
  

  

  

  תל השומר צפון -  1002תמל/תכנית מס' 

  חוות דעת סביבתית
  כרך נספחים

  2015פברואר   -ירושלים 

  

תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



   

  

  

  1נספח מס' 

תחזית תנועה למצב מאושר 
(מתוך דוח תנועה לתכנית שיכון 

  רופאים)
  

תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



   

  

  

  2נספח מס' 

 לבחינת היסטורי קרקע סקר
  הקרקע זיהום

  

תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



 

 

��

��������
��������
��������

 
��

����������	
������

�����������	���

��	�����	�����

������Phase 1����

��������
����������������������������������������

��
���������	���� 	��	���� 	��	���� 	��	�����	����������

�����
�	����	������	������
�	����	������	������
�	����	������	������
�	����	������	�����������
��
��
��
��

��
��

��

��

��

��

��������	�����	�����	�����	�� �

������������������������ �!��������

תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



 

 

��

��

��

��

��

��

��
��

��
��

���������	��
������������	������	���	�������

������������Phase 1����

��������
����������������������������������������

��

��

��

� ���

��

��

��

��

��


����	�
����	�
����	�
����	���������

���	��������

תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



��

 

��

��

�
�������� ���
�������� ���
�������� ���
�������������������


��������������                                                                                                                                �����

������                                                                                                                                                 �����

	����	����
������
��	!������                                                                                                       �����

��!�����!��                                                                                                                                           ��"��

��!���	#����                                                                                                                                    ��$��

����!	�
��������
������                                                                                                            ��$��

���������	���                                                                                                                                   ��$��

������	�����	�����                                                                                                                   ������

��������                                                                                                                                        ������

��������                                                                                                                                        ������

��������%��                                                                                                                               ������

�	��&	����                                                                                                                                ������

�	��
�����                                                                                                                                  ���'��

�	��
����������                                                                                                                         ���(��

��������&
��                                                                                                                               ������

�������	���!��                                                                                                                                ������


�	�� �� ��	
�	�� �� ��	
�	����� ��	
�	��������	)��������

�	�����)
����������

�	�����)�	��������	�������!����!�*�������*���	������
�!�����!�
�������+�������

�	�����)�
������������������!���	#�����	����+�������

�	���"�)�!������#	�
��
���#����

�	���,�)
�������
�#����
�	����

�
�	���, ��-�, $�!�	�����������

��

��

תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



��

 

				
� ������ ��
� ������ ��
� ������ ��
�����������))��������

��������

�
������)�	������������#���#��&����

��������

�
������)	���#������������������������ ��

�
������)��
���	���������#��������% ��

�
����"�)�����	���#���������������������	#������!�����	����

��
����,�)
����������	���*�����	��	�!��#����

�
����$�)���������������	��	�!��#����	��������������������.���'��-��	���������

�
����'�)	���#���������	�����������������


������	� 

�
����(�)����
������	������	�����������

�� ��	�� ��	�� ��	�����	��������&���������))��������

��&����)��	����������

�� ��	�� ��	�� ��	�����	��������&�������������
�	����
�	����
�	����
�	������������������������������%���������

�����	��������+��"$�+�����������!��

�����	��������+��,��+�����������!��

�����	��������+��$,�+�����������!��

�����	��������+��',�+�����������!��

�����	��������+��($�+�����������!��

�����	��������+�����+�����������!��

�����	��������+�����+�����������!��

��

��

��

��

��

��

��

תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



I 

��

 

���� ���
� ������ ���
� ������ ���
� ����������
������������

� � ����� 	����� ��� ����� ������ �	!���� �	���������� �������	��#� ��#���� +������

�*�	����$ $ ��������	�� ��	�#�	�� +���&���!���.��	�������&�����	����	�����	�!��+

���������
�����	��������������	����
�����	�&�
������������	�����	���������

�����	����������������	��� ��	������	��������	����*	�����	��  

� ���������	��������	�������"�
�	����)�*�	��������	��� � ������	�������&����+%�����

��������������
��������	������������+�*�	���������$ �� ������	�������&��

�	�������&��	� +%�������������	������,� +�*�	���� ������$ � ������	��� �����&�	

�	� ������&�� �� +%�� ��	��� ������� ������ ���	��.����*�	���� ����	��� ������ ���

�� � ������ �#����� ������� ������� �����&����� &��	� �����&�� �� +%���	�� ����

�	��
��������&����%�����������!����#!�.�,�����  

� ��	�� 
����� 
�	!�� 
������� 
�#���� ������� ����!�� �#�� 	��� *	��� ����� ���� 


���� 
������� 
�#����� �������� )� ����� 
�	��� 
������ 	���� ������
������	���+

� ����� 
�	��
����� ������ ��#��� +�� 
�	��� ���
�	��	�!� +������� �	���� ��#� �����


���#��+
�������
�	�����
����  

� ����������������#���������
����
������������	�����#�������	��������	�������


������� 
�	����� 
���#�� ��������� +������� ���	�� �������� 
����� #��� ���� ���

�������  

� � 
����� #��� ��� 
������� 	���� �����
����� 
�#����� ��	��  �
�	���� ��� �����

��	������	������������
�#�������������!�����&���������������������������

���� ������� /!�� �#�� ��&��  ��&�� ��!��� �.�"������� ��� 
������� 
�#����� 
�	��


������������  

� ��������	��
�����#���
����
���
�#����������������	�����������	�����
������

� 	��� ������ ��� 
������� ���� 
����� !���� 	���� #��� ���� 
��� �������� ���� ��	�

�
����������	��
�����������	���,�	����/�  

תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



� 

��

 

������������������

� ������ ������� #������ ����� ����� �	!�������� 	����� ��� +���	�� ��	�#� 	�� ���������&��

��� �����	����!&�� +�� 	������������ �#�� ��!���	��� �	���� �	�� +
�����	�� �����+���	���

���
�����	�������� ����&�����������	��
������������	������	������������	�������� 

��#�������	��	������	������	���������������#	���	������ ���

������	������	����
�	���������!������	��������������
�������
�������������!��������

����������������������
��	����
�#����� ��

	�������������������������/����
�����#������������������.�����#���������+���������

��������������������
�������+�*�� +	������	��
�������	����������  *����	��� +�������

�� ���	��� ��� ������ ��� ��#�� ��� #���� ����� ���������	� 
���� ����� ���	���� *��  �	���

���	�����+�����	����
�������	�������#���!���.�������	�������� �	������	�0��������


������
�#����������
��	���+	���������������#�����	����������������	����������+�����

���������	�����#����
��	��
�������������	�*	���
�������#���
�#����
����
��� ��

�����	���������
������������+��	�������#���������!��
���#�
������������
����� �#���

� 
������ 
����	�� ���� 
������
������	��� +
�	��	�!� �������� ����� ��	��� ����!� +�����#�


�����*�����
�������������
�����	�+���	�������������������������������#�� ��

�	��������&����	��������	
�������
�	����
��������
�����
��������	��#�����
������ ��

��	������	��������!������������
���������������	�������� ��

��

��

��

��

��

��

��

תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



� 

��

 


��	 �����
� ����	� ��	� �
��	 �����
� ����	� ��	� �
��	!�����
� ����	����	� �
��	!�����
������	����	�����������

���������������	���������������������������������������������
����������
��#����

�!���	���	����	������  �����	��#����#����������������������!)������������	����������	#�

�����������+�	����	��������
���������+���������������	#�&
�	#��
��+�	�������������

�	���	��� �������#��������������������������
������
��!�#��!����	���	�#���������	

������������	������! !� 
�	#����������
����	�����������
�	#� ��

� ���� ��� ����� ���� 
�	$(��.",��� %� ����� 
��� ���� ������	�� �	���� ����������� ����� �����

���
�����	������������������������������������� ��

� ��	� 
������ ������ 
������� 
������� 
�	�!�� ����� ��!�� 
��	� 
������
����� +�!�� �	�!���+

���	���������� 
� +
�#	��� +� ��	#�� ������������ ���� ��	��� �����&��#���� ������� 	


���������	��������	�  ������������� ������� ��#����� ���� 	����� ��	�� ���	������ �����

���������&���� ��

��

��

��

��������

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



" 

��

 

�� ��� ��� ��� ��� ��� ���!�����!��������

����� ��� 	���� 
�#�� ����	�� ����� 
������ ����� ���� 	-��� ������� 	�	���� ��!�� �	��&�!

������!�����!������&���)���+���������!�����!��������������qh� ��

� ��� *���� 
�������� 	���� ��� ��� 	���� 
��� ���#��� *������� ������.��
��!�����!� 
����

�� ��	��� ��� /���� 	�������� ��	�� ���� ��� ������
�	���*	����&������ 	�� ���������� 	�

��!�����!������������+��	�������������������#������	����
����������������������	����


�	����
�	�� ��

��*����
��������
���#�������	��&�����	���!�����!�*�����USOM)&����	�������������#��

�� ��� ������ *�	�� ���� ��� ������ ���� *��� ������ �	����
�#����� 
�	��� ��	��� ��


�����
���!�����������������������#���������
���#���� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



, 

��

 

��	���	���	���	�������)�)�	� ����� �� � � ���	� ����� �� � � ���	� �����!�� � � ���	�������!����!�*��	 ������	 ������	 ������	������������	� ����
� ��� � �
� ������ � ��	� ����
� ��� � �
� ������ � ��	� ����
� ��� � �
� ������ � ��	������
�!�����!�
����������*���+� ��������

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



$ 

��

 

�� ���	 ���� ���	 ���� ���	#����!���	#����������

� ���� ���� ������ 	����� ��� ���#�������� ����������	���� �������	�����	���� ��� ��	�����

����� +/����	����������#�������������������� ���������	�����#���	��������������

��������������	������������	��*�	���������������� ��

��������	����
������	��������
�������	������#��������������
�	��������+����	���-�

	������� ���'������� ��� ����� 
��� ���� ����� ������� ���� 
&� ��.��������� ����� 	��

������	����� ��

���!���	#���������	��������	����
���#������������	������������������������������ ��

�	���������������
�����������	������� ��


������ �
��������� 	
������ �
��������� 	
������ �
��������� 	
��������
���������!	������������

����������������!��������	�����������/����	����
��������	���������������
�������

�
������ �
���������� +� 
�	����� �����	#��� ��!�� �� 
�	����� ����� �����
��� ��� �	��� ���	

����� ���� ��� ����� ������ ���	�� ���	���� ��������  ���� ��� 
���� ������������ 
���	�� 	���

����� ���������	#��������������	�������������	��������������������������
��������

	�������� ��� ��� ��	����� 
����� �	�#�� 
�	����� 	���������  ������ �	��� ���� ��� ���

�� 
����� ������� 
�����	����&
���� ������� ������� 
���#� �� +�� ������ 	���� 	���� ����%� 

�� �����
������������
	!�������������	�	���������������	�����	�#�������������� 

� *�	���" � ������ ����	��� #	����� 
���� ���	�� ����� ������ 
������	���� 
��� ���#��� ��


���� �!��� ����#	��  � *�	����" � ���������	��� #	���� �#���� ������ +� 	����"����� 
�!���


�����!�������#	�
��	��������	�������������#��� �����������	�����������
�����������

��������#����*�����
����������	�������&�	��,�&	��������
����������������
������+

��!�������#	c��.b�������������
�����
����+�	������������
������������	��&��	� ��

��	����� ����	����� ����	����������	����������������

�����	���������������#���
�	�!�����������!�����������������������+
�	#��+��������������

�������&	���������� �	����+�	����	��������
���������+�
�#	����������������#���

�	��	���������������� ��������!��������
�������	������	����������
���&��� ��

תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



�� 

��

 

��	������	����� ��	������	����� ��	������	��������	������	����������������

����������������������������������

�	�����������*�	����*	���$ �� ������	����������&��	%�+�	����������.(���
�� ��


�#	��� ������ ����� ����� ������  �� 
������� 
������ ��� ���	����� 
���������#�� +����


�	��� 
������ ���������  �	� ��� ����#�� ��� ��&�� 	� %#�� ������ ���	�� ������ ��� ����
���

������
�	����������������#������������
�����
�����*	�����	����������������������


������	��������������
��#���  ���
�� +��������� ��������������� �����
�	���
�����

��	�� ��
�!����
������������������
������	���,+��
��������
�������
��	!����
�	����

#�����	��� ��

	����� ���� 
���#��
����� ����� �#����� ������� 
������� +�	&�� 	� %������ ��� ������ ��� ����#

��������,� ���������������	������������������	����#����
�	����	����	��	�!���������

������	� ������ ����� /��� +!%� � ����� #��� ���	�,���	���� ��#�� ������� ���#��� 	�����."�

!%
���	�
����	�����������	���&�����������	������!����
������� ��������
���#���#��

����� ����� ���� ���� +�#���� ����� ��	�� 
����� ��#�� ����  ��� 
�� +����#�� ����� 0����


���� ����

/����� +	������ ���� ��� ������ ����	� ����� �#������,�� +
����� �	�#�� �	���� ������  ���� ���

�
�������������	�#���	����+�������#������#�����
��!��#��
�	�!��
�������#���������� 

������ 
��������� 
�	����� )� 
����	��� 
�#���	��	�-�� ����	� �	�����	�� ��#�� ��&���� 	

������ ���

��#����#������	��������
�	�������*������	��������-��������
������������������
����

�	�&�� ��

�������������������
�������#�������������������������*�����	�#����	��������� ��

��

��

��

��

��

תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



�� 

��

 

��

��

�
�����
�����
�����
���������)�)�	����� ������ ��� ��	����� ������ ��� ��	����� ������ ��� ���	������������#���#��&���������

��

���

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�������������������������������

�*�	����*	���������	����$ � ������	����������&����+%����������	��.���
���� ��

���������	������������������#��������� �������	����������#��������� ����� �����&�� 


�#	����
������������
��������	� ���������������.�"�
�������������������
�	�� ��

�������������������������%��������

�������� %#����� ����� 	���� #��� ������	�	�� /����� 
�&�� �%� )�	&�� �� +%�������!��� �����

����	���.��������� 
���� +���� #�����	�� +�� 	�� %� ����� �	�� 	��(��� #����
����.����
���

������+��	���+%���	���������������.���������
��� ��

��������%������,���	��
������������������
�	��)��


�	��	�!� )�� ������ +%���	�!� ��#��� 
�	���"+�'+���� +� ����� ������ ����� 	��	�!� ����,���	����+

*	��������
���
���#����
�	��	�!�� �������*�����
�����#���	��	�!�+�
���������	��	�!

