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  2    נספח סביבתי         - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

       מדעי הסביבה והגיאולוגיה בע"מ -אדםה עריכת המסמך: 

  תקציר

 3 ידי צוות משרד אדםה, סקירה זו כוללת-נכתבה ונערכה על במסמך זההסקירה המופיעה 

  חלקים. 

בתחום איכות הסביבה, על מרכיביה תיאור המצב הקיים ב חלקו הראשון של המסמך, עוסק

סביבתיים אשר קיבלו ביטוי בתכניות ברמה הארצית  מתייחס לעקרונות תכנוןו ,השונים

והמחוזית, וכן לנושאים: אקלים ואיכות אוויר, הידרולוגיה, קידוחי מי שתייה ורדיוסי המגן 

המצב הקיים תיאור . וטבע עירוני חומרים מסוכנים, זיהום קרקע, רעש, פסולת ומחזורשלהם, 

פי מידע מצטבר מגורמים עירוניים וממשלתיים, מסמכי עבודה, דו"חות -בצורה נושאית, על מוצג

    חלקו הראשון: להלן יוצגו עיקר הממצאים של ושיחות עם נציגי מחלקות עירוניות.

  

, כל שטחה של העיר מוגדר כמרקם עירוני, כמו 35פי תמ"א -על - תכניות מתאר ארציות •

כן, כל שטחה של העיר מסומן כשטח לשימור משאבי מים. חלק קטן משטח העיר הנמצא 

, 34פי תמ"א -סביבתית גבוהה. על-בצידה הצפון מערבי, מסומן כשטח בעל רגישות נופית

. כמו כן, חלק קטן משטח כל שטחה של העיר מסומן כבעל רגישות א' לזיהום מי תהום

פי תמ"א -על .מערבי, מסומן כאזור רגיש להחדרת נגר עילי-העיר הנמצא בצידה הצפון

 , כמחצית משטחה של העיר (חלקה הדרומי) חל באזור תחום ציפורים ב'.2/4

  

, רוב שטחה של העיר גבעתיים מוגדר כאזור עירוני 5פי תמ"מ -על - תכנית מתאר מחוזית •

בדגש מגורים. כמו כן, בחלקה הדרומי של העיר מסומן אזור תעשייה משני ובחלקה 

הצפון מערבי של העיר מסומן אזור מע"ר מטרופוליני. בחלקה המערבי במרכזה של העיר 

מטר מחוצה לה, מסומן אתר  200- מסומן שטח לבית עלמין. בגבולה המערבי של העיר, כ

לפינוי ושיקום פסולת (תע"ש מגן). בגבולה המזרחי של העיר, צמוד אליה, מסומן ציר 

 ירוק עירוני. 

  

מזרח -מזרח עד דרום דרום- כווני הרוחות השכיחות הן דרום -אקלים ואיכות אוויר •

ידי -על מערב. מעבר שקעים ברומטרים בעונה הקרה מתאפיין- מערב עד צפון- ומערב צפון

מערביים. לעומת זאת, מערכות לחץ גבוה מצפון גורמות - רוחות הנושבות מכוונים דרום

בכל המזהמים שנמדדו, לא נמצאו חריגות מהתקן. יוצאת מן  מזרחיות.-לזרימות צפון

). במדידת מזהם זה P.M10-ו P.M2.5הכלל היא מדידת המזהם חלקיקים נשימיים (

. יש לציין כי חריגות אלה אינן יוצאות דופן נמצאו חריגות מהתקנים המותרים

  ומתרחשות בכל הארץ והן תוצאה של סופות אבק הפוקדות את ארצנו.

  

מ'.  -1עד  -0.5פי נתוני רשות המים, מפלס מי תהום מצוי ברום -על - הידרוגיאולוגיה •

 20-מטר מעל פני הים בחלקה המזרחי הגבוה ביותר ו 80הגובה הטופוגרפי של העיר הוא 

מטר מעל פני הים בחלקה המערבי הנמוך ביותר, כלומר מפלס מי תהום מצוי בקירוב 

פי נתוני משרד - מטרים מפני השטח. על 22מטרים מפני השטח עד  81בעומק של בין 

ק"מ סביב שטח העיר ישנם  2קידוחי מים. ברדיוס של  4הבריאות, בתוך שטח העיר ישנם 



 

  3    נספח סביבתי         - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

       מדעי הסביבה והגיאולוגיה בע"מ -אדםה עריכת המסמך: 

 2ק"מ מחוץ לשטח העיר,  2מצאים ברדיוס קידוחי מים. מתוך קידוחי המים הנ 15

 רחי של העיר.מז-מזרחי והדרום-קידוחים משיקים לגבולה הצפון 2רדיוסי מגן ג' של 

  

במסגרת  קרקע וגזי קרקע םסביבתי לטיפול בזיהוהמתווה התשריט פי -על - זיהום קרקע •

יר , במרבית משטח הע2009הליכי תכנון ובנייה של המשרד להגנת הסביבה, דצמבר 

גבעתיים ישנו צורך לבצע הליך כלשהו הקשור בנושא זיהום קרקע (התייעצות, בדיקת גזי 

קרקע או מיגון מפני גזי קרקע). הצורך בביצוע של ההליכים שנמנו לעיל, נובע בעיקר בשל 

הסמיכות למפעל תע"ש מגן. תע"ש מגן, הוא מפעל של התעשייה הצבאית לייצור נשק 

אביב על גבול גבעתיים. המפעל פעל בשטח המתפרש -בתל 1997-ל 1948שפעל בין השנים 

דונם, פעולות הייצור של המפעל כללו ניקוי מתכות, תוך שימוש בחומרים רעילים  44על 

ומסרטנים, כולל טריכלורואתילן וטטרהכלורואתילן. בנוסף, בוצעו במקום פעולות ציפוי 

כרום, ניקל, נחושת וסוגים רבים  כלי הנשק, תוך שימוש במתכות רעילות ומסרטנות כולל

שפכי המפעל הוזרמו  1981ומגוונים של מזהמים, חומרי נפץ וחומרים נוספים. עד שנת 

ללא כל טיפול לבורות סופגים, רק בשנה זו החל לפעול במקום מפעל לטיפול בשפכים 

 ולאחר מכן אלו הוזרמו למערכת הביוב העירונית. לאחר פירוק המפעל נתגלה שהוא גרם

 לזיהום קרקע ולזיהום מי תהום נרחבים. כתוצאה מהזיהום נסגרו מספר בארות ששאבו

  .מים מאקוויפר החוף

  

ניתן למנות את המקורות התחבורתיים הסמוכים לעיר (כביש מס'  - רעש וזיהום אוויר •

דרך ערבי נחל ומסילת איילון) כמקורות -, דרך עליית הנוער471, כביש מס' 20

  .וזיהום אוויר בעיר הפוטנציאליים לרעש

  

, כמות הפסולת 2013פי מאזן הפסולת של עיריית גבעתיים לשנת -על - פסולת ומחזור •

ידי גורמים שונים -טון. מתוך הפסולת שנאספה על 27,654.84שנאספה בשנה זו עמדה על 

פי סוגי הפסולת הבאים: נייר (עיתון/משרדי לבן), קרטון, -, על16.76%בעיר, מוחזרו 

מתכת, זכוכית, גזם, שמן לבישול, אריזות, טקסטיל ופסולת אלקטרונית. יתר פלסטיק, 

  הפסולת הועברה לתחנת המעבר באתר "חירייה".

  

 4פי נתוני המשרד להגנת הסביבה, בתחום העיר גבעתיים ישנם -על - חומרים מסוכנים •

ושמות בעלי ההיתר נראה כי מדובר ברמת  תפי תוקף הרישיונו-בעלי היתר רעלים. על

 . בעלי היתר אלה אינם מטילים מגבלות על הסביבה הקרובה אליהם.Cהסיכון 

  

הראו, כי  .2016פורסמו בשנת שעירוני בגבעתיים הטבע הסקר ממצאי  - טבע עירוני •

 עומד על שטחם הכולל של טבע עירוני. אתרים פוליגונליים 24סומנו  בתחומה של העיר

 .גבעתייםהעיר דונם בתחום השיפוט של  3,246דונם מתוך  385

  
. כמו למשל: שימוש יעיל וחסכוני בעקרונות סביבתיים לתכנוןחלקו השני של המסמך, עוסק 

בקרקע, שימור משאבים קיימים, ניהול וחיסכון מים, צמצום וניהול פסולת, יצירת תנאים 



 

  4    נספח סביבתי         - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

       מדעי הסביבה והגיאולוגיה בע"מ -אדםה עריכת המסמך: 

מניעת  ,שילוב גנים, פארקים וטבע עירוני הבנוי,דורית, עיצוב המרקם -תרבותית ורב-לקהילה רב

  מטרדים, תכנון מבני ציבור כמוקד לביסוס קהילה, תנועה ותחבורה.

  

אם לממצאים שעלו בסקר בהת .בהצעה להוראות התכניתחלקו השלישי של המסמך, עוסק 

ראות ניתנו הצעות להו ,לעקרונות תכנון סביבתיים ונורמות סביבתיות מקובלות, המצב הקיים

ירוקה ותכנון איכות אוויר, רעש, זיהום קרקע ומים, פסולת ומחזור, בנייה התכנית בנושאים: 

  אקלימי וטבע עירוני.

   



 

  5    נספח סביבתי         - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

       מדעי הסביבה והגיאולוגיה בע"מ -אדםה עריכת המסמך: 

  צוות

  אדמה מדעי הסביבה והגיאולוגיה בע"מ -צוות המסמך הסביבתי 

  

  עריכת המסמך - ד"ר קובי אלון

  מטאורולוגיה  - ד"ר אילן סתר

  תכנון וממ"ג - מר אהוד וגנר

  הידרוגיאולוגיה  - גב' נורית נוימרק

  בקרת איכות - מר דרור נחמיאס

   



 

  6    נספח סביבתי         - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

       מדעי הסביבה והגיאולוגיה בע"מ -אדםה עריכת המסמך: 

  תוכן עניינים

  2  ..............................................................................................................................  תקציר

  5  .................................................................................................................................  צוות

  10  ...............................................................  וסביבתיים תכנוניים היבטים - קיים מצב -'א פרק

  10  ...........................................................................................  ארצית ברמה קרקע ייעודי 1.1

  16  .........................................................................................  מחוזית ברמה קרקע ייעודי  1.2

  18  ...................................................................................................  אוויר ואיכות אקלים 1.3

  18  ...................................................................................................................  כללי 1.3.1

  18  ...............................................................................................................  אקלים 1.3.2

  18  .........................................................................................................  רוחות 1.3.2.1

  18  ......................................................................................  אטמוספרית יציבות 1.3.2.2

  29  ...............................................................................  יחסית ולחות טמפרטורה 1.3.2.3

  31  ........................................................................................................  אוויר איכות 1.3.3

  31  .........................................................................................  אוויר איכות תקני 1.3.3.1

  31  ...........................................................................  ניטור תחנות ניתוח תוצאות 1.3.3.2

  38  ..........................................................................................................  הידרוגיאולוגיה 1.4

  40  ........................................................................................................  שתייה מי קידוחי 1.5

  42  ...............................................................................................................  קרקע זיהום 1.6

  44  ...........................................................................................  אוויר וזיהום רעש מקורות 1.7

  46  ............................................................................................................  ומחזור פסולת 1.8

  46  ........................................................................................................  מסוכנים חומרים 1.9

  46  ............................................................................................................... עירוני טבע 1.10

  47  ......................................................................................................................  סיכום 1.11

  49  ....................................................................................  לתכנון סביבתיים עקרונות -'ב פרק

  49  .........................................................................................  בקרקע וחסכוני יעיל שימוש 2.1

  50  ..............................................................................................  קיימים משאבים שימור 2.2



 

  7    נספח סביבתי         - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

       מדעי הסביבה והגיאולוגיה בע"מ -אדםה עריכת המסמך: 

  50  ......................................................................................................  מים וחיסכון ניהול 2.3

  51  ...................................................................................................פסולת וניהול צמצום 2.4

  51  ..............................................................  דורית-ורב תרבותית-רב לקהילה תנאים יצירת 2.5

  52  ....................................................................................................  הבנוי המרקם עיצוב 2.6

  52  ..................................................................................  עירוני וטבע פארקים, גנים שילוב 2.7

  53  .......................................................................  קהילה לביסוס כמוקד ציבור מבני תכנון 2.8

  53  ...........................................................................................................  זיהומים מניעת 2.9

  53  ........................................................................................................  ותחבורה תנועה 2.10

  55  .........................................................................................  התכנית להוראות הצעה -'ג פרק

  55  ...........................................................................  ושימושים קרקע ייעודי לפרק הוראות 3.1

  55  .......................................................................................................  מעורב עירוני 3.1.1

  55  .............................................................  מפורטות תכניות להכנת הוראות לפרק הוראות 3.2

  55  ...................................................................................................  כלליות הוראות 3.2.1

