
 דני עמיר תכנון סביבתי בע"מ

 0722765687פקס:      03-6560382טל:    מגשימים 1דוד נבון 
  tzeela@env-planning.com -קרניאל צאלה dani@env-planning.com -ל: דני עמיר"דוא

 tal.bendovcohen@gmail.com -טל בן דב 
108  

 נספחים
 
 

 הנחיות לעריכת הנספח הנופי סביבתי .1
 חוות דעת רשות הטבע והגנים וההנחיות לתכנון וביצוע .2
 .28.6.2017מנהלת פארק השקמה,  , ועדת המשנה הסטטוטורית27סיכום ישיבה מס'  .3
 .11.3.2018חוו"ד רשות העתיקות,  .4
 "טיפול באירוע דליפת דלק במתקנים וברצועות צנרת" QI-07.02.03.02 נוהל תש"ן מס' .5
 דו"ח אקסל הכולל את הפרופיל הטופוגרפי של צנרת הדלק .6

 



 דני עמיר תכנון סביבתי בע"מ

 0722765687פקס:      03-6560382טל:    מגשימים 1דוד נבון 
  tzeela@env-planning.com -קרניאל צאלה dani@env-planning.com -ל: דני עמיר"דוא

 tal.bendovcohen@gmail.com -טל בן דב 
 

 
 הנחיות לעריכת הנספח הנופי סביבתי - 1נספח מס' 

  



 

    
 מ ח ו ז   ד ר ו ם                                                                     

    
 מ ח ו ז   ד ר ו ם                                                                                 

                                                                                                       
 כ"ב כסלו תשע"ח  

 2017דצמבר  10                                                                                              
 102/6574/17סימוכין:                                                                                              

 
 

 
 

 

1 
 

 

 

 מחוז דרום
> 

                                             
 לכבוד:

 תומר גוטהלף
  מתכנן מחוז דרום

 יח' סמך משרד האוצר
 באר שבע

 
 
 
 
 

רצועת צינור נפט בתחום  0202020-634סביבתי לתכנית מספר  -הנדון: הנחיות להכנת נספח נופי

 מועצה אזורית לכיש

 

 

 רקע

מצומת פלוגות עד מסוף   12''ר בקוט קולהוסיף ו  6'' טרבקו דלק קיים ור קילהסד תכנית זו באה

 . לכישהאשל בתחום מועצה אזורית 

 והינ לקו המתווסף רוחב רצועת הנפט המוצעתכאשר , כל אחד ק"מ 5.5 הינם הנפטשני קווי אורך 

 מטר. 10

ור באז תנמצא ובנוסף 1 35התכנית ממוקמת באזור בעל רגישות נופית סביבתי גבוהה לפי תמ"א 

 . ושמורת חורבת פורה 43/14/4  על פי תממ"מ פארק שקמהבשטח   4רגישות 

(, ממשיך בחציית  "ליבה 3חוצה את מעטפת ליבה שמורה )רמה באזור פלוגות תחילת התוואי 

תמ"מ ומסתיים בשטח המוגדר "שולי ה(, הגבוה ביותר במדרג הרגישויות על פי 4שמורה" )רמה 

 (.1הפארק )רמה 

 

שטח בעל ערכיות נופית  -שמורה כולל מכלול לשימור ערכי טבע, נוף ותרבות אזור ליבה

כגון שמורות טבע, שטחי  וסביבתית גבוהה ביותר, המאופיין ברצף של שטחים פתוחים רגישים

 הדורשים הגנה גבוהה יער, שטחים טבעיים, בוסתנים, נחלים וגופי מים וכן שטחים חקלאיים

 .מפני נזקי הבינוי האנושי

הוסכם כי , 28.6.17עם ועדת המשנה הסטטוטורית של מנהלת שקמה מיום  מסגרת התיאומיםב

יעה בשטחים טבעיים באזורים הרגישים של פארק שקמה יהיה צמצום ברוחב הרצועה וצמצום פג

 40וואי המוצע, לכיוון כביש וכן בחינת האפשרות להעברת התשתית מזרחית לת שאינם מעובדים

  , ועדת המשנה הסטטוטורית מנהלת פארק השקמה(.27)סיכום ישיבה מס' 
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בהתאם להמלצת ועדת שקמה נדרש מסמך נופי סביבתי והטמעת מסקנותיו במסמכי התכנית 

בהוראות  3.12יתוקנו לפי סעיף מסמכי התכניות  בהתאם לחוות דעת המשרד להגנת הסביבה.

