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 .ממונה על  הרישוי הבניה –מר יואל שבת אל: 

 קיימאמנהל המחלקה לתכנון ולפיתוח בר מאת: 

 

 

 

  2020/0475.00אישור המחלקה לבקשה להיתר הנדון: 

 ללא מסילות ומערכות חשמליות  הכחולקו הלביצוע הרכבת הקלה ( 1עבודות מקדימות )אינפרה 

  10מקטע  – רוזמרין  מקטע

 

 

 כללי .1

בירושלים, "הקו הכחול", שמצטרף לקו מתווה קו חדש של הרק"ל  101-0178129תכנית מס'  1.1

האדום הקיים ולקו הירוק המאושר שנמצא כיום בהליכי תכנון מפורט והקמה. אורך הקו הכולל 

 ק"מ. 23 -כ

קרקעי מתחת -מסלול הקו יתחיל בשכונת רמות, ימשיך על שד' גולדה מאיר, יכנס לתוואי תת

לפני רחוב יפו. משם הקו ימשיך  לאזור המע"ר החרדי ויצא חזרה לפני הקרקע במרכז העיר

דרומה לאורך רח' קינג ג'ורג' וקרן היסוד ויגיע למתחם התחנה הראשונה, שם יתפצל התוואי 

זרוע שתמשיך דרומה לאורך דרך חברון ומערבה ברחוב הרוזמרין שבשכונת  –לשתי זרועות 

ד לשכונת גילה, וזרוע דרום מערבית שתעבור דרך אזור המושבה הגרמנית והקטמונים ע

מציג את תוואי הקו כולל מעבר ברח' עמק רפאים לפי תכנית מס'  1.1מלחה. תשריט מס' 

מקטע עמק רפאים", אשר פורסמה לאישור  -הקו הכחול -"רכבת קלה 101-0666289

 לאורך כל התוואי רצועת הרק"ל תעבור במרכז הכביש.  ברשומות ב

 במקטע מתוכננות שלוש תחנות נוסעים: 

 סאפא והירידה לכביש בגין;-בין רח' א –ית צפאפא תחנת ב •

 שלמה דוגה; –המור  -תחנת המור, בסמוך לצומת הרחובות הרוזמרין  •

     אונטרמן. –דב יוסף  –תחנת דב יוסף, בסמוך לצומת הרחובות הרוזמרין  •

 : אישור זה לא כולל את העבודות הבאות

 הנחת המסילות. •

 התקנת מערכת החשמול. •

 התקנת המערכות בחדר המישרים.  •

 כל ציוד אחר הנדרש להפעלת הרכבת הקלה.  •

 כל אלו יכללו בהיתר אחר אשר יש להגישו לאישור המחלקה.
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 המסמכים המהווים חלק מהתנאים להיתר .2

 המסמכים הינם:

מאת "תופ סביבה  17/01/2021מתאריך  נספח ביצוע למניעת מפגעים בשלב ההקמה 2.1

 הערות המחלקה. לאחר יישום  ואקוסטיקה" 

מאת "תופ סביבה  15/10/2020מתאריך  פעלהנספח ביצוע למניעת מפגעים בשלב הה 2.2

 לאחר יישום  הערות המחלקה. ואקוסטיקה" 

 המצורף בדוחות הנ"ל.  םאישור אלכס גרצמן במחלקה לנספחים אקוסטיי 2.3

 מתאריך  המחלקה והבקר, המוטמע בתשריט הבקשה להיתרפרק ה' מתוקן לאחר הערות  2.4

27/01/2021. 

 -ב הוגשש הכולל את כל דרישות המחלקה בנושאים הסביבתיים תשריט הבקשה להיתר 2.5

 . 04/02/2021  ביוםהמחלקה  על ידי האושר 26/01/2021

 .17/11/2020מתאריך  ות פסולת חתומות ע"י מוריההצהר 2.6

המצורף לאישור זה, המהווה חלק  03/02/2021 מטעם חב' מוריה מיום התחייבויותמכתב  2.7

 בלתי נפרד ממנו. 

 

 תנאים שירשמו בהיתר .3

 םתנאים כללי 3.1

ההוראות הסביבתיות והתשריטים האקוסטיים המוצגים בתשריט הבקשה להיתר  3.1.1

תנאים אשר נחתם ע"י הבקר והמחלקה לאיכה"ס, מהווים  .26/01/2021 מיום

מההוראות הסביבתיות והתכנון המוצג בתשריטים תותר רק לאחר  הסטיי. מחייבים

 הגשת בקשה מנומקת וקבלת אישור המח' לאיכה"ס לשינוי המבוקש.

ההוראות והתנאים המפורטים במכתב זה בהמשך, מהווים השלמה ומתן דגשים  3.1.2

 יחדהכלולים בתשריט הבקשה להיתר, ויש לקרוא אותם  םוהתשריטילהוראות 

 עם תשריט הבקשה להיתר.

למחלקה תשמר הזכות להוסיף או לשנות את התנאים בהיתר אם מצאה שיש צורך  3.1.3

 בכך, וכן לפקח על עבודת הקבלן ולחייבו בביצוע ניטור ומדידות על פי שיקול דעתה. 

 

 תנאים לתחילת העבודות 3.2

תחילת העבודה בפועל תותר רק לאחר אישור המחלקה לאיכה"ס כי מולאו כל  3.2.1

טרם הוגש.  03/02/2021 חייבות של מוריה מיוםהתנאים המפורטים במכתב ההת

ההתחייבות תתייחס לכל הנושאים הנדרשים ע"י המח' לאיכה"ס בעירייה, לרבות 

 מילוי כל התנאים שנקבעו לצורך מתן היתר בפועל לתחילת העבודות. להלן הפירוט:

טרם תחילת העבודות יוצג למחלקה לאיכה"ס בעירייה הסכם חתום עם אתר מאושר  3.2.2

 ומוסדר לקליטת עודפי עפר ופסולת בניין. 

 



 

3 
 

 

 

אולם במידה והקבלן יבקש  .אין לבצע אחסון של עודפי עפר ופסולת בנייה באתר 3.2.3

 בקשה  טרם תחילת העבודות תוגש לאישור מהמחלקה לאיכות הסביבהזאת, 

ללא אישור המחלקה לא  ן זמני של עודפי עפר ופסולת בניה באתר.תכנית לאחסוו

 ניתן לאחסן עודפי עפר ופסולת בנייה  בתחום הבקשה להיתר.

טרם תחילת העבודות תוגש לאישור המחלקה לאיכה"ס בעירייה תכנית אתר  3.2.4

 ההתארגנות.

טרם תחילת ביצוע העבודות וכניסה לשטח התארגנות באחריות הקבלן לתאם סיור  3.2.5

 ם המחלקה לקביעת מיקום הגדרות של שטחי ההתארגנות.ע

מטרים סביב אתר ההתארגנות של הקבלן. לבדוק  2.5תבוצע גדר אטומה בגובה  3.2.6

 . 1לגבי אתר התארגנות בשלב 

גידור האתר יוגש לאישור המח' לאיכות הסביבה לפני תחילת העבודה. מיקום גידור  3.2.7

ומה" יתואם מראש מול המחלקה אתר ההתארגנות הגובל באתר טבע עירוני "הר ח

 לאיכה"ס במסגרת סיור בשטח.

גדרות אקוסטיות, גדרות  –הקמת כל הגדרות המופיעות בתשריטים הסביבתיים  3.2.8

 .עבודה וגדרות להגנה על שטחים פתוחים )גדר אטומה, מחוזקת וצמודה לקרקע(

לפני תחילת העבודות. מיקום גידור אתר ההתארגנות הגובל באתר טבע עירוני   3.2.9

 "הר חומה" יתואם מראש מול המחלקה לאיכה"ס במסגרת סיור בשטח.

טרם תחילת העבודות, על הקבלן לקבל אישור מהמחלקה לאיכות הסביבה על  3.2.10

 מיקום נקודות שטיפת הבטון וריכוזו באתר.

ית לניטור רעש להערות המח' לאיכות הסביבה טרם תחילת העבודות תוגש תכנ 3.2.11

 בעירייה. 

