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ביצוע עבודות לילה במקטע 21

 .1רקע
מקטע  21משתרע לאורך כ 1.5 -ק"מ .מצפון לצומת רוזמרין עד דרומית לרח' האומן.
השפעות הרעש הצפויות בשלב ההקמה נסקרו במסגרת נספח הביצוע שנערך לשלב זה
שהוגש לאישור המח' לאיכה"ס במסגרת הבקשה להיתר לביצוע עבודות אינפרה  1של הקו
הכחול .תכנית העבודות שהוצגה בנספח זה לא כללה ביצוע עבודות בשעות הלילה.
לאחרונה התקבלה הנחיה מראש העיר לקצר ככל הניתן את לוחות הזמנים של העבודות
עקב הקשים הרבים שהן יוצרות לתנועה המתנהלת לאורך דרך חברון .לפיכך ,נבחנת
האפשרות לביצוע עבודות בשעות הערב והלילה במקטע זה.
מטרת הדוח הינה להעריך את ההיתכנות לביצוע עבודות שונות ואת הפתרונות הנדרשים.
המקטע מוצג בתשריט .1.1

הערה :דו"ח זה מהווה עידכון לנספח הביצוע שהוגש ואושר לצורך קבלת ההיתר ,המצורף
כנספח  1לדו"ח זה .נספח הביצוע המקורי לא עודכן ,אך המלצותיו לגבי שעות היום
תקפות .נדגיש כי בחישוב מפלסי הרעש לפי  INOISEהוטמעו מספר שינויים ,הנובעים
מהניסיון שנצבר במהלך השימוש בתכנה זו וממדידות שנערכו בשטח בפועל המצביעים
עלכך שמפלסי הרעש המתקבלים בפועל נמוכים יותר מהערכים המחמירים הגבוהים בהם
נעשה שימוש בעבר.
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 .2תאור העבודות
גבולות המקטע שנבחן הם כמסומן בתשריט 190 :מ' מדרום לצומת רח' האומן 150 ,מ'
מצפון לצומת רוזמרין.
הפעולות העיקריות העלולות ליצור מפגעי רעש הינן:
 עבודות שבירת קירות ,חפירה ,חציבה ,בנית קירות ותשתית:
שבירת קירות ,אספלט ,מדרכות ואבני שפה ,חפירת תוואי תשתיות ,הנחת קווים חדשים
וכיסוי החפירה ,עבודות אספלט וציפוי השטח .החפירות תבוצענה באמצעות מחפר.
במידה ויהיה צורך בחפירה לעומק היא תתבצע באמצעות מקדח על מחפר .במספר
מקומות תתבצע חציבה להרחבת הדרך )קווי דיקור חדשים(.
 קידוחים וקירות תמך:
 קידוח עמודי קטנרי :קידוחים בודדים משני צידי תוואי המסילות המתוכננות,במרחקים של כ 20-מ' בין קידוח לקידוח.
 בנית קירות תמך :קיר כלונסאות /קיר רגל :במספר מקטעים בצידי דרך חברון.הקירות )לפי סוג קיר( מסומנים בתשריטים מס' .3.1-3.4
 עבודות סלילה פינוי רצועה מרכזית
עבודות אספלט וסלילת כביש ומדרכות ,ע"י מחפרים ,סולל אספלט ,מכבש וכדו'.
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 .3השפעות הרעש  -קריטריונים
 3.1כללי
סביבת העבודה ,ככלל ,דלילה במבנים רגישים לרעש ומרחקם של המבנים מתוואי
העבודות הוא גדול יחסית לסביבה עירונית .בהתחשב בהיקף העבודות מיקומן ומשכן,
המבנים הסמוכים ביותר העלולים להיות מושפעים ,הינם מבנים בבית צפאפא ,גבעת
המטוס ,רמת רחל ,מנזר מר אליאס ומבנים בודדים בסמוך לדרך חברון.
 3.2קריטריונים לרעש ורעידות מאתרי עבודה וממערכות מכניות
א .קריטריונים לציוד בניה
הרעש המותר ,הנגרם על ידי ציוד הבניה נקבע בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי
סביר מציוד בניה( תשל"ט  .1979 -על פי תקנות אלו המפלס המרבי המותר הינו
 80dBAבמרחק של  15מ' מהציוד הניצב בשטח פתוח והמופעל בהספק מרבי )או
מהירות מרבית(.

ב .קריטריונים לרעש מאתרי עבודה
על פי הוראות התכנית לקו הכחול ,הקריטריונים החלים על אתרי בניה בשעות
היום הינם הערכים הקבועים בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר( תש"ן-
 1990בתוספת  20dBAמחוץ למבנה .התקנות קובעות את מפלסי הרעש שווי הערך
המרבים ,המותרים בתוך מבנים ,כאשר חלונותיהם פתוחים ,בהתאם למשך הרעש
וסוג האזור .להלן מפלסי הרעש המותרים מאתרי בניה:
טבלה מס' :3.1מפלסי רעש שווי ערך מרבים מותרים מאתרי בניה )מחוץ למבנה(
משך הרעש

מבנה א'
יום

מבנה ב'

לילה

יום

לילה

מבנה ג'-ד'
יום

לילה

מבנה ה'
יום

מעל  9שעות

45

50

55

70

 3-9שעות

50

55

60

75

 1-3שעות

55

60

65

80

מעל  30דקות
 15דקות עד שעה

35
60

 10-30דקות

40
65

40

40
70

45

70
85

45

75

 5-15דקות

65

70

75

90

 2-5דקות

70

75

80

95

עד  10דקות
עד  2דקות

45
75

50
80

5

50
85

לילה

80
100

התקנות מבחינות בין סוגי מבנים שונים המוגדרים כך:
מבנה א' :בנין המשמש כבית חולים ,בית החלמה ,בית הבראה ,בית אבות או
בית ספר.
מבנה ב' :בנין באזור מגורים בהתאם לתכנית לפי חוק התכנון והבניה.
מבנה ג' :בנין באזור שהמקרקעין בו משמשים למטרות מגורים ולאחד או יותר
מהשימושים הבאים :מסחר ,מלאכה ,בידור.
מבנה ד' :דירת מגורים באזור שהמקרקעין בו משמשים למטרות תעשיה,
מסחר או מלאכה.
מבנה ה' :בנין המשמש למטרות תעשיה ,מסחר או מלאכה באזור שהמקרקעין
בו משמשים למטרות תעשיה ,מסחר או מלאכה.
ג .עבודות בשעות הלילה
על פי התקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( תשנ"ג  1992 -ותיקון התשע"א,
אין לבצע עבודות בניה בלילה באזור מגורים בין השעות  .19:00-7:00זאת,
אלא אם יש צורך בביצוע עבודות דחופות למניעת סכנה לציבור .ככלל עבודות
אלו ידרשו על ידי גורמי משטרה ועיריה בהתאם לביצוע נוהל עירוני ובכפוף
לחוות דעת של מחלקת איכות הסביבה.1
מקטע  21אינו עובר באזור מגורים ולכן חל עליו סעיף  15בתקנות הנ"ל .על פי
סעיף זה לא חל איסור מוחלט על ביצוע עבודות בשעות הלילה באזור שאינו
אזור מגורים.

ד .קריטריון לעבודות לילה
על פי המפורט לעיל לא חל איסור מוחלט על ביצוע עבודות בשעות הלילה
באזור שאינו אזור מגורים ,ובתנאי כי העבודות אינן גורמות להפרעה או
למטרד לאוכלוסיה המתגוררת בסמוך לאזורי העבודה .המחוקק לא קבע
קריטריונים "למטרד או הפרעה" כאשר העבודות מתבצעות באזור שאינו אזור
למגורים )בניגוד לאיסור מוחלט החל על ביצוע העבודות באזור מגורים(.
ואולם ניתן למצוא קריטריונים לרעש מותר במתווה שאושר ע"י עירית
ירושלים מ.2/2021 -
קריטריונים אלו הינם:
 בשעות הערב )בין  19:00ל 22:00 -בלילה(
מפלס הרעש המירבי המותר הוא הערך הגבוה מבין השנים:
-

מפלס הרעש הקבוע "בתקנות התש"ן  "1990בתוספת .20dBA

-

מפלס רעש הרקע .5dBA +

 1נוהל מדידת רעש רקע ורעש מעבודות בלילה המעודכן ביותר ,עירית ירושלים 24 ,פברואר .'21
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עם זאת ,מאחר והעבודות מבוצעות במשך כל שעות היום הקריטריון יקבע
ע"י הערך הקבוע "בתקנות התש"ן  "1990בתוספת  ,20dBAכלומר 70dBA
לרעש שמשכו מעל  9שעות.
 בשעות הלילה )בין  22:00לבין  07:00בבוקר(
הקריטריון הינו כאמור לעיל ,אך יש להתייחס לערך הנמוך מבין השנים.
למשל ,אם רעש הרקע הינו  50dBAבשעות הלילה ,הקריטריון יהיה
.55dBA
עם זאת ,אין כל סיבה לקבוע קריטריון הנמוך מ 45dBA -מחוץ לבית,
שהינו הערך הנדרש ב"תקנות התש"ן "1990 -בשעות הלילה עבור מקור
רעש קבוע.

 3.3מדידות רעש לצורך קביעת הקריטריונים
 3.3.1פירוט השיטה
לצורך קביעת הקריטריון בלילה ,אומצה השיטה הבאה:
 המדידה בוצעה בנקודת יחוס שהוצבה בקבוץ רמת רחל ,בנקודה זו בוצעו
מדידות רעש רציפות ביום ובלילה.
 מדידות רעש קצרות בוצעו ליד מבני המגורים השונים בשעות היום בזמן בו
בוצעה המדידה בנקודות היחוס.
 חושב ההבדל בין המפלס הממוצע ביום ובלילה בנקודת היחוס.
 הבדל זה הופחת ממדידות הרעש שנערכו ביום ליד מבני המגורים.

 3.3.2פירוט המדידות
א .מדידות בלילה
בשל אילוצים שונים הוחלט כאמור על ביצוע מדידות לילה בנקודת יחוס
)רפרנס( ,בקיבוץ רמת רחל הסמוך לדרך חברון .מדידות הרעש נערכו ביום
 8/3/2022בין השעות  01:00 – 03:00מכשיר המדידה היה מסוג:
SVANTEK 957
ב .מדידות יום
על מנת להקיש מנקודת הרפרנס למבנים האחרים ,בוצעו בנוסף מדידות
סימולטניות קצרות בשעות היום ומדידה חוזרת ורציפה בנקודת היחוס
הנ"ל .מדידות הרעש נערכו ביום  7/3/2022בין השעות .13:45 – 15:15
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מכשירי המדידה היו מסוג:
SVANTEK 957
SVANTEK 958
יודגש כי מטרת מדידות אלו היא לקבוע את ההבדלים בין נקודת היחוס לבין
מקומות אחרים ,בלבד ,לפיכך אין חשיבות לשעת המדידה.
 3.3.3תוצאות המדידה בלילה
מפלסי הרעש ב Leq -שנמדדו בנקודת היחוס מפורטים להלן:
טבלה מס'  :3.2מפלסי רעש מדודים ברמת רחל בנקודת יחוס בשעות היום הלילה
לילה

יום
זמן המדידה

Leq

זמן המדידה

Leq

13:45-14:00
14:00-14:15
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:15

55.8
52.1
52.2
54.4
54.4
53.9

01:00-01:15
01:15-01:30
01:30-01:45
01:45-02:00
02:00-02:15
02:15-02:30
02:30-02:45
02:45-03:00

ממוצע:

~54

ממוצע:

46.9
45.2
45.3
44.0
43.1
44.3
44.7
43.9
~45

הערות

ההבדל בין היום ללילה בנקודת הייחוס9 dBA :
 3.3.4תוצאות המדידות ביום
הטבלה הבאה מציגה את מפלסי הרעש שנערכו בנקודות המדידה האחרות,
בשעות היום.
טבלה מס'  :3.3מפלסי רעש מדודים בנקודות השונות בשעות היום – Leq, dBA
זמן המדידה

מקום נקודת
מס' נקודת
המדידה
המדידה
בית צפפא
1
13:45-14:00
BZ4
בית צפפא
2
14:00-14:15
BZ2
צפפא
בית
3
14:15-14:30
BZ1
מנזר מר אליאס
4
15:00-15:15
M
גבעת המטוס
5
14:15-14:30
MAT3
גבעת המטוס
6
14:45-15:00
MAT4
*מפלס מדוד ביום פחות 9dBA
בתשריט מס'  3.3מוצגות נקודות המדידה.
8

Leq
מדוד
48
50.1
49.1
62.9
50.4
50.2

* Leq
לילה
39
41.1
40.1
53.9
41.4
41.2

5dBA+Leq
44
46.1
45.1
58.9
46.4
46.2

 3.3.5מסקנות
הקריטריונים הנגזרים מתוצאות המדידות הם כדלקמן:
טבלה מס'  :3.4קריטריונים לשעות הערב והלילה )ערכים מעוגלים(
מס'

הקולט

מקום הקולט
בית צפאפא
בית צפאפא
בית צפאפא
מנזר מר אליאס
גבעת המטוס
גבעת המטוס
רמת רחל

1
BZ4
2
BZ2
3
BZ1
4
M
5
MAT1
6
MAT4
7
RACHEL
הערה :הקריטריון אינו נמוך מ 45 dBA -
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קריטריוןdBA ,
לילה
ערב
45
46
45
70
59
46.5
46
50

 .4הערכת השפעות הרעש – פירוט השיטה ,ההנחות והנתונים
ההנחה היא כי תכנית העבודות הינה כמפורט בנספח הביצוע .מיקום קירות התמך ואזורי
החציבה וכו' ,הינם ללא שינוי.2

 4.1שיטת החישוב וההערכה של מטרדי רעש מעבודות בניה
ההנחות לחישוב הינן כדלקמן:
א.

סוגי הציוד נקבעו על ידי מנהל הפרויקט.

ב.

צוותי העבודה – צוות יחיד בכל מקום.

ג.

מיקום הציוד נקבע ע"י מנהל הפרויקט והיועץ האקוסטי.

ד.

הערכה של משך העבודה בלילה )מספר לילות( ליד מבנה נתון ,נקבעה על ידי
מנהל הפרויקט.

ה.

גובה מקור הרעש נקבע על פי הכלל שאומץ לצורך הכנת נספחי הביצוע בקו
3

הירוק  .גובה כל מקורות הרעש הינו  1מ'.
ו.

נעשה שימוש בספקטרום מתוך  INoiseכך שמפלס הפליטה ב dBA -יהיה קרוב
ככל הניתן למפלס הפליטה במדריך .FTA

ז.

החישוב יעשה באמצעות אקסל ובאמצעות  INoiseעד שיצטבר נסיון לגבי התכנה.
אפשר להתייחס לערך המחמיר מבין שתי השיטות )באופן זמני(.

ח.

בדו"ח מוצגות טבלאות שכוללות את כל הפרמטרים על מנת לאפשר בקרה ידנית
)או בשיטה אחרת( .נתונים אלו כוללים:
• שם קולט.
• סוג שימוש.
• גובה קולט )מספר קומות וגובה מוחלט(.
• מפלס קרקע עבודות.
• מרחק קולט  -מקור.
• מרחק גדר זמנית  -מקור.
• גובה גדר.
• יעילות המחסום.
• מפלסי רעש ללא גדר אקוסטית לכל שלב/צוות עבודה.
• מפלס רעש עם גדר אקוסטית לכל שלב/צוות עבודה.
• קריטריון.

 2אי מייל  3במרץ  '22א .בלוך תשתיות.
 3הנחייה של  WSPמיום 31/5/21
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בעבודה זו מוצגים החישובים ב 2 -שיטות:
 חישוב בדו מימד )טבלת אקסל( המתבסס על ערכי  ,FTAכפי שהדבר נעשה עד כה.הפחתת המחסום או קווי הדיקור חושבה עבור .500Hz
 חישוב באמצעות תוכנת  .INOISEהציוד נבחר ממאגר הנתונים הרחב ב INOISE -עלפי העקרון שנוסח לעיל )מפלס הפליטה יהיה דומה ככל הניתן למפלס הפליטה ב-
.(FTA
 סוג הקרקע :קשה.הטבלה הבאה מציגה את הנתונים כפי שאושרו ע"י מנהל הפרויקט:4
 יום עבודה 24 :שעות.
 רעש הציוד הינו הרעש בהספק מלא כפי שיפורט בהמשך.
 ההנחה היא שבשעות הלילה לא יעבדו  2או יותר צוותי עבודה באותו מקום.
 עבודות לילה מתוכננות:
 שלב  - 1עבודה בצד מערבתכולת העבודה :קירות  3חודשים.
 שלב  – 1.1עבודה בצד מערבתכולת עבודה :תשתיות רטובות –  3חודשים.
 שלב  – 1.5עבודה על החניון.תכולת עבודה :קירות  5 -חודשים.
 שלב  – 2עבודה בצד מזרח.תשתיות רטובות וקירות –  2חודשים.
 שלב  – 3עבודה בתוואי הרק"לתכולת עבודה :קירות – חודש.

4

נתונים שהתקבלו באי מייל מיוני אדלר ,א.בלוך תשתיות ,מנהל הפרויקט 10 ,בפברואר  .'21ושיחת טלפון 21
פברואר .'21
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טבלה מס'  :4.1סיכום הנתונים לחישוב
סוג העבודה/
צוות עבודה

הציוד

חפירה עבודות
עפר ומבנה
כביש

מחפר

1

משאית לסילוק
עפר

1

הריסת קירות

יציקות בטון/
בנית קירות
קידוחים

חציבה

תשתיות
כבלים /מים
וניקוז

כביש ואספלט

גובה מקור
6
רעש

מספר לילות
מול מבנה בודד
)לאורך  100מ'(
3
3

מחפר

1

פטיש על
מחפר/בריקר

1

משאית

1

מחפר

1

3

מערבל ומשאבת
בטון

1

3

קודח כלונסאות
וקומפרסור

1

פטיש על
מחפר/בריקר

1

3

מחפר

1

3

משאית לסילוק
עפר

1

3

מחפר

1

2

מערבל ומשאבת
בטון

1

2

מכבש קטן/
ג'בקה

1

2

מכבש

1

1

פינישר/אספלט

1

1

משאית

1

1

5

הערות

לא רלוונטי

6

בלילה תשתית רטובה בלבד.
ללא חברת חשמל

 4.2מקורות ומפלסי פליטת הרעש האופינים
בטבלאות הבאות מוצגים מפלסי פליטת הרעש על פי  FTAומקורות אחרים.7

 5התקבל במייל מא .בלוך תשתיות 8 ,מרץ .'22
 6גובה מקורות הרעש  1מ' על פי הנחיית .WSP
 7מקורות על פי ספרות מקצועית:
 ,Leq) FTA-2018לאירוע(
RCNM
CONSTR. NOISE CONTROL 721.56
DEFRA data base
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טבלה מס'  :4.2מפלסי רעש אופינים של ציוד ההקמה לפי FTAומקורות שונים בספרותdBA ,
סוג העבודה

חפירה

הריסת קירות
יציקות בטון/
בנית קירות

מפלס רעש,
 15מ' לציוד
בודד

מפלס רעש
מוצג לסוג
העבודה

הערות

הציוד

מחפר

80

80

משאית לסילוק עפר

80

-

החישוב ללא המשאית
)תדירות נסיעתן קטנה(

מחפר

80

פטיש על מחפר /בריקר

85

80-85

החישוב ללא המשאית
)תדירות נסיעתן קטנה(

משאית

80

מחפר

80

מערבל ומשאבת בטון

82

מקדח כלונסאות
וקומפרסור

קידוחים

חציבה

תשתיות כבלים/
מים וניקוז

כביש ואספלט

90-95

פטיש על מחפר /בריקר

85

מחפר

80

משאית סילוק עפר

80

מחפר

80

מערבל ומשאבת בטון

82

מכבש

82

מכבש

82

פינישר/אספלט

72

משאית

80

82
95
85
-

החישוב ללא המשאית
)תדירות נסיעתן קטנה(

82

82

עבודות קצרות יחסית
מול מבנה בודד

*בחלק מהעבודות ציוד בודד וחלק כפול .הסבר לאחר הטבלה.

החישובים בתכנה נערכו לפי מפלס רעש מירבי לשלבי עבודה.
ככלל החישוב נערך לפי ההנחה שמול כל קולט ישנו ציוד עבודה בודד.
עבור קידוחי כלונסאות החישוב הינו על פי מפלס של .895dBA
חציבות מפלס היחוס לחישוב הינו .85dBA
מכבש מפלס היחוס לחישוב הינו .82dBA
חפירות מפלס היחוס לחישוב הינו .80dBA
על בסיס מפלסי פליטה אלו נבחר הציוד המתאים מתוך מאגר הנתונים הרחב של
תכנת  .INOISEהציוד שנבחר ,פליטת הרעש ב dBA -והספקטרום ב 1/1 -אוקטב,
מוצגים בטבלה הבאה .כאמור ,הציוד שנבחר מתוך המאגר הרחב של התכנה ,הוא
הציוד שמפלסו ב dBA -דומה ככל הניתן לערך בפרסום :FTA

 8כל המפלסים הם במרחק  15מ'.
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טבלה מס'  :4.3מפלסי רעש אופיניים של ציוד ההקמה לפי dBA ,INoise
ציוד

מרחק  15מ*'

LW

8000

4000

2000

1000

500

250

125

63

שובר סלע

85.1

116.6

108

111

112.2

109

102

97.4

91.9

87.8

מחפר

78.9

110.4

88.9

99

104.2

105

104

102

92.9

80.8

קודח בסלע

88.5

120.0

-

-

-

-

120

-

-

-

העמסת משאיות

80.7

112.2

94.9

102

106.2

106

101.8

106.4

97.9

90.8

78.3

109.3

92.9

100

103.2

105

103.8

97.4

92.9

84.8

Backhoe mounted hydraulic
breaker 67kw
Tracked excavator 228kw 44t
Rock drill
Loading gravel to lorry 193kw 23t
Concrete pump + concrete mixer

יציקות בטון
משאבה

תדר )(Hz

truck (pumping 171kw 6 t / 350 bar

ומערבל
מכבש

)/ 150 mm diameter to 5th floor
110.5

76.0

96.9

102

106.2

105

102

93.4

89.9

77.8

Vibratory compacter (asphalt) 3kw

* בסקלת .A

 4.3פירוט עבודות לחישוב מפלסי הרעש
הטבלה הבאה מציגה את העבודות ,המיקום והציוד:
טבלה מס'  :4.4תיאור עבודות לפי שלבי עבודהdBA ,
שלב עבודה

תאור מיקום הציוד

0

אי התנועה

עיקרי העבודות

 פירוק מפרדות לכל אורך המקטע
עבודות בצד המערבי
של דרך חברון

1

 עבודות סלילה בצמתים ובמקום המפרדות
 פירוק קירות קיימים ,ריהוט רחוב כדו'
 עבודות חפירה /חציבה ומילוי
 בניית קירות ,קידוח כלונסאות עבודות סלילה
ופיתוח

2

עבודות בצד המזרחי
של דרך חברון

 סלילת שכבת אספלט אחרונה תמרור וצבע כביש
 עבודות גינון התקנת ריהוט רחוב

3

עבודות בעיקר במרכז הדרך

 הכנת שטח למסילת הרכבת במרכז הכביש

 4.4קולטי הרעש
ככלל לאורך המקטע מצוי מספר קטן של מבנים רגישים לרעש ,יחסית לסביבה
עירונית .המבנים הרגישים נמצאים בבית צפאפא ,מבנים בודדים בגבעת המטוס ,מנזר
אליאס וקיבוץ רמת רחל .להלן תיאור קולטי הרעש:
הערה :מרחק עבודות המכבש )מרכז כביש( כ 6 -מ' יותר מעבודות במזרח/מערב.
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60 kg

טבלה מס'  :4.5תיאור קולטי הרעש
השכונה

קולט

דרך
חברון

BS‐1

שימוש

כתובת

בית
השופט-
מגורים

דרך
חברון

BZ‐1
מגורים
בית
צפאפא

BZ‐2

מגורים

BZ‐4
מגורים
גבעת
המטוס

אל
מוטלה
1

מספר
קומות

גובה
חלון
עליון,
מ'

מפלס
קרקע
עבודות,
מ'

מרחק לעבודות ,מ'
מזרח

מערב

קיר
כלונסאות

קו דיקור ,מ'
מזרח
מרחק

מערב

גובה

מרחק

כלונסאות

גובה

מרחק

גובה

3

804

790

30

55

25

13

7

37

6

*

*

3

805.5

790.5

105

80

110

35

8

10

8

*

*

אל
מוטלה
19

1

אל
מוטלה
35

2

MAT1

מגורים

גבעת
המטוס

1

MAT4

מגורים

811.5

813.5

812

793.5

797

794

95

166

220

70

140

195

65

170

180

39

45

90

5

5

9

10

20

20

5

4

4

9

110

110

5

11

11

גבעת
המטוס

1

791

785

100

70

60

-

-

-

-

-

-

רמת
רחל

RACHEL1

מגורים

רמת
רחל

1

808

774.5

165

195

200

135

26

165

26

170

26

מנזר
אליאס

M

מגורים

דרך
חברון

2

811

797

85

105

115

-

-

-

-

-

-

הערה חשובה:
נכון לעת כתיבת דו"ח זה מתבצע פינוי של מבנים רבים בגבעת המטוס לצורך
הקמת שכונה חדשה .יש לבדוק את המצב במקום לקראת תחילת העבודות.
התיחסות למבנה  MAT5בגבעת המטוס ,בפרק ההמלצות )פרק .(6
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 .5מפלסי הרעש החזויים
 5.1חישוב דו מימדי )אקסל(
מפלסי הרעש החזויים בקולטים הרגישים לפי סוגי עבודה מוצגים בטבלה הבאה:
טבלה מס'  : 5.1מפלסי רעש חזויים מחוץ למבנה ללא מיגון אקוסטי זמני-חישוב דו-מימדי,
dBA
מיקום
יחסית
לדרך
חברון

מזרח

שימוש

קולט

מפלס יחוס

BS‐1

מגורים

BZ‐1

מגורים

BZ‐2

מגורים

BZ‐4

מגורים

MAT1

מגורים

MAT4

מגורים

מזרח

RACHEL1

מגורים

מערב

M

מגורים

מערב

הפחת
רעש קו
דיקור,
מעוגל
)כלול
בחישוב(*,

מפלסי רעש חזוים בקולטdBA,
85

95

82

80

82

חציבה

קידוח
כלונסאות

יציקות
בטון

חפירה/העמסה

מכבש

מז

מע

מז

מע

מז

מע

מז

מע

מז

מע

73.6
59.4
69.0
59.2
56.2
68.5
62.5
69.9

73.7
55.5
62.1
59.7
55.1
71.6
62.7
68.1

-

-

-

-

-

72.2

-

68.9

70.6
56.4
66
56.2
53.2
65.5
59.5
66.9

70.7
52.5
59.1
56.7
52.1
68.6
59.7
65.1

68.6
54.4
64
54.2
51.2
63.5
57.5
64.9

68.7
50.5
57.1
54.7
50.1
66.6
57.7
63.1

71.6
57.4
65.4
56.1
53.2
65.0
60.4
66.3

70.7
52.5
59.1
56.7
52.1
68.6
59.7
65.1

-

68.5

-

83.0

-

67.9

-

77.3

קריטריון

ערב

dBA
0-5

לא מאויש

8-15

45

0-10

46

5-6

45

5-8

46.5

70

0

46

15

50

0

59

*הטווח – בשל עבודות במזרח או מערב דרך חברון .הפחתה גבוהה יותר מתקבלת כאשר
העבודות מתבצעות בצד הקרוב לקולט הממוסך יותר ע"י קו הדיקור.