 , ליבת השמורה.4שות יגתמ"מ שקמה באזור ר

"לא תאושר תכנית לתשתית בעלת השפעה סביבתית קובע כי :  43/14/4מ  בתמ" 3.12.6סעיף  

כמוגדר בתכנית זו )תשתית אשר הקמתה עלולה לגרום להשפעה סביבתית שלילית, ובכלל זה 

מפגעים סביבתיים, פגיעה בנוף ופגיעה בבריאות הציבור(, לרבות שדרוג תשתיות קיימות אלא 

 ה"בכפוף לממצאי תסקיר השפעה על הסביב

מוסיף כי:" רשאי מוסד תכנון לפטור מחובת הכנת תסקיר השפעה על הסביבה  12.7..3סעיף 

 .סביבתי, וזאת לאחר שנועץ בנציג השר להגנת הסביבה -ולקבוע כי די יהיה בנספח נופי

 

  .באופן הדוק ככל הניתן ויש להבטיח את שמירתהגבוהה של אזור זה ו לאור ערכיות

 

 

 ,בברכה                    

 ליאורה גולוב, מתכננת מחוז דרום                                  

 המשרד להגנת הסביבה, מחוז דרום                                  

 

 

 

 

 העתקים )בדוא"ל(:  

 מנהל המחוז, כאן – ברוך ובר

 מתכננת מחוז מרכז, רט"ג. -אבנרי-מירה הולנדר
 ניעת זיהום מים מדלקים, כאן.ממונה על מ  –אריה פיסטנר 

 לשכת תכנון, מחוז דרום –רחל קטושבסקי 
 לכישמהנדס המועצה האזורית  – פיני בן יעיש
 , תש"ןעוזרת ראש אגף אסטרטגיה, תשתיות ונכסים-ליאת סיידון

 , תש"ןאסטרטגיה, תשתיות ונכסיםרא"ג  -רפי רגב
 , כאן.סביבתי תכנון -סיון פריד

 102-תיק ש
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רצועת צינור נפט בתחום  0202020-634סביבתי לתכנית מספר  -להכנת נספח נופי הנחיות

 מועצה אזורית לכיש

 כללי
 .האחריות להכנת הנספח הינה על מגיש התכנית 

 .הנספח ייערך על ידי אדריכל נוף/יועץ סביבה 

 .הנספח יכלול את שם האחראי לעריכתו וכן את שמות היועצים שסייעו בהכנתו 

 התייחסות מלאה לכל סעיף בהנחיות. במידה ולסעיף מסוים לא תוגש  המסמך יכלול

התייחסות או שיוגש בצורה שונה מהמבוקש, יש לפרט ולנמק את השינוי לעומת 

 ההנחיות.

 .המסמך יכלול בראשיתו תקציר ובו עיקר הממצאים 

  המסמך יכלול את כל מקורות הנתונים והמסמכים ששימשו את מכיניו, לרבות חוות דעת

 מקצועיות חיצוניות.

 ותשריט. יש לצרף לנספח מסמכים מעודכנים של התכנית המוצעת 

 .ההנחיות להכנת הנספח יופיעו בסופו 

  קובץ  יוגשהנספח( בעותק קשיח ועותק דיגיטליPDF למשרד להגנת הסביבה. יש )

על הפורמט הדיגיטלי להיות רציף  .להעביר עותק לרט"ג )מחוז מרכז( וכן ללשכת התכנון

כך שהמפות והאיורים לא יהיו בקבצים נפרדים אלא בקובץ אחד המכיל הכול ברצף 

 שניתן לקריאה ולבדיקה. 

 

 

 פרק א': תיאור הסביבה בה מתוכננת התכנית להתבצע

 כללי

המערכת הסביבתית הקיימת היא נקודת מוצא לחיזוי ההשפעות הסביבתיות. התחומים 

חר יותר לבחינה ולתיאור ההשפעות הסביבתיות הסביבתיים המצוינים בפרק זה, ישמשו מאו

 הצפויות כתוצאה מאישור התכנית.