��������#�����������	��	�!��
����������	���
�#	����������
�	#�� ����������������

����	�	��������� !%
���	�
����	 

��������	 

תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



�� 

��

 

��

��

�
�����
�����
�����
���������)���� ��
�� 	��������� ����� ��
�� 	��������� ����� ��
�� 	��������� ���������
���	���������#��% ��������

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�	��	��	��	��&��	��	��	��	��������

����!������������	�.(���	��
�������������������
�	��)��

����������	�������	�#������#������������������������������	#����*�������#�����#����

�����	�� �	������	��#�����	��������&!���+%�������#�����#����������	�#����	���,� ������

� ���� ����� ��	�#��((��� ���������� #���� �#���� +�� ����� /���.(����#����� ����� �����

�����	�  � ����������������� 
������ �!����� 	���� ��!	��� 	���� ��� #���� ��� ��	� �!	��

�#������������	#��+�����������������#����#�����!�����	��������������#���	���+��	��

���!	����	������������#���	��#	��� ��

����������	��
�������� ������������	� �#���� ������#����� +������������ 
��� 
�	����

�#����� )��	������� +����������.�������� ����	��  ������� �������� 
�������� 
�	����� ��

������+��&���.���������	���� !�*����������������%������
����	�,�	�������!����
������

��	����  !�%�	� �	��� �#�� ��� 
������ 
���&����� &*	���� ���� +������� 
������ 
���� 
�	����


�� 
�� 
���� 


�� 

תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



�" 

��

 

������+�/#����	������#����������/��� �	������&!���+%��������*�����	��������#�������,� 

��	����#�����������������&�����&�������.$�,������	���� ��

/����� +��� �#����� ������ ����#��� ������ 
�� 
�	�����!�� )
�	��������  ������ ����� �����

�������#�����������������	�����,�	���� ��������	��������#�������������#����,�	���� �-�

��	��
�������������������#�������� ��

�*������	���������������������	���#�����!�������#������� ������#��������#�������'� 

���	������#�����
��#��������	������������
�	!������!��
�	���
�����
�	����
!���	���

�
����������������#!������������	�����#�����������#������� �������������	��������

�#�����0����
��������
������������!��+��	����#�����
����������
����&�����&���	�#��

������ ��������������
������	��
������������������������#�����0 ��


���������	�� )�	��� ������������&�
�������������
�����������
���������	���������	


������� +������ *	���� ���� ������� ��!������� �����	� ������ ���	���
�������� 
��#���� 
�

���	���*���� �����	�����	��
�����#������ ��


�	��	�!)���	�������&��	�%��
�	��	�!�)�
���������	��	��	�!�$��+��#����	��	�!�,���	��	�!�

������������� �-�������������������'��������	������������#������+�������	�#����	���

��������'���������������-��
����$����*��������#�����������������
���#����
�	��	�!�

	������������.,�����	���&���
�	��	�!��*��������������+��������	������ ���������	���

��	������	�����������	��������	����
�����������������	��	�!� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



�� 

��

 

�����������������������������&



������������

�*�	����*	���������	������ � ������	�������&����+%���	����
����������	������.����
���

�#�����+��&#�	�+%�	��������
�������	������������#���&���%�.�����������!����#!����	.

�,�������
���� ��

��	���
��������������
���������������������������������������������������������

�������	����,��� ��

���� 
��#�� 
������ ��� ���!� ����� ����� ������� ������� ����&��#����� ������� ���� ����� �


�������
�	�����
���#����������	�����+���	������!������
��������������
���
�#�

��	�� 
����� +�������� 
��� 
������ 
������	�� 	���� 
������� ���� 
��� �����������#���


�	��	�! �*��� 	���� +
���#�� 
������� 
�	����� ������ ������ ���� �� �
���� +������ �����

������������	�����
���������������
����
������!����������, ��

����!�������� 5- ��	��
�����������������
��������� ��

����� ��	�� 
����� ��������� ����� �������� ��	��� ����&
� +���� 
������� 
�	!���� 
�	����

�����!����
�#������������&���)��

���!��������������	���#��%�������-����!����������
���������������#����%���������(��

��������	������� 
��������� ���,���� ����� ������ 	������,�  ����������	�#������������

�����������
��#��� �������������������
��������
����	������	�����������	�����
����


���� ��

���!��������������	���#���%�����	#�.�����!����������
���������������#�����%���	#������

��������	������� 
��������� ���,���� ����� ������ 	������,�  ����������	�#������������

�����������
��#��� �������������������
��������
����	������	�����������	�����
����


���� ��

� ����� �����	�� �#��!� �!���� %�#������ �!���� ����� �����	�� %��.��
������� �������� #����

!��!���� ������ %���� ��� �!����� %���� ��������
���������������� �����	��,����	����&��������

��������,� �������������������	�#��������������
��#��� ����	�����������	�����
����


�����������������������
��������
����	�� ��

תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



�� 

��

 

	��	�!��#���-�
�	#��
����
������#�����������������	��	�!��#���+��������	�����	���

����������+���#�����������������������#�+	��������������������
�����
���#���	����

�����,���	��������#����������" ���

��

 �	������ �� �	������ �� �	������ ��!�	�����������������

�
�����!�������	�������	#���������	������	���������������������	���!�	���������

�������������!������&�� ��

!�� 	��� ������� ������ ������ ������� ��	�� ����� !���� 
������� ��	�� !� ��!�#BEACON�


�������
�#�������!����
�	������������� ��

����������	���!�
�!�#�������������	���������������/!����������������������������

� !���� ��������Beacon��.GORE�� 
����� �� ������� ������ 
��!�#�� 
�������� �.�����&��

� *�����.�"�
����  �	��� �#����� ������� 
�	������ 
��!�#�� 
������ �� ������ 	���&�� 

�
��!�#�� 
����� 
�� ���#���� �#� �#�#�� ����� �#�� ��� �!���� 
��!�#�� 
�������� 
������


����� ����� ��#����
�	����� ��� �������� ���������  ������ ������!���� !�� 	��� �������

#	��� �����
�	������!����!��	������, �., $� ��

�������	��������)��

� � ��	� 
!�#� ������� ��	�� 
����� #���� ����� 	��� 
����� ������ ������ #��� 
!�#(Soil 

Blank) 

� ��������!#(Trip blank)�-�	����������������	���!� ��!�#����������
!�#��+�*����

#����	���������*������
��!�#����������������#�������!� ��

� � ����������(Method blank)�-����#���������������� ������ �#����� �#�� ��� ������

/�	������	�������������������������������  

���#�#&&
 � ��
 � ��
�����
�������������

�#� �!��� �#����� ����#� ��������� 
������� ������ 
���� 
�&�
������ 
������� 	����� ���� �

������*������������ ��

��

��

תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



�� 

��

 

�� ��������� ��������� �������#�����������������������

�	����#�����������
��!�#�&����������!	���������	������������)��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



�� 

��

 

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

������%�)��&�����������	��������	���������

��

תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



תכנית תמל/ 1002 05/05/2015 08:20:07 נספח חוות דעת סביבתית כרך נספחים לחוות דעת סביבתית



   

  

  

  3נספח מס' 

התייחסות הג"ס לסקר גז קרקע 
  מוצע
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1

Shalev 

Subject: FW:  דיסק עם תוכנית סקר גז קרקע  -תכנית תל השומר צפון   -בקשה ליעל ולטל

 
  

From: עמיר אשד [mailto:amire@sviva.gov.il]   

Sent: Monday, July 21, 2014 2:54 PM 

To: yael;  טל בן דב כהן 

Cc: רויטל לביא;  ofra;  'Tomer Gothelf' (tomergothelf@hotmail.com); ברוך ובר Baruch Weber;  Zohar זהר ירמיהו 

Yermiyahu; אבי חיים Avi Haim 

Subject: RE: דיסק עם תוכנית סקר גז קרקע - תכנית תל השומר צפון - בקשה ליעל ולטל  

 
 יעל שלום,

או יתרון בביצוע סקר גז קרקע פסיבי שמטרתו בבסיס אין כל צורך  במחשבה שנייה לאור זיהוי מוקדי הזיהום הפוטנציאליים
 הראשונית היא איתור מוקדים וניתן לדלג עליה.

בהתאם לשלביות התכנונית ולסיכום עם  בתאום עם טל בן דבלאור הנ"ל אנא הגישו תכנית בדיקות גז קרקע בשיטה אקטיבית
 סמנכ"לית תעשיות. 

   

  

  

 בברכה,         

  
 עמיר אשד      

 אביב, -סגן מנהל מחוז תל
  המשרד להגנת הסביבה 

  
  תחנות דלק  - .), קרקעות מזוהמות MScהנדסה סביבתית (
  זיהום נחלים -שפכים עירוניים  -שפכים תעשייתיים 

  67012אביב - , בניין קריית הממשלה תל125דרך מנחם בגין   כתובת:
   03 – 7634401, פקס':  03 – 7634406  טלפון:

  amire@sviva.gov.il  דואר אלקטרוני:
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  4נספח מס' 

של עיריית  העירוני טבע סקר
  )33- ו 9רמת גן (אתרים 
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  5נספח מס' 

  אקולוגי סקר
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 1002תמל/ תכנית מס'

 תל השומר צפון

 חוות דעת אקולוגית
 

 2014 אפריל

 3.2.15עדכון: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הוכן עבור: מנהל מקרקעי ישראל, חושן ניהול פרויקטים בע"מ

 אקולוגיה וסביבה.הוכן ע"י: נ. מעוז 
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 סקר אקולוגי תכנית תל השומר צפון
 2עמוד  2014אפריל 

 

 תוכן עניינים
 

 3 ............................................................................................................................................... רקע .1

 4 ........................................................................................................ בתי גידול ויחידות צומח .2

 8 ......................................................................................................................... מינים ייחודיים .3

 10 ................................................................................................................................. בעלי חיים .4

 10 .............................................................................................................. מסדרונות אקולוגים .5

 10 ............................................................................................... ערכיות השטחים הפתוחים .6

 12 .................................................................................................................. סקנות והמלצותמ .7
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 סקר אקולוגי תכנית תל השומר צפון
 3עמוד  2014אפריל 

 

 רקע .1
באזורם הפנימים של מישור החוף. הקרקעות הנן מסוג קרקעות קלות של חול וחמרה  תחום העבודה מצוי

דונם הכוללים  270 –התכנית הנדונה משתרעת על פני כ  עם מחשופים נקודתיים של כורכר פריך ובלוי.

  שטחים מבית החולים שיבא ושטחים מבסיס תל השומר. 

במהלך חודש אפריל ימי סקר שדה  ניבוצעו ש סגרתועבודה זו מציגה את ממצאי הסקר האקולוגי במ

ים נתונים ממאגרי כמו כן מוצגם בשטחי הבסיס הצבאי. ג. הסקר בוצע בכל שטח התכנית ובכלל זה 2014

מידע וסקרים שבוצעו במרחב ובכללם נתונים מהמקורות הבאים: מאגר מידע האונ' העברית, נתוני מרכז 

 .   וסקר טבע עירוני ברמת גן ר.ת.ם, סקרי החברה להגנת הטבע

 הצומח בעבריחידות מאפייני 

 -חול, חמרה וכורכר נעשתה ע"י א. אייג בשנות ה –אחת העבודות הראשונות של צומח הקרקעות הקלות 

מתאר איג חמש חברות צומח עיקריות בבתי הגידול הללו )פולק  1939. במאמרו משנת  20 -של המאה ה 30

1984 :) 

  דרדר הקורים:  חברה עשירה במינים הגדלה בשטחי בור ובחלקות  –חברת חילף החולות

 חקלאות פרימיטיבית.

o בקרקעות נזז –לילי ואריינט של משיין ג 

o  קרקע חולית מאוד –ואריינט של בן חיטה שרוני 

  שטחי בעל –חברת קחוונית מצויה 

  מפנים דרומיים ומזרחיים של גבעות כורכר –חברת שמשון סגלגל 

  קרקע חולית –חבלבל החוף  –חברת שברק מצוי 

  צומח בתה ים תיכונית של תשתית קשה –זקנן שעיר  –חברת קורנית מקורקפת 

בהמשך מתאר פולק את השינויים שחלו בחברות הצומח כתוצאה מהרס בתי גידול והתפשטות הפיתוח.  