 5.2חישוב על פי INOISE
מפלסי הרעש החזויים במבנים על פי תכנת  INOISEמפורטים בטבלה הבאה:
טבלה מס'  :5.2מפלסי רעש חזויים מחוץ למבנה ללא מיגון-חישוב dBA ,INOISE
מיקום
יחסית
לדרך
חברון

מזרח

מערב

שימוש

קולט

קריטריון

מפלסי רעש חזוים בקולטdBA,
מפלס יחוס

BS‐1

מגורים

BZ‐1

מגורים

BZ‐2

מגורים

BZ‐4

מגורים

MAT1

מגורים

MAT4

מגורים

מזרח

RACHEL1

מגורים

מערב

M

מגורים

85.1

88.5

78.3

80.7

76

חציבה

קידוח
כלונסאות

יציקות
בטון

חפירה/העמסה

מכבש

מז

מע

מז

מע

מז

מע

מז

מע

מז

מע

73.9
59.6
69
60.9
56.4
67.6
62.6
69.9

73.6
53.5
61.5
57.8
53.7
70.6
62.1
68.9

-

-

67.8

67.7

70.1

70.1

70.9

68.8

לא מאויש

-

70.3

55.6

50.5

58.4

54.3

54.8

51.3

45

63.4

57.6

65.8

60.4

64.1

60.8

46

-

66.1

56.2

54

58.7

56.8

56.2

55.3

45

-

ערב

לילה

46.5

-

63.8

52.4

50.6

55.5

53.9

51.9

51.1

-

76.1

61.9

64.6

64.2

67.1

62.8

63.7

46

-

66.9

57.5

56.9

60

59.3

56.3

57.1

50

-

73.2

64.3

63.5

66.8

65.9

64.3

64

59
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לילה

70

 5.3עיקרי המסקנות )ללא מיגון(
עבודות בשעות הערב )עד (22:00
א .מחישובי הרעש עולה ,כי בסמוך לרוב מבני המגורים ניתן לעמוד בקריטריון לשעות
הערב כאשר מבוצעים כמעט את כל סוגי העבודות.
ב .בסמוך לבית השופט )שאינו מאוכלס ביום( ,למבנה בודד בבית צפאפא ,בגבעת המטוס
ובמנזר אליאס ,תיתכנה חריגות קלות מקריטריון  70dBAבעיקר בשלבי הקידוחים
והחציבות.
עבודות בשעות הלילה
כל מפלסי הרעש חורגים מהקריטריון.
 5.4הקמת גדר אקוסטית זמנית ,גבול העבודות
נערך חישוב למצב בו תוקם גדר אקוסטית זמנית )איסכורית בעובי  1מ"מ /פאנל או
ש"ע( .גובה הגדר הזמנית הוא  4מ' ,ומרחקה הממוצע מעבודות הוא  3מ'.
מיקום הגדר והנחיות ללילה מוצג בתשריט מס' .6.1

לא נבחנה גדר זמנית ליד רמת רחל עקב המצוק .החישוב להפחתת רעש מגדר זמנית
נערך בתכנת אקסל.
להלן מפלסי רעש חזוים בקולטים כולל מיגון מוצע:
טבלה מס'  : 5.3מפלסי רעש חזוים מחוץ למבנה כולל גדר אקוסטית זמנית dBA
מיקום
יחסית
לדרך

שימוש

קולט

מפלסי רעש חזוים בקולטdBA,
מפלס יחוס

חברון

מזרח

BS‐1

מגורים

מערב

BZ‐1

מגורים

BZ‐2

מגורים

BZ‐4

מגורים

MAT1

מגורים

MAT4

מגורים

M

מגורים

מערב

קריטריון

85

95

82

80

82

חציבה

קידוחים

יציקות

חפירה/העמסה

מכבש

מז

מע

מז

מע

מז

מע

מז

מע

מז

מע

65.9
68.1
69.0
59.1
56.7
63.5
54.9

73.7
55.5
56.6
50.6
47.7
56.6
63.1

-

67.3
58.9
58.4
68.0
72.9

62.9
65.1
66.0
56.1
53.7
60.5
51.9

70.7
52.5
53.6
47.6
44.7
53.6
60.1

60.9
63.1
64.0
54.1
51.7
58.5
49.9

68.7
50.5
51.6
45.6
42.7
51.6
58.1

69.6
62.5
62.2
55.0
53.3
59.8
55.9

70.7
57.9
61.9
51.1
47.5
55.5
58.8

-

17

ערב

לילה

לא מאויש
45
46
70

45
46.5
46
59

 .6מסקנות והמלצות כלליות
המסקנות וההמלצות העולות מתוך המדידות והחישובים הינם כדלקמן:
א .מומלץ להקים גדר אקוסטית זמנית בגובה  4מ' ליד בית צפאפא ומנזר אליאס כמסומן
בתשריט  .6.1גדרות אלו נחוצות גם עקב הארכת זמן העבודה בשעות היום והחמרת
הקריטריון גם בשעות אלו בהשוואה לקריטריון שנקבע בדוח הראשון ) 75dBAלשעות
היום(.
ב .לאחר הקמת הגדר ניתן לבצע את כל העבודות בשעות הערב בין השעות ,19:00-22:00
לרבות קידוחים.
ג MT4 ,MT1 .ו MT5 -גבעת המטוס הינם מבנים בודדים )המיועדים אולי להריסה(.
מומלץ לבוא בדברים עם דיירי המבנים על מנת למצוא להם פתרון פרטני.
ד .העבודות בשעות הלילה מוגבלות לעבודות שקטות בלבד ליד קיבוץ רמת רחל ובית
צפאפא .לענין זה עבודה שקטה הינה כדלקמן:
טבלה מס'  :6.1הגבלת עבודות על פי מפלסי רעש ומיקום
הקולט הסמוך

החתכים

מפלס מותר  15מ'

BZ2-BZ1

– 0+200קצה גדר

70

BZ4

0+200-0+480

75

RACHEL

עד הסוף – 1+200

75

ע"מ לוודא עמידה במגבלות אלו יש לבצע מדידת רעש של הכלי העובד בשטח.
ה.

עבודות שקטות שניתן לבצע ללא כל מגבלה .הינן:
 פינוי פסולת והעמסה למשאית צביעת כביש הסדרי תנועה )רמזורים וכו'( מנוף והצבת עמודים )ללא קידוח( הזזה של מתקנים )ללא ביצוע עבודות(וכו'.

ו .אין מגבלות ממשיות על עבודה בלילה בין חתכים ) 0+480-1+200בין בית צפאפא
ורמת רחל( למעט קידוחים .ראו סימון בתשריט .6.1
ז .במידה ולא תושג הסכמה עם דיירי המבנים ,תוגבלנה העבודות לעבודות שקטות
היוצרות מפלס רעש של  75dBAבמרחק  15מ' ,והקמת גדר אקוסטית זמנית בגובה 4
מ' בגבול העבודות.
18

ח .למרות האמור לעיל איננו סבורים שיש להגביל עבודות אם משכן  2-3לילות בלבד
)כמקובל לגבי עבודות תשתית הנערכות בירושלים( .יש לתכנן את העבודות כך שכל
קולט לא יהיה חשוף למספר מצטבר של לילות העולה על  3לילות.
ט .אם בוצעו עבודות רועשות מאוד בשעות היום )כגון :קידוחים וחציבות( יש להימנע
מהמשך העבודות גם בשעות הערב והלילה באותו יום על מנת לאפשר הפסקה ברצף
הרעש והעבודה ולהעניק תקופת מנוחה לתושבים.
י .יש לציין כי במקרים רבים מפלסי הרעש בפועל מציוד העבודה נמוכים מאלו שבספרות
המקצועית .במידה והקבלן יבקש הקלות נוספות – ניתן יהיה להתיר עבודה בציוד
נוסף בכפוף למדידות רעש והגשת דוח למחלקה לאיכ"ס בעיריה.

19

נספח מס' :1
פרויקט הקו הכחול  -רק"ל ירושלים
מקטע דרך חברון דרום מס' 21
מסמך ביצוע למניעת מפגעים שלב ההקמה
ושלב הקבע  -אינפרא  1מיום 13/7/21

20

פרויקט הקו הכחול  -רק"ל ירושלים
מקטע דרך חברון דרום מס' 21
מסמך ביצוע למניעת מפגעים
שלב ההקמה ושלב הקבע  -אינפרא 1
מס' תיק בניין 2021/0073

גרסה חמישית

R15695-953

13/7/21

תקציר מנהלים
הקמת תוואי הרק"ל במקטע מס'  21לאורך דרך חברון מבוצעת מכוח תכנית מס'  101-0178129להקמת
הקו הכחול של הרק"ל בירושלים ,אשר פורסמה לאישור ברשומות בתאריך  .9/8/2018מסמך זה מוגש
במסגרת הדרישות למתן היתר בניה על פי הוראות תכנית זו.
אורך התוואי במקטע הוא כ 1.4 -ק"מ ,והוא מתחיל כ 100 -מטרים מצפון לצומת נחל דרגה ונמשך עד כ-
 180מ' דרומית למחלף אשר וינר.
העבודות להקמת התוואי מחולקות לשני שלבים:
א .שלב ראשון )– (INFRA 1הקמת קירות תמך ,העתקת תשתיות ,התאמת מערך הכבישים למעבר
הרק"ל כולל הסדרת שטח לתחנת נוסעים שתכלול ממשק עם תח"צ וגישה לחניון חנה וסע בהר
חומה ,הקמת חדר מיישרים ופיתוח נופי הכולל העתקת אנדרטאות ופסלים לאורך התוואי.
ב .שלב שני ) – (INFRA 2הנחת המסילות ,תשתיות החשמול ומערכות הרכבת והקמת תחנת נוסעים.
הבקשה להיתר בניה )מס' תיק בניין  (2021/0073כוללת עבודות לשלב אינפרא  1בלבד .משך העבודה
הכולל לביצוע שלב אינפרא  1הוא כשלוש שנים ו 8-חודשים.
מסמך זה סוקר את סביבת העבודה ומציג את התכנון בסוף אינפרא ) 1תשתיות ,מערך הכבישים
והפיתוח הנופי( .המסמך מתאר את העבודות שתבוצענה )כולל תיאור של הכלים ,שיטות עבודה ,לו"ז,
אתרי התארגנות ושטחי עבודה בשלבי הביצוע השונים( וכולל ניתוח של המפגעים הצפויים במהלך
העבודות מהיבטים של רעש ,רעידות ואבק ,עבודות בשטחים החשודים בזיהום קרקע והשפעות על אתרי
הטבע העירוניים בזמן העבודות ובשלב הקבע .המסמך מציג תכנית גידור סביב שטחי העבודה להפחתת
מפגעי רעש ואבק ומניעת פגיעה בשטחים פתוחים ,באמצעות גדרות אקוסטיות זמניות וגדרות עבודה
אטומות בגבהים שונים .פרק ה' כולל הוראות לקבלן למניעה והפחתה של מפגעים סביבתיים בעת
העבודות.
תשריטי הגידור וההנחיות הסביבתיות לקבלן )פרק ה'( כלולים בתשריט הבקשה להיתר בניה המוגש
לאישור המחלקה לאיכה"ס בעירייה.
מסמך זה אינו מתייחס להשפעות סביבתיות של רכיבים אשר יוקמו במסגרת אינפרא  ,2ובהם רעש
ורעידות מתנועת הרכבות ,רעש מתחנות נוסעים ,מיקרו-אקלים בתחנות ועוד .התייחסות לנושאים אלו
תובא במסמך נפרד לעת הוצאת היתר בניה לשלב אינפרא .2
להלן עיקרי הממצאים:
השימושים הרגישים הסמוכים לתוואי הינם מבני מגורים קבועים וארעיים בשכונת בית צפאפא בחלק
הדרומי של תחום ההיתר ,מנזר מר אליאס ומגורים ממזרח וממערב למקטע בקיבוץ רמת רחל ובגבעת
המטוס בהתאמה .מצפון לתוואי מצוי אזור התעשייה תלפיות ולאורכו שתי תחנות דלק .תחנת דלק
נוספת פעלה בעבר ממערב לתוואי .המאפיין הבולט ביותר בתוואי הינו המעבר בסמוך לשטחים נרחבים
של אתרי טבע עירוני המצויים לאורכו :מתחם גבעת המטוס ,מתחם גבעת הארבעה ומנזר מר אליאס,
מתחם רמת רחל ומתחם גבעת המטוס )צפון( .כמו כן לאורך התוואי אתרים ארכיאולוגים ומבנים
II

לשימור ,כדוגמת מנזר מר אליאס ,הקטיסימה ובית השופט ,וכן אנדרטאות ופסלים .לאורך התוואי
מספר תכניות לפיתוח בניה עתידי – ברמת רחל ,במתחם אמת המים ,בשער דרום ושערי ציון ובגבעת
המטוס .תכניות אלו אושרו לאחר אישור תכנית הקו הכחול והן עתידות להיבנות לאחר תום העבודות
הכלולות בהיתר זה.
התכנון במקטע כולל הסדרת דרך חברון ככביש דו-מסלולי ,דו-נתיבי ,עם רצועת מסילה במרכז חתך
הכביש ,והסדרת צמתים קיימים ומתוכננים לאורך המקטע .בצד המערבי של דרך חברון יוסדר שביל
אופניים לכל אורך המקטע ,ומשני צידי הדרך מדרכות להולכי רגל מלוות בנטיעות עצים .בשל מגבלות
פיתוח בצד המערבי של הכביש ,עיקר העבודות יתמקדו בהרחבת השטח לדרך על חשבון שטחי גבעת
המטוס שממזרח לדרך חברון ,תוך חציבה ותימוך בעזרת קירות כלונסאות דיפון .בסמוך לקטיסימה
ייושמו פתרונות נקודתיים על מנת להימנע מחפירה בשטח אתר העתיקות.
בשלב הסופי מתוכננות שתי תחנות רק"ל לאורך המקטע" :שמואל המאיר" – מדרום לצומת עם רחוב
שמואל המאיר ,ו"גבעת המטוס" – מצפון לצומת עם רחוב טאבאליא .תחנת הנוסעים "שמואל המאיר"
מתוכננת כתחנת  ,chick to chickהמאפשרת ממשק וקישוריות נוחה בין קווי אוטובוס ,הרכבת הקלה
וחניון "חנה וסע" הר חומה .החניון המתוכנן יוקם ברובו מתחת למיסעת הכביש ,במסגרת היתר נפרד.
העבודות על החניון תבוצענה במקביל לעבודות על אינפרא  1והסדרי התנועה הזמניים לוקחים בחשבון
את הקמת החניון.
ההיתר כולל גם הקמת חדר מיישרים – חדר מס'  – 22בסמוך לתחנת הנוסעים "גבעת המטוס" .בשלב
זה יוקם מבנה החדר בלבד ,ללא רכיבים חשמליים אשר יותקנו ע"י הזכיין/מפעיל הרק"ל.
העבודות מתוכננות להימשך כ 39-חודשים והן מחולקות ל 4 -שלבי ביצוע :הריסת איי תנועה ,עבודות
בצד מערב ,בצד מזרח ולאורך רצועת הרק"ל .העבודות על התוואי יבוצעו במקביל לעבודות להקמת
חניון חנה וסע הר חומה .עבודות לילה מתוכננות בצמתים למשך לילות בודדים ,לצורך חציית תשתיות.
אתר ההתארגנות ימוקם בשטח גבעת הארבעה מצפון למנזר ,בשטח ששימש אתרי התארגנות בעבר.
ההשפעות הסביבתיות שנבחנו היו מהיבטי רעש ,רעידות ,אבק ,פגיעה בערכי טבע ועצים לשימור ,עבודה
בשטחים החשודים בזיהום קרקע ,מיתון נגר עילי ומניעת זיהום אור.
בזמן העבודות לא צפויים מטרדי רעש ורעידות ,וזאת בשל המרחק הרב משימושים רגישים .מטרדי אבק
יטופלו באמצעים סטנדרטיים.
המסמך כולל המלצות למניעת פגיעה בערכי טבע ע"פ הנחיות אקולוג ,אשר הוגשו לאישור המחלקה
לאיכה"ס ,בהן המלצות לסימון שטחים לשימור ,העתקת גאופיטים/חישוף אקולוגי ומניעת התבססות
מינים פולשים .כמו כן המסמך כולל הנחיות למניעת פגיעה בעצים לשימור שנוסחו ע"י אדריכלי הנוף של
התכנית והנחיות למניעת פגיעה באמת המים שניתנו ע"י מחלקת השימור של רשות העתיקות.
המסמך מציג את עיקרי התכנית לחקר זיהום קרקע בשני מוקדי זיהום אפשריים שזוהו לאורך התוואי
– תכנית אשר אושרה ע"י המשרד להג"ס .בשטחים אלו נאסרו עבודות פיתוח עד לסיום הליך הדיגום
והטיפול במידת הצורך ,וקבלת אישור המשרד להג"ס על היעדר זיהום קרקע.
המסמך מציג אמצעים למיתון נגר עילי ומניעת זיהום אור אשר יצמצמו את ההשפעות הסביבתיות
מהפיתוח המוצע בשלב הקבע.
חדר המיישרים אינו מהווה מקור למפגעים סביבתיים )רעש ,אלמ"ג( בשלב הקבע בשל מרחקו הרב
משימושים רגישים.

III

המסמך נערך על ידי צוות היועצים הבאים:
מנהל הפרויקט :יוני איידלר ,א .בלוך תשתיות בע"מ
מתכנן ראשי :איתן פלקינסון – ד.א.ל הנדסה בע"מ
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מבוא – נושאי רוחב לכל הקו הכחול ומקטע  21בפרט
א .הקו הכחול  -תיאור התכנית
תכנית מס'  101-0178129מתווה קו חדש של הרק"ל בירושלים" ,הקו הכחול" ,שמצטרף לקו האדום הקיים
ולקו הירוק המאושר ,הנמצא כיום בהליכי תכנון מפורט והקמה .אורך הקו הכולל כ 23 -ק"מ.
מסלול הקו יתחיל בשכונת רמות ,ימשיך על שד' גולדה מאיר ,יכנס לתוואי תת-קרקעי מתחת לאזור המע"ר
החרדי ויצא חזרה לפני הקרקע במרכז העיר לפני רחוב יפו .משם הקו ימשיך דרומה לאורך רח' קינג ג'ורג'
וקרן היסוד ויגיע למתחם התחנה הראשונה ,שם יתפצל התוואי לשתי זרועות – זרוע שתמשיך דרומה לאורך
דרך חברון ומערבה ברחוב הרוזמרין שבשכונת גילה ,וזרוע דרום מערבית שתעבור דרך אזור המושבה
הגרמנית והקטמונים עד לשכונת מלחה .תשריט מס'  1.0מציג את תוואי הקו כולל מעבר ברח' עמק רפאים
לפי תכנית מס' " 101-0666289רכבת קלה -הקו הכחול -מקטע עמק רפאים" ,אשר פורסמה לאישור
ברשומות בתאריך .20/05/2019
התוואי חופף בחלקו לתוואי הקו הירוק וחלקים ממנו יבוצעו במסגרת הקמת הקו הירוק ,כמפורט בתיאור
שלביות הביצוע בהמשך.
ב .שלביות ביצוע עבור כלל הקו הכחול ומקטע דרך חברון בפרט
מקטעי עבודה – כלל הקו הכחול
עבודות ההקמה של הקו חולקו ל 10 -מקטעים ,המחולקים בתורם לתת-מקטעים .החלוקה המלאה מוצגת
בתשריט מס'  1.0לעיל .המקטעים הראשיים לביצוע הם כמפורט להלן:
 .1מקטע רוזמרין – מס' .10
 .2מקטע דרך חברון – מס' .20
 .3מקטע התחנה הראשונה -מס' .30
 .4מקטע מרכז העיר – מס' .40
 .5מקטע מנהור – מס' .50
 .6מקטע רמות  -מס' .60
 .7מקטע מלחה – מס'  .70שלב אינפרא  1במקטע זה תוכנן ויצא לביצוע במהלך  .2018-2019ביצועו של
שלב אינפרא  2במקטע יהיה במסגרת רשת ה.J‐NET
 .8מקטע דפו מלחה – מס'  .80מתוכנן בנפרד במסגרת תכנית מס' ) 101-0520163נכון לנוב'  2020התכנית
הופקדה להתנגדויות(.
 .9מקטע המושבה הגרמנית – מס' .90
 .10מקטע קטמונים – מבוצע בחלקו במסגרת תכנית הקו הירוק.
מקטעי עבודה – מקטע דרך חברון )(20
המקטע מחולק ל 4 -מקטעי משנה .גבולות מקטעי המשנה מוצגים בתשריט מס'  1.0לעיל .להלן פירוט
המקטעים מצפון לדרום:

1

 מקטע ) 24אינו כלול בהיתר( – מתחיל בסמוך לחניון מתחם התחנה ,בין רחוב הגיחון לרחוב נעמי,ונמשך עד רחוב עין גדי.
 מקטע ) 23אינו כלול בהיתר( – מרחוב עין גדי ועד רחוב האומן. מקטע ) 22אינו כלול בהיתר( – מחלף אשר וינר המהווה מקטע בפני עצמו. מקטע ) 21הנדון במסמך זה( – ממבנה  NDCשמדרום למחלף אשר וינר ועד בית השופט ,צפוניתלצומת נחל דרגה.

ג .לוח זמנים משוער לתכנון ולביצוע הקו הכחול ומקטע  21בפרט
נספח מס'  1מציג לוח זמנים שילדי לתכנון וביצוע הקו הכחול ,נכון לאוגוסט .2020
תכנון מפורט אינפרא  :1בשלב ראשון ,החל בספטמבר-אוקטובר  ,2019מקודמים מקטעים  61-62ברמות
ומקטע הרוזמרין .בשלב שני ,החל ממרץ-יוני  ,2020יתוכננו מקטעים  21-22בדרך חברון ,מקטע החאן
ומקטע  41במרכז העיר .בשלב שלישי ,החל מנובמבר  2020עד ינואר  ,2021יקודם מקטע  42במרכז העיר
ומקטעים  23-24בדרך חברון .בשלב רביעי ,החל ממאי-יולי  ,2021יקודמו מקטעים  63-64ברמות .בשלב
חמישי ואחרון יקודם מקטע עמק רפאים ,החל מנובמבר .2021
הביצוע של שלב אינפרא  1במקטע  21מתחלק ל 4-שלבים; השלב הראשון מתוכנן להתחיל בין נובמבר 2021
לינואר  2022ויימשך כחודשיים ,לאחר מכן יחל השלב השני ,אשר ימשך כ 12-חודשים ,השלב השלישי ימשך
כ 9-חודשים ובשלב האחרון ימשכו העבודות כ 5-חודשים.
הפעלת קו הרק"ל "הקו הכחול" מתוכננת לשנת .2027
ד .תקציר הממצאים מתסקיר ההשפעה על הסביבה – מקטע 21
בתסקיר ההשפעה על הסביבה נסקר מקטע חברון לכל אורכו בין מתחם התחנה ועד סוף הקו ברחוב
הרוזמרין.
להלן עיקרי הממצאים מהתסקיר ,הרלוונטיים למקטע  21הינם:


פוטנציאל נמוך לרעש מתחנות הנוסעים שמואל המאיר וגבעת המטוס ומתחנת ההשנאה מס'  .20לא
נדרש טיפול אקוסטי.



לא צפויים מטרדי רעש מרכבות ומכבישים בהשוואה למצב הקיים.



לא צפויים מטרדי זיהום אוויר ורעידות לאורך התוואי.



שינויים בדרך :הרחבת רצועת הדרך באזור צומת שמואל המאיר ובית צפאפא ,מעבר בתוואי
המת"צ.



שינויים נופיים :העתקת אנדרטת הטייס ,פגיעה בטרסות של מנזר מר אליאס.



קונפליקטים עם האתרים הארכיאולוגיים כנסיית הקטיסימה ,אמת המים.



פוטנציאל להמצאות קרקע מזוהמת עקב מעבר בסמוך לשתי תחנת דלק מדרום לרח' ברעם.