חייב לכלול גם אזורים תיאור הסביבה יתרכז בתחום שטח התוכנית ובסביבתו המידית, אך 

 נוספים העשויים להיות מושפעים כתוצאה מהמרכז המתוכנן.

נת שהתיאור יהיה ברור יש לעשות שימוש במפות, תמונות ובאמצעים גרפיים אחרים על מ

ותמציתי. יש לציין את מקורות המידע השונים, כגון מדידות בשטח, דו"חות, ספרות, תכניות 

 מתאר וכד'.
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 מפות רקע .1

)סלולות  דרכיםכוללת טופוגרפיה, ישובים קיימים, תחום התכנית מסומן על גבי מפה ה .1.1

ם, נחלים, יערות שמורות טבע וגנים לאומיי ,קווי תשתית מתקנים, , מבנים,ועפר(

ותצפית בדגש על מרחב אתרים ארכיאולוגים  ,נטועים, שבילי טיול/אופניים, אתרי טיול

  , מתחמי תיירות ואתרי עתיקות, שטחים מעובדים/פתוחים.ושמורת חורבת פורה שקמה

ק"מ  1של   תחום התכנית מסומן על גבי תצ"א צבעוני מעודכנת בסביבת התכנית )תחום  .1.2

תצ"א יש לסמן את תוואי הנחלים. את התצ"א יש ללוות על גבי ה.מגבול התכנית(

 מרחב התכנית.בהמציג תיאור של שימושי הקרקע בתיאור מילולי 

מפות ייעודי קרקע בהתאם לתכניות מתאר ארציות/מחוזיות רלוונטיות מאושרות ו/או  .1.3

אם בלות סביבתיות בהת. יש לציין מג)כגון תשתיות נוספות( כאלו הנמצאות בהכנה

 מרחב שקמה. 43/14/4לתכניות אלו בדגש על תמ"מ 

                                                                                                                                                            

                                                                                                            

 שימושי קרקע וייעודי קרקע .2

 .ק"מ מגבול התוכנית המוצעת 1יש להציג את המפות הבאות בקנ"מ רלוונטי וברור של תחום של 

 שימושי קרקע: .2.1

על גבי תצ"א, מפה של שימושי הקרקע הקיימים, תוך ציון שימושים רגישים, שימושים 

 יש לסמן על גבי התצ"א את השימושים הבאים: .רגישות סביבתית בעלי 

  קו הדלקהשטח המתוכנן להנחת 

   וכד'. קווי מים, קידוחי מים, קו גז קיים ומתוכנן, קווי חשמל,  קיים דלקקו 

 ישובים 

 סלולי טיולים, , מוקדי תיירות ונופש, מ לרבות בתרונות, נחלים שטחים טבעיים

 לה/יום ומבנים היסטוריים. , חניוני ליאתרי תצפית

 )ושטחי מרעה, כולל מבנים חקלאיים שטחים חקלאיים )מעובדים ולא מעובדים 

 דרכים לרבות דרכים חקלאיות. 

 

  ייעודי קרקע: 2.2

יש להציג את ייעודי הקרקע/מגבלות סביבתיות בהתאם לתכניות מתאר ארציות 

תוך התייחסות לשלושת  43/14/4ומחוזיות רלוונטיות ומאושרות )יש להציג את תמ"מ 
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 -שמורות טבע/גנים לאומיים, שטחי ייער  ,(דלקאזורי הרגישות בתמ"מ שבהם קווי ה

. יש לציין ולפרט מילולית את המגבלות הסביבתיות מסומן כאשר גבול התכנית המוצעת

 בהתאם לתכניות אלה.

תחום יש להציג את גבול התכנית על רקע קומפילציה של תכניות מפורטות מאושרות ב

התכנית וסביבתה. יש לציין ולפרט מילולית את המגבלות הסביבתיות בהתאם לתכניות 

 אלה.

