מפרידים בין הפיתוח לפתוח
הנחיות לדופן 'ידידותית' לטבע עבור תשתיות ובינוי
כתיבה :רועי פדרמן ואביב אבישר
הנחייה מקצועית :אלון רוטשילד ,הגר ראובני ,גילי גוזני ,נעם לידר
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 .2רקע למסמך
מסמך זה נכתב במסגרת פרויקט הטמעת שיקולי מגוון ביולוגי במועצה האזורית מגידו,
בשיתוף החברה להגנת הטבע ומרכז המועצות האזוריות .במסגרת מזעור השפעות שליליות
של פעולות פיתוח במרחב הביוספרי על הטבע הסובב אותן ,מופיעות במסמך זה הנחיות
מוצעות לפיתוח דופן "ידידותית לטבע" עבור מתקני תשתית ואזורי בינוי.
המסמך יאושר על ידי מהנדס המועצה ,פורום תכנון ובנייה של המרחב הביוספרי והוועדה
המקומית לתכנון ובנייה ,כבסיס לתכנון עתידי.
תבחן האפשרות להטמעה של המלצות המסמך ,כפיילוט ,באזור התעשייה החדש הנבנה
בימים אלו בשטח המועצה ו/או בהרחבה של קיבוץ דליה.
 .1השפעות שוליים של בינוי ותשתיות על מערכות אקולוגיות  -רקע
תשתיות ובינוי הן פעולות פיתוח אשר פוגעות ,באופן בלתי נמנע ,בשטח שעליו נבנו .אולם,
השפעות על השטח הסמוך לבינוי אינן מחויבות המציאות ,וניתן למזער אותן בקלות ,בלי
לפגוע בתפקוד התשתית והשטח הבנוי .מטרת מסמך זה היא למזער ככל הניתן את היקף
השטח המושפע מהבינוי מחוץ לתחומי הבנייה.
ניתן למזער את השפעות הבינוי על ידי טיפול בנושאים הבאים (מפרטי הטיפול בסעיף :)3
 .2.1זיהום אור :מונח המתייחס לתאורת לילה מלאכותית ,אשר בשל תכנון לקוי פולשת
לשטחים פתוחים ,לאזורי מגורים ואף זולגת לאופק ולרקיע .זיהום אור הינו אור
עודף שאינו דרוש לצרכים התפעוליים ,הביטחוניים והבטיחותיים ,וגורם להשפעות
לוואי בריאותיות ,בזבוז כלכלי ,ופגיעה אקולוגית בטבע .תכנון נכון של התאורה
חוסך זיהום אור ואף חוסך כסף ואנרגיה.
 .2.2צמחים פולשים :צמחים פולשים הם מיני צמחים שהגיעו לישראל מארצות זרות,
אינם חלק מהטבע הישראלי ,והם מתרבים ללא בקרה וגורמים לנזקים לחקלאות,
לתשתיות ,למשק המים ,לבריאות ולתיירות .צמחים פולשים מסבים נזקים כלכליים
ונזקים אקולוגיים כבדים לטבע ,ואכן הם נחשבים כגורם הגלובלי השני בעוצמתו
לפגיעה במגוון הביולוגי.
פעולות פיתוח זהירות ,טיפול פשוט בצמחייה פולשת בעת ההקמה ,וגינון נכון בעת
האחזקה יכולים למנוע מהצמחים הפולשים לחדור ולהתפשט מאזור הבינוי אל
הטבע.
 .2.3פסולת אורגנית הגורמת להתפרצות בע"ח :פסולת אורגנית שנגישה לחיות
גורמת להתפרצות אוכלוסיות של חיות בר וחיות בית משוטטות ,מעבר לכושר
הנשיאה הטבעי של השטח .מינים אלה (חזירים ,עורבים ,תנים ,כלבים וכו')
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משגשגים באופן מלאכותי בגלל עודפי מזון שהאדם מספק להם בשוגג ,מתרבים
ללא בקרה ,וגורמים נזקים לטבע ולאדם .הקפדה על פחים טמונים או פחים עיליים
סגורים ("סניטציה") מונעת בעיה זו וחוסכת נזקי חקלאות ונזקים לטבע.
 .2.2מקומות קינון לעופות פולשים ומתפרצים :תשתיות ומבנים עלולים לייצר מקומות
שהייה וקינון מלאכותיים לעופות פולשים ומתפרצים ,שאינם יכולים להתרבות באופן
טבעי בשטח הפתוח באזור .מקומות הקינון המלאכותיים מאפשרים את פלישתם
של עופות אלה למרחבים חדשים ,תוך גרימת נזקים אקולוגיים וכלכליים .תכנון נכון
והתקנת אלמנטים למניעה במקומות המועדים יכולים למזער בעיה זו.
 .2.1מניעת פגיעה בשטח הפתוח בעת עבודות ההקמה :זליגה של פעילות ההקמה אל
השטח הטבעי הסמוך לבינוי (נסיעת כלים כבדים ,מחנה קבלן ,שפוכת עפר וכו'),
יכולה להשאיר צלקות מיותרות והרסניות לשטח הפתוח הסמוך .כך ,ההרס של
המערכת הטבעית גולש שלא לצורך אל מחוץ לגבולות התכנית .הנחיות ברורות
למניעת חריגה מהקו הכחול של העבודות ,לרבות סימון ברור בשטח והפעלת
סנקציות במקרה של חריגה ,יכולים למנוע נזק מיותר .בנוסף ,חשוב למזער את
ההשפעות בשלב ההקמה בנושאי תאורה ,אשפה ורעש – באתר העבודות ,בדרכים
התפעוליות ובמחנה הקבלן.
 .2.2גינון אקולוגי כגורם התומך בטבע המקומי :גינון אקולוגי מתבסס על צמחי בר
שעברו אבולוציה עם סביבתם ומותאמים לתנאי האקלים והקרקע של השטח
המגונן .התאמתם של צמחים אלה לשטח באה לידי ביטוי גם בהתאמה של חיות בר
כגון חרקים ,ציפורים ויונקים קטנים אל הצמח ויכולתם לנצל את הפרחים והפירות,
כמו גם לטרוף את המזיקים של הצמח באופן שמעניק לצמח טיפול של הדברה
ביולוגית .בשל השימוש במינים מקומיים ,הגינון אקולוגי הינו חסכוני במים ואינו נעזר
בריסוס ודישון.
דופן ידידותית לטבע מאפשרת ,בעזרת מפרטים ופעולות מוגדרות ,צמצום נזקים בנושאים
המוזכרים לעיל .במקרים רבים הפעולות לא מצריכות השקעות כספיות נוספות ואף יכולות
לחסוך עלויות בשלב ההקמה ובשלב התפעול השוטף .את ההנחיות לדופן ידידותית רצוי
ליישם כבר משלב התכנון של פרויקט בינוי ,תוך הקפדה על הטמעתו במכרז להקמה
ולאחזקה .ניתן להטמיע את הנושא גם בשטח בנוי קיים ,תוך ביצוע התאמות נדרשות .בעמוד
הבא מופיעים תרשימים סכמטיים להדגמת חלק מההשפעות המרחביות של תשתית בינוי
ללא דופן ידידותית ,לעומת צמצום הנזקים במקרה של דופן ידידותית לטבע.
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איור  .2תרשים סכמתי של השפעות מרחביות של תשתית בינוי על הטבע הסמוך

איור  .1תרשים סכמתי של תשתית בינוי עם דופן 'ידידותית' לטבע
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 .3מפרטים
 3.1טיפול בזיהום אור – עקרונות אקולוגים לתכנון תאורה
 3.2.2הנחיות להזמנת תכנון תאורה
א .בתכנון יש להגדיר את מטרת ההארה (תאורת כביש ,תאורת מגרש ספורט ,תאורה
היקפית וכו') ,את האזורים העלולים להיות מושפעים מעודפי אור (שטח טבעי,
כביש ,מגורי אדם ועוד) ואת האמצעים לצמצום התופעה על פי הנחיות המסמך.
ב .יש למנות מתכננ/ת תאורה שעברו הכשרה מתאימה לייעוץ תאורה והפעלת תוכנות
למיפוי פוטומטרי המעידות על פיזור האור באתר.
ג.

תכולת העבודה הנחוצה היא הצגת מיפוי פוטומטרי ע"ג תכנית התאורה ,באופן
המוכיח שאין זליגת אור אל מחוץ לגבולות ההארה בתכנית ,כלומר – ללא פלישת
אור מתחום הבינוי אל השטח הפתוח שמחוץ לאזור הבנוי.

ד.

בתום הביצוע יש לוודא קבלת התוצאות הרצויות באמצעות מדידה מדגמית והשוואה
לתכנון.

 3.2.1הנחיות כלליות לתכנון
ההנחיות נוגעות לארבעה תחומים (לידר ,מסמך פנימי – רט"ג):
.1

סוג הנורה

.2

צבע האור

.3

סוג בית הנורה

.2

זמן הפעלה

 )1סוג הנורה :עבור הארה חיצונית של אזורים תפעוליים יש להשתמש בנורות מסוג

CFL

) ,(Compact fluorescent Lightתוך התייחסות גם לצבע האור .ניתן להשתמש גם בנורות לד ,אך
בנורות אלו לרוב הרכיב הכחול המזיק לפעילות ביולוגית באדם ובעלי חיים הוא חזק ויש לצמצמו
(סעיף .)2
 )2צבע האור :ההרכב הספקטראלי של האור הוא בעל השפעה מכרעת מבחינת השפעתו הסביבתית.
יש להשתמש בנורות המוגדרות בטמפרטורה של פחות מ( kelvin 3,333-איור .)3
 )3סוג בית הנורה (גוף התאורה):
א .יש להשתמש בגופי תאורה בעלי פיזור מוגבל ( )Full Cutoffולהקפיד שגוף התאורה
יותקן בשיפוע של  3מעלות ביחס לאופק בכדי למנוע זליגת אור לשמים (איור .2
תמונות .)1,2

7

ב .יש לוודא שהגוף שייך לקבוצת סיכוך  G-6ומעלה (בקבוצה זו ,אין הארה כלל ב,03º-
בהתקנה נכונה של גוף התאורה).
ג .יש לבחור בעדשה שאינה קעורה.
ד .הפנס חייב להיות בעל נצילות אורית של  71%ומעלה (חלק מהאור נבלע במחזיר
האור והעדשה).
ה .על מנת לצמצם כניסת אבק ומים ,על גופי תאורה לעמוד בתקן אטימות  21IPומעלה.
ו .מתקן תאורה סטטי יתוכנן כך שיאיר למרחק מקסימלי של עד פעמיים מגובה המתקן
(לדוגמה :עמוד תאורה בגובה  12מ' לא יתוכנן להאיר מרחק גבוה מ  22מ' לכל כיוון).
הפיצוי לתאורה חסרה לא יושג על ידי שינוי בזווית גוף התאורה.
ז .מניעת קינון של עופות ע"ג גופי התאורה – ראו סעיף 3.2
 )2זמן הפעלה:
במתקני ספורט ובכל מתקן המאפשר זאת יש להתקין:
א.

טיימרים הקוצבים את משך התאורה ממועד השקיעה ועד לסוף יום העבודה במתקן.

ב.

מפסקים להדלקה ידנית בעת הצורך בלבד .המפסק יקצוב את משך הדלקת האור
לפרק זמן רלוונטי לפעילות.

ג.

בצירי תחבורה משניים ,שאינם נמצאים בשימוש בשעות הערב ,יש לבדוק אפשרות
של סימון הכביש באמצעות מחזירי אור בלבד.

איור  .3דוגמא ל"צבע" אור בסולם טמפרטורת  .KELVINיש להשתמש בנורות בעלות הגדרת
טמפרטורה של <.KELVIN 0333
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איור  .4גוף תאורה  ,Full cutoffאין תאורה כלל מעל לזווית של  03מעלות .פחות מ
 L 1333/cd133בזווית של  83מעלות.

תמונות  .1-2גופי תאורה בעלי פיזור מוגבל ( .Full Cutoff -צילום :אביב אבישר).

א.