ה .מבנה המסמך
להלן פירוט הנושאים הנדונים במסמך בחלוקה לפרקי המסמך:
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פרק א -תיאור מאפייני הסביבה
פרק זה כולל תיאור תמציתי של שימושי הקרקע בסביבת הפרויקט ומקומות בעלי רגישות סביבתית
ואורבנית .בנוסף ,הפרק כולל פירוט ערכים מתוך תכניות מתאר ארציות ומחוזיות בסביבת ההיתר ופירוט
תכניות בניין עיר עיקריות בסמוך לשטח ההיתר  -חלקן תכניות שאושרו בשנה האחרונה לבינוי עתידי
אינטנסיבי לאורך תוואי הרק"ל ,כאשר התכנון של המקטע התחשב בהן בתכנון חיבורים עתידיים בצמתים.
פרק ב' – תיאור המקטע ותכולת ההיתר
פרק זה כולל תיאור תמציתי של תכולת ההיתר.
פרק ג'  -תיאור העבודות בשלב ההקמה
פרק זה כולל תיאור העבודות בשלב ההקמה במסגרת ההיתר.
פרק ד' – הערכת ההשפעות הסביבתיות
פרק זה כולל סקירת ההשפעות הסביבתיות העלולות להיגרם במסגרת עבודות ההקמה ובשלב הקבע.
פרק ה' -הנחיות סביבתיות
ריכוז ההנחיות הסביבתיות לקבלן בנושאים המהותיים לעבודות במקטע זה .פרק זה משולב גם בתשריט
הבקשה להיתר )גרמושקה(.
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פרק א' -תיאור מאפייני הסביבה

 1.1תיאור כללי
מקטע  21בדרך חברון הינו המקטע הדרומי ביותר מבין  4מקטעי הרק"ל בדרך חברון ,אשר מתחילים
מאזור התחנה הראשונה ומסתיימים בחיבור לרחוב הרוזמרין בשכונת גילה.
אורך התוואי במקטע  21הוא כ 1.4 -ק"מ .המקטע מתחיל כ 100 -מטרים מצפון לצומת נחל דרגה
ומתחבר לתוואי שמתוכנן במסגרת מקטע  10לאורך רחוב הרוזמרין .הוא נמשך עד כ 180 -מ' דרומית
למחלף אשר וינר ,שם הוא מתחבר לתכנון מקטע  22במסגרת ההפרדה המפלסית בצומת אשר וינר –
האומן.
תשריט מס'  1.1מציג את גבול ההיתר ושימושי הקרקע על רקע תצ"א .מפורטים להלן שימושי הקרקע
עד מרחק של כ 300 -מ' מדרך חברון.

 1.2תיאור שימושי קרקע
תחום ההיתר גובל בשלוש שכונות בתחומי ירושלים :תלפיות )מצפון-מערב( ,גבעת המטוס )מערב( ובית
צפאפא-שרפת )מדרום-מערב( .קיבוץ רמת רחל שבתחום מועצה אזורית מטה יהודה גובל בתחום ההיתר
מצפון-מזרח.
שטח ההיתר כולל מספר צמתים קיימים של דרך חברון עם הרחובות הבאים :כביש הגישה למנזר מר
אליאס ,רח' שמואל מאיר ,רחוב טאבליא ,כביש הגישה לתחנת דור אלון ודרך בית לחם.
לאורך התוואי ניתן למצוא מעט מבני מגורים ושימושים מסחריים ותעשייתיים שונים ,אך עיקר השטח
הינו שטח טבעי שאינו בנוי ,הכולל שטחים חקלאיים ,אתרי טבע עירוניים ואתרים ארכאולוגיים ,אשר
הבולטים שבהם הם מנזר מר אליאס )מנזר פעיל( ושרידי כנסיית הקטיסימה .לא קיימים מבני ציבור
בסמוך לשטח התכנית.

 1.2.1מגורים
מערבית ומדרום-מערב לדרך חברון ,מצויים מגורים של שכונות בית צפאפא-שרפת )ברחוב אל
מוטלה( .מבני המגורים הינם בני כ 2-3 -קומות ,והם ממוקמים במרחק של כ 30-60-מטרים
מגבול ההיתר.
בשכונת גבעת המטוס )ממערב לשטח ההיתר( ישנם מספר מבנים וקרוואנים פזורים בתווך של כ-
 65עד  130מטרים ממערב לגבול ההיתר .על שטחים אלו ועד סמוך לדרך חברון ולמתחם אגד,
ישנן תכניות בינוי מאושרות )5834א'( ומופקדות ) 5834ד'( לפיתוח לשכונת מגורים )ראה פירוט
בהמשך(.
בחלקו המערבי של קיבוץ רמת רחל ישנם מבנים צמודי קרקע )בני כ 2-3קומות( ,אלו ממוקמים
כ 150-מטרים ממזרח לגבול ההיתר.

 1.2.2מסחר ,שירותים ,תעשיה ותעסוקה
 אזור תעשיה תלפיות ,ממערב לדרך חברון .המבנים הסמוכים לתוואי הינם:
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 מבנה מסחרי  NDCמצוי ממערב לדרך חברון ומדרום לרח' האומן .המבנה שימש בעבר
כמלטשת יהלומים ) (NDCוכיום מצוי בו מתחם הפיקוח העירוני של עיריית ירושלים .בשטח
זה מקודמת תכנית פינוי בינוי למגורים.
 תחנות דלק :בצפון המקטע ,ממערב לשטח ההיתר ,ומדרום לבניין  ,NDCמצויה תחנת דלק
של חברת סונול .מדרום לה ,בשטח מגרש המכוניות "אוטו פאר" ,הייתה בעבר תחנת תדלוק
)אינה פעילה( .ממזרח לשטח ההיתר ,בסמוך לצומת עם רחוב טאבליא ,מצויה תחנת דלק
של חברת דור אלון.
 מגרש מכוניות "אוטו פאר" – מגרש מכוניות משומשות ,מדרום לתחנת הדלק סונול.
 מבני מלאכה :מבנים קלים ,פחונים וסככות המשמשים בתי מלאכה ומשרדים קטנים
פזורים ממערב לדרך חברון ,ברצועה אשר מדרום ל"אוטו פאר" ועד הכניסה לגבעת המטוס
)רחוב טאבליא( .בשטח זה מופקדת תכנית לפיתוח שטחי מלונאות ובנייני ציבור בגבעת
המטוס )תכנית  5834ד'(.

 1.2.3תשתיות תחבורה
 חניון אגד ממוקם כ 150-מטרים מצפון מערב לתוואי.
 לאורך דרך חברון עובר נתיב תחבורה ציבורית ,אשר מתחיל בצומת רחוב טאבליא וממשיך
צפונה מעבר לגבול ההיתר עד לצומת רחוב חנוך אלבק.
 לאורך הרחוב עוברים קווים עירוניים ובין עירוניים של חברות אגד ,אגד תעבורה וחברת
ירושלים-דרום איחוד.
 לאורך המקטע הכלול בהיתר ישנן  2תחנות אוטובוס ,אחת לכל כיוון ,בסמוך לצומת עם
רחוב טאבליא .תחנה נוספת מצויה בדרום שטח ההיתר ,ליד צומת נחל דרגה ,והיא משמשת
קו יחיד  234של חברת ירושלים-דרום איחוד.

 1.2.4אתרי טבע עירוניים על פי מפת העירייה

1

 מתחם גבעת המטוס )מערבית לשטח ההיתר( -גבעה חשופה וטרשית בשולי המרקם
האורבני ,על קו פרשת המים .מערכת צומח אופיינית לשטחי מרעה משולבים בבוסתנים,
מיני חי וצומח ספר מדבריים ,זיתים עתיקים ,ריכוזי גיאופיטים וריכוז של צמחים נדירים.
אתר צפרות חשוב ואיכותי .הגבעה מושכת מינים של בתה ופסגות .במקום יישנן מספר
מערות המתאימות למשכן דורבנים ומכרסמים.
 מתחם גבעת המטוס )צפון( )מערבית לשטח ההיתר( -שטח המורכב ברובו מבתה צפופה ,על
קו פרשת המים .בשטח האתר טרשים ,גידולי בעל ,כרם זיתים קטן ומספר מיני צמחים
נדירים .האתר מתאפיין בציפורי פסגות ובתה.

 1תיאורי אתרי הטבע העירוניים לקוחים מכרטיסי האתרים שהוכנו במסגרת סקר תשתיות טבע עירוני .לפרטים נוספים :אתר המפה
הירוקה של ירושלים http://greenmap.org.il
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 גבעת הארבעה ומנזר מר אליאס )מזרחית לשטח ההיתר( -גבעה נישאת בשולי העיר .השטח
עשיר ומגוון במינים בשל מיקומו ממזרח לקו פרשת המים .הגבעה מוקפת בכרם של זיתים
עתיקים .על הגבעה מוצב ירדני נטוש ובו תעלות קשר ובונקרים נטושים .הגבעה עשירה
מאוד בצומח ספר מדברי ומהווה בית גידול ייחודי של צמחים נדירים לצד אוכלוסיית בעלי
חיים .חברת בע"ח אופיינית לאזור ספר המדבר ,כוללת שילוב של נציגים מהסביבה הים-
תיכונית ממערב והמדברית ממזרח .באתר ניצפו צבי ישראלי ,שועל מצוי ,חולד ,דרבן.
האתר משמש להעפלה של חרקים באביב .בקירות המנזר מקננים בז מצוי וכוס החורבות.
 מתחם רמת רחל )מזרחית לשטח ההיתר( -אזור טבעי נרחב סביב רמת רחל .מכלול טבעי
פתוח הכולל חורשת אורנים ,כרם זיתים ,בוסתנים ,בתה ,צומח חד שנתיים ואתרים
ארכיאולוגיים .במדרון המערבי הפונה לדרך חברון שרדו מינים נדירים ו"אדומים
ירושלמיים" חשובים על גבי המסלע הקרטוני .אתר עשיר בציפורי שיר בכל עונות השנה.
באתר מאורות דורבנים ,באזור בתת הספר פעילות של זוחלים.
אתרי הטבע העירוני מוצגים בתשריט מס'  1.1לעיל.

 1.2.5ערכים אקולוגיים
 1.2.5.1גבעת המטוס )צפון( ,רמת רחל

2

תחום העבודות אינו חודר לשטח הטבעי באתרי הטבע "מתחם גבעת המטוס )צפון("
ו"מתחם רמת רחל".

 1.2.5.2גבעת המטוס
סקר צומח בוצע בתחום הפרויקט החודר לאתר הטבע גבעת המטוס ,שבצדו המערבי של
הכביש ,בחורף-אביב  .2020-2021דו"ח הסקר מצורף למסמך בנספח מס' .2
השטח פתוח ,נתון לרעיית צאן .הצומח הטבעי הוא בתה בשליטת סירה קוצנית בדרך כלל,
ולפעמים בתה מעורבת של סירה קוצנית ,קורנית מקורקפת ושמשון הדור .נוכחות שמשון
הדור קשורה למיקום האתר ,בראש המדרון הגולש מזרחה לכיוון נחל דרגה – זהו מין אירנו
טורני ,שצומח בערבות שיחים .ברצועה הצרה של תחום העבודות לא אותרו מינים נדירים.
ממצאי הסקר – מינים מוגנים
בן שיח:
קורנית מקורקפת – בן שיח השולט בכתמי בתה עם סירה קוצנית .מאות פרטים.
עשבוני רב-שנתי:
עכובית הגלגל – המין נאסף למאכל ,אך עדיין מתקיים בשטח .אותרו פרטים אחדים.
גיאופיטים:
המינים הנפוצים ביותר בשטח הם כלנית מצויה ונורית אסיה .מינים אלה לא נדקרו בסקר
הנוכחי .מין נפוץ נוסף ,סתוונית היורה ,נמצא במספר רב בדצמבר ,וגם לא נדקר.
 2ע"פ הדוחות "תיאום אקולוגי מתחם רמת רחל" ו"תיאום אקולוגי מטחם גבעת המטוס צפון" ,מנחם אדר ,נובמבר 2020
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מינים נוספים:
חצב מצוי – מקבץ של מאות במשטחי סלע.
סתוונית ירושלים – עשרות אחדות ,חלקם מחוץ לתחום העבודות.
כרכום חורפי – בעיקר בין זיתים.
דבורנית דינסמור ,דבורנית צהובה ,סחלב פרפרני – פרטים בודדים וכן מקבצים של פרטים
אחדים ,בין בני שיח בבתה.
גרניון הפקעות – פרטים אחדים בטרסות וסלעים בחלקו הדרומי של הקטע.

 1.2.5.3גבעת הארבעה ומנזר מר אליאס
האתר גובל בשדרות שמואל מאיר מצד דרום ובדרך חברון מצד מזרח .היתר מקטע  21חודר
לאתר במקטע קטן מאוד לאורך דרך חברון ,לצורך הסדרת מוצא הניקוז.
הסקר בוצע בתאריך  .6.4.20במועד זה הצמחייה הייתה בשיא פריחה .הסקר בוצע בכל
תחום הקו הכחול שחודר לתחומי אתר הטבע העירוני – בשטחים שמיועדים לפיתוח
במסגרת חניון הר חומה )לא כלול בהיתר זה( .דו"ח הסקר מצורף למסמך זה בנספח מס' .3
בפינת הכבישים דרך חברון – שמואל מאיר נמצא שטח מופר – משטח מיושר על מילוי עפר.
מדרום למשטח זה ,וממזרח לו ,השטח טבעי .מדרום למשטח ,לאורך דרך חברון ,פזורים
עצי זית עתיקים .מזרחה מהמשטח ,במדרון שמדרום לשדרות שמואל מאיר ,הצומח הוא
בתת ספר ים תיכונית.
ממצאי הסקר
תצורת צומח :כרם זיתים עתיקים בראש המדרון ,בתה עשבונית עם בני שיח פזורים במורד.
בני שיח :סירה קוצנית ,מרווה ריחנית ,אזוב מצוי ,גלונית מצויה ,געדה מצויה ,עכנאי שרוע,
צלף קוצני ,צמרנית הסלעים ,שברק מצוי .בשטח מופר לאורך שמואל מאיר – טיון דביק
)תוואי תשתית(.
עצים :שקד מצוי ,עוזרר מצוי ,זית )נטוע(.
מינים מוגנים 6 :מיני גיאופיטים )דבורנית דינסמור ,חצב מצוי ,כלנית מצויה ,נורית אסיה,
סחלב שלוש-השיניים ,סתוונית ירושלים( .נוספים :אזוב מצוי ,מרווה ריחנית ,עכובית
הגלגל ,עוזרר קוצני ,שקד מצוי.
הערה כללית :נרשמו  108מינים .לא נמצאו מינים נדירים או אדומים.
ממצאים עיקריים :כרם זיתים עתיקים ,שרידי טרסות ,בתת-ספר ים-תיכונית.

 1.2.6סקר עצים
סקר העצים נערך ע"י חנוך בורגר אגרונומים בע"מ )מ (18/8/2020 -והוא יועבר בנפרד לידי
המחלקה לאיכה"ס.
בסקר נסקרו  501עצים ,מתוכם  426עצים בוגרים ו 75 -עצים אשר אינם בהגדרת עץ בוגר.
מחצית מהעצים בסקר הם ממין זית אירופי.
סיכום הממצאים הוא כדלקמן:
עצים בעלי ערכיות נמוכה 15 :עצים ,מתוכם  9עצים ממין פולש.
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עצים בעלי ערכיות בינונית 45 :עצים.
עצים בעלי ערכיות גבוהה 318 :עצים.
עצים בעלי ערכיות גבוהה מאוד 48 :עצים.
טבלה מס'  1.2.1להלן מציגה פירוט העצים וערכיותם.
טבלה מס'  :1.2.1סיכום ערכיות העצים במקטע 21

3

 1.2.7אתרים ארכיאולוגיים
אישור רשות העתיקות מצורף כנספח מס'  4לדו"ח.
תחום ההיתר עובר בתחום הפוליגונים של מספר אתרי עתיקות ,המפורטים להלן:
 אמת המים העליונה )מערב( ,אתר מס'  :27344/0קטע מאמת המים העליונה מהתקופה
הרומית ,אמת מים שהובילה מים מהר חברון לירושלים .קטע קטן שלה השתמר ממזרח
לדרך חברון ברביע הדרום מזרחי של הצומת עם אשר וינר.
 3מתוך סקר עצים למקטע  21שנערך ע"י חנוך בורגר אגרונומים בע"מ ,אוגוסט .2020
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 רמת רחל  2815/0וכן רמת רחל דרום ) (27342/0ורמת רחל מערב ) :(27343/0שרידי יישוב,
שרידי מצודה מתקופת הברזל ב' והרומית ,שרידי כנסיה מהתקופה הביזנטית ובה רצפת
פסיפס )הקתיסימה( ,בורות מים ,קברים מהתקופה ההלניסטית והרומית.
 דרום דרך חברון ,אתר מס'  :4221/0מערת קברים מהתקופה הרומית הקדומה )סוף ימי
בית שני() .באזור תחנת הדלק דור אלון(.
 כנסיית הקתיסימה ,אתר מס'  :27343מדרום מערב לקיבוץ רמת רחל כנסיה מתומנת
המזוהה עם אתר הקתיסמה .באתר פסיפסים מרהיבים ,מנזר ,בריכת מים ,דרך עתיקה.
נמצאת לצד וממזרח לדרך חברון ,מצפון לשדרות מאיר שמואל.
 מר אליאס )מזרח( ,אתר מס'  :27352/0מנזר מהתקופה הביזנטית ,חלקים ממנו נבנו בימי
הביניים.
 מר אליאס )אתר מס'  :(4993/0על המדרון הדרומי מזרחי של הגבעה קטעי קירות ,אבני
גזית ,פתחים רבים של מערות .מצפון לגבעה מדרגות חקלאיות ,חרסים מהתקופות
הרומית והביזנטית.
 גבעת המטוס )דרום( ,אתר מס'  :27396/0בניין חרב עם חצר ושרידי חדרים מקומרים,
בורות מים ,מחצבה ,חרסים מהתקופות הברזל ,הרומית הקדומה ,הרומית ,הביזנטית
והממלוכית.
 דיר טנטורה ,אתר מס'  :27402/0מתקנים חקלאיים ,גתות ,בורות מים ,מחצבות ,שומרות
וחרסים מן התקופות הרומית הקדומה והביזנטית .קטע מאמת המים הנמוכה מן
התקופות ההלניסטית המאוחרת והרומית הקדומה ,באזור מדרגות חקלאיות.

 1.2.8תשתיות קיימות

4

בתחום הפרויקט קיימות התשתיות הבאות:
 תחמ"ש – בין דרך חברון לקיבוץ רמת רחל .מיועד להריסה במסגרת התכנית החדשה
לרמת רחל ) (151-0347427והעתקה למיקום מערבי יותר ברח' משה ברעם.
 קווי מים בקטרים מ 2"-עד " 24העוברים בשני צידי הכביש הקיים כולל חציות קיימות
לאורך התוואי.
 קו מי קולחין בקטרים מ 8"-עד " 16העובר בצד המזרחי של דרך חברון בין המושבה
הגרמנית לגבעת המטוס.
 קווי ביוב בקטרים מ 160-עד  315מ"מ העוברים בשני צידי הכביש הקיים כולל חציות
קיימות ,כאשר הקווים אינם רציפים לכול אורך התוואי .בקטע בין רחוב משה ברעם להר
חומה ,בצד המערבי של דרך חברון קיים קו סניקה בקוטר  250מ"מ.
 קווי ניקוז בקוטר  80-40ס"מ העוברים לאורך התוואי.
 קווי תאורה העוברים לאורך התוואי.
 קווי רמזור העוברים לאורך התוואי.
 4נלקח מ"תסקיר השפעה על הסביבה לקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים" ,נכתב ע"י תו"פ סביבה ואקוסטיקה ,נובמבר .2016
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 קווי תקשורת עירונית ,סלקום ,פרטנר והוט העוברים לאורך התוואי.
 קווי בזק העוברים לאורך התוואי.
 קווי חשמל מ"ג ומ"נ העוברים לאורך התוואי.
 מובל חשמל מ"ע העובר בצד המערבי של דרך חברון בין רחוב מרים החשמונאית לגבעת
המטוס ,שם הוא חוצה את דרך חברון ומתחבר לתחמ"ש ממערב לקיבוץ רמת רחל.

 1.2.9אתרים בעלי ערך אורבני
 אתרי תיירות :חוות אייל :חווה אקולוגית ברמת רחל .ממוקמת כ 200-מטרים ממזרח
לתכנית.
 אתר הנצחה :אנדרטה לזכר הטייס דן גבעון ז"ל שנפל במקום עם מטוסו במלחמת ששת
הימים.
 מנזר מר אליאס )המקום שבו ,לפי המסורת ,עצר אליהו לנוח בבורחו מפני נקמתה של
איזבל כפי שמסופר במלכים א' ,י"ט( מנזר מהתקופה הביזנטית .המקום משמש אתר
עלייה לרגל לתושבי האזור .בקיץ נערכות חגיגות במנזר .מוגדר כמבנה לשימור וכאתר
ארכיאולוגי מוכרז.
 מבנה לשימור :וילה סקה  -בית השופט ,בפינת דרך חברון ומעלה דרגה.

 1.2.10אזורים החשודים בזיהום קרקע
סקר זיהום קרקע נערך ע"י חב' יוזמות 5ומצורף למסמך זה בנספח מס'  .5ממצאי הסקר
ההיסטורי העלו כי ישנם שני מוקדים החשודים בזיהום קרקע בשטח העבודה:
מוקד  - 1מול תחנת דלק לשעבר שפעלה במתחם אוטו פאר )בין סונול לדור אלון( .באתר זה
נתגלו מצילומי רחוב בשנת  2011תחנה שמכרה דלקים דרך מנפקה אחת ומספר אקדחי תדלוק.
לאור העובדה כי תחנה זו לא שולטה ,ניתן להניח כי היא פעלה באופן פיראטי ועל כן ללא פיקוח.
מכיוון שציר התנועה אליה וממנה הנו במפלס דרך חברון ,ייתכן באופן קלוש זיהום של תת
הקרקע גם בנתיב החפירה של הרק"ל.
מוקד  - 2מול תחנת דלק דור אלון .על אף היותה מפוקחת ,התחנה מצויה במפלס עליון לנתיב
הרק"ל ועל כן קיים סיכוי נמוך מאוד של זיהום הקרקע לכיוון נתיב הרק"ל ומוצע לבצע מס'
קידוחים לבחינת נתון זה.
בתחנת הדלק סונול בוצעו סקרי גזי קרקע וקרקע על ידי חברת לודן .ממצאי הסקר של התחנה,
המצויה במפלס תחתון לכביש/נתיב הרק"ל ,הצביעו על זיהום בצדה הצפוני מערבי של התחנה,
רחוק מנתיב הרק"ל.
סקר זיהום הקרקע של חב' יוזמות כלל תכנית קידוחים לחקר הקרקע ,אשר מפורטת בפרק ד'
בהמשך .הסקר ותוכנית הקידוחים אושרו ע"י המשרד להג"ס .ראו אישור המשרד בנספח מס' .6

" 5תוכנית לסקר קרקע ) (phase IIמקטעים  21,20בדרך חברון ירושלים" ,חברת יוזמות ,ספטמבר .2020
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 1.3ייעודי קרקע
 1.3.1תכניות מתאר ארציות ומחוזיות
 השטח שבין נחל דרגה לבין הפניה לרחוב שמואל מאיר מוגדר כשטח בעל חשיבות גבוההלהחדרה והעשרה של מי תהום )תמ"א .(1
 השטח הנו שטח לשימור משאבי מים ואזור פגיעות מי תהום א') 1תמ"א  ,35תמ"א/34ב.(4/
 סמוך לשטח התכנית ,אזור התעשייה תלפיות מוגדר כאזור רגיש להחדרת מי נגר עילי)תמ"א /34ב.(4/
 לאורך דרך חברון והרוזמרין מסומנת רצועה לתכנון רכבת קלה )תמ"מ  (29/1 ,30/1ואזורמוטה תחבורה ציבורית )תמ"מ .(30/1
 חניון חנה וסע מסומן במחלף כביש בגין )תמ"מ  ,29/1 ,30/1תכנית מתאר מקומיתירושלים .(2000
 ערכים עפ"י תכנית מתאר ירושלים  :2000דרך חברון מסומנת כדרך מאושרת ,ממערב להישנה רצועה המסומנת למלונאות .שטח גבעת המטוס מוגדר כאזור מגורים עירוני מוצע
ושטח בית צפאפא מוגדר כאזור מגורים עירוני .השטח מדרום לרמת רחל מוגדר כשטח
פתוח.

 1.3.2תכניות מתאר מקומיות מפורטות
הטבלה הבאה מסכמת את התכניות המפורטות העיקריות הכוללות בינוי קיים ,שטחי תחנות
דלק או בינוי עתידי לאורך דרך חברון ,החלות בסמיכות למקטע .21
טבלה מס'  :1.3.1תכניות מפורטות במקטע 21
ייעודי הקרקע

מס' תכנית

מיקום

פרסום תוקף ברשומות

מטרות התכנית

מי/195/ג

מזרחית לשטח העבודה,
בשטח תחנת הדלק דור
אלון ברמת רחל.

21/04/1998

שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת
דלק

תשתיות

1010560805

בין דרך חברון לקיבוץ רמת
רחל ,דרומית לצומת אשר
וינר

החלטה בדיון באישור
תכנית 22/02/2021

מתחם אמת המים :הקמת שבעה
מבנים למגורים המשולבים
בשימושי מסחר ומוסדות לצרכי
ציבור ) 3מבנים בני  30קומות4 ,
מבנים בני  9-10קומות(

בינוי עתידי :מגורים ג'
ו-ד' ,שצ"פ

1510347427

רמת רחל

17/01/2021

תכנון מחדש של שטח הקיבוץ
תוך קביעת שטחים לייעודים
הבאים :מגורים ,מתקנים
הנדסיים ,מבני משק ,תעסוקה,
שטח פרטי פתוח ,מבני ומוסדות
ציבור ,מבנים ומוסדות צבור
לחינוך ,קרקע חקלאית ,שבילים,

הסדרת בינוי קיים
והוספת שטחים לבינוי
עתידי :קרקע חקלאית,
שפ"פ ,דרך ,מגורים

בשטחים הגובלים
בתכנית
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מס' תכנית

מיקום

פרסום תוקף ברשומות

מטרות התכנית

ייעודי הקרקע
בשטחים הגובלים
בתכנית

דרכים וחניות
/5834ב

בתחום בית צפאפא ,מערב
ודרום-מערב לשטח העבודה

21/07/2016

מתחם דרום מערבי  -גבעת
המטוס :שינוי במערך ייעודי
הקרקע המאושרים בשטח
וקביעת מערך ייעודי קרקע
חדשים

בינוי קיים :דרך
מאושרת/קיימת,
מגורים  5) 2קומות(

2317

מתחם גבעת המטוס ממערב
לשטח העבודה

27/12/1990

תכנית מתאר לבית צפאפא

בינוי קיים :שצ"פ ,דרך
קיימת/מאושרת,
מגורים  2) 5קומות(

מק14295 /

מתחם גבעת המטוס ממערב
לשטח העבודה

16/11/2014

קביעת הוראות בינוי ופיתוח -
גבעת המטוס

בינוי עתידי :מגורים ב'
ו -ג' ,שצ"פ ,דרך
מאושרת

/5834ד'
לא
מאושרת

ממערב לשטח העבודה,
בתחום גבעת המטוס

תכנית בהכנה ,אינה
מאושרת .התכנית

שינוי במערך ייעודי הקרקע
המאושרים בשטח – משצ"פ
ודרך לייעודי קרקע חדשים:
אזור למלונאות ,שפ"פ ,שצ"פ,
שטח לבנייני ציבור ,שביל
להולכי רגל ודרכים.