  55  ...............................................................................................................  אוויר איכות 3.3

  56  ..........................................................................................................................  רעש 3.4

  56  .......................................................................................................  ומים קרקע זיהום 3.5

  57  ............................................................................................................  ומחזור פסולת 3.6

  58  .........................................................................................  אקלימי ותכנון ירוקה בנייה 3.7

  58  .................................................................................................................  עירוני טבע 3.8

  59  ............................................................................................................  למגורים בנייה 3.9

  60  ......................................................................................................................  קרינה 3.10

 



 

  8    נספח סביבתי         - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

       מדעי הסביבה והגיאולוגיה בע"מ -אדםה עריכת המסמך: 

  רשימת תרשימים

  12  ....................................................................................................  35 א"תמ -1.1.1 תרשים

  13  ....................................................................................  4/א/23, 23, 3 א"תמ -1.1.2 תרשים

  14  ...................................................................................................  2/4 א"תמ -1.1.3 תרשים

  15  ....................................................................................................  34 א"תמ -1.1.4 תרשים

  17  ......................................................................................................  5 מ"תמ -1.2.1 תרשים

  19  ....................................................................  2013-2009 שנתית רוח שושנת - 1.3.2.1 תרשים

  20  ...............................................................  2013-2009 שנתית יציבות שושנת - 1.3.2.2 תרשים

  20  ..............................)09-06( תנועה של בוקר שיא שעות של שנתית רוח שושנת - 1.3.2.3 תרשים

  21  .........................  )09-06( תנועה של בוקר שיא שעות של שנתית יציבות שושנת - 1.3.2.4 תרשים

  21  ...................  )19-16( תנועה של צהריים אחר שיא שעות של שנתית רוח שושנת - 1.3.2.5 תרשים

  22  .............  )19-16( תנועה של צהריים אחר שיא שעות של שנתית יציבות שושנת  - 1.3.2.6 תרשים

  29  .....................................................................  טמפרטורות של חודשי מהלך - 1.3.2.3 תרשים

  30  .................................................................  יחסיות לחויות של חודשי מהלך - 1.3.2.4 תרשים

  33  ...............................  גבעתיים, ב"בחל, שעתי בממוצע גפרית תחמוצות ריכוזי - 1.3.3.1 תרשים

  33  .................................  גבעתיים, ב"בחל, יומי בממוצע גפרית תחמוצות ריכוזי - 1.3.3.2 תרשים

  34  .................................  גבעתיים, ב"בחל, שעתי בממוצע חמצני-דו חנקן ריכוזי - 1.3.3.3 תרשים

  34  ............................................  גבעתיים, ב"בחל, שעתי 8 בממוצע אוזון ריכוזי - 1.3.3.4 תרשים

  35  ....  גבעתיים, ק"מ/ג"במקר, שעתי 24 בממוצע PM10 נשימים חלקיקים ריכוזי - 1.3.3.5 תרשים



 

  9    נספח סביבתי         - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

       מדעי הסביבה והגיאולוגיה בע"מ -אדםה עריכת המסמך: 

  35  ...........  ג"ר, ק"מ/ג"במקר, שעתי 24 בממוצע PM10 נשימים חלקיקים ריכוזי - 8.3.3.6 תרשים

  36  ........... ג"ר, ק"מ/ג"במקר שעתי 24 בממוצע PM2.5 נשימים חלקיקים ריכוזי - 1.3.3.7 תרשים

  38  ..........................................  למערב ממזרח, החוף אקוויפר לרוחב סכמטי חתך -1.4.1 תרשים

  39  ..............................................................................................  מפלסים מפת - 1.4.2 תשריט

  41  .......................................................................  מגן ורדיוסי שתייה מי קידוחי - 1.5.1 תשריט

  43  ................................................................................................  קרקע זיהום - 1.6.1 תשריט

  45  ........................................................  פוטנציאליים אוויר וזיהום רעש מקורות -1.7.1 תרשים

  47  ............................................... בגבעתיים העירוני טבע אתרי התמצאות מפת - 1.10.1 תרשים

  48  ......................................................................  פוטנציאליים מטרדים תצריף -1.10.1 תשריט

  

  

   



 

  10    נספח סביבתי         - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

       מדעי הסביבה והגיאולוגיה בע"מ -אדםה עריכת המסמך: 

  סביבתייםו תכנוניים היבטים -קיים  מצב - פרק א'

  ייעודי קרקע ברמה ארצית  1.1

  תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור -35תמ"א 

  תשריטים, תשריט מרקמים ותשריט הנחיות סביבתיות. 2לתכנית זו 

  ).1.1.1 רשיםפי תשריט המרקמים, כל שטחה של העיר מוגדר כמרקם עירוני (ראו ת-על

פי תשריט ההנחיות הסביבתיות, כל שטחה של העיר מסומן כשטח לשימור משאבי מים. כמו -על

סביבתית -כן, חלק קטן משטח העיר הנמצא בצידה הצפון מערבי, מסומן כשטח בעל רגישות נופית

  ).   1.1.1 תרשיםגבוהה (ראו 

מים ישקול את פי הוראות התמ"א, מוסד תכנון הדן בתכנית בתחום שטח שימור משאבי -על

הצורך בקביעת הוראות בדבר החדרת מי נגר עיליים. הוראה נוספת מנחה כי תכנית מקומית 

בתחום שטח שימור משאבי מים, שלדעת מוסד תכנון העלולה לגרום לזיהום מי תהום, תלווה 

  בחוות דעת הידרולוגית ובהוראות למניעת הפגיעה במי התהום.

מחוזית המייעדת שטח לפיתוח או תכנית מקומית המייעדת פי הוראות התמ"א תכנית מתאר -על

סביבתית גבוהה, תופקד לאחר הגשת נספח - שטח לבינוי, בתחום המסומן כבעל רגישות נופית

סביבתי למוסד התכנון ולגורמים נוספים. במקרים מסוימים המפורטים בהוראות, ניתן -נופי

  סביבתי.- לקבל פטור מהגשת נספח נופי

  

  ת מתאר ארצית לדרכים תכני -3תמ"א 

ושני מחלפים  471פי תשריט התמ"א, בתחום העיר עוברת דרך פרברית מהירה לתכנון מספר -על

  ). 1.1.2תרשים לתכנון (ראו 

פי הוראות התמ"א, רשאי מוסד תכנון באישור המועצה הארצית לאשר תכנית בתחום -על

  וביצוע הדרך. מ') אם נוכחו שלא תהיה פגיעה בתכנון 300הרצועה לתכנון (

  

  תכנית מתאר ארצית חלקית נמל התעופה בן גוריון  -2/4תמ"א 

פי תשריט מתחמי רעש מטוסים ותשריט הגבלות בניה לגובה של התמ"א, אין מגבלות רעש או -על

פי תשריט מזעור סכנת ציפורים לתעופה של התמ"א, כמחצית משטחה של העיר - גובה בנייה. על

  ). 1.1.3 תרשיםתחום ציפורים ב' (ראו (חלקה הדרומי) חל באזור 

פי - פי הוראות התמ"א, בחלק זה לא יתוכננו מתקני קינון ושהיה לציפורים. כמו כן, ניתן על-על

הנחיות התמ"א לאשר בניית אתר לאיסוף של פסולת ואשפה אורגנית, בכפוף לקביעת האמצעים 

  המתאימים למניעת משיכת ציפורים וגרימת סכנה לתעופה.

  

  תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל -23א תמ"

מטרים מחוצה לה מסומן תוואי  70-פי תשריט התמ"א, בגבולה הצפון מערבי של העיר, כ-על

  ).1.1.2 תרשיםמסילת רכבת (ראו 

   



 

  11    נספח סביבתי         - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

       מדעי הסביבה והגיאולוגיה בע"מ -אדםה עריכת המסמך: 

תכנית מתאר ארצית למערכת תחבורה עתירת נוסעים (מתע"ן) במטרופולין תל  - 4/א/23תמ"א 

  אביב

 תרשים, בשטחה של העיר מסומן תוואי הקו הצהוב והקו הסגול (ראו פי תשריט התמ"א-על

1.1.2  .(  

  

  נחלים וניקוז -למשק המים תכנית מתאר ארצית - 3/ב/34תמ"א 

מטרים ממנה מסומן תוואי  40-פי תשריט התמ"א, בשטחה בגבולה הצפון מערבי של העיר, כ-על

  ). 1.1.4 תרשיםנחל איילון (ראו  -ניקוז עורק ראשי 

מטר מכל צד של ציר העורק כל  100פי הוראות התמ"א נקבע שיש לשמור רצועת השפעה של -לע

  עוד לא נקבע רוחב רצועת ההשפעה לעורק במסגרת תכנית מאושרת.

  

, העשרה והגנה החדרהמים עיליים,  איגום -למשק המים תכנית מתאר ארצית -4/ב/34תמ"א 

  על מי תהום

ר מסומן כבעל רגישות א' לזיהום מי תהום. כמו כן, חלק פי תשריט התמ"א, שטחה של העי-על

 תרשיםמערבי, מסומן כאזור רגיש להחדרת נגר עילי (ראו -קטן משטח העיר הנמצא בצידה הצפון

1.1.4.(  

פי הוראות התמ"א, תכנית להרחבה ניכרת תכלול נספח שמטרתו שימור וניצול מיטביים של -על

כלול בין היתר: הנחיות ופתרונות במידת האפשר לניצול מי מי הנגר העילי בתחום העיר. הנספח י

הנגר העילי והנחיות לשימוש בשטחים ציבוריים פתוחים לקליטה והשהייה של עודפי נגר עילי 

  מאזורים בלתי מזוהמים.

, תכניות מפורטות בתחום אזור רגישות א', פי הוראות התמ"א-בנוסף להוראה כללית זו, על

הכולל שינוי ייעוד משטח פתוח לשטח בנוי ופיתוח תכלול הוראות בדבר שימור וניצול מי נגר עילי, 

השהייתם והחדרתם לתת הקרקע להעשרת מי תהום, התכנית תתייחס בין היתר להנחיות 

הכולל; תכנון שטחים שטחים חדירי מים מתוך שטח המגרש  15%הבאות: יוותרו לפחות 

, בין השאר, קליטה השהיה והחדרה של מי נגר עילי, וריים פתוחים בתחום התכנית יבטיחציב

באמצעות שטחי חלחול ישירים, או מתקני החדרה; בתכנון דרכים וחניות ישולבו רצועות של 

  שטחים מגוננים סופגי מים וחדירים וייעשה שימוש בחומרים נקבוביים וחדירים.

פי הוראות התמ"א, הוראות תכנית החלה בתחום האזורים הרגישים להחדרת מי נגר עילי -על

  והכוללות הנחיות בדבר החדרת מי הנגר העילי למי התהום, טעונות אישור מנהל רשות המים.

  

מערכת הפקה -מתאר משולבת למשק המים -למשק המים תכנית מתאר ארצית -5/ב/34תמ"א 

  של מים והולכה

שריט התמ"א, בשטחה של העיר, בצידה הצפון מזרחי, מסומן תוואי קו מים באיכות מי פי ת-על

  ). 1.1.4 תרשיםשתייה קיים (ראו 

פי הוראות התמ"א, קווים למי שתייה מטילים מגבלות על הנחת קווי מים מסוגים אחרים -על

  ד הבריאות.(שאינם באיכות מי שתייה) בסמיכות להם וזו תבוצע בהתאם להנחיות שהוציא משר

  



 

  12  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

  

  35תמ"א  -1.1.1 תרשים



 

  13  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

  

  4/א/23, 23, 3תמ"א  -1.1.2 תרשים



 

  14  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

  

  2/4תמ"א  -1.1.3 תרשים



 

  15  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

  

  34תמ"א  -1.1.4 תרשים



 

  16  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

  ייעודי קרקע ברמה מחוזית  1.2

פי תשריט התמ"מ, -. על5תכנית המתאר המחוזית החלה בשטחה של העיר גבעתיים היא תמ"מ 

רוב שטחה של העיר גבעתיים מוגדר כאזור עירוני בדגש מגורים. כמו כן, בחלקה הדרומי של העיר 

שייה משני ובחלקה הצפון מערבי של העיר מסומן אזור מע"ר מטרופולינים (ראו מסומן אזור תע

  ). 1.2.1 תרשים

פי תשריט התמ"מ, בתחום העיר מסומנות מספר תשתיות. בגבולה הצפוני של העיר מסומן -על

תחמ"ש חשמל מתוכנן, בחלקה המזרחי במרכז העיר מסומן מאגר מים, קו מים קיים חוצה את 

ערב. כמו כן, תוואי מסילת הרכבת הקלה מסומן בחלקים שונים של העיר. יש העיר ממזרח למ

לעיל. בחלקה  4/א/23ראו התייחסות בתמ"א  - לציין כי תוואי המסילה אינו מעודכן בתמ"מ 

מטר מחוצה  200- המערבי במרכזה של העיר מסומן שטח לבית עלמין. בגבולה המערבי של העיר, כ

ם פסולת (תע"ש מגן). בגבולה המזרחי של העיר, צמוד אליה, מסומן לה, מסומן אתר לפינוי ושיקו

  ציר ירוק עירוני.