תאורה שאין לכלול בתכנון:
 .1תאורה מכוונת כלפי מעלה
 .2תאורה ארכיטקטונית של מבנה בעל מעטפת חיצונית מבריקה או מזכוכית
 .3תאורת ניאון להדגשת בניינים או חלקים מהם
 .2שימוש בתאורת זרקור תצומצם למינימום הנדרש
 .1תאורת לייזר
 .2תאורת כספית
 .7תאורה מהבהבת בקביעות
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א 3.1 .טיפול בצמחים פולשים
מניעה של התפשטות מיני צמחים פולשים משטח הבינוי לשטחים הפתוחים סביב לו,
מצריכה התייחסות בשלב תכנון עבודות ההקמה ,בשלב ההקמה ובשלב התפעול
השוטף .ניתן להגדיר במכרזים ובחוזים עם קבלנים דרישות על מנת למנוע התפשטות
מינים פולשים משטח הבינוי לשטחים הפתוחים.
 3.1.2תכנון עבודות ההקמה:
א .המועצה המקומית לתו"ב תדרוש מהיזם לבצע מיפוי של הצמחים הפולשים בשטח
התכנית ובסביבה הסמוכה לה .את המיפוי יבצע אקולוג/ית או בוטנאי/ת שיש להם
ידע בזיהוי מינים פולשים (לרשימת אנשי מקצוע ניתן לפנות למתאמת המרחב
הביוספרי) .דוגמא למדריך כיס לזיהוי מינים פולשים מופיע בנספח .1
ב .בהתאם לתוצאות המיפוי ,יש לדרוש מהיזם לבצע טיפול במינים הפולשים הקיימים
בשטח התכנית .שיטות הטיפול מפורטות בפרוטוקול בנספח .2
ג .מכרזים לקבלנים :אגרגטים המובאים לשטח עלולים להכיל זרעים של מינים פולשים.
יש להוסיף סעיף למכרזים עם קבלנים שמגדיר עדיפות לקבלנים שיספקו אגרגטים
ממחצבות היכולות להוכיח כי מבצעות טיפול שוטף במינים פולשים בסביבתן או
שבשטחן אין מינים פולשים .בעבודות בהן יש צורך במילוי עפר ,יש להגדיר עדיפות
להבאת אדמת עומק הנקייה מזרעי צמחים.
 3.1.1שלב ההקמה:
א .יש לדרוש מקבלן הביצוע סימון בולט של קווי הדיקור ,על מנת להימנע מהפרה של
הקרקע והצומח מחוץ לקוי הדיקור (פירוט בסעיף  .)3.1שטח המופר על ידי חשיפת
הקרקע ,נסיעת כלים כבדים או הסרת הצמחייה מהווה כר פורה לנביטה וצמיחה של
מינים פולשים.
ב .טיפול בחומרים המוצאים משטח הפרויקט :חומרים המוצאים משטח הפרויקט ,כמו
קרקע ושברי סלע עשויים להכיל זרעים של מינים פולשים .יש להגדיר בחוזה עם
הקבלן כי אין לערום חומרים אלו מחוץ לגבולות הדיקור .במידה והעבודות נעשות
בשטח שיש בו מינים פולשים ויש צורך בשימוש בקרקע משטח הפרויקט לשימוש
אחר בגבולות הפרויקט או מחוצה לו ,יש להטמין את  40הס"מ העליונים של הקרקע
(אדמת חישוף( בעומק החפירה ולכסות בשכבה עבה של אדמת עומק .יש להגדיר
לקבלן כי גזם של צמחים פולשים משטח הפרויקט יש להשמיד במקום או על ידי פינוי
וקבורה באתר הטמנה מורשה.
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ג .טיפול ובקרה בגמר העבודות :יש לדרוש מהקבלן ביצוע ניטור חוזר ומיפוי של צמחים
פולשים בשטח הפרויקט וסביבתו בגמר הפרויקט .בהמשך למיפוי יש לבצע טיפול
בצמחים הפולשים שנמצאו בשטח (פרוטוקול הטיפול בנספח .)2
 3.1.3תפעול שוטף:
א .הקרקע בשטח הבינוי וכן קרקע ואגרגטים המובאים לשטח הפרויקט עלולים להכיל
זרעים של מינים פולשים שינבטו בשנים הבאות לאחר סיום הבנייה .יש לכלול
בתקצוב הפרויקט ובהסכם עם קבלן הביצוע ,דרישה לחזרה על תהליך הניטור
והטיפול (סעיף  )3.2.1פעמיים בשנה ב 2 -השנים הראשונות אחרי גמר עבודות
ההקמה.
ב .יש להגדיר לקבלן הגינון כי אין לזרוע או לשתול בשטח הבינוי וסביבתו מינים
המופיעים ברשימה בנספח .3

11

 3.3מניעת התפרצות בע"ח
על מנת למנוע התפרצויות של בע"ח בעקבות גישה למקורות מזון אורגני שמקורו בפסולת,
יש למנוע את הגישה של בעלי החיים אל מקורות הפסולת .הדרישות לעיל יוטמעו במכרזי
ההקמה.
א .יש לדרוש גידור של השטח הבנוי ,או לכל הפחות ,גידור של מקורות הפסולת
במתקן ,באופן כזה שלא יאפשר כניסה של בעלי חיים .הגדר תהיה גדר רשת או גדר
קלועה עם חורים שלא עולים על  1X1ס"מ (לדוגמא  -גדר 'יהודה') .לגדר זו יש
להוסיף 'שמלה' – גדר רשת הקבורה בקרקע ופונה מכיוון הגדר כלפי חוץ ומונעת
חפירה של בעלי חיים מתחת לגדר (איור  .)2אורך השמלה יהיה  13ס"מ בקרקע
קשה או  83-133ס"מ בקרקע רכה.
ב .יש לכלול בתקציב ההקמה גם תחזוקה שוטפת .יש לסתום פרצות בגדר וחפירות
ונבירות מתחתיה לאחר היווצרותם.
ג .על מנת למנוע גישה של בעלי חיים אל האשפה אין להשתמש במכולות אשפה מסוג
"צפרדע" ,ללא מיגון לגישה לבע"ח .ניתן לייצר מתחם סגור עם סגירת שער אוטמטית
(קפיץ) כך שלא תתאפשר גישה לבעלי חיים (תמונות  .)3-2אפשרות נוספת היא
שימוש בפחים טמונים עם מכסה הנסגר (נטרק) אוטומטית ללא תלות במשתמש
באופן שלא יאפשר פתיחה או הפיכה ע"י בעלי חיים (תמונות  .)1-2גם דגמי פחים
בעלי נפח קטן יותר צריכים להיות בעלי מכסה המאפשר סגירה ,עדיף טריקה
אוטומטית ובאופן שלא יאפשר הפיכה או פתיחה של הפח על ידי בעלי חיים.
איור  .4ימין :גדר קלועה עם "שמלה" .כ 13-ס"מ מהגדר מונחת על פני הקרקע
ומחוזקת באבנים .יונקים ינסו לבצע חפירה בנקודת הכיפוף (מסומנת באדום).
משמאל :גדר קלועה ללא "שמלה" ,בעלי חיים חופרים בנקודת המגע בין הגדר
לקרקע .איור :דותן רותם.
את השמלה יש לכסות בקרקע ואבנים לאחר התקנתה.
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תמונה ( .3ימין) :פח פתוח מסוג "צפרדע" – אינו מומלץ לשימוש (צילם :אלון רוטשילד).
תמונה ( 4שמאל) :גידור מתחם פחים במועצה אזורית עמק הירדן .לגידור זה יש להוסיף
קטע גדר בזוית כלפי חוץ למניעת טיפוס של תנים על הגדר וכן סגירה אוטומטית של שער
הגישה למשתמשים (צילום :רועי פדרמן).