שצ"פ

/3485א

ממערב לשטח העבודה,
צפונית לרח' טאבליא

03/11/1994

אתור ותכנון שטח דרומית ל"שער
דרום" עבור תחנת דלק וכביש

תחנת דלק )אינה פעילה
עוד( ,שצ"פ

7474

שטח תחנת הדלק "שער
דרום" -מערבית לשטח
העבודה.

26/08/2004

תוספות בניה לתחנת דלק סונול
"שער דרום"  -דרך חברון פינת
דרך בית לחם

שטח תחנת דלק
)פעילה( ,שצ"פ

101-

בין דרך חברון לדרך בית

29/07/2020

הקמת  2מבנים חדשים במתחם

בינוי עתידי :מגורים עם

0657601

לחם )בניין " - (NDCשערי

 30) NDCקומות מעל מפלס דרך

מלונאות/דיור

ציון"

חברון(

מוגן/מעונות סטודנטים,

פורסמה להפקדה
ברשומות בתאריך
.16/5/12

תעסוקה ומסחר
13/05/2020

הקמת  3מבנים חדשים בשער

בינוי עתידי :מגורים,
מסחר ותעסוקה

101-

דרך חברון פינת האומן,

0547992

צפונית לשטח העבודה ,גובל

דרום ) 2בניינים בני  20קומות

מצפון בבניין .NDC

ובניין אחד בן  30קומות ממפלס
דרך חברון(

13

2

פרק ב'  -תיאור המקטע ותכולת ההיתר

 2.1גבולות ההיתר וחריגות מגבול התב"ע
גבול ההיתר וגבול התכנית מוצגים בתשריט מס' .2.1
תחום ההיתר הינו לאורך דרך חברון מאזור צומת אשר וינר – משה ברעם )כ 200-מטרים דרומית לצומת(
ועד צומת נחל דרגה )כ 100-מטרים מצפון לצומת( .שטח ההיתר חופף חלקית את שטח ההיתר של חניון
הר חומה ,כאשר הקומות התת-קרקעיות של החניון יוקמו במסגרת ההיתר של החניון והפיתוח במפלס
דרך חברון יבוצע במסגרת ההיתר למקטע  .21ראו בסעיף  2.2בהמשך פירוט נוסף על חלוקת הרכיבים בין
היתר החניון להיתר מקטע .21
חריגות מגבול התכנית תהיינה במקומות הבאים:
 חריגה בשיעור של כ 11-מ' בצומת דרך בית לחם לצורך התחברות למצב קיים. בצד מזרח ,ברביע הצפון-מזרחי של צומת שמואל מאיר – לצורך הרחבת מדרכה ופיתוח נופי. בצד מזרח ,חריגה בסמוך למנזר מר אליאס של עד כ 30-מ' בין חתכים  0+410עד  – 0+535לצורךהעתקת פסלים ופיתוח נופי.
 בצד מזרח ,מדרום למנזר מר אליאס ,חריגה בן חתכים  0+180עד  0+360לצורך פיתוח נופי –הסדרת נקודת תצפית וביטול שביל הולכי רגל קיים.
 בצד מערב באזור תחנת הנוסעים שמואל מאיר  -חריגה עד כ 5 -מ' בין חתכים  0+680עד 0+920לצורך הנחת ברגי סלע ,וחריגה של כ 18-מ' בין חתכים  0+660עד  0+680לצורך הכנות לכביש עתידי
לגבעת המטוס.
 בצד מזרח בין חתכים  1+070עד  – 1+240התחברות למצב קיים בכביש הגישה לתחנת דור אלון,פיתוח נופי ועבודות לבניית חדר מיישרים.
אתר ההתארגנות המוצע ימוקם בתוך גבול ההיתר ,בחלקו המזרחי של החניון המתוכנן )חלק משטח
האתר בתוך קו הבניין של החניון ,ראו התייחסות לנושא זה בסעיף  3.3בהמשך(.

 2.2תיאור המרכיבים של מקטע 21
תשריט מס'  2.1מציג את הפיתוח בשלב אינפרא .1
א .רצועת המסילה והכנות לרק"ל
רצועת המסילה במקטע תעבור במרכז חתך הכביש לכל אורך המקטע .לאורך רצועת המסילה
תונח צנרת עבור תשתית המולטיטובולר עם נקודות גישה בין המסילות וארונות חיבורים.
בנוסף ,במקטע זה מתוכננים  63עמודי קטנרי – מרביתם במרכז רצועת המסילה וחלקם מצידי
המסילה ,באזור תחנות הנוסעים .בשלב אינפרא  1יבוצע ביסוס בלבד של העמודים.
באזור הקטיסימה רצועת המסילה תוגבה בכ 1.5-מ' מעל למפלס הכביש ,בשל האיסור לחפור
מתחת למילוי הכביש באזור זה .בשל מגבלת החפירה ,תשתית המולטיטובולר באזור
הקטיסימה תעבור בצידי המסילות בתעלות רדודות עם מכסים פריקים .גם ביסוס עמודי
הקטנרי מתוכנן כביסוס רדוד באזור הקטיסימה.
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ב .חדר מיישרים
חדר מיישרים מספר  20ימוקם בסמוך לתחנת הרכבת המתוכננת "גבעת המטוס" ,ברביע
הצפון-מזרחי של צומת רח' טבליא המורחב  -בצמוד לכביש הגישה להרחבה של קיבוץ רמת
רחל ובקצה הדרומי של תחנת דלק דור אלון.
החדר יהיה בתת-הקרקע ויכלול שני חדרי שנאים ,חדר מצברים ,חדר מיתוג של חח"י ,חדר
מתח גבוה ,חדר מערכות אוורור ,חדר פיקוד ומבואה .הכניסה לחדר המיישרים תתבצע דרך
חצר אשר פונה לחלקה הצפוני של דרך חברון .פתחי האוורור ממוקמים מעל לחצר.
החדר נמצא במרחק של כ 10-מ' מגבול תחנת הדלק "דור אלון" – מחוץ לטווח הסיכון להצתת
אדי דלק או גז ממערכות חשמל בלתי מוגנות ,אשר עומד על  4.5מ'.6
תכנית חדר המיישרים מוצגת בתשריט מס'  .2.2במסגרת אינפרא  1יבוצע מבנה החדר בלבד -
עבודות בטון ועפר .מערכות החשמל והאוורור יוכנסו רק במסגרת אינפרא  2ע"י הזכיין.
ג .תחנות נוסעים
במקטע זה מתוכננות שתי תחנות נוסעים:
-

תחנת גבעת המטוס ,מצפון לצומת רח' טאבליא.

 תחנת שמואל מאיר ,מדרום לצומת עם רח' שמואל מאיר.שתי התחנות מתוכננות עם רציפים משני צידי הרכבת )רציפי צד( וכוללות  3סככות המתנה בכל
רציף .תחנת שמואל המאיר מתוכננת כתחנת  ,chik to chikשתאפשר קישוריות נוחה
לאוטובוסים ומעבר ישיר לחניון חנה וסע שימוקם מתחת לרציף התחנה ולנתיבים צפונה בדרך
חברון.
תחנות הנוסעים תבוצענה במסגרת אינפרא  .2נתיבי הנסיעה לתח"צ בתחנת שמואל המאיר
והפירים למעבר לחניון יוקמו במסגרת ההיתר לשלב אינפרא .1
ד .הסדרי תנועה
דרך חברון מתוכננת ככביש דו נתיבי ,דו מסלולי משני צידי רצועת המסילה עם נתיבים לפניות
בצמתים .הפניות הקיימות למנזר מר אליאס ,לתחנת הדלק דור אלון ולרחובות שמואל מאיר,
טאבליא ודרך בית לחם נשמרות וחלקן מורחבות .נוספות עליהן הפניות הבאות:
 .1פניה מזרחה לחניון חנה וסע הר חומה לנוסעים צפונה על דרך חברון.
 .2צומת חדש ,דרומית לצומת שמואל המאיר ולתחנת הרקל שמואל המאיר ,ובו זרוע לכיוון
מזרח לבינוי מתוכנן בגבעת המטוס .הזרוע תכלול שני נתיבים לכל כיוון.
 .3הוספת זרוע לכיוון מזרח בצומת רחוב טאבליא ,לחיבור לפרויקט בינוי ברמת רחל .הרחבת
הצומת לשני נתיבים לכיוון בכל זרוע.
ה .שביל אופניים ושביל להולכי רגל
שביל אופניים דו סטרי מתוכנן בצד המערבי של דרך חברון ,לכל אורך המקטע .חניות לאופניים
יוקמו מעל לגג החניון חנה וסע הר חומה ,בדופן המזרחית של דרך חברון )במסגרת ההיתר
לחניון( .מדרכות להולכי רגל יוסדרו משני צידי הכביש ,מלוות בנטיעות .באזור הקטיסימה
עצים ישתלו באדניות מוגבהות מעל למפלס המדרכה ,וזאת בשל האיסור לחפור בשטח זה.
 6ע"פ "מסמך טווחי השפעה סביבתיים של הרכבת הקלה" ,מר אפרים שלאין וחב' תו"פ סביבה ואקוסטיקה ,יולי .2014
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ו .חניון חנה וסע הר חומה
החניון מתוכנן בצידו המזרחי של המקטע ,מדרום להשתלבות עם רחוב שמואל מאיר .בחניון
מתוכננים כ 700-מקומות .החניון מתוכנן ומקודם בהיתר נפרד .קיר תמך ,פירי הכניסה
ומעברים מרציפי הרכבת לחניון נכללים בהיתר זה.
ז .מורשת ונקודות עניין לאורך התוואי
במסגרת העבודות מתוכננת העתקת האנדרטה לזכר הטייס דן גבעון ז"ל.
כמו כן מתוכננת הסדרה מחדש של שביל הגישה למנזר מר אליאס והעתקת פסלים לאורך
השביל.
תצפית קיימת לכיוון מזרח ,מצפון לבית השופט ,תבוטל במסגרת הפרויקט .תצפית חלופית
תוצב במדרכה המזרחית של דרך חברון בסמוך למיקום המקורי שיבוטל.
ח .הרחבת הכביש ופיתוח נופי
הרחבת דרך חברון תבוצע תוך שימוש בקירות תמך מסוגים שונים :קירות רגל עד גובה  5מ',
קירות דיפון מכלונסאות קדוחים באתר )בגבעת המטוס ובסמוך לאמת המים( ,קיר צומח על
כלונסאות דיפון )בגבעת המטוס ובסמוך למנזר מר אליאס( ,קיר קרקע משוריינת )בסמוך
לבניין  (NDCוקירות ניקיון.
עיקר ההרחבה של דרך חברון תהיה לכיוון מערב על חשבון שטחים פתוחים בגבעת המטוס,
בשיעור של עד כ 25 -מ'.
לאורך המדרכות מתוכננת שתילה של עצים.
ט .ניקוז
מתוכננים שני צינורות ניקוז ראשיים בכביש ,אחד בכל מסלול ,והרכבת מנוקזת אליהם .בחלק
הדרומי של המקטע ,עד לאזור הקטיסימה ,מתוכננים צינורות בקוטר  60ס"מ .בחלק הצפוני
מתוכננים צינורות בקוטר  80ס"מ.
נקודת שיא הגובה נמצאת במרחק של כ 300-מ' מתחילת המקטע )מדרום( .החלק הדרומי של
המקטע ,עד לנקודת שיא הגובה ,מתחבר לניקוז המתוכנן בהיתר לרח' רוזמרין )מקטע .(10
במרכז המקטע קיים מעביר מים לנחל – דרומית לחניון חנה וסע – התכנון מנק' שיא הגובה עד
לחניון מתחבר אליו .במסגרת פרויקט הקו הכחול ,מוצא זה מוסדר וכולל טרסות למיתון
והשהיית הנגר .מוצא הניקוז המתוכנן נמצא מחוץ לגבול ההיתר.
ממעביר המים צפונה ,התכנון מתחבר לאשר וינר.
י .תשתיות
תשתית החשמל תועתק מהצד המזרחי של הכביש לצידו המערבי ,מתחת לשביל האופניים .כמו
כן יעברו במדרכה המערבית תשתיות של תקשורת עירונית ,רמזורים ,בזק ותאורה.
במדרכה המזרחית יעברו תשתיות תקשורת – פרטנר ,הוט וסלקום ,ותשתיות תאורה.
מתחת למיסעות יעברו תשתיות המים ,הביוב והניקוז .ברצועת הרק"ל תעבור תשתית
המולטיטובולר )ראו פירוט בסעיף א' לעיל(.
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פרק ג' – תיאור העבודות ,לו"ז ,שיטות העבודה והציוד )שלב ההקמה(

3

 3.1תיאור כללי של העבודות
פירוט מלא של מרכיבי הפרויקט מובא בפרק  2לעיל .להלן תמצית העבודות שיבוצעו במקטע:
-

הרחבת הכביש בכ‐  20מטרים מערבה באזור גבעת המטוס ,תוך ייצוב הקרקע עם קירות תמך
מכלונסאות וברגי סלע באזורים הנדרשים ,חציבה ויישור הקרקע.

-

הריסת קירות קיימים והקמת קירות חדשים.

-

הקמת חדר מיישרים.

-

הסדרת תשתיות.

-

הקמת פירים באזור תחנת שמואל מאיר לגישה מהרציפים המתוכננים לחניון חנה וסע.

-

הסדרת הכביש ורצועת המסילה ופיתוח נופי.

שלבי העבודות והסדרי התנועה לביצוען מתוכננים ומתואמים עם פרויקט הקמת חניון הר חומה.
העבודות מתוכננות להתחיל בין נובמבר  2021לינואר  2022ולהימשך עד ינואר ) 2025כשלוש שנים(.

 3.2שלבי הביצוע ולוחות הזמנים
העבודה תבוצע בארבעה שלבים כמפורט להלן .הסדרי התנועה ושטחי העבודה בשלבי הביצוע השונים
מוצגים בתשריטים מס' .3.1-3.4
 שלב  - 0עבודות במרכז הכביש ובצידו המערבי :הריסת מפרדות ,העתקת עצים ,תאורה זמנית,
בצד המערבי :עבודות חפירה ,חציבה ,קידוח כלונסאות והקמת קירות תמך לצורך הרחבת
הכביש על חשבון שטחי גבעת המטוס .משך שלב זה כחודשיים.
 שלב  - 1עבודות בצד מערב :המשך הרחבת הכביש לכיוון מערב )כולל חפירות ,חציבות ,קידוח
כלונסאות והקמת קירות( ,הנחת תשתיות )ניקוז ,חשמל ,מים בזק ותקשורת עירונית( ,עבודות
מבנה כביש וסלילה ,הסדרת מדרכות ופיתוח נופי .משך שלב זה הינו כ 6-חודשים.
 שלב  - 1.5בדומה לשלב  1אך באזור החניון התנועה מוסטת לצד המערבי ומתחילים בעבודות על
החניון )לא במסגרת היתר זה( .משך שלב זה הינו כ 6-חודשים.
 שלב  -2עבודות בצד המזרחי של הכביש :חפירות ,הקמת קירות תמך ,בניית חדר המיישרים,
הנחת תשתיות )ניקוז ,מים ותקשורת( ,השלמת מבנה כביש וסלילה ,מדרכות ופיתוח נופי.
במקביל תימשך הקמת החניון בהר חומה .משך שלב זה הינו כ 9 -חודשים.
 שלב  -3עבודות ברצועת הרק"ל במרכז הרחוב לכל אורך המקטע  -חפירת מבנה מסילה ,השלמת
פירי הכניסה לחניון ,מילוי מצעים ,ביצוע יסודות לעמודי חשמול ועבודות על המולטיטובולר.
במקביל תושלם הקמת החניון )במסגרת ההיתר להקמת החניון( ולאחריה יושלמו המיסעה,
המדרכות והפיתוח הנופי במפלס הרחוב מעל לחניון .משך שלב זה הינו כ 6-חודשים.
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 3.3אתרי ההתארגנות ודרכי גישה
אתר ההתארגנות ימוקם בשטח מופר ברביע הדרום-מזרחי של צומת דרך חברון – שמואל מאיר ומסומן
בתשריטים מס'  .3.1-3.4האתר מצוי בתוך תחום אתר הטבע העירוני מר אליאס וגבעת הארבעה וגובל
ממזרח בחניון המתוכנן.
בשלב חפירת החניון ,יהיה צורך לשנות את אתר ההתארגנות .שינוי אתר ההתארגנות כפוף להגשת תכנית
הקבלן לאישור המחלקה לאיכה"ס בעיריית ירושלים.

 3.4פירוט הקירות שיהרסו/יוקמו בפרויקט
ביצוע הפרויקט מחייב הקמה והריסה של קירות כמפורט להלן .הקירות מסומנים בתשריטים מס' 3.1-
.3.4

 3.4.1הקמת קירות
במקטע מתוכננים קירות רגל ,קירות כלונסאות דיפון עם/בלי מסמרים )כלונסאות במרחק 10-20
ס"מ זו מזו( ,קירות ניקיון ,קירות צומחים על כלונסאות )כלונסאות בעומק רדוד יחסית במרחק
 2מ' זו מזו ,מעליהן קורה מחברת שמהווה את בסיס הקיר מבטון( וקירות קרקע משוריינת.
בצד המערבי של דרך חברון מתוכננים קירות כלונסאות דיפון לאורך חלק ניכר של המקטע:
 ,RW21-09קיר כלונסאות עם מסמרים באורך  275מ' בין תחנה  675לתחנה ;900
 ,RW21-13קיר צומח על כלונסאות באורך  230מ' בין תחנה  1080לתחנה ;1310
 ,RW21-18קיר צומח על כלונסאות באורך  110מ' בין תחנה  135לתחנה ;245
 ,RW21-25קיר כלונסאות דיפון באורך  125מ' בין תחנה  395לתחנה ;520
 ,RW21-28קיר כלונסאות דיפון באורך  135מ' בין תחנה  520לתחנה .655
במקטעים ביניהם מתוכננים קירות רגל ) (RW21-10, RW21-15וקירות ניקיון ).(RW21-27
ליד מתחם  NDCמתוכנן קיר קרקע משוריינת.
בחלק המזרחי של דרך חברון מתוכננים קירות כלונסאות במקומות הבאים:
 ,RW21-19קיר צומח על כלונסאות באורך  135מ' בין תחנה  185לתחנה ) 300אזור מנזר מר
אליאס(;
 ,RW21-14קיר כלונסאות עם/בלי מסמרים באורך  85מ' בין תחנה  1340לתחנה ) 1425אזור
אמת המים( .בשל הסמיכות לאמת המים אופן הקמת הקיר מצוי בדיון מול רשות העתיקות,
ראה פירוט בסעיף  3.6בהמשך.
במקטעים ביניהם מתוכננים קירות רגל ) (RW21-31, RW21-03וקירות ניקיון ).(RW21-26

 3.4.2הריסת קירות
בצידו המערבי של הכביש יש קירות להריסה לכל אורך המקטע .בצד המזרחי של הכביש ישנם
קירות קטנים להריסה במקומות הבאים :ליד אמת המים ,ליד תחנת הדלק ,בפניה לשד' שמואל
מאיר ,בכניסה למנזר מר אליאס ועוד.

 3.5פירוט העבודות בשטח גבעת המטוס
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הרחבת דרך חברון מערבה ,בקטע שבין מגרשי החניה שמדרום לתחנת הדלק סונול ועד לדרום המקטע,
תבוא על חשבון שטחי גבעת המטוס.
בסמוך לשטחי חניון הר חומה ,שם מתוכננת חדירה מקסימלית לשטח הטבעי ,יוקמו ראשית קירות
כלונסאות דיפון .חציבת הגבעה תבוצע באופן הדרגתי תוך הוספה של מסמרי קרקע .העבודה תיעשה
מכיוון הכביש ללא כניסה לשטח הטבעי לשימור שממערב לקו הדיקור.
במקטעים אחרים לאורך שטחי גבעת המטוס מתוכננת חציבה תוך כדי הקמת קירות תמך )קירות
כלונסאות דיפון/קירות צומחים על כלונסאות(.

 3.6פירוט העבודות בסמוך לאמת המים
בסמוך לאמת המים מתוכנן קיר  .RW21‐14בשלב זה ישנן  2אפשרויות לביצוע הקיר .1 :קיר כלונסאות
 .2קיר ע"י ניסור הסלע והשלמת קיר ציפוי .הנושא נבחן בימים אלו מול מחלקת שימור של רשות
העתיקות והחלופה שתבוצע תהיה בהתאם להחלטה שתתקבל ברשות העתיקות.

 3.7עבודות לילה
העבודות העיקריות שתבוצענה בשעות לילה הן חציות של תשתיות חשמל ותקשורת בצמתים בשלב ,1
שמשכן המקסימלי נע בין  6-12לילות בכל צומת .להלן פירוט העבודות המתוכננות בצמתים השונים:
 כביש גישה למנזר מר אליאס :חציות לתשתיות תקשורת )פרטנר ,בזק( –  4-6לילות. צומת שמואל מאיר :חציות עבור תשתית חשמל שמשכן  3-4לילות ,חציות עבור תשתיותתקשורת )הוט ,פרטנר ובזק( –  6-8לילות.
 צומת טאבליא :בסמוך לתחנת המיישרים המתוכננת מתוכננות חציות עבור תשתית חשמל,עבודות שמשכן  3-4לילות .בנוסף מתוכננת חציה לתשתית בזק במשך  2לילות.
 כביש הגישה לתחנת הדלק :חציות עבור תשתית חשמל במשך  3לילות ,חציות לתשתית תקשורת)הוט ,פרטנר ,סלקום( במשך  3-5לילות.
 דרך בית לחם ,בסמוך לתחמ"ש הקיים ממערב לקיבוץ רמת רחל :חציות עבור תשתית חשמלבמשך  3-4לילות ,חציות לתשתית תקשורת )הוט ,פרטנר ,סלקום( במשך  3-5לילות.
כמו כן ,יהיו עבודות לילה פשוטות בצמתים במעברים שבין שלבי עבודה שונים ,כדוגמת פירוק קצה מפרדה
והתאמתה לשלב הבא .עבודות אלה תימשכנה לילה אחד עד שני לילות בכל שלב.

 3.8תחנת המיישרים
תחנת המיישרים תוקם מדרום לתחנת הדלק דור אלון .התחנה מרוחקת ממגורים .בשלב אינפרא  1יוקם
מבנה החדר בלבד ,ומערכות החשמל והאוורור יוכנסו אליו במסגרת העבודות בשלב אינפרא  .2החדר
הינו תת קרקעי והקמתו כרוכה בעבודות חפירה וקידוח כלונסאות .בסיום הבנייה יושלם פיתוח נופי מעל
לשטח החדר .תכנית חדר המיישרים מוצגת בתשריט מס'  2.2לעיל .מיקום חדר המיישרים מוצג בתשריט
 2.1לעיל.

 3.9מאזן עודפי עפר ופסולת
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מאזן עודפי העפר לעבודות כביש במקטע הוא כדלקמן:7

טבלה מס'  :3.9.1מאזן עודפי עפר

חפירה לסילוק )כבישים בלבד(
מילוי מובא
חפירה והעברה לשטחי מילוי
אחוז לשימוש חוזר בחומרי חפירה

יח' מידה

סה"כ

מ"ק
מ"ק
מ"ק
%

26,500
4,800
0
0%

*המאזן כולל את הרחובות הניצבים לגולדה במקטע הנדון.

כמות עודפי עפר כוללת לפינוי )כבישים ומבנים(  66,000מ"ק.
כמות פסולת הבניין לפינוי מוערכת ב 30,000 -טון.
תצהיר בדבר עודפי עפר ופסולת לפינוי יועבר בנפרד לידי המחלקה לאיכה"ס בעירייה .חישוב כמויות
הפסולת לפינוי מוצג בנספח מס' .87
ע"פ הידוע בשלב זה פסולת בניין וחפירה לסילוק יפונו מיד מהאתר ,אין תכנון למיקום שטחים לאחסון
עפר ופסולת בניה .במידה והקבלן ירצה לאחסן עודפי עפר או פסולת בניין ,עליו להגיש את מיקום
השטחים וההוראות למניעת מפגעים סביבתיים משינוע ועירום עפר לאישור המחלקה לאיכה"ס בעירייה
טרם תחילת העבודות.
פסולת בניין תופנה לאתר מחזור על פי הנחיות העיריה .הקבלן יציג מסמך חתום ע"י מפעיל האתר
המאשר הסכמתו לקלוט את עודפי פסולת הבניין טרם תחילת העבודות.
במידה ויהיו שינוים במהלך העבודות בכמויות אלו ,הקבלן יעדכן את המח' לאיכה"ס בעירייה.

 3.10נפחי תנועה חזויים והסטות תנועה
לא תידרשנה הסטות תנועה לרחובות אחרים בשלב ההקמה .דרך חברון תישאר ככביש דו נתיבי דו
מסלולי לאורך כל משך העבודה .נתיב התח"צ עד לרחוב טאבליא יבוטל לאחר תום שלב  .0בשלבי
העבודה  1-2יהיה נתיב תח"צ לכיוון צפון שיתחיל מעט אחרי הפניה למנזר מר אליאס .נתיבי התח"צ
לכיוון צפון יבוטלו לחלוטין בשלבים  3-4וכן בכל השלבים  1-4יבוטלו הנתיבים בכיוון דרום ,ותנועת
האוטובוסים תשתלב בתנועת כלי הרכב .תחנות אוטובוס ימוקמו בכל שלבי העבודה בסמוך לצומת רחוב
טאבליא.

 7עפ"י מאזן עודפי עפר שהתקבל ע"י איתן פלקינסון מד.א.ל הנדסה בתאריך .18/5/21
 8החישוב הועבר ע"י איתן פלקינסון – מתכנן ראשי למקטע ,ד.א.ל .הנדסה 9 ,למאי .2021
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4

פרק ד'  -ההשפעות הסביבתיות בשלב ההקמה ובשלב הקבע

 4.1כללי
העבודות מתוכננות ב 4 -שלבים ,כמתואר בפרק ג'.
תשריטים מס'  3.1-3.4לעיל מציגים את הסדרי התנועה ,שלבי הביצוע וההנחיות הסביבתיות.
הפעולות העיקריות העלולות ליצור מפגעים סביבתיים הינן:
 עבודות שבירת קירות ,חפירה ,בניית קירות :עיקר העבודות הן לאורך הצד המערבי של דרך חברון
בשטחי גבעת המטוס ,שם נדרשת הריסת קירות קיימים ,חפירה וחציבה בשטחי הגבעה והקמת
קירות תמך ארוכים מכלונסאות .קידוחי כלונסאות נוספים אשר מתוכננים במסגרת היתר זה
מצויים בגבול החניון המתוכנן ובסמוך לאמת המים )קירות תמך( ,ובהיקף חדר המיישרים.
 עבודה בסמוך לאתרי טבע עירוני ,ובהם עצים רבים לשימור.
 עבודה בשטחים החשודים בזיהום קרקע.
 אתר ההתארגנות :בשלב ההקמה יוקם שטח התארגנות יחיד מחוץ לגבול ההיתר ,ממזרח לשטח
חניון הר חומה המתוכנן בתחום אתר הטבע העירוני גבעת הארבעה ומר אליאס.
ההשפעות הסביבתיות בשלבי העבודה אליהן מתייחס פרק זה הינן:
א .מפגעי רעש ורעידות.
ב .מפגעי אבק.
ג .פגיעה באתרי טבע עירוניים.
ד .חקר קרקע החשודה כמזוהמת.
ה .שימור עצים.
מבחינת השפעות סביבתיות בשלב הקבע ,המסמך סוקר השפעות רעש של חדר המיישרים ,ניקוז נגר עילי,
תכנון תאורה ומניעת זיהום אור .כמו כן מובאות הנחיות לשמירה על ערכי טבע בשטחים הטבעיים
שבתוך ובסמוך לשטח ההיתר בשלב הקבע )המלצות לתכנון ושיקום נופי ואקולוגי(.
בשל מרחקו הרב של חדר המיישרים משימושי קרקע למגורים ותעסוקה ,לא נבחנו השפעות קרינה
אלמ"ג.
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 4.2רעש
 4.2.1רקע
הפעולות העיקריות העלולות ליצור מפגעי רעש הינן:
 עבודות שבירת קירות ,חפירה ,חציבה ,בנית קירות ותשתית:
שבירת קירות ,אספלט ,מדרכות ואבני שפה ,חפירת תוואי תשתיות ,הנחת קווים חדשים
וכיסוי החפירה ,עבודות אספלט וציפוי השטח .החפירות תבוצענה באמצעות מחפר.
במידה ויהיה צורך בחפירה לעומק היא תתבצע באמצעות מקדח על מחפר .במספר
מקומות תתבצע חציבה להרחבת הדרך )קווי דיקור חדשים(.
 קידוחים וקירות תמך:
 קידוח עמודי קטנרי :קידוחים בודדים משני צידי תוואי המסילות המתוכננות,במרחקים של כ 20-מ' בין קידוח לקידוח.
 בנית קירות תמך :קיר כלונסאות /קיר רגל :במספר מקטעים בצידי דרך חברון. העבודות המתוכננות תבוצענה בשעות היום בלבד .זאת מלבד מספר מקרים נקודתיים
כאשר יש צורך בעבודות המחייבות חסימה של התנועה אשר תבוצענה בשעות הלילה.
הקירות )לפי סוג קיר( מסומנים בתשריטים מס' .3.1-3.4
 עבודות סלילה פינוי רצועה מרכזית
עבודות אספלט וסלילת כביש ומדרכות ,ע"י מחפרים ,סולל אספלט ,מכבש וכדו'.

 4.2.2השפעות הרעש בשלב הביצוע
סביבת העבודה ,ככלל ,דלילה במבנים רגישים לרעש ומרחקם של המבנים מתוואי העבודות הוא
גדול יחסית לסביבה עירונית .בהתחשב בהיקף העבודות מיקומן ומשכן ,המבנים הסמוכים
ביותר העלולים להיות מושפעים ,הינם מבנים בבית צפאפא ,גבעת המטוס ,רמת רחל ומבנים
בודדים בסמוך לדרך חברון.

 4.2.3קריטריונים לרעש ורעידות מאתרי עבודה וממערכות מכניות
א .קריטריונים לציוד בניה
הרעש המותר ,הנגרם על ידי ציוד הבניה נקבע בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר
מציוד בניה( תשל"ט  .1979 -על פי תקנות אלו המפלס המרבי המותר הינו  80dBAבמרחק של
 15מ' מהציוד הניצב בשטח פתוח והמופעל בהספק מרבי )או מהירות מרבית(.

ב .קריטריונים לרעש מאתרי עבודה
על פי הוראות התכנית לקו הכחול ,הקריטריונים החלים על אתרי בנייה בשעות היום הינם
הערכים הקבועים בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר( תש"ן 1990-בתוספת 20dBA
מחוץ למבנה .התקנות קובעות את מפלסי הרעש שווי הערך המרבים ,המותרים בתוך מבנים,
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כאשר חלונותיהם פתוחים ,בהתאם למשך הרעש וסוג האזור .להלן מפלסי הרעש המותרים
מאתרי בניה:
טבלה מס'  :4.2.1מפלסי רעש שווי ערך מרבים מותרים מאתרי בנייה )מחוץ למבנה(
משך הרעש

מבנה א'
יום

מבנה ב'
יום

לילה

לילה

מבנה ג'-ד'
יום

לילה

מבנה ה'
יום

1

מעל  9שעות

45

50

55

70

2

 3-9שעות

50

55

60

75

3

 1-3שעות

55

60

65

80

4

מעל  30דקות

5

 15דקות עד שעה

6

 10-30דקות

35

40
65

60
40

40
70

45

70
85

45

75

7

 5-15דקות

65

70

75

90

8

 2-5דקות

70

75

80

95

9

עד  10דקות

10

עד  2דקות

50

45
80

75

לילה

50
85

80
100

התקנות מבחינות בין סוגי מבנים שונים המוגדרים כך:
מבנה א' :בנין המשמש כבית חולים ,בית החלמה ,בית הבראה ,בית אבות או בית ספר.
מבנה ב' :בנין באזור מגורים בהתאם לתכנית לפי חוק התכנון והבניה.
מבנה ג' :בנין באזור שהמקרקעין בו משמשים למטרות מגורים ולאחד או יותר מהשימושים
הבאים :מסחר ,מלאכה ,בידור.
מבנה ד' :דירת מגורים באזור שהמקרקעין בו משמשים למטרות תעשיה ,מסחר או מלאכה.
מבנה ה' :בנין המשמש למטרות תעשיה ,מסחר או מלאכה באזור שהמקרקעין בו משמשים
למטרות תעשיה ,מסחר או מלאכה.
ג .עבודות בשעות הלילה
על פי התקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש( תשנ"ג  1992 -ותיקון התשע"א ,אין לבצע עבודות
בניה בלילה באזור מגורים בין השעות  .19:00-7:00זאת ,אלא אם יש צורך בביצוע עבודות
דחופות למניעת סכנה לציבור .ככלל עבודות אלו ידרשו על ידי גורמי משטרה ועיריה בהתאם
לביצוע נוהל עירוני ובכפוף לחוות דעת של מחלקת איכות הסביבה.9

 4.2.4שיטת החישוב וההערכה של מטרדי רעש מעבודות בניה
ההנחות לחישוב הינן כדלקמן:
א .סוגי הציוד נקבעו על ידי מנהל הפרויקט.
ב .צוותי העבודה )הפעלת כלים בו זמנית(  -נקבעו ע"י מנהל הפרויקט.
 9נוהל מדידת רעש רקע ורעש מעבודות בלילה המעודכן ביותר ,עירית ירושלים 24 ,פברואר .'21
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ג .מיקום הציוד נקבע ע"י מנהל הפרויקט והיועץ האקוסטי.
ד .הערכה של משך העבודה )מספר ימים ,שעות עבודה ביום( ליד מבנה נתון ,נקבעה על ידי מנהל
הפרויקט.
ה .גובה מקור הרעש נקבע על פי הכלל שאומץ לצורך הכנת נספחי הביצוע בקו הירוק .10גובה כל
מקורות הרעש הינו  1מ'.
ו .נעשה שימוש בספקטרום מתוך  INoiseכך שמפלס הפליטה ב dBA -יהיה קרוב ככל הניתן
למפלס הפליטה במדריך .FTA
ז .החישוב יעשה ידנית ובאמצעות  INoiseעד שיצטבר נסיון לגבי התכנה .אפשר להתייחס לערך
המחמיר מבין שתי השיטות )באופן זמני(.

ח .ניתן להסתפק בחישוב מפלסי הרעש לשלב העבודה הרועש ביותר ולהמליץ על הפתרונות
בהתייחס לשלב זה.
ט .בדו"ח מוצגות טבלאות שכוללות את כל הפרמטרים על מנת לאפשר בקרה ידנית )או בשיטה
אחרת( .נתונים אלו כוללים:
טבלה א'
• שם קולט.
• סוג שימוש.
• גובה קולט )מספר קומות וגובה מוחלט(.
• מפלס קרקע עבודות.
• מרחק קולט  -מקור.
• מרחק גדר זמנית  -מקור.
• גובה גדר.
• יעילות המחסום.
טבלה ב'
• מפלסי רעש ללא גדר אקוסטית לכל שלב/צוות עבודה.
• מפלס רעש עם גדר אקוסטית לכל שלב/צוות עבודה.
• קריטריון.
י .כל השאר  -קריטריונים ,גדר עבודה זמנית פתרונות וכו'  -לפי המקובל בקו הירוק.
בעבודה זו מוצגים החישובים ב 2 -שיטות:
 חישוב בדו מימד )טבלת אקסל( המתבסס על ערכי  ,FTAכפי שהדבר נעשה עד כה .הפחתתהמחסום או קווי הדיקור חושבה עבור .500Hz
 חישוב באמצעות תוכנת  .INOISEהציוד נבחר ממאגר הנתונים הרחב ב INOISE -על פיהעקרון שנוסח לעיל )מפלס הפליטה יהיה דומה ככל הניתן למפלס הפליטה ב.(FTA -
 סוג הקרקע :קשה. 10הנחייה של  WSPמיום 31/5/21
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הטבלה הבאה מציגה את הנתונים כפי שאושרו ע"י מנהל הפרויקט 11ובהנחות הבאות:
 יום עבודה :שעות יום בלבד .07:00-19:00
 התייחסות לשעות עבודה בפועל לציוד בהספק מלא בלבד )לא כולל את שעות ההפסקה
לכל ציוד בנפרד(.
 משך העבודה הכולל לאורך המקטע כולו הינו משך זמן ברוטו כולל הפסקות מתוכננות
ואקראיות:
טבלה מס'  :4.2.2סיכום הנתונים לחישוב
סוג העבודה/

גובה

משך עבודה

מס' כלים

משך עבודה

משך עבודה

מקור

נטו ביום
לציוד

שעובדים
בו זמנית לכל

שבועות/
חודשים

מול מבנה בודד
)לאורך  100מ'(

הציוד

שלב עבודה

בסה"כ
)ברוטו(

מחפר

1

עד  9שעות

1

 6חודשים

משאית לסילוק עפר

1

עד  3שעות

1

 6חודשים

מחפר

1

עד  6שעות

1

 2חודשים

פטיש על מחפר/בריקר

1

עד  6שעות

1

 1חודשים

1

עד  3שעות

צוות עבודה

רעש

חפירה עבודות
עפר ומבנה כביש

הריסת קירות

12

משאית
יציקות בטון/
בנית קירות
קידוחים

חציבה

תשתיות כבלים/
מים וניקוז

כביש ואספלט

 2חודשים

 2שבועות

שבוע

1

מחפר

1

עד  5שעות

1

 6חודשים

 2שבועות

מערבל ומשאבת בטון

1

עד  5שעות

2

 4חודשים

שבוע

קודח כלונסאות
וקומפרסור

1

עד  9שעות

1

 6חודשים

 2חודשים

פטיש על מחפר/בריקר

1

עד  9שעות

1

 4חודשים

מחפר

1

עד  6שעות

2

 4חודשים

משאית לסילוק עפר

1

עד  6שעות

2

 4חודשים

מחפר

1

עד  5שעות

2

 12חודשים

 2חודשים

מערבל ומשאבת בטון

1

עד  2שעות

1

 3חודשים

 2שבועות

מכבש קטן /ג'בקה

1

עד  2שעות

1

 12חודשים

חודש

מכבש

1

עד  9שעות

2

 3חודשים

פינישר/אספלט

1

עד  9שעות

1

 3חודשים

משאית

1

עד  6שעות

2

הערות

לא בהכרח  6חודשים רציפים
או שהמחפר עובד עם פטיש או שללא
פטיש
ולכן  12שעות ביום חולק ל 6-ו 6-על הצד
המחמיר מדובר לרוב בקירות קטנים
שלא בהכרח צריך פטיש
משך העבודה לא רציף ולאו דווקא חופף
רק בקטע הרלבנטי

חודש

משך העבודה לא רציף.

 2שבועות

משך העבודה לא רציף

 3חודשים

 4.2.5מקורות ומפלסי פליטת הרעש האופייניים
הדגש הושם על הערכת מפלסי הרעש מהעבודות הרועשות ביותר )חפירה שחלקה בסלע ,קידוח
ויציקות בטון( והשוואה של המפלסים החזויים לקריטריונים.
החישוב נערך לעבודה הרועשת ביותר.
11

נתונים שהתקבלו באי מייל מיוני אדלר ,א.בלוך תשתיות' מנהל הפרויקט 10 ,בפברואר  .'21ושיחת טלפון  21פברואר .'21
 12גובה מקורות הרעש  1מ' על פי הנחיית .WSP
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בטבלאות הבאות מוצגים מפלסי פליטת הרעש על פי  FTAומקורות אחרים.13

טבלה מס'  4.2.3א :מפלסי רעש אופייניים של ציוד ההקמה לפי FTAומקורות שונים בספרותdBA ,
סוג העבודה

חפירה

הריסת קירות

יציקות בטון/
בנית קירות
קידוחים

חציבה

תשתיות
מים וניקוז

כבלים/

כביש ואספלט

הציוד

מפלס רעש,
 15מ'

מס'
כלים*

לציוד
בודד

מרבי
לשלב

מחפר

1

80

83

משאית לסילוק
עפר

1

80

-

מחפר

1

80

פטיש על מחפר/
בריקר

1

85

משאית

1

80

מחפר

1

80

מערבל ומשאבת
בטון

1-2

82

מקדח כלונסאות
וקומפרסור

1

90-95

פטיש על מחפר/
בריקר

1-2

85

מחפר

1-2

80

משאית סילוק עפר

1-2

80

מחפר

1-2

80

מערבל ומשאבת
בטון

1

82

מכבש

1

82

מכבש

1-2

82

1

72

1-2

80

פינישר/אספלט
משאית

80-85

הערות

החישוב ללא המשאית
)תדירות נסיעתן קטנה(

החישוב ללא המשאית
)תדירות נסיעתן קטנה(

85

95

85/88

-

החישוב ללא המשאית
)תדירות נסיעתן קטנה(

82

עבודות קצרות יחסית מול מבנה
בודד
82

*בחלק מהעבודות ציוד בודד וחלק כפול .הסבר לאחר הטבלה.

החישובים באקסל לפי מפלס רעש מירבי לשלבי עבודה:
ככלל החישוב נערך לפי ההנחה שמול כל קולט ישנו ציוד עבודה בודד ,למעט מספר מקומות
בהם יעשה שימוש בציוד כפול כפי שיפורט להלן:
עבור קידוחי כלונסאות החישוב על פי מפלס של .95dBA
לשאר העבודות מפלס היחוס לחישוב הינו .85dBA
13

מקורות על פי ספרות מקצועית:
 ,Leq) FTA-2018לאירוע(
RCNM
CONSTR. NOISE CONTROL 721.56
DEFRA data base
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מפלס מירבי בסמוך לצומת הכניסה להר חומה ,רחוב חומת שמואל ) .88dBAרלונטי רק
לעבודות חציבה בסמוך לגבעת המטוס(.
ציוד כפול ייתכן במקומות הבאים:14
 ליד מפעל  NDCהנטוש ,יעבדו שני צוותי יציקות בטון עבור קיר התמך החדש .מפלס רעשמירבי .85dBA
 בסמוך לצומת הכניסה להר חומה ,צומת רחוב שמואל מאיר ,כ 200 -מ' מדרום לצומת יעבדושני כלי חציבה לזירוז הטיפול בצומת .החציבה תתבצע ממערב לדרך חברון בסמוך לגבעת
המטוס .מפלס רעש מירבי .88dBA
 עבודות תשתית בסמוך לכניסה להר חומה ,צומת רחוב שמואל מאיר .יבוצעו ע"י שנימחפרים .מפלס רעש מירבי .83dBA
 עבודות כביש ואספלט לאורך כל התוואי .יבוצעו ע"י שני מכבשים .מפלס רעש מירבי.85dBA
עבודה ע"י צוות עבודה כפול היוצרת מפלסי רעש גבוהים מ 85 dBA-תיתכן רק ממערב לצומת
הכניסה להר חומה ,בסמוך לגבעת המטוס מעבודות חציבה.
על בסיס מפלסי פליטה אלו נבחר הציוד המתאים מתוך מאגר הנתונים הרחב של תכנת
 .INOISEהציוד שנבחר ,פליטת הרעש ב dBA -והספקטרום ב 1/1 -אוקטב ,מוצגים בטבלה
הבאה .כאמור ,הציוד שנבחר מתוך המאגר הרחב של התכנה ,הוא הציוד שמפלסו ב dBA -דומה
ככל הניתן לערך בפרסום ב:FTA -
טבלה מס' 4.2.3ב :מפלסי רעש אופייניים של ציוד ההקמה לפי dBA ,INoise
ציוד

מרחק  15מ*'

LW

8000

4000

2000

1000

500

250

125

63

שובר סלע

89

120.5

111.9

115

115.2

114

106.8

100.4

93.9

80.8

מחפר

85.0

116.5

94.9

105

110.2

111.0

110.8

106.4

102.9

89.8

קודח בסלע

88.5

120.0

-

-

-

-

120

-

-

-

העמסת משאיות

80.7

112.2

94.9

102

106.2

106

101.8

106.4

97.9

90.8

78.3

109.3

92.9

100

103.2

105

103.8

97.4

92.9

84.8

תדר )(Hz
Breaker mounted on wheeled
backhoe 59kw (7.4 t) 380 kg / 1 700
mm tool / 74 mm dia. /125 bar

משאבה ומערבל
בטון

Tracked excavator 1008kw 240t
Rock drill
Loading gravel to lorry 193kw 23t
Concrete pump + concrete mixer
truck (pumping 171kw 6 t / 350 bar
)/ 150 mm diameter to 5th floor

* בסקלת .A

 14שיחה עם מנהל הפרוקיט יוני אידלר ,י"ז תמוז תשפ"א 27 ,ביוני .'21
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 4.2.6פירוט עבודות לחישוב מפלסי הרעש
הטבלה הבאה מציגה את העבודות ,המיקום והציוד:

טבלה מס'  :4.2.4תיאור עבודות לפי שלבי עבודהdBA ,
שלב עבודה

תאור מיקום הציוד

0

אי התנועה

עיקרי העבודות

 פירוק מפרדות לכל אורך המקטע
 עבודות סלילה בצמתים ובמקום המפרדות
 פירוק קירות קיימים ,ריהוט רחוב כדו'

עבודות בצד המערבי
של דרך חברון

 עבודות חפירה /חציבה ומילוי

1

 בניית קירות ,קידוח כלונסאות עבודות סלילה
ופיתוח
 סלילת שכבת אספלט אחרונה תמרור וצבע כביש

עבודות בצד המזרחי
של דרך חברון

2

 עבודות גינון התקנת ריהוט רחוב

עבודות בעיקר במרכז הדרך

3

 הכנת שטח למסילת הרכבת במרכז הכביש

 4.2.7קולטי הרעש
ככלל לאורך המקטע מצוי מספר קטן של מבנים רגישים לרעש ,יחסית לסביבה עירונית .המבנים
הרגישים נמצאים בבית צפאפא ,אתר קרוואנים בגבעת המטוס ,וקיבוץ רמת רחל .המבנים
הסמוכים ביותר לתוואי נמצאים בבית צפאפא ומרוחקים כ 60-מ' מקצה גבול העבודות .בפועל
המרחק מהעבודות גדול עוד יותר .להלן תיאור קולטי הרעש:
טבלה מס'  :4.2.5תיאור קולטי הרעש
השכונה

קולט

דרך
חברון

BS‐1

מספר
קומות

גובה
חלון
עליון,
מ'

מפלס
קרקע
עבודות,
מ'

804

790

שימוש

כתובת

השופט-

דרך
חברון

3

אל
מוטלה
1

3

בית

מרחק לעבודות ,מ'
מזרח

מערב

30

55

קו דיקור ,מ'
מזרח

כלונסאות

מערב

קיר
כלונסאות

מרחק

גובה

מרחק

גובה

מרחק

גובה

25

13

7

37

6

*

*

מגורים

BZ‐1
מגורים

בית
צפאפא

BZ‐2

אל
מוטלה
19

1

811.5

793.5

95

70

65

39

5

10

5

9

5

מגורים

אל
מוטלה
35

2

813.5

797

166

140

170

45

5

20

4

110

11

מגורים

גבעת

מגורים

BZ‐4

גבעת

MAT1

805.5

790.5

105

80

110

35

8

10

8

*

*

1

812

794

220
28

195

180

90

9

20

4

110

11

השכונה

קולט

שימוש

המטוס

דרך
חברון

מזרח

קיר
כלונסאות

מערב

מזרח
מרחק

מערב

גובה

מרחק

כלונסאות

גובה

מרחק

גובה

גבעת
המטוס

1

811

794.5

190

160

150

58

5

77

9

65

8.5

גבעת
המטוס

1

807.5

793.5

175

145

120

25

2.5

70

9

58

7.5

MAT4

מגורים

גבעת
המטוס

1

791

785

100

70

60

-

-

-

-

-

-

RACHEL1

מגורים

רמת
רחל

1

808

774.5

165

195

200

135

26

165

26

170

26

SC‐11A

מגורים

M

מגורים

MAT3

רחל

מרחק לעבודות ,מ'

המטוס
MAT2

רמת

כתובת

מספר
קומות

גובה
חלון
עליון,
מ'

מפלס
קרקע
עבודות,
מ'

קו דיקור ,מ'

מגורים

מגורים

דרך
חברון
189ב

2

776

767

60

68

54

-

-

-

-

5

2

דרך
חברון

2

811

797

85

105

115

-

-

-

-

-

-

*קידוחי הכלונסאות הסמוכים מבוצעים במסגרת עבודות מקטע  .10האמצעים האקוסטים מפורטים בדוח למקטע .10

הערה חשובה:
נכון לעת כתיבת דו"ח זה מתבצע פינוי של מבנים רבים בגבעת המטוס לצורך הקמת שכונה
חדשה .יש לבדוק את המצב במקום לקראת תחילת העבודות.

 4.2.8מפלסי הרעש החזויים
 4.2.8.1חישוב דו מימדי )אקסל(
מפלסי הרעש החזויים בקולטים הרגישים לפי שלבי עבודה מוצגים בטבלה הבאה:
טבלה מס' 4.2.6א  :מפלסי רעש חזויים מחוץ למבנה ללא מיגון-חישוב דו-מימדיdBA ,
קולט

שימוש

BS‐1
BZ‐1
BZ‐2
BZ‐4
MAT1
MAT2
MAT3
MAT4
RACHEL1
SC‐11A
M

מגורים
מגורים
מגורים
מגורים
מגורים
מגורים
מגורים
מגורים
מגורים
מגורים
מגורים

מפלסי רעש חזויים
בקולטdBA,
עבודות
במזרח

עבודת
במערב

קידוח
כלונסאות

73.6
59.4
69.0
59.2
56.2
58.5
58.9
68.5
62.5
73.0
69.9

73.7
55.5
62.1
59.7
55.1
62.2
61.4
71.6
62.7
71.9
68.1

72.2
68.9
68.5
66.4
66.2
83.0
67.9
78.5
77.3
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קריטריון )עד
 9שעות
עבודה(dBA ,

75

*עבודות חציבה של שני כלים סמוכים.

 4.2.8.2חישוב על פי INOISE
מפלסי הרעש החזויים במבנים על פי תכנת  INOISEמפורטים בטבלה הבאה:
טבלה מס'  4.2.6ב :מפלסי רעש חזויים מחוץ למבנה ללא מיגון-חישוב dBA ,INOISE
קולט

שימוש

BS‐1
BZ‐1
BZ‐2
BZ‐4
MAT1
MAT2
MAT3
MAT4
RACHEL1
SC‐11A
M

מגורים
מגורים
מגורים
מגורים
מגורים
מגורים
מגורים
מגורים
מגורים
מגורים
מגורים

מפלסי רעש חזויים בקולט
עבודות
במזרח

עבודת
במערב

קידוח
כלונסאות

77.8
63.6
72.9
64.9
60.4
63.5
63.2
71.5
66.5
75.9
73.8

77.5
57.5
65.6
62.0
59.8
*64.0
*62.3
74.5
66.2
74.8
73.2

70.3
66.1
63.8
66.8
67
76.1
66.9
74
73.2

קריטריון
)עד  9שעות
עבודה(

75

*עבודות חציבה של שני כלים סמוכים.

 4.2.8.3השוואה בין שתי השיטות
בטבלה הבאה מוצגים ההבדלים במפלסי הרעש המחושבים בשתי השיטות:
טבלה מס'  4.2.6ג :השוואה בין חישוב דו מימדי וחישוב בתכנת  INOISE) INOISEפחות דו מימדי(
הקולט
BS‐1
BZ‐1
BZ‐2
BZ‐4
MAT1
MAT2
MAT3
MAT4
RACHEL1
SC‐11A
M

עבודות
במזרח
4.2
4.2
3.9
5.7
4.2
5.0
4.3
3.0
4.0
2.9
3.9

עבודות
במערב
3.8
2.0
3.5
2.3
4.7
1.8
0.9
2.9
3.5
2.9
5.1

קידוח
כלונסאות
-1.9
-2.8
-4.7
0.4
0.8
-6.9
-1.0
-4.5
-4.1

עיקרי המסקנות:
א .ע"פ החישובים בשתי השיטות ,ברוב הקולטים ומרוב העבודות  -לא צפויות חריגות
במפלסי הרעש.
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ב .חריגות צפויות ב 3 -קולטים ,בעיקר בחישוב הדו-מימדי )המחמיר יותר( בשלב ביצוע
הקידוחים .החריגה שולית למעט קולט  .MAT 4על פי החישוב ב INOISE -צפויה חריגה
שולית בקולט יחיד ,בשלב הקידוחים .ניתוח השוואתי של תוצאות מפלסי הרעש מעלה
כי קיים הבדל בין החישוב הדו מימדי לחישוב על פי  .INOISEהסיבות לכך הינן:
 דיוק קווי טופוגרפיה ודיקור :המיסוכים של קווי הגובה )טופוגרפיה( וקווי דיקור
שרמת דיוקם שונה במודל הדו-מימדי לעומת תכנת  .INOISEבמודל הממוחשב
מוזנת הטופוגרפיה הקיימת כולל תלת-מימד )כולל עקיפות של התפשטות מפלסי
רעש( ואילו במודל האחר ,מוזן קו הדיקור בצורה חד-מימדית )קו ישיר לקולט בלבד(
על פי קו החציבה הסופי.
הערה :לנושא זה עלולה להיות השפעה גדולה כיוון שהמיסוך ע"י קו חציבה סופי
הוא בדרך כלל קטן יותר מהמיסוך ע"י הטופוגרפיה הקיימת.
 שימוש בפסי אוקטב :חישוב הפחתת הרעש ע"י הטופוגרפיה או קווי הדיקור נעשה
בתכנת  INOISEעל פי הספקטרום .חישוב זה מניב הפחתת רעש גדולה יותר
מהחישוב המתייחס לתדר של  500 HZבלבד.
 מפלס פליטה לייחוס :מפלסי הרעש )פליטה( ב  INOISEנמוכים בד"כ מאלו של .FTA

באיורים הבאים מוצגות מפות הרעש מתכנת  INOISEעבור עבודות במזרח ובמערב דרך
חברון ,ובשלב קידוחי הכלונסאות:
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איור  :4.2.1מפת רעש לעבודות ממזרח לדרך חברון

32

איור  :4.2.2מפת רעש לעבודות ממערב לדרך חברון
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איור  :4.2.3מפת רעש לעבודות כלונסאות

 4.2.9צמצום מפגעי רעש
א .גדר אקוסטית זמנית
ככלל לאורך רוב התוואי אין צורך בהקמת גדר אקוסטית זמנית .עם זאת ,בגבול העבודה תוצב
גדר עבודה אטומה למניעת אבק בגובה  2.5מ' אשר תתרום להפחתת רעש.


לפני תחילת העבודות תוצב גדר אקוסטית זמנית אטומה )איסכורית בעובי  1מ"מ או ש"ע(



בסמוך לקולטים  .SC‐11A ,MAT 4גובה הגדר יהיה  2.5מ') .בסמוך לקולט  SC‐11Aהגובה
הוא מעל מפלס דרך חברון .גובה הגדר מעל מפלס הקידוחים יהיה  3מ'(.
34

הגדר תוצב בין חתכים ,0-860-0+960 :ו.1+1470-1+1510 -


הגנה על קולט  BS‐1לשלב עבודות החציבה תתקבל ע"י הגדר הזמנית שתוקם במסגרת

מקטע  ,10אשר תוארך .גובה הגדר 3 :מ' .הגדר תוקם מתחילת המקטע בדרום עד חתך
.0+120
מפלסי הרעש החזויים בקולטים אלו לאחר הקמת הגדר הינם )בחישוב הדו מימדי המחמיר
יותר לקידוחים(:
טבלה מס'  :4.2.7מפלסי רעש חזויים כולל מיגון אקוסטי זמני  -קידוח כלונסאותdBA ,
קולט

שימוש

MAT4
SC11A

מגורים
מגורים

מפלסי רעש חזויים בקולט
ללא מיגון

כולל מיגון

83.0
77.3

72.4
69.2

קריטריון )עד  9שעות עבודה(

75

מפלסי הרעש החזוים מעבודות החציבות )הפחתת המחסום בשיטה הדו-מימדית( ,מוצגת
בטבלה הבאה:
טבלה מס'  :4.2.8מפלסי רעש חזויים כולל מיגון אקוסטי זמני  -חציבותdBA ,
קולט

BS1

שימוש

מגורים

מפלסי רעש חזויים בקולט
ללא מיגון

כולל מיגון

77.8

74.6

קריטריון )עד  9שעות עבודה(

75

יש לציין כי עבודות החציבה לאורך כל מקטע  21ימשכו כ 4-חודשים ,כך שהעבודות מול קולט
 ,BS‐1ימשכו ימים ספורים בלבד .מפלסי הרעש משאר העבודות נמוכים בכ 4dBA -ויותר
ויעמדו בקריטריון הרעש.
מיקום הגדרות וגובהן מוצגים בתשריטים מס' .3.1-3.4
להלן הדמיה של חתך הגדר בסמוך לקולט  .SC‐11Aבהדמיה ניתן לראות את ההפרש במפלסי
הרעש )ה"דלתא"( בין מפלסים עם וללא גדר זמנית:

35

איור  :4.2.4מפלסי הרעש החזויים בקולט  SC‐11Aעם וללא גדר זמנית
ב .קיצור שעות העבודה
אין צורך בהגבלת שעות העבודה ובביצוע "דילוגים".
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 4.2.10אתרי ההתארגנות
האתר הראשי ימוקם בצומת הכניסה הצפוני להר חומה )רביע דרום-מזרחי( והוא אתר
התארגנות אשר שימש כבר בעבר פרויקטים באיזור .האתר מרוחק כ 190-מ' מבית המגורים
הסמוך ביותר .האתר יוקף בגדר אקוסטית זמנית בגובה  2.5מ' .בשל המרחק ממבנים רגישים
אין צורך בנקיטה באמצעים נוספים.
במידה ויוצב גנרטור חירום באתר הוא יהיה מושתק כך שמפלסו לא יעלה על  65dBAבמרחק 7
מ' )להבטחת  40dBAבתוך מבנה מגורים סמוך( ,במידה ויפעל בלילה .במידה ויפעל רק ביום
מפלסו לא יעלה על  75dBAבמרחק  7מ'.

 4.2.11עבודות לילה )בצמתים(
 4.2.11.1רקע
עבודות לילה יתבצעו בעיקר באזורי הצמתים ,זאת כדי להשלים ביצוע בקטעים אותם לא
ניתן לסגור לתנועה בשעות היום .במקטע ישנם  5צמתים .היקף העבודה הצפוי הוא כ3-4 -
לילות בממוצע בחודש בכל צומת )לעיתים ברצף של עד חמישה ימים ולעיתים ימים
בודדים(.
בפרויקט זה המבנים מרוחקים מהצמתים ,ופוטנציאל ההשפעה קטן.
עבודות רועשות לא תבוצענה לאחר השעה  22.00בלילה )קידוחים ,שבירת אספלט שקט,
אבני שפה ,מכבש וכדו'(.

 4.2.11.2המלצות לעבודות בשעות הלילה
להלן פירוט האמצעים המומלצים:


שעות עבודה :יש לצמצם ככל האפשר את העבודות בשעות הלילה ,אלא אם הן נדרשות
בשל שיקולי בטיחות ולאחר קבלת אישור משטרה.



עבודות רועשות במיוחד :בכל מקרה ,עבודות רועשות במיוחד כגון :חציבות ,קידוחים,
תעשינה רק עד השעה .19:00



עבודות רועשות :עבודות רועשות תסתימנה בשעה  .23:00לאחר מכן תבוצעה עבודות
שקטות בלבד.



לא תותר עבודת קידוח כלונסאות בשעות הלילה.



ציוד שקט :יש לעשות שימוש בכלים קטנים ,חדשים ושקטים המאימים לסביבה
עירונית.



אין מבנים רגישים בקו הבנין הראשון בסמיכות לצמתים במרחק של עד  80מ'.
בכל מקרה במידה ותתקבלנה תלונות במהלך העבודות מדיירים ,תוצע אופצית פינוי
לדיירים אלו )במידה ויש צורך לבצע עבודות רועשות במיוחד לאחר השעה .(24:00



ניטור רעש :הקבלן ינטר את מפלסי הרעש מעבודות הלילה על פי המתווה אשר גובש
ע"י המחלקה לאיכה"ס בעיריית ירושלים.
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-

טרם תחילת עבודות הלילה תוגש למח' לאיכ"ס בעיריה תכנית לביצוע מדידות רעש
בשעות הלילה.

-

מדידות הרעש תבוצענה בלילה הראשון של העבודות בכל צומת בנפרד .תוצאות
המדידות יוגשו למח' לאיכ"ס תוך  3ימי עבודה.

-

המדידות תתבצענה בהתאם למסמך המעודכן ביותר של המח' לאיכ"ס בעיריה
15

לעבודות לילה .

 4.2.12חדר מיישרים
חדר מישרים מתוכנן מדרום לתחנת דלק אלון בדרך חברון.
המבנים הרגישים ביוצר הם קרוואנים בגבעת המטוס ,במרחק של מעל ל 150-מ'.
המבנים ברמת רחל מרוחקים כ 300-מ' מהחדר.
קריטריון הרעש הוא לפי תקנות התש"ן 1990-כפי שמוצג בסעיף .4.2.3
על פי התקנות הקריטריון למבנה מגורים בשעות הלילה הינו  40dBAבתוך המבנה.
מקור הרעש של מבנה תחנת מישרים הינו בד"כ מפוחי האיוורור .המערכת נמצאת בחצר אנגלית
ועל פי התכנון הנכחי משוקעת בקרקע .ההנחה היא כי לא יתקיים קו ראיה בין פתחי האיוורור
והמבנים.
על בסיס נתונים אלו אין צורך בנקיטה באמצעים להפחתת רעש.

 4.2.13הסטות תנועה בשלב ההקמה
כאמור ,על פי מידע שהועבר ע"י יועץ התנועה לא יהיה צורך בסגירת נתיבים ובהסטות תנועה אל
רחובות סמוכים או חוצים .ההסטות תהינה מצד לצד לאורך הרחוב.

 15נכון לעת כתיבת דוח זה ,המסמך המעודכן ביותר הוא מ 24-בפברואר . '21
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 4.3מפגעי רעידות
 4.3.1קריטריונים
על פי הנחיות המשרד לאיכות הסביבה אין לחרוג מהערכים המותרים בתקן  DIN4150חלק ,3
הדן בעוצמת הרעידות המרבית המותרת למניעת נזקים למבנה ,ומהערכים המותרים בתקן
 DIN4150חלק  ,2הדן במניעת מטרד לאדם.
הערכים המרבים המותרים לפרקי זמן ארוכים וקצרים לפי תקן  DIN4150-2מפורטים להלן:
טבלה מס'  :4.3.1ערכי רעידות  KBמותרים לפי תקן  DIN 4150-2לעבודה עד  26יום
זמן עבודה

D<6

26<D<78

6<D<26

ערכים

Au

Ao

Ar

Au

Ao

Ar

Au

Ao

Ar

רמה 2

1.2

5

0.8

0.8

5

0.6

0.6

5

0.4

כאשר:
 - Auערך סף תחתון .אם מהירות התנודה המירבית נמוכה מערך זה רמת הרעידות עומדת בדרישות התקן.
 - Aoמפלס סף עליון .אם מהירות התנודה המירבית גבוהה מערך זה ישנה חריגה מדרישות התקן.
- Arמהירות התנודה כתלות באירועים .כאשר רמת הרעידות ) ( KBמצויה בין ערך סף תחתון לעליון
) (Au<KB<Aoההערכה מתבססת על הערך הממוצע  Arעם שקלול לפי פרקי הזמן ).(KBft

 4.3.2הערכת פוטנציאל המפגע
ההשפעה האפשרית היא על מבני המגורים והחינוך הסמוכים.
ניתן ללמוד על פוטנציאל המפגע ממדידות אשר נערכו בפרויקט "גשר קלטראווה" בירושלים:
בפרויקט זה נמדדה עוצמת התנודה על רצפת בית מגורים המצוי במרחק של כ 8 -מ' מאתר בו
עבדו מיקרופיל )מקדח כלונסאות( ובריקר.16
הערכים שנמדדו נעו בין ) 0.18-0.34mm/secבציר  (zבקומת הקרקע והגיעו ל0.22mm/sec -
ברצפת החדר בקומה השלישית.
הכלים בעלי ההשפעה הגבוהה ביותר על רעידות הינם מכונת הקידוח ומחפר .ע"פ מדריך
 17HMMHמפלס הרעידות ) (PPVשל מחפר ) (Large Bulldozerבמרחק כ 7.6 -מ' הוא כ2.3 -
מ"מ/שניה ) ,(Lv=87 VdBושל קודח )ערך גבוה( כ 20-מ"מ/שניה.
 השפעת רעידות על בני אדם:
סוג המבנה המתאים על פי הגדרת תקן  DIN 4150-2לטווח עד  26יום הינו במקרה זה "מבנה
."2

 16תוצאות בדיקת ניסיון של מפלסי רעש ורעידות מפעולות המכונות באתר ,ד"ר מיכאל מוגלבסקי.8/2005 ,
Transit Noise and Vibration Impact Assesment, HMMH, SEP. 2018, Table 7-4.
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17

מרחק המינימום לעמידה בערכים המוצגים בטבלה מס'  4.3.1לעבודה שמשכה עד  26יום
)פטיש על מחפר( הינו כ 6 -מ' )המרחקים מתייחסים לשעות היום!( ,ועבור קידוח/חציבה
)בהנחה מחמירה( כ 20 -מ' .ההנחה שעבודות הקידוח מול כל מבנה לא יעלו על משך זמן זה.
לעבודות של עד  6ימים המרחק לקידוחים/חציבות הינו כ 15 -מ'.

 4.3.3חישובי טווח רעידות ואמצעים לצמצומם
בשל המרחק הגדול בין הקידוחים למבנים הרגישים לא צפויה חריגה מהקריטיריון לרעידות
המשפיעות על בני אדם.

 4.3.4המלצות למניעת מפגעי רעש
ראו פרק ה' בהמשך.

 4.4מפגעי אבק
עבודות בניית תשתיות מלוות לרוב במפגעי אבק כתוצאה מעבודות החפירה ,המילוי ושינוע העפר .גדרות
עבודה אטומות בגובה  2.5מ' למניעת מטרדי אבק יוקמו לאורך שטחי העבודה .מיקום הגדרות מוצג
בתשריטים מס' .3.1-3.4
אמצעים נוספים למניעת מטרדי אבק מפורטים בפרק ה' -הנחיות לצמצום מפגעים ,במסמך זה.
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 4.5מניעת פגיעה בערכי טבע

18

 4.5.1ליווי אקולוג ופיקוח עליון
נדרש ליווי ופיקוח עליון של אקולוג מטעם המזמין על העבודות שבתחום אתרי הטבע גבעת
המטוס וגבעת הארבעה.

 4.5.2צמצום הדיקור ,הגדרת אזורי אל-געת והגנה עליהם
.1
.2

.3

.4

בתחום אתרי הטבע גבעת המטוס וגבעת הארבעה יצומצם תחום הדיקור למינימום.
שטח אתר הטבע גבעת המטוס ושטח אתר הטבע וכרם הזיתים בגבעת הארבעה שמחוץ
לתחום הדיקור יוגדרו כאזורים לשימור .שטח שיוגדר כשטח לשימור ימופה ויימדד טרם
תחילת העבודות.
תנאי לקבלת היתר בנייה/חפירה ראשון ו/או הרשאות לפריצת דרכים ו/או הנחת תשתיות
יהיה גידור השטח לשימור בגדר אטומה ,מחוזקת וצמודה לקרקע למניעת פיזור סלעים,
עפר ופסולת.
בשטחים לשימור ייאסרו כניסה של כלי רכב וביצוע עבודות מסוג כלשהו .לא תותר יציאה
של כלים הנדסיים אל מחוץ לתחום המגודר.

 .5לא יותרו הקמת מחנות קבלן /שטחי התארגנות באזורים שיוגדרו כשטחים לשימור
ובשטחים טבעיים שאינם מופרים.
 .6לא תותר פריצה של דרכי גישה חדשות בשטח הטבעי.
 .7בתום העבודות על הקבלן לדאוג לניקיון כל השטח לרבות המדרונות הסמוכים לאתרי
העבודה.

 4.5.3נוהל הטיפול במינים מוגנים
צמחים מוגנים הם ערכי טבע שהפגיעה בהם אסורה .לפני ביצוע עבודה בשטח ,גם לצורך הצלת
הצמחים ,נדרש לקבל מרשות הטבע והגנים היתר מיוחד לפגיעה בערכי טבע מוגנים ע"פ חוק
גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,תשנ"ח.1998-
ההמלצות להלן מוגשות לאישור מחלקת הקיימות בעיריית ירושלים .עיריית ירושלים איננה
מוסמכת לאשר פגיעה בערכי טבע ,ואישור העירייה אינו מחליף היתר לפגיעה בערכי טבע .יש
להתייעץ עם רשות הטבע והגנים בעניין הטיפול במינים מוגנים ולפעול על פי ההוראות .יש לבקש
היתר לפגיעה בערכי טבע ,בין אם יבוצעו העתקת גיאופיטים או חישוף אקולוגי ,או שניהם.
 .1העתקת צמחים מוגנים
בתחום הדיקור באתר הטבע גבעת המטוס נמצאו גיאופיטים מוגנים ממספר מינים – סתוונית
ירושלים ,נורית אסיה ,כרכום חורפי ,כלנית מצויה ,סחלבים ממינים שונים .ביצוע ההעתקה ,אם
תידרש על ידי רשות הטבע והגנים ,יהיה על ידי קבלן מוכר בעל ניסיון מוכח בתחום זה .הצמחים
 18ע"פ דוחות הסקר האקולוגי של מנחם אדר ,מצורפים כנספחים  2ו 3-למסמך זה .הנחיות לשיקום אקולוגי בגבעת הארבעה לא נכללו בסעיף
זה ,שכן הן נוגעות להקמת החניון במסגרת היתר בניה נפרד.
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יועתקו במועד מתאים )חורף-אביב( ,כל עוד הם ניתנים לאיתור ולזיהוי ,ויועברו לשתילה מיידית
באתר אחר על פי הוראות רט"ג.
 .2חישוף אקולוגי
אפשרות אחרת להצלה של צמחים מוגנים היא על ידי העתקה יחד עם הקרקע העליונה ,במסגרת
של חישוף אקולוגי .להלן ההנחיות לביצוע החישוף:
א .לפני תחילת עבודות יבוצע חישוף של שכבת הקרקע העליונה .החישוף יבוצע בשטחים
שיימצאו כמתאימים לחישוף אקולוגי :יש בהם צומח טבעי ,אין צמחייה פולשנית ,אין
מפגעים .השטחים יסומנו בשטח טרם תחילת העבודות על פי הוראות האקולוג מטעם
המזמין.
ב .תיחשף הקרקע העליונה לעומק  30ס"מ .עבודות החישוף יתבצעו בעונה היבשה ,אחרי פיזור
הזרעים )החל מחודש מאי ,ועד אוקטובר(.
ג .קרקע החישוף תשמש ,בעדיפות ראשונה ,לשיקום אקולוגי של אתר מתאים בתחום
הפרויקט )עדיפות לדופן המזרחית של הפרויקט ,בחיבור לאתר הטבע גבעת הארבעה( ,או
במקום אחר באזור ירושלים .אתר השיקום ייקבע על ידי מחלקת הקיימות .אתר השיקום
יוכן מראש ,לפני פיזור אדמת החישוף )סידור מפלסים ,סילוק פסולת וכד'( .יש להימנע
מאחסון ממושך של קרקע החישוף האקולוגי ,ומומלץ לבצע את הפיזור לפני תחילת עונת
הגשמים .עקב לוח הזמנים של הפרויקט )התחלת עבודה בדצמבר  (2021מומלץ לבצע
כעבודת קידום זמינות לפני תחילת עונת הגשמים ,עד אוקטובר .2021
ד .קרקע שאינה ראויה לחישוף – בקרבת מינים פולשים )כדוגמת חמציץ ,אילנתה( ,פסולת ,נגר
עירוני  -תסומן באופן בולט לפני ביצוע החישוף האקולוגי.
ה .אזורים המיועדים לחישוף ואזורים המוחרגים מהחישוף יסומנו זמן קצר לפני תחילת
העבודות .לצורך המכרז לעבודות עפר ייחשב כל השטח הטבעי שבצדו המערבי של תחום
הדיקור כשטח המיועד לחישוף.
ו .עודף של אדמת חישוף ,שלא ייעשה בו שימוש לצורך שיקום אקולוגי ,ייערם ויישמר לצורך
שיקום נופי בתחום הפרויקט ,על פי ההוראות בנספח הנוף.
 .3תנאים להגשת בקשה להיתר ראשון לעבודות בשטח
ניתן להגיש בקשה להתחלת עבודות בשטח אחרי שיושלמו המטלות הבאות )הערה :מומלץ
שעבודות חישוף אקולוגי יבוצעו בקיץ ,במסגרת קידום זמינות .במקרה כזה סעיפים ג-ה אינם
רלוונטיים לנושא תנאים להיתר(:
א .הושלמה העתקת צמחים מוגנים ,במידה ונדרשה על ידי רשות הטבע והגנים.
ב .גודר שטח העבודות ללא פגיעה באזורי השימור.
ג .סומנו אזורים לחישוף אקולוגי .סעיפים ד-ה להלן חלים רק במידה ומחלקת הקיימות
איתרה ותיאמה אתר לשיקום אקולוגי .במידה ואין אתר לשיקום ,תשמש קרקע החישוף
לשיקום נופי רגיל.
ד .תואם אתר לשיקום אקולוגי ,אליו תועבר קרקע החישוף.
ה .בוצעה ההכנה של אתר השיקום ,והוא זמין להעברה ופיזור של קרקע החישוף האקולוגי.
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 4.5.4ביעור צמחייה פולשנית
.1
.2

.3
.4
.5

תנאי לתחילת עבודה הינו הגשת תכנית לביעור צמחייה פולשנית לבדיקת ואישור המחלקה
לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים.
ככל שתימצא צמחייה פולשנית ,בתחום העבודות או בשטח הצמוד עליו ,היא תסולק על ידי
הקבלן .לצורך כך ,הקבלן יעסיק אגרונום או איש מקצוע אחר מטעמו ,בעל ניסיון בליווי
פרויקטי תשתית וטיפול במינים פולשים .יש להתאים את שיטת הטיפול וההדברה למינים
הספציפיים שאותרו בשטח ,כמפורט במסמכים רלוונטיים )מסמך המדיניות של רט"ג "טיפול
בצמחים פולשים ומתפרצים בעבודות תשתית  -בדגש על תשתיות אורכיות" ,וולצ'אק ואנגרט
" ,2012הצמחים הפולשים בישראל" ,דופור דרור  ,2010 -בהוצאת רט"ג והמשרד להגנת
הסביבה ,או כל פרסום עדכני יותר(.
מוקדים של צמחייה פולשנית יוחרגו מהחישוף האקולוגי ,עד למרחק של  2מ' משולי המוקד,
ויסומנו בשטח באופן בולט.
צמחייה פולשנית וקרקע נגועה יסולקו לאתר מורשה לפי הנחיית המחלקה לקיימות ו/או
המשרד להגנת הסביבה.
לאורך כל תקופת העבודות והשיקום הנופי ,יבוצעו ניטור וביעור של צמחייה פולשנית .ביעור

צמחייה פולשנית יבוצע על ידי הקבלן עד לגמר תקופת הבדק ,בתדירות של אחת לרבעון,
תחת פיקוח של אקולוג מטעם המזמין .ניטור במהלך העבודות יבוצע על ידי האקולוג המלווה
מטעם המזמין אחת לרבעון .הניטור יכלול את תחום העבודות וכן את השוליים של אזורי
שימור ,לאורך הגדר התוחמת את תחום העבודות.
 .6יש להימנע משתילת צמחים הידועים כמינים פולשים או מתפרצים.

 4.5.5תאורה ,מניעה של זיהום אור
 .1במהלך העבודות יקפיד הקבלן במיקום התאורה הזמנית כך שלא יגרם זיהום אור בשטח
לשימור .התאורה תהיה ממוקדת לאזורים הנדרשים בלבד מטעמי בטיחות.
 .2תכנון תאורת הקבע לא יגביר את זיהום האור הקיים כיום מכיוון דרך חברון ,ובמידת
האפשר אף יפחית אותו .התאורה תהיה ממוקדת לאזורים הנדרשים בלבד ולא תאיר את
השטח לשימור .תאורת –  .Full Cutoffצמצום עד מינימום אפשרי של זליגת האור ממרחב
התכנית לעבר השטח הפתוח על ידי תכנון קפדני ,שימוש בתאורה מתוקננת למניעת זליגת
אור ,שימוש בספקטרום המומלץ ,שימוש באמצעי מיסוך.
תכנית התאורה לשלב הקבע אשר מוצגת בסעיף  4.9בהמשך לקחה בחשבון את ההנחיות למניעת
פיזור אור לשטחים הפתוחים.

 4.5.6בעלי חיים
 .1התכנון והביצוע יהיו לפי הנחיות מהנדס העיר למניעת יצירה של בתי גידול פוטנציאלים
לשפני סלע.
 .2לא תותר הבאת כלבים למתחמי מחנות הקבלן ושטח העבודות.
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 .3סניטציה – יוצבו פחים חסיני נבירה ,למניעת יצירה של מוקד משיכה לחיות בר או כלבים
וחתולים משוטטים.

 4.6שימור עצים
 4.6.1סקר עצים
להלן סיכום סטטוס העצים ,ע"פ החלטת המתכנן:
סה"כ עצים לשימור.242 :
סה"כ עצים להעתקה.35 :
סה"כ עצים לכריתה.149 :
טבלה  4.6.1להלן מציגה פירוט של העצים לשימור ,העתקה וכריתה .פירוט מלא של הסיבות
להעתקה/כריתה מופיע בסקר העצים שיועבר בנפרד למחלקה לאיכה"ס בעירייה .העצים לשימור
מופיעים בתשריטי הגידור הסביבתיים.
טבלה מס'  :4.6.1סטטוס העצים במקטע ,ע"פ החלטת המתכנן

 19מתוך סקר עצים למקטע  21שנערך ע"י חנוך בורגר אגרונומים בע"מ ,אוגוסט .2020
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 4.6.2הנחיות לשימור והגנה על עצים במהלך העבודות
א.
ב.
ג.