 ערכי טבע .3

הצגת מפה בליווי הסברים מילוליים של ערכיות אקולוגית באזור התכנית הכוללת  .3.1

, בתי גידול, מינים מוגנים, מינים בסכנת הכחדה לרבות משארים תיאור ערכי טבע

לתאר את חשיבות השטח ברמה המקומית והארצית מבחינת נדירות  ומינים אדומים. יש

 .בתי הגידול ומסדרונות אקולוגיים וייחודיות

 יש לצרף את חוות דעת רשות הטבע והגנים ואת ההנחיות לתכנון וביצוע. .3.2

 מורשת וארכיאולוגיה .4

אתרים והממצאים הארכיאולוגיים, וכן ערכי המורשת בשטח התוכנית ובסביבתה יש לפרט את ה 

יש הקרובה, לסמן את מיקומם, תיאור קצר של הממצאים ומהותם ומידת חיוניותם לשימור. 

 לתוואי הקווים המתוכננים.ותל נגילה באזור ביחס  לבדוק את סמיכות המבנה ההיסטורי

אולוגיים יש לצרף חוות דעת של רשות ככל ובשטח התכנית ישנם אתרים ארכי  .4.1

 העתיקות.

 

 מסלע ונחלים .5

יש להציג באופן מילולי וגרפי את המבנה הטופוגרפי, המורפולוגיה, בתחום התכנית ועד   .5.1

 לרדיוס רלבנטי בסביבתה. את המידע יש להציג על גבי מפה בקנ"מ רלבנטי/חתכים.

המוצע, כולל נחלים, ואדיות  יש לתאר את אגן ההיקוות המקומי שבתחומו נמצא התכנון .5.2

 .1:20,000ותעלות ניקוז מסומנים על מפה בקנ"מ 

יש להתייחס לכך שהתוואי החוצה שטחים טבעיים חוצה בנוסף את שביל פארק   .5.3

 השקמה, עורק ניקוז ראשי נחל שקמה וערוצי נחל מקומיים.

תה יש לסמן ולתאר את מערכת הניקוז הטבעית והמלאכותית בשטח התכנית וסביב  .5.4

 לרבות נחל שקמה )כולל תחום ההשפעה שלו( בצמוד לתחום התכנון המוצע. 

 .יש לצרף חתך רוחב עקרוני של הנחל          
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 מאקרו ומיקרו -ת חלופות תכנוניותפרק ב': בחינ

למיקום רצועת הדלק המתוכננת והשתלבותה להציג את השיקולים והעקרונות המנחים יש 
 גיעה בערכי טבע ונוף. בסביבה הטבעית תוך מניעת פ

לרבות באמצעים הנדסיים לחציית נחלים, למעבר הקו ואתרי  חלופותולהציג ן יש לבחו
 התארגנות. 

 
 בחינת החלופות:

 

 קרו לקו.אמ יש להציג במלל ובמפות חלופות .1

 . לקוופות מיקרו יש להציג במלל ובמפות חל .2

ע. יש להציג את היתרונות על החלופות להיות ישימות וסבירות, בעלות היתכנות לביצו .3

 והחסרונות בדגש על השיקולים הסביבתיים של כל חלופה.

 43/ 14/ 4ותמ"מ  1/35מידת ההתאמה לעקרונות המפורטים בתמ"א  – עקרונות תכנון 
לגבי העברת עדת שקמה ובוולסיכומים שהתקבלו  (3.12.4-3.12.7מה )סעיפים למרחב שק

 רוחב הרצועה באזורים הרגישים. וצמצום 40התשתית מזרחה לכיוון כביש 

 יש להציג את מידת ההשפעה של החלופות על ערכי הטבע  – מניעת פגיעה בערכי טבע
 והמערכות האקולוגיות ורציפות תנועת מגוון ביולוגי בשטחים הפתוחים.

 
לאחר בחינת החלופות, יש להציג את החלופה הסביבתית המומלצת ביחס להיבטים שצוינו לעיל. 

/ 4ותמ"מ   35המועדפת הינה החלופה התואמת כל הניתן את עקרונות הפיתוח לפי תמ"אהחלופה 
בעלת פגיעה מצומצמת בשטחים הפתוחים, ברצף השטחים הפתוחים והשינויים הצפויים , ו43/ 14

 בחזות ובנוף.
 

 

 והערכת השפעות סביבתיות: פרק ג': תיאור התכנית המוצעת

 תיאור מרכיבי התכנית: .1

לצרף נספח עם רוחב יש לרוחב רצועת העבודה לפי רגישות השטח.  להתייחסיש   .1.1

 .רצועת העבודה לפי רגישות השטח

 שטחי התארגנות .1.2

 .הוראות לחישוף וכיסוי עודפי עפרוכן  להתייחס  לעבודות עפר, מילוי וחפירה יש  .1.3

 מינים פולשים   .1.4

למזעור לטיפול נופי  יש להציג תכנית (:ע"י אדריכל נוףן נתוכי) תכנית הבינוי וטיפול נופי .2
השפעת הנחת יש לפרט את העקרונות לטיפול נופי ו השפעות נופיות של המבנים המוצעים.

 שיחול במרחב, לרבות התייחסות לניתוח שהוצג בפרק א'. על הנוף ומידת השינוי קווי נפט 
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השטחים  יעה הצפויה בשטחים הפתוחים וברצףהפג –פגיעה ברצף השטחים הפתוחים  .3
עם השטחים הפתוחים התכנית היקפה ומשמעותה. יש להתייחס לקו המגע של  הפתוחים,

 והצעות לצמצום ומיתון.במרחב שקמה 

 
ואמצעים לצמצום השפעות  יש להתייחס לאופן חציית נחלים וצירי ניקוז ניקוז והידרולוגיה: 1.4

 שליליות.

 
 

 פרק ד': הערכת ההשפעות הסביבתיות

 כללי

הקרובה  ובסביבתה התכניתשפעה סביבתית בתחומי הנושאים השונים שבהם חזויה ה

יש לציין את ההשפעות הסביבתיות ואת  והרחוקה יפורטו בהצגה גרפית ומילולית. 

 האמצעים שיש לנקוט לצמצומן.

( ובתכנית ללמ)ב התכנית של הנופי הפיתוח תכנית את להציג יש -חזות ונוף .1.1

 .ומרכיביה

שיקום בזריעה של ול במינים פולשים יש להגיש תכנית טיפו -השפעות אקולוגיות .1.2

 בהתאם להנחיות רשות הטבע והגנים.  מינים מקומיים

יש להציג נספח מחייב המלווה להוראות התוכנית ומפרט את אופן הקמת  -תשתיות .1.3

 . 2006-הקו תוך עמידה בתקנות המים )מניעת זיהום מים( )קווי דלק(, התשס"ו

ה לאורך תוואי הצנרות העלולים להיפגע יש למפות ריכוזי אוכלוסיי -ת רגישותמפ .1.4

נא לצרף  בתקרית דליפה ולציין דרכים לצמצום פגיעה באוכלוסייה זו במקרה דליפה.

 .1:500תצ"א בקנ"מ 

, )למקמם באזורים לא רגישים( יש  לפרט את מיקום מחנות הקבלן-מחנה קבלן .1.5

 וקווי דיקור בהתאם להנחיות רשות הטבע והגנים. שעות העבודה

שטר התפעול וההזרמה אל וממסוף ה"אשל", מיש להציג את  -תפעול והזרמהמשטר  .1.6

הקו לרבות  חציות  של סכמתי , תיאורקיום מגוף בקרבת החיבור ונקודת החצייה

  .קתודיתהושוחות וכן אלמנטים עיקריים במערכת ההגנה 

ו הינ בדיקת הקבלה של הקוהתקן על פיו תערך  -)פרשה טכנית( מבחן הידרוסטטי  1.7

B 31.4 ASME  570 תהיה על פי התקן ואופן הבדיקה בהמשךותדירות API חברת .

