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        מבואמבואמבואמבוא

ובכלל זה מטרדי� הפוגעי� , השפעות סביבתיות נלוות מביא בעקבותיו, כל פיתוח ובמיוחד פיתוח עירוני

  .באיכות הסביבה העירונית הקיימת

וזאת בעזרת , צמצו� היק' וחומרת המטרדי� ובמידת האפשר מניעת�, לכ� נקבע ביעדי תכנית המתאר

  . שמירה על קריטריוני� סביבתיי� גבוהי�

לבחו� תחילה את הבעיות הסביבתיות  יש, על מנת להתוות את התהלי) התכנוני בהיבטיו הסביבתיי�

כבסיס לביצוע ההערכות הסביבתיות בשלב בחינת החלופות , הקיימות ואת תפרוסת� המרחבית כיו�

  .ובחירת החלופה הנבחרת

  

לצור) גיבוש , על מרכיביה השוני�, מסמ) זה סוקר את המצב הקיי� בתחו� איכות הסביבה ברחובות

ומציג הצעה להוראות סביבתיות אשר יהוו חלק מהוראות  תאר לעירוהטמעת הנושא הסביבתי בתכנית המ

  .תכנית המתאר
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  א פרק

        הנחיות סביבתיות בתכניות מתארהנחיות סביבתיות בתכניות מתארהנחיות סביבתיות בתכניות מתארהנחיות סביבתיות בתכניות מתאר
  

        הנחיות סביבתיות בתכניות מתאר ארציות הנחיות סביבתיות בתכניות מתאר ארציות הנחיות סביבתיות בתכניות מתאר ארציות הנחיות סביבתיות בתכניות מתאר ארציות  1.11.11.11.1

  לפיתוח ולשימורלפיתוח ולשימורלפיתוח ולשימורלפיתוח ולשימור, , , , תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייהתכנית מתאר ארצית משולבת לבנייהתכנית מתאר ארצית משולבת לבנייהתכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה    � � � �     35353535א א א א """"תמתמתמתמ

  .קמי� וקביעת הנחיות סביבתיותמר הגדרת: בשני מישורי� רחובותב איכות הסביבההתכנית מתייחסת ל

מכלול עירוני לשימור מוגדר במרכז . קובעת התכנית את שטח העיר כמרק� עירוני תשריט המרקמי�ב

  . העיר

שטח זה מוגדר כרגיש מבחינת . קובע את תחו� העיר כשטח לשימור משאבי מי� תשריט הנחיות סביבתיות

  . שמירת איכות מי התהו� ומי� עיליי�

מוסד תכנו� הד� בתכנית בתחו� שטח שימור "מור משאבי מי� קובעות הנחיות התכנית כי בשטחי� לשי

הנחיה נוספת קובעת כי ". משאבי מי� ישקול את הצור) בקביעת הוראות בדבר חידור מי נגר עיליי�

, שלדעת מוסד תכנו� העלולה לגרו� לזיהו� מי תהו�, תכנית מקומית בתחו� שטח שימור משאבי מי�"

  ". בחוות דעת הידרולוגית ובהוראות למניעת הפגיעה במי התהו� תלווה

        . . . . תכנית מתאר ארצית לסילוק אשפהתכנית מתאר ארצית לסילוק אשפהתכנית מתאר ארצית לסילוק אשפהתכנית מתאר ארצית לסילוק אשפה        � � � �     16161616א א א א """"תמתמתמתמ

התכנית מציגה את מיקומ� המוצע של . מטרת התכנית לייעד שטחי� לתחנות מעבר ולאתרי סילוק פסולת

  . תחנות מעבר

תחנת המעבר הקרובה ביותר . ובותא אינו מציג תחנות מעבר בתחו� המוניציפלי של רח"תשריט התמ

  .מסומנת במושב גאליה

        תחנות תדלוק תחנות תדלוק תחנות תדלוק תחנות תדלוק     ––––    18181818א א א א """"תמתמתמתמ

מיקו� . תכנית הקובעת בי� השאר מרחקי� מינימליי� מאיי המשאבות והמיכלי� למגורי� ומבני ציבור

' מ 50–אזורי תעשיה ומלאכה : הנ�, על פי סדר עדיפות יורד, תחנות תדלוק והמרחקי� לייעודי� השוני�

בגבול ; בחניוני רכב מבוני�; עסקי� וחניוני� ציבוריי�, אזורי מסחר; ות בי� משאבות למגורי� סמוכי�לפח

מרחק  �אזורי מגורי�'; מ 50מרחק מינימלי למגורי�  � בי� אזורי מגורי� ושטחי� שאינ� מיועדי� לבניה

  .'מ 80ולמוסדות ' מ 40מינימלי למגורי� 
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מעבר , שאי� בה� בינוי נלווה(ת הנחיות להקמת תחנות תדלוק זעירות קביע: עיקרי התכנית  �  4' שינוי מס

הנחיות למניעת הסכנה ; באזורי� עירוניי�) גגו� לעמדות התדלוק ומיכלי הדלק של התחנה, לעמדות תדלוק

  .של זיהו� מי תהו� בשל פעילות תחנת תדלוק ולצמצו� מפגעי� תברואתיי� וסביבתיי� אחרי� ועוד

  .א נית� לבנות תחנות דלק בתחו� כל אחד מאזורי התעשייה בעיר"לתמ 4' בהתא� לשינוי מס

        החדרה והידרולוגיההחדרה והידרולוגיההחדרה והידרולוגיההחדרה והידרולוגיה, , , , איגו�איגו�איגו�איגו�    ––––תכנית מתאר ארצית למשק המי� תכנית מתאר ארצית למשק המי� תכנית מתאר ארצית למשק המי� תכנית מתאר ארצית למשק המי�     ––––    4444////בבבב////34343434א א א א """"תמתמתמתמ

  .א מחייבות קביעת הנחיות לניצול מי נגר עילי לרבות חילחול� לתת הקרקע"הוראות התמ

שטחי� חדירי מי� מתו)  15%יוותרו לפחות ' ר אבאזו –' העיר רחובות נמצאת בתחו� אזור רגישות א

שטח המגרש הכולל במגמה לאפשר כמות גדולה ככל הנית� של מי נגר עילי בתחו� המגרש וחילחול� לתת 

  .שטחי� אילו יכולי� להיות מגונני� או מחופי� בחומר חדיר. הקרקע

באזור מכו� ויצמ� ובאזורי  –א מסמ� בתחו� העיר שני אזורי� רגישי� לחילחול מי נגר "תשריט התמ

  .התעשייה במערב העיר בה� חיחלול מי נגר יותר רק באישור מנהל רשות המי�

        מתקני שידור קטני� מתקני שידור קטני� מתקני שידור קטני� מתקני שידור קטני� , , , , תכנית מתאר ארצית לתקשורתתכנית מתאר ארצית לתקשורתתכנית מתאר ארצית לתקשורתתכנית מתאר ארצית לתקשורת    ––––' ' ' ' אאאא    36363636א א א א """"תמתמתמתמ