וכן פקודת בריאות העם  19פי הנחיות התמ"מ, בייעוד שטח לבית עלמין יחולו הוראות תמ"א -על

ומחלות ומניעתן. תנאי להפקדת כל תכנית לשינוי ייעוד במתחם תע"ש מגן, הינו קיומן של 

אושרת לפינוי מטרדים ולטיפול בנושא זיהום קרקע ומים, באם קיימים. על הוראות בתכנית מ

מטר למעט במעברים דו מפלסיים. אולם הוועדה  20-רוחב ציר ירוק עירוני ראשי לא יפחת מ

  המחוזית תהיה רשאית להפחית את רוחב הציר במקומות מסוימים. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  17  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

  

  5תמ"מ  -1.2.1 תרשים



 

  18  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

  אקלים ואיכות אוויר 1.3

  כללי 1.3.1

לצורך ניתוח תאור המצב הקיים בנושא אקלים ואיכות אוויר בגבעתיים השתמשנו במקורות 

  הנתונים הבאים:

) E182300/N664040תחנת ניטור הממוקמת על גג בית הספר "אורט טכניקום" בעיר ( •

מ' מעל פני הקרקע. בתחנה מודדים רוח, טמפרטורה ולחות יחסית. בנוסף,  59וגובהה 

- חמצני, חנקן דו-התחנה מנטרת ריכוזי תחמוצות גופרית, תחמוצות חנקן (חנקן חד

  .PM10חמצני וכלל תחמוצות חנקן), אוזון וחלקיקים נשימים בפרקציה 

, בעת ובעונה אחת, חלקיקים נשימים גן בה מודדים-תחנת ניטור "יד לבנים" ברמת •

  .PM2.5ו  PM10בפרקציות 

  

  אקלים 1.3.2

  רוחות 1.3.2.1

  ) ליצירת שושנות רוח ויציבות.2013-2009שנות נתוני רוח וקרינת השמש ( 5נעשה עיבוד של 

אנו מציגים את שושנות הרוח והיציבות  1.3.2.1-1.3.2.6ובטבלאות  1.3.2.1-1.3.2.6בתרשימים 

צהריים ה) ושל אחר 09-06בוקר (ההשנתיות לכל שעות היממה מחד ולשעות שיא תחבורה של 

  ) וטבלאות שכיחות משולבות מאידך.19-16(

מ'/ש')  2.1 - מ'/ש'  0.5מ'/ש'. שכיחות הרוחות החלשות ( 2.4מהירות הרוח בממוצע שנתי, מגיעה ל 

  .0.05%מ'/ש') לא עלתה על  8.8ות הרוחות החזקות (מעל . שכיח38.6%הנה 

- מערב עד צפון-ומערב צפון 21.9%מזרח - מזרח עד דרום דרום- כווני הרוחות השכיחות היו דרום

ידי רוחות הנושבות מכוונים - . מעבר שקעים ברומטרים בעונה הקרה מתאפיין  על20.4%מערב 

מזרחיות (ראו -מצפון גורמות לזרימות צפוןמערביים. לעומת זאת, מערכות לחץ גבוה - דרום

  ).1.3.2.1תרשים וטבלה 

. 55%מזרחיים היא -בשעות שיא תחבורה של בוקר, שכיחות הרוחות הנושבות בסקטורים הדרום

  ).1.3.2.3מ'/ש' (ראו תרשים וטבלה  1.8המהירות הממוצעת נמוכה ומגיעה ל 

מהרוחות  75%מ'/ש'.  3.4צעת מגיעה ל בשעות שיא תחבורה של אחר צהריים, עוצמת הרוח הממו

  ).1.3.2.5מערביים (ראו תרשים וטבלה -נושבות מכוונים צפון

  

  יציבות אטמוספרית 1.3.2.2

מחלקות יציבות.  7- היציבות האטמוספרית משמשת מדד ל"יעילות" פיזור מזהמים. בחלוקה ל

מוגבר שגורם למזהמים מייצגות פיזור אופקי ואנכי  A-Bשתי הראשונות המסומנות באותיות 

"רידינג ד'"), להגיע במהירות לקרקע.  חכחנת ההנפלטים מארובות גבוהות (דוגמת ארובת ת

שכיחות בשעות בהן קרינת השמש נמוכה ואו עצמת הרוח חזקה והן  C-Dמחלקות היציבות 

  מייצגות פיזור אופקי ואנכי ממוצע.



 

  19  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

ן מאזן הקרינה שלילי ומעל הקרקע שכיחות בשעות הלילה והבוקר בה E-Fמחלקות היציבות 

מתפתחת אינברסיה (היפוך מגמה, הטמפרטורות עולות עם הגובה). הן מייצגות פיזור אנכי 

  שם (פליטות מכלי רכב). רמצומצם הגורם לזיהום שנפלט בסמוך לקרקע להישא

 C-D. שכיחות מחלקות היציבות 55%מגיעה ל  E-Fבממוצע שנתי, שכיחות מחלקות היציבות 

  ).1.3.2.2(ראו תרשים וטבלה  20%מגיעה ל  A-Bושכיחות מחלקות היציבות  25%גיעה ל מ

. שכיחות מחלקות 60%מגיעה ל  E-Fעבור שעות שיא התנועה בבוקר, שכיחות מחלקות היציבות 

(ראו תרשים וטבלה  3%מגיעה ל  A-Bושכיחות מחלקות היציבות  35%מגיעה ל  C-Dהיציבות 

1.3.2.4(  

. 24%מגיעה ל  E-Fשיא התנועה של אחר הצהריים, שכיחות מחלקות היציבות עבור שעות 

 15%מגיעה ל  A-Bושכיחות מחלקות היציבות  60%מגיעה ל  C-Dשכיחות מחלקות היציבות 

  ).1.3.2.6(ראו תרשים וטבלה 

  

  2013-2009שושנת רוח שנתית  -1.3.2.1תרשים 

  

  

  

    



 

  20  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

 2013-2009שושנת יציבות שנתית  -1.3.2.2תרשים 

  

  

  

  ) 09-06שושנת רוח שנתית של שעות שיא בוקר של תנועה ( -1.3.2.3תרשים 

  



 

  21  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

  )09-06שושנת יציבות שנתית של שעות שיא בוקר של תנועה ( -1.3.2.4תרשים 

  

  

  

  

  

  )19-16שושנת רוח שנתית של שעות שיא אחר צהריים של תנועה ( -1.3.2.5תרשים 

  



 

  22  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

  )19-16שושנת יציבות שנתית של שעות שיא אחר צהריים של תנועה (  -1.3.2.6תרשים 

  

   



 

  23  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

   %שכיחות משולבת של רוח (כוון ועוצמה)  -1.3.2.1טבלה 

מחלקות מהירות רוח 

 /כווני רוח

 סה"כ 11.1 =< 11.1 - 8.8 8.8 - 5.7 5.7 - 3.6 3.6 - 2.1 2.1 - 0.5

N 2.4 2.4 1.1 0.1 0.0 0.0 6.0 

NNE 2.3 1.5 0.3 0.0 0.0 0.0 4.1 

NE 2.1 1.4 0.2 0.0 0.0 0.0 3.8 

ENE 1.5 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 2.8 

E 1.7 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0 3.1 

ESE 2.6 2.3 0.2 0.0 0.0 0.0 5.0 

SE 6.6 5.3 0.2 0.0 0.0 0.0 12.1 

SSE 6.1 3.5 0.2 0.0 0.0 0.0 9.8 

S 2.7 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 3.9 

SSW 1.9 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 2.9 

SW 1.9 1.6 0.8 0.3 0.0 0.0 4.6 

WSW 1.2 2.3 1.8 0.5 0.0 0.0 5.8 

W 1.2 3.1 3.7 0.8 0.0 0.0 8.7 

WNW 1.3 3.6 4.2 0.5 0.0 0.0 9.6 

NW 1.8 4.0 4.6 0.4 0.0 0.0 10.8 

NNW 1.3 2.2 2.0 0.3 0.0 0.0 5.8 

 98.8 0.0 0.0 2.9 19.9 37.3 38.6 סיכום חלקי

 1.2 מקרי שקט

 0.0 נתונים חסרים

 100.0 סה"כ

  

   



 

  24  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

   %שכיחות משולבת של כוון רוח ויציבות  -1.3.2.2טבלה 

  דרגות יציבות / 

 כווני רוח

A B C D E F G סה"כ 

N 0.1 0.4 0.9 0.2 1.0 3.4 0.0 6.0 

NNE 0.1 0.2 0.3 0.1 0.4 3.0 0.0 4.1 

NE 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2 2.7 0.0 3.8 

ENE 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 2.1 0.0 2.8 

E 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 2.3 0.0 3.1 

ESE 0.1 0.4 0.3 0.4 0.3 3.6 0.0 5.0 

SE 0.1 0.3 0.6 1.0 0.6 9.4 0.0 12.1 

SSE 0.1 0.3 0.9 1.3 0.6 6.5 0.0 9.8 

S 0.1 0.5 0.8 0.4 0.2 2.0 0.0 3.9 

SSW 0.2 0.7 0.6 0.2 0.2 1.0 0.0 2.9 

SW 0.3 1.4 1.0 0.2 0.4 1.3 0.0 4.6 

WSW 0.2 1.9 1.4 0.2 0.8 1.3 0.0 5.8 

W 0.2 2.9 2.6 0.3 1.1 1.7 0.0 8.7 

WNW 0.2 3.3 3.4 0.2 1.0 1.7 0.0 9.6 

NW 0.2 3.0 4.4 0.2 1.0 2.0 0.0 10.8 

NNW 0.1 0.9 2.3 0.1 0.9 1.5 0.0 5.8 

 98.8 0.0 45.6 9.0 5.2 20.1 16.7 2.1 סיכום חלקי

 1.2 מקרי שקט

 0.0 נתונים חסרים

 100.0 סה"כ

  

   



 

  25  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

  %) 09-06שכיחות משולבת של רוח (כוון ועוצמה), בשעות שיא של תנועה בוקר ( -1.3.2.3טבלה 

מחלקות מהירות רוח 

 /כווני רוח

 סה"כ 11.1 =< 11.1 - 8.8 8.8 - 5.7 5.7 - 3.6 3.6 - 2.1 2.1 - 0.5

N 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 

NNE 1.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 

NE 1.8 1.4 0.2 0.0 0.0 0.0 3.4 

ENE 1.8 1.8 0.1 0.0 0.0 0.0 3.7 

E 2.8 1.8 0.2 0.0 0.0 0.0 4.8 

ESE 4.6 3.8 0.2 0.0 0.0 0.0 8.6 

SE 14.6 11.9 0.4 0.0 0.0 0.0 27.0 

SSE 14.2 9.8 0.3 0.0 0.0 0.0 24.2 

S 5.6 2.1 0.4 0.0 0.0 0.0 8.1 

SSW 2.9 1.2 0.3 0.0 0.0 0.0 4.4 

SW 1.5 1.0 0.3 0.1 0.0 0.0 2.9 

WSW 0.6 1.1 0.6 0.1 0.0 0.0 2.4 

W 0.4 0.9 0.6 0.2 0.0 0.0 2.2 

WNW 0.5 0.6 0.4 0.3 0.0 0.0 1.9 

NW 0.5 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 1.3 

NNW 0.5 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 1.0 

 98.4 0.0 0.0 0.9 4.2 39.2 54.2 סיכום חלקי

 1.6             מקרי שקט

 0.0             נתונים חסרים

 100.0             סה"כ

  

   



 

  26  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

  %) 09-06שכיחות משולבת של כוון רוח ויציבות, בשעות שיא של תנועה בוקר ( -1.3.2.4טבלה 

  דרגות יציבות /

 כווני רוח

A B C D E F G סה"כ 

N 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 0.3 0.0 0.9 

NNE 0.0 0.1 0.3 0.4 0.1 0.9 0.0 1.8 

NE 0.0 0.0 0.4 0.8 0.3 1.8 0.0 3.4 

ENE 0.0 0.0 0.2 0.5 0.5 2.5 0.0 3.7 

E 0.0 0.0 0.3 0.8 0.5 3.2 0.0 4.8 

ESE 0.0 0.0 0.3 1.6 0.7 5.9 0.0 8.6 

SE 0.0 0.0 1.5 5.4 2.3 17.8 0.0 27.0 

SSE 0.0 0.1 3.1 7.0 2.2 11.7 0.0 24.2 

S 0.0 0.4 2.4 1.8 0.6 2.9 0.0 8.1 

SSW 0.0 0.6 1.9 0.8 0.4 0.8 0.0 4.4 

SW 0.0 0.6 1.1 0.5 0.3 0.4 0.0 2.9 

WSW 0.0 0.2 0.6 0.5 0.6 0.5 0.0 2.4 

W 0.0 0.2 0.5 0.4 0.6 0.5 0.0 2.2 

WNW 0.0 0.1 0.5 0.4 0.5 0.5 0.0 1.9 

NW 0.0 0.1 0.3 0.2 0.2 0.4 0.0 1.3 

NNW 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.4 0.0 1.0 

 98.4 0.0 50.3 10.0 21.5 13.8 2.8 0.0 סיכום חלקי

 1.6 מקרי שקט

 0.0 נתונים חסרים

 100.0 סה"כ

  