תמונה ( 4למעלה) :מכולה עם מכסים בסגירה קלה המקשים על השארתם פתוחים.
תמונות ( 5-6למטה) :מכולות מוטמנות שלא מאפשרות כניסת בע"ח .למכולה מסוג זה יש
להוסיף שרשרת להגבלת פתיחת המכסים.
(התמונות מאתר חברת אלון.)www.alon-group.com -
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צמצום מקומות קינון לעופות פולשים ומתפרצים – הנחיות לתכנון
הנחיות אלו ניתן ליישם באמצעות דרישות ליישום בתכנון האדריכלי של הפרויקט.
 3.2.1תכנון מבנים


בתכנון מבנים ,מגובה של  2מטר ומעלה ,יש לדרוש צמצום אלמנטים שטוחים
שרוחבם גדול מ 13 -ס"מ .משטחים אלה מהווים עמדות נוחות לקינון (תמונות 7-
.)8



יש לדרוש תכנון החלונות במישור חיצוני לקיר באופן שישאיר אדן חלון צר מ13-
ס"מ.



יש לצמצם ככל הניתן בליטות ושקעים דקורטיביים בקירות חיצוניים.

 3.4.1אלמנטים במבנה


יש לדרוש רישות לוחות סולריים ,קולטני שמש ומנועי מזגנים ,וכן רישות אלמנטים
רוחביים המהווים משטח נחיתה לעופות (תמונות  .)0-13הרשת תהיה עם גודל עין
 2X2או .1X1



יש למקם את החיבור של הרשת לקיר באופן כזה שימנע מרווחים בין הרשת לקיר
בהם עופות יכולים להיתקע או להסתבך.



קבלני הביצוע יונחו להרכיב תעלות חיצוניות של כבלי תקשורת כך שהצלע הרחבה
מוצמדת למבנה ,באופן המאפשר עמידה של ציפור רק על הצלע הצרה (תמונה
.)11



אלמנטים צרים ואורכיים יש לתכנן עם קוצים על מנת למנוע עמידה של עופות על
גביהם.
דגשים לבחירת קוצים:
 .1יש להיוועץ עם אקולוג לגבי המינים הבעייתיים באזור האתר .לעופות קטנים
כגון יונים ומאיינות ניתן להשתמש בקוצים שאורכם  13ס"מ .עבור עורבים
מומלץ להשתמש בקוצים של  33ס"מ.
 .2יש למקם שורת קוצים על כל  11ס"מ משטח.
 .3מומלץ להשתמש בקוצים מפלדת אלחלד העמידים לקרינת .UV



מומלץ שלא לתכנן מבנים שקירותיהם עשויים זכוכית בשל ריבוי התנגשויות ציפורים
בזכוכית .במידה ונעשה שימוש בקירות זכוכית או אלמנטים הכוללים משטח שקוף,
מיגון אקוסטי לאורך כביש ,וכיוצא באלה ,יש להשתמש במדבקות חלון לצמצום היקף
התופעה .יש להדביק מדבקה בקוטר של לפחות  23ס"מ לכל מ"ר ,כאשר המדבקה
מודבקת במרכז המשטח .מומלץ להשתמש במדבקות עם צלליות של עופות דורסים.
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תמונות  .7-8אלמנטים שטוחים הרחבים מ 13 -ס"מ מהווים עמדות נחיתה וקינון ומהווים
לעופות .צילום :שלומי ברנדווין.

תמונות  .0-13מומלץ לרשת כל אלמנט בנוי המהווה משטח נחיתה לעופות.
תמונות :מרשתת חופשית

תמונה  .11תעלות חיצוניות של כבלי תקשורת יותקנו כך שהצלע הרחבה מוצמדת למבנה,
באופן האפשר עמידה רק על הצלע הצרה.
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 3.5מניעת פגיעה בשטח הפתוח בעת עבודות ההקמה
על מנת למנוע זליגה של פעילות ההקמה (נסיעת כלים כבדים ,מחנה קבלן ,שפוכת עפר וכו')
אל השטח הטבעי הסמוך לפיתוח ,יש להטמיע את ההנחיות הבאות בחוזה עם המתכננים
וקבלן הביצוע.
 3.1.1תכנון


על המתכנן להציג על גבי התכנית את קווי הדיקור ולצמצמם ככל הניתן .קווי
הדיקור יכללו את כל עבודות הפיתוח ומתחמי העבודות ,לרבות מחנה
הקבלן ,חנית רכב כבד ,מערומי אשפה ,עודפי חפירה ,אדמת חישוף וכיו"ב.



יש לסמן על גבי התכנית את צירי הכניסה והיציאה מהאתר ,לצמצמם ככל
הניתן ולמקם אותם הרחק ככל האפשר מהשטח הטבעי.



במידה ויש צורך במתחמים מוארים בלילה למחנה קבלן ואבטחת הכלים ,יש
למקמם הרחק ככל הניתן מהשטח הטבעי.



חל איסור על חסימת צירי ניקוז טבעיים אלא בתיאום מראש עם רשות ניקוז
ורט"ג.

 3.5.1הנחיות לקבלן להטמעה בחוזה


כל גבולות הדיקור יסומנו בסימון קבוע ובולט (למשל גידור 'איסכורית' או גדר
של תיילי פלדה מתוחים על עמודים ומסומנים בסרטי סימון) כך שלא יאפשרו
טעויות אנוש של חריגה מגבול העבודות.



יוגדר בחוזה עם הקבלן קנס על כל חריגה מתחום גבולות הדיקור.



ככלל ,עבודות במתחם יוגבלו לשעות האור.



תאורה הכרחית באתר תופנה כלפי פנים ולא תזלוג אל מחוץ לשטח האתר.
התאורה באתר תכוון לזווית חדה באופן שאינו זולג לשמים או לשטח הטבעי.



על הקבלן לסמן את דרכי גישה לאתר בבירור .במהלך העבודות יש לוודא
שהכלים אינם גולשים מהדרכים שהוגדרו.



יוגדרו ,יסומנו ויושלטו שטחים לאיסוף עודפי עפר זמניים בתוך שטח האתר.



יוגדרו ,יסומנו ויושלטו שטחים לאיסוף אשפה.



יוגדרו ,יסומנו ויושלטו שטחים לאיסוף אדמת חישוף .ככלל אין לערום אדמת
חישוף בערמות העולות על גובה של  3מ'.



פסולת תיאסף במכולות ותפונה לאתר מורשה בלבד .פסולת אורגנית יש
לאחסן בפחים אטומים שמונעים גישה לבעלי חיים.
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לא תתאפשר אחזקה של חיות בית דוגמת חתולים וכלבים בשטחי
האתר/מחנה הקבלן.

 3.1.2פיקוח וסיום העבודות


יוגדר תקציב למפקח שאחראי על פיקוח לנושא אקולוגיה ואיכות סביבה:
פינוי פסולת ותוצרי חפירה עודפים לאתרים מוסדרים ,מניעה ואכיפה של ציד
בלתי חוקי ע"י עובדים זרים בשירות הקבלן ומילוי כלל ההנחיות בנדון.



על הקבלן מוטלת האחריות לשיקום מלא של כל השטחים שהופרו במהלך
העבודות .איכות השיקום תאושר בחוות דעת מקצועית של אקולוג.



סיום עבודה יאושר רק לאחר אישור האקולוג על שיקום מלא של כל השטחים
על פי ההנחיות .הסיור לצורך המסירה יערך בהשתתפות המפקח ואדריכל
הנוף שתכנן את השיקום.

17

 3.2גינון אקולוגי כגורם התומך בטבע המקומי
על מנת להטמיע נושא זה ,יש להטמיע את ההנחיות בנספח גינון של כל פרויקט פיתוח וכן
להגדיר הנחיות לתפעול שוטף של שטחי הגינון.
 3.2.1הכנת נספח גינון


ככלל מומלץ להשתמש במינים מקומיים בגינון (רשימה לדוגמא בסעיף
 .)3.2.3בפרויקטים גדולים כגון שכונת מגורים או אזור תעשייה ,במידה
ומקימים גינה עם צמחי תרבות היא תתוכנן במרכז המתקן וסביבה יתוכננו
שטחים של גינון בצמחי בר ,באופן שיהווה חיץ בין הגינון הלא טבעי לצמחייה
הטבעית.



במידה ומתקן מוקם על שטח טבעי יש לדרוש איסוף זרעים ופקעות
מהשטחים המיועדים לבנייה טרום יציאה לביצוע ,להרבותם במשתלה
ולהחזירם לשטח עם סיום הביצוע .לצורך האיסוף יש להסתייע בבוטנאי או
אגרונום מומחה ,ולקבל היתר איסוף מרשות הטבע והגנים.

 3.6.1תכנון שתילה בגינת צמחי בר


אין להשתמש במינים המופיעים בנספח  - 3למינים אלה פוטנציאל פלישה
לטבע.



במיוחד מומלץ שלא לנטוע דקלי וושינגטוניה המושכים קינונים בלתי רצויים
של עופות פולשים ומתפרצים כמו היונה והמאיינה.



שימוש במגוון גדול של מינים מקומיים מקבוצות שונות (עצים ,שיחים,
מטפסים ,עשבוניים וגיאופיטים) יגדיל את סיכויי ההצלחה של הגינה
במשיכת מגוון ביולוגי גבוה ודחיית מינים פולשים.



יש לדרוש מספק הצמחים "פקעות בר"  ,שאינן מוקרנות בקרינה אלקטרו
מגנטית.



מומלץ לתזמן את עונות הפריחה ותנובת הפירות לעונת נדידת הסתיו
(אוגוסט-אוקטובר) ונדידת האביב (מרץ) של עופות ופרפרים.



הנחיות שתילה לצמחי בר רבים ניתן למצוא באתר "צמח השדה" ומומלץ
לעבוד לפיהן:http://www.wildflowers.co.il/hebrew/plantsIndex.asp
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 3.6.3תפעול גנני
ההנחיות מיועדות לתחזוקה השוטפת .על אדריכל הנוף לצרף את ההנחיות לנספח הגינון.


נשר העץ שמתחת לעצים יוצר בית גידול לרכיכות וחרקים ,שבתורם מושכים טורפים
קטנים בהם ציפורי שיר וקיפודים .מומלץ לא לנקות את נשר העץ ולאפשר לו לטייב
את הקרקע.



אין לרסס בקוטלי עשבים .מומלץ לבצע עישוב ידני .שטחים גדולים המצריכים כיסוח,
מומלץ לכסח בסוף עונת האביב (תחילת יוני) ,לאחר פיזור הזרעים של הצמחים.



אין להוסיף דשן.

