים מסוכנים, יותקנו תחת  (9)

 מנפח המיכל. 110%מיכלים אלו מאצרות בנפח 

במידת הצורך, וכתלות ברגישות סביבת האתר, אתר העבודה ינוקז באמצעות תעלות היקפיות,  (10)

שיקוע לסדימנטים וחומרים מרחפים למניעת זיהום נחלים כאשר בנקודה הנמוכה יותקן בור 

 וערוצי ניקוז.

 על נגר עלי מניעת וצמצום השפעות בלתי רצויות

תוואי המטרו המתוכנן הינו תת קרקעי, בעומקים גדולים הנמצאים מתחת לפני השטח. לפיכך, קיומו של 

 התכנית. התוואי אינו צפוי להשפיע על המערכת ההידרולוגית העילית בשטחי 

אולם, הקמת התוואי מצריכה חפירה, אתרי התארגנות והשפלות מי תהום בזמן עבודות ההקמה לאורך 

מלהשפיע על המערכת ההידרולוגית העילית. על מנת לצמצם ולמנוע השלכות   עלהימנהתוואי. ועל כן, יש  

לבי התכנון עם בלתי רצויות של ביצוע התכנית על המערכת ההידרולוגית, יש לבצע תאום מלא בש

 הגורמים האחראיים על המערכת ההידרולוגית לאורך תוואי התכנית. 

רשות המים, רשויות הניקוז האחראיות בתוואי התכנית, מחלקות ההנדסה ברשויות המקומיות ותאגידי 

 המים בשטחי התכנית.

יה נערכת תוואי התכנית עתיד לחצות מספר נחלים בשטחי התכנית בחציות אלו יש לדאוג כי החצי

במרחק רב מתחתית הנחל ואינה פוגעת בזרימה בתוואי, כאשר ספיקות התכן בנחלים אינן משפיעות על 

 אופן חציית הנחלים.

למשל לצורך העברת  במידה ונדרשת חציית נחלים בסמוך לתוואי הזרימה, ולא בתת הקרקע בעומק

 , חציית הנחלים אפשרית בשתי דרכים: תשתיות

 ל, הנחת הקו ומילוי חוזר והסדרת הנחל. חפירה בתוואי הנח .1

 אפשרות נוספת היא קידוח אופקי והתקנת הצינור בדחיקה.  .2

מ'.  עבור צינור המקביל  3המרחק המינימאלי הנדרש בין ראש הצינור החוצה ובין קרקעית הנחל הינו כ 

 לתוואי הנחל מוצע כי יעבור מעבר לרצועת הנחל או בגבולה. 

שבמקרים רבים עדיפה מבחינה סביבתית חציית נחלים בשיטת חפירה פתוחה על   מהניסיון שנצבר נמצא

פני חצייה במנהור. שיטת המנהור דורשת אזורי התארגנות נרחבים משמעותית בצמוד לחצייה 

ובמסגרתם שני בורות נרחבים וזמן שהיה ארוך יותר באופן משמעותי ליד הערוץ. לעומת זאת, חפירה 

וקפד של גדות הנחל ושל שיכוב הקרקע מאפשרת השבה מהירה של הערוץ פתוחה המשלבת שיקום מ

למצבו טרום העבודות. עם זאת, מוצע כי שיטת עבודה תקבע לעת ביצוע העבודות, בהתאם לטכנולוגיה 

 המיטבית המאפשרת מזעור פגיעה בערוץ ובסביבתו ובתיאום עם הרשויות. 
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 באמצעות קידוח מתחת לתוואיתיות לצורך העברת תש:חציית הנחל 4.7.10.1תרשים 

 
 :חציית הנחל על ידי צנרת באמצעות שיטח קידוח אופקי משני צידי הנחל 4.7.10.2תרשים 
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 והאורבנית  הטבעית המערכת על השפעות  ומניעת לצמצום אמצעים .4.7.11

-מגופי מים תתהמערכות הטבעיות והמערכות האורבניות הסמוכות למטרו אינן נשענות על ו/או ניזונות  

קרקעיים ועל כן לא תהיה לשאיבות ולשינויים בדפוס הזרימה במי התהום ככל שיגרמו, השפעה על 

 מערכות אלו.
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 יסקר היסטור .4.8

 תקציר .4.8.1

"הנחיות מקצועיות לביצוע סקר היסטורי באתרים פי על הסקר ההיסטורי המוצג בסעיף זה הוכן 

וכלל את כל התוואי  2015מרץ ת הסביבה משל המשרד להגנהחשודים בזיהום קרקע או מי תהום" 

 המוצע.

מטרת סקר זה הינה לסקור את כל המקורות הפוטנציאלים לזיהום קרקע ו/או מי תהום לאורך התוואי 

מטר ממנו. בהתאם לממצאים אלו נכללו המלצות לנושא ביצוע סקר מזהמים לעת   100המתוכנן ובמרחק  

 הביצוע. 

בר בצירי תנועה ראשיים הסמוכים למבני מגורים, משרדים ומבני עו מרבית התוואימהסקר עולה כי 

עם זאת, לאורך התוואי אותרו מספר שימושי קרקע שהינם   ציבור, שאינם בעלי פוטנציאל לזיהום קרקע.

בעלי פוטנציאל לגרימת זיהום קרקע ומי תהום כגון אזורי תעשייה )במיוחד מתחם תעש רמת השרון(, 

 תחנות תדלוק וכיו"ב.

)מתחם תעש רמת   M46-M47וכן לאורך התוואי בין תחנות    M16-M19וקדים אלה אותרו סביב תחנות  מ

 והם כוללים תחנות תדלוק ואזורי תעשייה. M53-M55מוקדים נוספים אותרו בין תחנות  השרון(.

 תיאור האתר וסביבתו 4.8.1.1

 מרבית, באזורים עירוניים מבונים.  רשויות  6עובר בשטחי שיפוט של  ,  ק"מ  38  -כ  שאורכוצפון    M1תוואי  

עובר מתחת לצירי תנועה ראשיים הסמוכים למבני מגורים, משרדים ומבני ציבור, שטחים  התוואי

חקלאיים וכן בסמיכות לאזורי תעשייה ותעסוקה כגון קריית אתגרים ברעננה, אזור התעשייה המזרחי 

התוואי במתחם תעש רמת  עובר M46-M47בכפר סבא ולאורך רחוב יגאל אלון בתל אביב. בין תחנות 

 תיאור מרכיבי התכנית. -2.1השרון. לתיאור האתר וסביבתו ראה סעיף 

, בסכמה שבתרשים בקלסר התרשימים 3.1.1.1תרשים מופיע בעל רקע תצ"א צפון  M1המטרו תוואי 

 צפון על רקע תצ"א ומפות עירוניות.  M1את תכנית קו המטרו    יםמציגה 12ספח  בתרשימים שבנו 3.1.1.2

 

 מיקום, גיאולוגיה ומי תהום 4.8.1.2

 גיאולוגיה  4.8.1.2.1

 . להלן יוצגו הממצאים העיקריים מהפרק:4.5לסקירה הגיאולוגית המלאה ראה פרק 

תוואי המטרו עובר על גבי סלעים וקרקעות המאוגדים   -תיאור החתך הסטרטיגרפי של המבנה הגיאולוגי

ק"מ   15-17יחדיו בחבורת כורכר. סלעי חבורת כורכר הושקעו לאורך רצועת החוף של ישראל, ולרוחב של  

 הולוקן.  –מקו החוף הנוכחי, בתקופת הפלייסטוקן 

הכורכר וחמרה. הקרקע, הם סלעי כורכר -המסלע העיקרי המרכיב את חבורת כורכר, בפני השטח ובתת

בפני השטח, מופו שלוש יחידות מיפוי:   .ברמות ליכוד שונות  (קוורץ)  והחמרה בנויים מתשתית גרגירי חול

 (.Qh(, וחול אדום מעורב בטיט )חמרה,  Qk(, חול בליכוד קרבונטי )כורכר,  Alקרקע חרסיתית )אלוביום,  

 ובדרום מישור החוף.(, מופיעה לאורך החוף Qsיחידה רביעית, חול דיונות )
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פי המפה הגיאולוגית, התחנות הצפוניות )בקווים מרעננה וכפר סבא(, בואכה רמת השרון, ממוקמות  לע

על קרקע חמרה, והתחנות הדרומיות ממוקמות על כורכר או אלוביום, ששקע באגני הנחלים ירקון 

 ואילון, וכיסה את סלעי החול

בקלסר  4.5.2.1ראה תרשים  -זורית וחתך סטרטגרפילסימון התוואי על רקע מפה גיאולוגית א

 .התרשימים

(, Qk(, כורכר )Qsתוואי המנהרה חוצה את שלושת היחידות הליתולוגיות חול ) -המסלע לאורך המנהרה

ויסומנו בו היחידות החתך הגיאולוגי יעודכן, לאחר קדיחת קידוחים נוספים לאורך התוואי  (.  Qsוחמרה )

המוצג בפרק ת להעיל, אף כי מוערך כי הוא יהיה דומה בעיקרו לחתך הגיאולוגי הגיאוטכניות המפורטו

  בתסקיר. .54הגיאולוגיה בסעיף 

 מי תהום 4.8.1.2.2

 להלן יוצגו הממצאים העיקריים מהפרק: .4.7ראה פרק  המלאהלוגית גאוהידרוהלסקירה 

בתחום אקוויפר החוף. אקוויפר החוף מורכב מרצף של  לכל אורכותוואי המטרו עובר  -יפרמבנה האקוו

 150-180חולות, חרסיות וכורכר )אבן חול מלוכדת(. מבנה האקוויפר הוא כיתד המתדקקת מעובי של 

 מטרים באזור החוף, כלפי מזרח.

בחלקו המרכזי והמזרחי של האקוויפר   (,4.7.3.1)תרשים    10על פי מפת המפלסים -מפלסים וכיווני זרימה

שמר כיוון הזרימה העיקרי בניצב לחוף, ואילו בחלקו המערבי של האקוויפר חלו שינויים ניכרים נ

מ' באזור  2-3-+ מ' מעל פני הים באזור כפר סבא ל15-במפלסים ובכיווני הזרימה. המפלסים נוחתים מ

שמו מפלסים , שבמרכזו נרעדיין ניכר השקע ההידרולוגי שאפיין את האזורהכפר הירוק. באזור תל אביב  

 כיוון זרימת מי התהום באזור זה הוא רדיאלי, לעבר מרכז השקע.  .מ' מתחת פני הים 2של 

בקצה המזרחי ביותר של התוואי הנמשך לכפר סבא, מתדקק אקוויפר החוף, ואין קידוחים מהם ניתן 

 ים.פער ידע זה יסגר במהלך התכנון המתקדם, עם קדיחת קידוחי תצפית חדש ללמוד על המפלס.

על פי מפת המפלסים ומפלסי תכנון המסילה, מנהרת המטרו תהיה טבולה תחת מפלס מי התהום 

, השני בתחנת הוד השרון השרףהאחד בין תחנת קריית שלום בדרום תל אביב לתחנת    -בשלושה מקטעים

ז'בוטינסקי ממערב ומצפון והשלישי מתחנת אלקלאי ומזרחה, קיים קטע קטן נוסף מתחנת כפר סבא 

 מרכז לכיוון מערב, בו המנהרה נוחתת אל מתחת לפני מי התהום. 

כגבוהה ביותר )"אזור   1תוואי המטרו עובר באזור בו מוגדרת פגיעות מי התהום עפ"י תמ"א    -איכות המים

א"(. האיכות הכימית של מי התהום באזור הינה טובה יחסית במרבית התוואי ומשתנה מעט בחתך 

 האנכי.

 קידוחים. 26מ'( מצויים  25ציר המטרו ובשוליו )טווח לאורך  -קידוחים

שימש לפעולות  1מתוך כל הקידוחים הם קידוחי ניטור ומחקר,  16על פי רישומי השירות ההידרולוגי, 

מתוך קידוחי ההפקה מוגדרים כ"לא פעילים", כלומר לא הופקו  4הם קידוחי הפקה.  9-השפלת מים ו

קידוחים המפיקים מים למטרות שתיה או השקיה.  5לפחות. מכאן שנותרו מהם מים בעשור האחרון 

 קידוחים בבעלות תאגידי המים הפועלים לאורך הקו. 4קידוח אחד הוא בבעלות מקורות, 

 
 ט., גיאופרוספקמפת מפלסי מי תהום 10



 

 _taskirתסקיר_מטרו-20-05-20 469מתוך  391עמוד 

 

 

 

 

באזורים אלו שלהם. רדיוסי המגן  בתחוםקידוחי הפקת מי שתיה ו/או  15-בסמוך לתוואי המטרו עובר 

שמונה מתוך קידוחי ההפקה מוגדרים למניעת זיהום מים, כמוגדר בתקנות.  מיוחדותיוגדרו הנחיות 

 כ"לא פעילים", כלומר לא הופקו מהם מים בעשור האחרון לפחות. קידוח נוסף נסגר ע"י משרד הבריאות. 

 פעילויות בעבר ובהווה בעלות פוטנציאל לזיהום קרקע 4.8.1.3

כאמור, מרבית פירוט בפרק שימושי הקרקע לעיל. סקירת השימושים הקיימים לאורך התוואי הוצגה ב

חשודים בזיהום קרקע, לפיכך סעיף זה כולל התייחסות רק  התוואי עובר מתחת לאזורי מגורים שאינם

 לתיאור שימושי הקרקע ופעילויות לאורך התוואי שאותרו כבעלי פוטנציאל לזיהום קרקע ומי תהום. 

בסקר השימושים, סיורים לאורך התוואי המתוכנן, אתר  המידע המוצג להלן מבוסס על המידע שנאסף

חופש המידע של המשרד להגנת הסביבה ומידע שהתקבל מהיחידות הסביבתיות והמשרד להגנת 

 הסביבה. 

שהינן בעלות פוטנציאל לזיהום  אותרו פעילויותבהם המתוכנן להלן יוצגו מקטעי התוואי בטבלאות 

חקירת קרקע. מקורות הזיהום סווגו לפי סוגי פעילויות כגון: ומי תהום או שבוצעה בהם בעבר  קרקע

תחנות תדלוק, אזורי תעשייה קלה )מוסכים, בתי דפוס וכו'( מפעלים/ פעילות תעשייתית, חניונים 

 תפעוליים, תחנות אוטובוסים מרכזיות, מחנות צבאיים וכיו"ב. 

  קטעים יוצגו על פי שמות התחנות(:המידע שנאסף יוצג בחלוקה לשלושה מקטעים של התוואי )שמות המ

 7M-1Mתחנות  -מפיצול רמת השרון, הרצליה ורעננה -שלוחה צפון מערבית ▪

תחנת האוניברסיטה לדרך דרום תל אביב ותחנת ההגנה, עד ממחלף חולון  -גזע מרכזי ת"א ▪

 -ושכונת רמת אביב. משם התוואי יוצא מאזור תל אביב ודרך צומת גלילות מתחבר לרמת השרון

 .20M-8Mתחנות 

מפיצול רמת השרון דרך אתר תע"ש )רמת השרון(, הוד השרון ועד לכפר  -שלוחה צפון מזרחית ▪

 .55M-46Mתחנות  -סבא

עבור כל מקטע יפורטו בטבלה הרלוונטית סוגי הפעילות, המרחק מהתוואי, פירוט אודות מידע היסטורי/ 

לכל שימוש פוטנציאל זיהום קרקע ומי תהום מידע קיים, סוגי המזהמים הפוטנציאלים ולבסוף יוגדר 

גבוה, בינוני, נמוך, לא קיים. יצוין כי מקטעים שאינם בעלי פוטנציאל לזיהום קרקע  -עפ"י המדרג הבא

לא פורטו בסעיף זה. כאמור, אזורים אלה מתייחסים למעבר התוואי באזורי מגורים או באזורים 

 פתוחים/חקלאים.

יהום קרקע ומי תהום בטבלאות, אזורים שהוגדרו כחשודים בזיהום בהתאם להגדרת הפוטנציאל לז

מטרים לפני ואחרי המקטע(, אזורים   50בצבע אדום )בתוספת  4.8.1.4.3עד  4.8.1.4.1בתרשימים סומנו 

 שאינם חשודים סומנו בצבע ירוק. 
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 7M-1Mתחנות  -צפון מערביתהשלוחה : שימושי קרקע ופעילויות בעלות פוטנציאל להימצאות זיהומי קרקע ומי תהום ב4.8.1.4.1טבלה 

 פוטנציאל זיהום קרקע ומי תהום מידע אודות זיהומי קרקע ומים/ הערות/ תוספות מזהמים פוטנציאליים מרחק מהתוואי, מ' סוג הפעילות משוערתנ.צ 

 )גבוה/ בינוני/ נמוך/ לא קיים(

189411/678494 
189377/678586 

תחנת הכוח טורבינת גז רעננה 
 ותחמ"ש רעננה

ממזרח, תחום מ'  80
 M1סקר תחנה 

דלקים, מתכות כבדות 
 ושמנים

שימוש בסולר, שמן שנאים,  האתר הוקם בשנות השבעים. באתר נעשה
 . כמו כן, מצויים שני מיכלי דלק.מצבריםוב

 בינוני 

אזור תעשייה קריית אתגרים  188809/678409
רעננה )משרדים, בתי מלאכה, 

 ('מזון, חניונים וכו

בסמיכות , ממזרח
לתחום סקר תחנה 

1M 

דלקים, מתכות כבדות 
 ושמנים

כיום באזור התעשייה ממוקמים בעיקר שימושי תעסוקה ומסחר. באזור פעלו 
 בעבר מוסכים ולכן קיים חשש מסוים לזיהום קרקע.

 בינוני

מ' ממזרח,  10 -כ תחנת תדלוק סונול הצור, רעננה 189295/677887
תחום סקר מקטע 

M1-M2 

דלקים, מתכות כבדות 
 ושמנים

לא התקבל מידע אודות שנת הקמת התחנה / ביצוע חקירת קרקע או חשד 
 לזיהום מפעילות התחנה.  

 גבוה

מ' ממערב,  90 -כ תחנת תדלוק פז הנופר, רעננה 189174/677964
תחום סקר מקטע 

M1-M2 

דלקים, מתכות כבדות 
 ושמנים

 לתחנה היסטוריה של חקירות קרקע: .1999 -שנת הקמת התחנה 

הותקנה באר ניטור בהתאם לדרישות רשות המים. הבאר  2010בפברואר  •
 נדגמה מספר פעמים ונמצא כי ריכוזי מרכיבי הדלקים נמוכים.

הותקנו שני פיאזומטרים בשל אי עמידה בתנאי בדיקת  2010בדצמבר  •
האטימות של המיכלים. כמו כן, בוצע סקר גז פאסיבי בתחנה. ממצאי הסקר 

דוגמים נמצאו ערכים הגבוהים בסדר גודל מדיגום הרקע   28מתוך    6-העלו כי ב
 והומלץ לבצע חקירת קרקע.   

העלו כי לא נמצאו חריגות מערכי  בוצע סקר קרקע, ממצאי הסקר 2011ביוני  •
 .11הסף

אך הומלץ על המשך   ,ממצאי הסקר קבעו כי אין צורך בהמשך פעולות חקירה
 ניטור הפיאזומטרים ובאר הניטור בהתאם להנחיות.

 נמוך

מ' ממערב,  100 -כ תחנת תדלוק דלק התמר, רעננה 189145/677888
תחום סקר מקטע 

M1-M2 

דלקים , מתכות כבדות 
 ושמנים

מכלים תת קרקעיים.  2מדובר על תחנה יבילה עם  .2001 -שנת הקמת התחנה 
 לתחנה היסטוריה של סקרי קרקע:

 צנרות פריקה בבדיקת האטימות. 2-התגלו כשלים ב 2010בשנת  •

קדי זיהום סביב מפריד , נמצאו שני מו2013-2014בסקרים שבוצעו בשנים  •
הדלק וצנרת הפריקה. בהתאם לממצאי הסקר בוצע סקר קרקע משלים 

 . 201812באוגוסט 

. המלצת הסקר הייתה VOC's -ו TPHממצאי הסקר לא העלו חריגות בערכי   •
 על הגשת מודל תיעדוף. 

 נמוך

חניית מטוסים, שדה תעופה  184931/676225
 הרצליה

דלקים, מתכות כבדות  מ' מצפון מערב 130
 ושמנים

ובסוף שנות  1947שדה תעופה הרצליה, הוקם לראשונה כמנחת צבאי בשנת 
החמישים הפך השדה למוקד פעילות של חברות ריסוס.  כיום משמש השדה  

 לכלל פעילויות תעופה שונות: שירותי תחזוקה והאנגרים למטוסים ומספר
נעשו מספר פעולות  2001-2002בשנים  י אש.מטוסים בבעלות פרטית, כיבו

 בנושאי זיהומי קרקע:

בעקבות הזרמת שפכים מהשדה לסביבה.  13בוצע סקר קרקע 2001באוגוסט  •
ממצאי הסקר מצאו מזהמים משלוש קבוצות עיקריות: חומרי הדברה, 

 מתכות כבדות ודלקים. 

 נמוך 

 

  .2011 "סקר קרקע תחנת פז נופר", לודן, ספטמבר 11

 .2018, ספטמבר Green Wave Environment Ltdהתמר", רעננה",  -"דו"ח סיכום ממצאי סקר קרקע משלים בתחנת תדלוק "דלק 12

 .2002, אוגוסט LDD"שדה התעופה הרצליה, סקר היסטורי",  13
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 פוטנציאל זיהום קרקע ומי תהום מידע אודות זיהומי קרקע ומים/ הערות/ תוספות מזהמים פוטנציאליים מרחק מהתוואי, מ' סוג הפעילות משוערתנ.צ 

 )גבוה/ בינוני/ נמוך/ לא קיים(

נמצאו בורות אגירה אשר הכילו תשטיפי דלקים, שמנים  2001באוקטובר  •
 וממסים שונים משטח השדה.  

נוי של קרקע בוצע ניקוי ושאיבה של הבורות ופי  2002בהתאם לממצאים בשנת   •
 מזוהמת.

 לא ידוע אם בוצעה המשך חקירה ודיגום מוודא.  

מ' ממזרח, תחום  25 תחנה מרכזית הרצליה )לשעבר( 185362/674610
 M6סקר תחנה 

דלקים, מתכות כבדות 
 ושמנים

כאשר בתחנה פעל מוסך   1960-2017  בין השניםהתחנה המרכזית בהרצליה פעלה  
אגד, תחנת תדלוק ועמדת שטיפה. במתחם בוצעו סקר מי תהום סקרי קרקע וגז 

 . 2010-2012קרקע בין השנים 

, כאשר , איתרו מספר מוקדים של זיהום קרקע רדוד ועמוק14ממצאי הסקרים
 נחפרה ופונתה קרקע מזוהמת מהמוקדים הרדודים. 2015בשנת 

וצע סקר קרקע משלים של קידוחי קרקע ופינוי של קרקע ב 2017באוגוסט 
 מזוהמת מהמוקדים העמוקים. 

על פי המידע שבידינו בוצע דיגום קרקע מוודא, והאתר נדרש במיגון מבנים תת 
קרקעיים וקומות הקרקע בהתאם למפרטי המיגון המקובלים. כיום מוקמת 

 שכונת מגורים על שטח התחנה. 

 נמוך 

 

 20M-8Mתחנות  תל אביב -מרכזיה : שימושי קרקע ופעילויות בעלות פוטנציאל להימצאות זיהומי קרקע ומי תהום בגזע4.8.1.4.2טבלה 

 פוטנציאל זיהום קרקע ומי תהום מידע אודות זיהומי קרקע ומים/ הערות/ תוספות מזהמים פוטנציאליים מרחק מהתוואי סוג הפעילות נ.צ משוערת

 בינוני/ נמוך/ לא קיים)גבוה/ 

מחנה צבאי גלילות )בסיס חיל  182616/672102
 המודיעין(

מ' מצפון מערב,  55
תחום סקר מקטע 

10M-9M 

דלקים, מתכות כבדות 
 ושמנים

לרוב מחנות צבאיים מתאפיינים בשימושים כגון: סדנאות רכב, תחנות תדלוק, 
 לא הושג מידע באשר לפעילות ההיסטורית.בורות ספיגה וכיו"ב. 

 בינוני

תחנת תדלוק דלק רמת אביב, תל  180606/668021
 יפו -אביב

דלקים, מתכות כבדות  מ' מצפון 200
 ושמנים

וגזי קרקע במהלך שנות   15בתחנה בוצעו סקרי קרקע.  1956התחנה הוקמה בשנת  
. ממצאי הסקרים 2008המוקדמות לרבות סקר סיכונים בשנת  2000 -וה 90-ה

 הצביעו על זיהום מי תהום, זיהום קרקע ועדשת דלק במי התהום. 

לשיקום הקרקע הפועלת בצורה  SVEהחלה לפעול מערכת  2008בסוף שנת  
מוגבלת לאור המצאות עדשת הדלק. בנוסף, במרוצת השנים הותקנו סקימרים 

 .16ליטר 740, פונתה עדשת דלק בנפח מצטבר של 2010באוקטובר  .בתחנה

, הוגשה בקשה לביצוע סקר קרקע וגז"ק בתחנת התדלוק 2019נכון לאוגוסט 
הסקר  מזרחית ודרומית לתחנה. וסקר גז"ק ודיגום תוך מבני בשטח ציבורי

 . 2019אושר באוקטובר 

בינוני, לאור המרחק הגדול 
 מהתוואי

תחנת תדלוק פז הירקון, תל אביב  180740/667098
 יפו

מ' ממזרח, תחום  40
 סקר מקטע

M14-M15 

דלקים, מתכות כבדות 
 ושמנים

בד . בתחנה בוצעו סקרי קרקע ומים והתגלה זיהום כ1951התחנה הוקמה בשנת  
 . 17מתבצעת שאיבה של שכבה צפה 2009משנת  בקרקע ומים. החל

בוצעו בתחנה חפירות שיקום במסגרתן פונתה קרקע מזוהמת   2013-2014בשנים  
בוצע ניטור של  2018בדצמבר  ונעשו פעולות של טיפול ביולוגי לחומר השאריתי.

ק, כמו מי התהום. ממצאי הניטור הראו כי קיימת שאיבה פסיבית של עדשת הדל
כן, בחלק מהבארות נמצאו ריכוזים נמוכים של מרכיבי דלק. המלצת הדוח 

 גבוה

 
 . 2017"דו"ח ממצאי סקר קרקע משלים ותכנית חפירת קרקע תחנת אגד הרצליה", חברת אדמה, אדמה אפיון ושיקום אתרים בע"מ אוגוסט  14

 . 2019, אוגוסט Wave Enviroment LTD Green, חברת 1-רמת אביב" וסקר גז"ק ודיגום תוך מבני בשטח ציבורי מזרחית ודרומית לתחנה, מהדורה -"בקשה לביצוע סקר קרקע וגז"ק בתחנת תדלוק "דלק 15

  .2010תחנת דלק רמת אביב, חברת אדמה , אוקטובר  -"פינוי עדשת דלק 16

  .2019, ינואר  LDDהירקון", תל אביב, חברת  -"דו"ח ניטור מי תהום, תחנת "פז 17
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 פוטנציאל זיהום קרקע ומי תהום מידע אודות זיהומי קרקע ומים/ הערות/ תוספות מזהמים פוטנציאליים מרחק מהתוואי סוג הפעילות נ.צ משוערת

 בינוני/ נמוך/ לא קיים)גבוה/ 
בכל מקרה הייתה איחוד ניטור כלל הבארות בתחנה לתדירות של פעמיים בשנה.  