   



 

  27  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

  ) 19-16%אח"צ (שכיחות משולבת של רוח (כוון ועוצמה), בשעות שיא של תנועה -1.3.2.5טבלה 

מחלקות מהירות רוח 

 /כווני רוח

 סה"כ 11.1 =< 11.1 - 8.8 8.8 - 5.7 5.7 - 3.6 3.6 - 2.1 2.1 - 0.5

N 1.4 3.7 4.5 0.8 0.0 0.0 10.4 

NNE 0.9 1.2 0.7 0.0 0.0 0.0 2.8 

NE 0.5 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 1.1 

ENE 0.4 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 1.0 

E 0.5 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 1.1 

ESE 0.7 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 1.6 

SE 0.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 

SSE 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 

S 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 

SSW 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 

SW 0.9 1.7 1.0 0.3 0.0 0.0 4.0 

WSW 0.6 1.8 2.3 0.7 0.0 0.0 5.5 

W 0.7 3.2 5.2 1.2 0.0 0.0 10.4 

WNW 0.9 6.1 9.4 1.0 0.0 0.0 17.4 

NW 1.3 8.3 13.7 1.2 0.0 0.0 24.6 

NNW 1.3 5.4 8.4 1.0 0.0 0.0 16.1 

 99.8 0.0 0.1 6.2 46.0 34.8 12.6 סיכום חלקי

 0.2 מקרי שקט

 0.0 נתונים חסרים

 100.0 סה"כ

  

   



 

  28  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

  %) 19-16( אח"צשכיחות משולבת של כוון רוח ויציבות, בשעות שיא של תנועה  -1.3.2.6טבלה 

  דרגות יציבות /

 כווני רוח

A B C D E F G סה"כ 

N 0.1 0.5 4.4 0.8 3.3 1.3 0.0 10.4 

NNE 0.0 0.2 0.5 0.2 0.9 1.0 0.0 2.8 

NE 0.0 0.2 0.2 0.0 0.3 0.3 0.0 1.1 

ENE 0.0 0.2 0.2 0.0 0.4 0.3 0.0 1.0 

E 0.0 0.3 0.2 0.0 0.4 0.2 0.0 1.1 

ESE 0.1 0.5 0.4 0.0 0.3 0.3 0.0 1.6 

SE 0.1 0.2 0.2 0.0 0.4 0.3 0.0 1.1 

SSE 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.7 

S 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.3 0.0 0.9 

SSW 0.1 0.2 0.3 0.0 0.4 0.2 0.0 1.2 

SW 0.2 0.6 1.6 0.3 1.0 0.3 0.0 4.0 

WSW 0.1 0.9 2.8 0.6 0.9 0.3 0.0 5.5 

W 0.0 1.8 6.0 0.6 1.5 0.4 0.0 10.4 

WNW 0.1 3.5 11.3 0.6 1.6 0.3 0.0 17.4 

NW 0.2 3.4 17.2 0.8 2.5 0.4 0.0 24.6 

NNW 0.1 1.6 10.7 0.6 2.5 0.6 0.0 16.1 

 99.8 0.0 6.7 16.8 4.5 56.2 14.4 1.1 סיכום חלקי

 0.2 מקרי שקט

 0.0 נתונים חסרים

 100.0 סה"כ

  

    



 

  29  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

  טמפרטורה ולחות יחסית 1.3.2.3

עולה, כי החודש הקר ביותר הינו ינואר ואילו החודש החם ביותר  1.3.2.3מעיון בתרשים ובטבלה 

הוא אוגוסט. החודש בו התנודה היממתית המרבית של הטמפרטורה (טמפרטורה מרבית ממוצעת 

מאי) ואילו התנודה - פחות טמפרטורה מזערית ממוצעת) חושבה בחודשי האביב הראשונים (אפריל

  פטמבר. ס-היממתית המזערית חושבה בחודשים יולי

  

  

  מהלך חודשי של טמפרטורות -1.3.2.3תרשים 

  

  

  מהלך חודשי של טמפרטורות, במעלות צלסיוס -1.3.2.3טבלה 

  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  חודש

  טמפרטורה

  מזערית

  ממוצעת

11.4  12.0  12.9  15.4  18.3  21.6  23.7  24.5  23.3  20.5  16.3  12.7  

  טמפרטורה

  ממוצעת

14.6  15.3  16.6  19.1  21.8  24.7  26.7  27.6  26.3  23.8  19.7  16.0  

  טמפרטורה

  מרבית

  ממוצעת

18.2  19.1  20.4  22.7  25.1  27.4  29.0  29.9  28.7  27.0  23.6  19.7  
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  30  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

אוגוסט ואילו - עולה, כי החודשים הלחים ביותר הנם יולי 1.3.2.4מעיון בתרשים ובטבלה 

החודשים היבשים ביותר הם מרס ודצמבר (הראשון ב"זכות" השרבים והשני עקב הקרבה 

מרס ואילו התנודה -למערכות לחץ גבוה. התנודה היממתית המרבית חושבה בחודשים פברואר

מצטיינים בתנודה יממתית ספטמבר. החודשים ה- היממתית המזערית חושבה בחודשים יולי

קטנה מציגים גם ערכים גבוהים של לחות יחסית מזערית בלילות וכתוצאה מכך עומס חום לא 

  מבוטל בשעות הלילה.

  

  

  

  מהלך חודשי של לחויות יחסיות -1.3.2.4תרשים 

  

  

  מהלך חודשי של לחויות יחסיות, באחוזים -1.3.2.4טבלה 

  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  חודש

  לחות

  מזערית

  ממוצעת

48  44  43  47  50  57  62  62  57  49  46  45  

  לחות

  ממוצעת

65  62  60  63  67  71  73  73  68  63  62  60  

  לחות

  מרבית

  ממוצעת

81  79  78  80  83  85  85  84  78  76  77  74  
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  31  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

  איכות אוויר 1.3.3

  תקני איכות אוויר 1.3.3.1

הנהוגים בישראל. בסקירה שתוצג להלן את איכות האוויר יש לבחון יחסית לתקני איכות הסביבה 

  נתייחס למזהמים הבאים:

 תחמוצות גופרית •

 חמצני-חנקן דו •

 אוזון •

 PM2.5ו  PPM10חלקיקים נשימים בפרקציה  •

  

  מוצגים התקנים הנהוגים בישראל למזהמים שאוזכרו לעיל: 1.3.3.1בטבלה 

  

  ערכי סביבה, במקר"ג/מ"ק -1.3.3.1טבלה 

  שנה  יממה  שעות 8  שעה  מזהם

  תחמוצות 

  גפרית

350  

  99.9אחוזון 

  

  

--  

50  

  99אחוזון 

  

20  

  חנקן

  חמצני- דו

200  

  99.9אחוזון 

  

  

--  

  

--  

40  

  140  --  אוזון

  99.6אחוזון 

  

  

--  

  

--  

  חלקיקים

  נשימים

PM10  

  

--  

  

--  

130  

  95אחוזון 

  

50  

  חלקיקים

  נשימים

PM2.5  

  

--  

  

--  

  

  

37.7  

  95אחוזון 

  

25  

  

  

  תחנות ניטורתוצאות ניתוח  1.3.3.2

 המורכבת גזיים, אוויר מזהמי של קבוצה הינן גופרית תחמוצות - תחמוצות גופרית

) SO3חמצנית (-תלת מגופרית פחותה ובמידה )SO2( חמצנית-גופרית דו בעיקר מהמזהם

פחם,  כמו בדלקים גופרית, הנמצאת כאשר נוצרות גופרית נוספים. תחמוצות ומזהמים

-דו לסביבה. המקורות לגופרית ונפלטת שריפה בעת מתחמצנתתעשייתי,  מזוט וסולר
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     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

 למשל אלה, כמו של דלקים שריפה מתרחשת בהם תעשייתיים תהליכים הם חמצנית

  קיטור ובתעשייה. לנפט, בדוודי זיקוק כוח, בבתי בתחנות

מניתוח הנתונים שנאספו עולה כי הריכוזים שנמדדו נמוכים ולא נמצאו חריגות מהתקנים (ראו 

  ).1.3.3.2וטבלה   1.3.3.2, 1.3.3.1רשימים ת

 

נפלט מתחבורה ומתעשייה כתוצאה מחמצון חנקן אטמוספרי בטמפרטורות  -חמצני- חנקן דו

בתהליכים שונים, כגון  NO וברובה כתוצאה מחמצון הגבוהות הקיימות במנועים ובדודי שריפה

  .ידי אוזון בראקציה-על

מניתוח הנתונים שנאספו עולה כי הריכוזים שנמדדו נמוכים ולא נמצאו חריגות מהתקנים. יחד 

מ'  1.5עם זאת יש לציין שהמזהם נוטר בתחנה כללית, על גג בניין, ויש לשער כי הריכוזים בגובה 

 ).1.3.3.2וטבלה  1.3.3.4, 1.3.3.3מעל פני המדרכות יהיו גבוהים יותר (ראו תרשימים 

  

מזהם שניוני (כלומר אינו נפלט ישירות לאטמוספרה) הריכוזים נובעים בחלקם מהסעה  -אוזון

לטווח ארוך בעיקר מדרום מזרח אירופה וחלקם מריאקציות כימיות בין מרכיבי תחמוצות חנקן 

  והחמצן בתווך קרינת השמש ומרכיבים כימיים באטמוספרה. 

לא נרשמו חריגות מהתקן הסביבתי אך  מניתוח הנתונים שנאספו עולה כי הריכוזים שנמדדו

 1.3.3.5נרשמו שני אירועים של ריכוזים העולים על ערך הסף של התקן (ראו תרשים  2012בשנת 

  ).1.3.3.2וטבלה 

  

בישראל עקב הקרבה לחגורת המדבריות התרומה  -PM2.5ו  PM10חלקיקים נשימים בפרקציות 

ועי סופות אבק. נהוג להניח כי בממוצע יש המרבית לריכוזי החלקיקים הנשימים מתקבלת באיר

  ) יממות בהן פוקדות אותנו סופות אבק. בפועל ערך זה משתנה משנה לשנה. 5%( 18

עלו על ערך הסף  PM10ימים בהם ריכוזי  28נרשמו  2010מניתוח הנתונים שנאספו עולה כי בשנת 

ו לאור העובדה כי זמינות , יש לסייג ממצאים אל2014אירועים כאלו בשנת  10של התקן לעומת 

  ).1.3.3.2, וטבלה 1.3.3.5בשנים השונות (ראו תרשים  95%ל  89%הנתונים נעה בין 

הנם המסוכנים ביותר לבריאות התושבים בחרנו  PM2.5מאחר וחלקיקים נשימים בפרקציה 

גן, בה מנטרים את ריכוזי החלקיקים - לבחון נתוני ניטור מתחנה קרובה, "יד לבנים" ברמת

-2014ולפיכך ההשוואה נעשתה לשנים  2011נשימים בשתי הפרקציות. יש בידינו נתונים משנת ה

מקר"ג/מ"ק בגבעתיים  124.1 2013הגבוה ביותר נמדד בשנת  PM10במספר של  19- . הריכוז ה2011

  PM2.5הגבוה ביותר של  19- גן. בשנה זו נמדדו גם הריכוז ה-מקר"ג/מ"ק ברמת 122.5לעומת 

, 1.3.3.6, 1.3.3.5מקר"ג/מ"ק, ערך המהווה חריגה מהתקן (ראו תרשימים  40.2ך של והגיע לער

  ).1.3.3.3, 1.3.3.2וטבלאות  1.3.3.7
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     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

  

  חל"ב, גבעתייםתחמוצות גפרית בממוצע שעתי, בריכוזי  -1.3.3.1תרשים 

  

  

  

  חל"ב, גבעתייםצות גפרית בממוצע יומי, בריכוזי תחמו -1.3.3.2תרשים 

  



 

  34  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

  

  חמצני בממוצע שעתי, בחל"ב, גבעתיים-ריכוזי חנקן דו -1.3.3.3תרשים 

  

  

  

  

  

  

  שעתי, בחל"ב, גבעתיים 8ריכוזי אוזון בממוצע  -1.3.3.4תרשים 

  



 

  35  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

  

  במקר"ג/מ"ק, גבעתיים, שעתי 24בממוצע  PM10ריכוזי חלקיקים נשימים  -1.3.3.5תרשים 

  

  

  

  

  במקר"ג/מ"ק, ר"גשעתי,  24בממוצע  PM10ריכוזי חלקיקים נשימים  -8.3.3.6תרשים 

  



 

  36  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

  

  במקר"ג/מ"ק, ר"ג שעתי 24בממוצע  PM2.5ריכוזי חלקיקים נשימים  -1.3.3.7תרשים 

  

  

  

  2014-2010גבעתיים , סיכום תוצאות ניטור מזהמים, במקר"ג/מ"ק -1.3.3.2טבלה 

  

  זמן

  מיצוע

  

  שעה

  

  שעות 8

  

  יממה

  

  שנה

  תחמוצות

  גפרית

SO2  

32.5  

)9*(  

]0**[  

  13.2  

)26(  

]0[  

8.2  

)41(  

  חנקן

  חמצני- דו

NO2  

144.4  

)72(  

]0[ 

    33.0  

)82(  

  אוזון

O3  

  126.8  

)91(  

]2[  

    

  חלקיקים

  נשימים

PM10  

     174.3  

)134(  

]28[  

57.1  

)114(  
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     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

   2014-2011ר"ג  ,סיכום תוצאות ניטור מזהמים, במקר"ג/מ"ק -1.3.3.3טבלה 

  זמן

  מיצוע

  

  יממה

  

  שנה

  חלקיקים

  נשימים

PM10  

122.5  

)94(  

]14[  

44.0  

)88(  

  חלקיקים

  נשימים

PM2.5  

40.2  

)107(  

]29[  

19.3  

)77(  

  

  * הערכים בתוך הסוגריים העגולים מסמנים אחוז מערך הסף של התקן.