טרם תחילת העבודות תוגש תכנית לריבוד או הרטבה של דרכי גישה ושל שטחי  3.2.12

 עבודה, לאישור המח' לאיכות הסביבה בעירייה.

 הקבלן יתקשר עם יועץ אקוסטי ויועץ סביבתי בעלי ניסיון אשר ילוו את העבודות.  3.2.13

, יגיש הקבלן לאישור המחלקה לאיכות ולפני תחילתןלילה אישור לעבודות  ןיינתאם  3.2.14

הסביבה בעירייה, תכנית מפורטת לביצוע מדידות רעש ופירוט האמצעים לעמידה 

 בדרישות המחלקה לאיכות הסביבה בעירייה.

טרם תחילת העבודות, על הקבלן להגיש תכנית ניקוז זמנית לאתר, כך שלא  3.2.15

תר העבודות. תכנית הניקוז תאושר על תתאפשר שפיכה של מי נגר מזוהמים מא

 ידי המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים. 

הגשת דוח אקוסטי כתנאי לביצוע עבודות לילה, לאישור המחלקה  -לפי צורך 3.2.16

 לאיכה"ס.

הגשת תכנית לעמידה בהנחיות האקולוגיות שאושרו ע"י אקולוגית העירייה  והצגתה  3.2.17

 לאיכה"ס במסגרת סיור בשטח.בפני נציגי המחלקה 
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 :מניעת מפגעי רעש  3.3

 -על פי תקנות למניעת מפגעים התשנ"ג  19:00 -ל 07:00שעות העבודה יהיו בין  3.3.1

1992 . 

לפני תחילת העבודות, יש להשלים את כלל הגידור האקוסטי של האתר על פי   3.3.2

המתואר בתשריטי ההנחיות הסביבתיות הכלולים בתשריט הבקשה להיתר 

 )"גרמושקה"(, כדלקמן: 

  :1שלב 

 .BS-1מ' בסמוך לקולט  2.5גדר בגובה  

 (.  SC-2cמ' בסמוך לבית השניצל ) 4גדר בגובה  

 ו משני צדי הכביש באופן הבא: גדרות שיוקמ :2שלב 

מ' בין הרחובות ברמן לאונטרמן ובסמוך לבית ספר  4בצד הדרומי גדרות בגובה 

 ( . SC-2bמטר בסמוך למבנה הבודד )קולט  4רעים, וקיר בגובה 

 מ' כמעט לכל אורכו של רחוב רוזמרין. 4בצד הצפוני גדרות  בגובה 

 .2כמו בשלב  :3שלב 

 .2כמו בשלב  :4שלב 

מ"מ או שווה ערך, למעט פתחים  1הגדר תהיה גדר איסכורית אטומה ורציפה בעובי 

 אשר יאפשרו גישה להולכי רגל, מעבר רכבי עבודה וכו'.

, בו תתבצע עבודה 1כל הגדרות יוקמו לפני תחילת העבודה )למעט שלב עבודה 

תום העבודות  נקודתית בצומת ויוקמו גדרות בהתאם לשלב זה( ויוסרו לאחר

 הרועשות או על פי אישור מהמח' לאיכות הסביבה בעירית ירושלים.

שעות עבודה נטו מול מבנה  3עבודות קודח כלונסאות, חציבה ומכבש יוגבלו לעד  3.3.3

מטרים  80-מגורים/ ציבור ספציפי ולאחר מכן הקבלן "ידלג" לחתך עבודה המרוחק ב

אותו יום. המקומות בהם יש מנקודת העבודה האחרונה בו בוצעה העבודה, ב

להגביל את שעות העבודה מסומנים בתשריטי ההנחיות הסביבתיות הכלולים 

 בתשריט הבקשה להיתר )"גרמושקה"(. להלן פירוט המקומות:

 להלן. 5.2.4ראו פירוט בסעיף גן ילדים:  •

מבנה זה הינו מבנה בודד. העבודות מול קולט מבנה סמוך לדרך חברון:  •

b2-SC מ' ממנו,  80 -שעות ביום עבודה במרחק של עד כ 3עד יוגבלו ל

, מדרום לרוזמרין, הסמוכות 2בדגש על עבודות הקידוח בשלב עבודה 

למבנה. שעות העבודה יתואמו עם דיירי המבנה. הוראה זו אינה חלה 

 במצב בו בעת העבודות לא מתגוררים דיירי קבע במבנה.

מול מבני המגורים בגילה עבודות רועשות  מגורים בגילה ובית צפאפא: •

 2בשלב עבודה   SC-14, ומול קולט 3מצפון לרוזמרין בשלב עבודה 

שעות עבודה ביום. ניתן לעבוד באותו יום בדילוג למרחק  3 -תוגבלנה ל

 מ'. 80 -של כ
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השפעה  חציבה בין צומת כביש בגין לדרך חברון )חציבה מדרום לרוזמרין: •

שעות ביום,  3על מבנים מצפון(: עבודות החציבה הרועשות תוגבלנה לעד 

בשאר הזמן ניתן להמשיך בעבודות שקטות יותר, כגון: פינוי עפר, פסולת 

 וכדו'.

( הוא העברת תיעוד SC-16תנאי לתחילת העבודות מול גן הילדים "אמונה"  )קולט  3.3.4

העבודות הכולל את ההיבטים תיאום מול נציג הגן שיערך כחודש לפי תחילת 

 הבאים:

 מיקום גדר איסכורית בחצר גן הילדים תתואם מול גן הילדים. 3.3.5

 שעות הפעילות יתואמו מול צוות הגן בהתאם ללוחות הזמנים. 3.3.5.1

לא תתאפשר עבודה בחצר הגן בזמן שהיית ילדים בגן, אלא אם הנ"ל  3.3.5.2

 תואם מראש מול צוות הגן והתקבל אישור יועץ הבטיחות.

 העבודות יבחנו וילוו על ידי יועץ בטיחות של הפרויקט.כל  3.3.5.3

ייעשה מאמץ לתיאום העבודות הרועשות ושבתחומי הגן במהלך חופשה  3.3.5.4

 של הגן.

טרם תחילת העבודות המרעישות באמצעות קודח כלונסאות/פטיש חציבה/מכבש  3.3.6

מול אותו מבנה מגורים ספציפי, על הקבלן  לידע מראש את התושבים המתגוררים 

 נים מול אזור העבודה. במב

במידה והקבלן ירצה להגיש חלופה אקוסטית או להסיר חלק מההגבלות  3.3.7

האקוסטיות, יהיו באחריותו לספק נספח אקוסטי מפורט ומדידות רעש לאישור המח' 

 לאיכה"ס של עיריית ירושלים.

במקומות בהם חלה מגבלה על מספר שעות העבודה של ציוד רועש יחלו העבודות  3.3.8

 .17:00בבוקר והן יסתיימו בשעה  08:00לאחר  הרועשות

עם תחילת העבודות )תוך שבוע(, יבוצעו מדידות רעש סביב הכלים לפי תקנות  3.3.9

. דו"ח המדידות יועבר 1979למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר מציוד בנייה ( 

 לאישור המחלקה לאיכות סביבה בעירייה.

ונסאות וכל ציוד רועש אחר הקבלן יבצע מדידת רעש בסמוך לעבודת קודח הכל 3.3.10

בשבוע העבודה הראשון. דוח המדידות יכלול תיעוד של סוגי העבודות, ציוד, 

קריטריונים למפלס הרעש, שיטת המדידה ומפלסי רעש מדודים והוא יוגש למנהל 

 הפרויקט ולמח' לאיכה"ס תוך שבוע ממועד ביצוע המדידות.

במידה והועברה דרישה מהמח'  במידה ותתקבל תלונה בגין רעש או רעידות,  או 3.3.11

לאיכה"ס, יבצע הקבלן תוך שבוע מדידת רעש/רעידות לבירור התלונה. דו"ח מדידות 

 יועבר מידית לאישור המחלקה לאיכות הסביבה בעירייה.

במידה ובמדידות הרעש/רעידות ימצא כי מתקבלת חריגה מהקריטריונים  3.3.12

לאישור המח' לאיכות  האקוסטיים, על הקבלן להציג פתרונות למזעור המפגע

 הסביבה בעירייה.
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הפתחים להולכי הרגל בגדר האקוסטית הזמנית יתואמו עם היועץ האקוסטי של  3.3.13

הקבלן. יש לקחת בחשבון את מיקום הפתח, יעילות הגדר הזמנית, רוחב הפתח 

 ועוד.