 . API 570לפי תקן תש"ן תציין במסמך כי הבדיקה תבוצע על ידי בודק מוסמך 

בהזרמה ובחוסר )  יש לתאר את מערך בקרת הדליפות בקו המוצע -בקרת דליפות 1.8

  לרבות במצבי הזרמה דו כיוניים.( הזרמה
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בעקבות אירוע  יש לפרט את האמצעים לצמצום הפגיעה בסביבה -יפהאירועי דל  1.9

 לרבות: דליפה

הפעולות צריכות להתייחס לשיקום  פעולות שינקטו במקרה של  דליפה. 1.9.1

ישים, נחלים, זיהום מי תהום, המצאות כל שטחי חקלאות, שטחים רג

הכלים הנדרשים בעת דליפה וצוות קבלים שהוכשר לטיפול בפגיעות 

 ו.מעין אל

פרופיל הידרולוגי של -3יש להציג  את נתוני תרשים מספר  -פרופיל הידרולוגי 1.10

 כדו"ח אקסל. צנרת הנפטוי קו

א  5תקנה  על פי חוצצים לאורך קווי הנפט יש לבחון את הצורך במגופים 1.10.1

 .לתקנות המים 6

רביות שידלפו מכל בין היתר את כמויות הדלק המ דו"ח האקסל יכלול 1.10.2

 תקלה.קטע בקו במקרה של 

 להתייחס לפעולות הבאות: יש -עבודות הקמה ופיתוח 1.11

 חיבור הקו למערך הדלק ואמצעים למניעת פגיעה בסביבה.תיאור  .1
 בשוטף ובזמן חירוםנהלי בטיחות  .2

 זיהום אוויר ואבק  מפגעי  .3

 
  

 יש להבהיר אם יחולו שינויים במשטר הזרימה של הקו הישן ואם כן לפרט.   1.12
 ת בקו זה.עבודויעשו כמו כן האם  י

 
 

כלל בנספח שיועבר יי דלקאקסל הכולל את הפרופיל הטופוגרפי של צנרת הדו"ח  1.13

 למשרד. 

 

 פרק ה': הצעה להוראות התכנית

ע"פ ממצאי המסמך הסביבתי, יש להציע הוראות לתכנית למזעור הפגיעה הסביבתית בכל 

צות המפורטות לרבות ההמל כאמור לעיל הנושאים הנדרשים בעקבות הניתוח שהוצג בנספח

 .'ו ד 'בפרק ג

אמצעים למניעת ולהציג (  אדריכל נוף)סעיף זה ייערך ע"י  היבטים נופייםלבנוסף יש להתייחס 

 ונחלים בתחום התכנית. הפגיעה הנופית תוך שימת דגש על מרחב שקמה, שמורת חורבת פורה

 
 בכתיבת ההנחיות השתתפו: סיון פריד, אריה פיסטינר, מירה אבנרי
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 יות לתכנון וביצועחוות דעת רשות הטבע והגנים וההנח - 2נספח מס' 

  

































 דני עמיר תכנון סביבתי בע"מ

 0722765687פקס:      03-6560382טל:    מגשימים 1דוד נבון 
  tzeela@env-planning.com -קרניאל צאלה dani@env-planning.com -ל: דני עמיר"דוא

 tal.bendovcohen@gmail.com -טל בן דב 
 

, ועדת המשנה הסטטוטורית מנהלת 27סיכום ישיבה מס'  - 3נספח מס' 
 .28.6.2017פארק השקמה, 
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 11.3.2018חוו"ד רשות העתיקות,  - 4נספח מס' 
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טיפול באירוע דליפת דלק   07.02.03.02QIנוהל תש"ן מס'  - 5נספח מס' 
 במתקנים וברצועות צנרת
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 דו"ח אקסל הכולל את הפרופיל הטופוגרפי של צנרת הדלק - 6נספח מס' 

 

 



לכיש. א.פלוגות אשל קטע מ12"קו דלק 
            טבלת מרחקים וגבהים

'מס
 מרחק 
מתחילת קו 

מ"ק

מרחק 
בקטע לכיש 
'מ

'גובה קו מ
נפח קו 

ק"מלא מ
110.60164.490
211.1500177.6336.485
311.61000180.5972.97
412.11500183.72109.455
512.62000181.11145.94
613.12500178.01182.425
713.63000176.19218.91
814.13500163.33255.395
914.64000181.29291.88
1015.14500194.26328.365
1115.65000179.3364.85
1216.15500190.71401.335
1316.65600194.71408.632

2816.642