 3.6.3רשימת מיני בר מומלצים לגינון בשטח מועצה אזורית מגידו
רשימה זו הינה רשימה חלקית ,על פי קבוצות ,של צמחי בר מקומיים לאזור רמות מנשה .יש
להעזר בבוטנאי ,על מנת להגדיר רשימת מינים פרטנית לשתילה ,על פי מאפייני מיקום
התשתית.
במידה ומתקן מוקם על שטח טבעי ,ככלל מומלץ להשתמש במקור זרעים ושתילים שהיו
בשטח הפרויקט או לכל הפחות באותם מינים שהיו בשטח.


עצים :אלון תבור ,אלון מצוי ,חרוב ,אלה אטלנטית ,אלה א"י ,לבנה רפואי ,קטלב
מצוי ,כליל החורש ,פיקוס התאנה ,עוזרר קוצני.



שיחים ,מטפסים ועשבוניים רב-שנתיים :אלת מסטיק ,אשחר א"י ,אזוב מצוי ,זוטה
לבנה ,אספרג החורש ,קידה שעירה ,סירה קוצנית ,צלף קוצני ,קיסוסית קוצנית,
שרביטן מצוי ,בוצין מפורץ ,פואה מצויה ,שבטן לבן.



חד שנתיים (עשבוניים) :חוטמית זיפנית (פורח בסוף האביב – תחילת קיץ) ,גזר
קיפח ,עולש מצוי ,מוצית קוצנית.



צמחי פקעת (גיאופיטים) :עירית גדולה ,עירוני צהוב ,כלנית מצויה.
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 .4טבלת עזר ליישום ההנחיות לפי שלבי ביצוע
שלב/תחום

סעיפים רלבנטיים

נושאים

במסמך
תכנון מקדים

תאורה

3.1.2

מיפוי מינים פולשים

3.2.1

גידור

מכרזים

3.3

צמצום מקומות קינון לעופות מתפרצים

3.2.1

קווי דיקור ,צירי כניסה לאתר

3.1.1

אגרגטים נקיים מזרעים של מינים פולשים

3.2.1
3.3

גידור ופחים
אלמנטים במבנה לצמצום מקומות קינון

3.2.2

לעופות מתפרצים
סימון גבולות ומתחמים ,קנסות במקרה

3.1.2

של חריגה ,הנחיות למחנה קבלן
קדם עבודות

הקמה

טיפול בצמחים פולשים

3.2.1

סימון קווי דיקור

3.2.2

טיפול

בחומרים

המוצאים

משטח

3.2.2

הפרויקט

גמר עבודות

תפעול שוטף

תאורה במהלך העבודות

3.1.1

ניטור וטיפול בצמחים פולשים

3.2.2

פיקוח ושיקום אקולוגי

3.1.2

ניטור וטיפול בצמחים פולשים

3.2.2

תיקון גדרות

3.3

גינון

3.2
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 .5מקורות מצוטטים:
אבישר ,א )2311( .טיוטות בפרויקט הטמעת שיקולי מגוון ביולוגי בפעילות צה"ל (לא
פורסם)– פסולת אורגנית וסניטציה ,זיהום אור והתייעלות אנרגטית ,מניעת קינון
עופות מתפרצים בתשתיות ,עבודות תשתית בצה"ל המלצות אקולוגיות וגינון בצה"ל
המלצות אקולוגיות.
דופור-דרור ז.מ ( )2311מינים פולשים במתקני חברת מקורות (לא פורסם).

דופור דרור ז' מ' ,רוטשילד א )2311( .קוד אקולוגי לאגרגט נקי מצמחים פולשים.
החברה להגנת הטבע.

מצ"ב הנחיות בהמשך המסמך.
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עדכון 11/32/2312

על בסיס המסמך" :מפרידים בין הפיתוח לפתוח הנחיות לדופן

'ידידותית' לטבע עבור תשתיות ובינוי"

רועי פדרמן ואביב אבישר

רקע
הנחיות אלו נועדו למזער השפעות שליליות של פיתוח תשתיות במועצה האזורית מגידו על
הטבע הסובב אותן .ההנחיות במלואן רלוונטיות עבור כל מתקן תשתית או אזור בינוי הכולל
בניית מבנים ,תאורה ,פחי אשפה ושטחי גינון .עבור תשתיות אחרות כגון מאגרים ,כבישים
או קווי תשתית בהן אין את כל הרכיבים לעיל – רק חלק מסעיפי ההנחיות רלוונטיים.
הנושאים בהם עוסקות ההנחיות הם :צמצום זיהום אור ,טיפול בצמחים פולשים ,צמצום
גדילת אוכלוסיות של מיני יונקים מתפרצים (דוגמת תנים וחזירי בר) ,צמצום מקומות קינון
לעופות פולשים ומתפרצים ,צמצום פגיעה בשטח הפתוח בעת עבודות ההקמה וגינון אקולוגי
כגורם התומך בטבע המקומי.

מפרטי ההנחיות
 .2צמצום זיהום אור
 2.2תכנון תאורה
א .יש למנות מתכננ/ת תאורה שעברו הכשרה מתאימה לייעוץ תאורה והפעלת
תוכנות למיפוי פוטומטרי המעידות על פיזור האור באתר.
ב .יש להציג מיפוי פוטומטרי על גבי תכנית התאורה ,באופן המוכיח שאין זליגת
אור אל מחוץ לגבולות ההארה בתכנית ,כלומר – ללא פלישת אור מתחום הבינוי
אל השטח הפתוח שמחוץ לאזור הבנוי.
ג .בתום הביצוע יש לוודא קבלת התוצאות הרצויות באמצעות מדידה מדגמית
והשוואה לתכנון.
 2.1מפרט התאורה
 )1סוג הנורה :עבור הארה חיצונית של אזורים תפעוליים יש להשתמש בנורות מסוג
 (Compact fluorescent Light) CFLאו נורות לד .בכל מקרה יש לעמוד בהגבלת
צבע האור (סעיף ב).
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 )2צבע האור :יש להשתמש בנורות המוגדרות בטמפרטורה של פחות מ3,333-
.kelvin
 )7סוג בית הנורה (גוף התאורה):


יש להשתמש בגופי תאורה בעלי פיזור מוגבל ( .)Full Cutoffגוף התאורה יותקן
אופקית (שיפוע של  3מעלות ביחס לאופק) בכדי למנוע זליגת אור לשמים



יש לוודא שהגוף שייך לקבוצת סיכוך  G-6ומעלה (בקבוצה זו ,אין הארה כלל ב-
 ,03ºבהתקנה נכונה של גוף התאורה).