 עבודות לילה: 3.3.14

לא יותרו עבודות לילה אלא בהתאם לדרישות משטרת ישראל ובכפוף  3.3.14.1

 להנחיות ולאישור המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים.

בהינתן אישור לעבודות לילה, ולפני תחילתן, הקבלן יבצע מדידות של רעש  3.3.14.2

הרקע,  ויגיש דוח מפורט למחלקה לאיכות סביבה בעיריית ירושלים, 

 בהתאם להנחייתה.

 כמו כן, הקבלן יגיש לאישור המחלקה לאיכות הסביבה בעירייה תכנית 3.3.14.3

 מפורטת לביצוע מדידות רעש בשעות הלילה בעת ביצוע העבודות.

מדידות רעש בעת העבודות יחלו מיד ביום הראשון בו תבוצענה עבודות  3.3.14.4

בלילה בכל אתר ואתר. דוח מדידות יוגש למחלקה לאיכות הסביבה 

 בעיריית ירושלים.

הכנת תכנית ניטור, ביצוע המדידות וכתיבת הדוח יעשו בהתאם למסמך  3.3.14.5

 12/19של עיריית ירושלים: "הנחיות למדידת רעש בשעות הלילה" מיום 

 או מסמך הנחיות מעודכן יותר. 

עבודות רועשות הכוללות חציבות, ניסור אספלט ועבודת מכבש יסתיימו  3.3.14.6

 24:00-7:00ן השעות . בי7:00ולאחר מכן יחלו משעה  24:00עד השעה 

 יבוצעו עבודות שקטות ככל הניתן הכוללות את הנחת התשתית. 

 אמצעים למניעת רעידות : 3.3.15

שעות ביום. המלצה זו תואמת גם  3יש להגביל את עבודת הקידוח לעד  3.3.15.1

את ההמלצה לצמצום מפגעי הרעש. סימון המקומות בהם יוגבל משך זמן 

הכלולים בתשריט הבקשה  עבודה מסומן בתשריטי ההנחיות הסביבתיות

 להיתר )"גרמושקה"(.

העבודה ליד גן הילדים וביה"ס רעים תתבצע ככל הניתן בשעות ובימים  3.3.15.2

 בהם אין פעילות.

דיווח לגבי תיאום השעות והמועדים עם נציגי גן הילדים, ביה"ס רעים או  3.3.15.3

 מבנים אחרים יוגש למח' לאיכה"ס בעירייה.

 ניטור רעש: 3.3.16

לבצע מדידות רעש שבוע לאחר תחילת כל שלב של באחריות הקבלן  3.3.16.1

יבוצעו במספר נקודות בסמוך למיקום העבודות.  העבודות. המדידות

יתואמו מראש עם המחלקה לאיכות  תכנית המדידות ונקודות המדידה

יש צורך בנקיטה  הסביבה בעירייה. על פי תוצאות המדידה יוחלט אם

  מתרסי רעש נוספים ו/אובאמצעים נוספים להפחתת הרעש כגון הצבת 
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ניידים בסמוך לכלי העבודה הרועשים, קיצור שעות ההפעלה של הציוד 

הדוח יפרט את לוח הזמנים הנדרש לנקיטה באמצעים  הרועש ביותר וכד'.

יועבר להערות המחלקה לאיכות הסביבה  אלו. דו"ח המדידות וההמלצות

 בעירייה.

או במידה שהועברה דרישה  במידה שתתקבל תלונה בגין רעש או תנודה, 3.3.16.2

לאיכות הסביבה בעירייה, יבצע הקבלן תוך שבוע מדידת  מהמחלקה

דו"ח מדידות יועבר מידית לאישור המחלקה  רעש/רעידות לבירור התלונה.

 לאיכות הסביבה בעירייה.

הדוח יכלול תיעוד של סוג העבודות, ציוד, קריטריונים למפלס הרעש  3.3.16.3

י התקבלה חריגה מהקריטריון האקוסטי במידה וימצא כ. ושיטת המדידה

 המפגע. על הקבלן להציג פתרונות למזעור

תנאי להפעלת מגרסה באתר הוא קבלת אישור המחלקה לאיכות הסביבה  3.3.16.4

 .(בחירת קבלן לאחר)בעירייה 

במידה והקבלן ירצה להגיש חלופה אקוסטית, יהיה באחריותו לספק נספח  3.3.16.5

 הסביבתית של עיריית ירושלים.לאישור היחידה ט אקוסטי מפור

על מנת להבטיח עמידה בדרישות הנ"ל יתקשר הקבלן לפני תחילת  3.3.16.6

 תשתית םפרויקטיאקוסטי בעל ניסיון בליווי ביצוע של  העבודות עם יועץ

 ובאחריותו גם לתת מענה לתלונות וביצוע מדידות רעש.

 

 :מניעת מפגעי אבק 3.4

לצורך צמצום ומניעת מפגעים אלו, ינקוט הקבלן באמצעים המקובלים להנחתת אבק 

 מעבודות עפר: 

יש להרטיב את דרכי הגישה הבלתי סלולות ע"י מכלית מים או חומר פולימרי  3.3.17

המאושר להרבצת אבק לפחות פעמיים ביום בתקופות היבשות, ויותר מכך בהתאם 

כלי העבודה. אסורה הרטבה במים לצורך בתחום שטח העבודות עליהן ינועו 

 מלוחים.

יש להרטיב את ערימות העפר באזורי ההעמסה והעירום כך שישמר חומר לח כל  3.3.18

הזמן ולא יגרם מטרד אבק. ערמות העפר ימוקמו רחוק ככל האפשר ממבנים רגישים 

)מגורים, מבני ציבור וכו'(. דגש על הרטבה יושם בקטעים הסמוכים למבני ציבור 

 גורים.רגישים ומ

בעת שימוש בכלי חפירה מסוג "מיקרופייל" יחובר המכשיר למקור מים אשר יספק  3.3.19

 כמות מים מספקת להרטבה של בור הקידוח בכל זמן עבודת המכשיר.

 העמסת המשאיות בחומר הגורם לאבק תעשה מגובה מינימלי ולתוך ארגז המשא. 3.3.20
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)גם במידה והן ריקות( יש לכסות בכיסוי ברזנט את כל המשאיות ומובילי עפר  3.3.21

הנכנסות ויוצאות  משטח העבודות. יש לוודא כי היריעות מתוחות ומהודקות לדופן 

 הארגז.

יש לבצע ניקוי של גלגלי משאיות ע"י שוקת שטיפת גלגלים/ מתקן ייעודי טרם  3.3.22

היציאה לרחוב, לצורך צמצום מטרדי העפר. במידה ויתגלו מטרדי עפר מחוץ לשטח 

לן לנקוט בכל האמצעים על מנת להימנע מהוצאת עפר מחוץ העבודות, על הקב

 לשטח העבודות.

יש לבצע טאטוא של דרכי הגישה בנקודות הסמוכות לכניסה לשטח העבודות, לצורך  3.3.23

 מניעת הרחפת אבק בדרכים. 

 עירום עפר אשר יאוחסן בשטח לפרק זמן העולה על שבוע, יכוסה ביריעה אטומה. 3.3.24

ו מידית ע"י הקבלן, דוח הטיפול יוגש למח' לאיכות תלונות על מטרדי אבק יטופל 3.3.25

 הסביבה בעירייה.

על מנהל הביצוע להדריך ולוודא כי כל העובדים, הספקים וקבלני המשנה הנכנסים  3.3.26

 לאתרי העבודות להכיר את האמצעים למניעת אבק ויפעלו על פיהם. 

ק וטיפול היועץ הסביבתי או מפקח מטעם הקבלן יוודא יישום האמצעים למניעת אב 3.3.27

בתלונות, הסיור ייערך לפחות פעם בשבוע. דוח הסיור ודוח הטיפול בתלונות יועברו 

 לידיעת המח' לאיכות הסביבה בעירייה

 

 :טיפול בקרקע מזוהמת 3.5

במידה ותתגלה קרקע החשודה כמזוהמת בתחום שטח העבודה, חובה על הקבלן  3.5.1

לעצור מידית את העבודה ולפנות מידית לקבלת הנחיות מהמשרד להג"ס ומהמח' 

 לאיכה"ס בעירייה.

כל קרקע מזוהמת אשר תמצא בתחום גבולות הפרויקט תסולק ותטופל עפ"י  3.5.2

 הנחיות המשרד להג"ס. 

 :הסדרי תנועה 3.6

  הסדרי התנועה בשלב ההקמה משתנים בהתאם לשלבי הביצוע. 3.6.1

 סבבתי.הסדרי התנועה מתוארים על פי שלבי העבודה בתשריטים שבנספח  3.6.2

 

 :טיפול בעודפי עפר ובפסולת בניה 3.7

תנאי לתחילת העבודה הינו הצגת ההסכם עם מפעיל האתר המורשה לקליטת  3.7.1

 בעירייה. עודפי עפר בניה, למהנדס העיר ולמח' לאיכות הסביבה

על מנהל הביצוע לוודא כי העובדים, הספקים וקבלני המשנה הנכנסים לאתרי  3.7.2

העבודות יכירו האמצעים לצורך טיפול בפסולת בניין/עודפי עפר הרשומים הנ"ל 

 ויפעלו על פיהם.

 אסורה שריפת פסולת מסוג כלשהו בתחומי התכנית. 3.7.3
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סוג, יש לפנות את הפסולת אסורה הטמנה בקרקע של פסולת או עודפים מכל  3.7.4

 שהצטברה אחת לשבוע, או בהתאם לצורך

אין לבצע אחסון של עודפי עפר ופסולת בנייה באתר. טרם תחילת העבודות תוגש  3.7.5

לאישור מהמחלקה לאיכות הסביבה תכנית הטיפול לסילוק מידי של עודפי העפר 

 ופסולת הבנייה.

 .אין לשפוך בשטח שאריות בטון 3.7.6

 מאזן עודפי העפר ופסולת הבניין לפינוי.להלן סיכום של סך  3.7.7

 סיכום מאזן עודפי עפר ופסולת בניין

 .מ"ק 64,835: פירההח סה"כ עודפי עפר בגין כל עבודות

 .טון 20,860:  העבודות סה"כ פסולת בניין בגין כל

 

 : בקרה ודיווח 3.8

באחריות הקבלן למנות מפקח מיוחד מטעמו אשר יהיה בשטח, יאתר אירועי אבק  3.8.1

 רעש אם יגרמו, ויפעל להסרתם בדחיפות האפשרית. ומפגעי

 

 המפקח יקפיד על מילוי ההוראות הבאות: 3.8.2

כל הצעדים הנדרשים למניעת פליטות חלקיקים ואבק, ומניעת רעש ממתחם • 

 יובאו לידיעת כלל העובדים ומפעילי הציוד באתר העבודות. העבודות

ותר, לפי הצורך, או לפי דרישת המפקח יקיים סיורים לפחות פעם בשבוע (או י• 

לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים), במהלכם יוודא יישום ההוראות  המחלקה

 שלעיל.

כל תלונה על מפגעי אבק ו/ או מפגעי רעש הנגרמים עקב ביצוע פעולות ההקמה • 

. תיעוד התלונה ואופן הטיפול בה יירשם ביומן העבודה אשר יופקד מידיבאופן  יטפלו

 באתר.

על מנהל הביצוע לוודא שכל העובדים, הספקים וקבלני המשנה הנכנסים לאתרי  3.8.3

יכירו את הנהלים והאמצעים למניעת מפגעים סביבתיים כפי שמפורטים  העבודה,

 להיתר, ויפעלו לפיהם. פה ובמסמך

 

 : אתרים לתפעול הוראות 3.9

טרם תחילת העבודות, על הקבלן להציג את התכנית לאתרי התארגנות לאישור מחלקת 

 הסביבה בעיריית ירושלים שתכלול בין היתר: איכות

 אמצעים למניעת זיהום קרקע מאחסון מכלי דלק ושמן 3.9.1

 עצמו. מנפח המיכל 110%מכלי דלק יותקנו בתוך מאצרות שנפחן  3.9.2

 אסורה. הנוזלים שהצטברו -הצטברו במאצרות הניקוז לסביבה של הנוזלים אשר  3.9.3

 במאצרות ישאבו ויפונו למיכל המרכזי לאיסוף שמנים משומשים.
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שמן משומש ייאסף ויאוחסן בתוך מכלי מרכזי לאיסוף שמנים משומשים אשר  3.9.4

 במאצרה תקנית וכאשר יתמלא המיכל יועבר לאתר למחזור שמנים. יותקן

ואוחסנו במאצרה תקנית או על משטח בטון המנוקז מסנני שמן משומשים יאספו  3.9.5

 שמנים. המסננים יועברו לאתר מאושר לטיפול במסנני שמן. למפריד

 מיכל הדלק של הגנרטור יותקן במאצרה תקנית. 3.9.6

דלק  ומכליתבוצע בקרה זהירה וצמודה של דליפות שמנים ודלקים מציוד מכאני  3.9.7

 אסורה כל דליפה. ושמנים.

תדלוק ע"י מפעיל האביזרים למניעת גלישת נזילות או תבוצע בקרה לאביזרי  3.9.8

 הקרקע. עודפים על

 משטחי תדלוק וטיפולים לציוד העבודה יצופו חומר אטום וינוקזו למיכל אטום. 3.9.9

 התשטיפים שיאספו יפונו למפעל לטיפול בתשטיפים.

 אחסון מצברים משומשים 3.9.10

 מהשטח. המצברים יאוחסנותוקם פינת אחסנה למצברים משומשים עד לסילוקים  3.9.11

 במאצרה עשויה פוליאתילן ויוחזרו לספק המצברים. חל איסור מוחלט על השלכת

 מצברים משומשים בשטח

 : הול אתרי ההתארגנותינ 3.10

תכנית אתרי ההתארגנות בכל השלבים תאושר טרם תחילת העבודות על ידי  3.10.1

 המחלקה לאיכה"ס בעירייה. 

לקביעת המחלקה לאיכה"ס  סיור עם אתר ההתארגנות יתואם מראשל כניסהטרם  3.3.28

 מיקום הגדרות

כל אתרי ההתארגנות שיפעלו במהלך העבודות יוקפו בגדר איסכורית אטומה בגובה  3.10.2

מ'. הגידור סביב אתרי ההתארגנות, בכל אחד משלבי הביצוע, יוקם לאחר  2.5

קבלת אישור המחלקה לאיכות הסביבה בעירייה ולאחר תיאום בשטח על פי 

 דרישתה.

 סביבתי.  הקמת אתרי התארגנות תלווה ע"י יועץ אקוסטי ויועץ 3.10.3

מיקום וסוג גידור אתר ההתארגנות הגובל באתר טבע עירוני "הר חומה" יתואמו עם  3.10.4

 המח' לאיכה"ס בעירייה במסגרת סיור בשטח.

 : תנאים נוספים 3.11

אין להקים מבנים או חלקי מבנים מאסבסט. הקמת מבנים, חלקי מבנים ומתקנים  3.11.1

 באתרי ההתארגנות תבוצע בהתאם לכל דין. 

אסורה הקמת מבני קבע / מבנים קבועים באתרי ההתארגנות. כל המבנים  3.11.2

 והתשתיות המוקמים באתרי ההתארגנות הם ארעיים. 

 ת אתרי ההתארגנות.מיקום המבנים יהיה תואם את אשר מופיע בתכניו 3.11.3

חומרי בניין יאוחסנו אך ורק בשטחי עבודות ובאתרי אחסון ולא בשטחי ההתארגנות  3.11.4

 המיועדים לשימוש משרדי האתר בלבד ובאופן מסודר ובבטיחות מרבית. יש למנוע 
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מטרדי אבק וריחות משטחי האחסון. אין לאחסן במחנה הקבלן ציוד וחומרים שאינם 

 התכנית.קשורים לעבודות נושא 

חניון כלי צמ"ה יהיה בתחום שטחי העבודות. לא תותר חניה של  –חניית כלי צמ"ה  3.11.5

 כלי צמ"ה בתחום שטחי ההתארגנות.

מכלי אצירת הפסולת הביתית בשטחי ההתארגנות ובאזורי העבודה יותקנו עם  3.11.6

מכסה מונע נבירה ע"י סוגר פיסי או ע"י מכסה כבד שלא יאפשר פתיחה ע"י בעלי 

 חיים.

 א תותר כניסת בעלי חיים לשטחי העבודה וההתארגנות.ל 3.11.7

על הקבלן למנוע הפצת מחלות מחיות בר. אסורה החזקת כלבים וחתולים במחנות  3.11.8

 הקבלן.

 עצים, שיחים, עשבייה. -אסורה הדלקת מדורות או חימום ע"י הבערת צומח מקומי  3.11.9

בכלי האצירה אין להשליך פסולת מכל סוג שהוא בשטח העבודות אלה לרכזם  3.11.10

 המותקנים במכסה למניעת נבירה.  יבוצע איסוף אשפה בסיום כל יום עבודה.

טרם תחילת העבודות, על הקבלן לקבל אישור מהמחלקה לאיכות הסביבה על  3.11.11

 מיקום נקודות שטיפת הבטון וריכוזו באתר.

 : מניעת יתושים 3.12

 .התוכניתחל איסור על היווצרות מקווי מים עומדים או ביוב בתחומי  3.12.1

 במידה והתגלתה דגירת יתושים באתר העבודה, יש להתקשר מיידית עם מדביר 3.12.2

 .מוסמך ולטפל בחיסול המפגע

 : שירותים 3.13

שירותי העובדים יחוברו לרשת הביוב העירונית. לחילופין יוצבו באתר שירותים  3.13.1

 כימיים.

 על הקבלן לדאוג לביובית אשר תשאב את הביוב מהמכל למט"ש מאושר. 3.13.2

הקבלן לשמור כל משך הפרויקט את הקבלות המאושרות כי פינוי הביוב בוצע על  3.13.3

 לאתר מט"ש מאושר.

 : טבע ערכי על להגנה אמצעים 3.14

 ליווי אקולוג ופיקוח עליון 

תנאי למתן היתר בניה/ חפירה ראשון ו/או הרשאות לפריצה דרכים ו/ או הנחת  3.14.1

המזמין בשטחי העבודות הצמודים תשתיות יהיה ליווי ופיקוח עליון של אקולוג מטעם 

 והכלולים בתחום אתרי הטבע טנטור והר חומה מערב )בשולי חניון האוטובוסים(.

 הגדרת אזורים לשימור והגנה עליהם במשך העבודות

 אתר הטבע הר חומה מערב:  3.14.2

מ' מחוץ לתחום התוכנית, לאורך גבול  10 -דרדרת של שפכי עפר וסלעים ברוחב כ 3.14.3

 (מסומן בתשריטי ההנחיות הסביבתיות בתשריט הבקשה להיתר התוכנית )פוליגון
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אקולוגי. שטח -ועד לחיבור עם מפלס הקרקע הטבעי, תוגדר כאזור לשיקום נופי

 דונם. 2 -טבעי שמעבר לשטח המופר יוגדר כשטח לשימור. גודל השטח לשיקום כ

 אתר הטבע טנטור: 3.14.4

בתחום אתר הטבע טנטור יצומצם תחום הדיקור למינימום. שטח אתר הטבע טנטור  3.14.5

 שמחוץ לתחום הדיקור יוגדר כאזור לשימור. 

 שטח שיוגדר כשטח לשימור ימופה ויימדד טרם תחילת העבודות.  3.14.6

, מחוזקת וצמודה תנאי לתחילת עבודות יהיה גידור השטח לשימור בגדר אטומה 3.14.7

גדר זו להגנה על שטחים  של סלעים, עפר ופסולת.להגנה מפני דרדור לקרקע 

פתוחים תוקם גם בגבול שטחים פתוחים נוספים שמחוץ לאתרי הטבע העירוני ע"פ 

 הסימון בתשריטי ההנחיות הסביבתיות.

בשטחים לשימור ייאסרו כניסה של כלי רכב וביצוע עבודות מסוג כלשהו. לא תותר  3.14.8

 המגודר.יציאה של כלים הנדסיים אל מחוץ לתחום 

לא יותרו הקמת מחנות קבלן/ שטחי התארגנות באזורים שיוגדרו כשטחים לשימור  3.14.9

 ובשטחים טבעיים שאינם מופרים.

 לא תותר פריצה של דרכי גישה חדשות בשטח הטבעי.  3.14.10

נציג הקבלן יציג במסגרת סיור בשטח לנציגי המחלקה לאיכות הסביבה בעירייה את  3.14.11

 ודרכי הטיפול.תכנית השימור האקולוגי 

 המלצות לתוכנית השיקום באתר הטבע הר חומה מערב )בשולי חניון האוטובוסים(

אקולוגי של שולי התוכנית, בגבול השטח הטבעי, תוגש -תכנית השיקום הנופי 3.14.12

 לאישור המחלקה לאיכות הסביבה כתנאי לתחילת עבודות בשטח. 

הסדרת מפלסים עד  שיקום הדרדרת יבוצע על ידי סילוק פסולת, עפר וסלעים, 3.14.13

 לחיבור עם השטח הטבעי, ופיזור של קרקע חישוף שלא תיסחף.

לצורך השיקום ייעשה שימוש באדמת חישוף ובאבני טרסות מאתרי טבע סמוכים  3.14.14

בתחום הפרויקט. במקרה של קרקע מובאת מחוץ לפרויקט, יש להימנע מהבאת 

נית אישור אגרונום חומר משטח בו גדלים צמחים פולשים. יש להציג לאקולוג התכ

 שהקרקע המובאת נקייה ממינים פולשים.

צמחי בר וכן צמחי תרבות מסורתיים. הרכב  –השיקום יתבסס על צמחים מקומיים  3.14.15

 המינים יהיה קרוב ככל הניתן לצומח שגדל באזור לפני הפיתוח.

 נוהל הטיפול במינים מוגנים בתחום אתר הטבע העירוני טנטור

העתקת גיאופיטים ו/או חישוף  –בי נוהל הטיפול המומלץ יש להתייעץ עם רט"ג לג 3.14.16

אקולוגי. להלן הנחיות להעתקת צמחים מוגנים או לחילופין לביצוע חישוף אקולוגי. 

 יש לפעול על פי ההוראות בהתאם לסיכום עם רט"ג. 

 העתקת צמחים מוגנים 

ם תידרש בתחום הדיקור נמצאו גיאופיטים מוגנים ממספר מינים. ביצוע ההעתקה, א 3.14.17

 על ידי רשות הטבע והגנים, יהיה על ידי קבלן מוכר בעל ניסיון מוכח בתחום זה. 
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אביב(, כל עוד הם ניתנים לאיתור ולזיהוי, -הצמחים יועתקו במועד מתאים )חורף

 ויועברו לשתילה מידית באתר אחר על פי הוראות רט"ג.

 חישוף אקולוגי

ס"מ.  30לפני תחילת עבודות יבוצע חישוף של שכבת הקרקע העליונה לעומק  3.14.18

החישוף יבוצע בשטחים שיימצאו כמתאימים לחישוף אקולוגי: יש בהם צומח טבעי, 

אין צמחייה פולשנית, אין מפגעים. השטחים יסומנו בשטח טרם תחילת העבודות 

 על פי הוראות האקולוג מטעם המזמין. 

תבצעו בעונה היבשה, אחרי פיזור הזרעים )החל מחודש מאי, ועד עבודות החישוף י 3.14.19

 אוקטובר(.

קרקע החישוף תשמש, בעדיפות ראשונה, לשיקום אקולוגי של אתר מתאים בתחום  3.14.20

הפרויקט )עדיפות ראשונה לאתר הדרדרת בשולי חניון האוטובוסים באתר הטבע 

ידי מחלקת הקיימות. הר חומה מערב(, או באזור ירושלים. אתר השיקום ייקבע על 

אתר השיקום יוכן מראש, לפני פיזור אדמת החישוף )סידור מפלסים, סילוק פסולת 

וכד'(. יש להימנע מאחסון ממושך של קרקע החישוף האקולוגי, ומומלץ לבצע את 

 הפיזור לפני תחילת עונת הגשמים.

תה(, בקרבת מינים פולשים )כדוגמת חמציץ, אילנ –קרקע שאינה ראויה לחישוף  3.14.21

 פסולת, נגר עירוני, תסומן באופן בולט לפני ביצוע החישוף האקולוגי.

עודף של אדמת חישוף, שלא ייעשה בו שימוש לצורך שיקום אקולוגי, ייערם ויישמר  3.14.22

 לצורך שיקום נופי בתחום הפרויקט, על פי ההוראות בנספח הנוף.

 תנאים לתחילת עבודה בשטח אתר הטבע טנטור

 בקשה להתחלת עבודות בשטח אחרי שיושלמו המטלות הבאות:ניתן להגיש  3.14.23

 גודר שטח העבודות ללא פגיעה באזורי השימור. 3.14.24

הושלמה העתקת צמחים מוגנים, במידה ונדרשה על ידי רשות הטבע והגנים.  3.14.25

 לחילופין וע"פ דרישת רט"ג:

 סומנו אזורים לחישוף אקולוגי. 3.14.26

 ישוף.תואם אתר לשיקום אקולוגי, אליו תועבר קרקע הח 3.14.27

בוצעה ההכנה של אתר השיקום, והוא זמין להעברה ופיזור של קרקע החישוף  3.14.28

 האקולוגי.

 

 :גידור שטחים פתוחים/אתרי טבע עירוניים ומניעת התבססות של צמחים פולשים 3.15

ככל שתימצא צמחייה פולשנית, בתחום העבודות או בשטח הצמוד עליו, היא תסולק  3.15.1

על ידי הקבלן. לצורך כך, הקבלן יעסיק אגרונום או איש מקצוע אחר מטעמו, בעל 

תשתית וטיפול במינים פולשים. יש להתאים את שיטת  םפרויקטיניסיון בליווי 

הטיפול וההדברה למינים הספציפיים שאותרו בשטח, כמפורט במסמכים רלוונטיים 

  –)מסמך המדיניות של רט"ג "טיפול בצמחים פולשים ומתפרצים בעבודות תשתית 
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אל", , "הצמחים הפולשים בישר 2012בדגש על תשתיות אורכיות", וולצ'אק ואנגרט 

, בהוצאת רט"ג והמשרד להגנת הסביבה, או כל פרסום עדכני 2010 -דופור דרור 

 יותר(.

מ' משולי  2מוקדים של צמחייה פולשנית יוחרגו מהחישוף האקולוגי, עד למרחק של  3.15.2

 המוקד, ויסומנו בשטח באופן בולט.

ת צמחייה פולשנית וקרקע נגועה יסולקו לאתר מורשה לפי הנחיית המחלקה לקיימו 3.15.3

 ו/או המשרד להגנת הסביבה.

 אין לנטוע צמחים הידועים כמינים פולשים או מתפרצים. 3.15.4

 מ'(.  10אין להביא חומר משטח שבו גדלים צמחים פולשים )מרחק של לפחות  3.15.5

לאורך כל תקופת העבודות והשיקום הנופי, יבוצעו ניטור וביעור של צמחייה  3.15.6

קבלן עד לגמר תקופת הבדק, פולשנית. ביעור צמחייה פולשנית יבוצע על ידי ה

בתדירות של אחת לרבעון, תחת פיקוח של אקולוג מטעם המזמין. ניטור יבוצע 

במהלך העבודות על ידי האקולוג המלווה מטעם המזמין אחת לרבעון. הניטור יכלול 

את תחום העבודות וכן את השוליים של אזורי שימור, לאורך הגדר התוחמת את 

 תחום העבודות.

ניטור של צמחים פולשים לאורך שולי התוואי הגובלים בשטח הפתוח אחת יש לבצע  3.15.7

שנים מתום העבודה. צמחים פולשים שיימצאו  3חודשים במשך תקופה של עד  3 -ל

  בהקדם. יודברו

 

 הנחיות נוספות: –שטחים פתוחים  3.16

יש להימנע מכניסה לשטחים לא מופרים ומפגיעה בעצים בוגרים. יש להגן על  3.16.1

 הסמוכים לתוואי העבודות.העצים 

התכנון והביצוע יהיו לפי הנחיות מהנדס העיר למניעת יצירה של בתי גידול  3.16.2

 פוטנציאלים לשפני סלע.

יוצבו פחים חסיני נבירה, למניעת יצירה של מוקד משיכה לחיות בר או  –סניטציה  3.16.3

 כלבים וחתולים משוטטים.

בות המדרונות הסמוכים בתום העבודות על הקבלן לדאוג לניקיון כל השטח לר 3.16.4

 לאתרי העבודה

 :ניקוז  3.17

טרם תחילת העבודות, על הקבלן להגיש תכנית ניקוז זמנית לאתר, כך שלא  3.17.1

תתאפשר זרימה של מי נגר מזוהמים מאתר העבודות לסביבה. התכנית תוגש 

לאישור  המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים. אין לאפשר זרימת נגר 

 טבע העירוניים.מזוהם אל עבר אתרי ה

יש לשאוף לחיסכון מרבי במים ולהשתמש במי נגר על מנת להשקות את הצומח  3.17.2

 שיישתל בשטחים הציבוריים.
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בכל שלב בביצוע יינקטו הפעולות הנחוצות למניעת הצפות, שיטפונות והיקוות מים  3.17.3

העלולים להיגרם כתוצאה מביצוע העבודות בתוכנית זו. יובטח ניקוז שטחים 

 גובלים ושימושים קיימים בתקופת העבודות.

טרם תחילת העבודות, על הקבלן לבנות תעלות היקפיות ובור קליטה סביב אתר  3.17.4

 העבודה, לצורך מניעת זיהום הסביבה.

 

 : אור זיהום למניעת הנחיות 3.18

במהלך העבודות יקפיד הקבלן במיקום התאורה הזמנית כך שלא יגרם זיהום אור  3.18.1

 בשטח לשימור. התאורה תהיה ממוקדת לאזורים הנדרשים בלבד מטעמי בטיחות. 

תכנון תאורת הקבע לא יגביר את זיהום האור הקיים כיום מכיוון הרחובות הסמוכים  3.18.2

חברון, ובמידת האפשר אף יפחית רחוב הרוזמרין ודרך  -לאתרי הטבע העירוני 

 בהמשך. 5.14ראו סעיף  –אותו. הנחיות לתכנון תאורה בחניון האוטובוסים 

התאורה תהיה ממוקדת לאזורים הנדרשים בלבד ולא תאיר את השטח לשימור.  3.18.3

 . צמצום עד מינימום אפשרי של זליגת האור ממרחב Full Cutoff –תאורת 

תכנון קפדני, שימוש בתאורה מתוקננת התכנית לעבר השטח הפתוח על ידי  3.18.4

 למניעת זליגת אור, שימוש בספקטרום המומלץ, שימוש באמצעי מיסוך.

 

 : הנחיות כלליות ושינוי קבלן 3.19

 בלא לגרוע מהאמור לעיל יעמוד הקבלן בכל החוקים, התקנות וההנחיות של הגופים 3.19.1

 .הסביבה בעירייההמוסמכים וימלא אחר ההנחיות וההוראות של המחלקה לאיכות 

שינויים בתנאים המפורטים לעיל יותרו בכפוף להגשת בקשה מנומקת בכתב למח'  3.19.2

 .הסביבה בעירייה וקבלת אישור המחלקה לשינוי המבוקש לאיכות

 

 חניון אוטובוסים )שלב הקבע( 3.20

בתכנון חניון האוטובוסים ינקטו אמצעים למניעת זיהום קרקע ומים. תכנית הניקוז  3.20.1

תהיה על פי התכנית שאושרה ע"י המח' לאיכות הסביבה בעירייה. יישמר מקום 

להקמת מתקן להפרדת שמנים. המיקום האופציונלי מסומן בתשריט הנופי 

בהמשך בדיונים מול ובתשריטי ההנחיות הסביבתיות בהיתר. הצורך במתקן ייקבע 

 המחלקה לאיכה"ס בעירייה. 

תאורת החניון תהיה על פי התכנית שאושרה ע"י המח' לאיכות הסביבה בעירייה,  3.20.2

למניעת זליגת זיהום אור לשטחים הפתוחים. גופי התאורה בשטח חניון האוטובוסים 

 . יהיו עם מגביל אור אחורי חיצוני ע"פ התכנון שהוצג למחלקה לאיכה"ס בעירייה

 הפעלת החניון תותנה בהגשת דוח קרינה למתן היתר הפעלה. 3.20.3
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 : היתר המשכי/2תנאים להיתר לאינפרה  3.21

להיתר המשכי יצורפו תעודות השקילה של עודפי העפר ופסולת בנין.  לבקשה 3.21.1

במידה וימצאו סטיות מהכמויות עליהם הצהיר מהנדס/מנהל הפרויקט יש לצרף 

 הסבר לכך.

להיתר המשכי יצורפו נספח ביצוע למניעת מפגעים בשלב ההקמה ונספח ביצוע  3.21.2

בהוראות התכנית. למניעת מפגעים בשלב ההפעלה )מסמך תכנון מפורט( כנדרש 

 הנחיות להכנת מסמכים אלו יועברו למבקש ההיתר ע"י המחלקה לאיכה"ס.

בתכנון המפורט של תחנת המיישרים תישמר האפשרות להכנסת אלמנטים  3.21.3

 להפחתת קרינה בחדר המיישרים בהתאם להנחיית יועץ קרינה מוסמך.

 

 

 

 

 

 

 בברכה   

 האדלר שיר                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העתקים

 מנהל המחלקה לאיכות הסביבה –גיל רייכמן 

 לתכנון ופיתוח בר קיימא 'מנהל המח -עמירם רותם 

 מתכנן מחוז ירושלים, המשרד להגנת הסביבה –אבי בן צור 

 לתחבורהתכנית אב  –צחי ויטלזון 
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  אישור הבקר להרמוניקה
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  םאישור אלכס גרצמן לנפחים האקוסטיי
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 הנחיות כלליות .א
 

 ציוד בניה באתר הבנייה יוצב הרחק ככל האפשר משימושי קרקע רגישים. .1
. 17:00 -ל 07:00השעות בין  –בימי חול, וביום שישי )ו'(  19.00 -ו 07.00שעות הפעילות באתר תהיה:  בין השעות  .2

 ביצוע עבודות מעבר לשעות הללו יחייב היתר מיוחד.
מטר ממגורים, יש לצמצם  20כאשר ציוד הבנייה הרועש )מכונות קידוח, חציבה ומדחסים(  נמצא במרחק של עד  .3

 .  14:00-16:00פעילותם  בשעות שבין  
 בהתאם לדרישת המחלקה לאיכות הסביבה, היזם יבצע וימסור לידי המחלקה, מדידות אבק ורעש בסביבת האתר.  .3
 דונם( היזם יבדוק אפשריות לבצע אספלט  בדרכי העבודה באתר כתחליף להרטבה. 2באתרים גדולים )מעל  .4
 ים כימיים.שרותי העובדים יחוברו לרשת הביוב העירונית  ו/או לחלופין ישתמשו בשירות .5
 היתר זה אינו תחליף לרישיון עסק )ראה סעיף רישוי עסקים( . .6
 הפרויקט ילווה  ע"י יועץ סביבתי )לפי החלטת המחלקה בהתאם למורכבות הפרויקט(. .7
היזם יפרסם מודעה במקומון ויודיע למינהל הקהילתי של השכונה על תחילת העבודות ויציין מספרי טלפונים של :  .8

י , מנהל העבודה/האתר , מוקד העירייה והמח' לאיכות הסביבה כמקבלי פניות ותלונות מתושבי היועץ הסביבת
 האזור, העתק/אישור המודעה ישלח אלינו. 

 

 ב. מניעת מפגעי אבק
 מדרכי עפר .א
פיזור תקופתי  של חומר מייצב מתאים )אין להשתמש בשמנים, דלקים או מלחים(.  תדירות הפיזור תקבע  1

 עומס התנועה וסוג הקרקע.על פי 
 קיימת  אפשרות של  סלילת הדרך באספלט כתחליף להרטבה  ) בהתאם להיקף העבודה ותנאי השטח(. 2
 אפשרות לריסוס אמולסיה כתחליף למים ) בהתאם להיקף העבודה ותנאי השטח(.   3
 הגבלת מהירות הנסיעה . 4

 

 כלונסאות 100 -קידוחים  .ב

מצוידות בקולטי אבק או כל צמצום פליטת אבק מפעולות קידוח יעשה על ידי שימוש במכונות קידוח  1
במשך הקידוח )כגון הרטבה רציפה מסביב ובתוך בור הקידוח וכיסוי  אשר ימנע פליטת אבק אמצעי אחר

 מלא של פתח פליטת החומר עם חומר קשיח(.

ולמסור להם מידע על  ( ת קידוח כלונסאות )מיקרופילריםיש לידע את דיירי הרחוב לפני תחילת עבודו 2
 היקף העבודה וכתובת לפניות.

 ימי עבודה. בתאום עם המחלקה תקופה זו ניתנת להארכה . 21תקופת עבודות הקידוחים תעמוד על  3

 

 מפעילות שוטפת .ג

הניקיון יתבצע עד למרחק של הקבלן יטאטא וישטוף דרכי כניסה ויציאה סלולות בתום על יום עבודה.  1
 .מטר מהאתר. פעולות הניקוי לא תיגרמנה למטרדי אבק לסביבה 150לפחות 

כיסוי של משאיות שיוצאות מן האתר והנושאות פסולת בניין או כל חומר אחר הגורם לפיזור אבק  2
 .וחלקיקים לסביבה

במקום מוגן מרוחות ויכוסו במידת הצורך ערמות עפר וחומרי גלם בעלי מרקם חלקיקי/אבקתי ימוקמו  3
 למניעת היוצרות אבק.

 ג. רישוי עסקים
ב' 5.1כל רכב המוביל פסולת )עפר, בניין( מאתר הבנייה , ציוד ואו מכונה החייבים  ברישיון עסק על פי סעיף  1

 .עבודתם תותר רק ולאחר קבלת רשיון עסק כדין.   1996 -בצו רישוי עסקים 

, 02-6297747, טל' 4עסק יש לפנות למחלקה לרישוי עסקים של עירית ירושלים, כיכר ספרא לקבלת רישיון 
 בשעות העבודה המקובלות
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 רכבים המובילים עודפי עפר לאתרים מוסדרים יצוידו באישור הובלה שיונפק להם ע"י המחלקה. 2

 מגרסה תופעל רק לאחר קבלת מתן רישיון עסק כדין. 3

       

 

 

 ד. מניעת זיהום קרקע מאחסון מכלי דלק ושמן                                                          

 לפחות מנפח המכל הגדול שבתוכו; 110%נפח המאצרה יהיה  1

 המאצרה תהיה  עמידה בפני חלחול שמן ודלק; 2

 בנקודת היציאה של המאצרה יהיה מותקן מגוף; 3

 נורמלי סגור ויפתח לניקוז מי גשם בלבד;  המגוף יישאר במצב  4

בעל ההיתר יפעל מיידית לספיגת  שעות מרגע גילויו; 24במקרה של שפך במאצרה יטופל תוך פרק זמן שלא יעלה על  5
יש לדווח מידית  על כל שפכך מהמאצרה החומר וניקוי המאצרה, כך שבכל מקרה לא תהייה דליפה אל מחוץ למאצרה.

 למשרד להגנת הסביבה לשם קבלת הנחיות לניקוי השטח.

 

 ה. מניעת מפגעי רעש ורעידות )זעזועי קרקע( בבניינים הסמוכים
 

 

מ' ממבני המגורים,  20כאשר שטח הפרויקט בו מתבצעות עבודות הריסה, קידוח, דיפון וחפירה נמצא במרחק של פחות  .1

מבני הציבור וקולטים רגישים אחרים יחויב יזם הפרויקט בהגשת חו"ד אקוסטית לפי הדרישות המחלקה לאיכות 

 ראה:  –ת להיתר בניה/חפירה" הסביבה המפורטות במסמך "הנחיות בנושא מניעת רעש למגישי הבקשו
https://www.jerusalem.muni.il/Residents/Environment/Notebook37084/Documents/AcousticOpinion.pdf 

 נאים הבאים: בשאר המקרים יחולו הת .2

 

, ובימי שישי )ו'( בין 19:00 -ל 07:00: פעילות של הציוד המכאני באתר תהיה בימי חול  בין השעות שעות העבודה 2.1

, תיקון 1992התשנ"ג,  –בלבד. זאת בהתאם לדרישות התקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(  17:00 – 07:00השעות 

 (.5)סעיף  2011 –התשע"א 

 

סמך הגשת חו"ד נפרדת לפי דרישותיה והנחיותיה של  ביצוע עבודות בשעות החורגות מאלו יתאפשר על 2.1.1

המחלקה לאיכות הסביבה ואישורה הרשמי. ביצוע עבודות מעבר לשעות שהוגדרו בחוק ללא אישור ייחשב 

 כעבירה פלילית ותוביל להפסקת העבודה של יום עבודה אחד כתוצאה מכך. 

   14:00-16:00ם יש לצמצם פעילותם בין  כאשר עבודות קידוח, דיפון וחפירה מתבצעות קרוב לבתי מגורי 2.1.2

 

 1979: עמידה בדרישות התקנות למניעת מפגעים )רעש מציוד בניה(, התשל"ט, ציוד בניה 2.2

 

מ' בהתאם  15ברדיוס של  80db(A) –לא יפעיל הקבלן כלי עבודה שאינם עומדים בדרישות התקנות הנ"ל  2.2.1

 לנוהל המדידה.

 יון על בסיס אישור המחלקה לאיכות הסביבה. הפעלת המגרסה באתר מותנית בקבלת הריש 2.2.2

 

 : קריטריון התייחסות לרעש מרבי 2.3

https://www.jerusalem.muni.il/Residents/Environment/Notebook37084/Documents/AcousticOpinion.pdf
https://www.jerusalem.muni.il/Residents/Environment/Notebook37084/Documents/AcousticOpinion.pdf
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 1במרחק של  20db(A)בתוספת של  1990 –מפלסי רעש כמפורט בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן 

 מ' מחוץ לחלון הפונה לאתר הבניה.

 

 

 

 

 

 

 : מניעת רעידות וזעזועי קרקע 2.4

מיקרופיילרים ופטישי אוויר( תהיה  –רמת הרעידות )זעזועי הקרקע( מפיצוצים ומהפעלת ציוד הבנייה )בדרך כלל 

 .3-ו 2, חלקים DIN 4150לפי דרישות התקן הגרמני 

 

 פיצוצים: 2.5

הפיצוצים יבוצעו בתאום עם המחלקה לאיכות הסביבה, בהתאם לדרישות התקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי  

 . 1990 –התש"ן סביר(, 

בעל ההיתר ידווח מראש לנותן האישור על הפרוגראמה של הפיצוצים: מועדי הפיצוצים המתוכננים באתר,  2.5.1

 זמני השהיה בין פיצוץ לפיצוץ, סוג  חומר הנפץ וכמותו הכוללת וכל נתון נוסף שיידרש למסרו.

צים בכדי להבטיח עמידה הקבלן/היזם יבצע מדידות רעש ורעידות מהפיצוצים בתחילת עבודות הפיצו 2.5.2

בדרישות התקנות הנ"ל. את המדידות יש לבצע על ידי מודד מוסמך ולהעביר את תוצאות המדידות לבדיקה 

 ולאישור המחלקה לאיכות הסביבה.

 

  גידור ואמצעי מיגון אקוסטי: 2.6

ם להיתר לפי הגובה שנקבע בתנאימ' או   2.5בעלת גובה מינימלי של  מ"מ 1בעובי  גדר איסכורית אטומה 2.6.1

. שהוא הקובעבהתאם לכושר ההפחתה שנקבע בהיתר או  20db(A)וכושר הפחתה של  -  שהוא הגובה הקובע

 הגדר תהיה אטומה וללא פתחים. פרט למקרים הכרחיים שער האתר יהיה סגור. 

החלק התחתון של הלוחות יאטם ) באמצעות טיט וכד'( כך שאיר רווח בין הלוחות לבין הקרקע ואין לה 2.6.2

 שלא יוותרו רווחים בין הלוחות לבין הקרקע.

 השער שיקבע בגדר יהיה סגור כל המקרים, למעט בעת כניסה ויציאה של רכבים. 2.6.3

על מנת לצמצם מטרדי רעש עבור התושבים ותלונותיהם מומלץ להשתמש באמצעים נוספים למיסוך הרעש  2.6.4

 הנפלט מהכלים. 

 המחלקה רשאית לדרוש התקנת גדר גבוהה יותר בהתאם לנסיבות 2.6.5

 

: המחלקה לאיכות הסביבה תהיה רשאית לדרוש ביצוע מדידת רעש ורעידות בכל שלב ניטור, בקרה ותנאים מיוחדים 2.7

 ל העבודה ולחייב מבצע העבודות לנקוט באמצעים למיגון אקוסטי או/ו לשנות משטר העבודות. ש

 

 

 וממצאים ארכאולוגיים שמירה על ערכי טבעו. 
שמורות טבע, אתרים  ,, כהגדרתו בחוק גנים לאומיםו/או ממצא ארכיאולוגי עם גילויו של ערך טבע מוגן .1

באזור בו  פירהתופסק מידית פעילות הח חוק העתיקות, ו/או 1998 –לאומים ואתרי הנצחה, התשנ"ח 

)רשות הטבע והגנים,  תיוידווח מידית לנותן האישור ולרשו היתר הבנייה/המוגן ובעל העסק הממצאנתגלה 

 על פי הנחיותיהם. טיפול וחידוש החציבה ייעשההמשך ה. העל הגילוי רשות העתיקות(

 התקנת אמצעי למניעת חדירה הקבלן לשטחים מוגנים ו/או אל געת לרבות באמצעות גידור .2

התקנת אמצעים להגנה על עצים הנמצאים בתחום העבודה באמצעות גידור היקפי בגדר איסכורית במרחק  .3

 מ' סביב העץ . 1של כ 
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 ז. עודפי חציבה וחפירה
 חומרים מחציבה, חפירה ועודפי עפר הניתנים למחזור ימוחזרו ככל הניתןיש לפעול ולתכנן את מחזור כל  .1
 החומר שלא ניתן למחזור יפונה אך ורק לאתר מאושר לקליטת הפסולת/עודפים לפי העניין והסוג. .2
 רכבים המובילים עודפי עפר לאתר מוסדר יצוידו באישור הובלה שיונפק להם ע"י המחלקה. .3

 

 

 

 ההיקפית באתר החפירה / בנייהח. מאפייני הגדר 

 הגדר ההיקפית תבנה על פי ההנחיות הבאות:

 לעיל. 2.6על הגדר יחלו הנחיות סעיף  .1
 הלוחות יהיו מלבניים וישרי זווית וירכבו כשהחלק הצר אנכי .  .2
מ' לפחות מפני הקרקע או כפי שנקבע תנאים להיתר שהוא הגובה  2.5גובה המזערי של הלוחות יהיה  .3

בה הגדר והחומר ממנו יהיה עשוי, יכול ויידרש להיות שונה בהתאם לשיקול דעת המחלקה הקובע. גו
 לאיכות הסביבה. 

 הלוחות יהיו מפח מכופף מגולוון ובצעו בשיטות אלקטרוליטית בגוון לבן או " לבן שבור" .4
 מ"מ לפחות. 1.0עובי הפח יהיה   .5
 " מברזל צבוע לשם הקשחת הלוחות ומניעת כיפוף. Uכל קצה חשוף של הלוח יהי תחום בפרופיל " .6
לוחות הפח ייתמכו בעמודים ובקורות מחלקו הפנימי של הגדר ולא יבלטו מעבר לקו המתאר של  .7

 הלוחות. אין להשאיר רווח בין הלוחות לבין הקרקע.
 הלוחות לבין הקרקע.החלק התחתון של הלוחות יאטם ) באמצעות טיט וכד'( כך שלא יוותרו רווחים בין  .8
 השער שיקבע בגדר יהיה סגור כל המקרים, למעט בעת כניסה ויציאה של רכבים. .9

 