 ניתן לקבוע כי עדיין קיים זיהום של מי התהום באזור התחנה. 

משרדי הרכבת הקלה ושטח  180880/665360
תחנת  -עבודות הקמה

 הרכבת/לולאת וולובלסקי

, ממצאי הסקר העלו חשד שבמבנים 182013בוצע סקר היסטורי באתר בשנת   מ' מדרום מערב 170
סקר   .טיפולי מכונאותובסככות ששימשו כחניון לילה לאוטובוסים באתר בוצעו  

ממצאי הסקר קבעו כי אין צורך  .2013קרקע משולב בוצע באתר בנובמבר 
 רה באתר וכי לא נדרשות פעולות לטיפול בקרקע.בהמשך פעולות חקי

באתר נעשו קידוחי החדרת מי תהום במסגרת עבודות הרכבת הקלה. כיום 
  בשטח האתר מוצבים משרדי הרכבת הקלה ולעיתים נמצאים בו גם כלי עבודה.

 נמוך

תחנת תדלוק סונול איילון, תל  180827/665205
 אביב יפו

מ' ממערב תחום  90
-17Mמקטע סקר 

16M 

דלקים, מתכות כבדות 
 ושמנים

 לתחנה היסטוריה ארוכה של חקירה וטיפול בקרקע ובמי התהום:

. בתחנה בוצעו מס' 200019 -ועברה שדרוג בשנות ה 50 -התחנה פועלת משנות ה
בהם נמצא זיהום קרקע ועדשת דלק. בספטמבר  2005סקרי קרקע החל מינואר 

תהום בתחנה )שלב ד'(.ממצאי הסקר העלו  בוצע סקר לבדיקת קרקע ומי 2009
. כמו כן, נצפו עדשות דלק ונמצא זיהום TPH ,MTBE -כי קיים זיהום קרקע מ

הסקר המליץ לבצע ניטור של מי  במי התהום במרכיבי דלק מומסים ובנזן.
 התהום על בסיס חצי שנתי.

ק בוצע ניטור למי התהום. במספר קידוחים אותרה עדשת הדל 2011באוגוסט 
, אולם ריכוזו עדיין חרג מתקן מי השתיה. MTBEונמצא כי חלה ירידה בריכוז 

 בקידוחים אחרים שבוצעו במסגרת הניטור לא אותרו מזהמים. 

בוצע סקר מוודא בתחנה.  2017-2018במהלך השנים  ,על פי המידע שהתקבל
ממצאי הסקר הראו כי עדיין קיים זיהום כבד וכי פעילות השיקום בתחנה 

 כת. נמש

 גבוה

תחנת תדלוק פז הקריה, תל אביב  180713/665115
 יפו

דלקים, מתכות כבדות  מ' ממערב 190
 ושמנים

 לתחנה היסטוריה ארוכה של חקירה וטיפול בקרקע ובמי התהום:

 .1998נבנתה מחדש בשנת  מדובר בתחנה ותיקה אשר 

. לאור ממצאיו, בוצע סקר גז קרקע אקטיבי 20בוצע סקר קרקע 2015בשנת 
. ממצאי הסקר הראו כי חתך הקרקע מעל 2016וניטור מי התהום בתחילת שנת 

מעל לערך הסף. לעומת   MTBEלשכבת החרסית כמעט ואינו מזוהם למעט מעט  
 -זאת, מתחת לשכבת החרסית עם הקרבה למי התהום קיים זיהום בעיקר ב

MTBE . 

קנה באר ניטור, בוצע סקר גז קרקע אקטיבי וניטור מי הות 2016באמצע שנת 
המשך חקירת הקרקע חיזקה את הממצאים הקודמים כי לא קיים  התהום.

זיהום קרקע בחלק הרדוד של התווך הלא רווי לעומת ריכוזים גבוהים של גזי 
 קרקע שנמדדו בקרבת מי התהום )מתחת לשכבת החרסית(. 

 נעשה ניטור מי התהום על בסיס חצי שנתי.בהתאם להנחיות רשות המים בתחנה  
נמצא כי נמדדה עליה דרמטית במפלס מי התהום  2017בניטור שנערך במאי 

)סיום עבודות השפלת מי תהום באזור(, נמדד רדוקס שלילי וחמצן מומס נמוך 
. ריכוז MTBE -ו BTEXמאד. למרות זאת, נמדדו ריכוזים נמוכים בלבד של 

 ות של השיטה לאורך כל תקופת הניטור. הטולואן נמוך מסף הכימ

על פי המידע שהתקבל נכון להיום התחנה נמצאת בתהליך שיקום של מי התהום 
 .שבסופו יחל שיקום קרקע 

בינוני לאור המרחק הגדול 
 מהתוואי

 

 .2013נובמבר תל אביב, חברת איזוטופ,  -( לולאת וולובלסקיESA Phase II"סקר זיהום קרקע ) 18

 .2009איילון, תל אביב, חברת אדמה, פברואר  ק"סקר לאפיון זיהום מי התהום )שלב ד'( תחנת התדל 19

 , בהתאמה.2017י , ינואר ויולLDD, תל אביב חברת ", ניטור מי תהום ודיגום גז קרקע אקטיבי, פז הקריה, ת"א ו"דו"ח ניטור תקופתי פז "הקריה"1-"דו"ח התקנת באר ניטור "קר 20
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 פוטנציאל זיהום קרקע ומי תהום מידע אודות זיהומי קרקע ומים/ הערות/ תוספות מזהמים פוטנציאליים מרחק מהתוואי סוג הפעילות נ.צ משוערת

 בינוני/ נמוך/ לא קיים)גבוה/ 

מתחם בית רסיטל לשעבר, רחוב  180890/665210
 יגאל אלון, תל אביב יפו

מ' ממערב, תחום  50
 סקר מקטע 

M16-M17 

בשטח פעל בעבר אולם אירועים. חברת רסיטל הרסה את המבנה שעמד באתר  
שבוצע במתחם  21ובמקומו מקימה בימים אלה בניין משרדים. סקר היסטורי

איתר כתם סולר במיקום בו עמד בעבר מיכל דלק ששימש את כלי העבודה 
ע המזוהמת ולאחריה בוצע דיגום מוודא באתר. בהתאם בוצעה חפירה של הקרק

 לא נותרה קרקע מזוהמת במקום.ו

 לא קיים

תחנת תדלוק סונול יגאל אלון, תל  180877/664673
 אביב יפו

מ' ממזרח, תחום  30
 M17סקר תחנה 

דלקים, מתכות כבדות 
 ושמנים

על פי מידע שהתקבל לא קיים חשש לזיהום קרקע  .2004התחנה הוקמה בשנת 
 ומי תהום בתחום התחנה. 

 נמוך

 מ' ממערב, תחום 5 מתחם תעשיית מזון טרה, לשעבר  180803/664610
 M17סקר תחנה 

דלקים, מתכות כבדות , 
שמנים, חומרים 

 אורגנים ומלחים.

עתקה בה הו 2013ועד לשנת  1942מחלבת טרה פעלה ברחוב יגאל אלון משנת 
 2017פעילותה לפארק התעשיות נעם בנתיבות. מבנה המחלבה נהרס בשנת 

 ומשמש מאז כחניון. בעתיד, צפויים לקום מגדלי משרדים ומגורים במתחם.

קיים עלה  כי  201922-ו 2015מסקרים היסטוריים שנעשו במתחם טרה בשנים 
ה פעילות התעשייתית של המחלבחשד לזיהום קרקע בשטח המחלבה  שכן ה

אחסון חומ"ס, אחסון ושימוש בדלקים )שימוש במזוט וסולר, מכלים  כללה
עיליים וטמונים(, דוודים, אזור טיפול בשפכים, בור ספיגה, שימוש בחומרי 

עדר תשתיות איטום הניקוי, חומצות, בסיסים ודטרגנטים שונים אשר ב
קות טרם בוצעו בדי מספקות יכולים לחלחל אל הקרקע ולזהם את מי התהום.

 ו/או שיקום קרקע נכון להיום.

 גבוה

 12,  11מתחם טרה לשעבר , חלקות  180815/664511
 . 

מ' ממזרח, תחום  20
 M17סקר תחנה 

 12, ובחלקה 1960-1990התקיימה פעילות של בית דפוס בין השנים  11בחלקה  
את המתחמים  חכרה. חברת טרה 1951-1990פעל מפעל נירוסטה בין השנים 

לפעילות הכוללת משרדים, מחסן לתוצרת גמורה ומחסן   90-בתחילת שנות ה
 שבוצע. ממצאי סקר הקרקע 2013כללי עד להפסקת פעילותה במתחם בשנת 

, וחריגה בערכי 12לעומק רדוד  בחלקה    TPHמצאו חריגה בערכי    201223באפריל  
בנוסף, נמצאה חריגה בדיגום   שטופלו באופן נקודתי. 11נחושת וכרום בחלקה 

 גז הקרקע בריכוז הבנזן בהשוואה לערכי הסף.  

 נמוך

מוסכי מכונאות רכב לאורך יגאל  180824/664581
 יפו -אלון, תל אביב

ממזרח, תחום מ'  20
 M17סקר תחנה 

דלקים, מתכות כבדות 
 ושמנים

מוסכי מכונאות רכב עושים שימוש בשמנים ודלקים. מוסכים שהוקמו לפני 
שנים רבות, טרם החלת רגולציה בנושא מניעת זיהום קרקע ומי תהום ייתכן 
ופעלו ללא תשתית איטום מתאימה לפיכך יכלו להביא לזיהום הקרקע ומי 

 התהום.

 בינוני

תחנת תדלוק ומוסך פז השלום, תל  181011/664351
 אביב יפו

דלקים, מתכות כבדות  מ' ממזרח 275
 ושמנים

, והיא ממוקמת בצמוד לאזור מוסכים ותעשייה 1969התחנה הוקמה בשנת 
 לתחנה היסטוריה של סקרי קרקע וגז קרקע: )מפעל תע"ש מגן(.

הצביע על חשד לזיהום מקומי ש 24בוצע סקר גז קרקע פאסיבי 2010בספטמבר 
המתרכז בחלק הצפון מערבי של משטח התדלוק ובאזור תעלת ניקוז התשטיפים 

 בוצע סקר קרקע שהצביע על זיהום מי תהום כבד.   2011ביציאה מהתחנה. במאי  

מותקנות בתחנה תשתיות למערכת  2013לאור הממצאים, החל מסוף אוקטובר 
הראו כי  2017שבוצע בתחנה בתחילת שנת    25ממצאי  הניטור  שיקום מי התהום.

הנראה בעקבות סיום  כלנמדדת עליה במפלס מי התהום )כ 2015החל מפברואר 
פעולות השפלת מים באזור(, עם זאת, מפלס מי התהום עדיין נמוך ביחס לתחילת 

בנוסף, נמדדה ירידה בעובי העדשה, נצפתה שכבה צפה בעובי של   תקופת הניטור.
 רידה בריכוזי מרכיבי הדלקים בבארות הניטור.ס"מ ונמדדה י 8

גבוה למרות המרחק הגדול 
 מהתוואי וכיוון זרימת מי התהום

מתחם תע"ש מגן )לשעבר( רחוב  181044/664353
 השלום, תל אביב יפו

-מרכיבי דלקים, מיקרו מ' ממזרח 290
 מזהמים אורגניים 

. סקרים שבוצעו בשטח האתר )קרקע 1998מפעל תעש מגן פעל בשטח עד שנת 
מזהמים אורגניים נדיפים הגבוהים -ומי תהום( מצאו ריכוזים של מיקרו

בעשרות סדרי גודל מהתקנים הישראלים המותרים. באתר נמצא זיהום גבוה של 

גבוה למרות המרחק הגדול 
 מהתוואי וכיוון זרימת מי התהום

 
 .2014, ספטמבר LDDתל אביב, חברת  בית רסיטל -"דוח ממצאי ליווי חפירה ודיגום מוודא 21

 . 2019ותכנית קידוחים ובדיקות, חברת לשם שפר איכות הסביבה בע"מ, מרץ  phase1, סקר היסטורי 0157305-507תכנית  -תל אביב -"מתחם טרה 22

 . 2012אוקטובר  LDDתל אביב, חברת  118-116, יגאל אלון  12, 11חם "טרה" )במסגרת פרוייקט "תוצרת הארץ", חלקות ממצאי סקר קרקע, מת -"דו"ח מעודכן 23

 .2011י , יונ LDDדו"ח ממצאי סקר קרקע תחנת פז "השלום", דרך השלום ת"א, חברת  24

 .2017, ינואר LDDדו"ח ניטור מי תהום תקופתי, תחנת פז "השלום", תל אביב, חברת  25
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 פוטנציאל זיהום קרקע ומי תהום מידע אודות זיהומי קרקע ומים/ הערות/ תוספות מזהמים פוטנציאליים מרחק מהתוואי סוג הפעילות נ.צ משוערת

 בינוני/ נמוך/ לא קיים)גבוה/ 
 5000י עד פ Trichloroethyleneדלקים, מתכות כבדות וממיסים מוכלרים כגון 

מערכי הסף המקובלים למי השתייה. בנוסף, נמצאו עדויות לנוכחותם של 
. על פי המידע שבידנו נעשו 26חומרים אורגנים נדיפים בתווך הלא רווי בקרקע

 :באתר מספר פעולות בנושא זיהום מי תהום וקרקע

-2000טון של קרקע מזוהמת נחפרה וסולקה מהאתר בין השנים  12,000 -כ •
שלבים ובוצע סקר מוודא. לבסוף, הוצא מכתב שחרור בתנאים  במספר 2003

 בנושא זה. 2004בשנת 

הוכנה תכנית שיקום למי התהום המזוהמים שהייתה צפויה לצאת למכרז  •
. הטיפול במי התהום צפוי להפחית במידה ניכרת את ריכוזי 2018בסוף שנת 

 המזהמים בגזי הקרקע באתר וסביבתו. 

רכות מיגון מפני חדירת גזי קרקע למבנים עתידיים הוצאה דרישה להתקנת מע •
באתר, ניטור תקופתי של האוויר תוך מבני וביצוע פעולות מתקנות ככל 

 שיידרש. 

תחנת תדלוק דלק יגאל אלון, תל  180739/664321
 אביב יפו

מ' ממזרח, תחום  20
 סקר מקטע

 M17-M18 

דלקים, מתכות כבדות 
 ושמנים

על פי מידע שהתקבל לא קיים חשש לזיהום קרקע  .2004התחנה הוקמה בשנת 
 .ומי תהום בתחום התחנה

 נמוך

כיום )מתחם סיפולוקס לשעבר  180717/664220
מבוצעות עבודות שדרוג למבנה 
הקיים במתחם ומתוכנן לקום 

 (מבנה נוסף

מ' ממזרח, תחום  20
 סקר

 מקטע
 M17-M18 

)ייצור בלוני מתכת להכנה ביתית של מי סודה(  27במתחם פעל מפעל סיפולוקס דלקים, מתכות כבדות
 קרקע: חקירת. למתחם היסטוריה של 1995עד שנת 

אותר זיהום המעיד על  2008במסגרת דיגום קרקע שנעשה באתר בינואר 
זיהום בחומרים המצאות דלקים בקרקע ברמות גבוהות, כאשר לא התגלה 

בוצע סקר היסטורי במתחם. בהמשך  2011בתחילת שנת   אורגנים מוכלרים.
נערך סקר קרקע. בסקר אותרו ארבעה מוקדים בהם נמצא   2011החקירה, במרץ  

זיהום קרקע ממרכיבי דלק ואבץ. כמו כן, אותר  מוקד אחד של  זיהום גז הקרקע 
הום הקרקע ממרכיבי הדלק המלצת הדוח הייתה לטפל בזי בטטרכלורואתילן.

 .SVEבשיטת 

הצביעו על חשד לזיהום   2012שבוצע באתר באפריל    28שלב ב'  ממצאי סקר קרקע
לאור ממצאי הסקר   של מי התהום בדלקים ומומסים מוכלרים באזור הלא רווי.

נדרש לבצע דיגום של מי התהום למרכיבים אורגנים נדיפים ומתכות. על פי מידע 
  טרם בוצע שיקום.ו נמצא זיהום כבד ועמוקן עדיישהתקבל במתחם 

 גבוה

מפעל אמקור לשעבר, כיום מגדל  180744/664167
 אמפא )מגדל אלקו /אלקטרה(. 

מ' ממזרח, תחום  5
-18Mסקר מקטע 

17M . 

. במתחם בוצעו סקרי 2001במתחם פעל  מפעל אמקור )ייצור מקררים( עד לשנת   דלקים, מתכות כבדות
, עדשה  TCEמצאי הסקרים הצביעו על זיהום גבוה של קרקע ומי התהום. מ

 .  29מצאות מזהמים בעומק האקוויפריוה  NAPLצפה  

בהמשך בוצע שיקום של מי התהום באתר. ממצאי הטיפול הראו ירידה 
. והמעקב אחר תהליך השיקום נמשך 30בתוך האתר  TCE  -משמעותית בריכוזי ה

הסקרים שנעשו באתר לאורך השנים חיזקו ע"י דיגום תקופתי. לסיכום, ממצאי  
את הערכה כי מקור הזיהום הינו מצפון מזרח לאתר בית אלקו או בגבולו הצפון 

 מזרחי.

 לא קיים

 
 . 2018", רשות המים, אוקטובר 2017-2016. ומסמך "סיכום פעולות לאיתור, הערכת היקפים ושיקום מי תהום המזוהמים ממקור תעשייתי בשנים 2011תל אביב, חברת איזוטופ, נובמבר  -( במתחם תע"ש מגןTO-15דו"ח " ממצאי דיגום גז אקטיבי ) 26

  .2012תל אביב, חברת אדמה אפריל  -ב'( מתחם סיפולוקס "דו"ח הסקר לאפיון זיהום הקרקע )שלב 27

 .2012"חקירת זיהום מי תהום במתחם סיפולוקס", רשות המים, יוני  28

 . 2008"דו"ח סיכום ממצאי סקרי זיהום קרקע ומי תהום, אלקטרה בנייה בע"מ, מגדל אלקו רח' יגאל אלון תל אביב", ד"ר יוסף בר יוסף, ספטמבר  29

 . 2010, אוגוסט LDDתוצאות דיגום תקופתי, בית אלקו, חברת  -יים"דו"ח בינ 30
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 פוטנציאל זיהום קרקע ומי תהום מידע אודות זיהומי קרקע ומים/ הערות/ תוספות מזהמים פוטנציאליים מרחק מהתוואי סוג הפעילות נ.צ משוערת

 בינוני/ נמוך/ לא קיים)גבוה/ 

תחנת תדלוק פז התקווה, תל אביב  180052/662387
 יפו

דלקים, מתכות כבדות  מ' ממזרח 140
 ושמנים

 31בוצע סקר גז קרקע אקטיבי 2007. בשנת 60 -התחנה הוקמה בתחילת שנות ה
 לערכיממצאי הסקר העלו חריגות בריכוזים של מרכיבי דלקים בהשוואה  כאשר  

כמו כן, ביצוע   .המלצת הסקר הייתה ביצוע סקר קרקע חוזר בשטח התחנה  הסף.
 בדיקות אטימות למכלים בהתאם להנחיות ממונה.

אטימות  בוצע סקר  וכן בוצעו בדיקות 2016על פי מידע שהתקבל בשנת 
ולכן לא ניתן לשלול זיהום קרקע   ממצאי הסקר  ניתן היה לאתר אתלא    .למיכלים
 .מהתחנה

 בינוני

דלקים, מתכות כבדות  ממערבמ'  210 יפו -חניון אגד הולץ, תל אביב 179924/661471
 ושמנים

בשטח המתחם פועל במשך שנים רבות חניון אוטובוסים של אגד. החניון כולל 
ביולי  שטיפה ומבנה נהגים וסדרן. סקר גז קרקע אקטיבי בוצע במתחםעמדת 

 MTBE -חריגות של בנזן, כלורופורם וכי קיימות ממצאי הסקר העלו  .201232
 (.2013במספר קידוחים. בהמשך, בוצע סקר קרקע בשני שלבים )ינואר/פברואר 

המזוהמת. לאור בהתאם להמלצות הסקר בוצעה חפירה והוצאה של הקרקע 
הממצאים כי הזיהום המשמעותי סולק הופסקה החפירה ובור החפירה נסגר 

 הקרקע שנחפרה פונתה לטיפול ביולוגי. בקרקע נקייה.

 לא קיים

 

 
 .2010יאוטכניקה פברואר ה וגיז קרקע בחנה "פז התקווה", תל אביב, חברת אדםה סביבה גיאולוגממצאי סקר ג לד"ח חוות דעת 31

 .2012ולוגיות סביבה בע"מ, אוגוסט צומת הולץ, חברת לודן טכנ -"דו"ח סקר קרקע אקטיבי, חניון אגד 32
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   55M -46Mתחנות  -שימושי קרקע ופעילויות בעלות פוטנציאל להימצאות זיהומי קרקע ומי תהום בשלוחה הצפון מזרחית :4.8.1.4.3טבלה 

 פוטנציאל זיהום קרקע ומי תהום מידע אודות זיהומי קרקע ומים/ הערות/ תוספות מזהמים פוטנציאלים מרחק מהתוואי סוג הפעילות .צ משוערתנ

 גבוה/ בינוני/ נמוך/ לא קיים

186400/672819  
187308/672663 

תעשייה  -מתחם תעש רמת השרון
 ביטחונית 

  בתחום סקר תחנות
M46-M47 

כבדות, מתכות 
חומצות, ממיסים, 

צבעים, ציאניד, מזוט, 
מדללים, דלקים, חנ"מ 
)חומר נפץ מרסק(, זפת 

 ושמנים.

מכל  תחמושת דונם, וכולל מתקני ייצור 4,700המתחם משתרע על שטח של 
סולקו , 90-ועד תחילת שנות ה 1950משנת  . 33ם ומפעלים לציפוי מתכותהסוגי

טופלים חלקית מהמתקנים השונים לשטח, שפכים תעשייתיים לא מטופלים או מ
 .כות אידוי וחילחולריולברדס והדרים( לערוצי הנחלים באזור )פ

עולה כי פעילות תעש גרמה    2010-200934שנערך עבור רשות המים בשנים    מסקר
במשך השנים לזיהום חמור של הקרקע ומי התהום בשילוב ייחודי של מזהמים, 
ובין היתר פרכלורט, חומרי נפץ, כרום, ניטראט וחומרים אורגני נדיפים. בין 

 -חומרים אלו, ההערכה היא כי נפח מי התהום המזוהמים באזור הוא יותר מ
קמ"ר. ריכוז המזהמים במי  16 -ס על פני כמלמ"ק, בכתם זיהום שמתפר 560

יה יהתהום, ובעיקר ריכוז הפרכולרט, הובילו לסגירתן של כל בארות מי השת
 ברמת השרון וארבע בארות בצפון תל אביב. 

כי זיהום המים המשיך להתפשט. ממצא  המשרד להגנת הסביבהמצא  2009 -ב
בו נצפתה עלייה זה חיזק את תוצאות המעקב השוטף שעורכת רשות המים 

בריכוזי הפרכלורט בקידוחים שבשולי מניפת הזיהום. קצב התפשטות הזיהום 
וריכוזי הזיהום גבוהים ממה שנחזה במודלים שערכה הרשות. כמו כן, נמצאו 
ריכוזים של פרכלורט בקידוחים מרוחקים יחסית ממוקד הזיהום )במרחק של 

ערכה רשות המים  2014שנת בתחילת  ק"מ( שבהם הוא לא נצפה בעבר. 3.5-4.5
המתקן התבסס על טיפול ביולוגי . במתחם 35והביוב פיילוט לניקוי מי התהום

(FBRפלוקולציה,  -( וטיפולים משלימים )קואגולציהDAF מסנני מצע, פחם ,
מתקן זה שימש לבחינת ההיתכנות הטכנולוגית  פעיל, מחליפי יונים והכלרה(.

 ולקבלת אומדן עלויות השיקום.

התכנית להקמת הפיילוט מצויה בשלב ראשוני של קביעת  2018ן לינואר נכו
כמו כן, חלק מהאתרים במתחם נמצאים בשלב הכנה לביצוע   מתווה סטטוטורי.  

 חקר הקרקע הכולל סקר גז קרקע, סקר קרקע וסקר סיכונים.

 

 גבוה מאד

 

תחנת תדלוק דלק רמתיים, הוד  190262/673174
 השרון

ממזרח, תחום מ'  20
 סקר מקטע

 M49-M50 

דלקים, מתכות כבדות 
 ושמנים

נותר מעט ועל פי מידע שהתקבל מהג"ס, התחנה עברה חקירת קרקע ושיקום 
 .והטיפול בתחנה הסתיים זיהום שאריתי בקרקע. כרגע אין דרישה נוספת

 נמוך

תחנת תדלוק פז הוד השרון, הוד  190217/673474
 השרון

 מ' ממערב 10
 תחום סקר מקטע

 M49-M50 

דלקים, מתכות כבדות 
 ושמנים 

 36התחנה מופעלת ע"י חברת פז 2012 -, כאשר החל מ1965הוקמה בשנת  התחנה
בהתאם לממצאי הסקרים כאשר  במתחם בוצע סקר היסטורי וסקר קרקע,  .

. בדיגום 2012ולדרישות רשות המים הותקנה בתחנה באר לניטור מי תהום במאי  
הגבוהים מהתקן.  MTBE, נמצאו ריכוזים חורגים של 2012ביוני  מים שנערך

  כמו כן, נמצאו גם ריכוזים של טולואן וקסילן החורגים במקצת מערכי התקן.

 על פי המידע שהתקבל מהג"ס התחנה נמצאת בתהליך שיקום.

 גבוה

 
 , המשרד להגנת הסביבה. 2009דו"ח "זיהום קרקעות בישראל, רשימת האתרים החשודים בזיהומי הקרקעות החמורים ביותר ממקורות תעשייתיים, מרץ  33

 , הכנסת מרכז המחקר והמידע.2010רון", עדכון דצמבר מסמך " תכנית הבנייה בשטחי תעש הש 34

 , משרד האוצר אגף החשב הכללי.2018"מתקן לטיפול במי תהום מזוהמים במתחם תע"ש רמת השרון", נובמבר  35

 . 2012"דוח התקנת באר, פז הוד השרון" חברת לודן טכנולוגיות סביבה ספטמבר  36

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%AA
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 פוטנציאל זיהום קרקע ומי תהום מידע אודות זיהומי קרקע ומים/ הערות/ תוספות מזהמים פוטנציאלים מרחק מהתוואי סוג הפעילות .צ משוערתנ

 גבוה/ בינוני/ נמוך/ לא קיים

תחנת תדלוק סונול רמתיים, הוד  190240/673715
 השרון

מ' ממזרח, תחום  30
 M50סקר תחנה 

דלקים, מתכות כבדות 
 ושמנים

בוצע סקר קרקע באתר התחנה  2009. באוגוסט 1954התחנה הוקמה בשנת 
בשנים  BVבתחנה הופעלה מערכת טיפול בקרקע בשיטת  .37ואותר זיהום קרקע

בוצע סקר לווידוא ניקיון האתר והסתיים הטיפול  2016בינואר  .2011-2014
 באתר.