יש לבחור בעדשה שאינה קעורה.



הפנס חייב להיות בעל נצילות אורית של  71%ומעלה (חלק מהאור נבלע
במחזיר האור והעדשה).



על מנת לצמצם כניסת אבק ומים ,על גופי תאורה לעמוד בתקן אטימות 21IP
ומעלה.



מתקן תאורה סטטי יתוכנן כך שיאיר למרחק מקסימלי של עד פעמיים מגובה
המתקן (לדוגמה :עמוד תאורה בגובה  12מ' לא יתוכנן להאיר מרחק גבוה מ 22
מ' לכל כיוון) .הפיצוי לתאורה חסרה לא יושג על ידי שינוי בזווית גוף התאורה.



יש למנוע קינון של עופות על גבי גופי התאורה – הנחיות בסעיף 2

 )8זמן הפעלה עבור מתקנים שאינם בשימוש לאורך כל הלילה:


יש להתקין טיימר הקוצב את משך התאורה ממועד השקיעה ועד לסוף יום
העבודה במתקן.



יש להתקין מפסק הקוצב את משך הדלקת האור לפרק זמן הרלוונטי לפעילות.



צירי תחבורה משניים ,שאינם נמצאים בשימוש בשעות הערב ,יסומנו באמצעות
מחזירי אור בלבד ,במידה והחוקים והתקנות מאפשרים זאת.

 1טיפול בצמחים פולשים
 2.1תכנון עבודות ההקמה:
ד .יש לבצע מיפוי של הצמחים הפולשים בשטח התכנית ובסביבה הסמוכה לה .את
המיפוי יבצע אקולוג/ית או בוטנאי/ת שיש להם ידע בזיהוי מינים פולשים (לרשימת
אנשי מקצוע ניתן לפנות למתאמת המרחב הביוספרי).
ה .בהתאם לתוצאות המיפוי ,יש לבצע טיפול במינים הפולשים הקיימים בשטח התכנית.
שיטות הטיפול מפורטות בפרוטוקול בנספח .1
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ו .יש להוסיף סעיף למכרזים עם קבלנים שמגדיר עדיפות לקבלנים שיספקו אגרגטים
ממחצבות היכולות להוכיח כי מבצעות טיפול שוטף במינים פולשים בסביבתן או
שבשטחן אין מינים פולשים.
 2.2שלב ההקמה:
ד .יש לדרוש מקבלן הביצוע סימון בולט של קווי הדיקור ,על מנת להימנע מהפרה של
הקרקע והצומח מחוץ לקוי הדיקור (פירוט בסעיף  .)3.1שטח המופר על ידי חשיפת
הקרקע ,נסיעת כלים כבדים או הסרת הצמחייה מהווה כר פורה לנביטה וצמיחה של
מינים פולשים.
ה .חומרים המוצאים משטח הפרויקט ,כמו קרקע ושברי סלע עשויים להכיל זרעים של
מינים פולשים .אין לערום חומרים אלו מחוץ לגבולות הדיקור .במידה והעבודות
נעשות בשטח שיש בו מינים פולשים ויש צורך בשימוש בקרקע משטח הפרויקט
לשימוש אחר בגבולות הפרויקט או מחוצה לו ,יש להטמין את  40הס"מ העליונים של
הקרקע (אדמת חישוף( בעומק החפירה ולכסות בשכבה עבה של אדמת עומק .גזם
של צמחים פולשים משטח הפרויקט יושמד במקום או על יפונה ויטמן באתר הטמנה
מורשה.
ו .יש לבצע ניטור חוזר ומיפוי של צמחים פולשים בשטח הפרויקט וסביבתו בגמר
הפרויקט .בהמשך למיפוי יש לבצע בהתאם טיפול בצמחים הפולשים שנמצאו.
 2.3תפעול שוטף:
ג .הקרקע בשטח הבינוי וכן קרקע ואגרגטים המובאים לשטח הפרויקט עלולים להכיל
זרעים של מינים פולשים שינבטו בשנים הבאות לאחר סיום הבנייה .יש לתקצב
ולבצע חזרה על תהליך הניטור והטיפול פעמיים בשנה ב 2 -השנים הראשונות אחרי
גמר עבודות ההקמה.
 3צמצום גדילת אוכלוסיות של מיני יונקים מתפרצים:
א .יש לדרוש גידור של השטח הבנוי או גידור של מקורות הפסולת במתקן ,באופן כזה
שלא יאפשר כניסה של בעלי חיים .הגדר תהיה גדר רשת או גדר קלועה עם חורים שלא
עולים על  1X1ס"מ .לגדר זו יש להוסיף 'שמלה' – גדר רשת הקבורה בקרקע ופונה
מכיוון הגדר כלפי חוץ ומונעת חפירה של בעלי חיים מתחת לגדר .אורך השמלה יהיה 13
ס"מ בקרקע קשה או  83-133ס"מ בקרקע רכה.
ב .יש לכלול בתקציב ההקמה גם תחזוקה שוטפת על מנת לסתום פרצות בגדר וחפירות
ונבירות מתחתיה לאחר היווצרותם.
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ג .על מנת למנוע גישה של בעלי חיים אל האשפה אין להשתמש במכולות אשפה מסוג
"צפרדע" ,ללא מיגון לגישה לבע"ח .ניתן לייצר מתחם סגור עם סגירת שער אוטמטית
(קפיץ) כך שלא תתאפשר גישה לבעלי חיים .ניתן גם להשתמש בפחים טמונים עם
מכסה הנסגר (נטרק) אוטומטית ללא תלות במשתמש באופן שלא יאפשר פתיחה או
הפיכה ע"י בעלי חיים .גם דגמי פחים בעלי נפח קטן יותר צריכים להיות בעלי מכסה
המאפשר סגירה ,עדיף טריקה אוטומטית ובאופן שלא יאפשר הפיכה או פתיחה של הפח
על ידי בעלי חיים.
 .2צמצום מקומות קינון לעופות פולשים ומתפרצים


בתכנון מבנים ,מגובה של  2מטר ומעלה ,לא יוקמו אלמנטים שטוחים שרוחבם גדול
מ 13 -ס"מ ללא אמצעים למניעת קינון ועמידה של עופות.