** הערכים בתוך הסוגריים הריבועיים מסמנים את מספר הפעמים בהם חושבו ריכוזים הגבוהים 

  מערך הסף של התקן בשנה ה"גרועה" ביותר. 
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     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

  הידרוגיאולוגיה 1.4

, המהווה אחד ממקורות המים העיקריים של ישראל אגן החוף העיר גבעתיים נמצאת באזור

  ומשתרע בין הכרמל לסיני ובין המורדות המערבים של שדרת ההר לים. 

ק"מ מחוף הים במרכזו של אגן החוף, על הגבול בין תא דיווח  5-שטח העיר נמצא במרחק של כ

יפר. החתך האנכי של האקוו 129של השרות ההידרולוגי, בתחום רצועת הרוחב  057לתא דווח  037

של האקוויפר הוא בצורת יתד, בעובי של מטרים ספורים בחלקו המזרחי ומאות מטרים בחלקו 

אקוויפר החוף בנוי שכבות גיאולוגית מגיל פליסטוקן, בעיקר שכבות חול, אבן חול גירית המערבי. 

חמרה (שהן הה) וכן טיט וו(כורכר) וקונגלומרטים (שהן יחידות בעלי מוליכות הידראולית גב

גבי היחידה של חבורת סקייה, שהינה אטומה -האקוויפר שעון על יחידות מוליכות למחצה).

בחלקה הגדול ומפרידה בינו לבין יחידות אקוויפריות המצויות באזור זה בעומק של מאות מטרים 

שקיה אקוויפר החוף באזור זה ניזון ממילוי חוזר של משקעים ישירים וממי ה ,)1.4.1 רשים(ראו ת

  . אקוויפר לים או נשאבים בקידוחיםחוזרים על פניו. מי התהום מתנקזים מה

  

  חתך סכמטי לרוחב אקוויפר החוף, ממזרח למערב -1.4.1תרשים 

  מקור: אתר רשות המים

  

של רשות המים, השאיבה הכללית בתאי גוש דן לשנת  2014דו"ח מצב מקורות המים לשנת  יפ-לע

. המילוי הטבעי מלמ"ק מהשנה הקודמת 4-ה של כיעלי מלמ"ק 25.88-הסתכמה ב 2013/14

  מלמ"ק. 24.45הממוצע עומד על 

במדרון המזרחי  תנמצא העיר גבעתיים 2014של רשות המים לשנת  פי מפת מפלסי מי התהום-על

העיר הידרולוגי נוצר משאיבת יתר בעבר. ההידרולוגי של גוש דן, שקע רמת גן. השקע של השקע 

שקע ולכן ותנועת מי התהום באזור זה היא כלפי במדרון המזרחי של האת כאמור, נמצ גבעתיים

 העירהגובה הטופוגרפי של  .מ' -1עד  0מפלס מי תהום מצוי ברום  .מערבמרכז השקע כלומר כלפי 

הנמוך ביותר,  המטר מעל פני הים בחלק 20-הגבוה ביותר  ו הבחלקמטר מעל פני הים  80הוא 

מטרים מפני  22עד  מטרים מפני השטח 80בין בעומק של בקירוב מר מפלס מי תהום מצוי ולכ

. השקע ההידרולוגי גרם לחדירת מי ים והמלחת בארות מי שתייה, )1.4.2(ראו תרשים  השטח

 190-ל 2013/14, שהגיע בשנת בריכוז הכלורידים באזורמתמדת עלייה קיימת בשנים האחרונות 

ערבי. בשנים האחרונות חלה ירידה קטנה בריכוזי החנקות שהגיע באותן מג"ל בתא האוגר המ

  מג"ל. 71-שנים ל
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     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

  

  מפת מפלסים -1.4.2תשריט 



 

  40  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

  קידוחי מי שתייה 1.5

(תיקונים  1995 -  פי תקנות בריאות העם (תנאים תברואתיים לקידוח מי שתייה), התשנ"א-על

), סביב כל קידוח מי שתייה חלות הגבלות שונות בהתאם למידת הקרבה התשע"ה, התשס"ג

 פי חלוקה לשלושה אזורים: -לנקודת הקידוח, על

   אסורה כל בנייה, למעט למבנים המשמשים להפעלת הקידוח ולשיפור מימיו. -אזור מגן א' •

את הקידוח, כגון מבני מגורים אסורה כל בנייה, התקנה או פעילות העלולים לזהם  -אזור מגן ב' •

   מבני מסחר או מבני ציבור.

אסורה כל בנייה, התקנה, או פעילות העלולים לגרום לזיהום חמור בקידוח, כגון  -אזור מגן ג' •

 מתקן ביוב, קו ביוב ראשי, אתר אשפה, אזור תעשייה או אזור השקיה בקולחים. 

  

פי בקשה, להתיר -ות הבריאות רשאית, עלאף כל ההגבלות האמורות לעיל, רש-יש לציין כי על

פי מספר פרמטרים המפורטים בתקנות בריאות העם (תנאים תברואתיים -חריגה מהמגבלות, על

   , שעיקרם הוא הבטחת מניעת זיהום מי השתייה.1995 - לקידוח מי שתייה), התשנ"א

ק"מ סביב שטח  2ל קידוחי מים. ברדיוס ש 4פי נתוני משרד הבריאות, בתוך שטח העיר ישנם -על

 2ק"מ מחוץ לשטח העיר,  2קידוחי מים. מתוך  קידוחי המים הנמצאים ברדיוס  15העיר ישנם 

  )1.5.1 רשיםמזרחי של העיר (ראו ת-מזרחי והדרום-קידוחים משיקים לגבולה הצפון
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     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

 

  

  קידוחי מי שתייה ורדיוסי מגן -1.5.1תשריט 



 

  42  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

  זיהום קרקע 1.6

אביב נמצא מספר רב של אתרים בהם קיים, או שיש חשד להמצאות זיהום קרקע. -במחוז תל

אביב קיים זיהום נרחב של גזי הקרקע בחומרים אורגניים רעילים -בנוסף לכך, במחוז תל

הקרקע -עלולים לנוע בתתשמתנדפים מזיהום הקיים בקרקע או במי התהום. אדי מזהמים אלו 

קרקעיים כדוגמת מרתפים, מקלטים וחניונים ולהצטבר בהם. ואכן, בחלק -ולחדור לחללים תת

-ידי המשרד להגנת הסביבה התגלו חומרים נדיפים אלה, בחללים תת-מהבדיקות שנערכו על

  קרקעיים.

תכנון ובנייה של  במסגרת הליכי קרקע וגזי קרקע םסביבתי לטיפול בזיהוהמתווה התשריט פי -על

. במרבית משטח העיר גבעתיים ישנו צורך לבצע הליך 2014המשרד להגנת הסביבה, מדצמבר 

  פי החלוקה הבאה:-), על1.6.1כלשהו הקשור בנושא זיהום קרקע (ראו תשריט 

  

 האתר אודות ונתונים מסמכים, מידע של איסוף כולל היסטורי סקר -חובת סקר היסטורי •

 הפעילות כלל לגבי והן בהווה בו המתקיימת הפעילות לגבי הן, וסביבתו כמזוהם הנחשד

 וכן הקרקע זיהום בדבר החשד הפרכת או באישוש לסייע נועד זה מידע, בעבר בו שהתקיימה

  .האתר סביבת על זה לזיהום להיות שעלולות ההשלכות בדבר

באזור זה קיימת אפשרות בסבירות נמוכה לזיהום בגזי הקרקע  -צורך בהתייעצות -גזי קרקע  •

וסימונו בתשריט מתבסס על עקרון הזהירות המונעת. באזור זה קיים מידע על מזהמים נדיפים 

במי התהום, אך בריכוז יחסית נמוך. בתכנית/היתר המצויים בתחום מיפוי זה יש להתייעץ עם 

 וראת בהוספת הוראה לביצוע סקר גזי קרקע.המשרד להגנת הסביבה בדבר הצורך בהוספת ה

באזור זה קיימת אפשרות לזיהום בגזי הקרקע. בתכנית/היתר  -חובת בדיקה - גזי קרקע  •

המצויים בתחום מיפוי זה יש להתייעץ עם המשרד להגנת הסביבה בדבר הצורך בהוספת הוראת 

 ..בהוספת הוראה לביצוע סקר גזי קרקע כפי שינחה המשרד להגנת הסביבה

באזור זה הסמוך למוקדי הזיהום, נמצאו ריכוזים גבוהים של מזהמים  -חובת מיגון -גזי קרקע  •

נדיפים במי התהום. בתכנית/היתר המצויים בתחום מיפוי זה יש להוסיף הוראה למיגון של 

פי -קרקעיים של המבנים, מפני חדירת אדי מזהמים וניטור תקופתי שלהם על- החללים התת

 קרקעיים.-להגנת הסביבה. יש לאסור שימושים ראשיים בחללים התתהנחיות המשרד 

  

הצורך בביצוע של ההליכים שנמנו לעיל, נובע בעיקר בשל הסמיכות למפעל תע"ש מגן. תע"ש מגן, 

אביב על גבול -בתל 1997-ל 1948הוא מפעל של התעשייה הצבאית לייצור נשק שפעל בין השנים 

דונם, פעולות הייצור של המפעל כללו ניקוי מתכות,  44על  גבעתיים. המפעל פעל בשטח המתפרש

תוך שימוש בחומרים רעילים ומסרטנים, כולל טריכלורואתילן וטטרהכלורואתילן. בנוסף, בוצעו 

במקום פעולות ציפוי כלי הנשק, תוך שימוש במתכות רעילות ומסרטנות כולל כרום, ניקל, נחושת 

שפכי המפעל  1981ומרי נפץ וחומרים נוספים. עד שנת וסוגים רבים ומגוונים של מזהמים, ח

הוזרמו ללא כל טיפול לבורות סופגים, רק בשנה זו החל לפעול במקום מפעל לטיפול בשפכים 

ולאחר מכן אלו הוזרמו למערכת הביוב העירונית. לאחר פירוק המפעל נתגלה שהוא גרם לזיהום 

נסגרו מספר בארות ששאבו מים מאקוויפר קרקע ולזיהום מי תהום נרחבים. כתוצאה מהזיהום 

  החוף.

  



 

  43  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

  

זיהום קרקע -1.6.1תשריט 



 

  44  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

  מקורות רעש וזיהום אוויר 1.7

מקורות הרעש וזיהום האוויר הפוטנציאליים בעיר גבעתיים, הם בעיקר תחבורתיים, בין מקורות 

  ):1.7.1הרעש הפוטנציאליים ניתן למנות את הדרכים הבאות (ראו תשריט 

 מערבית של העיר.-הדרך העוברת לאורך חלק מפאתה הצפון - (איילון) 20כביש מס'  •

הדרך העוברת לאורך פאתה הדרומית וחלק  -)דרך השלום-(דרך אלוף שדה 471כביש מס'  •

 מפאתה המערבית של העיר.

 הדרכים העוברות לאורך חלק מפאתה המערבית של העיר. -דרך ערבי נחל-דרך עליית הנוער •

 מערבית של העיר.-לאורך חלק מפאתה הצפון מסילת הרכבת העוברת -מסילת איילון •

  

תלונות של מטרדי רעש או זיהום אוויר הנגרמים ככל הידוע, לא הוגשו תלונות מצד התושבים על 

מתנועת התחבורה בכבישים או הרכבות. יש לציין כי העדר תלונות מצד תושבים אינו מעיד 

  בהכרח על עמידה בתקני הרעש המותר, לעיתים קיימת השלמה של התושבים עם המפגע.