ד.

ה.

20

לפני תחילת כל עבודות הפיתוח ,על קבלן הפיתוח חלה החובה לסמן את גבול העבודה ואת
העצים המיועדים לשימור.
באחריות הקבלן להגן על העצים תוך הקפת העצים בגדר איסכורית בגובה  2מ' בצורת ריבוע
במרחק של  2.5מ' מגזע העץ )קליפת הגזע( .הגדר תיוצב בעזרת יתדות ברזל.
אין לאפשר כל עבודה בשטח המגודר .במידת הצורך יתבצע גיזום זהיר ומינימאלי להרמת גובה
נוף העץ או לביצוע הקצרה של הנוף בחלקו החיצוני .את העבודה הגננית יבצע גוזם מוסמך
)גוזם מומחה מאושר מטעם משרד החקלאות(.
החפירה באזור בית השורשים תתבצע באופן זהיר וע"פ הנחיית אגרונום .במידת הצורך יופעלו
כלים כגון :מחפר סילוני ,לחץ מים וחפירה ידנית לפינוי אדמה בקרבת השורשים המיועדים
לחיתוך .לא תותר עבודת כלים מכאניים כגון שופל .שורשים שנחשפו יטופלו על פי הנחיות
אגרונום בכתב לפני תחילת הביצוע.
ליווי צמוד של העבודה יתבצע ע"י יועץ אגרונומי מוסמך ומאושר ע"י משרד החקלאות.

באחריות הקבלן להעסיק אגרונום מאושר ע"י משרד החקלאות בעל ידע וניסיון בעבודות מסוג
זה ,אגרונום זה יאושר ע"י המזמין טרם התחלת העבודות .העסקת האגרונום ואישורו ע"י
המזמין הנו תנאי להתחלת העבודה .האגרונום יפקח על ביצוע העבודה וייתן ייעוץ בשלבי
הביצוע לגבי שמירת העצים מפגיעה מכאנית או מניעת כל נזק אחר שייגרם לעצים במהלך
הביצוע.
ו .באחריות הקבלן להעסיק גוזם בעל תעודת "גוזם מומחה" מטעם משרד החקלאות בעל יידע
בעבודות מסוג זה ובעל ניסיון של שלוש שנים לפחות ,על הגוזם להחזיק באישור ביטוח נדרש
ובאישור לעבודה בגובה ,גוזם זה יאושר ע"י המזמין טרם תחילת העבודות ,למען הסר ספק
העסקת הגוזם ואישורו ע"י המזמין הינו תנאי להתחלת העבודה .תפקידו של הגוזם ללוות את
כל שלבי הפרויקט לרבות גיזומי הכנה למניעת שבר ענפים עקב עבודות עם הכלים המכאניים,
עבודות סניטציה ,הרמת נוף ודילול נוף העצים להפחתת ההתאיידות וליצירת איזון בין נוף העץ
למערכת השורשים שנפגעה ,טיפול אורתופדי בפצעים או בפגעים שנוצרו במהלך העבודה.
הגיזום יבוצע באופן מקצועי ובהתאם להנחיות משרד החקלאות .בכל מקרה אין לדלל יותר מ-
 %10מנוף העץ ,כל פצעי הגיזום והחתכים ימרחו במשחת עצים מהסוג "נקטק" או ש"ע.
ז .כל העבודות לחיתוך השורשים ילוו ע"י הגוזם שיבצע חיתוך שורשים נקי ללא קריעות ,יש
לחתוך שורשים עקשניים באמצעות משור שרשרת ,השורשים יטופלו בדרך הבאה  -כל .שורש
משמעותי שמתגלה ,יש לחשוף אותו ולנקותו בעזרת מברשת או לחץ מים או לחץ אוויר .חיתוך
השורשים יבוצע באמצעות משור מכאני ,יש להשאיר פצע חלק .לאחר ביצוע עבודות חיתוך
השורשים יש לרסס ולטפל באזור הפגוע .מיד בסיום החפירה /חציבה על הגוזם לרסס את אזור
בית השורשים נגד פטריות בחומרים הבאים :דלסן  +קוציד ביחס של  1גרם אבקה ל  1ליטר
מים  +פוליקור  550במינון של  %0.1יש לערבב את התמיסה היטב ולרסס על גוש השורשים
 20ההנחית לשימור עצים ניתנו ע"י אדריכלי הנוף בפרויקט ,טל בדיחי ורות ברדוגו ממשרד אהרונסון אדריכלים ,והן כלולות במפרט הטכני
לקבלן.
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שנחשף ,חתכי שורשים בקוטר מעל  5ס"מ ומעלה יטופלו בנוסף לאמור מעלה גם במשחת
גיזום.
ח .עבודות החפירה המתמשכות בקרבת העצים עלולה ליצור מצב של עקה ,אי לכך יש צורך
בהשקיה סדירה לעומק בית השורשים ,על הקבלן לתאם ולהסדיר מראש חיבור למקור מים
פעיל לצורך השקיה סדירה של העצים תכנית ההשקיה תיקבע ע"י המפקח לפי מצב העצים
בשטח .מערכת ההשקיה תכלול את כל האבזרים לפיקוד ,הולכה ,סינון וטפטוף.

 4.7זיהום קרקע
 4.7.1תכנית הקידוחים
סקר היסטורי ותכנית לחקר הקרקע במוקדי הזיהום האפשריים שנמצאו מפורטים בדו"ח
"תוכנית לסקר קרקע ) (phase IIמקטעים  21,20בדרך חברון ירושלים" שנכתב ע"י חברת יוזמות
בספטמבר  .2020הסקר מצורף למסמך זה בנספח מס' .5
התוכנית לחקר הקרקע כוללת קידוחים בשני מוקדים החשודים בזיהום קרקע לאורך מקטע 21
– מול תחנת דלק פיראטית לשעבר שפעלה במגרש המכוניות אוטו פאר ומול תחנת הדלק דור
אלון.
הקידוחים יבוצעו בקצה גבולות התוכנית בקו הכחול ,וזאת על מנת להתקרב ככל הניתן למוקד
החשוד בזיהום .תפיסה זו הינה תפיסת החיץ ,לפיה הקידוחים יבוצעו בסמוך למוקד החשוד
בזיהום ,ובמידה ויתגלה זיהום ,יורחבו הקידוחים לכיוון נתיב הרק"ל המתוכנן עד לאיתור כלל
פלומת הזיהום  -אנכי ורוחבי.
על מנת להעריך את סוגי המזהמים באם קיימים בחתך תת הקרקע במתחמים הנ"ל ,יש לבצע
סקר קרקע ב 11 -נקודות לעומק של עד  2.0מטרים או הגעה למסלע בלתי חדיר .הנקודות
מסומנות באיורים  4.7.1ו 4.7.2 -בהמשך .סקר הקרקע יתבצע בהתאם להנחיות המשרד להגנ"ס
לחקירת אתרים החשודים בזיהום קרקע ) .(21/04/2016בכל מקרה בו תימצא עדות לזיהום
קרקע ,יועמק הקידוח עד לתיחום אנכי של הקדח )חלק מדרישות מהסמכת המעבדה לדיגום
קרקע ע"ב הנחיות המשרד והרשות הלאומית להסמכת מעבדות( .מיקומי הקידוחים מוצגים
באיורים הבאים.
תכנית הקידוחים הוגשה וקיבלה את אישור המשרד להג"ס ,המצורף כנספח מס'  6לדו"ח זה.
המשרד דרש תוספת  2נקודות דיגום בין צומת אשר וינר למיקום מול תחילת סונול לפני הכביש
במקומות הנמוכים בניקוז הטבעי )ראו איור .(4.7.3

 4.7.2תנאים להיתר
א .חל איסור ואין לעבוד באזורים החשודים בזיהום קרקע המסומנים בתשריטים הסביבתיים
אלא רק לאחר קבלת אישור  NFAאו על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה והמחלקה לאיכות
הסביבה בעירייה.
ב .באחריות תכנית אב ועל פי התחייבותה ,לבצע את דיגום הקרקע בנקודות שסוכמו עם המשרד
להג"ס וע"פ ההנחיות בדוח "תוכנית לסקר קרקע ) (phase IIמקטעים  21,20בדרך חברון
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ירושלים" מספטמבר  .2020כמו כן יש לבצע גידום בשתי נקודות נוספות ע"פ דרישת המשרד
במכתב האישור מתאריך .10/9/2020
ג .יש לתאם עם המשרד להג"ס לפחות שבועיים מראש את מועד ביצוע עבודות הדיגום וסקר
הקרקע.
ד .לאחר ביצוע הדיגום ,באחריות תכנית אב לתחבורה להעביר את תוצאות הדיגום למשרד
להג"ס ולמחלקה לאיכות הסביבה בעירייה ,לקבלת הנחיות המשרד והמחלקה להמשך הטיפול
בקרקע ולהעביר את ההנחיות לקבלני הביצוע ולדרוש להקפיד על ביצועם.
ה .לאחר קבלת התוצאות וההנחיות כאמור לעיל ,השלמת הליך הטיפול בקרקע ככל שיידרש הינה
באחריות הקבלן ,ובכלל זאת השלמת חקירת הקרקע ,טיפול בה במידת הצורך ע"פ הנחיות
המשרד להג"ס וקבלת אישור  NFAמהגורם האחראי במשרד להגנת הסביבה שאין זיהום
בשטח.
ו .תנאי לתחילת עבודות הפוליגונים החשודים בזיהום קרקע כאמור לעיל ,יהיה הצגת
אישור  NFAמהמשרד להגנת הסביבה בפני המחלקה לאיכות הסביבה וקבלת אישורה
לתחילת העבודות.
ז .במידה ומתגלה קרקע מזוהמת במהלך העבודות בשטח שאינו נכלל בפוליגונים המחייבים
ביצוע חקר קרקע ,הקבלן יפסיק באופן מיידי את העבודה בשטח ויפנה לקבלת הנחיות המשרד
להגנ"ס.

איור מס'  :4.7.1נקודות קידוח לדיגום קרקע בסמוך למתחם אוטו פאר )תחנת דלק בעבר(
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איור מס'  :4.7.2נקודות קידוח לדיגום קרקע בסמוך לתחנת הדלק דור אלון

איור  :4.7.3שני אזורים בהם יש לבצע קידוחי דיגום קרקע נוספים ,ע"פ דרישת המשרד להג"ס
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 4.8עתיקות
התנאים לביצוע העבודות הכלולות בהיתר זה מפורטים בהיתר על תנאי שניתן ע"י רשות העתיקות ,אשר
מצורף למסמך זה בנספח מס' .4
העבודות בסמוך לאמת המים תבוצענה ע"פ הנחיות מחלקת השימור של רשות העתיקות ,המצורפות גם
הן בנספח מס'  ,4כמפורט להלן:
א .אין לבצע קידוחי כלונסאות במרחק הקטן מ 2-מ' מאמת המים.
ב .יש לפרוס בד גאוטקסטיל בפנים האמה ולמלא אותה בשקי חול.
ג .קירות האמה יכוסו בכללותם על ידי בד גאוטקסטיל וימוגנו ע''י שקי חול שיערמו לכל גובה האמה.
ד .חובה על היזם לעדכן את מינהל השימור באזור ירושלים )המשמר יוסי וקנין( על התחלת ביצוע
הקידוחים ,לפחות שבוע מראש וזאת בכדי לתאם קידוח ראשון בנוכחות איש שימור.
בנוסף ,לצורך מניעת מעבר של כלים הנדסיים בסמוך לאמה ,יש להקים קיר זמני )איסכורית בגובה  2מ'(
במרחק של כמטר מהקיר המתוכנן.

 4.9מיתון נגר עילי
במקטע  21מתוכננים מספר אמצעים למיתון הנגר העילי:


קווי הניקוז הראשיים מתוכננים בקוטר מינימלי של  60ס"מ )כאשר הגיחון מבקש מינימום של 50
ס"מ לצרכי ניקוז גרידא( ובחלקו הצפוני מוגדלים אף ל 80-ס"מ.



בחלקו המרכזי של המקטע )דרומית לרחוב שמואל מאיר ולחניון המתוכנן( ,קיים מוצא ניקוז לפני
השטח .במסגרת פרויקט הקו הכחול ,מוצא זה מוסדר וכולל טרסות לשבירת הזרימה והשהיית
הנגר.



יתרון נוסף של מוצא זה הינו השהיית נפחי הנגר אשר מוזרמים במערכת הניקוז התת-קרקעית
העירונית ולמעשה מטופלים בשלב מוקדם ביחס לקליטתם.

מוצא הניקוז מצוי בתחום אתר טבע עירוני "גבעת הארבעה ומנזר מר אליאס" .ביצוע מוצא הניקוז
יעשה תחת פיקוח צמוד של האקולוג המלווה את ביצוע הפרויקט.

 4.10מניעת זיהום אור
במקטע  21תוכננו גופי תאורה בעלי מגביל אור אחורי בשטחים הסמוכים לאתרי הטבע העירוני .ראו
תכנון תאורה וחישוב עוצמות הארה לאורך התוואי בתשריט מס' .4.1
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5

פרק ה'  -הנחיות סביבתיות לקבלן

 5.1תנאים לתחילת העבודות
טרם תחילת העבודות יש להגיש למחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים טבלה המפרטת את סטטוס
הביצוע של התנאים הבאים:
סטטוס

מס'

תנאים לתחילת עבודות

5.1.1

התקשרות עם יועץ אקוסטי ,יועץ סביבתי ,אגרונום וגוזם
בעלי ניסיון בליווי ביצוע של פרויקטי תשתיות ,אשר ילוו
את העבודות.

5.1.2

הצגת הסכם חתום עם אתר מאושר ומוסדר לקליטת עודפי
עפר ופסולת בניין.

5.1.3

הגשת תכנית אתר התארגנות לאישור המחלקה לאיכות
הסביבה בעירייה.

5.1.4

הגשת תכנית אתר לאחסון זמני של עודפי עפר ופסולת
בנייה ,או לחילופין תכנית הטיפול לסילוק מידי של עודפי
העפר ופסולת הבניה ,לאישור המחלקה לאיכות הסביבה.

5.1.5

הגשת תכנית ניקוז מי נגר וטיפול בהם בעת העבודות,
לאישור המחלקה לאיכות הסביבה.

5.1.6

הגשת תכנית למניעת מטרדי אבק ,לאישור המחלקה
לאיכות הסביבה בעירייה

5.1.8

הגשת דוח המציג את תוצאות מדידות הרעש מציוד הבנייה,
כמפורט בסעיף  5.2.3למחלקה לאיכות הסביבה בעירייה.

5.1.9

הקמת כל הגדרות המופיעות בתשריטי הסביבה לפני תחילת
העבודות .מיקום גידור אתר ההתארגנות בשטח אתר הטבע
העירוני "גבעת הארבעה" יתואם מראש מול המחלקה
לאיכה"ס במסגרת סיור בשטח.

הערות

 5.1.10לפי צורך -הגשת דוח אקוסטי כתנאי לביצוע עבודות לילה,
לאישור המחלקה לאיכות הסביבה בעירייה.
 5.1.11הכנת תכנית ניהול הסביבה בהתאם להנחיות העירייה
והגשתה לאישור המחלקה לאיכות הסביבה בעירייה.

 5.2מניעת מפגעי רעש ורעידות
 5.2.1שעות העבודה יהיו בין  07:00ל 19:00 -על פי תקנות למניעת מפגעים .1992
 5.2.2גדר אקוסטית זמנית בשטחי העבודה:


לפני תחילת העבודות תוצב גדר איסכורית אטומה ורציפה בגובה  2.5מ' ובעובי  1מ"מ או ש"ע בין
חתכים ,0-860-0+960 :ו ,1+1470-1+1510 -בסמוך לקולטים  .SC‐11A ,MAT 4גובה הגדר יהיה
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 2.5מ') .בסמוך לקולט  SC‐11Aהגובה הוא מעל מפלס דרך חברון .גובה הגדר מעל מפלס
הקידוחים יהיה  3מ'(.


הגנה על קולט  BS‐1לשלב עבודות החציבה תתקבל ע"י הגדר הזמנית שתוקם במסגרת מקטע ,10

אשר תוארך .גובה הגדר 3 :מ' .הגדר תוקם מתחילת המקטע בדרום ועד חתך .0+120
מיקום הגדרות וגובהן מוצגים בתשריטי ההנחיות הסביבתיות אשר כלולים בתשריט הבקשה
להיתר )גרמושקה(.
 5.2.3אתר ההתארגנות:


אתר ההתארגנות יוקף בגדר איסכורית אטומה ורציפה בגובה  2.5מ' ובעובי  1מ"מ או שווה ערך.



במידה ויוצב גנרטור חירום באתר הוא יהיה מושתק כך שמפלסו לא יעלה על  65dBAבמרחק  7מ'
)להבטחת  40dBAבתוך מבנה מגורים סמוך( ,במידה ויפעל בלילה .במידה ויפעל רק ביום מפלסו

לא יעלה על  75dBAבמרחק  7מ'.
 5.2.4לפני הפעלת הציוד בשטח יש לבצע מדידות רעש סביב הכלים לפי תקנות למניעת מפגעים )רעש
בלתי סביר מציוד בנייה(  .1979דו"ח המדידות יועבר לאישור המחלקה לאיכות סביבה בעירייה.
5.2.5
5.2.6

5.2.7
5.2.8

יידוע תושבים :שבוע לפני תחילת העבודות ,בדגש על שלב קידוחי הכלונסאות והחציבות ,תימסר
הודעה לתושבי המבנים הסמוכים לתוואי העבודות.
במידה ותתקבל תלונה בגין רעש או רעידות ,או במידה והועברה דרישה מהמח' לאיכה"ס ,יבצע
הקבלן תוך שבוע מדידת רעש/רעידות לבירור התלונה .דו"ח מדידות יועבר מידית לאישור
המחלקה לאיכות הסביבה בעירייה.
במידה ובמדידות הרעש /רעידות ימצא כי מתקבלת חריגה מהקריטריונים האקוסטיים ,על הקבלן
להציג פתרונות למזעור המפגע לאישור המח' לאיכות הסביבה בעירייה.
במידה והקבלן ירצה להגיש חלופה אקוסטית או להסיר חלק מההגבלות האקוסטיות ,יהיו
באחריותו לספק נספח אקוסטי מפורט ומדידות רעש לאישור המח' לאיכה"ס של עיריית ירושלים.

 5.3עבודות לילה
 5.3.1לא יותרו עבודות לילה אלא בהתאם לדרישות משטרת ישראל ובכפוף להנחיות ולאישור המחלקה
לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים.
 5.3.2עבודות הלילה וניטור הרעש יהיו על פי המתווה המעודכן ביותר של המח' לאיכה"ס בעירייה
)מתאריך  24/02/2021או גרסה עדכנית יותר אם ישנה(.
 5.3.3תכנון עבודות לילה :הקבלן יתכנן את עבודות הלילה בצומת שמואל מאיר כך שמספר הלילות
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7

בהם יבוצעו עבודות רועשות לא יעלה על  10לילות ככל הניתן.
שעות עבודה :יש לצמצם ככל האפשר את העבודות בשעות הלילה ,אלא אם הן נדרשות בשל
שיקולי בטיחות ולאחר קבלת אישור משטרה.
עבודות רועשות במיוחד :בכל מקרה ,עבודות רועשות כגון :חציבות ,קידוחים ,ניסור וסלילת כביש
תעשינה רק עד השעה  .19:00לאחר מכן תבוצענה עבודות שקטות בלבד ,כגון :הנחת תשתיות.
לא תותר עבודת קידוח כלונסאות בשעות הלילה.
ציוד שקט :יש לעשות שימוש בכלים קטנים ,חדשים ושקטים המתאימים לסביבה עירונית.
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 5.3.8פינוי דיירים :במידה ותתקבלנה תלונות במהלך העבודות מדיירים ,תוצע אופציית פינוי לדיירים
אלו )במידה ויש צורך לבצע עבודות רועשות במיוחד לאחר השעה .(24:00
 5.3.9ניטור רעש :הקבלן יינטר את מפלסי הרעש מעבודות הלילה על פי המתווה המעודכן ביותר
לעבודות לילה של המחלקה לאיכה"ס בעיריית ירושלים .טרם תחילת עבודות הלילה תוגש למח'
לאיכה"ס בעירייה תכנית לביצוע מדידות רעש בשעות הלילה .מדידות הרעש תבוצענה בלילה
הראשון של העבודות בכל צומת בנפרד .תוצאות המדידות יוגשו למח' לאיכ"ס תוך  3ימי עבודה.

 5.4אמצעים למניעת מפגעי אבק
לצורך צמצום ומניעת מפגעים אלו ,ינקוט הקבלן באמצעים המקובלים להנחתת אבק מעבודות עפר:
 5.4.1יש להרטיב את דרכי הגישה הבלתי סלולות ע"י מכלית מים או חומר פולימרי המאושר להרבצת
אבק ,לפחות פעמיים ביום בתקופות היבשות ,ויותר מכך בהתאם לצורך בתחום שטח העבודות
עליהן ינועו כלי העבודה .אסורה הרטבה במים מלוחים.
 5.4.2אחסון חומרי מילוי :יש להרטיב את ערמות אחסון החומרים וערמות עפר באזורי ההעמסה
והעירום כך שישמר חומר לח כל הזמן ולא יגרם מטרד אבק .ערמות העפר ימוקמו רחוק ככל
האפשר ממבנים רגישים.
 5.4.3בעת שימוש בכלי חפירה מסוג "מיקרופייל" יחובר המכשיר למקור מים אשר יספק כמות מים
מספקת להרטבה של בור הקידוח בכל זמן עבודת המכשיר.
 5.4.4העמסת המשאיות בחומר הגורם לאבק תעשה מגובה מינימלי ולתוך ארגז המשא.
 5.4.5יש לכסות בכיסוי ברזנט את כל המשאיות ומובילי עפר )גם במידה והן ריקות( הנכנסות ויוצאות
משטח העבודות .יש לוודא כי היריעות מתוחות ומהודקות לדופן הארגז.
 5.4.6יש לבצע ניקוי של גלגלי משאיות ע"י שוקת שטיפת גלגלים /מתקן ייעודי טרם היציאה לרחוב,
לצורך צמצום מטרדי העפר .במידה ויתגלו מטרדי עפר מחוץ לשטח העבודות ,על הקבלן לנקוט
בכל האמצעים על מנת להימנע מהוצאת עפר מחוץ לשטח העבודות.
 5.4.7יש לבצע טאטוא של דרכי הגישה בנקודות הסמוכות לכניסה לשטח העבודות ,לצורך מניעת
הרחפת אבק בדרכים.
 5.4.8תלונות על מטרדי אבק יטופלו מידית ע"י הקבלן ,דוח הטיפול יוגש למח' לאיכות הסביבה
בעירייה.
 5.4.9עירום עפר אשר יאוחסן בשטח לפרק זמן העולה על שבוע ,יכוסה ביריעה אטומה.
 5.4.10הקבלן יתקין גדרות עבודה אטומות למניעת מטרדי אבק בגבול שטחי העבודה ,ע"פ הסימון
המופיע בתשריטים הסביבתיים בתשריט הבקשה להיתר.
 5.4.11על מנהל הביצוע להדריך ולוודא כי כל העובדים ,הספקים וקבלני המשנה הנכנסים לאתרי
העבודות להכיר את האמצעים למניעת אבק ויפעלו על פיהם.

 5.5טיפול בעודפי עפר ובפסולת בניה
 5.5.1תנאי לתחילת העבודה הינו הצגת ההסכם עם מפעיל האתר המורשה לקליטת עודפי עפר ופסולת
בניה למהנדס העיר ולמח' לאיכות הסביבה בעירייה.
 5.5.2על מנהל הביצוע לוודא כי העובדים ,הספקים וקבלני המשנה הנכנסים לאתרי העבודות יכירו את
האמצעים לטיפול בפסולת בניין/עודפי עפר ויפעלו על פיהם.
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 5.5.3אסורה שריפת פסולת מסוג כלשהו בתחומי התכנית.
 5.5.4אסורה הטמנה בקרקע של פסולת או עודפים מכל סוג.
 5.5.5אחסון של עודפי עפר ופסולת בניה באתר יהיה בכפוף לאישור המחלקה לאיכה"ס בעירייה .טרם
תחילת העבודות תוגש לאישור מהמחלקה לאיכות הסביבה תכנית הטיפול לסילוק מידי של עודפי
העפר ופסולת הבניה.

 5.6אתרי התארגנות
5.6.1
5.6.2

5.6.3
5.6.4

אתר ההתארגנות בשלבי העבודה  0ו 1-יוקם בשטח מופר בשולי אתר הטבע העירוני "גבעת
הארבעה" כמסומן בתשריט הסדרי התנועה ובתשריטי ההנחיות הסביבתיות לשלבים אלה.
טרם תחילת העבודה הקבלן יגיש תכנית מפורטת של אתר ההתארגנות ,השימושים המבוקשים
)כגון עירום עפר ,אחסון ציוד ,מגרסה ,שטיפת בטון וכדומה( והאמצעים למניעת מטרדים
סביבתיים לאישור המחלקה לאיכה"ס בעירייה .התכנית תציג אמצעים למיגון והגנה על העצים
המיועדים לשימור/העתקה בתחום אתר ההתארגנות.
שינוי אתר ההתארגנות בשלב חפירת החניון כפוף להגשת תכנית הקבלן לאישור המחלקה
לאיכה"ס בעיריית ירושלים.
גידור אתרי ההתארגנות בכל שלב יהיה ע"פ המפורט בסעיף  5.2.3לעיל או בגובה רב יותר לפי

הנחיות היועץ האקוסטי.
 5.6.5הקבלן יתאם את הגידור סביב אתרי ההתארגנות ,שבתחום אתר הטבע העירוני "גבעת הארבעה",
עם המח' לאיכה"ס בעירייה במסגרת סיור בשטח .התיאום יתבצע לפני תחילת שלב העבודה
הראשוני )שלב  (0ועם כל שינוי של האתר )עקב העבודות להקמת החניון או כל סיבה אחרת(.
 5.6.6הקמת אתרי התארגנות במקום אחר מזה הכלול בתשריט ההיתר תלווה ע"י יועץ אקוסטי ויועץ
סביבתי .המיקום החלופי ותכנית האתר יוגשו לאישור המח' לאיכה"ס בעירייה.
 5.6.7לא יותרו הקמת מחנות קבלן /שטחי התארגנות באזורים שיוגדרו כשטחים לשימור ובשטחים
טבעיים שאינם מופרים.

 5.7הוראות לתפעול אתרים
 5.7.1אמצעים למניעת זיהום קרקע מאחסון מכלי דלק ושמן
 .5.7.1.1מכלי דלק יותקנו בתוך מאצרות שנפחן  110%מנפח המכל עצמו.
 .5.7.1.2הניקוז לסביבה של הנוזלים אשר הצטברו במאצרות  -אסורה .הנוזלים שהצטברו
במאצרות ישאבו ויפונו למיכל המרכזי לאיסוף שמנים משומשים.
 .5.7.1.3שמן משומש ייאסף ויאוחסן בתוך מכלי מרכזי לאיסוף שמנים משומשים אשר יותקן
במאצרה תקנית וכאשר יתמלא המכל יועבר לאתר למחזור שמנים.
 .5.7.1.4מסנני שמן משומשים יאספו ואוחסנו במאצרה תקנית או על משטח בטון המנוקז למפריד
שמנים .המסננים יועברו לאתר מאושר לטיפול במסנני שמן.
 .5.7.1.5מיכל הדלק של הגנרטור יותקן במאצרה תקנית.
 .5.7.1.6תבוצע בקרה זהירה וצמודה של דליפות שמנים ודלקים מציוד מכאני ומכלי דלק ושמנים.
אסורה כל דליפה.
 .5.7.1.7תבוצע בקרה לאביזרי תדלוק ע"י מפעיל האביזרים למניעת גלישת נזילות או עודפים על
הקרקע.
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 .5.7.1.8משטחי תדלוק וטיפולים לציוד העבודה יצופו חומר אטום וינוקזו למיכל אטום.
התשטיפים שיאספו יפונו למפעל לטיפול בתשטיפים.
 5.7.2אחסון מצברים משומשים
 .5.7.2.1תוקם פינת אחסנה למצברים משומשים עד לסילוקים מהשטח .המצברים יאוחסנו
במעצרה עשויה פוליאתילן ויוחזרו לספק המצברים .חל איסור מוחלט על השלכת
מצברים משומשים בשטח.
 5.7.3מניעת יתושים
 .5.7.3.1חל איסור על היווצרות מקווי מים עומדים או ביוב בתחומי התכנית.
 .5.7.3.2במידה שהתגלתה דגירת יתושים באתר העבודה ,יש להתקשר מידית עם מדביר מוסמך
ולטפל בחיסול המפגע.
 5.7.4שירותים
 .5.7.4.1שירותי העובדים יחוברו לרשת הביוב העירונית .לחילופין יוקמו באתר שירותים כימיים.
 .5.7.4.2על הקבלן לדאוג לביובית אשר תשאב את הביוב מהמכל למט"ש מאושר.
 .5.7.4.3על הקבלן לשמור כל משך הפרויקט את הקבלות המאושרות כי פינוי הביוב בוצע לאתר
מט"ש מאושר.
 5.7.5תנאים נוספים
 .5.7.5.1אין להקים מבנים או חלקי מבנים מאסבסט .הקמת מבנים ,חלקי מבנים ומתקנים
באתרי ההתארגנות תבוצע בהתאם לכל דין.
 .5.7.5.2אסורה הקמת מבני קבע \ מבנים קבועים באתרי ההתארגנות .כל המבנים והתשתיות
המוקמים באתרי ההתארגנות הם ארעיים.
 .5.7.5.3מיקום המבנים יהיה תואם את אשר מופיע בתכניות אתרי ההתארגנות.
 .5.7.5.4תכנית התאורה של אתר ההתארגנות תיכלל בתכניות האתר שיוגשו לאישור המחלקה
לאיכה"ס בעירייה .התאורה תהיה ממוקדת לאזורים הנדרשים בלבד מטעמי בטיחות.
 .5.7.5.5חומרי בניין יאוחסנו אך ורק בשטחי עבודות ובאתרי אחסון ולא בשטחי ההתארגנות
המיועדים לשימוש משרדי האתר בלבד ובאופן מסודר ובבטיחות מרבית .יש למנוע מטרדי
אבק וריחות משטחי האחסון .אין לאחסן במחנה הקבלן ציוד וחומרים שאינם קשורים
לעבודות נושא התכנית.
 .5.7.5.6חניית כלי צמ"ה – חניון כלי צמ"ה יהיה בתחום שטחי העבודות .לא תותר חניה של כלי
צמ"ה בתחום שטחי ההתארגנות.
 .5.7.5.7מכלי אצירת הפסולת הביתית בשטחי ההתארגנות ובאזורי העבודה יותקנו עם מכסה
מונע נבירה ע"י סוגר פיסי או ע"י מכסה כבד שלא יאפשר פתיחה ע"י בעלי חיים.
 .5.7.5.8לא תותר כניסת בעלי חיים לשטחי העבודה וההתארגנות.
 .5.7.5.9על הקבלן למנוע הפצת מחלות מחיות בר .אסורה החזקת כלבים וחתולים במחנות
הקבלן.
 .5.7.5.10אסורה הדלקת מדורות או חימום ע"י הבערת צומח מקומי  -עצים ,שיחים ,עשבייה.
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 .5.7.5.11אין לבצע אחסון של ערמות עפר בשטח העבודות.
 .5.7.5.12אין להשליך פסולת מכל סוג שהוא בשטח העבודות אלה לרכזם בכלי האצירה המותקנים
במכסה למניעת נבירה .יבוצע איסוף אשפה בסיום כל יום עבודה.
 .5.7.5.13טרם תחילת העבודות ,על הקבלן לקבל אישור מהמחלקה לאיכות הסביבה על מיקום
נקודות שטיפת הבטון וריכוזו באתר.

 5.8קרקע מזוהמת
5.8.1

5.8.2

5.8.3
5.8.4

חל איסור ואין לעבוד באזורים החשודים בזיהום קרקע המסומנים בתשריטים הסביבתיים אלא
רק לאחר קבלת אישור  NFAאו על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה והמחלקה לאיכות הסביבה
בעירייה.
באחריות תכנית אב ועל פי התחייבותה ,לבצע את דיגום הקרקע בנקודות שסוכמו עם המשרד
להג"ס וע"פ ההנחיות בדוח "תוכנית לסקר קרקע ) (phase IIמקטעים  21,20בדרך חברון
ירושלים" מספטמבר  .2020כמו כן יש לבצע גידום בשתי נקודות נוספות ע"פ דרישת המשרד
במכתב האישור מתאריך .10/9/2020
יש לתאם עם המשרד להג"ס לפחות שבועיים מראש את מועד ביצוע עבודות הדיגום וסקר
הקרקע.
לאחר ביצוע הדיגום ,באחריות תכנית אב לתחבורה להעביר את תוצאות הדיגום למשרד להג"ס

ולמחלקה לאיכות הסביבה בעירייה ,לקבלת הנחיות המשרד והמחלקה להמשך הטיפול בקרקע
ולהעביר את ההנחיות לקבלני הביצוע ולדרוש להקפיד על ביצועם.
 5.8.5לאחר קבלת התוצאות וההנחיות כאמור לעיל ,השלמת הליך הטיפול בקרקע ככל שיידרש הינה
באחריות הקבלן ,ובכלל זאת השלמת חקירת הקרקע ,טיפול בה במידת הצורך ע"פ הנחיות
המשרד להג"ס וקבלת אישור  NFAמהגורם האחראי במשרד להגנת הסביבה שאין זיהום בשטח.
 5.8.6תנאי לתחילת עבודות הפוליגונים החשודים בזיהום קרקע כאמור לעיל ,יהיה הצגת אישור NFA
מהמשרד להגנת הסביבה בפני המחלקה לאיכות הסביבה וקבלת אישורה לתחילת העבודות.
 5.8.7במידה ומתגלה קרקע מזוהמת במהלך העבודות בשטח שאינו נכלל בפוליגונים המחייבים ביצוע
חקר קרקע ,הקבלן יפסיק באופן מיידי את העבודה בשטח ויפנה לקבלת הנחיות המשרד להג"ס.

 5.9הנחיות לניקוז
 5.9.1טרם תחילת העבודות ,על הקבלן להגיש תכנית ניקוז זמנית לאתר ,כך שלא תתאפשר זרימה של
מי נגר מזוהמים מאתר העבודות לסביבה ,ולאשר אותה למול המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית
ירושלים .אין לאפשר זרימת נגר מזוהם אל עבר אתרי הטבע העירוניים.
 5.9.2בכל שלב בביצוע יינקטו הפעולות הנחוצות למניעת הצפות ,שיטפונות והיקוות מים העלולים
להיגרם כתוצאה מביצוע העבודות בתוכנית זו .יובטח ניקוז שטחים גובלים ושימושים קיימים
בתקופת העבודות.
 5.9.3טרם תחילת העבודות ,על הקבלן לבנות תעלות היקפיות ובור קליטה סביב אתר העבודה ,לצורך
מניעת זיהום הסביבה.
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 5.9.4ביצוע מוצא הניקוז בשטח אתר הטבע העירוני גבעת הארבעה יעשה תחת פיקוח צמוד של האקולוג
המלווה את ביצוע הפרויקט.

 5.10אמצעים להגנה על ערכי טבע באזורי הטבע העירוניים
 5.10.1ליווי אקולוג ופיקוח עליון
תנאי למתן היתר בניה /חפירה ראשון ו/או הרשאות לפריצה דרכים ו /או הנחת תשתיות יהיה
ליווי ופיקוח עליון של אקולוג מטעם המזמין על העבודות שבתחום אתרי הטבע גבעת המטוס,
גבעת הארבעה )הקמת אתר התארגנות וביצוע מוצא הניקוז( ורמת רחל )הקמת קיר .(RW21-14
 5.10.2הגדרת אזורים לשימור והגנה עליהם במשך העבודות
 .1בתחום אתרי הטבע גבעת המטוס וגבעת הארבעה יצומצם תחום הדיקור למינימום.
 .2שטח אתר הטבע גבעת המטוס ושטח אתר הטבע וכרם הזיתים בגבעת הארבעה שמחוץ
לתחום הדיקור יוגדרו כאזורים לשימור .שטח שיוגדר כשטח לשימור ימופה ויימדד טרם
תחילת העבודות.
 .3תנאי לקבלת היתר בנייה/חפירה ראשון ו/או הרשאות לפריצת דרכים ו/או הנחת תשתיות

.4
.5
.6
.7
.8

יהיה גידור השטח לשימור בגדר אטומה ומחוזקת וצמודה לקרקע )גדר ניו ג'רסי ומעליה גדר
איסכורית ע"פ הפרט המופיע בתשריטים הסביבתיים בתשריט הבקשה להיתר( למניעת פיזור
סלעים ,עפר ופסולת.
בשטחים לשימור ייאסרו כניסה של כלי רכב וביצוע עבודות מסוג כלשהו .לא תותר יציאה של
כלים הנדסיים אל מחוץ לתחום המגודר.
לא יותרו הקמת מחנות קבלן /שטחי התארגנות באזורים שיוגדרו כשטחים לשימור
ובשטחים טבעיים שאינם מופרים.
לא תותר פריצה של דרכי גישה חדשות בשטח הטבעי.
יש להימנע מכניסה לשטחים לא מופרים ומפגיעה בעצים בוגרים .יש להגן על העצים
הסמוכים לתוואי העבודות.
בתום העבודות על הקבלן לדאוג לניקיון כל השטח לרבות המדרונות הסמוכים לאתרי
העבודה.

 5.10.3נוהל הטיפול במינים מוגנים בתחום אתר הטבע העירוני גבעת המטוס
יש להתייעץ עם רט"ג לגבי נוהל הטיפול המומלץ – העתקת גיאופיטים ו/או חישוף אקולוגי .לפני
תחילת העבודות בשטח גבעת המטוס יש לקבל מרט"ג היתר מיוחד לפגיעה בערכי טבע מוגנים ע"פ
חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,תשנ"ח.1998-
להלן הנחיות להעתקת צמחים מוגנים או לחילופין לביצוע חישוף אקולוגי .יש לפעול על פי
ההוראות בהתאם לסיכום עם רט"ג וע"פ תנאי ההיתר המיוחד שניתן על-ידם.
 .1העתקת צמחים מוגנים
בתחום הדיקור נמצאו גיאופיטים מוגנים ממספר מינים .ביצוע ההעתקה ,אם תידרש על ידי
רשות הטבע והגנים ,יהיה על ידי קבלן מוכר בעל ניסיון מוכח בתחום זה .הצמחים יועתקו
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במועד מתאים )חורף-אביב( ,כל עוד הם ניתנים לאיתור ולזיהוי ,ויועברו לשתילה מידית
באתר אחר על פי הוראות רט"ג.
 .2חישוף אקולוגי
א .לפני תחילת עבודות יבוצע חישוף של שכבת הקרקע העליונה לעומק  30ס"מ .החישוף
יבוצע בשטחים שיימצאו כמתאימים לחישוף אקולוגי :יש בהם צומח טבעי ,אין
צמחייה פולשנית ,אין מפגעים .השטחים יסומנו בשטח טרם תחילת העבודות על פי
הוראות האקולוג מטעם המזמין.
ב .עבודות החישוף יתבצעו בעונה היבשה ,אחרי פיזור הזרעים )החל מחודש מאי ,ועד
אוקטובר(.
ג .קרקע החישוף תשמש ,בעדיפות ראשונה ,לשיקום אקולוגי של אתר מתאים בתחום
הפרויקט )עדיפות לדופן המזרחית של הפרויקט ,בחיבור לאתר הטבע גבעת הארבעה(,
או במקום אחר באזור ירושלים .אתר השיקום ייקבע על ידי מחלקת הקיימות .אתר
השיקום יוכן מראש ,לפני פיזור אדמת החישוף )סידור מפלסים ,סילוק פסולת וכד'( .יש
להימנע מאחסון ממושך של קרקע החישוף האקולוגי ,ומומלץ לבצע את הפיזור לפני
תחילת עונת הגשמים .עקב לוח הזמנים של הפרויקט )התחלת עבודה בדצמבר (2021
מומלץ לבצע כעבודת קידום זמינות לפני תחילת עונת הגשמים ,עד אוקטובר .2021
ד .קרקע שאינה ראויה לחישוף – בקרבת מינים פולשים )כדוגמת חמציץ ,אילנתה( ,פסולת,
נגר עירוני ,תסומן באופן בולט לפני ביצוע החישוף האקולוגי.
ה .אזורים המיועדים לחישוף ואזורים המוחרגים מהחישוף יסומנו זמן קצר לפני תחילת
העבודות .לצורך המכרז לעבודות עפר ייחשב כל השטח הטבעי שבצדו המערבי של תחום
הדיקור כשטח המיועד לחישוף.
ו .עודף של אדמת חישוף ,שלא ייעשה בו שימוש לצורך שיקום אקולוגי ,ייערם ויישמר
לצורך שיקום נופי בתחום הפרויקט ,על פי ההוראות בנספח הנוף.
 .3תנאים להגשת בקשה להיתר ראשון לעבודות בשטח
ניתן להגיש בקשה להתחלת עבודות בשטח אחרי שיושלמו המטלות הבאות)הערה :מומלץ
שעבודות חישוף אקולוגי יבוצעו בקיץ ,במסגרת קידום זמינות .במקרה כזה סעיפים ג-ה אינם
רלוונטיים לנושא תנאים להיתר(:
א .הושלמה העתקת צמחים מוגנים ,במידה ונדרשה על ידי רשות הטבע והגנים.
ב .גודר שטח העבודות ללא פגיעה באזורי השימור .לחילופין וע"פ דרישת רט"ג:
ג .סומנו אזורים לחישוף אקולוגי .סעיפים ד-ה להלן חלים רק במידה ומחלקת הקיימות
איתרה ותיאמה אתר לשיקום אקולוגי .במידה ואין אתר לשיקום ,תשמש קרקע החישוף
לשיקום נופי רגיל.
ד .תואם אתר לשיקום אקולוגי ,אליו תועבר קרקע החישוף.
ה .בוצעה ההכנה של אתר השיקום ,והוא זמין להעברה ופיזור של קרקע החישוף האקולוגי.
 5.10.4תכנון תאורה ומניעה של זיהום אור
 .1תאורה תהיה סביב אתר ההתארגנות בלבד כמפורט בסעיף  5.7.5לעיל או בשטחי העבודות
לצורך ביטחון בלבד במידת הצורך .במהלך העבודות יקפיד הקבלן במיקום התאורה הזמנית
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כך שלא יגרם זיהום אור לשטחים פתוחים רגישים ולבתי תושבים .התאורה תהיה ממוקדת
לאזורים הנדרשים בלבד מטעמי בטיחות.
 .2תכנון התאורה יהיה ע"פ התכנית שאושרה ע"י המחלקה לאיכה"ס בעיריית ירושלים למניעת
זיהום אור בשטח אתרי הטבע העירוניים הגובלים בפרויקט  -גבעת הארבעה ומנזר מר
אליאס ,גבעת המטוס ומתחם רמת רחל.

 5.10.5בעלי חיים
התכנון והביצוע יהיו לפי הנחיות מהנדס העיר למניעת יצירה של בתי גידול פוטנציאלים לשפני
סלע.

 5.11הנחיות למניעת התבססות צמחים פולשים
 5.11.1אין לנטוע צמחים הידועים כמינים פולשים או מתפרצים.
 5.11.2אין להביא או להשתמש שימוש חוזר בקרקע משטח שבו גדלים צמחים פולשים )מרחק של
לפחות  10מ'( לצרכי חיפוי בשל החשש מהימצאות זרעים שעשויים לנבוט ולהתבסס באתרים
חדשים.
 5.11.3ככל שתימצא צמחייה פולשנית ,בתחום העבודות או בשטח הצמוד עליו ,היא תסולק על ידי
הקבלן .לצורך כך ,הקבלן יעסיק אגרונום או איש מקצוע אחר מטעמו ,בעל ניסיון בליווי פרויקטי
תשתית וטיפול במינים פולשים .יש להתאים את שיטת הטיפול וההדברה למינים הספציפיים
שאותרו בשטח ,כמפורט במסמכים רלוונטיים )מסמך המדיניות של רט"ג "טיפול בצמחים
פולשים ומתפרצים בעבודות תשתית  -בדגש על תשתיות אורכיות" ,וולצ'אק ואנגרט ,2012
"הצמחים הפולשים בישראל" ,דופור דרור  ,2010 -בהוצאת רט"ג והמשרד להגנת הסביבה ,או
כל פרסום עדכני יותר(.
 5.11.4צמחייה פולשנית וקרקע נגועה יסולקו לאתר מורשה לפי הנחיית המחלקה לקיימות ו/או המשרד
להגנת הסביבה.
 5.11.5במהלך העבודות יבוצע ניטור על ידי האקולוג המלווה מטעם המזמין אחת לרבעון .הניטור יכלול
את תחום העבודות וכן את השוליים של אזורי שימור ,לאורך הגדר התוחמת את תחום העבודות.
 5.11.6צמחייה פולשנית תטופל במהלך כל תקופת העבודות והשיקום הנופי ,עד לתום תקופת הבדק.

 5.12הנחיות לשימור והגנה על עצים במהלך העבודות
 5.12.1לפני תחילת כל עבודות הפיתוח ,על קבלן הפיתוח חלה החובה לסמן את גבול העבודה ואת
העצים המיועדים לשימור.
 5.12.2באחריות הקבלן להגן על העצים תוך הקפת העצים בגדר איסכורית בגובה  2מ' בצורת ריבוע
במרחק של  2.5מ' מגזע העץ )קליפת הגזע( .הגדר תיוצב בעזרת יתדות ברזל .העצים לשימור
מסומנים בתשריטים הסביבתיים הכלולים בתשריט הבקשה להיתר בניה.
 5.12.3אין לאפשר כל עבודה בשטח המגודר .במידת הצורך יתבצע גיזום זהיר ומינימאלי להרמת גובה
נוף העץ או לביצוע הקצרה של הנוף בחלקו החיצוני .את העבודה הגננית יבצע גוזם מוסמך )גוזם
מומחה מאושר מטעם משרד החקלאות(.
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 5.12.4החפירה באזור בית השורשים תתבצע באופן זהיר וע"פ הנחיית אגרונום .במידת הצורך יופעלו
כלים כגון :מחפר סילוני ,לחץ מים וחפירה ידנית לפינוי אדמה בקרבת השורשים המיועדים
לחיתוך .לא תותר עבודת כלים מכאניים כגון שופל .שורשים שנחשפו יטופלו על פי הנחיות
אגרונום בכתב לפני תחילת הביצוע.
 5.12.5ליווי צמוד של העבודה יתבצע ע"י יועץ אגרונומי מוסמך ומאושר ע"י משרד החקלאות .באחריות
הקבלן להעסיק אגרונום מאושר ע"י משרד החקלאות בעל ידע וניסיון בעבודות מסוג
זה ,אגרונום זה יאושר ע"י המזמין טרם התחלת העבודות .העסקת האגרונום ואישורו ע"י
המזמין הנו תנאי להתחלת העבודה .האגרונום יפקח על ביצוע העבודה וייתן ייעוץ בשלבי הביצוע
לגבי שמירת העצים מפגיעה מכאנית או מניעת כל נזק אחר שייגרם לעצים במהלך הביצוע.
 5.12.6באחריות הקבלן להעסיק גוזם בעל תעודת "גוזם מומחה" מטעם משרד החקלאות בעל יידע
בעבודות מסוג זה ובעל ניסיון של שלוש שנים לפחות ,על הגוזם להחזיק באישור ביטוח נדרש
ובאישור לעבודה בגובה ,גוזם זה יאושר ע"י המזמין טרם תחילת העבודות ,למען הסר ספק
העסקת הגוזם ואישורו ע"י המזמין הינו תנאי להתחלת העבודה .תפקידו של הגוזם ללוות את כל
שלבי הפרויקט לרבות גיזומי הכנה למניעת שבר ענפים עקב עבודות עם הכלים המכאניים,
עבודות סניטציה ,הרמת נוף ודילול נוף העצים להפחתת ההתאיידות וליצירת איזון בין נוף העץ
למערכת השורשים שנפגעה ,טיפול אורתופדי בפצעים או בפגעים שנוצרו במהלך העבודה .הגיזום
יבוצע באופן מקצועי ובהתאם להנחיות משרד החקלאות .בכל מקרה אין לדלל יותר מ-
 %10מנוף העץ ,כל פצעי הגיזום והחתכים ימרחו במשחת עצים מהסוג "נקטק" או ש"ע.
 5.12.7כל העבודות לחיתוך השורשים ילוו ע"י הגוזם שיבצע חיתוך שורשים נקי ללא קריעות ,יש לחתוך
שורשים עקשניים באמצעות משור שרשרת ,השורשים יטופלו בדרך הבאה  -כל שורש משמעותי
שמתגלה ,יש לחשוף אותו ולנקותו בעזרת מברשת או לחץ מים או לחץ אוויר .חיתוך השורשים
יבוצע באמצעות משור מכאני ,יש להשאיר פצע חלק .לאחר ביצוע עבודות חיתוך השורשים יש
לרסס ולטפל באזור הפגוע .מיד בסיום החפירה /חציבה על הגוזם לרסס את אזור בית השורשים
נגד פטריות בחומרים הבאים :דלסן  +קוציד ביחס של  1גרם אבקה ל  1ליטר
מים  +פוליקור  550במינון של  %0.1יש לערבב את התמיסה היטב ולרסס על גוש השורשים
שנחשף ,חתכי שורשים בקוטר מעל  5ס"מ ומעלה יטופלו בנוסף לאמור מעלה גם במשחת גיזום.
 5.12.8עבודות החפירה המתמשכות בקרבת העצים עלולה ליצור מצב של עקה ,אי לכך יש צורך
בהשקיה סדירה לעומק בית השורשים ,על הקבלן לתאם ולהסדיר מראש חיבור למקור מים פעיל
לצורך השקיה סדירה של העצים תכנית ההשקיה תיקבע ע"י המפקח לפי מצב העצים
בשטח .מערכת ההשקיה תכלול את כל האבזרים לפיקוד ,הולכה ,סינון וטפטוף.

 5.13עתיקות
 5.13.1הקבלן יפעל ע"פ הנחיות רשות העתיקות המובאות בתשריט הבקשה להיתר בניה.
 5.13.2קיר  RW21-14יבוצע רק ע"פ התנאים שנדרשו ע"י מחלקת השימור של רשות העתיקות כמפורט
להלן:
א .אין לבצע קידוחי כלונסאות במרחק הקטן מ 2-מ' מאמת המים.
ב .יש לפרוס בד גאוטקסטיל בפנים האמה ולמלא אותה בשקי חול.
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ג .קירות האמה יכוסו בכללותם על ידי בד גיאו טקסטיל וימוגנו ע''י שקי חול שיערמו לכל
גובה האמה.
ד .חובה על היזם לעדכן את מינהל השימור באזור ירושלים )המשמר יוסי וקנין( על התחלת
ביצוע הקידוחים ,לפחות שבוע מראש וזאת בכדי לתאם קידוח ראשון בנוכחות איש שימור.
 5.13.3לצורך מניעת מעבר של כלים הנדסיים בסמוך לאמה ,יש להקים קיר זמני )איסכורית בגובה 2
מ'( במרחק של כמטר מהקיר המתוכנן.

 5.14אלמ"ג
לא תותר התקנת ספסלים או מתקנים לשהייה של בני אדם מעל שטח חדר ההשנאה ובטווח של  7מ'
ממנו .כמו כן ,תכנית הצמחייה תבטיח כי לא תתאפשר גישה או ישיבה ממושכת מעל לחדר ובסביבתו ע"י
נטיעת שיחים או עצים או כל אמצעי מתאים אחר .אין לשים דשא או גינון נמוך .במידת הצורך יוצב
גידור ושילוט שמורה על איסור שהייה.

 5.15הנחיות כלליות ושינוי קבלן
 5.15.1בלא לגרוע מהאמור לעיל יעמוד הקבלן בכל החוקים ,התקנות וההנחיות של הגופים המוסמכים
וימלא אחר ההנחיות וההוראות של המח' לאיכות הסביבה בעירייה.
 5.15.2שינויים בתנאים המפורטים לעיל יותרו בכפוף להגשת בקשה מנומקת בכתב למח' לאיכות
הסביבה בעירייה וקבלת אישור המחלקה לשינוי המבוקש.
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