במעט השטחים הטבעיים שנותרו באופן כתמי נפוצות חברות הגריגה בשליטת קידה שעירה ולוטם מרווני 

ופיעה רותם המדבר. מבין הצומח העשבוני מ –שמשון סגלגל  –המתחלפת לעיתים בחברת קידה שעירה 

) צמחי באשה  בשטחים מוברים יחידת עכנאי שרוע וחברות חד שנתיים בעלי אופי סגטאלי ורודראלי

מושפעים נוצרו והנפוצים בעיקר בשדות מעובדים וצמחי מעזבות הקשורים לבתי גידול משובשים אשר 

 . ע"י האדם( 

 

 מאפייני יחידות הצומח בהווה

תחום הסקירה הנו שטח מופר בו מתקיימת פעילות אנושית אינטנסיבית לאורך שנים רבות. פעילות זו 

כוללת בינוי ופיתוח של מרבית השטח לצורך שימושי הקרע השונים, בחלקה הדרומי של התכנית קיימים 

על שטחים חקלאיים. כתוצאה מכך לא מתקיימים בתחום התכנית בתי הגידול הטבעיים המתפתחים 

קרקעות חמרה וכורכר.  השטחים הפתוחים כוללים כתמים בגדלים שונים בין מוקדי הבינוי הקיים, באלו 

שלא מתקיימת פעילות גננית מתפתחת צמחיית בור הכוללת מיני חלוץ, מיני באשה ומינים מקומיים של 

רודראלים  קרקעות החמרה. לצד כתמי הבור ניתן למצוא חורשות אקליפטוסים בהם נפוצים מינים

 .    ומתקיימים בהם מפגעים שונים כגון: פסולת, מערומי עפר, קווי תשתית וסגטאלים
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 סקר אקולוגי תכנית תל השומר צפון
 4עמוד  2014אפריל 

 

 בתי גידול ויחידות צומח .2
 שטחי בור

 8, 5, 2יחידות 

הן למעשה כתמים מצומצמים המשמשים כגינות או חצרות בין מבני הבסיס. בשטחים הללו יחידות אלו 

אינטנסביות וניתן לראות הופעה של מיני צמחיים האופינים לקרקעות החמרה לא מתבצעות פעולות גינון 

כגון: לשון שור מגבבת, כרוב החוף, קרצף מבורך, מחטנית משובלת, חלוקה ננסית, בקיה שעירה, פרג 

נחות, פרג אגסני, חומעת ראש הסוס, אלית המפרק. לצידם מצויים צמחים בעלי תחום תפוצה רחב יותר, 

ות: חרתית עטורה, גדילן מצוי, ברקן סורי, טיון דביק, זון אשון, טופח נאה, אספרג ארך ומיני מעזב

 עוקצים, כרבולת מצויה, כלינית מצויה, שיבות שועל נפוצה ושיטה כחלחלה )פולש(  

 

 6יחידה 

יחידה זו כוללת שטחים מבית החולים תל השומר ושטחים הנמצאים בתחום בסיס הרפואה הסמוך, 

בשטחים הלא מבונים מתפתחת צמחיית חמרה וכורכר הכוללת מגוון חצית ע"י גדר בטחון. היחידה  נ

 מינים יחסית גבוהה ביניהם מינים בעלי חשיבות וייחוד ברמה הארצית וכאלו ייחודיים ברמה המקומית. 

וי, דרדר קרומי, עכנאי שרוע, תורמוס א"י, פעמונית גפורה, לוטוס מצפלשתית,  אדמדמיתבמקום נצפו: 

לוטוס משונץ, חומעת ראש הסוס, אלקנה סמורה, לשון שור מגבבת, בן חיטה רב אנפין, זנב ארנבת ביצני, 

ציפורנית א"י, חצב מצוי, מחטנית משובלת, אלית המפרק, תלתן פלישתי, מרסיה יפהפיה, צמרנית 

התבור, שעורת הסלעים, צפרנית דביקה, שברק משונן, קדד ספרדי, חילף החולות, תלתן א"י, שעורת 

 הבולבוסין ותורמוס צהוב )מין אדום(.

אתר זה נסקר בחלקו במסגרת סקר טבע עירוני בעיר רמת גן )החברה להגנת הטבע( ממצאי הסקר דומים 

לאלו שנצפו בסקר הנוכחי ומצביעים על צמחיית חולות וחמרה הכוללת מינים ייחודים כגון: היפוכריס 

מונית גפורה. הסקר מסווג את האתר כבעל חשיבות גבוהה בשל היותו קרח, מצילות החוף, חצב מצוי, פע

 שטח החמרה הגדול ביותר בתחום העיר למרות רמת הפרות גבוהה. 

 
 בחלקי בית החוליםצמחיית חמרה  – 6: יחידה  2.1תמונה 
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 סקר אקולוגי תכנית תל השומר צפון
 5עמוד  2014אפריל 

 

 4יחידה 

הפעילות החקלאית אינה רציפה ובחלק מן יחידה זו כוללת שטח חקלאי של גידולי שדה בדרום התכנית. 

השטחים ניתן לראות השתקמות של הצומח המקומי, במקום נפוצים: תורמוס א"י, שיבולת שועל נפוצה, 

חרצית מצויה, פרג אגסני, בקיה שעירה, כרוב החוף, ארכובית שבטבטית, ארכובית הציפורים, שעורת 

חלק מיחידה זו נסקרה  ד האנקולים, מרסייה יפהפיה.הבולבוסין, בן חיטה ביצני,לשון צשור מגבבת, קד

באזור שמדרום לתכנית המוצעת גם במסגרת סקר טבע עירוני רמת גן ונמצאו שטחים בעלי ערכיות גבוהה 

 .גבעות תל השומר( 1)אתר מס'   מחוץ לקו הכחול בהם מתפתחים כתמי בתה וגריגה של צמחיית חמרה 

 
 שטחי בור  - 4יחידה : 2.2תמונה 

 

 

 חורשת אקליפטוסים

 

 1יחידה 

תא השטח הגדול ביותר הנמצא בחלקו הקטן בתחום שטחי בית החולים תל השומר ובחלקו הגדול 

בתת החורשה התבצעו לאורך השנים פעולות שונות שהובילו בחלקן לפגיעה בתחומי בסיס הרפואה. 

חלקים גדולים יחסית לצד מיני גינון בקרקע. הצומח בתת החורשה כולל מיני מעזבות רבים המכסים 

 שחדרו לשטח, מינים נפוצים: נשרן צפוף, טיון דביק, חרצית עטורה, שעורת התבור, זקנן שעיר, 

חמציץ נטוי, שיבולת שועל נפוצה, דודונאה דביקה )פולש(, שיטה כחלחלה )פולש(, לנטנה ססגונית )פולש(, 

מרה כגון: כרוב החוף, תורמוס א"י, חומעת ראש הסוס, בן אזדרכת )פולש(. מינים נוספים כוללים מיני ח
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 סקר אקולוגי תכנית תל השומר צפון
 6עמוד  2014אפריל 

 

חיטה ביצני, שעורת הבולבוסין, לשון שור מגבבת, ציפרנית א"י מצילות החוף ופרט אחד של שום תל אביב 

 )נדיר(.

 
 חורשת אקליפטוס בחלקהצפוני של התכנית – 1: יחידה2.3תמונה 

 

 

 3יחידה 

חורשה המהווה חלק משטח בית החולים. בתת החורשה מתבצע כיסוח וריסוס ולכן לא מתפתחת שכבת 

צומח למעט הופעה ספורדית של מינים חד שנתיים כגון: חמציץ נטוי, סביון אביבי, חרצית עטורה.
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 סקר אקולוגי תכנית תל השומר צפון
 7עמוד  2014אפריל 
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 סקר אקולוגי תכנית תל השומר צפון
 8עמוד  2014אפריל 

 

 מינים ייחודיים .3
מגוון רחב של צומח ייחודי הכולל מינים אדומים )בסכנת הכחדה(, נדירים, בעבר במרחב התכנית התקיים 

כיום נעלומ מרבית המינים מן השטח בשל הפגיעה בבתי הגידול כתוצאה מהבינוי מוגנים ואנדמים. 

 :שתועדו בעבר המינים הבאים ןולצי ים. מבין המינים הללו ראויוהפיתוח 

 : מיני צומח ייחודי )אדום ונדיר( שנצפו בעבר במרחב התכנית3.1טבלה 

 מינים אדומים ונדירים

אספסת 

 איטלקית

היפוכריס  ערבז החוף אזוביון דגול תורמוס צהוב תורמוס שעיר

 קירח

שמשונית  קיטה סוככנית

 הטיפין

חסידה מקור  תורמוס צהוב גלונית פלשתית

 התמים

 

 מינים מוגנים 

    אלון מצוי אלה א"י עזרר קוצני

   

מגוון הצומח בכלל וזה הייחודי בפרט , בשל העובדה כי לא נותרו שטחים בלתי מופרים בתחום התכנית 

 91תועדו בסקר הנוכחי בעיקר בשטחי בור בהם החל תהליך השתקמות טבעי.  מיםומתקיי כים יחסיתנמו

מין אחד נדיר ועשרה מינים אנדמים. מינים אלו למרות שברובם   ,מין אחד אדוםמיני צמחים מתוכם 

 אינם בעלי חשיבות ארצית הרי שברמה המרחבית הם נדירים יחסית.

 : מיני צומח ייחודי שנצפו במסגרת הסקר הנוכחי3.2טבלה 

 הערות סטאטוס שם המין

 פרטים 10 –ריכוז של כ  אדום תורמוס צהוב

 פרט אחד נדיר ישום תל אביב

 נפוץ בכל השטחים הפתוחים בתחום הבדיקה אנדמי תורמוס א"י

 ריכוזים נקודתיים של פרטים בודדים מוגן חצב 

 נפוץ בכל השטחים הפתוחים בתחום הבדיקה אנדמי ציפרנית א"י

 נפוץ בכל השטחים הפתוחים בתחום הבדיקה אנדמי דרדר הקורים

 פרטים בודדים –בכתמי חמרה וחול  אנדמי סמורהאלקנה 

 פרט אחד –בחורשת האקליפטוס  אנדמי מצילות החוף

 פרטים בודדים –בכתמי חמרה וחול  אנדמי מרסיה יפהפיה

 נפוץ –בכתמי חמרה  אנדמי פעמונית גפורה

 פרטים בודדים –בכתמי חמרה וחול  אנדמי שלשון החוף

 נפוץ –בכתמי חמרה וחול  אנדמי תלתן א"י

 נפוץ –בכתמי חמרה וחול  אנדמי תלתן פלשתי
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 תורמוס צהוב

 
 שום תל אביב
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 בעלי חיים .4
מיני בעלי החיים המצויים  מועטה יחסית בשל רמת ההפרות הגבוהה.פעילות בעלי חיים בתחום התכנית 

הנם כאלו שהסתגלו לבתי גידול מופרים והנם מינים מלווי אדם. בשטחי הבור ניתן למצוא בעונת הפריחה 

ם ימגוון יחסית גבוהה של פרוקי רגלים וחרקים בולטים ביניהם בני משפחת הפרפראים. להלן בעלי חי

 שנצפו בתחום התכנית בסקר זה ובסקרים קודמים:

 , דורבן, עטלף פירות, קיפוד מצויחולד מצוי, עכבר מצוי, חולדה מצויה יונקים:

 , צב יבשה מצויחומט פסים, חומט גמדי,זעמן שחור זוחלים:

לבנית גדולה, בז כרוון )קינון בתחום התכנית(, בולבול, דרור הבית, ירגזי, מאיינה, דרארה,  ציפורים:

 וחית., חמצוי, שחרור, צוצלת, תור צוארון, עורב אפור

לבנין הכרוב, לבנין הצנון, לבנין התלתן, זנב סנונית נאה, נימפית החורשף, כחליל החומעה,  :פרפרים

 כחליל הקיטנית, סטירית הטבעת.

 

 מסדרונות אקולוגים .5
בנוי ומרוחקת ממערך המסדרונות האקולוגים הארציים.  התכנית הנדונה נמצאת בלב מרחב מטרופוליני

רמת ההפרות הגבוהה  לשטח התכנית אינו מתפקד גם ברמה המקומית כמסדרון אקולוגי מקומי, זאת בש

הכוללת גדרות ומבנים היוצרים קיטוע משמעותי. חלקה הדרומי של התכנית מהווה חלק מרצף השטחים 

 מת גן.החקלאיים במרחב שבין קריית אונו לר

 

 השטחים הפתוחים ערכיות .6
ערכיות יחידות השטח נבחנה באופן יחסי לתחום הבדיקה . יחד עם זאת משום שמרביתו של המרחב בנוי 

ערכיותם של השטחים היא נגזרת של מגוון  ומפותח הרי שקיימת לשטחים גם ערכיות מרחבית אזורית.

היא  5רמות כאשר רמה  5 -רכיות חולק לסולם הע ופוטנציאל שיקום עתידי. מיני הצמחים וייחודם

 .  5הגבוהה, יש לציין כי בשל רמת ההפרות בכלל השטחים לא דורג אף אחד בדרגה 

 ערכיות מאפיינים  יחידה

מעט מינים נדירים  –חורשת אקליפטוס  1

וייחודיים. שטח פתוח גדול יחסית. פוטנציאל 

 שיקום ושיחזור.

חומט  –אזור פעילות לזוחלים  וציפורים 

 פסים, חומט גמד

  לאזורים בהם צמחיית חולות

 –בינונית וצומח ייחודי 

 .גבוהה

  שטחי חורשה מופרים– 

 בינונית.

שטחי בור בחצרות מבנים. מגוון חד שנתיים   8, 5, 2

 של קרקעות חמרה

 בינונית -נמוכה 

 בינונית -נמוכה   חורשת אקליפטוס מרוססת 3

שטח המהווה חלק ממערך השטחים  –בור  4

החקלאים. צמחיית חמרה משתקמת, פעילות 

 חרקים

 בינונית

כתם חמרה בין מבנים ומתקנים. ריכוז מין  6

 אדום, צמחיית קרקעות חמרה

 גבוהה -בינונית 
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 מסקנות והמלצות .7
בשטח התכנית לא מתקיימים בתי הגידול הטבעיים שאפיינו בעבר את קרקעות החמרה והחול.  .1

בשטחים לא מבונים ניתן למצוא מגוון צמחים הכולל גם מינים נדירים ואנדמים יחד עם זאת 

 שטחים אלו הנם כתמים בלב של בינוי ומאוימים באופן תמידי על ידי פעילות אנושית.

בה מצוי ריכוז של הצמח האדום תורמוס צהוב  6כיות גבוהה ליחידה מבין הכתמים קיימת ער .2

שם  1ם ליחידה ג חלקית ולצידו מגוון של צמחי חולות וחמרה. באופן נקודתי קיימת חשיבות

המינים אשר הוגדרו כאדומים ונדירים הנם בעלי חשיבות אזורית  .יאותר המין שם תל אביב

 וארצית.

הצמחים הייחודים מומלץ למקם אתרי טבע עירוני בהם יתאפשר על בסיס יחידות אלו ומיקום  .3

וההופעה של מינים אלו. יחד עם זאת יש לציין כי באופן עקרוני ניתן לבצע פעולות  חהמשך הצימו

שיקום הכוללת זריעת מיני צמחים אדומים וצמחי חולות בכל אתר בתחום התכנית בו קיימת 

כמו כן ניתן להעתיק בקלות יחסית את  תיים.תשית קרקע קלה ונקיה ללא מפגעים משמעו

המינים האדומים והנדירים כל עוד השתילה מתבצעת בבית גידול של המין  ותשתית הקרקע 

 זהה.

השטחים ניתן לשמר באופן חלקי את האזורים שבהם זוהו ערכי טבע ועל פי התכנית המוצעת  .4

 .  (7.3 -ו 7.2,  7.1מים )תרשי 6 –ו  1בהם ניתן למצוא צמחייה טבעית ובכללם יחידה 

( ובחלקה ניתן לשמרה כחלק 301 מגרש) תשמר בחלקה כשטח פתוח לאורך דרך גישה 6 יחידה .5

אל שטחים אלו ניתן להעתיק פרטים של תורמוס צהוב מהשטח  .(202 מגרשמשטחי בית הכנסת )

 הסמוך שיפותח.

 מגרשם מוסדות ציבור )( ובתחו305 מגרשממוקמים בתחום שצ"פ ) 1אזורי הערכיות ביחידה   .6

 (. מיקום זה מאפשר לשמר חלק משמעותי מהשטח הערכי וממגון המינים. 201

שימור כתמי חמרה ושטחי בור במסגרת התכנית מצריך בראש ובראשונה שימורם במהלך עבודות  .7

הבנייה והפיתוח בהנחה שניתן לשלבם הנדסית )מבחינת גבהים, ניקוז, כבישים וכד'(. לצורך כך 

ש כפי הנראה הקמת גדר שתמנע מפגיעה בשטח ומניצולו כאזור אחסון והתארגנות. לאחר תידר

הבנייה ואכלוס השכונה השטח ינוהל השטח כשצ"פ בעל מאפיינים טבעיים. ניתן להכשיר מסלולי 

הליכה ופינות ישיבה. בשטח לא יתבצעו פעולות כיסוח וריסוס. משום שמדובר בעיקר במגוון 

מראה השטח בעונת הקיץ יהיה פחות אטרקטיבי מבחינה גינונית. יחד עם צמחים חד שנתיים 

זאת יחודו של השטח הוא באפשרות לראות את תהליך ההתחדשות וההתפתחות של הצמחים 

בהתאם לעונות השנה. בנוסף, ניתן לשתול בתכנון מושכל מינים רב שנתיים של בני שיח אופיינים 

 לצורך גיוון חזותי.

יקרי של התכנית נמצא במרכזה בחלק הדרומי במקום בו לא אותרו ערכי טבע השטח הירוק הע  .8

של צמחיית החמרה  חלקי . הפיתוח המתוכנן יאפשר שימור(310)מגרש  במסגרת הסקר הנוכחי

 .והחול במתכונתה הנוכחית ולפיכך ידרשו פעולות שיקום ושיחזור בשטחים הירוקים המתוכננים

 

 לשקול בשטחים הפתוחים העתידים ובכלל הנם: ישפעולות נוספות אותן 

 איסוף צמחיי קרקעות חול וחמרה 
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 סילוק מיני צמחים פולשים 

 שיחזור בית הגידול של קרקעות החמרה 

 השבת מיני צמחים אדומים ונדירים לשטחים הפתוחים 

 שילוב תיבות קינון לציפורים ועטלפי חרקים בחורשות האקליפטוס 

 

   

 הצעה להוראות התכנית

  בשלב התכנון המפורט/היתר הבניה  יתבצע איסוף  זרעים של  צמחים ייחודיים וצמחייה מקומית

ס"מ(  20 –יתבצע חישוף של שכבת הקרקע העליונה )כ  1 –ו  6טבעית. בכתמי החמרה ביחידות 

 לצורך שיקום בשטחים ציבורים פתוחים. 

 באים: איסוף והעתקת צמחים, במסגרת תכנית השתילה הנופית יוכן מפרט שיתייחס לנושאים ה

שימוש במיני צמחים מקומיים נוספים )כולל מינים אדומים ונדירים(, שיקום אזורים לשתילה 

 ועקרונות לטיפול במסגרת האחזקה השוטפת.

  ישמרו במסגרת השטחים הציבורים כתמי חמרה בהם קיימת צמחיה טבעית  305 -ו 301במגרשים

 ומינים ייחודיים.

  ישולבו במסגרת מוסדות הציבור מוקדי צמחים ייחודים וצמחייה טבעית. 202 – ו 201במגרשים 

  ראשי מוצע לשלב צמחייה  מקומית בפיתוח הנופי. לשטח זה ניתן  המיועד כשצ"פ  310במגרש

 להעתיק מינים מאזורי התכנית שיפותחו.

 ד, חניית שטחים לשימור יגודרו טרם תחילת העבודות. בשטחים אלו לא תתאפשר אחסנה ציו

 .וכל פעולה שיש בה משום פגיעה בקרקע ובצומח מחנות קבלן ,כלים, מערומי עפר

 .מינים פולשים יעקרו ויופנו לאתר מוסדר בהתאם להנחיות המקובלות ע"י רט"ג 
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 : ייעודי קרקע תכנית מוצעת7.3תרשים 
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 נספח בינוי 7.4תרשים 
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 ספרות

מערכת התצפיות של רשות הטבע והגנים:  .1

http://ww2.bgbm.org/natureinfo/DefaultSqlHeb.asp 

מערכת המגוון הביולוגי של האוניברסיטה העברית:  .2

http://www.biogis.huji.ac.il/biogis/static/en/index.html 

 .2002מרכז רת"מ. רשימת מיני צומח נדיר. מתוך סקר השטחים בפתוחים גונן,ע.  .3

צמחים בסכנת הכחדה בישראל, כרך א'. רשות  –. הספר האדום 2007שמידע, א. ופולק, ג.  .4

 .הטבע והגנים

צמחים בסכנת הכחדה בישראל,  –. הספר האדום 2011 ספיר,א.-ופרגמן, שמידע, א. פולק, ג. .5

 .'. רשות הטבע והגניםבכרך 

. רשימת צמחי הבר של ארץ ישראל וסיבותיה. 1999פרגמן,א., פליטמן,ע., הלר,ד., ושמידע,א.  .6

 ישראל.    –רת"ם מרכז המידע לצמחיית ארץ 

ולייתנים בישראל. הוצאת רשות הטבע . הספר האדום של הח2002ופרבולוצקי, א.  ,דולב, ע. .7

 והגנים והחברה להגנת הטבע, ירושלים.

 .כנה הוצאת. ישראל בארץ בר לצמחי המגדיר (1991. )דנין .וא .,דותן-פיינברון., נ .8

. הוצ' 13(. "הצומח של החמרה והכורכר במישור החוף. רתם: 1984פולק גד, אבי שמידע. ) .9

 האקדמיה הישראלית למדעים.

 ( סקר טבע עירוני בעיר רמת גן. החברה להגנת הטבע.2012מנדלסון.ע.) .10
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 סקר אקולוגי תכנית תל השומר צפון
 19עמוד  2014אפריל 

 

 שנצפו בסקר הנוכחי רשימת צמחים – 1נספח 

אופייני לחמרה  סטאטוס שם המין
 וחול

 *   אדמדמית פלשתית
 פולש אזדרכת

   איסטיס מצוי 
 *   אלית המפרק 

 * אנדמי אלקנה סמורה
   אמיך קוצני

   אספסת מצויה 
   אספסת עדשתית 
 *   אספרג ארך עלים 

   ארכובית הציפורים
   ארכובית שבטבטית 
 *   בן חיטה ביצני 

 *   בן חיטה רב אנפין
   בקיה א"י

 *   בקיה שעירה 
   ברקן סורי

   גדילן מצוי 
   גזיר ב.מ. 
   גרניון הארגמן 
 פולש דודוניאה דביקה 
 *   דרדר הקורים 

 *   קרומידרדר 
   זון אשון

   זנב ארנבת ביצני 
   זקן סב מצוי 
   זקנן שעיר 
 *   חומעת ראש הסוס 

 *   חילף חולות
   השמשחלבלוב 

   חלוקה ננסית 
   חלמית גדולה 
   חלמית מצויה 
   חמציץ נטוי 
   חמציץ קטן 
   חפורית קטנה 
 מוגן חצב מצוי 
   חרצית עטורה 
   נאהטופח  
 פולש טיונית החולות 
   ילקוט הרועים 
   כלינית מצויה 
   כרבולת מצויה 
   כרבולת קטנה 
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 סקר אקולוגי תכנית תל השומר צפון
 20עמוד  2014אפריל 

 

אופייני לחמרה  סטאטוס שם המין
 וחול

 *   כרוב החוף
   לוטוס מצוי

 *   לוטוס משונץ 
   לוענית קטנה

   לחך מצוי 
 פולש לנטנה ססגונית 
 *   לשון שור מגבבת 

 *   מחטנית משובלת
 * אנדמי מצילות החוף

   מצילתיים מצויים
 *   מקור חסידה מצוי 

   מרגנית השדה
 * אנדמי מרסיה יפהפיה 

 *   משערת זהובה
   נשרן צפוף

   סביון אביבי 
   סרפד צורב 
   סרפד קרומי 
 * אנדמי פעמונית גפורה 

   פרג אגסני
   פרג נחות 
   פרסת הסוס דלת תרמילים 
 * אנדמי ציפורנית א"י 

 *   ציפורנית דביקה
   ציפרני חתול מצויות

   צמרנית הסלעים 
   צנון מצוי 
   קדד האנקולים 
   קדד ספרדי 
   קחוון ב.מ. 
   קידה שעירה 
   קרדה דרומית 
   קרצף מבורך 
   שברק משונן 
 * נדיר שום תל אביב 

   שופרית כרתית
   שיבולת שועל נפוצה 
 פולש שיטה כחלחלה 
 * אנדמי שלשון החוף 

   שעורה מכחילה
   שעורת הבולבוסין 
   שעורת התבור 
 *   תדורה פלשתית 

 * אנדמי תורמוס א"י
 * אדום תורמוס צהוב
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 סקר אקולוגי תכנית תל השומר צפון
 21עמוד  2014אפריל 

 

אופייני לחמרה  סטאטוס שם המין
 וחול

 * אנדמי תלתן א"י
   תלתן חקלאי

 * אנדמי תלתן פלשתי 
 

 

 רשימת צמחי חמרה וחול  לשילוב בשיקום הנופי – 2נספח 

 

 שמירת טבע צורת חיים שם המין עיקריבית גידול 

 מוגן עץ )מעמיק שורש( שיזף מצוי מגוון

 מוגן עץ אלון תבור יער פארק

 מוגן עץ/שיח אלון מצוי חורש

 מוגן עץ שקד מצוי מגוון

 מוגן עץ אלה אטלנטית יער פארק

  עץ אשחר רחב עלים מגוון

 מוגן עץ/שיח אלה ארץ ישראלית חורש

 מוגן עץ חרוב מצוי חורש

 מוגן עץ מיש דרומי מגוון

 מוגן עץ פיקוס השיקמה חולות, חמרה

  בן שיח עכנאי שרוע חמרה

 מוגן בן שיח קורנית מקרקפת כורכר

  בן שיח אזוביון דגול חול/חמרה

 נדיר, אנדמי גיאופיט שום תל אביבי חמרה

  גיאופיט שום לבנבן בור

  עשבוני רב שנתי לשון פר מצויה חמרה

 מוגן גיאופיט שפתן מצוי חמרה

 מוגן, נדיר גיאופיט סחלב קדוש חמרה

 מוגן גיאופיט סיפן התבואה חמרה

  עשבוני רב שנתי חטמית זיפנית חמרה

 מוגן רב שנתי יערה איטלקית סלעים

  עשבוני רב שנתי קיפודן מצוי חמרה

  עשבוני רב שנתי כלך מצוי חמרה

  חד שנתי לוטוס מצוי חמרה

  חד שנתי פשתנית מלבינה בתה

 אדום חד שנתי פשתנית משולשת בור

  חד שנתי פשתנית זעירה בתה

 אנדמי, נדיר חד שנתי פשתנית יפו חול/חמרה
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 אדום חד שנתי פשתנית ריסנית חול

 אדום חד שנתי שמשונית הטיפין חול

 אנדמי חד שנתי תלתן פלישתי חול/חמרה

 אנדמי חד שנתי תלתן א"י חורש/בור

 אנדמי חד שנתי תלתן דו גוני חול/חמרה

 אדום בן שיח אזוביון דגול כורכר/חמרה

  בן שיח שמשון סגלגל כורכר/חמרה

  בן שיח לוטם מרווני כורכר

  בן שיח סירה קוצנית כורכר

  בן שיח לטמית ערבית כורכר

 מוגן שיח רתם המדבר חול

 אדוםאנדמי,  גיאופיט אירוס הארגמן חול/חמרה

 אדום, מוגן חד שנתי תורמוס צהוב חמרה

 נדיר, מוגן חד שנתי תורמוס שעיר חול/חמרה

 נדיר גיאופיט נרקיס אפיל כורכר

  עשבוני רב שנתי ספלול קטן כורכר/טרשים

 מוגן, נדיר למדי גיאופיט צבעוני השרון חמרה

 אנדמי, מוגן גיאופיט אירוס א"י חמרה

 נדיר ב ן שיח גולנית ערבית כורכר/חמרה

 אדום חד שנתי חומעת האווירון כורכר/חמרה
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