א קובעת עקרונות בטיחות מפני "התמ. תכנית זו קובעת הנחיות להקמת מתקני שידור קטני� וזעירי�

ההוראות הנופיות מעודדות הקמת מתקני שידור ע� מבני� . נות למזעור הפגיעה בנו'השפעות קרינה ועקרו

  .ועצמי� קיימי� והקמת מספר מתקני שידור באתר אחד ע� תור� אחד
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  ב פרק

        נושאי� סביבתיי�נושאי� סביבתיי�נושאי� סביבתיי�נושאי� סביבתיי�
  

  :מסתמ) על המקורות הבאי�, המוצג בפרק זה סקר מצב קיי�

  .ונציגי המשרד להגנת הסביבה פגישה ע� מתכננת איגוד ערי� לאיכות הסביבה דרו� יהודה �

  .סקר ספרות באינטרנט ובמסמכי המשרד להגנת הסביבה �

  :בעיר רחובות הבאותהסביבתיות הקיימות אותרו הבעיות והסוגיות 

        חומרי� מסוכני�חומרי� מסוכני�חומרי� מסוכני�חומרי� מסוכני� 2.12.12.12.1
  :ברחובות מספר מוקדי� העושי� שימוש ומאחסני� חומרי� מסוכני�

  .פלדמ� ובמפעל גלידות) טו� �20כ(אחסו� אמוניה במפעל תנובה  •

  .כמויות לא גדולות של חומרי� מסוכני� במכו� ויצמ� •

 .כמויות לא ידועות של חומרי� מסוכני� בבית חולי� קפל� •

 .כמויות לא ידועות של חומרי� מסוכני� במפעל יפאורה •

נקבעו טווחי ביטחו� סביב , ל המשרד להגנת הסביבה"בעקבות מלחמת לבנו� השניה ובהתא� להוראת מנכ

  . ס"מצבורי חומ

ברחובות נמצא כי בתחו� . ס"רדיוסי ביטחו� אילו מטילי� מגבלות פיתוח סביב המפעלי� המאחסני� חומ

  .תכניות אות� אי� אפשרות לממש 16קיימות ', מ 1,600 –רדיוס הביטחו� שנקבע סביב מפעל תנובה 

  )11.11.08עדכו� (מ ממפעל תנובה "ק 1.7להל� רשימת התכניות הנמצאות בתחו� 
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  ס במפעל תנובה"תכניות שמימוש� בעייתי בשל אחסו� חומ: 1' בלה מסט

 הערות מעמד סטטוטורי תכנית' מס 'מס

יחידות  �70בנייני מגורי� של כ �3קיימות זכויות ל �1998 בתוק' מ 46/5/במ/רח 1
הבני� ). מאוכלסי�(בנייני� 8 2נבנו . דיור כל אחד

 .טר� נבנה, ל"ביותר לדר) האצ הקרוב, השלישי

 טר� נבנה. יחידות דיור �900כ 2000בתק' משנת  23/950/רח 2

  בתכנו�  3

 טר� נדו�

+ יחידות דיור  �350שינוי ייעוד מתעשייה למגורי� לכ
 . דיור מוג�

  בתכנו� 4/ד/53/רח 4

טר� נדו� בועדה 
 המחוזית

מתעשייה . תוספת זכויות בניה ותוספת שימושי�
. מסחר ומשרדי� על אפשרויות לדיור מוג�, הלתעשי

 ר"מ �7,700 כ שטח עיקרי מוצע כ"סה

  2004/5/רח 5

 אמריק� סיטי

, מסחר, תעשייה –הסדרת השימושי� הקיימי�  לקראת מת� תוק'
 –כ שטח עיקרי "סה. בילוי, אול� אירועי�, משרדי�

 ר"מ �37,000כ

בבעלות . � נבנויחידות דיור צמודות קרקע שטר �50כ  ב/2003/רח  6
 .המנהל

 �450,000 כ שטח עיקרי כ"סה. תכנית לאזור התעסוקה בתוק' 2110/רח  7
חזית , כולל תחנת הרכבת החדשה. טר� נבנה. ר"מ

 .ספורטק עירוני, )קיי�(ג� אירועי� , מסחרית

 בבניה. יחידות דיור �2000כ בתוק' 11/במ/רח  8

 .בנהטר� נ. יחידות דיור �900כ בתוק' 12/במ/רח  9

 בהתחלת בניה. יחידות דיור �240כ בתוק' 2/ב/165/4/רח  10

   מרכז ויסגל  11

 לקראת איכלוס. יחידות דיור �100כ בתוק' 2115/2/רח  12

, משרדי�, תעסוקה, ר עיקרי מסחר"מ �180,000כ בהכנה   13
 מלונאות ובילוי

מתח� דר)   14
 ל"האצ/הי�

 חידות דיורי �400תכנית להתחדשות עירונית לכ בהכנה

 מסחר ותעסוקה לקראת הפקדה 3/ב/2110/רח  15

 תעסוקה ומסחר טר� נדו� במחוזית 1/ב/2110/רח  16

  



        נושאי� סביבתיי�

        

8  

        מטרדי� סביבתיי� מתחבורהמטרדי� סביבתיי� מתחבורהמטרדי� סביבתיי� מתחבורהמטרדי� סביבתיי� מתחבורה 2.22.22.22.2
במיוחד נכו� הדבר ברחוב הרצל . מחסור בכבישי� עוקפי� אמיתיי� גור� לעומס תחבורתי רב בתו) העיר

  .הו� אוויר ורעש בלב אזורי מגורי� ואזורי פעילותעומס זה גור� למטרדי זי. וברחובות מרכז העיר

פיתוח מסילת , מדרו� 411תכניות מאושרות לפיתוח מערכת התחבורה ברחובות כוללות פיתוח של כביש 

א) ג�  , לתכניות אילו יש פוטנציאל להפחתת תנועה עוברת במרכז העיר. הברזל ותחנות רכבת לאורכה

ושי קרקע קיימי� ותכניות פיתוח עתידיות של שטחי מגורי� פוטנציאל להשפעות סביבתיות על שימ

  .רעידות וקרינה, זיהו� אוויר, בעיקר רעש, ושימושי� רגישי� נוספי�

  

        איכות אוויראיכות אוויראיכות אוויראיכות אוויר 2.32.32.32.3
בתחנת ניטור זו . שליט� ס דה"הממוקמת בגג בי, ברחובות קיימת תחנת ניטור של המשרד להגנת הסביבה

  .אוזו� וגופרית דו חמצנית, חלקיקי� נשימי�, תחמוצות חנק�: נמדדי�

  :עולי� הממצאי� הבאי� 2009מנתוני דוח לשנת 

פרט לחלקיקי� , עומד בתקני המשרד להגנת הסביבה ,י תוצאות תחנות הניטור"עפ, מדד איכות האויר .1