 נמוך

מ' ממערב, תחום  10 תחנת תדלוק דורון, כפר סבא 189929/675686
 סקר מקטע

 M50-M51 

דלקים, מתכות כבדות 
 ושמנים

. לאור שנת הקמתה סביר להניח כי התחנה אינה בעלת 1990  -שנת הקמת התחנה  
חקירת  הי מידע שהתקבל מהג"ס, בתחנה בוצעעל פ תשתיות איטום מתאימות.

 קרקע והיא נמצאת בתהליך שיקום.

 בינוני

מ' ממערב, תחום  15 , כפר סבאTENתחנת תדלוק  189946/675613
 סקר מקטע

 M50-M51 

דלקים, מתכות כבדות 
 ושמנים

לאור שנת ההקמה, סביר כי התחנה הוקמה בהתאם   .2005 -שנת הקמת התחנה  
על פי מידע ואכן,  העדכנית.לדרישות המשרד להגנת הסביבה ולרגולציה 

 שהתקבל מהג"ס, לא ידוע על חקירת קרקע או זיהום קרקע בתחום התחנה.

 נמוך

תחנת  תדלוק סונול כפר סבא, כפר  190605/676018
 סבא

מ' מדרום, תחום  15
 סקר מקטע

 M51-M52 

דלקים, מתכות כבדות 
 ושמנים

התקנת מפריד שכלל  1992ועברה שדרוג כולל בשנת  1950התחנה הוקמה בשנת 
ממצאי סקר גז הקרקע  בעקבות אירוע פריצת תחתית המפריד. 2009 -חדש ב

הצביע על אזור החשוד בזיהום התחום בגבולות יריעת ההגנה  201538-שבוצע ב
המשך   הומלץ עלבהתאם,    השלישונית הפרוסה מתחת ומסביב לתשתיות התחנה.

 חקירה של הקרקע וביצוע סקר קרקע.

על פי מידע שהתקבל מהג"ס, התחנה עברה חקירת קרקע ועומדת בפני שיקום 
 של הקרקע.

 גבוה

מ' מצפון, תחום  25 תחנה מרכזית אגד כפר סבא 192162/675665
 סקר

 M53תחנה 

דלקים, מתכות כבדות 
 ושמנים

מדובר בתחנה היסטורית וישנה, במתחם קיימת תחנת תדלוק. ככל הנראה 
שאינה בעלת תשתיות איטום מתאימות.  על פי מידע שהתקבל מהג"ס, התחנה 

 עברה חקירת קרקע ועומדת בפני שיקום של הקרקע.

 גבוה

אזור התעשיה הישן )מוסכים,  193202/675458
 נגריות( כפר סבא

שמנים, דלקים, צבעים,  מ' מצפון  125
 מדללים, ממסים

מוסכי מכונאות רכב עושים שימוש בשמנים ודלקים. מוסכים שהוקמו לפני שנים 
רבות, טרם החלת רגולציה בנושא מניעת זיהום קרקע ומי תהום ייתכן ופעלו 
 ללא תשתית איטום מתאימה לפיכך יכלו להביא לזיהום הקרקע ומי התהום.

ר איחסון לא בכל האמור לנגריות, סביר כי נעשה שימוש בצבעים ומדללים, אש
נכון ושפיכתם על הקרקע יכלו להביא לזיהומה לכן לא ניתן לשלול חשד באזור 

 זה.

 בינוני

תחנת תדלוק ,דור אלון כפר סבא,  193027/675405
 כפר סבא

מ' מצפון, תחום  70
-54Mסקר מקטע 

53M. 

דלקים, מתכות כבדות 
 ושמנים

התחנה הוקמה בהתאם . לאור שנת ההקמה, סביר כי  2004 -שנת הקמת התחנה  
על פי המידע שהתקבל  לדרישות המשרד להגנת הסביבה ולרגולציה העדכנית.
 .מהמהג"ס, לא ידוע על חקירת קרקע או חשד לזיהום בתחו

 נמוך

תחנת תדלוק, דלק ביסקוויט, כפר  193073/675384
 סבא

מ' מצפון, תחום  70
 M54סקר תחנה 

דלקים, מתכות כבדות 
 ושמנים

 בינוני אותרו סקרים שבוצעו בתחנה ולא ידוע על שנת הקמת התחנה.לא 

תחנת תדלוק סונול כפר סבא  193199/675305
 מזרח, כפר סבא

מ' מצפון, תחום  30
 M54סקר תחנה 

דלקים, מתכות כבדות 
 ושמנים

. לאור שנת הקמתה סביר להניח כי התחנה אינה בעלת 1993  -  שנת הקמת התחנה
תשתיות איטום מתאימות.  על פי המידע שהתקל מהמשרד להג"ס התחנה עברה 

 חקירת קרקע ונמצאת בתהליך שיקום. 

 גבוה

אזור תעשייה כפר סבא )מפעל טבע  193921/675805
 ומוסכים(

מ' מצפון מערב,  65
תחום סקר תחנה 

M55 

פעלו ללא תשתית כאמור, קיים פוטנציאל זיהום קרקע ממוסכי מכונאות רכב ש 
טבע עושה שימוש בחומרים מסוכנים.  כמו כן, ידוע כי מפעל  .איטום מתאימה

 לא ניתן לשלול לחלוטין את החשד. אךלא ידוע על זיהום קרקע בשטחו 

 בינוני

 

 

 
 .2016", חברת אדמה אפיון ושיקום אתרים בע"מ, מרץ 2210"דו"ח סקר וידוא ניקיון, תחנת סונול רמתיים הוד השרון, מספר תחנה  37

 . 23/072009, חברת די דיירקט בע"מ,  605"דו"ח סקר קרקע תחנת התדלוק יונה אברך ויצמן כפר סבא, תחנה מספר  38
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 גזי קרקע 4.8.1.4

המצאות גזי קרקע הנפלטים מקרקע מזוהמת וממי תהום מזוהמים עלולה להוות סכנה לבני אדם 

השוהים בתוך מבנים תת קרקעיים. כמו כן, הימצאות הגזים עלולה להזיק לעובדים בזמן ביצוע 

במיגון מתאים. ההתייחסות המובאת בסקר זה בנוגע לגזי העבודות התת קרקעיות ועל כן מחייבים  

קרקע מבוססת עפ"י "תשריט המתווה הסביבתי לטיפול בזיהום קרקע וגזי קרקע במסגרת הליכי 

 4.8.1.5, ראה תרשים ( של מחוז תל אביב של המשרד להגנת הסביבה2009תכנון ובנייה" )דצמבר 

 .בקלסר התרשימים

עובר באזורים בהם נדרשת בדיקת קרקע וגזי   M16M-20ו בין תחנות   עפ"י מתווה זה, תוואי המטר

קרקע )מתחמים קטנים במקטע זה נמצאים באזור חובת התייעצות גזי קרקע(. בנוסף, בתוואי בין 

 , נמצאM46תחנה  -תעש רמת השרון , נדרש לבצע מיגון למבנים. מתחם נוסף,M16M-18תחנות 

 באזור חובת בדיקת קרקע.

  ממצאים והמלצות 4.8.1.5

מהסקר עולה כי מרבית התוואי עובר בצירי תנועה ראשיים הסמוכים למבני מגורים, משרדים 

 שימושים/אזורים שהינםקיימים מספר  עם זאת,  ומבני ציבור שאינם בעלי פוטנציאל זיהום קרקע.  

הפזורים ת תדלוק ואזורי תעשייה קלה תחנוב , לרוב מדוברבעלי פוטנציאל לזיהום לאורך התוואי

 לאורך התוואי. בנוסף, זיהום קרקע ומי תהום כבד ממקור תעשייתי מצוי במתחם תעש רמת השרון.

 האזורים החשודים בזיהום על פי חלוקה למקטעי התוואי מפורטים להלן:

 7M-1Mתחנות אזור  -מפיצול רמת השרון, הרצליה ורעננה -צפון מערביתהשלוחה ה

באזור תחנות אלו אותרו מספר שימושי תעשייה קלה כגון תחנת כח  -2M1-Mות תחנ ▪

 טורבינת גז ותחמ"ש רעננה, תחנות תדלוק וכו היכולים להוות פוטנציאל לזיהום קרקע.

מ' מהתוואי הוגדרה כבעלת זיהום גבוה   10תחנת תדלוק "סונול הצור" הנמצאת במרחק 

ולא התקבל מידע אודות שנת הקמת התחנה / ביצוע חקירת קרקע או חשד לזיהום  היות 

 .מפעילות התחנה

מ' מהתוואי והוגדרה  25תחנת תדלוק "דלק כפר בתיה", נמצאת במרחק  -4Mתחנה  ▪

 כבעלת פוטנציאל זיהום גבוה.

שדה התעופה הרצליה נמצא בסמיכות לתחום הסקר והוגדר כבעל פוטנציאל  -5Mתחנה  ▪

 הום נמוך.זי

 20M-8Mתחנות  , אזורתל אביב -גזע המרכזיה

 מחנה צבאי גלילות הנמצא בסמוך לתחנה הוגדר כבעל פוטנציאל זיהום בינוני.    -M9תחנה   ▪

באזור התחנה אותרו שתי תחנות תדלוק בהן נמצא זיהום קרקע. תחנת תדלוק   -14Mתחנה   ▪

על אף מרחקה הגדול מהתוואי. "דלק רמת אביב" הוגדרה כבעלת פוטנציאל זיהום בינוני 

מ' מהתוואי הוגדרה כבעלת פוטנציאל זיהום  40-תחנת תדלוק "פז הירקון" הנמצאת כ

 גבוה.  
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אותרו   . באזור זה ה(מתחנת רכבת סבידור מרכז עד לתחנת רכבת ההגנ)  M16M-19תחנות   ▪

או שהינם חשודים בהם נמצאו זיהומי קרקע ומי תהום, )בעבר ובהווה(  רבים שימושים

ככאלה. בחלקם בוצעה חקירת קרקע ובחלקם מתבצע מעקב באמצעות ניטור מי התהום. 

בין השימושים שאותרו: תחנת תדלוק "סונול איילון", מתחם תעשיות טרה, מוסכי 

מכונאות, תעש מגן ותחנת תדלוק "פז השלום" )על אף מרחקם הגדול מהתוואי(, מתחם 

 סיפולוקס וכו'. 

 55M-46Mתחנות  אזור -הצפון מזרחיתשלוחה ה

במתחם תעש רמת השרון אותר זיהום קרקע   -)מתחם תעש רמת השרון(  M46-M47תחנות   ▪

ומי תהום משמעותי. חקירת הקרקע, הטיפול במי התהום ושיקום המתחם הינה באחריות 

 חברת נצר השרון ואינה חלק מתכנית זו.

תדלוק, התחנות נמצאות בסמיכות מיידית באזור זה אותרו שלוש תחנות  -50Mתחנה  ▪

 לתוואי, אחת מהן הוגדרה כבעלות פוטנציאל זיהום גבוה.

באזור זה אותרו שלוש תחנות תדלוק, כאשר תחנת תדלוק "סונול  -52M-51Mתחנות  ▪

 כ"ס" הנמצאת בסמיכות לתוואי הוגדרה כבעלת פוטנציאל זיהום גבוה.

ושים בעלי פוטנציאל זיהום גבוה ובינוני כגון: באזור  אותרו מספר שימ -  55M-53Mתחנות   ▪

התחנה המרכזית כפר סבא, תחנת תדלוק דלק ביסקוויט, אזור התעשייה הישן של כפר 

 סבא, תחנת תדלוק "סונול כ"ס מזרח", אזור התעשייה של כפר סבא וכו'.

ומי לסיכום, סקר זה קבע והגדיר את האזורים החשודים בהימצאות זיהומי קרקע/גזי קרקע 

 .ודירג את מידת פוטנציאל הזיהום בכל אזור תהום לאורך התוואי

תכניות  סקרים היסטוריים מפורטים וכן בהתאם לממצאים אלה, בשלב התכנון המפורט יוכנו 

חקירת דיגום מפורטות לבחינת הימצאות זיהום קרקע/גזי קרקע ומי תהום. יובהר שנית כי 

באחריות חברת נצר השרון  ההינ רמת השרון הקרקע, הטיפול במי התהום ושיקום מתחם תעש

 חלק מתכנית זו.ה ואינ

 

 ובקידוחים התהום במי, באקוויפר לפגיעה סיכונים הערכת .4.8.2

ים מספר מסלולים וארועים שעשויים להביא לפגיעה באקוויפר, במי התהום מרוכז 4.8.2.1בטבלה 

ובקידוחים וכן הערכות בנוגע להשלכות הארוע, הסבירות לארוע, דרוג הסיכון ואמצעי מניעה 

דרגות של השלכות )זניח, נמוך, בינוני,  5אפשריים. סקר הסיכונים נערך לפי המודל האוסטרלי עם 

 ות של סבירות למקרה )נדיר, לא סביר, ייתכן, סביר וכמעט וודאי(.דרג 5-גבוה, וחמור(  ו

תרחישים של דרוג סיכון נמוך, ותרחיש  7תרחישים של דרוג סיכון נמוך מאוד,  3בסקירה נמצאו 

אחד של דרוג סיכון בינוני. דרוג הסיכון הבינוני ניתן למקרה של זיהומים בתוך אזור המגן של קידוח 

. במקרה זה עשוי להידרש קידוח תחליפי, על משבצת קרקע גדולה יחסית, 103ההפקה שרון דרומי  

  וזאת באזור רווי תשתיות ושימושים.
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 : הערכת סיכונים לפגיעה באקוויפר, במי התהום ובקידוחים וכן הערכות 4.8.2.1טבלה 

 הסבר / אמצעי מניעה סיכוןדרוג  סבירות השלכות מיקום פוטנציאלי שלב ארוע מסלול

( Seepageחלחול )
של מי תהום 
מזוהמים לתוך 
מבני התחנות 
בהם תעשה 
 השפלת מי תהום

הרכב המים שינוקזו 
מהתחנה חורג מהמותר 

 להזרמה למט"ש 

תחנות יצחק שדה,  הקמה
השלום, תל אביב 

, הירקון, כפר מרכז
 סבא מרכז

אפשרי  (Minorנמוך )
(Possible) 

 נמוך

(Low ) 

הקפדה על אמצעי איטום כולל קירות הסלארי, הקפדה על 
השפלת מים למפלס נמוך ממפלס היציקה של הרצפה, פיזור 

 נכון של קידוחי ההשפלה,

 ניטור תכוף של איכות המים,

 הכנת תשתית/אמצעים אחרים לאפשרות של פינוי לשפד"ן.

 מאוד  נמוך (Rareנדיר ) (Minorנמוך ) תפעול

(Very Low) 

 לא נדרש עקב דרגת הסיכון.

הורדת מפלס מי 
התהום בתחנות 

 )השפלת מים( 

פגיעה בצמחיה 
 הקשורה למי התהום

 מאוד  נמוך (Rareנדיר ) (Negligibleזניח ) תחנת הירקון   הקמה

(Very Low) 

הצמחיה לא תפגע היות והיא ניזונה ממערכת השקיה וממי 
 הירקון.

במערכות פגיעה 
אקולוגיות הניזונות 

 ממי תהום

 אין מערכות אקולוגיות הניזונות ממי התהום.     הקמה

פגיעה זמנית בכושר 
השאיבה של בעלי 

 בארות

תחנות יצחק שדה,  הקמה
 השלום, כפ"ס מזרח

אפשרי  (Minorנמוך )
(Possible) 

 נמוך

(Low ) 

מ' מהתחנות, זיהוי   500מיפוי קידוחים מפיקים במרחק עד  
עומק המסננים של הקידוח, הערכת עומק המפלס בעת 

לאחר הצעדים הנ"ל נמצא כי אין קידוחים  ההשפלה. 
 שכושר ההפקה שלהם עשוי להפגע.

יצירת קשר עם בעלי הקידוחים ומתן אפשרות   -בעת הביצוע
בעיה. תכנון  ליצירת קשר עם המבצע במקרה ומתגלה

חלופה בה המים שנשאבים בקידוחי ההשפלה מסופקים 
 לבעל הבאר שנפגע.

שינוי גרדיינט 
הידראולי שמביא 
לתנועת מזהמים לכיוון 

 הבאר

תחנות יצחק שדה,  הקמה
 השלום

אפשרי  (Minorנמוך )
(Possible) 

 נמוך

(Low ) 

מיפוי קידוחים מפיקים בקרבת תחנות הקרובות לפלומות 
קידוחים  4לאחר הצעדים הנ"ל נמצא כי ישנם  זיהום 

 שאיכות המים שלהם עשויה להפגע.

ניטור תכוף של איכות מים באתר ההשפלה.  -בעת הביצוע
עם גילוי חריגות או תנודות חריגות באיכות המים יצירת 

ה חריג ומתמשך ניתן קשר עם בעלי הבאר וניטור. במקר
 לשקול הקמת מתקן טיפול )טיוב( זמני ליד הבאר שנפגעה.
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 הסבר / אמצעי מניעה סיכוןדרוג  סבירות השלכות מיקום פוטנציאלי שלב ארוע מסלול

כרית המנהרה 
והתחנות מתחת 

 פני מי התהום

כרית המנהרה 
והתחנות מתחת 

 פני מי התהום

חלחול מזהמים 
 מהמנהרה לאקוויפר

 נמוך (Rareנדיר ) (Moderateמתון ) כל המנהרה הקמה

(Low ) 

מכונת הכריה בהיקף המנהרה ולכל במהלך הכריה יוצרת 
אורכה חציץ בעל מוליכות הידראולית נמוכה ביותר 
המהווה מחסום למעבר מים ומזהמים. בנוסף המנהרה 

 מבוטנת ונאטמת מבפנים.

יש לערוך רשימת חומרים מזהמים שבשימוש,   -בעת הביצוע
לנטר ויזואלית )ולנקות( דליפות ושלוליות של דלקים 

 ושמנים.

 נמוך (Rareנדיר ) (Moderateמתון ) כל המנהרה תפעול

(Low ) 

לנטר ויזואלית )ולנקות( דליפות ושלוליות של דלקים 
 ושמנים. למפות ולאטום סדקים במעטפת כל מספר שנים.

חסימת נתיבי זרימה או 
הסטת נתיבי זרימה של 

 מי תהום

תחנת קרית שלום   תמידי
גלילות עד תחנת 

(M10) הוד השרון ;
ליד תחנת ק"מ(  3.0)

; כפר ז'בוטינסקי
 ק"מ(. 2.0סבא )

 ( 4.7.3.1תרשים )

לא צפוי  (Negligibleזניח )
(Unlikely) 

 מאוד  נמוך

(Very Low) 

מיפוי עובי החתך הרווי ביחס לקוטר המנהרה בכל נקודה, 
 הערכה כמותית של ההשפעה בעזרת מודל נומרי כללי

 נמצא שלא צפויה השפעה מורגשת הצעדים הנ"ל  ורלא
 על שדה הזרימה והמפלסים.

פגיעה פיזית 
 בקידוח

פגיעה בקידוחי ניטור 
 20קרובים לתוואי )> 

 מ'( 

אפשרי  (Minorנמוך ) קידוחים  12 תמידי
(Possible) 

 נמוך

(Low ) 

עריכת סקר לזיהוי קידוחים קיימים )לעומת קידוחים 
 שננטשו(. 

הקידוחים יפגעו בעצמה דומה, חלק לא יפגעו כלל   12לא כל  
וניתן לתכנן להם אמצעי הגנה, חלק אחר ניתן לבטל )בשל 

 כפילויות( בתאום עם רשות המים. 

קידוחים שיפגעו ניתן להעתיק למיקום אחר בעלות סבירה 
 קרקע מצומצם ביותר.תוך צורך בשטח 

פגיעה בקידוחי מים 
 20קרובים לתוואי )> 

 מ'( 

אפשרי  (Moderateמתון ) קידוחים  5 תמידי
(Possible) 

 בינוני

(Medium) 

עריכת סקר לזיהוי קידוחים קיימים )לעומת קידוחים 
 שננטשו(. 

הקידוחים יפגעו בעצמה דומה, חלק לא יפגעו כלל  5לא כל 
אמצעי הגנה. יש לשקול מנגנון פיצוי וניתן לתכנן להם 

לבעלי בארות שיפגעו שיש להם רשיון הפקה )גם אם לא 
 מפיקים בפועל(.

( או פתרון 103יש לשקול העתקת קידוח אחד )שרון דרומי 
 אחר בתאום עם חברת מקורות.
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 הסבר / אמצעי מניעה סיכוןדרוג  סבירות השלכות מיקום פוטנציאלי שלב ארוע מסלול

הקמת אתרי 
התארגנות בפני 

 השטח

דליפות חומרים 
מזהמים וחלחול 
חומרים אלו אל מי 

 התהום

אפשרי  (Minorנמוך ) כל התוואי הקמה
(Possible) 

 נמוך

(Low ) 

ניקוז סביב  -נקיטת אמצעי זהירות כמפורט בתסקיר כולל
האתר, משטחים אטומים, מאצרות, הקפדה על אטימות 

 מערכת השפכים הסניטריים, מניעת השלכת פסולת וכיוב'
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 להפעלה רעש ורעידות  .4.9

במסגרת פרק זה נבחנו השפעות הרעש והרעידות הצפויות בשלבי ההפעלה ובחינת השפעתם על 

שימושים רגישים לרעש הסמוכים לתכנית וכן מדידות רעש לתיעוד המצב הקיים. תוצאות החישוב 

 הושוו לקריטריונים הנדרשים כמפורט בהמשך. 

דם( וחישובים רלוונטיים, ועל כן יתכן מסקנות פרק זה מבוססות על שלב התכנון הנוכחי )תכנון מוק

ויהיה צורך בעדכון התוצאות בעת התכנון המפורט, וזאת בשל ראשוניות הנתונים עליהם מסמך זה 

מסתמך )מיקום אתרי העבודה, שינויים במיקום שימושים רגישים לרעש, שיטות עבודה וכלי עבודה 

ון מחדש הנחות עליהן מתבסס מסמך שונים וכיוצ"ב(. בהתאם, לעת התכנון המפורט מומלץ לבח

זה. בנוסף, רעש רקע עלול להשתנות מיום עריכת המדידות ועד לעת הביצוע ובהתאם יתכן וידרש 

 לבצעם בשנית.

 רעש קיים .4.9.1

 התוואי לאורךאפיון מפלסי הרעש 

לצורך תיעוד מפלסי הרעש בסביבת התחנות נערכו מדידות מדגמיות בנקודות מייצגות. מדידות 

 דקות בכל נקודה. 15-רכו בהתאם לתיאום עם נת"ע, בשעות היום ובשעות הלילה למשך כהרעש נע

על נק' המדידה ואת קולטני הרעש את  בקלסר התרשימים מציגים 4.2.1.29עד  4.2.1.1תרשימים 

 ת התחנות.גבי מפ

 מדידות של מפלסי הרעש הקיים

 המכשור בו נעשה שימוש

 שימוש בציוד הבא:לצורך ביצוע מדידות הרעש נעשה 

 Larson Davis;תוצרת חב'  LxTמד רעש דגם  •

 Larson Davis;תוצרת חב'  PRMLxTדגם  קדם מגבר •

 Larson Davis;תוצרת חב'  377B02דגם  מיקרופון קבלי •

 Larson Davisכבל מאריך למיקרופון, תוצרת חב'  •

 Larson Davis;תוצרת חב'  CAL200כייל דגם  •

 Cirrus;תוצרת חב'  Green  Optimusמד רעש דגם •

 Cirrus;תוצרת חב'  MV:200דגם  קדם מגבר •

 Cirrus;תוצרת חב'  Class 1 MK:224   דגם מיקרופון קבלי •

 Cirrusכבל מאריך למיקרופון, תוצרת חב'  •

 Cirrus;תוצרת חב'  type 1כייל  •

 מגן רוח וחצובות. •

בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי   4( כנדרש בסעיף  type 1)  1כסוג    IEC 651ציוד זה עונה על תקן  

. מד הרעש תוכנן לרשום קריאה של מפלס רעש שווה ערך, ערכי השיא וערכי 1990-סביר(, התש"ן

 1/3", כל שנייה. וכן את ספקטרום הרעש ברמת רזולוציה של Aובשקלול " dBהשפל ביחידות 

פי הוראות היצרן והוראות ל חר ביצוע המדידות עאוקטבה, כל שנייה. מד הרעש כויל, טרם ולא

התקנות. 
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 הרעש מדידות תוצאות : 4.9.1.1 טבלה
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 רעש בשלב הפעלת הקו  .4.9.2

)מצלול   במבנההרעש    מעבר  ממעבר רכבות בתת הקרקע,  הרעש הצפוי בסביבת התכנית בעת ההפעלה נובע

קמות בפירי האוורור. נושא מצלול הגוף שנובע מתנועת והאוורור הממ מערכותומתפעול  באוויר(, גוף

 .4.9.3 בסעיף ידוןהרכבות במסילה, 

 קריטריונים לרעש בשלב הפעלה

 1992-תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( התשנ"ג

 בתקנות בנושא רעש מזגנים ומדחסים 11בהתאם לסעיף 

 -אחר להפעיל מזגן, מדחס או מכשיר כיוצא באלה .לא יפעיל אדם ולא ירשה ל 11"

 ( באופן הגורם לרעש חזק המפריע או עלול להפריע לאדם הנמצא בבית מגורים אחר;1)

 לתקנות רעש בלתי סביר."  2( אם הוא גורם או עלול לגרום לרעש בלתי סביר כמשמעותו בתקנה  2)

 1990-תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן

תקנות אלו קובעות את ערכי מפלסי הרעש המרביים המותרים, ממקורות רעש, בקולטי הרעש הנבחנים 

חדר המשמש  בתוךושמעליהם הרעש מוגדר לא סביר. תקנה זו קובעת את רף מפלס הרעש כפי שיימדד 

ביצוע אנשים( ואת אופן ותנאי  רך כלללמגורים, )או בבניין שאינו משמש למגורים, בחדר בו שוהים בד

 המדידה. בתקנה נקבע הרף המותר )המוצג בתוספת הראשונה( כתלות במשתנים הבאים:

 ה' כמפורט בתקנה(.-)מבנה סוג א' 39סוג המבנה ▪

ושעות הלילה   06:00-22:00פרק הזמן ביממה בו הרעש מתקיים. שעות היום מוגדרות בין השעות   ▪

 למחרת, ומשכו.  06:00-ל 22:00בין השעות 

פי תקנות אלו )המוצג בתוספת הראשונה( במבנים ל להלן, מוצג רף מפלס הרעש המותר ע  4.9.2.1בטבלה  

 ות מושפעים מרעש העבודות. המתאימים לקולטי הרעש שעלולים להי ,סוג א' וב'

 

 מבנה סוג א' ומבנה מגורים מוגדר כמבנה סוג ב'  רבהתאם לתקנות אלה מבנה בית ספר מוגד  39
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מפלס רעש שווה   – 1990- קריטריון רעש בהתאם לתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(  - 4.9.2.1טבלה מס' 

 "Aובשקלול " dBערך ביח' 

 הרעש משך

 ג' סוג מבנה ב' סוג מבנה א' סוג מבנה

 לילה יום לילה יום לילה יום

  55  50  45 שעות 9 על עולה

  60  55  50 שעות 9 על עולה אינו אך שעות 3 על עולה

  65  60  55 שעות 3 על עולה אינו אך שעה על עולה

 40  40  35  דקות 30 על עולה

  70  65  60 שעה על עולה אינו אך דקות 15 על עולה

 45  55  50  דקות  30  על  עולה  אינו  אך  דקות  10  על  עולה

  75  70  65 דקות 15 על עולה אינו אך דקות 5 על עולה

  80  75  70 דקות 5 על עולה אינו אך דקות 2 על עולה

 50  50  45  דקות 10 על עולה אינו

  85  80  75 דקות 2 על עולה אינו

 

 חיזוי רעש מהדפו

נערכה בדיקה ראשונית לבחינת הפוטנציאל להווצרות מפגעי רעש מפעילות אתר הדיפו. נלקחו בחשבון 

מקורות רעש )מקורות רעש מפעילות מבנה תחזוקה קלה, מתקן שטיפת רכבות, מתקן מילוי חול ומבנה 

ק"ל בהתאם למפורט במסמך "הנחת מסילות ר הינם ערכיי הייחוס בהם נעשה שימושכאשר גנרטורים( 

הנדסה  –חוות דעת אקוסטית סביבתית" שנערך ע"י חברת  לבני  –פ"ת  –שלב הפעלת מתחם הדיפו 

. בהתאם לחישוב )שנערך בההנחות שמרניות( עולה כי מפלס הרעש 2018אקוסטית בע"מ, בחודש דצמבר  

מהותי , נמוך באופן LAeq = 33dB-המצרפי הצפוי, בתוך מבנה המגורים הקרוב ביותר צפוי להיות כ

 .1990-מהערכים המותרים בהתאם להוראות התקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(,התש"ן

 

 חיזוי מפלסי רעש בשלב ההפעלה

במרחק   LAeq = 65 dBבהתאם ליועץ האוורור של התכנית עולה כי רעש מפוח צפוי לעמוד על מפלס של  

מטר באמצעות  1במרחק  LAeq = 65 dBמטר, ללא אמצעים מיוחדים. ניתן להגיע למפלס רעש של  10
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רעש עוצמת  להלן מפורטים. מ'( 10במרחק  LAeq = 45 dBשימוש במשתקים סטנדרטים )שווה ערך ל

געים מהקריטריונים הנקובים בתקנות למניעת מפ המקור מתחתיו ניתן לקבוע שלא תווצרנה חריגות

קביעת האמצעי בו יעשה שימוש )אם נדרש( יערך לעת התכנון המפורט  .1990-)רעש בלתי סביר(, התש"ן

-4.9.2.2לאחר קבלת נתונים מפורטים לגבי הציוד בו יעשה שימוש בפועל ומיקומו הסופי. בטבלאות 

הקריטריון  להלן מוצג מפלס לחץ הקול המותר בכל אחד מפירי האוורור לעמידה בדרישות 4.9.2.27

 כמפורט לעיל.