לוחות סולריים ,קולטני שמש ,מנועי מזגנים ואלמנטים רוחביים אחרים המהווים
משטח נחיתה לעופות יכוסו ברשת שמונעת גישה לעופות .הרשת תהיה עם גודל עין
 2X2או .1X1



יש למקם את החיבור של הרשת לקיר באופן כזה שימנע מרווחים בין הרשת לקיר
בהם עופות יכולים להיתקע או להסתבך.



יש

להרכיב

תעלות

חיצוניות

של

כבלי

תקשורת

כך

שהצלע

הרחבה

מוצמדת למבנה ,באופן המאפשר עמידה של ציפור רק על הצלע הצרה.


אלמנטים צרים ואורכיים יש לתכנן עם קוצים על מנת למנוע עמידה של עופות על
גביהם.
דגשים לבחירת קוצים:
 .2יש להיוועץ עם אקולוג לגבי המינים הבעייתיים באזור האתר .לעופות קטנים
כגון יונים ומאיינות ניתן להשתמש בקוצים שאורכם  13ס"מ .עבור עורבים
מומלץ להשתמש בקוצים של  33ס"מ.
 .2יש למקם שורת קוצים על כל  11ס"מ משטח.
 .3מומלץ להשתמש בקוצים מפלדת אלחלד העמידים לקרינת .UV



במידה ונעשה שימוש בקירות זכוכית או אלמנטים הכוללים משטח שקוף יש
להשתמש במדבקות חלון לצמצום היקף התנגשות עופות במתקן .יש להדביק
מדבקה בקוטר של לפחות  23ס"מ לכל מ"ר ,כאשר המדבקה מודבקת במרכז
המשטח .מומלץ להשתמש במדבקות עם צלליות של עופות דורסים.

 .5מניעת פגיעה בשטח הפתוח בעת עבודות ההקמה
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 1.1תכנון:
א .על המתכנן להציג על גבי התכנית את קווי הדיקור ולצמצמם ככל הניתן .קווי הדיקור
יכללו את כל עבודות הפיתוח ומתחמי העבודות ,לרבות מחנה הקבלן ,חנית רכב כבד,
מערומי אשפה ,עודפי חפירה ,אדמת חישוף וכיו"ב.
ב .יש לסמן על גבי התכנית את צירי הכניסה והיציאה מהאתר ,לצמצמם ככל הניתן ולמקם
אותם הרחק ככל האפשר מהשטח הטבעי.
ג .במידה ויש צורך במתחמים מוארים בלילה למחנה קבלן ואבטחת הכלים ,יש למקמם
הרחק ככל הניתן מהשטח הטבעי.
ד .חל איסור על חסימת צירי ניקוז טבעיים אלא בתיאום מראש עם רשות ניקוז ורט"ג.
 1.2חוזה עם קבלן ביצוע
א.

כל גבולות הדיקור יסומנו בסימון קבוע ובולט (למשל גידור 'איסכורית' או גדר של תיילי
פלדה מתוחים על עמודים ומסומנים בסרטי סימון)

ב.

יש לסמן את דרכי גישה לאתר בבירור.

ג.

יוגדרו ,יסומנו ויושלטו שטחים לאיסוף עודפי עפר זמניים בתוך שטח האתר.

ד.

יוגדרו ,יסומנו ויושלטו שטחים לאיסוף אשפה.

ה.

יוגדרו ,יסומנו ויושלטו שטחים לאיסוף אדמת חישוף .ככלל אין לערום אדמת חישוף
בערמות העולות על גובה של  3מ'

ו.

יוגדר בחוזה עם הקבלן קנס על כל חריגה מתחום גבולות הדיקור.

ז.

תאורה הכרחית באתר תופנה כלפי פנים ולא תזלוג אל מחוץ לשטח האתר.
התאורה באתר תכוון לזווית חדה באופן שאינו זולג לשמים או לשטח הטבעי.

ח.

פסולת תיאסף במכולות ותפונה לאתר מורשה בלבד .פסולת אורגנית יש לאחסן בפחים
אטומים שמונעים גישה לבעלי חיים.

ט.

לא תתאפשר אחזקה של חיות בית דוגמת חתולים וכלבים בשטחי האתר/מחנה
הקבלן.

 1.3פיקוח וסיום העבודות
א.

יוגדר מפקח לנושא אקולוגיה ואיכות סביבה :פינוי פסולת ותוצרי חפירה עודפים לאתרים
מוסדרים ,מניעה ואכיפה של ציד בלתי חוקי ע"י עובדים זרים בשירות הקבלן ומילוי כלל
ההנחיות בנדון.

ב.

על הקבלן מוטלת האחריות לשיקום מלא של כל השטחים שהופרו במהלך העבודות.
איכות השיקום תאושר בחוות דעת מקצועית של אקולוג.
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ג.

סיום עבודה יאושר רק לאחר אישור האקולוג על שיקום מלא של כל השטחים על פי
ההנחיות .הסיור לצורך המסירה יערך בהשתתפות המפקח ואדריכל הנוף שתכנן את
השיקום.

 .6גינון אקולוגי
א.

במידה ומתקן מוקם על שטח טבעי יש לדרוש איסוף זרעים ופקעות מהשטחים המיועדים
לבנייה טרם יציאה לביצוע ,להרבותם במשתלה ולהחזירם לשטח עם סיום הביצוע.
לצורך האיסוף יש להסתייע בבוטנאי או אגרונום מומחה ,ולקבל היתר איסוף מרשות
הטבע והגנים.

ב.

בהקף שטח הפרויקט ,בשטחים הנושקים לשטח טבעי יש לבצע גינון גינון בצמחי בר
מקומיים לפי הנחיית אקולוג/בוטנאי.

ג.

אין להשתמש במינים המופיעים בנספח  - 2למינים אלה פוטנציאל פלישה לטבע.

ד.

אין לנטוע דקלי וושינגטוניה .עצים אלו מושכים קינונים בלתי רצויים של עופות פולשים
ומתפרצים כמו היונה והמאיינה.

כתב :רועי פדרמן