  .נשימי�

כתוצאה , נרשמו חריגות בחלקיקי� נשימי�, 2009דצמבר  � נובמבר , מאי, מר3 � בחודשי� ינואר .2

מכא� , חריגות אלו נרשמו בכלל תחנות הניטור ברחבי האר3. שכיסו את כל האר3מסופות אבק 

  .שהבעיה הינה כלל ארצית

פיח , אבק, חול, אפר, פחמ�: חלקיקי� נשימי� כוללי� סדרה של חומרי� אטמוספריי� המבוססי� על .3

  .כגו� אבקני�, מתכות וחומר מצמחי�, ועפר הנישא ברוח

היות , גבוהי� במיוחד באזורי� תעשייתיי� ובאזורי� צפופי תחבורה ריכוזי החלקיקי� נוטי� להיות

כמו כ� החלקיקי� מגיעי� ג� . כרייה ובנייה, שרפות, עש� מארובות, ומקורותיה� מפליטות כלי רכב

  . ממקורות טבעיי� כמו סופות חול

של קנה הנשימה  ההשפעות הרחבות של חומר חלקיקי על בריאות הציבור באות לידי ביטוי בשיעול וגירוי

  .ושל העיניי�

במקרי� בה� גודל החלקיקי� קט� ההשפעות על בריאות הציבור קשות ביותר וא' הוכח כי קיי� קשר בי� 

  .חומר חלקיקי למחלות נשימה ומוות
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        פסולתפסולתפסולתפסולת 2.42.42.42.4
מפעל ליד באזור התעשייה רכטמ� מצויה התחנת מעבר לפסולת ביתית בעיר קיימת  � פסולת ביתית

  .העירונית מפונה מתחנת המעבר לאתר חרוביתהפסולת  .יפאורה

  .קיימת בעיית פסולת באזורי� מעורבי� של מגורי� ע� מסחר

תחנת אי� ברחובות . ישנה בעיה של ערמות פסולת בני� פירטיות פזורות בשטחי� פתוחי� �  פסולת בני�

כיו� נדונה . שונותלמיקו� תחנת מעבר אשר נפסלו מסיבות  בעבר נדונו חלופות  �מעבר לפסולת בניי� 

  .גד פינשטיי�' באזור רחהצעה חדשה למיקו� תחנת מעבר 

מתקני מחזור לבקבוקי  180 � כמתוכ� , מתקני מחזור ברחבי העיר 324 � בעיר רחובות קיימי� כ �  מיחזור

 8 �המפוני� כ, מתקני מחזור קרטוני� 24 � כ, טו� בממוצע 9 �פינוי של כ, פעמי� בחודש 3המפוני� , פלסטיק

, המפוני� פעמיי� בחודש, מתקני מחזור עיתוני� ונייר 120 � כ, טו� בממוצע 15 �פינוי של כ, פעמי� בחודש

  . טו� נייר בממוצע 50 � פינוי של כ

נתו� זה  .מס) הפסולת הנה פסולת למחזור 10% � עולה כי כ 2006מנתוני איגוד ערי� לאיכות הסביבה לשנת 

אול� הוא אינו עומד ביעדי המיחזור כפי , למיחזור בערי� אחרותגבוה מנתוני כמות הפסולת המועברת 

  .25%לפחות  –שהוגדרו בחוק המיחזור 

  

        תחנות דלקתחנות דלקתחנות דלקתחנות דלק 2.52.52.52.5
  .תחנות דלק ישנות בקרבה לאזורי מגורי� 3קיימות 

מידת זיהו� הקרקע וזיהו� המי� , לא ידועה בשלב זה, ע� זאת. לתחנות אלו פוטנציאל לזיהו� קרקע ומי�

  .לקבאזור תחנות הד

  

        שדות תעופהשדות תעופהשדות תעופהשדות תעופה 2.62.62.62.6
  :רחובות נמצאת בתחו� ההשפעה של שני שדות תעופה

  .מטיל מגבלות על בניה לגובה ומגבלות ציפורי� –ג "נתב

  . מגבלות ציפורי� וכ� מגבלות רעש, מטיל מגבלות על בניה לגובה �  בסיס חיל האוויר תל נו'

מוצגי� , משרד להגנת הסביבהכפי שנתקבלו מה, קווי מגבלות הרעש של בסיס תל נו' בתחו� רחובות

  :כפי שנית� לראות בתרשי�. 1' תרשי� מסב
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נמצא רוב השטח המוניציפלי של רחובות למעט חלקי� קטני בגבולה הצפוני  – LDN = 60בתחו� קו 

  .והצפו� מזרחי של העיר מעבר לעוק' המזרחי ובסמו) לנצר סירני

נמצאי� חלקי� גדולי� משטחה המוניציפלי של רחובות למעט אזורי התעשייה  �  LDN = 65בתחו� קו 

  .השכונות הצפו� מזרחיות ומכו� ויצמ�, הורובי3 ואפריקה ישראל

שעריי� וחלקי� מקריית , גבעתי, נמצאות שכונות מרכז ודרו� העיר כולל מרמורק �  LDN = 70בתחו� קו 

  .משה

  .מי של העיר ובכלל זה בית החולי� קפל� ושכונת חבצלתנמצא חלקה הדרו �  LDN = 75בתחו� קו 

  

  :מוצגי� להל�, 15א "בהתא� להוראות תמ, מגבלות הבניה באזורי� החשופי� לרעש מטוסי�

 :בהתא� למידת רגישות� לרעש ,ש קבוצותושימושי הקרקע באזור החשו' לרעש מטוסי� מחולקי� לשל

מבני ציבור המשמשי� לשהייה , עדי� למגורי קבעמבני� המיו: שימושי� בעלי רגישות גבוהה לרעש  .א

גני , בתי ספר � מבני חינו) המשמשי� לפעילות המחייבת שקט , בתי חולי�, כגו� בתי אבות � ממושכת 

 .כגו� אמפיתיאטרוני� � מתקני� ומבני� פתוחי� המשמשי� לבידור ולתרבות , בתי כנסת, ילדי�

אולמות , אכסניות, כגו� בתי מלו� �שהייה קצרה מבני� ל: שימושי� בעלי רגישות בינונית לרעש  .ב

 �תעשייה שאינה מייצרת רעש , משרדי� ושרותי משרדי�, ספריות, מרפאות, למופעי תרבות ובידור

מסעדות , )למעט חומרי בנייה וחקלאות(מסחר קמעונאי , 'אופטיקה צילו� וכו, כגו� אלקטרוניקה

, גני שעשועי�, מתקני ספורט ונופש, חניוני מחנאות, שטח פרטי פתוח, שטח ציבורי פתוח, ומזנוני�

 .חקלאות של בעלי חיי�

, מסחר קמעונאי לחומרי בנייה ולחקלאות, מסחר סיטונאי: שימושי� בעלי רגישות נמוכה לרעש  .ג

מתקני תשתית לייצור , מסילות, כגו� חניוני� � מתקני תחבורה יבשתית , תעשייה ומלאכה רועשת

מבני� או מתקני� הקשורי� , ספורט מי�, דיג, כרייה ויעור, חקלאות, רתלאספקת מי� ותקשו, חשמל

 .בהפעלת שדה תעופה או מתקני� תעשייתיי� הקשורי� בתעופה

  

ריכוז של מגבלות הבניה בכל אחד ממתחמי החשיפה לרעש שהוגדרו סביב שדה התעופה עבור כל אחת 

  :מוצג בטבלה שלהל�, מקבוצות שימושי הקרקע
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  מגבלות בניה בגי� רעש מטוסי�: 2' טבלה מס

מתח� חשיפה 
 )ר"תח(לרעש 

קבוצת שימושי 
קרקע לפי 

 רגישות� לרעש

תכנית לייעוד 
 *חדש מחייבת

תכנית לייעוד 
חדש מחייבת 

** 

היתר בניה 
 מחייב

תוספת בניה 
למבנה קיי� 

 מחייבת

  1מ "מר

)65�60( 

 –' קבוצה א
 גבוהה

בניה אקוסטית  בניה אקוסטית בניה אקוסטית בניה אקוסטית
א� עולה על 

מהמבנה  1/3
 הקיי�

 �' קבוצה ב
 בינונית

 בניה אקוסטית בניה אקוסטית בניה אקוסטית

  2�3מ "מר

)75�65( 

 –' קבוצה א
 גבוהה

 בניה אקוסטית איסור איסור איסור

 �' קבוצה ב
 בינונית

  בניה אקוסטית בניה אקוסטית בניה אקוסטית

  4מ "מר

 )75מעל (

 –' קבוצה א
 גבוהה

 איסור איסור איסור איסור

 �' קבוצה ב
 בינונית

  בניה אקוסטית איסור איסור

  בניה אקוסטית בניה אקוסטית בניה אקוסטית נמוכה' קבוצה ג

  

קביעת ייעוד קרקע בתכנית חדשה לשטח שלא היה מיועד לכ) בתכנית תקפה  –תכנו� לייעוד חדש *

  .קודמת

  .תכננו של שטח שיעודו אינו משתנה מהקבוע בתכנית תקפה קודמת –תכנו� לייעוד מאושר **

  

שדה התעופה תל נו' מטיל מגבלות בניה קשות על פיתוחה , ובתרשי� לעיל, כפי שנית� לראות בטבלה

  .בעיקר נכו� הדבר לבית החולי� קפל� ולשכונות דרו� העיר. העתידי של רחובות

פ הנחיות התדרי) "נבנו ע, ידוע כי לא כל המבני� המושפעי� מרעש מטוסי� ברחובות –ביחס לבינוי קיי� 

  .האקוסטי המחייב ואינ� מוגני� מפני רעש מטוסי�

  

        אזורי תעשייה קיימי�אזורי תעשייה קיימי�אזורי תעשייה קיימי�אזורי תעשייה קיימי� 2.72.72.72.7
  .אווירפוטנציאל לזיהו� בסמו) לקריית משה מהווה מפעל בר בטו� 

עיקר הבעיה היא בקרבה לשטח . י�באזורי התעסוקה הקיימברחובות ממוקמות כל הפונקציות המזהמות 

  .קריית משהמגורי� בשכונת 



        נושאי� סביבתיי�

        

12  

לשימוש בדלק דל גופרית על מנת , 2003בשנת עבר המפעל , בעקבות פעילות פיקוח ואכיפה � תנובה רחובות

  .לעמוד באיכויות הנדרשות בפליטת תחמוצות גופרית לאוויר

  

        אנטנות סלולריותאנטנות סלולריותאנטנות סלולריותאנטנות סלולריות 2.82.82.82.8
אנטנות סלולריות  �80המוניציפלי של רחובות קיימות כבתחו� , בהתא� למידע מהמשרד להגנת הסביבה

  .כמתואר בטבלה שלה�, של חברות שונות

  .לכל אחת מהאנטנות הללו קיי� היתר כחוק

  אנטנות סלולריות קימות בתחו� רחובות: 3' טבלה מס

 הכתובת ש� החברה  'מס

 גבירול כפר שלמה  שכונת פלאפו�  1

 29 גבירול  כפר פרטנר  2

 רחובות .ת.א  9 הכישור  'רח פרטנר  3

 9 הכישור  'רח סלקו�  4

 32  יתו� משה פלאפו�  5

   32  יתו� משה סלקו�  6

 .ת.א יבנה  דר) פרטנר  7

 יבנה דר)  סיטי אמריק� קניו� פלאפו�  8

 ויסגל  בריכת סלקו�  9

 פניגר רחוב פלאפו�  10

 410 לכביש סמו) פלאפו�  11

 410 לכביש מו)ס פלאפו�  12

 2  המנו' פלאפו�  13

 8 המנו'  'רח סלקו�  14

 8  המנו' פרטנר  15

 לחקלאות הפקולטה  � העברית  ברסיטהינוהא פרטנר  16

 עדהמ קריית במתח� ARK ONEדP בניי� פלאפו�  17
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 הכתובת ש� החברה  'מס

 לחקלאות הפקולטה  � העברית  ברסיטהיהאונ פרטנר  18

 המדע  פארק  ,2 ויסגל  'רח סלקו�  19

 רחובות  דוד �מג פרטנר  20

 69 רמז פלאפו�  21

 א'מד  �  רחובות 69  רמז  'רח סלקו�  22

 56 יבנה  דר) בזק סלקו�  23

 54 יבנה  דר) פלאפו�  24

 מרכזית נהתח ,רחובות קניו� פרטנר  25

 30  �'רמב פרטנר  26

 �'רמב סלקו�  27

 ישראל גיבורי  �  13  ו'ביל פרטנר  28

 10  אופנהיימר פרטנר  29

 10 אופנהיימר  'רח סלקו�  30

 10  אופנהיימר פלאפו�  31

 בילו ,רחובות קניו� פלאפו�  32

 5  המדע  �  המדע  פארק פרטנר  33

 בילו  'רח סלקו�  34

 רחובות  4  ברגמ�  מטירייאלס  אפלייד פרטנר  35

 רחובות  � ויצמ� מכו� מירס  36

 203  הרצל פרטנר  37

 203  הרצל פלאפו�  38

 203  הרצל סלקו�  39

 רחובות 8  גאו�  סעדיה ו�פלאפ  40

 גאו� סעדיה  'רח סלקו�  41

 6 הפועלי� בית מירס  42

 ויצמ� מכו�  ויקס בניי� פרטנר  43
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 הכתובת ש� החברה  'מס