 החישוב מבוסס על הנחות הבאות:

דציבל מאלו מחוץ למבנה. ערך זה  5-נותיו פתוחים, נמוך בכומפלס הרעש בתוך המבנה כשחל •

 נחשב ערך שמרני.

הקריטריון יהיה לרעש בשעות היום,   מבני הציבור הרגישים לרעש, אינם פועלים בלילה ובהתאם •

 זאת למעט מבני בתי אבות.

שעות ביום  12משך פעילות פירי האוורור אינו מוגבל )בהתאם הקריטריון יהיה המחמיר, מעל  •

 .דקות בלילה( 30או מעל 

 מערכות האוורור יעבדו במקביל. •

 

 רעננה  איבעק – M1/2תחנת  –תוצאות חישובי הרעש ממערכת האוורור  :4.9.2.2טבלה 

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  56יוגבל למפלס של  M2-Aמפוח המסומן  •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  46יוגבל למפלס של  M2-Bמפוח המסומן  •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  56יוגבל למפלס של  M2-Cמפוח המסומן  •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  56יוגבל למפלס של  M2-Dמפוח המסומן  •

סימון 
 מקבל 

 

קריטריון  
רעש מחוץ 

 למבנה

 מרחק במטרים מפיר אוורור
מפלס רעש  

 מחושב מצרפי
dB eqLA M2-A M2-B M2-C M2-D 

M2-1 --- 86 198 300 283 38.1 
M2-2 --- 35 92 192 176 45.6 
M2-3 45 74 50 148 132 41.1 
M2-4 45 135 57 96 64 42.4 
M2-5 50 180 106 93 40 45.0 
M2-6 45 232 148 94 51 43.1 
M2-7 45 269 184 117 85 39.6 
M2-8 45 285 179 86 86 40.6 
M2-9 45 158 34 76 91 42.2 

M2-10 45 100 48 147 148 39.7 
M2-10A 45 104 81 177 182 38.3 
M2-11 45 124 92 180 191 37.3 
M2-12 45 154 108 183 202 36.2 
M2-13 45 176 124 190 214 35.5 
M2-14 45 132 71 153 167 37.9 
M2-15 45 248 125 64 117 41.3 
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 רעננה מרכז – M1/3תחנת  –תוצאות חישובי הרעש מערכות האוורור  :4.9.2.3טבלה 

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  54יוגבל למפלס של  M3-Aמפוח המסומן  •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  54יוגבל למפלס של  M3-Bמפוח המסומן  •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  51יוגבל למפלס של  M3-Cמפוח המסומן  •

סימון 
 מקבל 

 

קריטריון  
רעש מחוץ 

 למבנה

 מרחק במטרים מפיר אוורור
מפלס רעש  

 מחושב מצרפי
dB eqLA M3-A M3-B M3-C 

M3-1 45 187 183 79 35.4 
M3-2 45 102 94 22 44.9 
M3-3 45 56 36 73 44.7 
M3-4 --- 97 62 170 39.9 
M3-5 45 107 89 198 37.6 
M3-6 45 120 112 218 36.0 
M3-7 45 190 185 291 32.0 
M3-8 45 171 177 277 32.6 
M3-9 45 159 166 265 33.2 
M3-10 45 149 159 256 33.6 
M3-11 45 122 131 228 35.3 
M3-12 45 68 83 175 39.8 
M3-13 --- 62 104 85 40.2 
M3-14 45 91 102 23 44.5 
M3-15 45 125 134 27 43.0 
M3-16 45 172 179 70 36.2 

 

 רעננה תחנת רכבת מערב – M1/4תחנת  –תוצאות חישובי הרעש מערכות האוורור  :4.9.2.4טבלה 

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  65יוגבל למפלס של  M4-Aמפוח המסומן  •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  65יוגבל למפלס של  M4-Bמפוח המסומן  •

סימון 
קריטריון רעש מחוץ   מקבל 

 למבנה

 מרחק במטרים מפיר אוורור
מפלס רעש מצרפי  

 מחושב
dB eqLA M4-A M4-B 

M4-1 40 309 306 38.3 
M4-1 50 )49.1 232 65 )ציבור יום 
M4-1 45 124 271 43.9 
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 בינתחומי  – M1/5תחנת  –תוצאות חישובי הרעש מערכות האוורור  :4.9.2.5טבלה 

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  65יוגבל למפלס של  M5-Aמפוח המסומן  •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  65יוגבל למפלס של  M5-Bמפוח המסומן  •

 מ' 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  64יוגבל למפלס של  M5-Cמפוח המסומן  •

סימון 
קריטריון רעש   מקבל 

 מחוץ למבנה 

 אוורורמרחק במטרים מפיר 
מפלס רעש מצרפי  

 מחושב
dB eqLA M5-A M5-B M5-C 

R(m5)-1 45 448 186 119 44.6 
R(m5)-2 50 )43.2 141 217 479 )ציבור יום 
R(m5)-3 45 521 259 177 41.4 
R(m5)-4 45 589 328 240 39.2 
R(m5)-5 45 594 325 227 39.4 
R(m5)-6 45 642 382 291 37.7 
R(m5)-7 45 116 278 390 44.7 
R(m5)-8 45 131 253 363 44.0 
R(m5)-9 45 161 224 331 43.2 

 
 הרצליה מרכז  – M1/6תחנת  –תוצאות חישובי הרעש מערכות האוורור  :4.9.2.6טבלה 

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  54יוגבל למפלס של  M6-Aמפוח המסומן  •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  54יוגבל למפלס של  M6-Bמפוח המסומן  •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  54יוגבל למפלס של  M6-Bמפוח המסומן  •

סימון 
 מקבל 

 

קריטריון  
רעש מחוץ 

 למבנה

 מרחק במטרים מפיר אוורור
  מצרפימפלס רעש 

 מחושב
dB eqLA M6-A M6-B M6-C 

R(m6)-1 45 110 119 128 35.8 
R(m6)-2 45 93 102 110 37.2 
R(m6)-3 45 36 44 53 45.0 
R(m6)-4 --- 37 34 33 46.1 
R(m6)-5 --- 107 98 89 36.8 
R(m6)-6 45 132 123 114 34.9 
R(m6)-7 45 165 156 147 32.9 
R(m6)-8 45 181 172 163 32.1 
R(m6)-9 45 205 196 187 31.0 

R(m6)-10 --- 294 285 276 27.8 
R(m6)-11 45 351 342 333 26.2 
R(m6)-12  --- 361 352 343 26.0 
R(m6)-13 --- 277 268 259 28.3 
R(m6)-14 45 187 178 169 31.8 
R(m6)-15 45 159 151 141 33.2 
R(m6)-16 45 133 124 115 34.8 
R(m6)-17 --- 93 84 75 38.1 
R(m6)-18 --- 44 52 61 43.4 
R(m6)-19 45 82 90 99 38.3 
R(m6)-20 --- 91 100 109 37.5 
R(m6)-21 --- 65 70 76 40.5 
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סימון 
 מקבל 

 

קריטריון  
רעש מחוץ 

 למבנה

 מרחק במטרים מפיר אוורור
  מצרפימפלס רעש 

 מחושב
dB eqLA M6-A M6-B M6-C 

R(m6)-22 --- 72 72 73 39.9 
 

 בן גוריון – M1/7תחנת  –תוצאות חישובי הרעש מערכות האוורור  :4.9.2.7טבלה 

מומלץ כי  מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  43יוגבל למפלס של  M7-Aמפוח המסומן  •

 בתכנון המפורט ייבחן הצורך בהעתקת מיקום המפוח.

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  56יוגבל למפלס של  M7-Bמפוח המסומן  •

 סימון מקבל 
 

קריטריון  
רעש מחוץ 

 למבנה

  מרחק במטרים מפיר אוורור

M7-A M7-B 
  מצרפימפלס רעש 

 מחושב
dB eqLA 

R(m7)-1 45 92 186 31.4 
R(m7)-2 45 56 155 33.6 
R(m7)-3 45 35 134 35.9 
R(m7)-4 45 9 116 44.6 
R(m7)-5 45 25 96 38.8 
R(m7)-6 45 59 66 39.9 
R(m7)-7 45 113 60 40.5 
R(m7)-8 45 168 94 36.6 
R(m7)-9 50 192 115 34.8 

R(m7)-10 50 237 155 32.3 
R(m7)-11 45 180 81 37.8 
R(m7)-12 45 135 36 45.0 
R(m7)-13 --- 85 38 44.5 
R(m7)-14 45 76 57 40.9 
R(m7)-15 45 67 79 38.4 
R(m7)-16 45 75 99 36.4 
R(m7)-17 45 74 119 35.0 
R(m7)-18 45 86 143 33.5 
R(m7)-19 45 110 178 31.5 
R(m7)-20 50 117 86 37.4 
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 סוקולוב – M1/8תחנת  –תוצאות חישובי הרעש מערכות האוורור : 4.9.2.8טבלה 

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  50יוגבל למפלס של  M8-Aמפוח המסומן  •

מומלץ  . מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  45יוגבל למפלס של  M8-Bמפוח המסומן  •

 כי בתכנון המפורט ייבחן הצורך בהעתקת מיקום המפוח.

 מ' 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  65יוגבל למפלס של  M8-Cמפוח המסומן  •

סימון 
 מקבל 

 

קריטריון  
רעש מחוץ 

 למבנה

 מרחק במטרים מפיר אוורור
  מצרפימפלס רעש 

 מחושב
dB eqLA M8-A M8-B M8-C 

R(m8)-1 45 293 252 150 41.5 
R(m8)-2 45 261 218 129 42.8 
R(m8)-3 45 235 191 119 43.6 
R(m8)-5 45 202 157 115 43.8 
R(m8)-6 45 169 120 121 43.4 
R(m8)-7 45 129 74 144 42.2 
R(m8)-8 45 110 51 160 41.6 
R(m8)-9 45 83 21 192 42.4 
R(m8)-10 45 27 103 283 42.5 
R(m8)-11 45 38 86 270 40.6 
R(m8)-12 45 56 71 257 39.3 
R(m8)-13 --- 73 56 242 39.2 
R(m8)-14 --- 113 59 230 38.8 
R(m8)-15 --- 129 66 226 38.8 
R(m8)-16 --- 158 83 215 38.9 
R(m8)-17 45 188 108 215 38.7 
R(m8)-18 45 108 12 184 44.9 
R(m8)-19 45 117 24 162 42.6 
R(m8)-20 45 133 50 139 42.6 
R(m8)-21 45 156 83 114 44.0 
R(m8)-22 45 172 105 101 45.0 
R(m8)-23 45 203 142 87 46.3 
R(m8)-24 45 226 168 86 46.4 
R(m8)-25 45 262 208 98 45.2 
R(m8)-26 45 288 237 115 43.8 
R(m8)-27 45 314 264 136 42.4 
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 השרף  – M1/9תחנת  –תוצאות חישובי הרעש מערכות האוורור  :4.9.2.9טבלה 

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  60יוגבל למפלס של  M9-Aמפוח המסומן  •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  52יוגבל למפלס של  M9-Bמפוח המסומן  •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  60יוגבל למפלס של  M9-Cמפוח המסומן  •

סימון 
 מקבל 

 

קריטריון  
רעש מחוץ 

 למבנה

 מרחק במטרים מפיר אוורור
  מצרפימפלס רעש 

 מחושב
dB eqLA M8-A M8-B M8-C 

R(m9)-1 45 393 193 83 41.9 
R(m9)-2 45 243 48 74 44.3 
R(m9)-3 45 259 77 85 42.6 
R(m9)-4 45 219 30 98 44.8 
R(m9)-5 45 200 29 118 44.5 
R(m9)-6 45 182 35 135 43.3 
R(m9)-7 45 160 57 160 41.0 
R(m9)-8 45 143 77 181 40.3 
R(m9)-9 45 130 99 202 40.0 
R(m9)-10 45 94 128 235 41.5 
R(m9)-11 45 84 141 248 42.2 
R(m9)-12 45 70 164 272 43.5 
R(m9)-13 45 61 201 309 44.5 

 

 רמת אביב – M1/11תחנת  –: תוצאות חישובי הרעש מערכות האוורור 4.9.2.10 טבלה

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  52יוגבל למפלס של  M11-Aהמסומן  מפוח •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  57יוגבל למפלס של  M11-Bהמסומן  מפוח •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  52יוגבל למפלס של  M11-Cהמסומן  מפוח •

 סימון מקבל 
 

קריטריון  
רעש מחוץ 

 למבנה

 אוורור מפיר במטרים מרחק
  מצרפימפלס רעש 

 מחושב
dB eqLA M11-A M11-B M11-C 

R(m11)-1 45 267 113 91 37.8 
R(m11)-2 45 213 60 40 43.9 
R(m11)-3 45 120 44 72 44.7 
R(m11)-4 45 73 91 118 40.1 
R(m11)-5 45 50 154 181 39.6 
R(m11)-6 --- 89 232 258 35.0 
R(m11)-7 45 134 280 306 32.3 
R(m11)-8 --- 110 264 287 33.4 
R(m11)-9 45 61 186 203 37.8 

R(m11)-10 45 199 59 31 44.9 
R(m11)-11 45 248 106 78 38.6 
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 אוניברסיטה  – M1/12תחנת  –: תוצאות חישובי הרעש מערכות האוורור 4.9.2.11 טבלה

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  52יוגבל למפלס של  M12-Aהמסומן  מפוח •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  57יוגבל למפלס של  M12-Bהמסומן  מפוח •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  57יוגבל למפלס של  M12-Cהמסומן  מפוח •

 סימון מקבל 
 

קריטרי
ון רעש  
מחוץ 
 למבנה

 אוורור מפיר במטרים מרחק
  מצרפימפלס רעש 

 מחושב
dB eqLA M12-A M12-B M12-C 

R(m12)-1 50 291 268 139 35.4 
R(m12)-2 50 224 204 80 39.7 
R(m12)-3 50 190 162 33 46.8 
R(m12)-4 50 134 118 44 44.9 
R(m12)-5 50 89 103 129 39.9 
R(m12)-6 50 52 85 164 41.7 
R(m12)-7 45 98 112 242 38.1 
R(m12)-8 45 80 82 210 40.4 
R(m12)-9  --- 76 66 189 42.0 
R(m12)-10 45 84 48 141 44.3 
R(m12)-11 45 104 64 88 43.0 
R(m12)-12  --- 167 131 50 43.7 
R(m12)-13 45 194 160 53 43.0 
R(m12)-14 45 267 234 116 36.9 
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 אוניברסיטה  – M1/13תחנת  –: תוצאות חישובי הרעש מערכות האוורור 4.9.2.12 טבלה

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  55יוגבל למפלס של  M13-Aהמסומן  מפוח •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  55יוגבל למפלס של  M13-Bהמסומן  מפוח •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  48יוגבל למפלס של  M13-Cהמסומן  מפוח •

 סימון מקבל 
 

קריטרי
ון רעש  
מחוץ 
 למבנה

 אוורור מפיר במטרים מרחק
  מצרפימפלס רעש 

 מחושב
dB eqLA M13-A M13-B M13-C 

R(m)13-1 50 309 240 56 34.6 
R(m)13-2 50 235 167 72 34.6 
R(m)13-3 50 209 145 117 34.3 
R(m)13-4 50 144 79 151 38.4 
R(m)13-5 50 108 60 199 40.6 
R(m)13-6 50 72 38 222 44.5 
R(m)13-7 50 25 95 303 47.2 
R(m)13-8 50 89 156 360 37.3 
R(m)13-9 45 62 102 292 40.5 
R(m)13-10 45 84 109 286 38.6 
R(m)13-11 45 43 61 257 44.1 
R(m)13-12 45 54 46 238 44.1 
R(m)13-13 45 107 58 186 40.9 
R(m)13-14 45 125 62 158 40.3 
R(m)13-15 45 125 56 153 40.9 
R(m)13-16 45 196 127 82 35.7 
R(m)13-17 45 269 200 16 44.0 
R(m)13-18 45 293 224 15 44.6 
R(m)13-19 45 104 153 340 36.3 

 

 אוניברסיטה  – M1/14תחנת  –: תוצאות חישובי הרעש מערכות האוורור 4.9.2.13 טבלה

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  70יוגבל למפלס של  M14-Aהמסומן  מפוח •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  70יוגבל למפלס של  M14-Bהמסומן  מפוח •

סימון 
 מקבל 

 

קריטריון  
רעש מחוץ 

 למבנה

 אוורור מפיר במטרים מרחק
  מצרפימפלס רעש 

 מחושב
dB eqLA M13-A M13-B 

R(m)14-1 45 332 212 45.0 
R(m)14-2 50 151 271 47.6 
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 פנקס -נמיר  –M1/15תחנת  –: תוצאות חישובי הרעש מערכות האוורור 4.9.2.14 טבלה

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  59יוגבל למפלס של  M15-Aהמסומן  מפוח •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  52יוגבל למפלס של  M15-Bהמסומן  מפוח •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  52יוגבל למפלס של  M15-Bהמסומן  מפוח •

 סימון מקבל 
 

קריטרי
ון רעש  
מחוץ 
 למבנה

 אוורור מפיר במטרים מרחק
  מצרפימפלס רעש 

 מחושב
dB eqLA M15-A M15-B M15-C 

R(m15)-1 45 247 246 104 34.8 
R(m15)-2 45 194 195 84 36.8 
R(m15)-3 45 127 131 101 38.7 
R(m15)-4 45 62 69 134 44.0 
R(m15)-5 45 60 76 236 44.0 
R(m15)-6 45 59 70 238 44.2 
R(m15)-7 45 80 88 258 41.7 
R(m15)-8 45 103 96 256 39.8 
R(m15)-9 45 65 44 172 44.4 
R(m15)-10 45 61 42 146 44.9 
R(m15)-11 50 129 120 51 40.8 
R(m15)-12 45 186 175 25 44.5 
R(m15)-13 45 203 194 24 44.6 
R(m15)-14 45 233 225 55 38.5 

 

 

 פנקס –M1/16תחנת  –: תוצאות חישובי הרעש מערכות האוורור 4.9.2.15 טבלה

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  64יוגבל למפלס של  M16-Aהמסומן  מפוח •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  65יוגבל למפלס של  M16-Bהמסומן  מפוח •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  65יוגבל למפלס של  M16-Cהמסומן  מפוח •

 סימון מקבל 
 

קריטרי
ון רעש  
מחוץ 
 למבנה

 אוורור מפיר במטרים מרחק
  מצרפימפלס רעש 

 מחושב
dB eqLA M16-A M16-B M16-C 

R(m16)-1 45 113 240 240 44.9 
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 השלום  – M1/17תחנת  –: תוצאות חישובי הרעש מערכות האוורור 4.9.2.16 טבלה

 מ'. 10ייחוס של  במרחק Aדציבל בשקלול  63יוגבל למפלס של  M17-Aהמסומן  מפוח •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  70יוגבל למפלס של  M17-Bהמסומן  מפוח •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  70יוגבל למפלס של  M17-Cהמסומן  מפוח •

 סימון מקבל 
 

קריטרי
ון רעש  
מחוץ 
 למבנה

 אוורור מפיר במטרים מרחק
  מצרפימפלס רעש 

 מחושב
dB eqLA M16-A M16-B M16-C 

R(m17)-1 45 158 290 289 45.0 
 

 יצחק שדה  – M1/18תחנת  –: תוצאות חישובי הרעש מערכות האוורור 4.9.2.17 טבלה

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  57יוגבל למפלס של  M18-Aהמסומן  מפוח •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  60יוגבל למפלס של  M18-Bהמסומן  מפוח •

סימון 
 מקבל 

 

קריטריון  
רעש מחוץ 

 למבנה

 אוורור מפיר במטרים מרחק
  מצרפימפלס רעש 

 מחושב
dB eqLA M18-A M18-B 

R(m)18-1 45 46 227 44.1 
R(m)18-2 45 271 60 44.5 
R(m)18-3 50 100 175 39.2 
R(m)18-4 45 83 328 39.2 
R(m)18-5 45 42 269 44.8 

 

 ההגנה – M1/19תחנת  –: תוצאות חישובי הרעש מערכות האוורור  4.9.2.18 טבלה

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  50יוגבל למפלס של  M19-Aהמסומן  מפוח •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  54יוגבל למפלס של  M19-Bהמסומן  מפוח •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  54יוגבל למפלס של  M19-Cהמסומן  מפוח •

סימון 
 מקבל 

 

קריטריון  
רעש מחוץ 

 למבנה

 אוורור מפיר במטרים מרחק
  מצרפימפלס רעש 

 מחושב
dB eqLA M19-A M19-B M19-C 

R(m19)-1 45 282 269 269 29.1 
R(m19)-2 45 231 217 217 31.0 
R(m19)-3 45 184 170 171 33.1 
R(m19)-4 45 168 158 158 33.7 
R(m19)-5 45 141 130 130 35.4 
R(m19)-6 45 112 102 103 37.4 
R(m19)-7 45 84 79 81 39.7 
R(m19)-8 45 77 91 93 38.8 
R(m19)-9 45 54 71 73 41.2 

R(m19)-10 45 30 52 53 44.7 
R(m19)-11 45 80 99 100 38.2 
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 קרית שלום  – M1/20תחנת  –: תוצאות חישובי הרעש מערכות האוורור 4.9.2.19 טבלה

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  50יוגבל למפלס של  M20-Aהמסומן  מפוח •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  50יוגבל למפלס של  M20-Bהמסומן  מפוח •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  50יוגבל למפלס של  M20-Cהמסומן  מפוח •

סימון 
 מקבל 

 

קריטריון  
רעש מחוץ 

 למבנה

 אוורור מפיר במטרים מרחק
  מצרפימפלס רעש 

 מחושב
dB eqLA M20-A M20-B M20-C 

R(m20)-1 --- 119 124 271 31.8 
R(m20)-2 45 74 100 244 34.8 
R(m20)-3 45 25 47 159 43.2 
R(m20)-4 45 47 19 154 45.1 
R(m20)-5 45 67 41 118 39.4 
R(m20)-6 45 93 66 90 36.7 
R(m20)-7 45 120 89 63 36.5 
R(m20)-8 45 141 111 42 38.5 
R(m20)-9 45 166 137 21 43.6 
R(m20)-10 45 186 162 33 40.0 
R(m20)-11 45 214 190 49 36.7 
R(m20)-12 45 211 178 30 40.8 
R(m20)-13 50 197 133 122 31.7 
R(m20)-14 45 244 218 73 33.6 
R(m20)-15 45 269 244 97 31.3 
R(m20)-16 45 300 272 124 29.5 
R(m20)-17 50 263 215 92 31.9 
R(m20)-18 50 228 177 74 33.7 
R(m20)-19 50 179 118 94 33.3 
R(m20)-20 50 169 103 136 32.6 
R(m20)-21 50 144 79 155 34.0 
R(m20)-22 45 89 81 97 35.8 
R(m20)-23 45 131 127 81 34.4 
R(m20)-24 45 153 134 46 37.6 
R(m20)-25 45 211 202 86 32.6 
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 רמת הדר – M1/48תחנת  –חישובי הרעש מערכות האוורור  תוצאות: 4.9.2.20 טבלה

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  54יוגבל למפלס של  M48-Aהמסומן  מפוח •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  65יוגבל למפלס של  M48-Bהמסומן  מפוח •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  65יוגבל למפלס של  M48-Cהמסומן  מפוח •

סימון 
 מקבל 

 

קריטריון  
רעש מחוץ 

 למבנה

 אוורור מפיר במטרים מרחק
 מצרפימפלס רעש 

 מחושב
LAeq dB M48-A M48-B M48-C 

R(m48)-1 45 110 212 261 41.4 
R(m48)-2 45 115 222 271 41.0 
R(m48)-3 45 128 242 291 40.3 
R(m48)-4 45 144 266 315 39.5 
R(m48)-5 45 36 202 248 45.1 
R(m48)-6 45 43 200 245 44.3 
R(m48)-7 45 58 224 271 42.5 
R(m48)-8 45 82 247 294 41.0 
R(m48)-9 45 101 267 314 40.0 
R(m48)-10 45 124 289 336 39.1 
R(m48)-11 45 64 209 250 41.4 

 

 רמת הדר – M1/49תחנת  –תוצאות חישובי הרעש מערכות האוורור  - 4.9.2.21 טבלה

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  46יוגבל למפלס של  M49-Aהמסומן  מפוח •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  50יוגבל למפלס של  M49-Bהמסומן  מפוח •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  50יוגבל למפלס של  M49-Bהמסומן  מפוח •

 סימון מקבל 
 

קריטרי
ון רעש  
מחוץ 
 למבנה

 אוורור מפיר במטרים מרחק
 מצרפימפלס רעש 

 מחושב
LAeq dB M49-A M49-B M49-C 

R(m49)-1 50 205 151 122 30.8 
R(m49)-2 50 307 253 225 26.0 
R(m49)-3 --- 148 88 68 35.6 
R(m49)-4 --- 120 64 36 40.1 
R(m49)-5 45 92 49 62 38.6 
R(m49)-6 45 45 22 51 44.2 
R(m49)-7 45 39 43 72 40.0 
R(m49)-8 45 61 92 121 34.6 
R(m49)-9 45 105 142 171 30.8 

R(m49)-10 45 163 203 232 27.6 
R(m49)-11 45 154 202 231 27.8 
R(m49)-12 45 106 155 184 30.3 
R(m49)-13 45 63 114 142 33.5 
R(m49)-14 45 30 83 110 38.2 
R(m49)-15 45 13 67 93 44.4 
R(m49)-16 45 86 145 169 31.4 
R(m49)-17 45 71 129 150 32.6 
R(m49)-18 45 54 108 126 34.5 
R(m49)-19 45 80 94 95 34.5 
R(m49)-20 45 236 200 173 28.2 
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 הבנים  – M1/50תחנת  –חישובי הרעש מערכות האוורור  תוצאות:  4.9.2.22 טבלה

מומלץ  מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  37יוגבל למפלס של  M50-Aהמסומן  מפוח •

 כי בתכנון המפורט ייבחן הצורך בהעתקת מיקום המפוח.