   



 

  45  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

  

  ויר פוטנציאלייםמקורות רעש וזיהום או -1.7.1תרשים 



 

  46  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

  פסולת ומחזור 1.8

, כמות הפסולת שנאספה בשנה זו עמדה על 2013פי מאזן הפסולת של עיריית גבעתיים לשנת -על

פי סוגי -, על16.76%ידי גורמים שונים בעיר, מוחזרו -טון. מתוך הפסולת שנאספה על 27,654.84

(עיתון/משרדי לבן), קרטון, פלסטיק, מתכת, זכוכית, גזם, שמן לבישול, הפסולת הבאים: נייר 

  אריזות, טקסטיל ופסולת אלקטרונית. יתר הפסולת הועברה לתחנת המעבר באתר "חירייה".

  להלן מוצגים סוגי הפסולת הממוחזרת ודרכי איסופה: 

העסק ובנייני המגורים  ברחבי העיר מוצבות מכולות לאיסוף נייר למחזור. בנוסף, בכל בתי -נייר •

הגבוהים שנבנו לאחרונה הוצבו מתקנים לדחיסת קרטונים, והוצבו מיכלים לאיסוף נייר ברוב 

  הבתים המשותפים.

 מיכלים לאיסוף בקבוקי פלסטיק למחזור. 100-ברחבי העיר פזורים כ -פלסטיק •

  מיכלים לאיסוף מוצרי זכוכית למחזור. 32ברחבי העיר פזורים  - זכוכית •

בכל חנויות החשמל, בבתי הספר, בגני הילדים ובמרכולים הגדולים מוצבים מיכלים  -ותסולל •

ידי העירייה ששולחת אותם להטמנה מסודרת ברמת -לאיסוף סוללות. סוללות אלה נאספות על

  חובב.

 שמן בישול מעסקים מפונה אחת למספר ימים, מחבית שמוצבת סמוך לעסק. - מחזור שמן •

ב"מרכז העסקים דרום" באזור התעשייה כורזין, ישנו מרכז מחזור לאיסוף  -פסולת עסקית •

 פלסטיק ומכולה למחזור קרטון מעסקים.

הגזם נאסף מהגינות הציבוריות והגינות הפרטיות ומועבר למחזור באתר חירייה, שם הוא  -גזם •

 הופך לדשן.

 ברחבי העיר פזורים מספר מיכלים לאיסוף מוצרי טקסטיל. - טקסטיל •

עיריית גבעתיים ומע"ש (מרכז עבודה שיקומי) אוספת פסולת אלקטרונית  - ולת אלקטרוניתפס •

  ומעבירה אותה לאחר מיון ופירוק למרכזי מחזור.

  

  חומרים מסוכנים 1.9

ככל שחומר מרוכז  ידי המשרד להגנת הסביבה,- רמת הסיכון של החומרים המסוכנים נקבעת על

א נחשב מסוכן יותר. הסיווג נקבע לפי רמת מסוכנות יותר ובעל יכולת הגבה גבוהה יותר הו

החומר, סוג פעילות המפעל, קבוצות חומרים וכמויות החומר. את רמת הסיכון מסמנים באותיות 

הכי פחות  Cהיתר לשנתיים,  -פחות מסוכן B היתר לשנה, -המסוכן ביותר Aפי רמת הסיכון: -על

  אין צורך בהיתר. Dהיתר לשלוש שנים,  -מסוכן

פי תוקף - בעלי היתר רעלים. על 4פי נתוני המשרד להגנת הסביבה, בתחום העיר גבעתיים ישנם -על

  .Cושמות בעלי ההיתר נראה כי מדובר ברמת הסיכון  תהרישיונו

  

  טבע עירוני 1.10

ידי החברה להגנת -) על2015עד קיץ  2014קיץ (סקר טבע עירוני בגבעתיים בוצע במשך שנה אחת 

, ממצאי הסקר בוטאנית וזואולוגית בשטחים נבחרים במרקם העירוני הבנוי וכלל סקירה הטבע

  .2016פורסמו בשנת 



 

  47  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

  אתרים פוליגונליים 24במסגרת עבודה זו הוכנה מפת אתרי טבע בלב המרקם הבנוי. סה"כ סומנו 

 (ראו דונם בתחום השיפוט של גבעתיים 3,246דונם מתוך  385ברחבי העיר, ששטחם הכולל 

  ).1.10תרשים 

  

 

  גבעתייםבמפת התמצאות אתרי טבע עירוני  -1.10.1תרשים 

  2016מקור: החברה להגנת הטבע, 

  

  סיכום 1.11

ה בסעיפים הקודמים נאסף ונערך המידע אודות המטרדים הפוטנציאליים והקיימים שנסקר עד כ

(ראו  להלן ריכוז המפגעים הפוטנציאליים והקיימים בתחום התכנית ומחוצה לה גבי מפה.-על

    .)1.11.1תרשים 



 

  48  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

  

  תצריף מטרדים פוטנציאליים -1.10.1תשריט 



 

  49  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

  עקרונות סביבתיים לתכנון -פרק ב'

  בקרקע וחסכוני יעיל שימוש 2.1

בינוי  דפוס של פיתוח המאפשר שימושים, יש לעודד בנייה הכוללת עירוב -שימושים עירוב •

הפרטי,  ברכב התלות את בנסיעות, לצמצם הצורך את להקטין קומפקטי. עירוב שימושים מסייע

נלוות.  ותשתיות חנייה כבישים, מקומות בבניית הצורך ולהפחית את האוויר זיהום את צמצם

הפנאי  בשעות לעלייה ולכן תורם בדרכים לנוע הנאלצים של זמן אובדן גם מונע עירוב שימושים

  התושבים. של החיים ובאיכות

  

 טובה. עירוניות של הכרחי מרכיב היא מומלץ לעודד בנייה צפופה, הצפיפות - הצפיפות הגדלת •

 התחבורה תפקוד לתושבים, לשפר את הניתנים השירותים איכות את להעלות היא מאפשרת

 של התושבים צרכי היומיום את המסחר ברחובות ולספק להצלחת הזדמנויות הציבורית, ליצור

 ו"דינאמיות" במרחב תוססים רחובות תורמת ליצירת עירונית מביתם. צפיפות הליכה במרחק

 ברכב התלוי פרבר ליצור בקיימות העירונית ועלולה פוגעת נמוכה עירונית העירוני. צפיפות

  הפרטי.

  

 יש קיימים. בנויים מרקמים לחיזוק והבנייה הפיתוח מירב את למקד יש -הבנוי  המרקם חיזוק •

 של ושדרוגן, ושיקום קיימות בתשתיות עירונית, שימוש התחדשות על שיתבסס פיתוח להעדיף

 הרקמה העירונית את ולחזק להמשיך חדש פיתוח על החברתית. על רקמתם מוזנחים אזורים

עירוני רציף,  מרקם של יצירתו להעדיף בנוסף, יש קיימות. פיזיות תשתיות על ולהסתמך הקיימת

  דופן. וצמודת רצופה בנייה באמצעות

  

ומפגעים  יש לפעול להסרת מזהמים -מזוהמות קרקעות ושיקום מופרים באזורים פיתוח •

קרקע  על הבנייה את הופרו ולצמצם שכבר קרקעות סביבתיים ולשקמם, על מנת לאפשר ניצול

  בתולית.

  

יפגעו  לא הקרקע בתת אשר מיקומם לשימושים תת הקרקע את לנצל יש -הקרקע תת ניצול •

שרות, מערכות  בשטחי בעיקר בולט. המדובר יתרון אין מפלס הקרקע מעל ולמיקומם בתפקודם

אינו פוגע  הקרקע בתת השימוש כי לוודא זאת, יש עם ועוד. יחד טכניות, מחסנים, חניונים

החנייה  היקף כי לוודא קיימא. כמו למשל, יש-בר לפיתוח אחרים עקרונות של המוצלח ביישומם

ברכב הפרטי,  התלות צמצום כמו אחרים חשובים בעקרונות ואינו פוגע נסועה מעודד אינו נבנית

  ההליכה. ועידוד הציבורית בתחבורה השימוש עידוד

   



 

  50  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

  קיימים משאבים שימור 2.2

הקשורים  האקולוגיים הערכים מצאי לבחינתמקיף  סקר לערוך יש -קיימים טבע משאבי שימור •

הערכים  מהם להגדיר מומלץ הסקר ביצוע האזור. לאחר של החיים לקרקע, לצמחייה ולבעלי

של  לאקולוגיה נזק בערכים אלו. מניעת פגיעה למניעת המומלצות הפיתוח דרכי ומה האקולוגיים

לו. בעת  הסמוכים באתריםו הגידול בבית הקיימים קפדנית ברכיבים התחשבות מצריכה האתר

לא  בהם הקיימים. במקרים בתי הגידול ובשימור ביולוגי במגוון להתחשב יש התכנון והפיתוח

ידי - על השליליות ההשפעות את המקזזים לנקוט צעדים הפיתוח, ניתן בעקבות נזק למנוע ניתן

  בעיר. או בשכונה אחרים פיתוח אזורי משמעותי של שיפור

  

 ובתי הטבע נכסי לשיקום יש לפעול שנפגעו במקומות - מזוהם או מופר אזור של אקולוגי שיקום •

 ולשמירה חדשים גידול בתי וטיפוח לפיתוח לפעול יש הטבעי. כמו כן, הנוף ולשיקום הגידול

  האקולוגי. והגדלת המגוון

  

שימוש  לצורך המפותחים שטח המגרשים בכל העליונה הקרקע את לשמר מומלץ -קרקע שימור •

החומרים  את מכילה שהיא משום למשאב נחשבת פיתוח. הקרקע העליונה בשטחי חוזר

הקרקע  במקום. במקרים בהם הצומח" הנמצא "יחידת של הזרעים תכולת האורגניים ואת

ריסוס  פסולת, שאריות חוזר (בשל זיהום, נוכחות ולשימוש לשימור מתאימה אינה העליונה

מקומית  קרקע גם לשמר רצוי), ניתן בלתי ולשניפ צומח של תכולת זרעים או עשבים וקוטלי

דישון,  ידי-על להעשירה אורגנים, אך ניתן חומרים מכילה אינה זו שיקום. קרקע לצרכי מעומק

  מקומיים. אקולוגים תהליכים ולשיקום מקומי צומח מתאים לשתילת בסיס מהווה בה והשימוש

  

פעילויות  לקיים אפשרות יש לתכנן בנייה במבנים המאפשרים מתן -במבנים תכליתי רב שימוש •

תעשה  השימוש במבנים יעילות היום. הגדלת במהלך שונות שונות, בשעות וקהילתיות חברתיות

  שימושיים. רב חללים תכנון ידי-על

  

 יש לעודד שימוש חוזר וחידוש תשתיות קיימות. תשתיות -קיימות תשתיות וחידוש חוזר שימוש •

 של החוסך בצריכה חוזר שימוש לעשות ניתן בהם פיזיים משאבים מהווים ובינוי קיים קיימות

 להקמת הנדרשת באנרגיה וחוסך שהושקעה בהקמתם האנרגיה את לבנייה, משמר גלם חומרי

 הפיתוח מאזורים לחצי להפחתת גם תורם קיימות תשתיות ומבנים חדשים. חידוש תשתיות

  טבעיים.

  

  מים וחיסכון ניהול 2.3

של  החלחול את המגבירה מחלחלת תכסית לבנייה בעלת עדיפות לתת יש - העילי הנגר במי טיפול •

מקומיים  לאזורי החדרה הנגר מי של מכסימלית כמות להפניית לפעול כן, יש לקרקע. כמו נגר מי
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     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

ללכוד  המסייעות נוספות ומערכות העירונית. אמצעים הניקוז למערכת הפנייתם את ולצמצם

השהייה, אגנים ירוקים,  צמחיה, בריכות מכוסות תעלות הן התהום הנגר למי מי את ולהחדיר

 ועוד. חלחול ביו ערכות

 

  פסולת וניהול צמצום 2.4 

שכונתי לטיפול  מערך לפעול להקמת יש -במקור פסולת ולהפרדת לטיפול תשתיות הקמת •

המגורים,  במבני אצירה נגישים וחדרי איסוף מיכלי הצבת ולהפרדת פסולת במקור באמצעות

הליכה  הממוקמים במרחק שכונתיים מחזור מרכזי באמצעות או הציבורי הציבור ובמרחב במבני

  התושבים. מבתי קצר

  

 או חוזר לשימוש בנייה והעברתה פסולת של והפרדה מיון לעודד יש -הבנייה בפסולת טיפול •

 בנייה פסולת מורשים. הפניית באתרים אפשרי, להטמנה אינו במקרים שהדבר למחזור. רק

 חומרי של ניצול מרבי ולהבטיח מיותרת מהטמנה להימנע מאפשרים למחזור חוזר או לשימוש

  הגלם.

  

  דורית-ורב תרבותית-לקהילה רב תנאים יצירת 2.5

שונים,  בגדלים הכולל דירות מגוון דיור תמהיל יכללו תכניות הבינוי כי מומלץ -הדיור תמהיל •

היצע  מתוך מגורים של בחירה מאפשרים של מבנים. אלו שונים וגילאים שונים מבנים טיפוסי

ממעמדות  של אוכלוסיות הכלכלית יכולתם שונים, על משתמשים של דרישותיהם העונה על רחב

  שונות. חיים ובתקופות בגילאים של אוכלוסיות הצרכים שונים, ועל אקונומיים-סוציו

  

 הפוטנציאליים המשתמשים מגוון בחשבון את המביאה גישה להטמיע בהליך התכנון יש - נגישות •

 לדאוג יש הזה וכד'. בהקשר פיזיות, פעוטות, ילדים, קשישים בעלות מגבלות אוכלוסיות כולל

  לתנועתם. ומותאם נוח, בטוח יהיה הציבורי שהמרחב

 

השגה".  מסוים מהדירות ל"דיור בר אחוז להקצות בכל פרויקט בנייה יש -השגה בר דיור •

שכירות,  מחירי על דירה, פיקוח סיוע בשכר מתן הם השגה בר דיור ליישום אפשריים מנגנונים

 או יימכר החדשה חלק מהבנייה כי הקובעת תכנונית בגדלים שונים ומדיניות דירות של בנייה

  מסובסד. במחיר זכאיות לאוכלוסיות יושכר
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     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

  הבנוי המרקם עיצוב 2.6

בו השכונות  רציף עירוני של מרקם יצירתו להעדיף יש - במרחב מוקדים ויצירת מרקמי תכנון •

המרקם  אופי המבנים על השפעת את לבחון יש התכנון לשנייה. בעת אחת פיזי באופן מחוברות

 חשיבות לשמור המגרש בלבד. ככלל, יש רמת בבחינת להתמקד ולא כולה השכונה זהות ועל הבנוי

ממרקם כולל.  כחלק אלא כאובייקטים מנותקים ועצמאיים בניינים להעמיד ולא בנוי רצף על

  דופן.  צמודת בנייה ניתן ליישם הבנוי המרחב של עירוני רצף לשם יצירת

  

היא  ירוקה ירוקה. רשת מומלץ כי בנוסף לרשת הרחובות תתוכנן גם רשת - ירוקה רשת שילוב •

ציבוריים  וגנים משבילים השכונה, שמורכבת של הרחובות מקבילה, נוספת לרשת מערכת

 העומד מאחוריה ובגבם והרעיון הבנויים המגרשים בין פרושה הירוקה לזה. הרשת זה המחוברים

 תשתלב עם הירוקה הרשת כי חשובהרכב.  כלי לבין תנועת הרגל הולכי תנועת בין להפריד הוא

 אינטנסיביבשימוש  יהוו מערך ויחדיו השנייה את אחת שיזינו כך העירונית הרחובות רשת

  בשכונה. למקום ממקום הליכה המעודד

  

בין הצמתים  המרחק בהם של רחובות צפופה רשת לתכנן מומלץ -צפופה רחובות רשת יצירת •

שמספר  ההליכה ברחוב. ככל לעידוד משמעותי גורם מהווה רחובות צפופה יחסית. רשת קטן

מנקודה  יותר רבות תנועהאפשרויות  הרגל להולך יש יותר, כך גדול שטח ליחידת הצמתים

  יותר. ונעימה להיות קצרה הופכת ההליכה כן לנקודה, ועל

  

 הדרכים לאורך והעסקי יהיה המסחרי שהפיתוח לכך חשיבות יש -הראשיים הרחובות תכנון •

 מקיפים ולא השכונות את שחוצים ראשיים להעדיף רחובות של הרחוב הראשי. יש הראשיות

 ראשי רחוב לפעילה, ואילו הסביבה את להפוך מסייע השכונה את החוצה אותן. רחוב ראשי

  מהמרקם העירוני.  אותה מנתק השכונה את המקיף

  

 הממונעת מומלץ לתכנן את הרחובות כך שיתאפשר מיתון התנועה -המוטורית התנועה מיתון •

 על ברגל ההליכה את המתעדפים עקרונות תכנון בסיס על הרגל הולכי תנועת שתביא לבטיחות

 כלי הנסיעה של מהירות הגבלת הוא התנועה מיתון של המרכזי המוטורית. העיקרון התנועה פני

  מהירה. מאפשרים נסיעה שאינם פיזיים ברחובות באמצעים הרכב

  

 וטבע עירוני גנים, פארקים שילוב 2.7

 שונים ובהיקפים וגנים בגדלים פארקים לתכנן מומלץ -תכנוניים היבטים - ופארקים גנים •

 יש למשל עירוניים. כך אזורים של שונים וגדלים יעד שונים קהלי שישמשו כך היררכי באופן

 לשלב השכונה, ומאידך, יש תושבי לטובת השכונתי המרקם של ליבו בתוך גנים ופארקים למקם
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     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

 מפגש ומקומות ונופש פנאי שטחי יותר שיהוו גדולים ומטרופולינים עירוניים וגנים פארקים

  שונות. ומערים רחבים משכונות לקהלים ופעילות

  

 המכילים העירוני במרחב שטחים פתוחים הם עירוני טבע שטחי - עירוני טבע שטחי על שמירה •

 האופי את לשמר נועדו עירוני טבע ולטיפוח. שטחי הראויים לשימור נוף וערכי טבע משאבי

 וליהנות אלו ערכים להכיר העיר לתושבי המקומיים, ולאפשר הטבע ערכי של המקורי והייחודי

  קהל. של אקסטנסיבית לפעילות תשתית פיתוח על דגש עירוני יש לתת טבע שטחי מהם. בתכנון

  

 כדי ירוקים מסדרונות ידי-גידול על של בתי מקטעים מומלץ לקשר -גידול בתי של קיטוע מניעת •

 כשטח ערכו כך יותר מבודד שמקטע טבעי הניתן. ככל אחת ככל כיחידה לתפקד להם לאפשר

 להיראות ירוק אמנם עירוני, עשוי כפארק או כשמורה מוגן הוא מבודד, גם אם יורד. מקטע טבעי

  החיים.  ובעלי במגוון הצמחים דל יהיה אך

  

  קהילה כמוקד לביסוס ציבור מבני תכנון 2.8

נוחה  נגישות המאפשר ציבור במקום מוסדות למקם יש - ציבור מוסדות של ונגישות תכנון •

המבנה  חלקי לכל נוחה לנגישות לדאוג היעד. יש של אוכלוסיית המגורים ממקומות למבנה

יהוו  הציבור מבני כי מוגבלויות. מומלץ בעלי כולל התושבים כלל עבור שלו הפתוחים והשטחים

מבודדים"  "איים יהוו ולא שדרה או פארק רחוב, כיכר, זה אם מהמרחב, בין אינטגראלי חלק

את רצף  הממשיכים ציבור השכונתי. מבני מהמרקם אותם המנתקות גדרות או בחומות מוקפים

  ומיקומם. השונה עיצובם גודלם, ידי על הרחוב חוויית להעצמת לתרום עשויים הבנוי

  

  מניעת זיהומים 2.9

של  מניעת היווצרות שיבטיחו באמצעים לנקוט יש -ומים, רעש וקרינה קרקע זיהום מניעת •

תעשייתית,  ופיתוח, פעילות פעולות בנייה עקב להיגרם רעש וקרינה העשוייםומים,  קרקע זיהומי

בהתנהלות יומיומית של פעילות תחבורתית. כדי למנוע זיהומים אלה, בתהליך  או מסחר פעילות

 השינויים את ולערוך הוא איתור מפגעים פוטנציאליים שמטרתו סקר לערוך התכנון יש

הפוטנציאלי,  למפגע מומלץ בהתאם לזיהום. כמו כן, יםלצמצום הסיכונ וההתאמות הנדרשות

  מהיר במפגע.  וטיפול זיהוי למען והתרעה אמצעי בקרה להתקין

  

  תנועה ותחבורה 2.10

 עדיפות לתת יש התחבורה מערך בתכנון -ופנאי תעסוקה, מסחר, תרבות למוקדי גבוהה נגישות •

 שבעיר והפנאי התעסוקה, המסחר, התרבות מוקדי לבין הרחובות השונים בין בולטת לקישוריות

  .ובמטרופולין
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     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

הקרקע  שימושי בין שילוב והתאמה כדי תוך יעשה הרחובות תכנון -הציבורית התחבורה פיתוח •

בתוכה,  המרכזיים והמוקדים העיר חלקי בין תחבר זו ציבורית. מערכת התחבורה מערכת לבין

את  לשרת המערך סביר. על הגעה הבטחת זמן תוך במטרופולין העיקריים המוקדים לבין ובינה

 התחבורה הציבורית למערך עדיפות להעניק יש רחובות. כמו כן, של העיר תוך קישוריות חלקי כל

  הפרטיים. הרכב כלי פני על ברמזורים עדיפות ומתן נפרדים נתיבי נסיעה ידי-על

  

 הפרדה אופניים, ליצור על לרכיבה נתיבים נפרדים להקצות יש -אופניים על הרכיבה עידוד •

 להולכי הנתיבים את לתכנן הרכב. מומלץ וכלי הרגל הולכי לתנועת תנועת האופנים בין ממשית

 הולכי רחובות, תנועת לתכנון הנחיות בנושא, הכולל התחבורה משרד לפי הנחיות ואופניים רגל

 ומערך נוספים תחבורה אמצעי לבין האופניים מערך שבילי בין לשלב אופניים. יש ותנועת רגל

 הכולל. התנועה
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     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

  הצעה להוראות התכנית - פרק ג'

  עודי קרקע ושימושיםייהוראות לפרק  3.1

  עירוני מעורב 3.1.1

 של מעורבים באזורים אוכל ובתי תעסוקה למסחר, שימושים שבתחומה מפורטת תכנית •

 למניעת לאמצעים הנחיות תכלול מגורים ו/או ציבור למוסדות ובסמיכות קרקע שימושי

 אלו לשימושים בנייה היתר להוצאת תנאים תקבע מפורטת תכנית ריח. ומטרדי אוויר זיהום

 הצורך. במידת סביבתיים נספחים לרבות

  

  הכנת תכניות מפורטותפרק הוראות להוראות ל 3.2

  הוראות כלליות 3.2.1

 להגנת (המשרד המוסמכת הסביבתית הרשות של דעתה חוות פי- על אשר מפורטת תכנית כל •

 על מהותית להשפעה פוטנציאל בעלת הינה זה) לעניין מטעמו שהוסמך גוף או הסביבה

 סביבתי מסמך להגשת תידרש מסביבתה, כזו פוטנציאלית להשפעה הנתונה או הסביבה,

 יערך זה נספח כלשהו) סביבתי מסמך בהגשת ממילא מחויבת היא אם (אלא להפקדתה כתנאי

 בהוראותיה תטמיע התכנית לאישורה. ויוגש המוסמכת, הסביבתית הרשות הנחיות לפי

 זה. מסמך של מסקנותיו את ובתשריטיה

 

 הגשה לאחר אלא היתר, הטעונה פעולה כל לגבי המקומית הועדה ידי- על בנייה היתר יינתן לא •

 נוספים תנאים מילוי וכן ונופי, עירוני לעיצוב הוראות הכוללת מפורטת תכנית של ואישור

 לציבור או לסביבה ומטרדים מפגעים מניעת לשם להתנות לנכון תמצא המקומית שהועדה

 נ"ל.ה הפעולה ביצוע עקב

  

  איכות אוויר  3.3

הכוללת שימושי קרקע שהם בעלי פוטנציאל ליצירת זיהום אוויר וריחות יכללו מפורטת תכנית  •

 לפי הנחיות הרשות הסביבתית המוסמכת. מסמך סביבתי

   

, 20מס' : החלה בסמיכות לכבישיםשימושים רגישים לזיהום אוויר, הכוללת מפורטת תכנית ב •

לכתיבת  ייבחן הצורך ,דרך ערבי נחל-דרך השלום),דרך עליית הנוער-שדה(דרך אלוף  471מס' 

ישימות מיקום  את מסמך זה ייבחן .לפי הנחיות הרשות הסביבתית המוסמכת מסמך סביבתי

שימושים רגישים בטווחי ההשפעה ואת המגבלות הנדרשות והאמצעים הנדרשים לצמצום 

  החשיפה של הציבור למפגעי איכות אוויר.
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     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

בזמן ביצוע עבודות תכנית מפורטת תכלול הנחיות לצמצום ומניעת מפגעי זיהום אוויר ואבק  •

 פיתוח ובינוי.

 

  רעש 3.4

מ' ופחות מציר  300תכנית מפורטת למבנים חדשים למגורים, חינוך ו/או בריאות במרחק של  •

בי נחל דרך ער-דרך השלום),דרך עליית הנוער-(דרך אלוף שדה 471, מס' 20מס'  :הכבישים

תלווה בחוות דעת סביבתית אקוסטית אשר תיקבע את האמצעים האקוסטיים , ומסילת איילון

-הנדרשים למניעת חריגה ממפלסי הרעש המרביים. חוות הדעת הסביבתית האקוסטית תיערך על

 פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה ותוגש לאישורו.

 

 לכבישים סמוך בריאות, ו/או חינוך למגורים, מבנים הכוללת מפורטת תכנית להפקדת תנאי •

 או רכב כלי 5,000- מ גדול בהם היומי התנועה שנפח מאספים וכבישים ופרבריים עורקיים

 אקוסטי יועץ של שלדעתו או קמ"ש 50 מעל היא בהם המתוכננת המירבית שהמהירות כבישים

 להגנת המשרד ידי- על המומלצים הקריטריונים על העולה לרעש םלגרו עלולה בהם התנועה

 יכללו מכוחה, שיצאו הבנייה התרי כי הובטח בתכנית כי אקוסטי יועץ אישור יהיה הסביבה,

 להגנת המשרד ידי- על המומלצים המרביים הרעש למפלסי רעש להפחתת האמצעים כל את

 הסביבה.

 

 בבחינה תלווה ,רעש מטרדי לכלול ייםעשו בה מוצעיםה שהשימושים מפורטת תכנית •

 אותו מפעילות הנוצר הרעש מפלס כי שיבטיחו והאמצעים הפתרונות את שתקבע אקוסטית

 רעש. מפגעי למניעת התקפים בקריטריונים או בתקנות המותר על יעלה לא השימוש,

 

 עקרק לשימושי בסמיכות ניכר רעש צרהיוול יםצפוי והקמת בעתש ייעודל מפורטת תכנית •

 הפיתוח עבודות בעת הצפויות ההשפעות את שיבחן אקוסטי נספחב תלווה לרעש, רגישים

 המפגע. לצמצום הנדרשים האמצעים את ויגדיר

 

 של קונפליקט להיווצר עלול סמיכותםבש מעורבים, קרקע שימושי שבתחומה מפורטת תכנית •

 את תגדיר וכן ומולצמצ הנדרשים האמצעים את ותגדיר המטרד עוצמת את תבחן רעש, מטרדי

 הבנייה. היתרי בשלב לביצוע הנדרשים והאמצעים האקוסטיות הבדיקות

 

  זיהום קרקע ומים 3.5

 שבתחומה נמצאים אתרים חשודים בזיהום קרקע ו/או מי תהום:מפורטת תכנית  •
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     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

, שיגדיר את נת הסביבהבהתאם להנחיות המשרד להג phase 1תלווה בסקר היסטורי מפורט  -

 להמצאות קרקעות מזוהמות וגזי קרקע.רמת הסיכון 

 מסמך סביבתי שנלווה לתכנית.מהסקר ההיסטורי יוגש כנספח לתכנית או כחלק  -

נת בתכנית יקבעו דרישות מקדימות, בהתאם לממצאי הסקר ההיסטורי ולהנחיות המשרד להג -

רי , להוצאת היתרי חפירה ודיפון ו/או היתרי בנייה. הדרישות יתייחסו לביצוע סקביבהסה

 קרקע, גזי קרקע ומי תהום, בחינת יעד סילוק מי השפלה מזוהמים וכד'.

בתכנית בה עלה מהסקר כי היקף הזיהום בקרקע ובמים מבטא אי ודאות לשאלת האפשרות  -

 ליישם את ייעודי הקרקע המוצעים יידרש ביצוע סקרים מפורטים כתנאי לאישור התכנית.

  

 אות גזי קרקע תכלול:תכנית מפורטת שנמצאת באזור סיכון להמצ •

 הנחיות לעריכת סקר גזי קרקע בשלב היתר הבניה.  -

היתר הבניה יפרט את פתרונות המיגון והאיטום הפסיביים כנגד חדירת גזי קרקע למבנים ואת  -

 מערכות אוורור. ,האמצעים האקטיביים כגון

 בהיתר הבנייה יקבעו הוראות לבדיקות תקופתיות של גזי קרקע במבנים. -

 ,ו נמצאו גזי קרקע והוגדר הצורך למגן מבנים, לא יותרו שימושים רגישים במרתפיםבאזור ב -

ה, אלא אם התקבל לכך אישור ישימושים הכרוכים בשהייה ממושכת וחשיפה של אוכלוסי

 הרשות הסביבתית המוסמכת.

 

שבתחומה קידוחי מים ותחומי רדיוס מגן מקידוחי מי שתייה תכלול הוראות מפורטת תכנית  •

ידה במגבלות למניעת פגיעה וזיהום מקורות מי התהום, לפי כל דין ובאישור הרשויות לעמ

 המוסמכות לנושא.

  

 לגרום העלולים המכילים שימושים בזיהום קרקע או החשודים בתכנית מפורטת החלה באזורים •

 או מי תהום תמנע ככל האפשר החדרת נגר עילי למי התהום. קרקע לזיהום

 

  פסולת ומחזור 3.6

  הנחיות לטיפול ופינוי פסולת ביתית ובכלל זה: מפורטת ייקבעותכנית ב •

. זרמים ברמת המגרש/הבניין פרמערך האצירה יאפשר מיון והפרדה של פסולת במקור למס -

  .הייעודיים הזרמים סוג את שתקבע זו היא המקומית הרשות

פסולת (קרטון, נייר, פלסטיק,  הקצאת שטחים למרכזי מחזור ומיון שכונתיים ורובעיים -

 וכד').אלקטרונית, סוללות 

 מקומות לריכוז, איסוף וטיפול בגזם. -
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     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

שבה נוצרים עודפי עפר תכלול בחינה של פתרונות לטיפול בחומרי חפירה ומילוי,  מפורטתתכנית  •

במקום,  היישוםתוך מתן עדיפות לשימוש חוזר בחומר בהתאם להרכבו. הבחינה תתייחס לדרכי 

ינוע החומר לאתרי אחסון זמניים או להטמנה באתרים מורשים. יותר שימוש במערכי גריסה ש

ניידים, בתנאי שתובטח עמידה בתקנות ובתקנים הסביבתיים, באישור הרשות הסביבתית ומחזור 

 המוסמכת.

  

מ"ר תכלול הוראות מחייבות למחזור  10,000-תכנית מפורטת הכוללת בנייה בהיקף העולה על •

ניידים, בתנאי שתובטח עמידה ומחזור סה יהבניין שתיווצר. יותר שימוש במערכי גר פסולת

 .בתקנות ובתקנים הסביבתיים, באישור הרשות הסביבתית המוסמכת

  

מ"ר תכלול הוראות מחייבות למחזור  5,000- תכנית מפורטת הכוללת הריסה בהיקף העולה על •

ניידים, בתנאי שתובטח עמידה ומחזור ה סיפסולת הבניין שתיווצר. יותר שימוש במערכי גר

 .בתקנות ובתקנים הסביבתיים, באישור הרשות הסביבתית המוסמכת

 

  בנייה ירוקה ותכנון אקלימי 3.7

 ה ירוקה לאותה התכנית, בהתאם להנחיותיבכל תכנית מפורטת תיקבענה הוראות מחייבות לבני •

 ה. הטמעת עקרונותילתכנון ולבניהעירייה התקפות לאותה עת, כפי שאושרו בוועדה המקומית 

פי הנחיות ומדיניות העירייה בנושא זה לצורך -ה הירוקה בתכניות המפורטות תבוצע עליהבני

 ה.יתכניות בינוי עיר, תכניות עיצוב ופיתוח אדריכלי והוצאת היתרי בני אישור

  

קומות) או שמשנה את היחסים בין גובה  15תכנית מפורטת הכוללת בניינים גבוהים (מעל  •

הבניינים או מרחקם באופן שיכול להשפיע, מהותית, על זכויות השמש, תלווה בבחינת הצללה 

 שתוכן לפי הנחיות מוסד התכנון ותציג הערכה לשעות השמש, מצב קיים (מאושר) מול מצב מוצע.

 

קומות ומעלה), תכלול בחינת   15תכנית מפורטת לבניינים גבוהים או למתחמים לבנייה גבוהה ( •

השפעת רוחות שבה תיבחן עוצמת הבעיה ויוצעו הפתרונות להגנה מפני רוחות בלתי רצויות (אי 

 נוחות להלכי רגל), ברחובות ובשטחים הפתוחים, בתחום התכנית ובסביבתה.

  

  טבע עירוני 3.8

עי או אתרי טבע עירוני תכנית מפורטת שבתחומה או שהיא גובלת בשטחים פתוחים בעלי אופי טב •

 תכלול:

 סקר משאבי טבע ונוף המבוסס על סקר שדה ונתונים קיימים במאגרי מידע, הסקר יכלול:  .א



 

  59  טיוטת נספח סביבתי - תכנית מתאר כוללנית גבעתיים 

     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

מצאי בוטני ומצאי פעילות בעלי חיים: רשימת מינים, מינים מוגנים, נדירים, אנדמיים ומינים  -

 בסכנת הכחדה. 

 פרטים וקבוצות עצים מיוחדים ונדירים.  -

 זיהוי ומיפוי מקורות מים ומזון, מאורות, מקומות מנוחה ומרבץ, אתרי רביה וקינון וכיוצ"ב.  -

 זיהוי, הגדרה ואפיון של בתי גידול, גודלם ונדירותם.  -

 סיכום ממצאים והמלצות לתכנון:  .ב

גבולות השטחים והאתרים לשימור, הנחיות לרמות השימור כאתר טבע עירוני ו/או ולשילוב  -

 , גן ציבורי או ייעוד קרקע אחר.במסגרת שצ"פ

הנחיות לשימור, רמות פיתוח, רמות התערבות, שימושים ותכליות מותרות, נגישות ותשתיות  -

 לקליטת קהל בשטחי הטבע העירוני. 

הנחיות לממשק של אתרי טבע עירוני עם אזורים גובלים, למניעת פגיעה בזמן עבודות פיתוח,  -

 ה, שריפות וכד').למיתון השפעות שוליים (רעש, תאור

 הנחיות לניהול, ניטור, ממשק ותחזוקה של משאבי הטבע העירוני. -

  

  בנייה למגורים 3.9

 והבנייה, הפיתוח עבודות ביצוע בזמן מפגעים מניעת שיבטיחו הוראות תכלול מפורטת תכנית •

 לרבות:

 הגישה. דרכי האתר, גידור במגרש, התארגנות מחנות למיקום הנחיות - - - - 

 ואיכות רעש מפגעי למניעת בתקנות עמידה ולהבטחת מפגעים למניעת ואמצעים פתרונות - - - - 

  הבנייה. בהיתר שיעוגנו אליו, הגישה ובדרכי באתר ואבק אוויר

 מילוי.הו חפירהה ועודפי הבניין בפסולת טיפולהו הבניין חומרי של יעיל לניצול הנחיות - - - - 

 בוגרים עצים נוף, טבע, ערכי שימורול גובלים פתוחים בשטחים פגיעה למניעת הנחיות - - - - 

 מקדימים. סקרים וביצוע

 לדעת ניכרת סביבתית השפעה ישנה שלהקמתו מיזם בכל סביבה נושאי אחראי מינוי - - - - 

 המוסמכת. הסביבתית הרשות

  

 יהיתעש מאזור סיכונים או מטרדים של השפעה בטווחי רגישים לשימושים מפורטת תכנית •

 השלבים והמטרדים. הסיכונים צמצום עם בבד בד למימושה, והתניות שלבים תכלול

 המוסמכת. הסביבתית הרשות עם בהתייעצות יקבעו והמגבלות

   

 תעשייה, לאזור סמוךה בשטח בקרקע שימוש או בנייה המתירה מפורטת תכנית תופקד לא •

 לאחר שיקבעו ובטיחותיים סביבתיים לתנאים בהתאם אלא סביבתו, על סיכונים המטיל

 הרשות בהנחיית סביבתית דעת חוות ו/או מסוכנים מחומרים הפרדה מרחקי דו"ח ביצוע

  המוסמכת. הסביבתית
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     והגיאולוגיה בע"ממדעי הסביבה  -אדםה עריכת המסמך: 

 מרכזי (כגון: מגורים באזורי סביבתיים למטרדים לגרום שעלולים לשימושים בנייה היתר •

 סביבתי במסמך ילווה תדלוק) ותחנות חניונים תחבורה, מרכזי ,שכונתיים ותעסוקה מסחר

 הסביבתית הרשות ובאישור הנחיות לפי סביבתי, וסיכון מפגעים למניעת אמצעים שיקבע

 המוסמכת.

 

  קרינה 3.10

 מתח קווי בקרבת הנמצאת אדם בני של ממושכת לשהייה שנועדו לייעודים מפורטת תכנית •

 שטף בהם מאזורים רגישים שימושים ותרחיק מגנטיה שדהה לש הקרינה שטף את תבחן

 .הסביבה להגנת המשרד ידי- על שנקבע הסף על העול הקרינה

 