 157 הרצל  'רח מירס  44

 המשטרה תחנת ליד רחובות פרטנר  45

 1  ויצמ� סלקו�  46

 19  מקוב  בתיה  'רח סלקו�  47

  157 הרצל  'רח סלקו�  48

 הרצל רחוב ,רחובות קניו� פלאפו�  49

 157  הרצל פרטנר  50

 קפל� ביח פלאפו�  51

 102 הרצל  'רח סלקו�  52

 34 יעקב  'רח פרטנר  53

 פנימית פריסה סלקו�  54

 קפל� ח'בי סלקו�  55

 96 הרצל  'רח סלקו�  56

 33 ונחלה מנוחה פלאפו�  57

 קפל� ח'בי פרטנר  58

 בילו  מרכז  � רחובות פרטנר  59

 סנטר בבילו פרטנר  60

 10  ונחלה  מנוחה  'רח לקו�ס  61

 10 ונחלה מנוחה פרטנר  62

 החבורה  פינת  הקיבוצי�  'שד פרטנר  63

 41  אברבנל  'רח סלקו�  64

 �'חס  'רח סלקו�  65

 11  �''חס רחוב פלאפו�  66

 11  חס� מירס  67

 11  �"חס  'רח פרטנר  68

 הראשו�  הנשיא פרטנר  69
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 הכתובת ש� החברה  'מס

 רחובות פלאפו�  70

 22/7  הקיבוצי�  'שד פרטנר  71

 דולנסקי  'רח 'אושיות' בזק מרכזת סלקו�  72

 7 דולינסקי פלאפו�  73

 גורודיסקי יהודה  'רח סלקו�  74

 ההגנה  לרחוב בהמש) פלאפו�  75

 העלמי� בית  ליד  לשכונה מצפו� סלקו�  76

 פלאפו�  ע�  פ'שת  �ההגנה רחוב פרטנר  77

 ירושלי�  דר) פרטנר  78

 33 ונחלה מנוחה פרטנר  79

 רחובות  ארי ב� פינת  ירושלי�  דר) מירס  80

  

  :אנטנות בהתא� לפירוט הבא �40בנוס' על אנטנות אילו קיימת כוונה להקי� עוד כ

  אנטנות סלולריות מתוכננות בתחו� רחובות: 4' טבלה מס

 כתובת ותיאור ישוב חברה  'מס

 בזק מרכזת רחובות פלאפו�  1

 רחובות  יובל קריית ',ג11  חס� רחוב רחובות מירס  2

 רחובות  ,ויצמ� מכו� רחובות מירס  3

 פתוח  שטח רחובות פלאפו�  4

 הנשיא  שכונת  יד על רחובות פרטנר  5

 ויצמ� מכו� רחובות פרטנר  6

 חבצלת  שכונת רחובות פרטנר  7

 הקיבוצי� שדרות רחובות פרטנר  8

 רחובות ,157  הרצל רחוב רחובות מירס  9

 הקיבוצי�  'שד רחובות סלקו�  10
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 כתובת ותיאור ישוב חברה  'מס

 30  �"רמב רחובות פרטנר  11

 33 ונחלה מנוחה רחובות פרטנר  12

 9  הכישור רחובות פרטנר  13

 2  המנו' רחובות פלאפו�  14

 10  אופמהיימר רחובות פלאפו�  15

 41  אברבנל  'רח רחובות סלקו�  16

 10  ונחלה  מנוחה  'רח רחובות סלקו�  17
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  ג פרק

        הוראות סביבתיותהוראות סביבתיותהוראות סביבתיותהוראות סביבתיות

        תכנו� כלליות בנושא איכות סביבהתכנו� כלליות בנושא איכות סביבהתכנו� כלליות בנושא איכות סביבהתכנו� כלליות בנושא איכות סביבההוראות הוראות הוראות הוראות  3.13.13.13.1
פורטת שאינה מחויבת בהגשת תסקיר השפעה על הסביבה כמשמעו בתקנות התכנו� כל תכנית מ �

תשתית , או שדרוג של שטחי� לתעסוקה/המציעה הקמה ו, )תסקירי השפעה על הסביבה(והבניה 

או /שימושי� מעורבי� ו, מגורי�, דר) חדשה, הנדסית בעלת פוטנציאל להשפעה מהותית על הסביבה

לדעת מוסד תכנו� הינה בעלת השפעות סביבתיות תחויב בהגשת נספח גובלי� וכל תכנית אחרת ש

  .לאיכות הסביבה איגוד ערי�סביבתי לאישור 

נית� יהיה לפטור מהכנת נספח סביבתי תכנית שלדעת מוסד התכנו� אינה גורמת להשפעה , ע� זאת �

 .סביבתית

    

 בניה ירוקהבניה ירוקהבניה ירוקהבניה ירוקה 3.23.23.23.2
בהתא� , בנספח סביבתי לאותה התכניתבכל תכנית מפורטת יקבעו הוראות מפורטות לבנייה ירוקה 

לקוב3 שילוב מרכיבי� של בנייה ירוקה בתכניות מפורטות יותא� . להנחיות העירייה התקפות לאותה עת

טכנולוגיות לשימור , לרבות לטכנולוגיות מתקדמות, שיהיה תק' בעת הוצאת היתרי הבנייה הנחיות עירוני

  .אנרגיה וטכנולוגיות לאנרגיה מתחדשת

  

                ת אוירת אוירת אוירת אויראיכואיכואיכואיכו 3.33.33.33.3
על א' האמור . או שימוש בגז וחשמל בלבד/בכל תכנית ייקבע שימוש במקורות אנרגיה בלתי מתכלי� ו �

, הועדה המקומית תהיה רשאית להתיר שימוש בסולר כמקור אנרגיה במרכזי אנרגיה קיימי�, לעיל

  .במקרי� מיוחדי� ומסיבות מיוחדות שירשמו

ימוש בגנרטור לשעת חירו� לצור) השלה יזומה יחוייב הש, כל תכנית הכוללת גנרטור לשעת חרו�ב �

בכפו' לנקיטת אמצעי� לצמצו� פליטת מזהמי אוויר בהתא� , לאיכות הסביבה איגוד ערי�באישור 

  .פ חוק"לתכנית להפחתת מזהמי אוויר וגזי חממה ומניעת כל מטרד ע

האפשר ממקורות תכנית מפורטת תקבע שאספקת אוויר צח בכל מבנה תהיה ממקור מרוחק ככל  �

  .זיהו� אוויר מקומיי�
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תותר רק במקומות , ס"או הנושאות חומ/חניית לילה של משאיות כבדות ו, בתכנית מפורטת �

  .המסומני� בתשריט

תכנית מפורטת תתייחס לאפשרות ולתנאי� להקמת תחנות דלק בהתא� לתכנית אב למדיניות  �

  .עירונית לתחנות תדלוק שתתעדכ� מעת לעת

הוראות התכנית יכללו הקצאת חנייה ייעודית עבור כלי רכב מופחתי , לת חניו� עירוניבתכנית הכול �

  .זיהו� בחניו� עירוני זה

כל תכנית מפורטת העושה שימוש בתת הקרקע תיקבע הוראות בדבר הגשת תכנית אוורור ויניקת  �

פליטה ויניקת ) מיקו� וגובה(לרבות סימו� נקודות , לאיכות הסביבה איגוד ערי�לאישור , אוויר צח

 .במטרה למנוע מטרדי�, אוויר צח

  

        רעשרעשרעשרעש 3.43.43.43.4
דר) עורקית עירונית , דר) עורקית מטרופולינית, דר) פרברית מהירה, כל תכנית בסמו) לדר) מהירה �

בהתא� , אמצעי� למיגו� אקוסטי במעטפת הבניי�, תציג באמצעות דוח אקוסטי, או במחלפי�/ו

הועדה המקומית . צעי� המפורטי� יבחנו בשלב ההיתרהאמ. לאיכות הסביבה איגוד ערי�להנחיות 

  .תוכל לפטור את התכנית ממיגו� מסיבות מיוחדות שירשמו

דר) עורקית , דר) פרברית מהירה, או שדרוג דר) מהירה/בכל תכנית חדשה הכוללת סלילה ו �

תוכ� חוות דעת אקוסטית שתקבע את האמצעי� הנדרשי� , מטרופולינית ודר) עורקית עירונית

מיגו� , אספלט שקט, קירות משולבי�, סוללות, כגו� קירות(יתוכננו מיגוני� אקוסטיי� , להפחתת רעש

  .למת� מענה אקוסטי הול� לשימושי הקרקע הסמוכי� לצירי� שסומנו בתשריט) דירתי

תינת� עדיפות לשימושי קרקע , בכל תכנית הכוללת שטחי� בסמו) לדר) מהירה ודר) פרברית מהירה �

  .ישי� לרעששאינ� רג

תוגדר מתכונת הפעלת בתי עסק בהיבט של דרישות לבידוד , בכל תכנית הכוללת שימושי� מעורבי� �

  .מפלסי רעש מירביי� מותרי� ושעות הפעלה, אקוסטי

בכל תכנית מפורטת הכוללת שימושי� של אולמות אירועי� ומקומות בילוי ופעילות תחת כיפת  �

  .הסביבה למניעת מטרדי� איגוד ערי�הסביבה ותוטמע מדיניות המשרד להגנת , השמיי�

תוכ� חוות דעת אקוסטית , בכל תכנית מפורטת המתירה שימושי� של אולמות אירועי� ומקומות בילוי �

  .המתייחסת לטיפול אקוסטי במעטפת המבני� למניעת רעש

ש כגו� למעט שימושי� לא רגישי� לרע, תחויב בניה אקוסטית, כל תכנית בתחו� מתחמי רעש מטוסי� �

  .  בהתא� להנחיות רשות שדות התעופה האזרחית, מסחר ותעשייה
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        חסכו� ושימור מי�חסכו� ושימור מי�חסכו� ושימור מי�חסכו� ושימור מי� 3.53.53.53.5
טיפול ושימוש , מבני תעסוקה ומבני מגורי� ייקבע הצור) באמצעי� להפרדה, בכל תכנית למבני ציבור �

האמצעי� המפורטי� יוטמעו בשלב . חוזר במי� אפורי� בהתא� לטכנולוגיה הזמינה הטובה ביותר

, בשל ההיתר, לכל תכנית מפורטת תצור' דרישה להצגתה. ר בכפו' לקוב3 הנחיות להיתרי בניהההית

) דלוחי�(להפרדת מי� אפורי� , של תכנית ביוב המפרטת את המערכת הנדרשת בתחו� המגרשי�

כמו כ� תצור' תכנית צנרת . בכפו' לקוב3 הנחיות להיתרי בניה, והעברת� למאס' בגבול המגרש

או שימוש /מה לאיסו' וטיפול במי� אפורי� כגו� השקיית שטחי� ציבוריי� פתוחי� וותשתית מתאי

הכל בכפו' , לרבות קביעת שטח למתק� טיפול וסינו� מרכזי והגדרת חובת התחברות, חוזר כגו� אסלות

  .בהתא� לקוב3 הנחיות להיתרי בניה, לאישור הרשויות המוסמכות

. תאמת להשקיה במי� מושבי� ונטיעת צמחיה חסכנית במי�תכניות פיתוח יציגו נטיעה של צמחיה מו �

  .בהתא� להנחיות המשרד להגנת הסביבה, לא תותר נטיעה של צמחיה פולשנית

התכנית תציג בחינה של . לפחות משטח המגרש לחילחול מי נגר 20%לכל תכנית יוצג שטח בהיק' של  �

חו� המרחב הציבורי הכלולי� נושא הניקוז אשר יפרט את הפיתוח הנדרש בתחו� המגרשי� ובת

העברתו למערכת , הקרקע בתחו� המגרשי� ולחילופי�� להשהיית נגר עילי וחלחולו לתת, בתחומה

בכפו' , והתחברות למערכת הניקוז העירונית של עודפי נגר, קליטת הנגר בשטח התכנית המפורטת

   .להנחיית מהנדס העיר ובהתא� לקוב3 הנחיות עירוני

  :ט הוראות ואמצעי� בנושאי� הבאי�תכנית הניקוז תפר �

  .היק' תכסית פנויה במגרשי� לצור) השהייה וחלחול

  .אופ� ניצול השטחי� הפתוחי� במרחב התכנית לצור) השהייה ושימור מי נגר

  .גגות ירוקי� ואחרי� להשהייה ולחלחול מי נגר לתת הקרקע, אמצעי� טכנולוגיי� כגו� בורות חילחול

  .עו ויוטמעו בשלב ההיתרהאמצעי� המפורטי� ייקב

  .בכל תכנית יוצגו רדיוסי מג� מסביב לבארות בהתא� להנחיות משרד הבריאות �

תותר הקמת מתק� קומפקטי לטיהור שפכי� , בתכנית מפורטת הכוללת שטחי� פתוחי� ומבני ציבור �

, באמצעותו נית� יהיה להשקות במי� מטוהרי�, )ע� מערכת השקיה נפרדת ממערכת המי� השפירי�(

  .בכפו' לקבלת אישור הרשות המוסמכת ומשרד הבריאות

על א' האמור לעיל . בתכניות מפורטות לא תותר התקנת מערכות מיזוג אויר המבוססות על אידוי מי� �

להתקי� מערכות מיזוג אויר המבוססות על , בכפו' לקבלת אישור הרשות הסביבתית המוסמכת, נית�

  .י� מיוחדי� המחייבי� זאתאידוי מי� בא� הוכח כי קיימי� אילוצ
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תוצג מערכת לאגירת מי מזגני� , או עיצוב אדריכלי/או כל תכנית בינוי ופיתוח ו/בכל נספח ו �

בכל תכנית תיקבע דרישה להציג את המערכת בשלב היתר . ולהשקיית שטחי גינו� בתחו� המגרש

   .הבניה

  

                שפכי�שפכי�שפכי�שפכי� 3.63.63.63.6
הזרמת שפכי  –חוק העזר לדוגמה  כל תכנית מפורטת לשטחי תעשייה ותעסוקה תעמוד בדרישות �

  .לרבות הנחיות המשרד להגנת הסביבה למניעת הזרמת תמלחות למערכת הביוב, תעשייה

בהתא� , יוקצה שטח להצבת מתקני� לקד� טיפול בשפכי�, בכל תכנית מפורטת למבנה תעשייתי �

  .לדרישות הרשות הסביבתית המוסמכת

ממערכת הניקוז כבר מנקודת האיסו' הראשונה בכל תכנית מפורטת מערכת הביוב תהא מופרדת  �

, בשטח שבו אי� הפרדה בי� מערכת הניקוז ומערכת הביוב, בתכנית מפורטת במרק� הבנוי. ובכלל

בתכנית יקבע . ייקבעו הצור) והאמצעי� שיש לנקוט כדי להפריד בי� מערכת הניקוז לבי� מערכת הביוב

ל ג� ''ד תכנו� יהא רשאי לחייב הפרדת המערכות הנמוס. 4כי ביצוע ההפרדה הוא תנאי לקבלת טופס 

 .במגרשי� בנויי� קיימי� כתנאי לאישור תכנית מפורטת להגדלת זכויות בניה או היתר לתוספת בנייה

  

        מניעה וטיפול בזיהו� מי� וקרקעמניעה וטיפול בזיהו� מי� וקרקעמניעה וטיפול בזיהו� מי� וקרקעמניעה וטיפול בזיהו� מי� וקרקע 3.73.73.73.7
תכלול , כל תכנית מפורטת הכוללת תחנת דלק או שימושי� אחרי� בעלי פוטנציאל לזיהו� מי� וקרקע

  .חיות למניעת זיהו� מי� וקרקעהנ

פ תשריט תכנית אב מנחה לטיפול בקרקעות "כל תכנית מפורטת הנמצאת בשטח החשוד בקרקע מזוהמת ע

איגוד י המשרד להגנת הסביבה או כל מסמ) אחר של המשרד להגנת הסביבה או "מזוהמות אשר פורסמה ע

בהתא� לנוהל , הרשות לאיכות הסביבה תידרש לקבל אישור, שיעדכ� תשריט זה, לאיכות הסביבה ערי�

    .המשרד להגנת הסביבה התק'

  

                פסולת בניה ועודפי עפרפסולת בניה ועודפי עפרפסולת בניה ועודפי עפרפסולת בניה ועודפי עפר 3.83.83.83.8
או פתרונות לטיפול בפסולת בניי� לרבות הפרדת פסולת רעילה מפסולת /תכניות מפורטות יכללו הנחיות ו

  .האמצעי� יוטמעו בשלב ההיתר. בניי�

, ר לתעסוקה נית� יהיה לאשר בתחומי התכנית"מ 100,000ד או "יח 1000בתכניות מפורטות הכוללות מעל 

באישור הועדה המקומית ובתיאו� ע� המשרד להגנת , כשימוש חורג זמני, הקמת תחנת מעבר זמנית

, מניעת זיהו� קרקע: וביניה�, ובתנאי שתובטח עמידתה בקריטריוני� הנדרשי� למניעת מפגעי�, הסביבה

  .בכפו' למסמ) סביבתי, דרי תנועהמניעת מטרדי אבק והס, מניעת מטרדי רעש
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ד או שטחי� בייעוד אחר שהיק' הבינוי בה� הנו "יח 200בתוכניות מפורטות שבה� היק' הבנייה הנו מעל 

לאישור מהנדס העיר ובתאו� ע� , כתנאי להיתר בנייה" תכנית לניהול אתר"תחויב הגשת , בסדר גודל דומה

  .ת הסביבהלאיכו איגוד ערי�או /המשרד להגנת הסביבה ו

לא יינת� היתר בנייה אלא לפי נוהל המבטיח סילוק מוסדר של פסולת הבנייה בהתא� לתקנות התכנו� 

  :וכמפורט להל� 2005ה "התשס) טיפול בפסולת בניי�(, )תנאיו ואגרות, היתר(והבנייה 

� טו 10לפי המפתח (קבלת הצהרה על הערכה של כמויות פסולת הבניי� שייווצרו במהל) הבנייה   .א

  ).ר בניה חדשה"מ 100לכל 

בהיתר יידרש להציג אישור . קביעת דרישה בהיתר הבנייה לסילוק פסולת הבניי� לאתר מוסדר    .ב

 .להתקשרות בי� מבקש הבקשה ובי� אתר טיפול חוקי בפסולת בני�

בדיקה , פ היסטוריה ידועה של האתר"ע(במידה וקיי� חשש להמצאות קרקע מזוהמת באתר     .ג

 .יש לפנותה בהתא� להנחיות המשרד להגנת הסביבה, )ריחות, חזותית

  :היתר בניה לתכנית מפורטת הכוללת הריסת מבני� יינת� בכפו' לתנאי� הבאי�

 50 � לפי מפתח (קבלת הצהרה על הערכה של כמויות פסולת הבניי� שתיווצרנה במהל) ההריסה   .א

  ).בבניה קונבנציונלית, ר הריסה"מ 100טו� פסולת בני� לכל 

יש לחייב גריסת הפסולת , ר "מ 2000 –ניות או בהיתרי� שבה� היק' ההריסה עולה על בתוכ    .ב

או מהנדס העיר יהיו רשאי� לפטור מחובת גריסת פסולת /הועדה המקומית ו. באתר ההריסה

לאיכות  איגוד ערי�מנימוקי� שירשמו בהחלטה ולאחר התייעצות ע� , כולה או חלקה, הבניי�

 .הסביבה

יש להציג הסכ� התקשרות בי� , ק"מ 1000בהיתרי� בה� היק' ההריסה קט� מ בתוכניות או     .ג

 .מגיש הבקשה ובי� אתר חוקי לטיפול בפסולת בניי�

 .גריסה באתר מחויבת בעמידה בכל החוקי� והתקנות הרלוונטיי� למניעת מפגעי�    .ד

כנית יש לפעול לפי הנחיות הועדה הט, במידה ובאתר ההריסה יש חומרי� המכילי� אסבסט    .ה

 .לאבק מזיק ולאחר קבלת אישורה

בדיקה , פ היסטוריה ידועה של האתר"ע(במידה וקיי� חשש להמצאות קרקע מזוהמת באתר     .ו

 .יש לפעול בהתא� להנחיות המשרד להגנת הסביבה, )ריחות, חזותית

יינתנו רק לאחר הצגת אישורי� המעידי� על קליטת ) 4טופס (תעודות גמר וטופס חיבור לתשתיות 