מומלץ  מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  44יוגבל למפלס של  M50-Bהמסומן  מפוח •

 כי בתכנון המפורט ייבחן הצורך בהעתקת מיקום המפוח.

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  49יוגבל למפלס של  M50-Cהמסומן  מפוח •

 .הפירים מיקום העתקת לשקול מומלץ, מאד נמוכים"ל הנ המפלסים •

 סימון מקבל 
 

קריטריון  
רעש 
מחוץ 
 למבנה

 אוורור מפיר במטרים מרחק
 מצרפימפלס רעש 

 מחושב
LAeq dB M50-A M50-B M50-C 

R(m50)-1 45 136 222 263 22.8 

R(m50)-2 45 103 184 225 24.4 

R(m50)-3 --- 
103 173 214 24.8 

R(m50)-4 45 112 161 200 25.2 

R(m50)-5 45 85 132 172 26.8 

R(m50)-6 50 
72 128 169 27.2 

R(m50)-7 50 54 133 174 27.6 

R(m50)-8 50 34 78 120 31.4 

R(m50)-9 50 
46 58 99 32.6 

R(m50)-10 45 80 25 65 37.8 

R(m50)-11 45 101 10 42 45.1 

R(m50)-12 45 
112 18 24 43.4 

R(m50)-13 45 169 76 52 35.3 

R(m50)-14 --- 177 82 41 37.0 

R(m50)-15 --- 
205 122 84 31.2 

R(m50)-16 45 181 98 61 33.8 

R(m50)-17 45 143 68 44 36.7 

R(m50)-18 45 
127 51 35 38.6 

R(m50)-19 45 88 36 56 36.6 

R(m50)-20 50 68 40 72 35.0 

R(m50)-21 45 
54 50 85 33.6 

R(m50)-22 45 32 65 104 32.6 

R(m50)-23 45 12 85 124 36.5 
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 סימון מקבל 
 

קריטריון  
רעש 
מחוץ 
 למבנה

 מצרפימפלס רעש  אוורור מפיר במטרים מרחק
 מחושב

LAeq dB M50-A M50-A M50-A 

R(m50)-24 45 4 94 134 44.2 

R(m50)-25 45 11 106 146 37.1 

R(m50)-26 45 26 121 161 30.8 

R(m50)-27 45 40 135 175 28.5 

R(m50)-28 45 66 159 200 26.2 

R(m50)-29 45 75 171 210 25.5 

R(m50)-30 45 98 190 231 24.3 

R(m50)-31 45 129 221 262 22.9 

R(m50)-32 45 121 216 254 23.2 

R(m50)-33 50 99 192 229 24.3 

R(m50)-34 45 144 236 271 22.5 

R(m50)-35 50 125 213 246 23.4 

R(m50)-36 45 123 201 231 23.9 

R(m50)-37 45 115 183 210 24.7 

R(m50)-38 45 110 164 188 25.6 

R(m50)-39 45 136 222 263 22.8 

 

  



 

 _taskirתסקיר_מטרו-20-05-20 469מתוך  428עמוד 

 

 

 

 טשרניחובסקי  – M1/51תחנת  –חישובי הרעש מערכות האוורור  תוצאות :4.9.2.23 טבלה

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  56יוגבל למפלס של  M51-Aהמסומן  מפוח •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  56יוגבל למפלס של  M51-Bהמסומן  מפוח •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  54יוגבל למפלס של  M51-Cהמסומן  מפוח •

סימון 
 מקבל 

 

קריטריון רעש  
 מחוץ למבנה 

  אוורור מפיר במטרים מרחק

M51-A M51-B M51-C 
 מצרפימפלס רעש 

 מחושב
LAeq dB 

R(m51)-1 45 57 62 70 44.5 

R(m51)-2 45 94 94 34 45.0 

R(m51)-3 45 153 153 78 38.8 

R(m51)-4 --- 207 207 132 35.2 

R(m51)-5 45 212 212 137 34.9 

R(m51)-6 45 229 229 155 34.1 

R(m51)-7 45 258 258 185 32.9 

R(m51)-8 45 274 274 201 32.3 

R(m51)-9 45 295 295 222 31.5 

R(m51)-10 45 280 280 204 32.1 

R(m51)-11 45 298 298 222 31.5 

R(m51)-12 45 326 326 251 30.6 

R(m51)-13 45 344 344 269 30.1 

R(m51)-14 45 368 368 292 29.5 

R(m51)-15 45 387 387 312 29.0 

R(m51)-16 50 417 417 342 28.3 

R(m51)-17 45 370 370 294 29.4 

R(m51)-18 --- 337 337 261 30.3 

R(m51)-19 50 308 308 232 31.2 

R(m51)-20 50 252 252 177 33.1 

R(m51)-21 50 57 62 70 44.5 

R(m51)-22 -- 94 94 34 45.0 

R(m51)-23 45 153 153 78 38.8 

R(m51)-24 -- 207 207 132 35.2 
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 ויצמן  – M1/52תחנת  –: תוצאות חישובי הרעש מערכות האוורור 4.9.2.24 טבלה

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  54יוגבל למפלס של  M52-Aהמסומן  מפוח •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  52יוגבל למפלס של  M52-Bהמסומן  מפוח •

סימון 
 מקבל 

 

קריטריון  
רעש מחוץ 

 למבנה

  אוורור מפיר במטרים מרחק

M52-A M52-B 

 מצרפימפלס רעש 
 מחושב

 

LAeq dB 
R(m52)-1 50 284 245 27.6 
R(m52)-2 50 253 214 28.7 
R(m52)-3 50 227 188 29.7 
R(m52)-4 45 228 193 29.6 
R(m52)-5 45 228 197 29.5 
R(m52)-6 45 231 203 29.3 
R(m52)-7 45 187 165 31.2 
R(m52)-8 45 181 151 31.6 
R(m52)-9 45 191 153 31.4 
R(m52)-10 50 155 117 33.4 
R(m52)-11 50 134 95 35.0 
R(m52)-12 50 108 70 37.4 
R(m52)-13 45 141 127 33.5 
R(m52)-14 45 105 102 35.8 
R(m52)-15 50 71 35 42.5 
R(m52)-16 45 33 55 44.5 
R(m52)-17 50 30 23 47.6 
R(m52)-18 50 20 55 48.2 
R(m52)-19 45 34 86 43.8 
R(m52)-20 45 62 110 39.0 
R(m52)-21 50 34 71 43.9 
R(m52)-22 50 61 99 39.2 
R(m52)-23 50 77 115 37.3 
R(m52)-24 45 239 195 29.3 
R(m52)-25 50 171 125 32.7 
R(m52)-26 45 197 147 31.4 
R(m52)-27 45 213 161 30.6 
R(m52)-28 50 144 97 34.6 
R(m52)-29 50 115 67 37.3 
R(m52)-30 50 96 46 40.1 
R(m52)-31 50 58 15 49.1 
R(m52)-32 --- 56 53 41.4 
R(m52)-33 50 76 94 37.9 
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 כפר סבא מרכז – M1/53תחנת  –: תוצאות חישובי הרעש מערכות האוורור 4.9.2.25 טבלה

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  51יוגבל למפלס של  M53-Aהמסומן  מפוח •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  50יוגבל למפלס של  M53-Bהמסומן  מפוח •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  50יוגבל למפלס של  M53-Bהמסומן  מפוח •

 סימון מקבל 
 

קריטריון  
רעש מחוץ 

 למבנה

 אוורור מפיר במטרים מרחק
 מצרפימפלס רעש 

 מחושב
LAeq dB M53-A M53-B M53-C 

R(m53)-1 45 243 92 43 38.4 
R(m53)-2 45 211 75 19 44.7 
R(m53)-3 45 174 39 27 43.1 
R(m53)-4 45 163 66 48 38.6 
R(m53)-5 50 120 73 84 36.2 
R(m53)-6 50 118 53 84 37.7 
R(m53)-7 50 60 106 142 36.9 
R(m53)-8 45 109 143 197 32.6 
R(m53)-9 50 38 152 195 39.6 

R(m53)-10 --- 46 167 212 38.1 
R(m53)-11 --- 59 197 241 36.1 
R(m53)-12 45 107 201 252 31.8 
R(m53)-13 --- 97 246 290 32.1 
R(m53)-14 --- 118 249 296 30.7 
R(m53)-15 --- 132 268 315 29.8 
R(m53)-16 50 11 155 192 49.9 
R(m53)-17 50 22 183 221 44.1 
R(m53)-18 50 59 221 259 36.0 
R(m53)-19 50 86 248 286 33.0 
R(m53)-20 50 113 279 313 30.8 
R(m53)-21 50 153 316 353 28.6 
R(m53)-22 50 159 314 356 28.3 
R(m53)-23 50 177 334 375 27.5 
R(m53)-24 45 81 239 264 33.5 
R(m53)-25 45 103 265 291 31.6 
R(m53)-26 50 23 181 211 43.8 
R(m53)-27 50 25 167 196 43.1 
R(m53)-28 45 61 172 190 36.0 
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 כפר סבא מרכז – M1/54תחנת  –: תוצאות חישובי הרעש מערכות האוורור 4.9.2.26 טבלה

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  53יוגבל למפלס של  M54-Aהמסומן  מפוח •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  58יוגבל למפלס של  M54-Bהמסומן  מפוח •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  53יוגבל למפלס של  M54-Bהמסומן  מפוח •

 סימון מקבל 
 

קריטריון  
רעש מחוץ 

 למבנה

 אוורור מפיר במטרים מרחק
 מצרפימפלס רעש 

 מחושב
LAeq dB M54-A M54-B M54-C 

R(m54)-1 45 325 117 102 38.3 
R(m54)-2 45 326 128 108 37.6 
R(m54)-3 45 288 89 68 41.0 
R(m54)-4 45 268 86 58 41.7 
R(m54)-5 45 260 117 85 38.9 
R(m54)-6 45 230 114 81 39.2 
R(m54)-7 45 218 66 34 45.1 
R(m54)-8 45 206 76 46 43.2 
R(m54)-9 45 183 76 54 42.6 

R(m54)-10 45 169 88 68 41.2 
R)m54)-11 45 150 102 86 39.9 
R(m54)-12 45 121 137 122 37.8 
R(m54)-13 45 165 135 110 37.6 
R(m54)-14 45 140 157 136 36.7 
R(m54)-15 45 96 191 176 36.6 
R(m54)-16 45 96 218 202 36.0 
R(m54)-17 45 56 184 177 39.5 
R(m54)-18 45 55 199 190 39.5 
R(m54)-19 45 34 206 200 42.9 
R(m54)-20 45 30 235 228 43.7 
R(m54)-1 45 325 117 102 38.3 
R(m54)-2 45 326 128 108 37.6 
R(m54)-3 45 288 89 68 41.0 
R(m54)-4 45 268 86 58 41.7 
R(m54)-5 45 260 117 85 38.9 
R(m54)-6 45 230 114 81 39.2 
R(m54)-7 45 218 66 34 45.1 
R(m54)-8 45 206 76 46 43.2 

 

 מזרח כפר סבא  – M1/55תחנת  –: תוצאות חישובי הרעש מערכות האוורור 4.9.2.27 טבלה

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  65יוגבל למפלס של  M52-Aהמסומן  מפוח •

 מ'. 10במרחק ייחוס של  Aדציבל בשקלול  60יוגבל למפלס של  M52-Bהמסומן  מפוח •

סימון 
 מקבל 

 

קריטריון  
רעש מחוץ 

 למבנה

  אוורור מפיר במטרים מרחק

M52-A M52-B 

 מצרפימפלס רעש 
 מחושב

 

LAeq dB 
R(m52)-1 45 284 245 44.6 
R(m52)-2 45 253 214 42.0 
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 אמצעים להפחתת מפלסי רעש בשלב הפעלה

פירי האוורור יוגבלו בהתאם למפלסים מרעש  הלעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים, מפלסי    במטרה

נדגיש כי המפלסים המוצגים מהווים הערכה ראשונית ואינדיקטיבית בלבד, זאת משום   המפורטים לעיל.

שמיקום המערכות וסוגיהם עלול להשתנות. בהתאם, לעת התכנון המפורט של כל תחנה, יש לערוך מסמך 

אקוסטי עבור כלל המערכות המכניות שיופעלו בתחנה, האמצעים בהם יעשה שימוש למניעת המפגע 

 ידה בשלב ההפעלה לצורך וידוא עמידה בקריטריונים.ותכנית למד

 בשלב הפעלת הקו מצלול גוףרעידות ו .4.9.3

מנהרות תלויות במספר גורמים הכוללים תכנון המסילה, סוג הרכבת, מהירות הרמות הרעידות בתוך 

ברוב קווי הרכבת החדשים, עיצוב המסילה משלב  הרכבת, מצב הגלגל, תנאי הקרקע ותכנון המנהרה.

הכוחות הדינמיים את העברת  לצמצםכדי  (Resiliant Rail Fastners) מחברי מסילה גמישים

 אשרבקרקע,  ותגם לבידוד הרעידות הנישא מחברים אלו משמשיםגלגל. /המתרחשים בממשק מסילה

 מבנים הסמוכים למנהרת הרכבת. לבקרקע  הנישאים רעשי המשנהאת רמות  יקטינו

וחללים המשמשים תיאטראות, בתי קולנוע, אולפנים  גוןופעילויות, כ חללים, FTAבהתאם למסמך ה 

מבנים אזורי קניות, חללי משרדים או  שימושים כגוןמאשר  רגישים יותר לרעידות למגורים וללינה,

 .יםתעשייתי

העקרונות הרחבים של בידוד הרעידות לקווי . FTA 2018 -על בסיס גישת ה נקבערמת הרעש התפעולי 

רכבים מירידה בקשיחות הדינמית של תומך המסילה ועלייה במסת האלמנטים שמעל לתמיכה הרכבת מו

במסילה העמידה. באופן כללי, ככל שהתדר הטבעי של מערכת תומכת המסילה נמוך יותר, כך הבידוד 

של הרעידות טוב יותר. תדר טבעי נמוך מושג על ידי מסה מוגברת מעל שכבת התמיכה העמידה 

 נמית המופחתת של התמיכה הגמישה.והקשיחות הדי

הפחתה ברמות רעש וברעידות הנישאים בקרקע במבנים הסמוכים לקווי הרכבת מתבצעת בדרך כלל 

 resilient)  באמצעות החדרת שכבה עמידה בין המסילה לרצפת המנהרה, או בצורה של אטב מסילה גמיש

rail fastener( אדנים על גבי רפידות ,)Booted sleeper)וח מסילה צף , ל(floating track slab ) או שילוב

. החוסן בדרך כלל בצורה של רפידות או מחצלות אלסטיות / גמישות )או האמצעים המפורטיםשל 

 .אלמנטים מגומי יצוק בצלחות הבסיס / ההידוק הגמישות(
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 בשלב הפעלה מצלול גוףקריטריונים לרעידות ו

 כמוצג להלן FTA -מ 6-3המקובלת היא כפי שמוצג בטבלה  המשנהרעידות ורעשי רמת קריטריון ל

מומלצים ה, הקריטריונים 2( ולבניינים בקטגוריה מעברי רכבת ביממה 70)מעל לאירועים תכופים 

 ביממה(. ריםמעב 70)מעל . FTA2018 --ה במסמך המפורטים 6-3טבלה ב מופיעים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בשלב הפעלה רעידות ומצלולי גוף חיזוי מפלסי 

. ניתן מפלסי הרעידות הצפויים בהתאם לרמות השיכוך בה יעשה שימושניתן לראות את    4.9.3.1  תרשיםב

 בתדר.גם  התלוי השפעת האמצעיםלראות כי 

 בידוד רעידות על העברת הרעידות למנהרה שמסביב  תההשפע 4.9.3.1 תרשים

 

 להלן 4.9.3.2בתרשים בידוד הרטט מוצגות לאמצעים דוגמאות ל
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 דוגמאות לבידוד הרטט 4.9.3.2 תרשים

 

 גישות אחרות להפחתת רמת הרטט שניתן לקחת במקור מוצגות בטבלה להלן.

 

 FTA -מ 5-3טבלה  העברת הרעידות מקיר המנהרה לבסיס הבניין מושפעת מהגיאולוגיה של הקרקע. 

 מתארת כמה מהגורמים המשפיעים על רמת הרעידות המתקבלת.
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 6-2משוואה . FTA -של ה 6-10הרעידות משטח הקרקע הכלליות ניתנות בטבלה  להערכת משוואות

 מטרו במנהרות.הלרכבות מתייחסת 

 

 

 

 

 

 בהתאם להנחיית הות"ל. 3dB הוסף הערך 6-2החישוב של משוואה  לתוצאת

, וכתוצאה מכך והמבנה  מתרחש בממשק הקרקע  Coupling))  אובדן צימודסוגים רבים של בניינים,    עבור

מאשר בקרקע  צימוד אובדן יותר חוותהבניין  של בקומות הנמוכותרעידות רמות נמוכות יותר של 

 שמסביב.

 םרעידות קרקע מאשר מבנים כבדים יותר. לעומת זאת, לבניינילביתר קלות    מגיביםבנייני מסגרות מעץ,  

בסיס מבנה נמצא ישירות על שכבת   יש תגובה נמוכה לרעידות הקרקע. כאשר  רחבים  בסיסיםגדולים עם  

הסלע, אין אובדן צימוד בגלל המשקל והנוקשות של הבניין. הגורמים הבאים מבוססים על הנתונים 

 לאובדן רעידות המיוחס לקישור בין בסיס הבניין למסת הקרקע שמסביב. FTA 2018המוצגים במסמך 

 

תהודה במבנה   מצם.טצנוטה לה  מפלס הרעידות,  מקומה לקומהבמבנה הבניין    מתקדמותככל שהרעידות  

הבניין, ובמיוחד ברצפה, עלולה גם לגרום להגברה מסוימת של הרעידות. ההגברה בפועל תשתנה מאוד 

עולה   FTA  -לקיר / רצפה וקיר / תקרה. ממסמכי ה  בסמיכותבהתאם לסוג הבנייה. ההגברה נמוכה יותר  

 סביב הכפלת הרעידות, בהשוואה למפלס קומת הקרקע. , אוdB 6כי התהודה עשויה להסביר עלייה של 

בספקטרום התדרים של מקור הרעידות, ובכך עשוי להסביר   באופן ניכרתלוי    הההתאממקדם  יש לציין כי  

חלק ניכר מהשונות שנמדדת או מוצגת בספרות שפורסמה. כתוצאה מכך, עבור סוגים מסוימים של 

עלולות להוביל  בהנחות לגבי תגובת מבנה לרעדהקשורות  מקדמי ההתאמות בהם נעשה שימוש,מבנים, 

 .לתוצאות שונות, באופן מהותי, ביחס לחיזוי

מבנה במדריך, רמות הרעש  ב.   FTA  -של ה  6-13לידי ביטוי בלוח    ההרעידות במעלה הבניין בא  התפשטות

 לקומה לאחר מכן. dB 1 -לכל הרצפה בארבע הקומות הראשונות וכ dB 2-נחלשות בכ 
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מציג דוגמה  4.9.3.3 תרשיםקמ"ש.  80קמ"ש עד  50להשתנות בין מהירות הרכבת הנומינלית צפויה 

 לפרופיל מהירות במטרו הקו האדום.

 מהירות הרכבת הנומינלית  4.9.3.3 תרשים

 

הנחות שונות בנוסף   נלקחו בחשבוןמבנה בבניינים לאורך התוואי המוצע,  באמוד את רמת הרעש  לעל מנת  

)קרקע בעלת מאפיינים המעודדים התפשטות רעידות, אובדן צימוד למבנה, מבנים  למהירות הרכבת

בגובה של שלוש קומות, תוספת רעש בגין הדהוד, המסילה וגלגלי הרכבת מטופלים באופן ראוי ובתדירות 

מבנה ב מצלול גוףרעידות והאת רמת  ותשלהלן מציגאות טבלה. מספקת, הרכבת בעלת מתלים גמישים(

 קמ"ש )לאורך המקטע(  80-)בסמיכות לתחנה( ו קמ"ש 50מהירות הרכבת של עבור קריטריון ל ביחס

 

 בשלב הפעלה מצלול גוףאמצעים להפחתת מפלסי רעידות ו

 הרעידות, בשלב התכנון המפורט יש לבחון אמצעים לשיכוך הרעידות לדוגמת  מפלסילצורך הפחתת 

( או הנחת Ballast mats) רפידות,( Resiliant track fastnerבהחזקות מסלול לחוסן גבוה ) שימוש

 4.9.3.1 אותפחתה ברמת הרטט בטבלה. ניתן לראות את ה(Floating track bedהמסילה על משטח צף )

- 4.9.3.4 . 
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 ללא אמצעים – קמ"ש 80מפלס הרעידות ורעש מבנה   :4.9.3.1טבלה 

 DISTANCE FROM 
TUNNEL 

5m 10m 15m 20m 30m 40m 50m 100m 200m 

 LV 75.8 73.3 71.8 70.8 69.3 68.3 67.5 65 62.5 

 Uncertainty 

 ( "להות להנחיית בהתאם ) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Table 6-
12 

Propagation in soil 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Table 6-
12 

Coupling to 
Building 3 storey 

-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 

Table 6-
13 

Ground Level 
Apartment 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Table 6-
13 

Amplification 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 TOTAL Lv 84.8 82.3 80.8 79.8 78.3 77.3 76.5 74 71.5 

CRITERION Lv  72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Table 6-
14 

Conversion to GBN -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 

 Resultant GBN 49.8 47.3 45.8 44.8 43.3 42.3 41.5 39 36.5 

CRITERION GBN 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
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 Resiliant track fastner – קמ"ש 80מפלס הרעידות ורעש מבנה   :4.9.3.2טבלה 

 

 DISTANCE FROM 
TUNNEL 

5m 10m 15m 20m 30m 40m 50m 100m 200m 

 LV 75.8 73.3 71.8 70.8 69.3 68.3 67.5 65 62.5 

 Uncertainty 

 (בהתאם להנחיית הות"ל) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Table 6-
11 

High Resilience 
Fasteners 

 

-5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 

Table 6-
12 

Propagation in soil 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Table 6-
12 

Coupling to 
Building 3 storey 

-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 

Table 6-
13 

Ground Level 
Apartment 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Table 6-
13 

Amplification 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 TOTAL Lv 79.8 77.3 75.8 74.8 73.3  72.3 71.5 69 66.5 

CRITERION Lv  72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Table 6-
14 

Conversion to GBN -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 

 Resultant GBN 44.8 42.3 40.8 39.8 38.3 37.3 36.5 34 31.5 

CRITERION GBN 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
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 Ballast mats – קמ"ש 80מפלס הרעידות ורעש מבנה   :4.9.3.3טבלה 

 

 DISTANCE FROM 
TUNNEL 

5m 10m 15m 20m 30m 40m 50m 100m 200m 

 LV 75.8 73.3 71.8 70.8 69.3 68.3 67.5 65 62.5 

 Uncertainty 

 ( להנחיית הות"לבהתאם  ) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Table 6-
11 

Ballast mats  -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 

Table 6-
12 

Propagation in soil 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Table 6-
12 

Coupling to 
Building 3 storey 

-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 

Table 6-
13 

Ground Level 
Apartment 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Table 6-
13 

Amplification 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 TOTAL Lv 74.8 72.3 70.8 69.8 68.3 67.3 66.5 64 61.5 

CRITERION Lv  72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Table 6-
14 

Conversion to GBN -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 

 Resultant GBN 39.8 37.3 35.8 34.8 33.3 32.3 31.5 29 26.5 

CRITERION GBN 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

 

  



 

 _taskirתסקיר_מטרו-20-05-20 469מתוך  440עמוד 

 

 

 

 Floatingf slab – קמ"ש 80מפלס הרעידות ורעש מבנה   :4.9.3.4טבלה 

 

 DISTANCE FROM 
TUNNEL 

5m 10m 15m 20m 30m 40m 50m 100m 200m 

 LV 75.8 73.3 71.8 70.8 69.3 68.3 67.5 65 62.5 

 Uncertainty 

 (בהתאם להנחיית הות"ל) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Table 6-
11 

Floatingf slab -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 

Table 6-
12 

Propagation in soil 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Table 6-
12 

Coupling to 
Building 3 storey 

-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 

Table 6-
13 

Ground Level 
Apartment 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Table 6-
13 

Amplification 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 TOTAL Lv 69.8 67.3 65.8 64.8 63.3 62.3 61.5 59 56.5 

CRITERION Lv  72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Table 6-
14 

Conversion to GBN -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 

 Resultant GBN 34.8 32.3 30.8 29.8 28.3 27.3 26.5 24 21.5 

CRITERION GBN 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

 

 מעיון בטבלאות לעיל עולה כי:

 מ' 200 על העולהשל בניין יושג במרחק בסדר גודל  הקרקעאמצעים, הקריטריון לקומה  ללא •

 מהמנהרה.

 100  שלשל בניין יושג במרחק בסדר גודל    הקרקע, הקריטריון לקומה  resilient track fastner  עם •

 מהמנהרה. 'מ

 'מ 15 שלשל בניין יושג במרחק בסדר גודל  הקרקע, הקריטריון לקומה Ballast mats עם •

 מהמנהרה.

 מהמנהרה. 'מ 5-מ הקטןשל בניין יושג במרחק  הקרקע, הקריטריון לקומה Floating slab עם •

 ללא אמצעים: – גוף ומצלול רעידות חישוב תוצאות

מוצגים מפלסי הרעידות ומפלסי מצלול הגוף המחושבים בקולטים נבחנים בתכנית.  4.9.3.5בטבלה מס' 

 החישובים מבוססים על ההנחות הבאות:
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 קומות, האופייני לתוואי. 3-4בגין צימוד קרקע לבסיס בניין בן  vdB 10של  הפחתה •

 בגין קרקע המעודדת התפשטות )דוגמאת קרקעות חרסיתיות וחול(. vdB 10של  תוספת •

חישוב הרעש נערך לקומת הקרקע במבנה )קומה בה צפוי מפלס הרעידות הגבוה ביותר(. במבנים  •

עבור  vdB 2של  הפחתהומה מפולשת, יש צורך להוסיף בהם קומת הקרקע, קומת כניסה או ק

 .(ביותר הגבוה גוףמצלול /הרעד שיעור צפוי בהחישוב לקומת הראשונה )הקומה 

 בגין הדהוד בחדר. vdB 6של  תוספת •

 ."שקמ 80 במהירות תהנוסע תחתית רכבת עבורהרעד/מצלול הגוף נערך  חישוב •

נלקח בחשבון  רגל 100במרחק של עד , FTA-בסמיכות למפלגים, בהתאם להנחיות מדריך ה •

נלקח בחשבון  רגל 100-200ובמרחק של עד  בגין מעבר הרכבת בין המסילות vdB 10תוספת של 

 רגל הינם:  100קולטים בטווח של עד  .vdB 5תוספת של 

Vib17,vib18,vib47,vib48,vib74a,vib79avib108,vib117,vib121,vib130 100. קולטים בטווח-

 .vib74,vib97,vib107רגל הינם:  200

 

 מחושב ללא אמצעים  –מצלול גוף מפלס הרעידות ו   :4.9.3.5טבלה 

חתך  קולט
 קרוב

מרחק 
 אפקי 

רום 
 חתך

רום 
קרקע 
 קולט

מרחק 
 אנכי 

מרחק  
מציר 

 המסילה
לבסיס  
 הקולט

קריטריון 
רעידות 
 מגורים
VdB re 
1x10-6 
in/sec 

Lv  מפלס
רעידות 
  מחושב

קריטריון 
למצלול גוף 

 מבנה

מפלס 
מצלול גוף 

 מחושב 

vib1 2+200 0 12.2 38.2 26 26 72 74 35 39 
vib2 2+200 13 12.2 39.03 26.83 29.8 72 73 35 38 
vib3 2+500 6 12.9 40 27.1 27.8 72 74 35 39 
vib4 2+500 4 12.9 40 27.1 27.4 72 74 35 39 
vib5 2+600 4 13.4 43 29.6 29.9 72 73 35 38 
vib6 2+700 8 13.9 43 29.1 30.2 72 73 35 38 
vib7 2+700 0 13.9 43 29.1 29.1 72 73 35 38 
vib8 3+000 0 15 43 28 28 72 74 35 39 
vib9 3+100 0 15.9 44 28.1 28.1 72 74 35 39 
vib10 3+200 0 16.4 44 27.6 27.6 72 74 35 39 
vib11 3+300 0 17 46 29 29 72 73 35 38 
vib12 3+400 0 17.4 51 33.6 33.6 72 73 35 38 
vib13 3+500 0 17 56 39 39 72 72 35 37 
vib14 3+700 0 16.4 58 41.6 41.6 72 72 35 37 
vib15 4+000 11 14.9 54 39.1 40.6 72 72 35 37 
vib16 4+100 10 14.2 48 33.8 35.2 72 73 35 38 
vib17 4+400 12 13.8 38 24.2 27 72 84 35 49 
vib18 4+500 11 13.8 39 25.2 27.5 72 84 35 49 
vib19 4+700 10 13.2 40 26.8 28.6 72 73 35 38 
vib20 4+900 16 12.2 43 30.8 34.7 72 73 35 38 
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חתך  קולט
 קרוב

מרחק 
 אפקי 

רום 
 חתך

רום 
קרקע 
 קולט

מרחק 
 אנכי 

מרחק  
מציר 

 המסילה
לבסיס  
 הקולט

קריטריון 
רעידות 
 מגורים
VdB re 
1x10-6 
in/sec 

Lv  מפלס
רעידות 
  מחושב

קריטריון 
למצלול גוף 

 מבנה

מפלס 
מצלול גוף 

 מחושב 

vib21 5+000 16 11.5 47 35.5 38.9 72 72 35 37 
vib22 5+200 0 10.7 53.4 42.7 42.7 72 72 35 37 
vib23 5+500 0 9.2 56 46.8 46.8 72 72 35 37 
vib24 5+700 0 8.2 58 49.8 49.8 72 71 35 36 
vib25 5+900 0 7.2 57.6 50.4 50.4 72 71 35 36 
vib26 6+100 0 6.2 56.6 50.4 50.4 72 71 35 36 
vib27 7+000 10 11 44 33 34.5 72 73 35 38 
vib28 7+500 0 9 42 33 33 72 73 35 38 
vib29 7+900 14 9.8 39 29.2 32.4 72 73 35 38 
vib30 8+000 15 9.3 40 30.7 34.2 72 73 35 38 
vib31 8+100 0 8.8 42 33.2 33.2 72 73 35 38 
vib32 8+200 0 8.3 42 33.7 33.7 72 73 35 38 
vib33 8+300 0 7.9 46 38.1 38.1 72 72 35 37 
vib34 8+500 0 11.8 56 44.2 44.2 72 72 35 37 
vib35 8+600 0 14.1 50 35.9 35.9 72 73 35 38 
vib36 8+700 0 16.4 50 33.6 33.6 72 73 35 38 
vib37 8+900 0 21 54 33 33 72 73 35 38 
vib38 9+000 12 23.2 55 31.8 34 72 73 35 38 
vib39 9+200 0 23.7 54 30.3 30.3 72 73 35 38 
vib40 9+300 6 23.8 52 28.2 28.8 72 73 35 38 
vib41 9+600 0 25.5 55 29.5 29.5 72 73 35 38 
vib42 9+700 5 27.2 55 27.8 28.2 72 74 35 39 
vib43 9+800 4 28 53 25 25.3 72 74 35 39 
vib44 9+900 31 28 51 23 38.6 72 72 35 37 
vib45 10+000 4 27.4 51 23.6 23.9 72 74 35 39 
vib46 10+100 15 27 53 26 30 72 73 35 38 
vib47 10+200 6 27 55 28 28.6 72 83 35 48 
vib48 10+300 13 27 56 29 31.8 72 83 35 48 
vib49 10+500 12 27 55 28 30.5 72 73 35 38 
vib50 10+500 10 27 54 27 28.8 72 73 35 38 
vib51 10+700 12 30.3 53 22.7 25.7 72 74 35 39 
vib52 14+500 0 32 54 22 22 72 74 35 39 
vib53 14+100 28 28.1 67 38.9 47.9 72 72 35 37 
vib54 13+800 20 25 62 37 42.1 72 72 35 37 
vib55 11+200 34 11.7 46 34.3 48.3 72 72 35 37 
vib56 10+700 0 8.8 35 26.2 26.2 72 74 35 39 
vib57 10+100 0 -0.2 29 29.2 29.2 72 73 35 38 
vib58 10+000 19 -1.7 27 28.7 34.4 72 73 35 38 
vib59 9+900 0 -2.2 28 30.2 30.2 72 73 35 38 
vib60 9+900 16 -2.2 25 27.2 31.6 72 73 35 38 
vib61 8+600 0 0.5 30 29.5 29.5 72 73 35 38 



 

 _taskirתסקיר_מטרו-20-05-20 469מתוך  443עמוד 

 

 

 

חתך  קולט
 קרוב

מרחק 
 אפקי 

רום 
 חתך

רום 
קרקע 
 קולט

מרחק 
 אנכי 

מרחק  
מציר 

 המסילה
לבסיס  
 הקולט

קריטריון 
רעידות 
 מגורים
VdB re 
1x10-6 
in/sec 

Lv  מפלס
רעידות 
  מחושב

קריטריון 
למצלול גוף 

 מבנה

מפלס 
מצלול גוף 

 מחושב 

vib62 9+200 14 5 33 28 31.3 72 73 35 38 
vib63 9+000 13 8 37 29 31.8 72 73 35 38 
vib64 8+900 3 9.5 37 27.5 27.7 72 74 35 39 
vib65 8+700 12 12.5 40 27.5 30 72 73 35 38 
vib66 8+500 8 15.5 42 26.5 27.7 72 74 35 39 
vib67 8+500 3 15.5 42 26.5 26.7 72 74 35 39 
vib68 8+300 0 18.1 43 24.9 24.9 72 74 35 39 
vib69 8+200 14 18.2 45 26.8 30.2 72 73 35 38 
vib70 8+100 0 18.2 48 29.8 29.8 72 73 35 38 
vib71 8+000 10 18.2 48 29.8 31.4 72 73 35 38 
vib72 7+800 2 18.3 50 31.7 31.8 72 73 35 38 
vib73 7+800 10 18.3 51 32.7 34.2 72 73 35 38 
vib74a 7+500 20 19.8 60.5 40.7 45.3 72 82 35 47 
vib74 7+400 8 20.3 61 40.7 41.5 72 77 35 42 
vib75 7+400 8 20.3 61 40.7 41.5 72 72 35 37 
vib76 7+200 9 21.3 63 41.7 42.7 72 72 35 37 
vib77 6+800 10 23.4 66 42.6 43.8 72 72 35 37 
vib78 6+600 0 24.3 70 45.7 45.7 72 72 35 37 
vib79 5+800 9 25.6 65 39.4 40.4 72 72 35 37 
vib80 5+800 9 25.6 64 38.4 39.4 72 72 35 37 
vib81 5+600 58 26.4 64 37.6 69.1 72 70 35 35 
vib82 5+500 0 28.4 68 39.6 39.6 72 72 35 37 
vib83 5+400 0 30.4 70 39.6 39.6 72 72 35 37 
vib84 5+300 0 32.4 70 37.6 37.6 72 73 35 38 
vib85 5+000 0 36.7 65 28.3 28.3 72 74 35 39 
vib86 5+000 11 36.7 65 28.3 30.4 72 73 35 38 
vib87 4+900 0 36.7 65 28.3 28.3 72 74 35 39 
vib88 4+700 0 35.5 61 25.5 25.5 72 74 35 39 
vib89 4+600 9 32.4 60 27.6 29 72 73 35 38 
vib90 4+600 0 32.4 58 25.6 25.6 72 74 35 39 
vib91 4+300 0 23.3 51 27.7 27.7 72 74 35 39 
vib92 4+300 4 23.3 48 24.7 25 72 74 35 39 
vib93 4+100 4 17.2 43 25.8 26.1 72 74 35 39 
vib94 4+100 0 17.2 43 25.8 25.8 72 74 35 39 
vib95 3+800 9 12.1 39 26.9 28.4 72 74 35 39 
vib96 3+800 2 12.1 39 26.9 27 72 74 35 39 
vib97 3+600 2 12.1 37 24.9 25 72 79 35 44 
vib97a 3+500 16 12.1 37.7 25.6 30.2 72 83 35 48 
vib98 3+200 17 10.7 38 27.3 32.2 72 73 35 38 
vib99 3+200 0 10.7 37 26.3 26.3 72 74 35 39 
vib100 3+000 3 8.7 40 31.3 31.4 72 73 35 38 
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חתך  קולט
 קרוב

מרחק 
 אפקי 

רום 
 חתך

רום 
קרקע 
 קולט

מרחק 
 אנכי 

מרחק  
מציר 

 המסילה
לבסיס  
 הקולט

קריטריון 
רעידות 
 מגורים
VdB re 
1x10-6 
in/sec 

Lv  מפלס
רעידות 
  מחושב

קריטריון 
למצלול גוף 

 מבנה

מפלס 
מצלול גוף 

 מחושב 

vib101 2+800 2 6.7 38 31.3 31.4 72 73 35 38 
vib102 2+600 22 5.2 35 29.8 37 72 73 35 38 
vib103 2+400 25 5.2 31 25.8 35.9 72 73 35 38 
vib104 0+600 18 7 33 26 31.6 72 73 35 38 
vib105 1+400 8 6.6 34 27.4 28.5 --- 73 --- 38 
vib106 1+000 23 7.3 37 29.7 37.6 --- 73 --- 38 
vib107 14+500 0 32 55 23 23 72 79 35 44 
vib108 10+900 25 32 53 21 32.6 72 83 35 48 
vib109 11+400 9 28.4 63 34.6 35.8 72 73 35 38 

vib110a 11+500 0 31.3 60 28.7 28.7 72 73 35 38 
vib110b 11+700 10 33.2 63 29.8 31.4 72 73 35 38 
vib111 11+900 0 32 63 31 31 72 73 35 38 
vib112 12+000 10 30.1 58 27.9 29.6 72 73 35 38 
vib113 12+300 12 24.1 53 28.9 31.3 72 73 35 38 
vib114 12+900 28 17.2 45 27.8 39.5 72 72 35 37 
vib115 16+100 2 -7.7 24 31.7 31.8 72 73 35 38 
vib116 16+700 6 -9.6 21 30.6 31.2 72 73 35 38 
vib117 16+800 11 -9.8 18 27.8 29.9 72 83 35 48 
vib118 17+600 11 -9.8 22 31.8 33.6 72 73 35 38 
vib119 18+200 0 -6 28 34 34 72 73 35 38 
vib120 18+600 0 -5 22 27 27 72 74 35 39 
vib121 19+000 15 -12 15 27 30.9 72 83 35 48 
vib122 20+300 14 -23 5 28 31.3 72 73 35 38 

vib123 20+300 15 -
19.9 8 27.9 31.7 72 73 35 38 

vib124 21+000 23 -
22.3 14 36.3 43 72 72 35 37 

vib125 21+400 0 -27 12 39 39 72 72 35 37 

vib126 22+000 0 -
20.2 9 29.2 29.2 72 73 35 38 

vib127 22+300 0 -14 11 25 25 72 74 35 39 

vib128 22+800 11 -
15.6 12 27.6 29.7 72 73 35 38 

vib129 23+300 6 -
18.4 13 31.4 32 72 73 35 38 

vib130 24+000 20 -
13.3 16 29.3 35.5 72 83 35 48 

vib131 24+200 0 -
13.4 18 31.4 31.4 72 73 35 38 

vib132 24+500 0 -
15.2 20 35.2 35.2 72 73 35 38 

vib133 24+700 0 -
16.4 17 33.4 33.4 72 73 35 38 

vib134 24+900 0 
-

17.6 15 32.6 32.6 72 73 35 38 
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חתך  קולט
 קרוב

מרחק 
 אפקי 

רום 
 חתך

רום 
קרקע 
 קולט

מרחק 
 אנכי 

מרחק  
מציר 

 המסילה
לבסיס  
 הקולט

קריטריון 
רעידות 
 מגורים
VdB re 
1x10-6 
in/sec 

Lv  מפלס
רעידות 
  מחושב

קריטריון 
למצלול גוף 

 מבנה

מפלס 
מצלול גוף 

 מחושב 

vib135 25+300 0 -
18.3 15 33.3 33.3 72 73 35 38 

vib136 25+800 0 -
16.7 18 34.7 34.7 72 73 35 38 

vib137 26+000 13 -
16.3 16 32.3 34.8 72 73 35 38 

vib138 26+000 60 -
16.3 20 36.3 70.1 72 70 35 35 

vib139 26+300 4 -
16.9 17 33.9 34.1 72 73 35 38 

vib140 26+800 26 -
14.9 

18 32.9 41.9 72 72 35 37 

 

 אמצעים:  כולל –תוצאות חישוב רעידות ומצלול גוף 

. בטבלה מס' הקולטנים במרביתללא אמצעים ניתן לצפות לחריגה עולה כי  4.9.3.5מעיון בטבלה מס' 

להלן מוצגים מפלסי הרעש בקולטים בהם זוהתה חריגה לאחר שימוש באמצעים המומלצים.  4.9.3.6

 המומלצים כוללים:האמצעים 

 

 מסילת רעננה/תל אביב

 ,Resilient fasteners יוצב ע"ג  2+100-6+200המסילות בתחום  •

 ,Floating Slab יוצב ע"ג  4+300-4+600המסילות בתחום  •

 ,Resilient fasteners יוצב ע"ג  4+600-6+200המסילות בתחום  •

 ,Resilient fasteners יוצב ע"ג  7+800-10+100. המסילות בתחום  •

 ,Floating Slab יוצב ע"ג  10+100-10+350. המסילות בתחום  •

 ,Resilient fasteners יוצב ע"ג  10+350-13+200. המסילות בתחום  •

 ,Resilient fasteners יוצב ע"ג  10+350-10+800. המסילות בתחום  •

 ,Floating Slab יוצב ע"ג  10+800-11+200. המסילות בתחום  •

 ,Resilient fasteners יוצב ע"ג  11+200-13+200מסילות בתחום . ה •

 ,Resilient fasteners יוצב ע"ג  16+000-16+800. המסילות בתחום  •

 ,Floating Slab יוצב ע"ג  16+800-17+000. המסילות בתחום  •

 ,Resilient fasteners יוצב ע"ג  17+000-18+700. המסילות בתחום  •
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 ,Floating Slab יוצב ע"ג  18+700-19+000. המסילות בתחום  •

 ,Resilient fasteners יוצב ע"ג  19+000-19+500. המסילות בתחום  •

 ,Resilient fasteners יוצב ע"ג  19+900-21+100. המסילות בתחום  •

 ,Resilient fasteners יוצב ע"ג  22+000-22+400. המסילות בתחום  •

 ,Resilient fasteners ע"ג  יוצב 22+000-22+400. המסילות בתחום  •

 ,Resilient fasteners יוצב ע"ג  23+500-26+900. המסילות בתחום  •

 ,Floating Slab יוצב ע"ג  23+950-24+150. המסילות בתחום  •

 ,Resilient fasteners יוצב ע"ג  24+150-26+900. המסילות בתחום  •

 מסילת רמת השרון/כפר סבא

 ,Resilient fasteners יוצב ע"ג  14+700-13+700המסילות בתחום  •

 ,Resilient fasteners יוצב ע"ג  11+400-7+750המסילות בתחום  •

 ,Floating Slab יוצב ע"ג  7+750-7+450המסילות בתחום  •

 ,Resilient fasteners יוצב ע"ג  7+450-6+400המסילות בתחום  •

 ,Resilient fasteners יוצב ע"ג  6+000-3+550המסילות בתחום  •

 ,Floating Slab יוצב ע"ג  3+550-3+350המסילות בתחום  •

 ,Resilient fasteners יוצב ע"ג  3+350-2+200המסילות בתחום  •

 ,Resilient fasteners יוצב ע"ג  1+400-0+000המסילות בתחום  •

 

 ממחושב כולל אמצעים  –גוף  מצלול:  מפלס הרעידות ו 4.9.3.6טבלה  

חתך  קולט
 קרוב

מרחק 
 אפקי 

רום 
 חתך

רום 
קרקע 
 קולט

מרחק 
 אנכי 

מרחק  
מציר 

המסילה 
לבסיס  
 הקולט

קריטריון 
רעידות 
 מגורים

(VdB re 
1x10-6 
in/sec ) 

Lv 
מפלס 
 רעידות
  מחושב

קריטריון 
למצלול 
 גוף מבנה

מפלס 
מצלול 

גוף 
 מחושב 

vib1 2+200 0 12 38 26 26 72 69 35 34 

vib2 2+200 13 12 39 27 30 72 68 35 33 

vib3 2+500 6 13 40 27 28 72 69 35 34 

vib4 2+500 4 13 40 27 27 72 69 35 34 

vib5 2+600 4 13 43 30 30 72 68 35 33 

vib6 2+700 8 14 43 29 30 72 68 35 33 

vib7 2+700 0 14 43 29 29 72 68 35 33 

vib8 3+000 0 15 43 28 28 72 69 35 34 
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חתך  קולט
 קרוב

מרחק 
 אפקי 

רום 
 חתך

רום 
קרקע 
 קולט

מרחק 
 אנכי 

מרחק  
מציר 

המסילה 
לבסיס  
 הקולט

קריטריון 
רעידות 
 מגורים

(VdB re 
1x10-6 
in/sec ) 

Lv 
מפלס 
 רעידות
  מחושב

קריטריון 
למצלול 
 גוף מבנה

מפלס 
מצלול 

גוף 
 מחושב 

vib9 3+100 0 16 44 28 28 72 69 35 34 

vib10 3+200 0 16 44 28 28 72 69 35 34 

vib11 3+300 0 17 46 29 29 72 68 35 33 

vib12 3+400 0 17 51 34 34 72 68 35 33 

vib13 3+500 0 17 56 39 39 72 67 35 32 

vib14 3+700 0 16 58 42 42 72 67 35 32 

vib15 4+000 11 15 54 39 41 72 67 35 32 

vib16 4+100 10 14 48 34 35 72 68 35 33 

vib17 4+400 12 14 38 24 27 72 69 35 34 

vib18 4+500 11 14 39 25 28 72 69 35 34 

vib19 4+700 10 13 40 27 29 72 68 35 33 

vib20 4+900 16 12 43 31 35 72 68 35 33 

vib21 5+000 16 12 47 36 39 72 67 35 32 

vib22 5+200 0 11 53 43 43 72 67 35 32 

vib23 5+500 0 9 56 47 47 72 67 35 32 

vib24 5+700 0 8 58 50 50 72 66 35 31 

vib25 5+900 0 7 58 50 50 72 66 35 31 

vib26 6+100 0 6 57 50 50 72 66 35 31 

vib27 7+000 10 11 44 33 35 72 68 35 33 

vib28 7+500 0 9 42 33 33 72 68 35 33 

vib29 7+900 14 10 39 29 32 72 68 35 33 

vib30 8+000 15 9 40 31 34 72 68 35 33 

vib31 8+100 0 9 42 33 33 72 68 35 33 

vib32 8+200 0 8 42 34 34 72 68 35 33 

vib33 8+300 0 8 46 38 38 72 67 35 32 

vib34 8+500 0 12 56 44 44 72 67 35 32 

vib35 8+600 0 14 50 36 36 72 68 35 33 

vib36 8+700 0 16 50 34 34 72 68 35 33 

vib37 8+900 0 21 54 33 33 72 68 35 33 

vib38 9+000 12 23 55 32 34 72 68 35 33 

vib39 9+200 0 24 54 30 30 72 68 35 33 

vib40 9+300 6 24 52 28 29 72 68 35 33 

vib41 9+600 0 26 55 30 30 72 68 35 33 

vib42 9+700 5 27 55 28 28 72 69 35 34 

vib43 9+800 4 28 53 25 25 72 69 35 34 

vib44 9+900 31 28 51 23 39 72 67 35 32 

vib45 10+000 4 27 51 24 24 72 69 35 34 
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חתך  קולט
 קרוב

מרחק 
 אפקי 

רום 
 חתך

רום 
קרקע 
 קולט

מרחק 
 אנכי 

מרחק  
מציר 

המסילה 
לבסיס  
 הקולט

קריטריון 
רעידות 
 מגורים

(VdB re 
1x10-6 
in/sec ) 

Lv 
מפלס 
 רעידות
  מחושב

קריטריון 
למצלול 
 גוף מבנה

מפלס 
מצלול 

גוף 
 מחושב 

vib46 10+100 15 27 53 26 30 72 68 35 33 

vib47 10+200 6 27 55 28 29 72 68 35 33 

vib48 10+300 13 27 56 29 32 72 68 35 33 

vib49 10+500 12 27 55 28 31 72 68 35 33 

vib50 10+500 10 27 54 27 29 72 68 35 33 

vib51 10+700 12 30 53 23 26 72 69 35 34 

vib52 14+500 0 32 54 22 22 72 69 35 34 

vib53 14+100 28 28 67 39 48 72 67 35 32 

vib54 13+800 20 25 62 37 42 72 67 35 32 

vib55 11+200 34 12 46 34 48 72 67 35 32 

vib56 10+700 0 9 35 26 26 72 69 35 34 

vib57 10+100 0 0 29 29 29 72 68 35 33 

vib58 10+000 19 -2 27 29 34 72 68 35 33 

vib59 9+900 0 -2 28 30 30 72 68 35 33 

vib60 9+900 16 -2 25 27 32 72 68 35 33 

vib61 8+600 0 1 30 30 30 72 68 35 33 

vib62 9+200 14 5 33 28 31 72 68 35 33 

vib63 9+000 13 8 37 29 32 72 68 35 33 

vib64 8+900 3 10 37 28 28 72 69 35 34 

vib65 8+700 12 13 40 28 30 72 68 35 33 

vib66 8+500 8 16 42 27 28 72 69 35 34 

vib67 8+500 3 16 42 27 27 72 69 35 34 

vib68 8+300 0 18 43 25 25 72 69 35 34 

vib69 8+200 14 18 45 27 30 72 68 35 33 

vib70 8+100 0 18 48 30 30 72 68 35 33 

vib71 8+000 10 18 48 30 31 72 68 35 33 

vib72 7+800 2 18 50 32 32 72 68 35 33 

vib73 7+800 10 18 51 33 34 72 68 35 33 

vib74a 7+500 20 20 61 41 45 72 67 35 32 

vib74 7+400 8 20 61 41 42 72 67 35 32 

vib75 7+400 8 20 61 41 42 72 67 35 32 

vib76 7+200 9 21 63 42 43 72 67 35 32 

vib77 6+800 10 23 66 43 44 72 67 35 32 

vib78 6+600 0 24 70 46 46 72 67 35 32 

vib79 5+800 9 26 65 39 40 72 67 35 32 

vib80 5+800 9 26 64 38 39 72 67 35 32 

vib81 5+600 58 26 64 38 69 72 65 35 30 
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חתך  קולט
 קרוב

מרחק 
 אפקי 

רום 
 חתך

רום 
קרקע 
 קולט

מרחק 
 אנכי 

מרחק  
מציר 

המסילה 
לבסיס  
 הקולט

קריטריון 
רעידות 
 מגורים

(VdB re 
1x10-6 
in/sec ) 

Lv 
מפלס 
 רעידות
  מחושב

קריטריון 
למצלול 
 גוף מבנה

מפלס 
מצלול 

גוף 
 מחושב 

vib82 5+500 0 28 68 40 40 72 67 35 32 

vib83 5+400 0 30 70 40 40 72 67 35 32 

vib84 5+300 0 32 70 38 38 72 68 35 33 

vib85 5+000 0 37 65 28 28 72 69 35 34 

vib86 5+000 11 37 65 28 30 72 68 35 33 

vib87 4+900 0 37 65 28 28 72 69 35 34 

vib88 4+700 0 36 61 26 26 72 69 35 34 

vib89 4+600 9 32 60 28 29 72 68 35 33 

vib90 4+600 0 32 58 26 26 72 69 35 34 

vib91 4+300 0 23 51 28 28 72 69 35 34 

vib92 4+300 4 23 48 25 25 72 69 35 34 

vib93 4+100 4 17 43 26 26 72 69 35 34 

vib94 4+100 0 17 43 26 26 72 69 35 34 

vib95 3+800 9 12 39 27 28 72 69 35 34 

vib96 3+800 2 12 39 27 27 72 69 35 34 

vib97 3+600 2 12 37 25 25 72 64 35 29 

vib97a 3+500 16 12 38 26 30 72 68 35 33 

vib98 3+200 17 11 38 27 32 72 68 35 33 

vib99 3+200 0 11 37 26 26 72 69 35 34 

vib100 3+000 3 9 40 31 31 72 68 35 33 

vib101 2+800 2 7 38 31 31 72 68 35 33 

vib102 2+600 22 5 35 30 37 72 68 35 33 

vib103 2+400 25 5 31 26 36 72 68 35 33 

vib104 0+600 18 7 33 26 32 72 68 35 33 

vib105 1+400 8 7 34 27 29 72 73 35 38 

vib106 1+000 23 7 37 30 38 72 73 35 38 

vib107 14+500 0 32 55 23 23 72 69 35 34 

vib108 10+900 25 32 53 21 33 72 68 35 33 

vib109 11+400 9 28 63 35 36 72 68 35 33 

vib110a 11+500 0 31 60 29 29 72 68 35 33 

vib110b 11+700 10 33 63 30 31 72 68 35 33 

vib111 11+900 0 32 63 31 31 72 68 35 33 

vib112 12+000 10 30 58 28 30 72 68 35 33 

vib113 12+300 12 24 53 29 31 72 68 35 33 

vib114 12+900 28 17 45 28 40 72 67 35 32 

vib115 16+100 2 -8 24 32 32 72 68 35 33 

vib116 16+700 6 -10 21 31 31 72 68 35 33 
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חתך  קולט
 קרוב

מרחק 
 אפקי 

רום 
 חתך

רום 
קרקע 
 קולט

מרחק 
 אנכי 

מרחק  
מציר 

המסילה 
לבסיס  
 הקולט

קריטריון 
רעידות 
 מגורים

(VdB re 
1x10-6 
in/sec ) 

Lv 
מפלס 
 רעידות
  מחושב

קריטריון 
למצלול 
 גוף מבנה

מפלס 
מצלול 

גוף 
 מחושב 

vib117 16+800 11 -10 18 28 30 72 68 35 33 

vib118 17+600 11 -10 22 32 34 72 68 35 33 

vib119 18+200 0 -6 28 34 34 72 68 35 33 

vib120 18+600 0 -5 22 27 27 72 69 35 34 

vib121 19+000 15 -12 15 27 31 72 68 35 33 

vib122 20+300 14 -23 5 28 31 72 68 35 33 

vib123 20+300 15 -20 8 28 32 72 68 35 33 

vib124 21+000 23 -22 14 36 43 72 67 35 32 

vib125 21+400 0 -27 12 39 39 72 72 35 37 

vib126 22+000 0 -20 9 29 29 72 68 35 33 

vib127 22+300 0 -14 11 25 25 72 69 35 34 

vib128 22+800 11 -16 12 28 30 72 68 35 33 

vib129 23+300 6 -18 13 31 32 72 73 35 38 

vib130 24+000 20 -13 16 29 36 72 68 35 33 

vib131 24+200 0 -13 18 31 31 72 68 35 33 

vib132 24+500 0 -15 20 35 35 72 68 35 33 

vib133 24+700 0 -16 17 33 33 72 68 35 33 

vib134 24+900 0 -18 15 33 33 72 68 35 33 

vib135 25+300 0 -18 15 33 33 72 68 35 33 

vib136 25+800 0 -17 18 35 35 72 68 35 33 

vib137 26+000 13 -16 16 32 35 72 68 35 33 

vib138 26+000 60 -16 20 36 70 72 65 35 30 

vib139 26+300 4 -17 17 34 34 72 68 35 33 

vib140 26+800 26 -15 18 33 42 72 67 35 32 

 

 יאולוגיה ומורשת ארכ .4.10

 ההנחיות שהתקבלו מרשות העתיקות .4.10.1

באזורים המוכרזים החופפים לאלמנטים בתאום עם רשות העתיקות קיים חשש לפגיעה בעתיקות רק 
 הבאים:

 תחנות נוסעים ומעברים להולכי רגל -

 פירי איוורור -

 מתחמי הדפו וחניות -

 העתקת תשתיות -
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 כפר סבא:

, אולם מתרחקת מאזור כביש )אזור רחוב לוי אשכול( התוכנית עוברת באזור מוכרז   –נבי ימין  •

 .(8)ראה/י התייחסות רשות העתיקות נספח  55

 תעש השרון:

הובהר כי רשות העתיקות צריכה לטפל בנושא מול חב' נצר השרון אשר המטפלת הבלעדית בפינוי האדמה 

בהתאם לרשות העתיקות, רק לאחר ביצוע סקר ופעולות ארכיאולוגיות נוספות רשות   המזוהמת במתחם.

 העתיקות תוכל להוציא הנחיות לתכנון באזור זה.

 רעננה:

 צע חתכי בדיקה על אף ששטח זה לא מוגדר כשטח מוכרז של רשות העתיקות.ממליצים לב –דפו

הובהר כי תיאומים בנדון ייעשו מול רשות העתיקות במהלך התכנון המפורט וכי הנ"ל לא נדרש במהלך 

 התכנון הסטטוטורי.

 

 תל אביב

מחייבים לבצע חתכי רשות העתיקות  –ותחנת הירקון  מחנה אביבתחנת  -סילא כמדרונות תל  •

 בדיקה.

, קיימת סבירות כי יידרש ככל הנראה לבצע חפירות הצלה בהיקפים גדולים  על פי רשות העתיקות

 .תיאומים לביצוע חפירות הצלה אלו ייעשו במהלך התכנון המפורט

נדרש  –)מהתקופה הכלקוליתית(  מרכזפנקס ורכבת תחנת   -שטח מוכרז של רשות העתיקות 

, הנושא יבוצע דיקה ואף אולי ייתכן כי יידרש לבחון חפירות הצלה באזור זה בהתאםלבצע חתכי ב

 .במהלך התכנון המפורט

 העתקת תשתיות רטובות ויבשות:

מחוץ לשטחי החפירה של התחנות ושאר יש לתאם עם רשות העתיקות בדבר העתקת תשתיות אל 

 .פורט והביצוע בהתאםבמהלך התכנון המ. התאום יבוצע האלמנטים הקונסטרוקטיביים

 י רשות העתיקות:ל ידשטחים משוחררים ע

משוחררים לכלל העבודות ההנדסיות , למעט האמור לעיל, N-1Mקו כל השטחים הנותרים לאורך תוואי 

 אשר יידרשו להקמתו בהתאם. 

 8אישור רשות העתיקות מופיע בנספח 

 את האתרים המוכרזים.בקלסר התרשימים, מציג  4.10.1.3עד  4.10.1.1תרשימים 

מציגה את רשימת האתרים המוכרזים בהתאם לתרשימים לעיל, תוך ציון אתרים מוכרזים   4.10.1.1טבלה  
 רלוונטיים.
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 : רשימת אתרים מוכרזים לאורך התכנית4.10.1.1טבלה 

מיקום לאורך התוואי )באזורי  תיאור מחוז שם

 אלמנטים(

נבי ימין, 

 -אל

(1579/0) 

מקאם מקומר בנוי מימי הביניים   מרכז

)התקופה הממלוכית( ובו כתובות 

ערביות. באר ובית מרחץ מהתקופה 

הרומית, בריכות כולל בריכת דגים 

 מהתקופה הביזנטית

בקצה קו כפר סבא, באזור הפוקט 

 כפר סבא מזרח. M55טראק ותחנה 

תל אביב, 

-תל אל

חשאש 

(942/0) 

תל 

 אביב

גבעה מלאכותית ובה שריד ישוב מן  

התקופות הרומית והביזנטית, קברים 

מן התקופות הברונזה הקדומה 

וההלניסטית, כלי צור מהתקופה 

 הכלקוליתית, קרמיקה בר

 M15הירקון לתחנת  M14בין תחנת 

 פנקס )לא באזור תחנה(. -נמיר

כפר סבא, 

נקודת 

טריאנגולצ

 R-11יה 

(1578/0) 

קרקעיים -ם תתשרידי מבני  מרכז

מקומרים, שברי עמודים, גת, בית בד, 

באר, כבשן קרמיקה מהתקופה 

הביזנטית, חרסים מן התקופות 

 הרומית, הביזנטית, הערבית הקדומה,

בקצה קו כפר סבא, באזור הפוקט 

 כפר סבא מזרח. M55טראק ותחנה 

תל אביב, 

תל ברוך 

(1015/0) 

תל 

 אביב

בראש שכבת אלוביום כלי צור  

ופה האפיפליאוליתית )תרבות מהתק

כברית(. בית קברות שומרוני 

 מהתקופה הרומית והביזנטית.

 מתח"ם גלילות. M10תחנה 

תל אביב, 

שיח' -אל

מונס 

(4198/0) 

תל 

 אביב

קברים מהתקופה הביזנטית, שרידי  

 יישוב מהתקופה הצלבנית.

 מחנה אביב. M13תחנה 

תל אביב, 

תל קסילה 

(946/0) 

תל 

 אביב

גבעה מלאכותית חפורה ובה שרידי  

יישוב מן התקופות הברונזה התיכונה, 

הברזל, הפרסית, ההלניסטית, 

הרומית, הביזנטית, הערבית הקדומה, 

 הצלבנית והממלוכי

מחנה אביב, מפלג ומסילת   M13תחנה  

ביטחון הממוקמת דרומית לתחנת 

M13. 

תל אביב, 

רמת אביב 

(6086/0) 

תל 

 אביב

הביזנטית. שרידי  קברים מהתקופה 

 יישוב מהתקופה הצלבנית.

 מחנה אביב. M13תחנה 



 

 _taskirתסקיר_מטרו-20-05-20 469מתוך  453עמוד 

 

 

 

מיקום לאורך התוואי )באזורי  תיאור מחוז שם

 אלמנטים(

כפר סבא 

(14045/0) 

-כלי צור מהתקופה האפי  מרכז

 פליאוליתית.

כפר סבא מרכז )לא  M53ליד תחנת 

 בתחנה(.

נק' 

טריאנגולצ

 K-20יה 

1407)צפון(

0/0 

בקצה קו כפר סבא, באזור הפוקט  כלי צור מהתקופה האפי פליאוליתית  מרכז

 כפר סבא מזרח. M55טראק ותחנה 

תל אביב, 

תל ברוך 

)מערב( 

(25354/0) 

תל 

 אביב

גבעה מלאכותית חפורה ובה שרידי  

יישוב מן התקופות הברונזה התיכונה, 

הברזל, הפרסית, ההלניסטית, 

הרומית, הביזנטית, הערבית הקדומה, 

 הצלבנית והממלוכית

מתחם גלילות  M10דרומית לתחנת 

 )לא בתחנה(.

תל אביב, 

תל קסילה 

)מזרח( 

(25355/0) 

תל 

 אביב

גבעה מלאכותית חפורה ובה שרידי  

יישוב מן התקופות הברונזה התיכונה, 

הברזל, הפרסית, ההלניסטית, 

הרומית, הביזנטית, הערבית הקדומה, 

 תהצלבנית והממלוכי

 13M – 14Mבין תחנות 

עורה, ח' 

 -אל

)דרום( 

(25336/0) 

תל 

 אביב

שרידי גת, אבני גוויל, שברי רצפת  

 פסיפס, חרסים על פני הקרקע.

M10 .)מתחם גלילות )לא בתחנה 

תל אביב, 

תל קסילה 

)צפון( 

(25341/0) 

תל 

 אביב

גבעה מלאכותית חפורה ובה שרידי  

יישוב מן התקופות הברונזה התיכונה, 

הברזל, הפרסית, ההלניסטית, 

הרומית, הביזנטית, הערבית הקדומה, 

 הצלבנית והממלוכי

M13  מחנה אביב, מפלגה ומסילת

ביטחון הממוקמת דרומית לתחנת 

M13. 

תל אביב, 

תל קסילה 

)דרום( 

(25343/0) 

תל 

 אביב

גבעה מלאכותית חפורה ובה שרידי  

יישוב מן התקופות הברונזה התיכונה, 

הברזל, הפרסית, ההלניסטית, 

הרומית, הביזנטית, הערבית הקדומה, 

 הצלבנית והממלוכי

 הירקון. M14תחנת 

תל אביב, 

תל ברוך 

תל 

 אביב

בראש שכבת אלוביום כלי צור  

ות פליאוליתית )תרב-מהתקופה האפי

M10  מתחם גלילות 
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מיקום לאורך התוואי )באזורי  תיאור מחוז שם

 אלמנטים(

( דרום)

(25340/0) 

כברית(, בית קברות שומרוני 

 מהתקופה הרומית והביזנטית.

עורה, ח' 

 -אל

)מזרח( 

(24515/0) 

תל 

 אביב

שרידי גת, אבני גוויל, שברי רצפת  

 פסיפס, חרסים על פני הקרקע.

מסילת דיור הממוקמת דרומית 

  M1/9לתחנת השרף 

תל אביב, 

רחוב ש' 

פינלס 

(25936/0) 

תל 

 אביב

 M15הירקון לתחנת  M14בין תחנת  יישוב מתקופת הברונזה. 

 פנקס )לא בתחנה(. -נמיר

תל אביב, 

-תל אל

חשאש 

)דרום( 

(25938/0) 

תל 

 אביב

גבעה מלאכותית ובה שרידי יישוב מן  

התקופות הרומית והביזנטית, קברים 

מן התקופות הברונזה הקדומה 

וההלניסטית, כלי צור מהתקופה 

 הכלקוליתית וחרסים

 פנקס. -נמיר M15תחנת 

תל אביב, 

רכבת צפון 

)צפון( 

(28293/0) 

תל 

 אביב

שרידי יישוב מן התקופה  

 הכלקוליתית.

 קס.פנ -נמיר M15תחנת 

נקודת 

טריאנגולצ

 R-33יה 

)צפון( 

(14048/0) 

-כלי צור מן התקופה האפי  מרכז

 פליאוליתית.

כפר סבא מרכז לתחנת   M53בין תחנת  

M54 .)אלקלעי )לא בתחנה 

תל אביב, 

רכבת צפון 

(13911/0) 

תל 

 אביב

 תל אביב מרכז. M16תחנת  שרידי יישוב מהתקופה הכלקוליתית. 

עורה, ח' 

 -אל

(1014/0) 

תל 

 אביב

אבני גויל ושברי רצפת פסיפס, שרידי  

 גת. חרסים על פני הקרקע.

מסילת דיור הממוקמת צפונית לתחנת 

 ובתחנה עצמה M10מתח"ם גלילות 

תל אביב, 

-תל אל

חשאש 

תל 

 אביב

גבעה מלאכותית ובה שרידי יישוב מן  

התקופות הרומית והביזנטית, קברים 

מן התקופות הברונזה הקדומה 

 M15הירקון לתחנת  M14בין תחנת 

 פנקס )לא בתחנה(. -נמיר
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מיקום לאורך התוואי )באזורי  תיאור מחוז שם

 אלמנטים(

)מערב( 

(25939/0) 

וההלניסטית, כלי צור מהתקופה 

 הכלקוליתית וחרסים

תל אביב, 

רחוב 

פנקס 

)דרום( 

(25941/0) 

תל 

 אביב

פות שרידי יישוב מן התקו 

 הכלקוליתית והברונזה התיכונה א'.

 פנקס. -נמיר M15תחנת 

תל אביב, 

תל קסילה 

)מערב( 

(25354/0) 

תל 

 אביב

גבעה מלאכותית חפורה ובה שרידי  

יישוב מן התקופות הברונזה התיכונה, 

הברזל, הפרסית, ההלניסטית, 

הרומית, הביזנטית, הערבית הקדומה, 

 תהצלבנית והממלוכי

 הירקון.  M14תחנת 

תל אביב, 

רחוב 

פנקס 

(943/0) 

תל 

 אביב

שרידי יישוב מן התקופות  

 הכלקוליתית והברונזה התיכונה א'.

 פנקס. -נמירM15 תחנת 

תל אביב 

אפקה 

984/0 

תל 

 אביב

שרידי יישוב ומבנה, בריכה חצובה 

בכורכר. חרסים מהתקופה 

 ההלינסטית.

. מערבית למתחם 11Mבקרבת תחנה 

 התחנה.

 

 ניתוח מידת הפגיעה באתרי ארכיאולוגיה ומורשת  .4.10.2

 היסטוריים אתריםשימור  סקר

 .5סקר השימור ההיסטורי מופיע בנספח 

 מטרת סקר 

של תחנות המטרו והדיפו  המיידית םובסביבת , התוואיםאתרי מורשת בתחום הדרך ניתוח ובחינת

  המתוכננות

  מטר משני צדיה(, במידה וקיימים. 50)רצועה של 

 כתיבה וניתוח המיידע על האתרים המיועדים לשימור. 
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 היקף הסקר

. תחנות ותוואים רעננה, כפר סבא, הרצליה, הוד השרון, רמת השרון, תל אביבכולל  שש רשויות:  הסקר

 ביניהן. 

התחנות והתוואים המתוכננים, עוברים בדרך כלל בצירי תנועה היסטוריים שהפכו לדרכים ראשיות עם 

 הזמן, כאלה שחיברו בין המושבות והישובים שהפכו ערים. 

ההתפתחות העירונית הבנויה הייתה באופן טבעי משתי גדותיו של הדרך כמו: כפר סבא, רעננה, הוד 

 השרון ורמת השרון. 

 רשה בדיקה דקדקנית והתייחסות פרטנית למבנים לשימור ואלו שאינם לשימור.עובדה זו ד

 בנושא הארכיאולוגיה, בחנו אתרים גלויים והתרענו על אזורים המוגדרים לבחינה על ידי רשות העתיקות. 

 

 דו"ח השימור כולל:

 מרוכז זה. מסמך

  .חוברת הכוללת דף לכל תחנה/דיפו

 התחנות עד לגבול תכנון.חוברת לתוואי בין 

 אביב וכפר סבא.-חוברת למיקומי אתרי ארכיאולוגיה בתחומי התחנות או התוואים בתל

 מהות והנחיות לסקר השימור

סקר השימור מכיל את המידע הנדרש בנושא המורשת הבנויה לצורך תכנון עתידי של התחנות והתוואים 

 ביניהן.

 אתרי מורשת –אופן ביצוע הסקר 

 רשת נחקרו באמצעות סקר שדה, בדיקה ואימות נתונים מול רשויות ומחקר.אתרי המו

  ם המוצעים. עבור כל האתרים והתוואינערך סקר שדה באמצעות מיפוי וצילום  –סקר שדה  .1

נעשתה בחינה מול הרשויות לרשימת האתרים לשימור. הבחינה כללה   -רשויות בדיקה מול כל  .2

 של כל רשות.  GISמערכת ב בדיקה ואימות נתונים

      למועצה האזורית דרום השרון אין רשימת שימור והנושא נבדק מול מחלקת הנדסה]       

 ., בהרצליה רשימת השימור טרם אושרה סטטוטורית[באופן פרטני לכל אתר      

 למידה על האתרים באמצעות תצלומי אוויר, מקורות משניים ומפות. –מחקר  .3
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 אתרים ארכיאולוגיים -אופן ביצוע הסקר

 אתרים ארכיאולוגיים נחקרו באמצעות סקר השדה, אתרים גלויים וחשופים.

 נערך סקר שדה, לתחנות וכן לתוואים.   –סקר שדה  .1

שמית, בשכבות הרשמיות )מיפוי נבדקו ברמה הרהאתרים  –בדיקה מול רשות העתיקות  .2

לגבי אזורים בעלי רגישות ארכיאולוגית,  ממשלתי(, אשר מאשרות את קיום אתרי העתיקות.

סימון פוליגון של ו)באם קיים תיאור(,  במקומות שנמצא ראוי להתריע, קיים תיאור של האתר

 דית.ירשות העתיקות, או התרעה לקרבה לאתר עתיקות בתחום סביבתם המי

 הרחבנו מיידע לגבי אתרים גלויים, והקשרם הסביבתי. – מחקר .3

 המלצות לשימור אתרים

  ארבע קטגוריות.להלן המלצות לשימור האתרים על פי 

על האתרים הללו מתנועת ופעולת כלים כבדים, מעבר תשתיות  כוללות: הגנה 5ההמלצות שבנספח 

 הגנה מתאימה בעת העבודות, עם שינוי פני הקרקע.   מתןוחפירה בסמיכות, זהירות מרטט דחיקה וחציבה.  

הגורמים הפועלים  בין , מומלץ לתאם5באתרים ארכיאולוגיים אשר מובאים בדו"ח ובחוברות, שבנספח 

יש לוודא   -במהלך התכנון וכן בשלב הביצוע  :מול רשות העתיקותאל  בתחומם(    )הנהלת הפרויקט, יועצים

מהו תחום העתיקות המאושר ומה תחום העבודה, מתוך הפוליגון הרשמי. תיאום מסוג זה יתבצע בין 

 האחראים על הביצוע לבין ארכיאולוגי המחוזות או נציגיהם, אשר להם הסמכות בנושא.

 ותעל פי קטגורי רשימת האתרים

 .5האתרים המצוינים להלן מופיעים במפות אתרי ארכיאולוגיה וב'דפי תחנה' שבנספח 

 אתרי עתיקות, קדושה ומסורת:  .1

 .7557, 7535, 9080, 7619. גושים: 1579/0. נווה ימין. אתר נווה ימין אל 55Mסבא תחנה -כפר  -

 .314, 310, חלקות 7618. גוש R-11. 1578/0סבא נק' טריאנגולציה -כפר    -  

 . 14048/0)צפון( R -33. נקודת טריאנגולציה 54M-53Mסבא מתווה בין תחנה -כפר  -

 .144, 140, 185, 143, 183, 163, חלקות קרובות לתוואי : 6435גוש     

 . 53M- 52Mסבא מתווה בין תחנה -כפר -

 .  100, 99. חלקות קרובות לתוואי 6438. גוש 14045/0כפר סבא 

 . אתר קבורה שומרוני. M10 - M11, בין התחנות M10השרון תחנה  -רמת  -        

 .6612. גוש 4, חלקה 6611. גוש 3חלקה  6618וש ג            

 . 984/0אביב אפקה -. תל11Mאביב רמת אביב -תל -

 . 166, 165, חלקות קרובות לתחנה 6631גוש 

 . 6648, 6672, 6769, 6647, 6651. גושים 12M- 14Mאביב מתווים בין -תל

 , 25341/0תל קסילה צפון 
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 ,25355/0תל קסילה מזרח, 

 , 25343/0תל קסילה דרום, 

 . 6086/0אביב רמת אביב,  -תל

 .6212, 7250, 6207, 6206, 6108, 6107, 6106, 6648ירקון. גושים  14Mאביב תחנה -תל -

 946/0אביב, תל קסילה,  -תל

 253454/0אביב, תל קסילה מערב,  -תל

 25343/0תל אביב, תל קסילה דרום, 

 25936/0תל אביב, רחוב פינלס, 

 .25939/0, 942/0, 25938/0(, 3תל אל חשאש )

 .7250, 6108פנקס נמיר. גושים  15Mאביב תחנה -תל -

 943/0תל אביב פנקס, 

 25341/0תל אביב פנקס דרום, 

 .28293/0, רכבת צפון

  .6110. גוש 16Mאביב מרכז -תל -

 .13911/0רכבת צפון, 

 .7102. גוש 17Mאביב השלום -תל -

 )מערבית למתחם התחנה( 938/0תל אביב הקריה:  

 .)מערבית למתחם התחנה(6974. גוש 907/0שיח' מראר, יפו אל 19M-20 Mאביב מתווה בין -תל -

 אתרים מראשית ההתיישבות: .2

 .83, 82, 43, 42, חלקות 6438, מתחם החאן, גוש M53סבא, ויצמן -כפר  -

 .484, חלקה 6580. גוש 186, בית הכנסת מוריה, אחוזה M3רעננה מרכז מערבית לתחנת    -

 מבנים מרשימות השימור העירוניות. .3

 .253, חלקה 6427, קפה שרף. גוש 41, רחוב טשרניחובסקי M51סבא תחנת -כפר  -

 .98-97, חלקות 6531, גוש 37-39, כולבו שוחט, סוקולוב M6הרצליה מרכז   -

 .17, חלקה 6531, גוש 5, בית הכנסת הגדול, בן גוריון M6הרצליה מרכז   -

 .82, חלקה 6531, גוש 9, בית מגורים, בן גוריון M6הרצליה מרכז   -

 . 3Mלאורך רחוב אחוזה קיימים אתרים לשימור משני צידי התוואי בקרבת תחנה      -

 2018כמו כן ציר רחוב אחוזה לשימור על פי תכנית רע/      
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 אתרי נוף ואחרים .4

, חלקה 6455, גוש 45, גן זיכרון, דרך רמתיים M50- M51הוד השרון, בין התחנות  -סבא -כפר -

388. 

 חזות ונוף .4.11

 עצים בוגרים  .4.11.1

 6נספח  –יוצג בסקר עצים בוגרים 

 ייחודיים עצים .4.11.2

 6נספח  –יוצג בסקר עצים בוגרים 

 העקרונות המוצעים לצמצום המפגעים החזותיים והנופיים .4.11.3

ת התכנית, באים לידי ביטוי בעיקר בעקבות בניית תחנות הנוסעים, במרבית השינויים החזותיים הצפויים בסבי

צפונית לכפר   דפותחנות ופורטל באזור ה  30. לאורך התוואי מתוכננות  , מפלגים ומסילות דיורפורטל  ,דפומתחם  

 סבא.

ובפונקציות ההתערבות ברחוב היא באזורי התחנות בלבד ויש לשאוף לשלב את מתקני הכניסה בחללים 

 עירוניות קיימות ומתוכננות.

 מטרות תכנון 

 לשמר מרקם עירוני תוסס במקומות בהם הוא מתקיים ואף להעבותו.  •

לשפר את חזות הרחובות באזורי התחנות לרבות תוספת עצים מצלים, שדרות, גני כיס ושיפור  •

 שטחים פתוחים קיימים.

 או מתפתחת.להתאים את הפיתוח הנופי לסביבה עירונית קיימת  •

 לשמור, להדגיש ולהנגיש את המקומות ההיסטורים והאלמנטים הנופיים הקיימים בשטח. •

לעודד תנועה רגלית ורכיבה על אופניים וליצור זמינות של המרחב האורבני למעגלים עירוניים רחבים  •

 יותר.

 עקרונות תכנון

 והיסטורית והעצים בפרט.שימור מירבי של הצמחיה הקיימת בעלת ערכיות נופית  •

 שימור מירבי של השטחים הציבוריים הפתוחים בעלי ערך היסטורי ותרבותי. •

 יצירת מדרכות נרחבות, המאפשרות זרימת אנשים באזור התחנות. •

תוך יצירת  ,אופניים באזור התחנות למערך הכולל של שבילי האופניים בעיר יתכנון וחיבור שביל •

הפרדה בין תנועת ולכי רגל, רוכבי האופניים וכלי הרכב, הכל כדי לספק בטיחות לכל אחד מהתנועות 

 ם.יוליצור סביבה נוחה יותר למשתמשים הרלוונטי

י שתילת ל ידכניסות לתחנות עיצירת הצללה מירבית ומיקרו אקלים לאורך המדרכות ובאזורי ה •

 עצי צל.
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הדגשת  יחוד תחנות המטרו ואיפיונן ע"י יצירת זהות בין התחנה והסביבה האורבנית הקרובה. •

אזורי התחנות על ידי שימוש בעצים שונים, סוגי ריצוף שונים, תוספת צמחייה בהתרחבות מדרכות 

 בצמתים.

רד ע"י איפיונו באופן אחר מקטעים סמוכים זיהוי מקטעים אורבאנים שונים, יחוד כל מקטע בנפ •

 לרבות הצמחיה. ,התמצאות במרחב האורבני ע"י יצירת שפה עיצובית יחודית של המקטעלצורך 

 כללי עיצוב ופיתוח  .4.11.4

 .מציג את תכנון השיקום הנופי 3.5.3.2תרשים 

 תחנות המטרו

סביבת מבנה התחנה תתוכנן תוך שמירה על מעברי הולכי רגל רחבים, רציפות הליכה ורצף שבילי  - נגישות

האופניים הקיימים. במדרכות ישולבו עצי צל, סוג העצים יבחר בתיאום עם הרשות המקומית ובהתאם לעצים 

תן ובהתאם לעומסי הקיימים סביב. סביב מבנה הכניסה/יציאה בכל תחנה תתוכנן רחבת כניסה רחבה ככל שני

 תנועת הולכי הרגל. 

 .בעת ההקמה עצמה יש לדאוג לשמירת ניקיון הרחובות, הכבישים ולאפשר מדרכות פעילות ונגישות

יחוד תחנות המטרו ואיפיונן ע"י יצירת זהות בין התחנה והסביבה האורבנית הקרובה.   -יחוד והתמצאות במרחב  

בעצים שונים, סוגי ריצוף שונים, תוספת צמחייה בהתרחבות מדרכות הדגשת אזורי התחנות על ידי שימוש 

 בצמתים.

זיהוי מקטעים אורבאנים שונים, יחוד כל מקטע בנפרד ע"י איפיונו באופן אחר ממקטעים סמוכים להתמצאות 

 במרחב האורבני. יצירת שפה עיצובית יחודית של המקטע לרבות הצמחיה.

חומרי הגמר כגון: ריצופים, חיפויים, אלמנטי קירוי, ריהוט רחוב,  - השתלבות בסביבה האורבאנית הקיימת

גידור, אלמנטים דקורטיבים ועוד יותאמו לחומרי הגמר של אותו אזור ויושלבו במרקם העירוני הקיים. ברחבות 

הכניסה לתחנות יתוכננו אזורי מנוחה עם הצללת עצים או פרגולות. כל חומרי הגמר יותאמו לפרטים 

 טיים של הרשות המקומית.הסטנדר

 שבילי האופניים

רעננה, הוד השרון, כפר סבא רוב התחנות רמת השרון, ת הרצליה, ובתוכנית אב לאופניים של עירי

נמצאות על תוואי המוגדר כציר אופניים. על כן, בכל מקום בו חתך הרחוב מאפשר זאת, יש לשלב שביל 

אופניים. במקום בו אין רוחב מספק לא יבוצע שביל אופניים על חשבון הולכי הרגל, מאחר וזאת חשובה 

 מכולם. 

, נמצאות 55על כביש  55(, חוץ מתחנה מס' 54,53,52,51אי )מס' כל התחנות לאורך התוו – כפר סבא -

על ציר המוגדר כציר אופניים עירוני ברחוב ויצמן וברחוב טשרניחובסקי המתוכנן במסגרת תוכנית 

 "מהיר לכפר סבא". כיום אין שבילי אופניים קיימים.

יים מתוכנן. תחנה בדרך תחנות מתוך תחנות הוד השרון נמצאות על תוואי אופנ שתי – הוד השרון -

( על ציר אופניים משני. 49( על ציר אופניים מהיר ותחנה ברח' ז'בוטינסקי )מס'50 רמתיים )מס'

 כיום אין שבילי אופניים בצירים אלו.

יש שביל קיים ברחוב ביאליק/וייצמן ושביל מתוכנן ברחוב  8בתחנת סוקולוב מס' -רמת השרון -

 . סוקולוב במסגרת תכנית אב
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אין שביל אופניים קיים או מתוכנן,  2ותחנה ברחוב עתידים מס'  1תחנה ברחוב דפנה מס'  – הרעננ -

ברחוב אחוזה נמצאת על תוואי שביל אופניים מתוכנן במסגרת תוכנית "מהיר רעננה",  3תחנה מס' 

 ישנו שביל אופניים קיים. – 4תחנה מס' 

אי שביל אופניים קיים , תחנות ברחוב נמצאת על תוו 5תחנת בן תחומית הרצליה מס'  - הרצליה -

נמצאות על תוואי שביל אופניים מתוכנן במסגרת תוכנית האב  7ומס'  6שדרות בן גוריון מס' 

 לאופניים.

שילוב מסלולי אופניים במתחמים עירוניים מחייב, בנוסף לשביל עצמו, תכנון סביבת אופניים  -

מדרכות הולכי רגל, שירותי השכרת ותחזוקת לרבות אזורי חניית אופניים, שילוט, הצטלבות עם 

אופניים. רכיבה על אופניים דורשת במידה רבה מאמץ פיזי ומטבעה מתבצעת בשטח פתוח החשוף 

 מומלץ ליצור סביבה מוצלת ככל שניתן עבור רוכב האופניים. לשמש הקיצית. על כן, 

 

  דפו

ירוקה להסתרת המבנה. הרוחב המינימלי של הרצועה  הבהיקף של מתחם הדפו תתוכנן רצוע  -הסתרה ושילוב  

ההמלצה היא לשתילת שורות ברושים מטר. רצועה זו תכלול שתילה של עצים, מטפסים ושיחים.  5הוא 

, ואקליפטוסים בדומה לנופי השרון החקלאיים. שתילת שיחים כדוגמת : בוגנוויליה, אוג, יצהרון, הרדוף

 דודונאה, יסמין ועוד. מדרונות המילוי יתוכננו בשיפועים מתונים.

במתחם הדפו עצמו יפותחו אזורי ישיבה מוצלים ע"י עצים ופרגולות לעובדי המקום.  -פיתוח מתחם הדפו 

יתוכננו מדרכות נגישות בשילוב עצי צל למזעור השפעת האקלים וצמצום זיהום האויר. לאורך הגידור והקירות 

נן רצועת גינון למזעור מראה הקירות והגידור. הפיתוח הנופי יתבסס על צמחייה אינטנסיבית כולל מערכת תתוכ

 השקיה קבועה. שימוש בעצי צל רחבי עלים, מטפסים, שיחים וצמחי כיסוי.

 פורטלים

קירות הפורטל מתוכננים לעבור טיפול נופי כך שהם ישתלבו בנוף חזית הרחוב או בשטחים הפתוחים. 

וות התכנון ממליץ על טיפול נופי המתבסס על חומרי גמר עמידים וברי קיימא, כגון לוחות פריקסט צ

מבטון, ובעיצוב המשתלב בחזות כללית של הסביבה. בנוסף, צוות התכנון ממליץ על מזעור מופע הקירות 

 ע"י צמחים מטפסים/משתלשלים ועצים במידת האפשר, תוך השתלבות הצמחייה באופי הסביבה

 והצמחייה הקיימת.

 מסביב לפורטל יותקנו מעקות בטיחות העומדים בכל תקני הבטיחות להולכי רגל.

 מבנים הנדסיים כגון תחמ"שים:

מסביב לכל המבנים ההנדסיים לרבות מבני תחמ"ש, מעבר לשטח הדרוש הנדסית תתוכנן רצועה ירוקה מגוננת 

 באזור המבנה ותתואם עם הרשות המקומית.בהיקף המבנה/הגדר. הצמחיה תותאם לאופי הצמחי 

 עצים

ישנה חשיבות רבה לשימור מלא של עצים שנקבעו לשימור. אלה יתנו את הנוף המיידי הירוק  - עצים קיימים

מפרטי שימור והעתקה שהוכנו ע"י אגרונום. יש לבחון   בואת המקומות המוצלים באזור התחנות. יש צורך בשילו

ם לנושא טיפול בעצים לפני העתקת התשתיות. הכנת העצים הן להעתקה והן לשימור אף הכנת שלב ייעודי מקדי

מחייב משך זמן ארוך של מספר חודשים בהם מסתגל העץ למצבו החדש. בזמן זה לכאורה הקבלן לא יכול לבצע 
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ביבת עבודות נוספות בסביבת העץ. עצים לשימור, במיוחד אלה המצויים בתחום הרחוב, יחוו שינוי מהותי בס

הקיום שלהם: פגיעה פוטנציאלית בשורשים, פגיעה במשטר ההשקיה, פגיעה בנגר העילי אשר לא יגיע בעת 

עבודות ההקמה ויש לתת על כך את הדעת. בנוסף קיימת אפשרות של פגיעה פיזית בגזע ובענפי העץ ולכן יש 

ים וביצוע גיזום ענפים בטיחותי. ע"י גידור, יישום צינורות שרשוריים היקפי -להגן על הגזע באופן אקטיבי

העתקת העצים, ככל שיבוצעו לאתרים הסמוכים לתחנות המטרו, יתרמו לכך שנוף הרחוב ישמר. כדי לעמוד 

בהיקף הנטיעות החדש ובזמן המבוקש יש להיערך שנים מראש לכמויות העצים החדשים הנדרשים ולהכין 

 ניין. מכרזי שתילה ייעודיים עם משתלות שיבחרו לצורך הע

 

באזורי תחנות ובאזורים אשר יפגעו במסגרת הקמת הפרויקט המטרה היא לטעת מספר   -עצים מתוכננים

רב ככל הניתן של עצי רחוב רחבי עלים להצללה ויצירת מיקרו אקלים לאורך המדרכות. העצים ברחובות 

השונים יבחרו בהתאם לאופי הרחוב, רוחב הרחוב, הפרעה לתנועה ולמערכות התשתית והתאמה לעצים 

 שנועדו לשימור. הקיימים 

בתכנון הנטיעות החדשות הקרטריון העיקרי הוא נוחות להולכי הרגל מבחינת הצללה ויצירת אקלים נוח תוך 

יצירת אופי עירוני מותאם. יש לדאוג לשילוב עצים ברחבות הכניסה לתחנות ויצירת צל מספק, תוך התאמה 

 לגודל התחנה ועמוסים בה.

ות מסחריים ואזורי התכנסות תוך בחירה בנטיעת עצים בדגש על התאמה יש לתת דגש לנושא ההצללה ברחוב

 לאופי הרחוב.

 

 מיני עצים מומלצים:

יש לוודא קבלת הקצבי מים נדרשים מראש ולוודא קיום צנרת אספקת מים מתאימה למערך  -השקייה

ההשקיה, זואת כדי לאפשר קליטה של הצמחייה העתידית. יש להעריך את כמויות המים הנדרשות לשימור 

באופן מלאכותי יצטרכו להיות מושקים בעת עבודות העצים בעת ההקמה. עצים אשר בד"כ אינם מושקים 

 ההקמה.

 .4 שבנספח העירוני השילוב בנספח פרוט לראות ניתן לעיל לאמור בנוסף

 עצי נוי להדגשה עצי צל בשטחים פתוחים עצי צל למדרכות

 גוני-ברכיכיטון דו צאלון נאה מיש בונגה

 סגלון חד עלים ספיון השעווה מיש דרומי

 ברזילי הדור סיסם הודי פנסית דו נוצתית

 לגסטרמיה הודית פיקוס השדרות כרבל לביד

 טבבויה איפה 'סנטה ברברה' פיקוס קדוש אלון הגלעין

 בוהיניה מגוונת תות לבן בוהיניה מגוונת

 ברוש מצוי אלון השעם בולוסנטוס נאה

 ברכיכטון אדרי אלון הגלעין ברכיכטון אדרי

 אירופאיזית  גוני-ברכיכיטון דו סגלון חד עלים

  שלטית מקומטת אולמוס קטן עלים
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 הצעות להוראות התכנית  .5

 הצעות להוראות 5.1

)ד( לחוק יהיה אישור  261תנאי למתן היתר בניה, להרשאה או להודעה על תחילת עבודות לפי סעיף 

המסמכים הסביבתיים הרלבנטיים לאותו היתר, הרשאה או הודעה הכל ביחס לאותו קטע של רצועת 

 מתע"ן, מתקן הנדסי או שטח התארגנות אליהם מתייחסים ההיתר, ההרשאה או ההודעה לפי העניין. 

המסמכים הסביבתיים יכללו הנחיות לביצוע ואמצעים לצמצום מפגעים בשלבי ההקמה והנחיות ביצוע 

 ואמצעים לצמצום מפגעים בשלבי ההפעלה כמפורט להלן. 

מעת לעת ולפי בקשתה, בדבר עמידה לוועדה מפקח סביבתי מטעמו שידווח  ימנה הגורם המוסמך 5.1.1

 .בהנחיות הסביבתיות שלהלן

 המסמכים הסביבתיים יתייחסו לנושאים אלה, לפי העניין:   5.1.2

 זיהום קרקע, מי תהום .5.2.1.1

 עריכת סקר היסטורי מפורט ותכנית דיגום קרקע  5.1.2.1.1

תכניות דיגום מפורטות נדרשים לעריכת והאזורים, בתחום התחנות הבאות, המקטעים  5.1.2.2

ממצאים  4.8.1.6ף ראה/י סעי המפורטלעת התכנון  םמיקרקע מקדי וביצוע סקרי

 :והממלצות, סקר היסטורי

ת תחנ, 5M ת הבינתחומיתחנ, 4M  ת רעננה רכבת מערבתחנ, 2M1-M תדהר ועקיבא תחנות

, 50M ת הבניםתחנ, M46-M47 תעש מערב ומזרח תחנות, 19M16-Mתחנות , 14M ירקון

כפר סבא מרכז, אלקלעי וכפר  תחנות, 52M-51M טשרניחובסקי וכפר סבא וייצמן תחנות

 .55M-53M סבא מזרח

נמצא בסקר ההיסטורי המפורט ובתכנית לדיגום הקרקע שיש חשש לזיהום, תעשה  5.1.2.2.1

 הוצאת הקרקע ממקטעים אלה על פי כל דין 

 גזי קרקע  5.1.2.2

 קרקעיים, יעשו כל אלה:  -במבנים ומתקנים תת 5.1.2.2.1

 תיערך בדיקה בנוגע לקיומם של גזי קרקע. א.

העלתה הבדיקה קיומם של גזי קרקע, יאושרו על ידי מתכנן הוועדה הנחיות לטיפול בגזי  ב.

 הקרקע כאמור.

ן העובדים ממצאי הבדיקה והנחיות לטיפול יהיו פתוחים לעיון של כל גורם האחראי למיגו 5.1.2.2.2

 בתת הקרקע.

מתקנים תת קרקעיים שיכללו אמצעי איוורור טבעי )כגון סבכות וכדומה( לא יהיו מחויבים  5.1.2.2.3

 באמצעי מיגון למניעת הצטברות גזי קרקע.

מבנים ומתקנים תת קרקעיים בהם מתוכננת שהיית אדם, באזורים בהם קיימת חובת    5.1.2.2.4

 ימוגנו על פי כל דין.מיגון לגזי קרקע 

 רעש ורעידות 5.1.2.3

 יערך נספח ביצוע אקוסטי לנושאי מניעת רעש ורעידות  5.1.2.3.1
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 שלב ההקמה 

עבודות ההקמה יבוצעו על פי ההנחיות שיכללו בנספח הביצוע האקוסטי, ובהתאם לכל  5.1.2.3.2

 דין.  

קריטיות או מייצגות לאורך התוואי, נספח הביצוע האקוסטי יכלול חיזוי רעש בנקודות   5.1.2.3.3

שייקבעו לפי רגישותן לרעש, סוגי ומשך העבודות, ומרחקן מהכלים באתר העבודה. 

לרבות בהתבסס על חיזוי הרעש, ייקבעו אמצעים להפחתת הרעש במידת הצורך, 

נספח הביצוע האקוסטי  (.ACOUSTIC SHEDSהאפשרות להקים מתרסים מקורים )

 ה  המתוכננות ויקבע את ההנחיות הנדרשות לביצוע עבודות בהן.   יתייחס לשעות העבוד

תינתן עדיפות להתחברות למערכת החשמל הקיימת. השימוש בגנרטור מושתק ייעשה  5.1.2.3.4

 לגיבוי בלבד.

 שלב ההפעלה

יבוצע חיזוי של רעש ורעידות הנובעים מנסיעת הרכבת ומפעולות הכרוכות בהפעלת  5.1.2.3.5

הרכבת. הצביע החיזוי על חריגה מהמפלס המותר יינקטו אמצעים להפחתת הרעש או 

 הרעידות.

 עודפי עפר 5.1.2.4

תערך תכנית ניהול חומרי חפירה ומילוי, לרבות לשטחי העירום הזמניים ובאתרי התארגנות. התכנית 

מוש חוזר או פינוי תכלול מאזן חומרי חפירה ומילוי, אופן השימוש בהם בתחום התכנית, פעולות שי

 לאתרים מאושרים. 

 עודפי עפר באזורים החשודים כמזוהמים, ייבחנו ויוצג האתר אליו יופנו, על פי כל דין

 מניעת מטרדי אבק  5.1.2.5

הכוללת את האמצעים למניעת מטרדי אבק לכל תקופת העבודות. התכנית תכלול  תכנית תערך

 התייחסות לכל סוגי העבודות ולמרכיבי הדרך השונים.

 שפכים ומניעת זיהום מי תהום .5.1.2.6

יינקטו אמצעים למניעת זיהום מי תהום מאתרי העבודה ובכלל זה: שימוש במאצרות תקניות, הסדרת 

 ., הנחת יריעות למניעת חלחול תשטיפים ומתכות אל מי התהוםמשטחים בלתי חדירים

 הצפות ומי נגר עילי 5.1.2.7

 תערך תכנית ניקוז המתייחסת לאמצעים הנדרשים למניעת הצפות, זיהום מי נגר עילי ומי תהום. 

 מי תהום: 5.1.2.8

התהום, שלא בפעולת מנהור   בכל מקרה בו ותידרש בניה של אלמנטים מתחת למפלס מי 5.1.2.8.1

  תבוצע הערכה טכנו כלכלית באשר לשיטת הפעולה היעילה ביותר., TBM  באמצעות

תן יהתוכנית תלווה במידול של ההשפלה והשפעותיה. בחינת היעילות של החלופות ת 5.1.2.8.2

 עדיפות גבוהה לזו הממזערת משמעותית את כמות המים הנשאבת, והשפעותיה. 

 מים יתואמו עם רשות המים. כמויות המים שיישאבו ושיטות ההחדרה או הסילוק של 5.1.2.8.3
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בכל פעולה אשר תבוצע יש לבחון את הפתרונות האפשריים למי התהום השאובים, עם  5.1.2.8.4

עדיפות מובהקת להחדרת המים בצורה מקומית לאותו גוף המים ממנו נשאבו וזאת 

או אספקת מים לצריכה \ו לאחר קבלת אישור הגורמים הרגולטוריים הרלוונטיים,

 של קידוחים סמוכים )שיושבתו זמנית(.  כתחליף להפקה בפועל

 הידרולוגיה 5.1.1

לביצוע עבודות הקמה של תחנות בסמיכות לעורקי ניקוז יש להעביר תוכניות מפורטות של תחום  .1

 העבודות, כולל מפלסי פיתוח, לאישור רשות הניקוז האזורית. 

בתחום זה, לא ימוקמו מתקנים העלולים לזהם את עורק הניקוז בהם יש תשטיפים, כדוגמת  .2

 סולר, שמן, פסולת וכיוצ"ב. 

קיימות דרכי שרות לאורך עורקי ניקוז, יש לשמור על פתיחותם ומתן אפשרות באזורים בהם  .3

 לרשות הניקוז להיכנס ולצאת ללא כל הפרעה לתחזוקת העורק. 

עבודות להקמת תחנת ירקון יהיו עם אמצעי הגנה למניעת הצפת שטח העבודה באמצעות  .4

 . 1%אלמנטים כדוגמת סוללות הגנה למפלס הגבוה ממפלס הצפה בהסתברות 

הצפה של עורק המ' מעל מפלס    1.0הקמת הדיפו בסמוך לערוץ ניקוז של יובל ורבורג יהיה גבוה ב   .5

 ., בתאום עם רשות הניקוזהניקוז ו/או מעל פני גדות העורק

אמצעים למניעת הזרמת נגר מזוהם מחוץ למתחם הדפו, לשטחים הסובבים בדגש על  וטנקיש ל .6

 מצעי טיפול מקדים וכיוצ"ב.ערוץ הנחל גן חיים, כגון קירוי, א

לביצוע עבודות הקמה של תחנות בסמיכות לעורקי ניקוז יש להעביר תוכניות מפורטות של תחום  .7

 העבודות, כולל מפלסי פיתוח, לאישור רשות הניקוז האזורית. 

בתחום זה, לא ימוקמו מתקנים העלולים לזהם את עורק הניקוז בהם יש תשטיפים, כדוגמת  .8

 ולת וכיוצ"ב. סולר, שמן, פס

 ולפחות, האזורית הניקוז רשות עם בתאום, הצפה למפלסי מעבר יהיו לתחנות ויציאות כניסות .9

1%. 

 

 אקולוגיה 5.1.2

( קיימים קינוני שרקרקים. במידה ועבודות המטרו יחלו טרם M47באתר תחנת תעש מזרח ) .1

, אין להתחיל את העבודות באזור זה בעונת הקינון, 1תכנית מש/  ל פיהקמת השכונה המתוכננת ע

המתרחשת בין חציו השני של מרץ ועד לחציו הראשון של אוקטובר. יובהר כי אך לאחר תחילת 

 העבודות יוסרו מגבלות אלו, לאחר ווידוא כי אתר הקינון אינו פעיל, בהתייעצות עם רט"ג. 

כנית הניקוז לכלול אמצעים למניעת זרימת מזהמים לנחל ניקוז באתר הדיפו ותחנת ירקון: על ת .2

חיים ולשטחים הפתוחים בסביבה, הן בשלב עבודות ההקמה )עודפי עפר, בטון -הירקון/ נחל גן

 וכיו"ב( והן בשלב התפעול )שמנים, דלקים וכיו"ב(. 

ם גידור באתרי עבודות הדיפו ותחנת ירקון: על אתר ההתארגנות והעבודות להיות מגודרי .3

 למניעת זליגת פסולת. כמו כן, יש לדאוג לניקיון אתרי העבודות וסביבתם באופן יומי.

תאורה באתר הדפו: יש להמעיט בתאורה לילית ככל הניתן למניעת זיהום אור כלפי השטחים  .4

הפתוחים מסביב. בכל מקרה, תאורה תכוון לאתר העבודות )בשלב העבודות( ולדיפו בלבד )בשלב 

 חיים או לשטחים הפתוחים מסביב לאתר.-יה זליגת אור לנחל גןהתפעול( ולא תה
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 חלתאורה בתחנת ירקון: יש להמעיט בתאורה לילית ככל הניתן למניעת זיהום אור כלפי נ  .5

הירקון. בכל מקרה, תאורה תכוון לאתר העבודות )בשלב העבודות( ולתחנה בלבד )בשלב 

 הירקון. חלהתפעול( ולא תהיה זליגת אור לנ

הבאת קרקע נקייה מזרעים של מינים  ידי-לפולשים: יש למנוע חדירת מינים פולשים ע מינים .6

פולשים. יש לבצע בקרה וטיפול שוטף במינים פולשים בשלבי העבודות והתפעול בהתאם 

להנחיות המסמך "מזעור השפעות צמחים פולשים וטיוב ממשק הצומח בשולי כבישים בתשתיות 

 . 2018דרור ומרקוס, נובמבר -נתיבי ישראל", דופור

 סקר גיאופיטים:

במידה ושטח הדיפו יחפוף לחורשת האקליפטוס, או  .דפוה מתחםהינו ב גיאופיטים נדרש סקר והאתר ב

 תקו או ישומרו מיני צומח נדירים.במידה ויהיו עבודות בשטח החורשה, טרם תחילת העבודות יוע

 

 שימור אתרים 5.1.3

 בנושא שימור אתרים יש מספר אתרים המקובצים בארבע קטגוריות.

 זהירות, בסמיכות וחפירה תשתיות מעבר, כבדים כליםתנועת ופעולת מ הללו האתרים על להגן יש

 . הקרקע פני שינוי עם, העבודות בעת מתאימה הגנה לתת יש. וחציבה דחיקה מרטט

 :המוגנים האתרים רשימת להלן

 :קדושה ומסורת ,אתרי עתיקות  .1

 .7557, 7535, 9080, 7619גושים: ופוקט טראק.  55Mמתחם אזור תחנה כפר סבא 

 3חלקה  6618. אתר קבורה שומרוני. גוש M10 - M11 בין התחנות, M10רמת השרון תחנה  

 :אתרים מראשית ההתיישבות .2

 .83, 82, 43, 42, חלקות 6438, מתחם החאן, גוש M53כפר סבא, ויצמן 

 .484חלקה , 6580. גוש 186, בית הכנסת מוריה, אחוזה M3רעננה מרכז מערבית למתחם תחנה 

 2018ציר רחוב אחוזה לשימור ובוא אתרים מרשימת השימור העירונית לפי תכנית רע/

 מבנים מרשימות השימור העירוניות. .3

 .253, חלקה 6427, קפה שרף. גוש 41, רחוב טשרניחובסקי M51כפר סבא תחנת 

 .98-97, חלקות 6531, גוש 37-39, כולבו שוחט, סוקולוב M6הרצליה מרכז 

 .17, חלקה 6531, גוש 5, בית הכנסת הגדול, בן גוריון M6מרכז  הרצליה

 .82, חלקה 6531, גוש 9, בית מגורים, בן גוריון M6הרצליה מרכז 

 אתרי נוף ואחרים .4

, חלקה 6455, גוש 45, גן זיכרון, דרך רמתיים M50- M51 בין התחנות הוד השרון, -כפר סבא 

388. 
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 תנאי להפעלה מסחרית  5.2

פרטו את ההשפעות הסביבתיות יהמסחרית בשלב ההפעלה מסמכי ביצוע ו/או תנאים לצמצום מפגעים 

יובהר שהרצות הניסיון נועדו לוודא את אמינות נתוני  הצפויות והאמצעים לצמצום מפגעים סביבתיים,

על בסיס תכנון   התכנון ועל כן אינן כלולים בסעיף זה המתייחס להפעלה מסחרית בלבד. המסמכים יוגשו

 ציוד מעודכנים ובהתייחס לנושאים הבאים: ו

 רעש ורעידות .5.2.1

  חיות היועץ הסביבתי של הועדהייערך מסמך אקוסטי לבדיקת הרעש והרעידות בהתאם להנ 5.2.1.1

נקבע כי  החריגה.על חריגה צפויה מהקריטריונים, יינקטו אמצעים למניעת נתונים ה והצביע 5.2.1.2

האמצעי הנדרש לצורך עמידה באמות המידה שנקבעו  הוא מיגון דירתי, יבוצע המיגון טרם 

 תחילת ההפעלה המסחרית, במקטע הנוגע לעניין. 

סוג הבדיקות  סטי יקבע נהלים לבקרת רעש ורעידות בפועל, כגון:נספח הביצוע האקו -ניטור  5.2.1.3

של תושבים במידה  )ניטור לטווח ארוך, בדיקות מדגמיות ושיטתיות, בדיקות לפי תלונות

שיטת הגשת תוצאות , לפי תוצאות חיזוי הרעש ורמת הסיכון לחריגה מהקריטריונים ותהיינה(

  אם יתגלו חריגות. ידה באמות המידה הנדרשים לעמאמצעים ה ביצועאופן והבדיקות 

 

 קרינה 5.2.2

עוצמת השדות האלקטרומגנטיים המרבית הנמדדת בקולטים הרגישים הקרובים ביותר  5.2.2.1

 למרכיב החשמלי של המערכת לא תעלה על הערכים המומלצים על ידי המשרד להגנת הסביבה 

מערך החשמול הכוללת תאימות אלמ"ג, , מאושרת ע"י הממונה על הקרינה, מדידת  תכנית    תוכן 5.2.2.2

  להבטחת עמידה בשטף קרינה.

כתנאי להפעלת הקו והמתקנים הנלווים לשירות הציבור ובעת ההרצה של הקו תבוצע הרצה  5.2.2.3

של רמות השטף המגנטי על מנת לוודא עמידה בהוראות התקן כאמור. נתוני ההרצה יובאו 

 לאישור הממונה על הקרינה.
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