      .פסולת באתר מוסדר על פי הכמות שהוערכה בהיתר הבנייהה
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        פסולת ביתיתפסולת ביתיתפסולת ביתיתפסולת ביתית 3.93.93.93.9
בהתא� להנחיות , בכל תכנית מפורטת יקבעו הנחיות לעניי� אצירת פסולת ואיסו' פסולת בת מיחזור �

  .שיעודכ� מעת לעת, הצבת כלי אצירה לאשפה –קוב3 מנהל ההנדסה ותיק מידע להיתר בניה חדשה 

  .ובמידת האפשר בתת הקרקע, חו� המבנה הבנויאצירת פסולת תבוצע בת �

  .בכל תכנית מפורטת נית� יהיה להתיר פעילות ליצירת קומפוסט �

, בכל תכנית מפורטת נית� יהיה להתיר הקמת מרכזי איסו' למיחזור בשטחי� ציבוריי� ולאור) דרכי� �

  .בעדיפות בתת הקרקע ובקו המבנה

חזור באזורי מגורי� במרכזי� מסחריי� ותעסוקתיי� בכל תכנית מפורטת נית� יהיה להתיר מוקדי מי �

 .בתחו� קו הבני� ובעדיפות בתת הקרקע, ובחניוני�

  

        חומרי� מסוכני�חומרי� מסוכני�חומרי� מסוכני�חומרי� מסוכני� 3.103.103.103.10
תותר בנתיבי , למעט גז וסולר לחלוקה ודלקי� לתחנות דלק, ס"בכל תכנית מפורטת הובלת חומ �

  .התנועה בהתא� לנוהל העירוני התק'

מרי� מסוכני� או הסמוכות לאזורי� בה� מותר שימוש תכניות מפורטות המאפשרות שימוש בחו �

 .המלצות סקר הסיכוני� יוטמעו בשלב ההיתר. בחומרי� מסוכני� יחויבו בהגשת סקר סיכוני�

  

        קרינהקרינהקרינהקרינה 3.113.113.113.11
, בתכניות מפורטות לא תותר הקמת מתקני שידור סלולאריי� בתחו� מגרשי� פרטיי� ביעוד מגורי� �

  .� למוסדות חינו)וכ� במגרשי. ושימושי� מעורבי�, תעסוקה

לא . תכנית מפורטת הכוללת מגרשי� למוסדות ציבור תכלול התייחסות למיקו� חדרי טרנספורמציה �

  .תותר הקמת חדרי טרנספורמציה בתחו� מבני� המשמשי� למוסדות חינו) וגני משחקי� לילדי�

פי� "� בשצקרקעיי� ה�בתכניות מפורטות נית� יהיה להתיר הקמת חדרי טרנספורמציה במתקני� תת �

בכפו' , וה� בתחו� מגרשי� לבנייני ציבור בשטח שמחו3 למבני� והחצרות המשמשי� מוסדות חינו)

   .למגבלות קרינה אלקטרומגנטית ובאישור המשרד להגנת הסביבה
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        קלימטולוגית הבניהקלימטולוגית הבניהקלימטולוגית הבניהקלימטולוגית הבניה 3.123.123.123.12
לה השפעות אקלימיות פוטנציאליות תידרש בחינה של השפעות רוח וצל על , בכל תכנית מפורטת �

י הרשות "לעמידה בקריטריוני� הנדרשי� ע, ייני� והשטחי� הפתוחי� הכלולי� בה והסמוכי� לההבנ

  .האמצעי� המפורטי� יוטמעו בשלב ההיתר. המוסמכת

 .בכל תכנית יוטמעו הוראות אקלימיות באופ� הצבת הבנייני� למטרות שימור אנרגיה �

    

        עירוב שימושי�עירוב שימושי�עירוב שימושי�עירוב שימושי� 3.133.133.133.13
עסק וכ� עסקי� המשרתי� את המגורי� ושאינ� יוצרי� עסקי� שאינ� טעוני רשיו�  � חזית מסחרית 

  .לאיכות הסביבה איגוד ערי�מטרדי� בהתא� לקריטריוני� של 

  .תעסוקה נקייה ללא יצירת מזהמי� – 1תעסוקה סיווג 

חממות , בתי תוכנה, עסקי� המותרי� בחזית מסחרית וכ� עסקי� משרדיי� נקיי� כגו� מרכזי ניהול

משרדי הנדסה ושימושי� אחרי� ובתנאי שיעמדו , מכוני צילו� והעתקות אור ,תעשייתיות ללא פליטות

  .לאיכות הסביבה איגוד ערי�בקריטריוני� של 

כמות פליטת / תעסוקה בה קיימות מגבלות סביבתיות וחל איסור גידול בקצב  �  2תעסוקה סיווג 

ות הניתנות לטיפול וכ� עסקי� לה� השפעות סביבתי 1עסקי� המותרי� בתעסוקה סיווג .מזהמי�

נגריות ובלבד שיינקטו האמצעי� , מסגריות, תפעוליי� ואחרי� כגו� מוסכי�, באמצעי� טכנולוגיי�

  ). BAT(הטכנולוגיי� הטובי� ביותר הקיימי� 

יותרו כל סוגי העסקי� ובלבד . תעסוקה מותנית בנקיטת אמצעי� למניעת מטרדי� �  3תעסוקה סיווג 

  .לאיכות הסביבה איגוד ערי�י "ת שיקבעו עשיעמדו בהוראות הסביבתיו

   :מוצע להתיר ב

  .בלבד 1תעסוקה סיווג  – טכנולוגיה בצפו� העיר�אשכול ביו �

 .בלבד 1תעסוקה סיווג  – בצפו� מערב אשכול אלקטרוניקה וטכנולוגיית מידע �

  .בלבד 1תעסוקה סיווג  –אשכול תעשיה הורובי3  �

  .3+  2+  1תעסוקה סיווג  –) � רכטמ�מתח(במערב העיר : אשכול תעשיה ושירותי� �

  בלבד 1תעסוקה סיווג  – חולי� קפל��בסמו) לבית, בדרו� העיר: אשכול רפואי �
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        הגדרותהגדרותהגדרותהגדרות////לסעי' תכליותלסעי' תכליותלסעי' תכליותלסעי' תכליות    

מרחב בעיר   � י ראש העיריה "הרצל וכ� כל אזור אחר שיוחלט עליו ע' שד –" אזור הגבלת תנועת כלי רכב"

, ובתאו� ע� המשרד להגנת הסביבה ורשות התמרור המקומית ,י ראש העיריה"או ציר תנועה שיוגדר ע

בזמני� שוני� ביו� , כאזור בו מוגבלת תנועת כלי רכב בהתא� לסוגיה� או רמת הזיהו� הנפלטת מה�

  .ובשבוע ובתנאי� שוני�


