
  סקר מצב  קיים

להוות חלק מהבסיס לגיבוש ויצירת תכנית מתאר 

בעת הכנת הסקר ראינו חשיבות רבה 

ר הערכים אשר כדאי ונכון לשמר כחלק 

אלה מאפשרים . הנשענות על מכנים משותפים

אף  לע –ההכללות .משויכים הממצאים

מנת שהטיפול התכנוני -הכרחיות על

נופים , המכנסות לחטיבות מוגדרות מראות

, ח מנסה לאתר גם את הייחוד הפרטני

ולהבין את משמעותו  לאיכותה הנופית של 

הנחת המוצא לביצועו ואופן הכנתו של הסקר הנופי היא שמיצוי הייחוד הנופי החיובי והעצמתו 

מעשירים את חייהם של תושביה ומחזקים את קשרי 

  .האחריות וההדדיות בין התושבים לנופיה של העיר ובעקיפין גם לרשויות העיר

, אנו חושבים שהייחוד הנופי של העיר איננו רק צירוף של ערכים כמותיים ומספריים

של העיר " גניוס לוקי"ננסה לזהות מהו ה

- אל העיירה הערביתבשפלה הדרומית על אדמות 

 קריית גת העיר.מלחמת העצמאות

בסוף שנות החמישים התיישבו בקרית גת עולים 

 - בו, ית גת כמועצה מקומית

ובמקומה , עם הזמן סופח שטח המעברה אל העיר והיא נהרסה

בקרבת  –העיר התפתחה מהאזור בו שכנה המעברה 

  .כאשר בכל תקופה נוספה טבעת נוספת לרקמה העירונית

 90-מאז סוף שנות ה. ית גת גל עליה מאסיבי של עולים מחבר העמים

י הממשלה בשנת ל ידמדיניות פיזור האוכלוסין שאומצה ע

לפיה יש לחזק את ההתיישבות בפריפריה באמצעות 

אמורה לשמש כמרכז לשורה  

אשדוד ובאר שבע היו קרובות 

גת לא הצליחה לייצר בזכות עצמה תעשייה מקומית או כוח כלכלי 

  .אותה
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 שטחים פתוחים ומרחב ציבורי

להוות חלק מהבסיס לגיבוש ויצירת תכנית מתאר  והסקר הנופי של העיר וניתוח ממצאיו נועד

בעת הכנת הסקר ראינו חשיבות רבה . ר תקבע את כיווני התפתחותה העתידיים

ר הערכים אשר כדאי ונכון לשמר כחלק ותילא, היבט הנופילזיהוי הייחודיות של קריית גת ב

.  

הנשענות על מכנים משותפים, מטבע הדברים עוסק הניתוח הנופי בהכללות

משויכים הממצאים ןאשר לתוכ, יותחידות נוף אופיינ

הכרחיות על -שעשויות להתעלם מייחוד פרטני של רכיבים בנוף העיר 

המכנסות לחטיבות מוגדרות מראות, בעתיד ישען על מסד יציב של הערכות נופיות

ח מנסה לאתר גם את הייחוד הפרטני"עם זאת הדו .בעיר )'שדרות וכו, רחובות

ולהבין את משמעותו  לאיכותה הנופית של , )בהתייחס כמובן לרמת הפירוט של תכנית המתאר

הנחת המוצא לביצועו ואופן הכנתו של הסקר הנופי היא שמיצוי הייחוד הנופי החיובי והעצמתו 

מעשירים את חייהם של תושביה ומחזקים את קשרי , תורמים להתפתחותה ורווחתה של העיר

האחריות וההדדיות בין התושבים לנופיה של העיר ובעקיפין גם לרשויות העיר

אנו חושבים שהייחוד הנופי של העיר איננו רק צירוף של ערכים כמותיים ומספריים

ננסה לזהות מהו הולפיכך , של בני העיר" תבנית נוף מולדת

 סקירה כללית

בשפלה הדרומית על אדמות , כמעברה 1955ית גת הוקמה בשנת 

מלחמת העצמאותשתושביהם עזבו אותם ב,מנשייה-עיראק אל

בסוף שנות החמישים התיישבו בקרית גת עולים . עולים ממרוקואוכלוסיית  ל ידי

ית גת כמועצה מקומיתיהוכרזה קר 1958בשנת . פולין רומניה והונגריה 

עם הזמן סופח שטח המעברה אל העיר והיא נהרסה. כעירקריית גת 

העיר התפתחה מהאזור בו שכנה המעברה . שחברו למרקם הבנוישכונות 

כאשר בכל תקופה נוספה טבעת נוספת לרקמה העירונית –מסילת הרכבת כלפי מערב וצפון

ית גת גל עליה מאסיבי של עולים מחבר העמיםיקלטה קר

  .הלא נרשמה צמיחה משמעותית בגידול האוכלוסיי

מדיניות פיזור האוכלוסין שאומצה ע םבמסגרת יישו ית גת הוקמה

לפיה יש לחזק את ההתיישבות בפריפריה באמצעות ) אריה שרון' תכניתו של אדר

 ההייתקרית גת  .הקמת יישובים חקלאיים וערי נפות שיתמכו בהם

אשדוד ובאר שבע היו קרובות  ;המודל המרחבי הזה לא הצליח. של קיבוצים ומושבים מסביבה

גת לא הצליחה לייצר בזכות עצמה תעשייה מקומית או כוח כלכלי  וקרית ,

אותה "להחזיק"שלא הצליח , משמעותי ונותרה תלויה בענף הטקסטיל

    

  

שטחים פתוחים ומרחב ציבורי, וףנ 6

  מבוא 6.1

הסקר הנופי של העיר וניתוח ממצאיו נועד  

ר תקבע את כיווני התפתחותה העתידייםחדשה לעיר אש

לזיהוי הייחודיות של קריית גת ב

.מעתידה של העיר

מטבע הדברים עוסק הניתוח הנופי בהכללות  

להגיע להגדרת י

שעשויות להתעלם מייחוד פרטני של רכיבים בנוף העיר 

בעתיד ישען על מסד יציב של הערכות נופיות

רחובות, גנים(ומקומות 

בהתייחס כמובן לרמת הפירוט של תכנית המתאר(

  .העיר

הנחת המוצא לביצועו ואופן הכנתו של הסקר הנופי היא שמיצוי הייחוד הנופי החיובי והעצמתו 

תורמים להתפתחותה ורווחתה של העיר

האחריות וההדדיות בין התושבים לנופיה של העיר ובעקיפין גם לרשויות העיר, השותפות

אנו חושבים שהייחוד הנופי של העיר איננו רק צירוף של ערכים כמותיים ומספריים, עם זאת  

תבנית נוף מולדת"אלא גם חלק מ

  .קרית גת

סקירה כללית 6.2

ית גת הוקמה בשנת יקר

עיראק אל כפרוה, פאלוגה

ל ידיעצמה הוקמה ע

 -ממזרח אירופה

קריית גת הוכרזה  1972

שכונות מספר הוקמו 

מסילת הרכבת כלפי מערב וצפון

קלטה קר 90-בשנות ה

לא נרשמה צמיחה משמעותית בגידול האוכלוסיי

ית גת הוקמהיקר

תכניתו של אדר ל פיע( 1951

הקמת יישובים חקלאיים וערי נפות שיתמכו בהם

של קיבוצים ומושבים מסביבה

,ודומיננטיות מדי

משמעותי ונותרה תלויה בענף הטקסטיל



  סקר מצב  קיים

אזור  .כעיר בינונית בגודלה בעלת תעשייה מפותחת

 ,"סוגת", העולמית " אינטל"ביניהם מפעל 

אזור התעשייה מספק מקומות עבודה לעובדים מהעיר קריית גת מיישובי 

עם בניית שכונת כרמי  ;במהלך העשור הקרוב עומדת קרית גת בפני תנופת פיתוח משמעותית

ו כן מתוכננת התרחבות העיר לכיוון 

שכונות אלו ישנו את פני העיר מבחינה פיזית 

מציב , )יצירת חיץ פיסי(ארציות 

  .עירוניתבפני קרית גת את האתגר לחברן אל העיר כחלק אינטגראלי מן הרקמה ה

באזור התפר בין השפלה הדרומית השופעת בשטחים 

  .שהם מורדותיו המזרחיים של הר חברון

אפיק . יםתיכוני ובחקלאות של כרמים ומטע

  . מנקז את נחלי הסביבה ומתווה את הצורה הטופוגרפית של השטח
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כעיר בינונית בגודלה בעלת תעשייה מפותחתנחשבת קרית גת המצב שונה ו

ביניהם מפעל , התעשייה של קריית גת מפותח ומארח מפעלים רבים

אזור התעשייה מספק מקומות עבודה לעובדים מהעיר קריית גת מיישובי . 

  .הסביבה ואף מישובים רחוקים יותר

במהלך העשור הקרוב עומדת קרית גת בפני תנופת פיתוח משמעותית

ו כן מתוכננת התרחבות העיר לכיוון כמ. גת בחלקה הצפוני של העיר תוכפל אוכלוסיית העיר

שכונות אלו ישנו את פני העיר מבחינה פיזית .40 'לדרך מסמעבר  - מערב בשכונה מערבית 

ארציות  לדרכיםמיקומן של השכונות החדשות מעבר . ומבחינה חברתית

בפני קרית גת את האתגר לחברן אל העיר כחלק אינטגראלי מן הרקמה ה

  

  מיקום גיאוגרפי

באזור התפר בין השפלה הדרומית השופעת בשטחים , ית גת ממוקמת בחבל לכיש

שהם מורדותיו המזרחיים של הר חברון - לבין גבעות השפלה הנמוכה, חקלאיים מישוריים

תיכוני ובחקלאות של כרמים ומטע-מאופיין בחורש ים, בגבעות רכות 

מנקז את נחלי הסביבה ומתווה את הצורה הטופוגרפית של השטח, נחל לכיש העובר בעיר

  קריית גת בהקשר אזורי: 1איור 

    

  

המצב שונה וכיום 

התעשייה של קריית גת מפותח ומארח מפעלים רבים

. ועוד "רואיסכ"

הסביבה ואף מישובים רחוקים יותר

במהלך העשור הקרוב עומדת קרית גת בפני תנופת פיתוח משמעותית

גת בחלקה הצפוני של העיר תוכפל אוכלוסיית העיר

מערב בשכונה מערבית 

ומבחינה חברתית

בפני קרית גת את האתגר לחברן אל העיר כחלק אינטגראלי מן הרקמה ה

  הקשר אזורי 6.3

מיקום גיאוגרפי 6.3.1

ית גת ממוקמת בחבל לכישיקר

חקלאיים מישוריים

 הנוף מאופיין

נחל לכיש העובר בעיר

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  סקר מצב  קיים

עם העיר גת , תל עירני –שמה של קרית גת ניתן לה בעקבות זיהוי מוטעה של התל הצמוד לה 

כיום מזוהה גת הפלישתית עם תל 

  

 גבנה. נועדה לספק מגוון צרכים גיאוגרפיים ופוליטיים

 האזורים ןיב י השוויוןא תא להפחית

במחלקה להתיישבות . בתכנון אזורי ליישוב חבל לכיש

את , ניתנו לה סמכויות לתכנן את מבנה החבל

 .)תכנון החבל נוהל בידי אריה לובה אליאב

והיא נחשבה כבעלת סיכויים טובים לתפוס מקום 

 אך, "ַּגַתה" בתחילה נקראה 

 כבעלת בראשיתה תוכננה היא

 היההמקורי  האוכלוסייה יעד

 בתכנון לשינוי גרם בעולם נוספים

 גם שינוי חל מכך כתוצאה. 

 בת לעיר מתאר תכנית תכנון

מגורים : הקרקע השונים יויצרה הפרדה ברורה בין ייעוד

  .מפעלים גדולים באזור התעסוקה

יוצאי עולים כל מושב אוכלס ב

הגוש ההתיישבותי שסיפק , לעומת זאת
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  רקע  היסטורי 
שמה של קרית גת ניתן לה בעקבות זיהוי מוטעה של התל הצמוד לה 

כיום מזוהה גת הפלישתית עם תל ). ראשיות של הפלישתיםאחת מחמש הערים ה

  .מ צפונית לעיר"ק 10

  קרית גת בהקשר אזורי: 2איור 

נועדה לספק מגוון צרכים גיאוגרפיים ופוליטיים, 50-קליטת העלייה בנגב בשנות ה

להפחית או לבטל מגמה מתוך, אוכלוסייה לפיזור 

  .הריקים הדרום מרחבי לבין החוף שבמישור בצפיפות

בתכנון אזורי ליישוב חבל לכישהחלה הסוכנות היהודית 

ניתנו לה סמכויות לתכנן את מבנה החבל - "רשות חבל לכיש"בסוכנות היהודית הוקמה 

תכנון החבל נוהל בידי אריה לובה אליאב( ואת הפעילות הכלכלית מיקומו של כל יישוב בו

והיא נחשבה כבעלת סיכויים טובים לתפוס מקום , לקרית גת ניתן המעמד של בירת חבל לכיש

  .חשוב בתפקוד האזורי

 העיר. יזיק'צ יצחק היה הראשון ומנהלה לעיר היסודות

היא. גת לקרית שמה הוחלף, העיר שם בהגיית יםרב

יעד. דונם 1.5  של עזר משקי חולקו הראשונים ולתושבים

נוספים ומאזורים אפריקה מצפון העלייה גל אולם, נפש

. 1964-ב, לקיומה התשיעית בשנה, נפש 18,000 -כ

תכנון והוחל חדשים תעשייה מקורות פותחו, העיר של

  .דונם 10,000 -כ של בשטח

ויצרה הפרדה ברורה בין ייעוד,  פ מודל של איזּור"העיר נבנתה ע

מפעלים גדולים באזור התעסוקה מספר מצומצם שלכלכלת העיר נשענה על 

כל מושב אוכלס ב, כלומר. יישובי חבל לכיש תוכננו כיחידות אחידות מבחינה עדתית

לעומת זאת). משפחה מורחבת(אותה הארץ או אף אותה החמולה 

    

  

רקע  היסטורי  6.3.2
שמה של קרית גת ניתן לה בעקבות זיהוי מוטעה של התל הצמוד לה 

אחת מחמש הערים ה(המקראית 

10-צפית הנמצא כ

קליטת העלייה בנגב בשנות ה

יעד שימש הצפוני

בצפיפות המאוכלסים

החלה הסוכנות היהודית  1954שנת ב

בסוכנות היהודית הוקמה 

מיקומו של כל יישוב בו

לקרית גת ניתן המעמד של בירת חבל לכיש

חשוב בתפקוד האזורי

  

היסודות מניח

רב שיבושים בשל

ולתושבים, חקלאי אופי

נפש 10,000-8,000

כל שהגיעה, העיר

של הכלכלי בבסיס

בשטח נפש 80,000

העיר נבנתה ע

כלכלת העיר נשענה על . תעשיה ומסחר

יישובי חבל לכיש תוכננו כיחידות אחידות מבחינה עדתית

אותה הארץ או אף אותה החמולה 



  סקר מצב  קיים

 - ונמנו עמו יוצאי ארצות שונות וגם ותיקים

ית בקרקע חרסית חתך הקרקע מאופיין

קרקע מסוגים אלו מתאימה . 

רוב השטחים המקיפים את . 

מעובדים בגידולי פלחה או מטעים שונים ומשווים 

אזור (מעל פני הים בצדה הצפון מזרחי 

מעניק לקרית גת , קילומטר מדרום מזרח לצפון מערב

עם זאת יש במספר מקומות . 

אזור מרכז (בעיר ניכר הפרש הגבהים ומתאפשרות נקודות תצפית מקומיות על העיר והנוף הסובב 

ית משכונת רובע הבנים צפונה תצפית מן 
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ונמנו עמו יוצאי ארצות שונות וגם ותיקים, היה מעורב, לקבוצה של יישוביםשירותים משותפים 

  .רית גת היא דוגמא לגוש התיישבותי כזה

  נתונים טבעיים 

חתך הקרקע מאופיין. אזור קרית גת נמצא בגבול שבין מישור החוף לשפלה

. או חוואר/ו ךבתת הקרקע יתכנו שכבות קרטון ר

. לגידולים חקלאיים ומאפיינת את מישור החוף הדרומי והשפלה

מעובדים בגידולי פלחה או מטעים שונים ומשווים ) פרט לשטחי היערות השמורים

  . חקלאי-למעטפת העיר נוף כפרי

ספר "ני של רצועת קרית גת ממוקמת בגבולה הצפו

לאקלים , תיכוני-המעבר בין אקלים ים

 היא כמות המשקעים השנתית הממוצעת

מהווה האזור את הגבול  הלאורך ההיסטורי

בשל , הדרומי של התיישבות הקבע החקלאית בארץ

.  

מזג  המפגש של שני אזורי האקלים מעניק לקריית גת

הטמפרטורות בחורף . אוויר נוח במיוחד בכל ימות השנה

הלחות אינה גבוהה וכמות , ובקיץ דומות לממוצע הארצי

  . המשקעים בינונית

שעמד , מיעוט המשקעים היה גורם משמעותי מאוד

כאשר הוחלט לדחות את ההתיישבות , 

ים בכדי לאפשר אספקת מ 50- בחבל לכיש לאמצע שנות ה

  גבהים ושיפועים –מורפולוגיה 

מעל פני הים ' מ 100הגבהים בקרית גת נעים בין 

מעל פני הים בצדה הצפון מזרחי ' מ 150 -ל )נחל לכיש -אזור צומת פלוגות

  ).האזור התעשיי(בצידה המזרחי  170 -כלו, )

קילומטר מדרום מזרח לצפון מערב 6-הפרש הגבהים הנפרש על פני כ

. ותחושה כללית של עיר מישורית) 7% -5%בין (שיפועים מתונים 

בעיר ניכר הפרש הגבהים ומתאפשרות נקודות תצפית מקומיות על העיר והנוף הסובב 

ית משכונת רובע הבנים צפונה תצפית מן תצפ, ז הסמוך אליו"שוכן גבוה יחסית לגן פ

    

  

שירותים משותפים 

רית גת היא דוגמא לגוש התיישבותי כזהק

נתונים טבעיים  6.4

  קרקע 6.4.1

אזור קרית גת נמצא בגבול שבין מישור החוף לשפלה

בתת הקרקע יתכנו שכבות קרטון ר. חולית או לס

לגידולים חקלאיים ומאפיינת את מישור החוף הדרומי והשפלה

פרט לשטחי היערות השמורים(קרית גת 

למעטפת העיר נוף כפרי

  

  

  משקעים 6.4.2

קרית גת ממוקמת בגבולה הצפו

המעבר בין אקלים ים אזור–" המדבר

כמות המשקעים השנתית הממוצעת. מדברי צחיח

לאורך ההיסטורי. מ"מ 300 -כ

הדרומי של התיישבות הקבע החקלאית בארץ

.מיעוט המשקעים

המפגש של שני אזורי האקלים מעניק לקריית גת

אוויר נוח במיוחד בכל ימות השנה

ובקיץ דומות לממוצע הארצי

המשקעים בינונית

מיעוט המשקעים היה גורם משמעותי מאוד  

, לנגד עיני המדינה

בחבל לכיש לאמצע שנות ה

  .קבועה למרחב

מורפולוגיה  6.4.3

הגבהים בקרית גת נעים בין 

אזור צומת פלוגות(בצפון מערב 

)הכניסה הדרומית

הפרש הגבהים הנפרש על פני כ

שיפועים מתונים 

בעיר ניכר הפרש הגבהים ומתאפשרות נקודות תצפית מקומיות על העיר והנוף הסובב 

שוכן גבוה יחסית לגן פ -העיר



  סקר מצב  קיים

, המוגדר כאתר שימור לאומי

, )"6כביש "(לבאים ממזרח :  

  .מתגלה העיר קילומטרים ספורים לפני הכניסה אליה

ממנו ניתן , תל קדום המוגדר כאתר שימור לאומי 
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המוגדר כאתר שימור לאומי, תל עירני). הטיילת הדרומית דרומה אל המושב עוזה והרי יהודה

  .מהווה נקודת תצפית אזורית -וגבוה מסביבתו באופן משמעותי

:  הנצפות אליה מוגבלת. קרית גת יושבת בתוך בקעה מקומית

מתגלה העיר קילומטרים ספורים לפני הכניסה אליה) 35 'דרך מס(וממערב )  40

תל קדום המוגדר כאתר שימור לאומי . בחלקה הצפוני של העיר נישא לגובה תל עירני

  .לצפות על העיר לכיוון דרום

  מפת גבהים: 3איור 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

הטיילת הדרומית דרומה אל המושב עוזה והרי יהודה

וגבוה מסביבתו באופן משמעותי

קרית גת יושבת בתוך בקעה מקומית

40 'דרך מס( מצפון

בחלקה הצפוני של העיר נישא לגובה תל עירני

לצפות על העיר לכיוון דרום



  סקר מצב  קיים

  

 קרקעות של הטבעי הצומח. אדם

 דוביעב והחל עתות קדומ ותתקופ

 על מדובר אם בין. ואזורים מופרים נטושים

 זה צומח על האדם השפעת, 

  .בתי הגידול משובשים וניתן למצוא בהם מינים פולשים בהיקפים שונים

בחלקם המועט משולבים גם מחטניים 
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  מפת שיפועים: 4איור 

  יתתכס

אדם- קרית גת יושבת בלב אזור המאופיין בחקלאות ויערות נטע

תקופעוד מ האדםי "ע הופר-המאופיינות באדמות סחף

  .אלו אזורים

ואזורים מופרים נטושים הנחלים בערוצי מרוכז הטבעי הצומח

, נטושות במחצבות צומח על מדובר אם ובין נחלים

בתי הגידול משובשים וניתן למצוא בהם מינים פולשים בהיקפים שונים

בחלקם המועט משולבים גם מחטניים . מרביתם יערות ותיקים של איקליפטוסים

  .ם נוספיםועצים רחבי עלי

 מאפייני יער וצומח: 5איור 

    

  

תכס/ צומח  6.4.4

קרית גת יושבת בלב אזור המאופיין בחקלאות ויערות נטע

המאופיינות באדמות סחף, המישורים

אזוריםחקלאי של 

הצומח מרבית

נחלים בערוצי צומח

בתי הגידול משובשים וניתן למצוא בהם מינים פולשים בהיקפים שונים. היטב מורגשת

מרביתם יערות ותיקים של איקליפטוסים, היערות

ועצים רחבי עלי)  אורנים(



  סקר מצב  קיים

' במעבר מתחת לשד- נחל לכיש: 
 לכיש

 אגן ניקוז נחל לכיש: 6

 יער פלוגות
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: תמונה: 7איור 

6איור 

  נחל לכיש

  . קרית גת שוכנת בלבו של אגן נחל לכיש

 70 -אורכו כ, נחל לכיש הוא נחל אכזב ברובו

 - קילומטרים ואגן הניקוז שלו מתפרש על פני כ

ראשיתו של הנחל לרגלי חבל 

ערוץ הנחל . רבית לחברוןמ מע

הישוב /העיר המקראית(עובר לרגלי תל לכיש 

משם הוא נמשך צפונה . ומכאן שמו

 תעובר תחת גשר עד הלום שעליו עובר

נכנס לתחום , )אשקלון - תל אביב

דרומית  ,אשדוד ומגיע אל הים התיכון

ו ויובליו של אפיקי –בשטח העיר קרית גת 

נחל לכיש יוצרים רשת של ואדיות בניצב לנחל 

מצפון לדרום ועוברים בשטח העיר במערך 

שבמקומות מסוימים מגדיר , 

ובמקומות שונים משולב בשטח 

 

 ערכי טבע ונוף אזוריים

 יערות נטע אדם

  יערות בקרית גת וסביבתה: 8איור 

  

 תל לכיש

 תל עירני

 יער המלאכים

יער פלוגות

    

  

נחל לכיש 6.4.5

קרית גת שוכנת בלבו של אגן נחל לכיש

נחל לכיש הוא נחל אכזב ברובו

קילומטרים ואגן הניקוז שלו מתפרש על פני כ

ראשיתו של הנחל לרגלי חבל . ר"קמ 1000

מ מע"ק 10 - כ, יהודה

עובר לרגלי תל לכיש 

ומכאן שמו) כיום

עובר תחת גשר עד הלום שעליו עובר, בשפלה

תל אביב( 4 'דרך מס

אשדוד ומגיע אל הים התיכון העיר

  . לנמל אשדוד

בשטח העיר קרית גת 

נחל לכיש יוצרים רשת של ואדיות בניצב לנחל 

מצפון לדרום ועוברים בשטח העיר במערך 

, ואדיות וערוצים

ובמקומות שונים משולב בשטח , גבול שכונות

  .פתוח ציבורי

  

  

ערכי טבע ונוף אזוריים 6.5

יערות נטע אדם 6.5.1

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 בית גוברין



  סקר מצב  קיים

אורנים באזור הגבעות של חבל 

 . ברובו אקליפטוסים בגדות נחל לכיש העובר במרכזו

" פלוגות"ר ממוקם בסיס צבאי 

 5,000 -כ המשתרע על שטח של

מהווה  ,הרך שבאזור הקירטון

, אלה הוצא גיר תחוח לצורכי בנייה

רק חלק מן המערות . םוקברי 

אטרון שלם מהתקופה הרומית 

השטח מכוסה בחורש דליל ובתה 

על  ו"אונסק הכריז ארגון  2014

הוא אחד התילים הגדולים והחשובים ביותר מתקופת המקרא 

 1987-1973בשנים . 1932-8חפירות ארכיאולוגיות באזור החלו עוד בימי הבריטים בשנים 

  .  במהלכן אומת סופית זיהוי התל עם לכיש העתיקה

תל  וועיקר דונם 250-שטח התל כ

הלוחמים מהפלוגה הדתית שנפלו בקרב על 

האנדרטה ממוקמת . כיבוש הכפר עיראק אל מנשייה שהוחזק בידי  המצרים במלחמת העצמאות

רום מערב לעיר נמצאת אנדרטה לזכר 

מעולי  4000אנדרטה לזכר ובכניסה הצפונית והראשית לעיר ממוקמת 

מדרום לה ו,אנדרטה זו מוקפת מדשאה רחבה ועצי נוי
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אורנים באזור הגבעות של חבל דונם נטוע  7,000 -כ המשתרע עלפני -)שחריה

  .מ מזרחית לעיר קרית גת"

ברובו אקליפטוסים בגדות נחל לכיש העובר במרכזו, יער נטוע

ר ממוקם בסיס צבאי מצפון ליע. ביער הוסדרו שבילי הליכה ומסלולי אופניים

  .בשטח היער עובר נחל לכיש. המהווה שטח סגור

  גנים לאומיים

המשתרע על שטח שלגן לאומי ". ארץ אלף המערות"מרשה -הגן הלאומי בית גוברין

הקירטון סלע .ם חשוביםייאולוגיובו מערות רבות ושרידים ארכ

אלה הוצא גיר תחוח לצורכי בנייה מערות דרך פתחי. פעמון מערות בצורת יבתלחצ

 בורות מים, בתי בד, מגורים כגון, שימשו לצרכים שונים

אטרון שלם מהתקופה הרומית יגם אמפיתהלאומי גן שטח הב. למבקריםפתוחות 

השטח מכוסה בחורש דליל ובתה . ר ושל כנסייה מהתקופה הצלבניתושרידים מרשימים של מבצ

2014ביוני .עשירה במינים רבים של בעלי חיים וצמחים

   ."אתר מורשת עולמית

הוא אחד התילים הגדולים והחשובים ביותר מתקופת המקרא , דונם 124ששטחו 

חפירות ארכיאולוגיות באזור החלו עוד בימי הבריטים בשנים 

במהלכן אומת סופית זיהוי התל עם לכיש העתיקה, אוסישקין' בוצעו חפירות בראשות פרופ

שטח התל כ. 35 'לדרך מסמצפון , קריית גת גדול מול עתיקות

  .דונם 20-נמוך ומעליו תל מצומצם וגבוה ששטחו כ

  אתרי מורשת

הלוחמים מהפלוגה הדתית שנפלו בקרב על   87אנדרטה לזכר  –אנדרטת עיראק אלמנשיה 

כיבוש הכפר עיראק אל מנשייה שהוחזק בידי  המצרים במלחמת העצמאות

רום מערב לעיר נמצאת אנדרטה לזכר מד .במיקום גבוה לסביבתה ליד הכניסה הצפונית לעיר

ובכניסה הצפונית והראשית לעיר ממוקמת , הנופלים במערכות ישראל

אנדרטה זו מוקפת מדשאה רחבה ועצי נוי. פחו את חייהם בדרכם ארצה

  . מפגש הנחלים לכיש

    

  

שחריה( יער המלאכים

"כארבעה ק. לכיש

יער נטוע - יער פלוגות −

ביער הוסדרו שבילי הליכה ומסלולי אופניים

המהווה שטח סגור

  

גנים לאומיים 6.5.2

הגן הלאומי בית גוברין

ובו מערות רבות ושרידים ארכדונם 

לחצ הנוח תשתית

שימשו לצרכים שונים לאחר מכןו

פתוחות הרבות שבשטח 

ושרידים מרשימים של מבצ

עשירה במינים רבים של בעלי חיים וצמחים, תיכונית- ים

אתר מורשת עולמית"הגן הלאומי כ

ששטחו  -תל לכיש

חפירות ארכיאולוגיות באזור החלו עוד בימי הבריטים בשנים .לבישרא

בוצעו חפירות בראשות פרופ

עתיקות תל - תל עירני

נמוך ומעליו תל מצומצם וגבוה ששטחו כגדול ו

אתרי מורשת 6.5.3

אנדרטת עיראק אלמנשיה 

כיבוש הכפר עיראק אל מנשייה שהוחזק בידי  המצרים במלחמת העצמאות

במיקום גבוה לסביבתה ליד הכניסה הצפונית לעיר

הנופלים במערכות ישראל

פחו את חייהם בדרכם ארצהיאתיופיה שק

מפגש הנחלים לכיש

  

  

  

  

  

  

  



  סקר מצב  קיים

  אנדרטת עיראק אלמנשיה
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אנדרטת עיראק אלמנשיה: 01-9איורים 

  

  

  אנדרטה לזכר עולי אתיופיה: 12

 אנדרטה לנופלים במערכות ישראל

    

  

  

12איור 

אנדרטה לנופלים במערכות ישראל: 11איור 



  סקר מצב  קיים

ברחובות העיר המהווים חלק ממערך התנועה העירוני 

  .ים הפתוחיםבקרנות הרחוב ובשטח

פעילות אנושית ברחוב ותנועה ספונטנית היא 

או רכיבה על (ההליכה . הביטוי הבסיסי ביותר לחיבור ולמגע של האדם עם הסביבה והקהילה

לאינטראקציה של ההולך , הזדמנות למפגש אקראי בין אנשים

  . הנאה מן המרחב הפתוח

כגורם המעודד שימוש במרחב 

, תתקיים הליכה ברחובות ובשבילי העיר

  .מפגשים האנושיים ויחזקו את החיים העירוניים

  :פרק זה עוסק במרחב הציבורי הקיים של קרית גת תוך הפרדה למספר שכבות או מרכיבים

 הכניסות לעיר: 31 
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 המרחב הציבורי

ברחובות העיר המהווים חלק ממערך התנועה העירוני , העירוניות מתרחשת במרחב הציבורי

בקרנות הרחוב ובשטח, בכיכרות, וכן בשדרות, רגל אופניים וכלי רכב

פעילות אנושית ברחוב ותנועה ספונטנית היא . הוא המהות האנושית של העיר

הביטוי הבסיסי ביותר לחיבור ולמגע של האדם עם הסביבה והקהילה

הזדמנות למפגש אקראי בין אנשים מאפשרת ברחובות העיר

הנאה מן המרחב הפתוחמאפשרת כמובן הזדמנות לו, רחב הפיזי שסביבו

כגורם המעודד שימוש במרחב , נציין כאן את חשיבות ההצללות והנוחות האקלימית

תתקיים הליכה ברחובות ובשבילי העיר -ככל שהמרחב הציבורי יספק את הנוחות הזו

מפגשים האנושיים ויחזקו את החיים העירונייםיתרבו ה, שהיה בגנים השכונתיים והרובעיים

פרק זה עוסק במרחב הציבורי הקיים של קרית גת תוך הפרדה למספר שכבות או מרכיבים

 גבולות וכניסות אל העיר

 רשת הרחובות  

 )פנים עירוניים וסביבתיים(צירים ירוקים 

 לב העיר ומוקדי העיר

 שטחים ציבוריים פתוחים 

 כניסות העיר

 ותוארצי ותאזורי דרכיםקרית גת מוקפת 

. התוחמים ומגדירים אותה, 

אינו מהווה גבול  - עובר ממזרח לעיר

אך ממלא תפקיד ראשי מבחינה 

אף על , הונתפס כגובל באזור התעשיי

  .פי שמרוחק מן העיר

י מצפון החוצה את הנגב הצפונ 

מהווה את הגבול המערבי של העיר 

כביש רוחב המקשר את  -35

מהווה גבול  –דרך חבל לכיש אל חברון 

 'מס איור

    

  

המרחב הציבורי 6.6

  מבוא 6.6.1

העירוניות מתרחשת במרחב הציבורי

רגל אופניים וכלי רכב-של הולכי

הוא המהות האנושית של העיר ,הולך הרגל

הביטוי הבסיסי ביותר לחיבור ולמגע של האדם עם הסביבה והקהילה

ברחובות העיר) אופניים

רחב הפיזי שסביבועם המ

נציין כאן את חשיבות ההצללות והנוחות האקלימית

ככל שהמרחב הציבורי יספק את הנוחות הזו - הציבורי

שהיה בגנים השכונתיים והרובעיים

פרק זה עוסק במרחב הציבורי הקיים של קרית גת תוך הפרדה למספר שכבות או מרכיבים

גבולות וכניסות אל העיר •

רשת הרחובות   •

צירים ירוקים  •

לב העיר ומוקדי העיר •

 שכונות •

שטחים ציבוריים פתוחים  •

 

  

כניסות העירגבולות ו 6.6.2

 

קרית גת מוקפת 

, ומסילות רכבת

עובר ממזרח לעירה, "6כביש "

אך ממלא תפקיד ראשי מבחינה , בפועל

ונתפס כגובל באזור התעשיי, תנועתית

פי שמרוחק מן העיר

 -40 'דרך מס

מהווה את הגבול המערבי של העיר , לדרום

  .בפועל

35 'דרך מס

דרך חבל לכיש אל חברון , אשקלון

  .צפוני לעיר



  סקר מצב  קיים

  40' מכיוון דרך מס - כניסה דרומית ראשית: 16

 

. המפרידה את שכונות המגורים מאזור התעשיי

ומתחברת אל , המגיעה מנמל אשדוד

בתוך  שוכניםאשר , ושטחיו החקלאיים

כניסה היא  35 'מס דרךמכיוון 

. הדקלים הצפופה  והאנדרטה לזכר יהודי אתיופיה

הטרוגניות (להכרזה על זהות העיר וערכיה 

ושינויים  "כרמי גת"כניסה זו עתידה להשתנות בקרוב בעקבות הקמת שכונת 

חבר ל עתידגשר נוסף . בצורת מחלף

, "יםשגבולות הנתפ"אלו הם ה

העיר מתרחבת אל  עתידיותבתכניות 

לעיר  ,התרחבות זו מעלה סוגיה חשובה בדבר החיבור של השכונות החדשות

כיצד יכולה העיר להתרחב אל מעבר לכבישים ראשיים מבלי לייצר שכונות 

ר מעבר לכבישים התרחבות של העי

  .ארציים והמסילות תדרוש תשומת לב תכנונית מיוחדת לחיבור עם העיר הקיימת

 כניסה צפונית לאזור התעשייה : 51 'מס איור
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16' איור מס

 

מפרידה את שכונות המגורים מאזור התעשיי -מסילת הרכבת בצד המזרחי של העיר

המגיעה מנמל אשדוד,  יתדרומ, מסילת ברזל נוספת. ת כקצה העיר

ושטחיו החקלאיים" עוזה"מושב  ,מדרום למסילה זו. המסילה המזרחית

  .התחום המוניציפאלי של קרית גת

מכיוון ,מצפון :הכניסה המשמעותית ביותר :הכניסות הראשיות לעיר

הדקלים הצפופה  והאנדרטה לזכר יהודי אתיופיה ברורה מטופחת ומזוהה בזכות חורשת

להכרזה על זהות העיר וערכיה " במה"אשר מהווה , גשר מעל נחל שלווה

כניסה זו עתידה להשתנות בקרוב בעקבות הקמת שכונת 

בצורת מחלףצע והכניסה תוסט מערבה ותב. 35' בדרך מס

  .לרובע הבנים "כרמי גת"

  

 'מכיוון דרך מס,מדרום :כניסה ראשית נוספת

) 3444 'דרך מס(מובילה אל דרך הדרום 

מאפשרת גישה לשכונות המגורים או ישירות לאזור 

ור מובילה ישירות אל אז 35 מדרך

הכניסה בעלת אופי גנרי ואינה כוללת 

ת שכניסה זו תורמת לתפי. סממני זהות ייחודיים

  .ונפרדת מן העיר, אזור התעשייה כישות עצמאית

אלו הם ה. י כבישים ומסילות רכבת"העיר תחומה ומוגדרת ע

בתכניות . םגבולות המוניציפאלייהוהם שונים באופן משמעותי מ

התרחבות זו מעלה סוגיה חשובה בדבר החיבור של השכונות החדשות. הללו

כיצד יכולה העיר להתרחב אל מעבר לכבישים ראשיים מבלי לייצר שכונות  :בכל הרבדים

התרחבות של העי?שהן תתי ערים ומבלי להחליש את מרכז העיר הישן

ארציים והמסילות תדרוש תשומת לב תכנונית מיוחדת לחיבור עם העיר הקיימת

איור אל  35מכביש  –כניסה צפונית ראשית 

 לכיש' שד

    

  

מסילת הרכבת בצד המזרחי של העיר

ת כקצה העירשהמסילה נתפ

המסילה המזרחית

התחום המוניציפאלי של קרית גת

הכניסות הראשיות לעיר

ברורה מטופחת ומזוהה בזכות חורשת

גשר מעל נחל שלווה - בכניסה

כניסה זו עתידה להשתנות בקרוב בעקבות הקמת שכונת ). ופלורליזם

בדרך מסבהסדרי התנועה 

"בין רחוב מרכזי ב

  

  

  

  

  

  

  

  

כניסה ראשית נוספת

מובילה אל דרך הדרום   ,40

מאפשרת גישה לשכונות המגורים או ישירות לאזור 

 . ההתעשיי

מדרךכניסה משנית 

הכניסה בעלת אופי גנרי ואינה כוללת . התעשייה

סממני זהות ייחודיים

אזור התעשייה כישות עצמאית

  

  

העיר תחומה ומוגדרת ע, כאמור

והם שונים באופן משמעותי מ

הללו דרכיםמעבר ל

בכל הרבדים ,עצמה

שהן תתי ערים ומבלי להחליש את מרכז העיר הישן

ארציים והמסילות תדרוש תשומת לב תכנונית מיוחדת לחיבור עם העיר הקיימת/האזוריים

  

כניסה צפונית ראשית : 14' איור מס



  סקר מצב  קיים

רחוב  -שדרות השופטים: 

  מאסף

 -רחוב גאון הירדן: 

התפקוד וההיררכיה . ניתן להגיע מכל מקום לכל מקום

ד הרחובות הקריאות והבהירות של של

החיים צריכים  יכל רובד. הופכים אותו למרכיב מרכזי בדימויה של העיר וביכולת להבין אותה

התנועה המוטורית והתחבורה 

צאות שלד הרחובות הקיים בקרית גת פשוט במהותו אך נעדר היררכיה ואינו בהיר להתמ

ומערך רחובות , המצטלבים במרכזה

. שני צירי רחובות ראשיים רציפים קושרים את העיר מקצה לקצה

. ל העיררחובות אלו מחברים שכונות ומרקמים לאורכם ומובילים אל הכניסות הראשיות ש

לאורך שדרות . של קרית גת" 

שדרות . גן פז ובית המשפט, 

. פרוש כגריד מהווה את שלד הרחובות העירוני

. אי הגדרת חלל הרחובאך סובלים מ

רחוב  –רחוב גאון הירדן : 18: 

 מקומי
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: 17'מס איור

: 18' איור מס

  רשת הרחובות

ניתן להגיע מכל מקום לכל מקום הלכל עיר יש מערכת רחובות בעזרת

הקריאות והבהירות של של, האוריינטציה. של הרחובות הם הבסיס לחיים העירוניים

הופכים אותו למרכיב מרכזי בדימויה של העיר וביכולת להבין אותה

התנועה המוטורית והתחבורה , רוכבי האופניים, הולכי הרגל: לבוא לידי ביטוי במערכת הזאת

שלד הרחובות הקיים בקרית גת פשוט במהותו אך נעדר היררכיה ואינו בהיר להתמ

המצטלבים במרכזה, "העצמאות"ו "לכיש" – לעיר שני רחובות ראשיים

  .מאספים הפרושים בצורת גריד

שני צירי רחובות ראשיים רציפים קושרים את העיר מקצה לקצה – הרחובות הראשיים

רחובות אלו מחברים שכונות ומרקמים לאורכם ומובילים אל הכניסות הראשיות ש

" סדקומנו"וה" קארדו"שדרות לכיש ושדרות העצמאות מהוות את ה

, העירוני הקניון, לב העיר, לכיש  מרוכזים מוסדות ציבור עירוניים

  .העצמאות מחברות את התחנה המרכזית ואת הכניסה הדרומית

פרוש כגריד מהווה את שלד הרחובות העירונימערך רחובות ה-הרחובות המאספים 

  . ןהרחובות המאספים ניזונים מן השכונות ומחברים ביניה

אך סובלים מ, רוב הרחובות המאספים מאופיינים בחתך רחוב רחב יחסית

חלל הרחוב אינו , בחלקים ניכרים מן העיר

מגרשי חניה רחבים : מוגדר באמצעות המבנים

וון העמדת המבנים וקיומם של 

מגרשים ריקים גורמים לתחושת רחוב ללא 

לאורך הרחובות המאספים פזורים 

פינות ישיבה ואזורי , מוקדי מסחר מקומיים

אף על פי שלכל אלו פוטנציאל ליצירת 

הרחובות  בפועל,זהות וחיזוק ההתמצאות

העוזרות  וחסרים נקודות ציון עירוניות

, באזורים רבים בעיר.חסרי זהותנותרו 

רוחב הרחובות והיעדר רצף עצי רחוב או הצללה 

הרחובות . אינם מזמינים להליכה ושהיה

אינם פעילים ומעוררים תחושה של חדגוניות 

, נתפסים בעיר כקצה השכונותהרחובות המאספים 

ולא כחלל , השנייכגבול בין ישות עירונית אחת ל

  .םומפגיש ביניה רחוב המאחד את שני צדיו

: 'איור מס

    

  

רשת הרחובות 6.6.3

לכל עיר יש מערכת רחובות בעזרת

של הרחובות הם הבסיס לחיים העירוניים

הופכים אותו למרכיב מרכזי בדימויה של העיר וביכולת להבין אותה

לבוא לידי ביטוי במערכת הזאת

  . הציבורית

שלד הרחובות הקיים בקרית גת פשוט במהותו אך נעדר היררכיה ואינו בהיר להתמ

לעיר שני רחובות ראשיים. והבנה

מאספים הפרושים בצורת גריד

הרחובות הראשיים

רחובות אלו מחברים שכונות ומרקמים לאורכם ומובילים אל הכניסות הראשיות ש

שדרות לכיש ושדרות העצמאות מהוות את ה

לכיש  מרוכזים מוסדות ציבור עירוניים

העצמאות מחברות את התחנה המרכזית ואת הכניסה הדרומית

הרחובות המאספים 

הרחובות המאספים ניזונים מן השכונות ומחברים ביניה

רוב הרחובות המאספים מאופיינים בחתך רחוב רחב יחסית

בחלקים ניכרים מן העיר

מוגדר באמצעות המבנים

וון העמדת המבנים וקיומם של יכ, סמוך לרחובב

מגרשים ריקים גורמים לתחושת רחוב ללא 

לאורך הרחובות המאספים פזורים . גבולות

מוקדי מסחר מקומיים

אף על פי שלכל אלו פוטנציאל ליצירת . גינון

זהות וחיזוק ההתמצאות

וחסרים נקודות ציון עירוניות

נותרו ו ,בהתמצאות

רוחב הרחובות והיעדר רצף עצי רחוב או הצללה 

אינם מזמינים להליכה ושהיה, אחרת

אינם פעילים ומעוררים תחושה של חדגוניות 

  .וריקנות

הרחובות המאספים 

כגבול בין ישות עירונית אחת ל

רחוב המאחד את שני צדיו

  



  סקר מצב  קיים

ברחובות שכונתיים .רחובות שכונתיים המשרתים בעיקר את התושבים

ניכרת תנועת הולכי רגל ופעילות עירונית 

  

הגישה . הסמוכים להאין כיום שבילי הליכה הקושרים את קרית גת אל אתרי הטבע והנופש 

ה אינה מאפשרת הליכה רגלית או רכיב

לאורך נחל לכיש ולעבור במעבר חקלאי החוצה את 

  .הקשר אל יער פלוגות איננו מוסדר והשביל אינו מסומן או משולט

אשר מתאחדים בצפון , נחל נועם ונחל שלווה

הוסדרו , המקטעים אשר עוברים בתוך המרקם העירוני

אך ללא רציפות , פים"לק מן המקטעים הללו קיימים שצ

כאשר , בשולי בעיר נותרו הנחלים פתוחים

ומעניק לו , אשר מדגיש את מעבר הנחל בתחומו

, נגיש וזמין, ומהווה חלק אינטגרלי מן הפארק
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רחובות שכונתיים המשרתים בעיקר את התושבים -רחובות מקומיים

ניכרת תנועת הולכי רגל ופעילות עירונית  -פים  ומוסדות חינוך וציבור"שלאורכם ממוקמים שצ

מערך הדרכים העירוני: 19 'מס איור

 ם ירוקים

אין כיום שבילי הליכה הקושרים את קרית גת אל אתרי הטבע והנופש 

אינה מאפשרת הליכה רגלית או רכיב; או שדות 35 'באמצעות דרך מסאל יער המלאכים היא 

לאורך נחל לכיש ולעבור במעבר חקלאי החוצה את רגלית אל יער פלוגות ניתן ללכת 

הקשר אל יער פלוגות איננו מוסדר והשביל אינו מסומן או משולט

נחל נועם ונחל שלווה: בתחומה של קרית גת עוברים שני נחלי אכזב

המקטעים אשר עוברים בתוך המרקם העירוני. העיר וזורמים צפונה אל נחל לכיש

לק מן המקטעים הללו קיימים שצלאורך ח. קרקעית-והוכנסו לצנרת תת

בשולי בעיר נותרו הנחלים פתוחים. מובהקת וללא כל ביטוי נופי המאזכר את תוואי הנחל

אשר מדגיש את מעבר הנחל בתחומו -ז"יוצא דופן הוא גן פ. הם מוסדרים ומגודרים

ומהווה חלק אינטגרלי מן הפארק, ומההנחל זורם בו בעונה הגש. 

    

  

רחובות מקומיים

שלאורכם ממוקמים שצ

 .ערה

ם ירוקיםרצפי 6.6.4

אין כיום שבילי הליכה הקושרים את קרית גת אל אתרי הטבע והנופש 

אל יער המלאכים היא 

אל יער פלוגות ניתן ללכת . אופניים על

הקשר אל יער פלוגות איננו מוסדר והשביל אינו מסומן או משולט. 40 'מסדרך 

בתחומה של קרית גת עוברים שני נחלי אכזב

העיר וזורמים צפונה אל נחל לכיש

והוכנסו לצנרת תת

מובהקת וללא כל ביטוי נופי המאזכר את תוואי הנחל

הם מוסדרים ומגודרים

. תפקיד מרכזי בגן

  . בשאר השנה



  סקר מצב  קיים

, ומוסדות ציבורפים "שצמעברים ציבוריים הקושרים 

אלו מהווים מסלולים אלטרנטיביים 

טיילת  דוגמת,ירוקים צירים. 

עוברת בין , ל ורובע אתרי המקרא צפונה

רצף הליכה ורכיבה בעומק השכונה ובמנותק מן 

וקושרת בין שכונת , סילת הרכבת

אלא  -גם כאן מתאפשר רצף הליכה ורכיבה

-הם אינם נפרשים לכדי מערכת כלל

  .רובעית להליכה רגלית ולרכיבת אופניים

) וסטס'ממסצ MITשהוכנה בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת 

, מציגה מספר חלופות לרישות העיר במסלולי אופניים שיהפכו אותה לנגישה לרכיבת אופניים

התכנית מציגה . באופניים ככלי תחבורה עיקרי

  .מספר חלופות המנסות כל אחת בדרכה ליצור רצף שבילי אופניים בעלי דגשים שונים

 שבילי האופניים בתכנית האב הנושאית
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מעברים ציבוריים הקושרים  - רשת הרחובותשל  

אלו מהווים מסלולים אלטרנטיביים מעברים או שבילים . מנותקים מן התנועה המוטורית

. ם בחדשותוהם קיימים גם בשכונות הוותיקות וג

ל ורובע אתרי המקרא צפונה"דרך רובע צה, הקושרת מפארק מעפילי אגוז

רצף הליכה ורכיבה בעומק השכונה ובמנותק מן  יםמאפשר ,)פים השכונתיים

  .  התנועה המוטורית

סילת הרכבתומ 40 'דרך מסבדרום העיר מלווה טיילת דופן את 

גם כאן מתאפשר רצף הליכה ורכיבה. "ל"צה"שכונת ו "הדרום- שער"שכונת 

  .שהרצף הזה ממוקם מחוץ לשכונות ומהווה את גבולן

הם אינם נפרשים לכדי מערכת כלל. בין הצירים הירוקים הקיימים כיום אין המשכיות

רובעית להליכה רגלית ולרכיבת אופנייםההשכונתית ו אך נותנים מענה ברמה

  שבילי אופניים

שהוכנה בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת (תכנית האב לשבילי אופניים 

מציגה מספר חלופות לרישות העיר במסלולי אופניים שיהפכו אותה לנגישה לרכיבת אופניים

באופניים ככלי תחבורה עיקרי יקשרו את המוקדים השונים ויעודדו שימוש

מספר חלופות המנסות כל אחת בדרכה ליצור רצף שבילי אופניים בעלי דגשים שונים

שבילי האופניים בתכנית האב הנושאית: 24-20איורים 

    

  

משליםרובד 

מנותקים מן התנועה המוטוריתו

והם קיימים גם בשכונות הוותיקות וג, להליכה ברחוב

הקושרת מפארק מעפילי אגוז( כנען

פים השכונתיים"השכונות והשצ

התנועה המוטורית

בדרום העיר מלווה טיילת דופן את 

שכונת , "מגדים"

שהרצף הזה ממוקם מחוץ לשכונות ומהווה את גבולן

בין הצירים הירוקים הקיימים כיום אין המשכיות

אך נותנים מענה ברמה, עירונית

שבילי אופניים 6.6.5

תכנית האב לשבילי אופניים 

מציגה מספר חלופות לרישות העיר במסלולי אופניים שיהפכו אותה לנגישה לרכיבת אופניים

יקשרו את המוקדים השונים ויעודדו שימוש

מספר חלופות המנסות כל אחת בדרכה ליצור רצף שבילי אופניים בעלי דגשים שונים

  

  



  סקר מצב  קיים

–ז "פגן . האינה מזמינה לשהיי

עם כל זאת  אזור .אך חיבורו אל הרחוב לוקה בחסר

  .זה אכן מהווה את נקודת הציון העירונית המשמעותית והמזוהה ביותר עם העיר

ניכר כי העירייה החלה לאחרונה בהשקעת משאבים בשיפור המרחב הציבורי באזור לב 

חודש ושולבו בו אזורי ישיבה בין עצי 

ומתחם , "BIG"מתחם : בשנים האחרונות קמו שני מוקדים מסחריים גדולים בדרום העיר

ל גישה ברכב פרטי מבוססים ע

תושבים רבים וגם מרכז אליו 

מוקד . ללב העיר היא חלשה התעשייה

לא ניכר כי אלפי . מוקד המסחר והשירותים של העיר

ומשתמשים בשירותי , בכל יום מגיעים גם ללב העיר

לב העיר והמוקדים : 25-

 העירוניים
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 לב העיר ומוקדים עירוניים

תו או ,העיר של קרית גת "לב"

 ,מקום המרכז אליו את ההתרחשויות והקהל

המקום  המבטא את זהות העיר ומעורר את 

  ?תחושת הגאווה המקומית

עיר מובהק המרכז אליו את  "לב

העיר  "לב". רוב הפונקציות הציבוריות בעיר

 "העצמאות"ו "לכיש"שוכן בצומת השדרות 

הוא כולל . ומתפרש דרומה עד תחנת הרכבת

. מרכז מסחרי וקניון, שוק עירוני

כיכר , הבניין העיריי:מוסדות ציבור

 הבריכת השחיי, מרכז תרבות

מרכזי .ז"גן פ -בתי כנסת ופארק עירוני

תחנה : תחבורה נמצאים במרחק הליכה קצר

  .מרכזית ותחנת רכבת

אף על פי שאזור זה מאגד את מגוון 

לעודד פעילות עירונית המרכיבים הנחוצים בכדי 

הוא אינו מהווה , תוססת לאורך כל שעות היום

המרכז המסחרי סובל . מוקד שהיה ובילוי

כיכר העיר אינה . הזדקנות והתרוקנות

בקנה מידה  ומתאפיינת, נפתחת לשדרות לכיש

אינה מזמינה לשהיי הכיכר. אזורי ישיבהמעט מעט אזורים מוצללים ו

אך חיבורו אל הרחוב לוקה בחסר, מהווה נקודת ציון עירונית המזוהה עם העיר

זה אכן מהווה את נקודת הציון העירונית המשמעותית והמזוהה ביותר עם העיר

ניכר כי העירייה החלה לאחרונה בהשקעת משאבים בשיפור המרחב הציבורי באזור לב 

חודש ושולבו בו אזורי ישיבה בין עצי  )מול בריכת השחייה(לכיש קטע הרחוב בשדרות 

  .פיתוח זה בולט מאוד במרחב הציבורי בשל מרכיביו

בשנים האחרונות קמו שני מוקדים מסחריים גדולים בדרום העיר

מבוססים ע, המאכלסים רשתות וחנויות בקנה מידה גדול

  .המתבטאת במגרשי חניה רחבי ידיים בדופן הרחוב

מרכז אליו  האזור התעשיי. מבחינת תעסוקה מהווה לב העיר מוקד משני

התעשייההזיקה הקיימת כיום בין אזור . כמויות גדולות של יוממים

מוקד המסחר והשירותים של העיר אינו מקיים יחסי גומלין עם

בכל יום מגיעים גם ללב העיר ההעובדים הפוקדים את אזור התעשיי

  .המסחר שהוא מציע

-27איורים  

    

  

לב העיר ומוקדים עירוניים 6.6.6

"היכן נמצא 

מקום המרכז אליו את ההתרחשויות והקהל

המקום  המבטא את זהות העיר ומעורר את 

תחושת הגאווה המקומית

לב"לקרית גת 

רוב הפונקציות הציבוריות בעיר

שוכן בצומת השדרות 

ומתפרש דרומה עד תחנת הרכבת

שוק עירוני: סחרמוקדי מ

מוסדות ציבור

מרכז תרבות,עירונית

בתי כנסת ופארק עירוני,העירונית

תחבורה נמצאים במרחק הליכה קצר

מרכזית ותחנת רכבת

אף על פי שאזור זה מאגד את מגוון 

המרכיבים הנחוצים בכדי 

תוססת לאורך כל שעות היום

מוקד שהיה ובילוי

הזדקנות והתרוקנות, מהזנחה

נפתחת לשדרות לכיש

מעט אזורים מוצללים ו, גדול מאוד

מהווה נקודת ציון עירונית המזוהה עם העיר

זה אכן מהווה את נקודת הציון העירונית המשמעותית והמזוהה ביותר עם העיר

ניכר כי העירייה החלה לאחרונה בהשקעת משאבים בשיפור המרחב הציבורי באזור לב 

קטע הרחוב בשדרות .העיר

פיתוח זה בולט מאוד במרחב הציבורי בשל מרכיביו.פיקוס גדולים

בשנים האחרונות קמו שני מוקדים מסחריים גדולים בדרום העיר

המאכלסים רשתות וחנויות בקנה מידה גדול, "מעפילי אגוז"

המתבטאת במגרשי חניה רחבי ידיים בדופן הרחוב

מבחינת תעסוקה מהווה לב העיר מוקד משני

כמויות גדולות של יוממים

אינו מקיים יחסי גומלין עםהתעסוקה 

העובדים הפוקדים את אזור התעשיי

המסחר שהוא מציע



  סקר מצב  קיים

יהווה המרחק מן , עם הרחבת העיר צפונה

יום של -קודו כמוקד עירוני פעיל בחיי היום

  

כל שכונה מורכבת ממבנה פיזי וחברתי המעיד על 

דת כיום מתמוד. ועל הצרכים העירוניים והלאומיים שהיא נועדה למלא

תוך שימור הייחודיות , אחד 

  : ניתן להגדיר שלוש טיפולוגיות שכונתיות עיקריות המבטאות שונות פיזית וחברתית
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עם הרחבת העיר צפונה. לב העיר שוכן כיום בחלקה הדרומי של העיר

קודו כמוקד עירוני פעיל בחיי היוםהשכונות החדשות ללב העיר מרכיב מכריע בתפ

 .  

  סכמת השלד העירוני: 28 'מס איור

  שכונות העיר

כל שכונה מורכבת ממבנה פיזי וחברתי המעיד על  ,ה שכונות שכונותחתית גת התפ

ועל הצרכים העירוניים והלאומיים שהיא נועדה למלא, התקופה בה היא נבנתה

 העיר עם הרצון לקשור שכונות מובדלות זו מזו לכדי מארג עירוני

  .והמבנה הקהילתי של כל שכונה

ניתן להגדיר שלוש טיפולוגיות שכונתיות עיקריות המבטאות שונות פיזית וחברתית

    

  

לב העיר שוכן כיום בחלקה הדרומי של העיר

השכונות החדשות ללב העיר מרכיב מכריע בתפ

. תושבי כלל העיר

  

  

שכונות העיר 6.6.7

ית גת התפיקר

התקופה בה היא נבנתה

העיר עם הרצון לקשור שכונות מובדלות זו מזו לכדי מארג עירוני

והמבנה הקהילתי של כל שכונה

ניתן להגדיר שלוש טיפולוגיות שכונתיות עיקריות המבטאות שונות פיזית וחברתית



  סקר מצב  קיים

  שכונה חדשה–רובע הבנים 

שכונת מלכי ישראל  -שדרות השופטים

  )70-שנות ה

  מאפייני השכונות: 29-

  שיכונים ותיקים - שדרות גת

מאופיינות  ,70 - הווסדה ועד שנות 

  .אלא גורם המשקף את השונות הזו

למערך השטחים הפתוחים השפעה ישירה על איכות החיים של תושבי העיר והבאים 

ניתן לראות את כלל השטחים הפתוחים בעיר כמערכת המורכבת 

המטרה . אופן תפקודם ואוכלוסיית היעד שלהם

ליצור מערכת רציפה ונגישה המחברת בין המערכות המבונות השונות ובין המערכת 

לכי רגל וצירי וצירי ה, שבילי אופניים
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רובע הבנים 

שדרות השופטים

שנות ה(

-31' מס איור

שדרות גת

ווסדה ועד שנות יבקרית גת מה שיכונים שנבנוכוללות  השכונות הוותיקות

בבניינים משותפים בני שתיים עד ארבע 

אופן . המבנים אינם מתייחסים לרחוב

העמדתם מתייחס לחללים הפתוחים 

מערך שבילים להולכי רגל . ם

השטחים הציבוריים . מוביל אל המבנים

  ). גינות משחק(

בנים ממאופיינות ב70-90שכונות שנות ה 

מתיישרים לחזית , )קומות 4

ובין הרחוב  םאך ביניה, 

חצרות הבתים . מפרידים מגרשי חניה רחבים

פים גדולים "השצ. תחומות בגדרות או קירות

  .וממוקמים בעומק השכונה

מאופיינות בעירוב של  השכונות החדשות

ביב סמאורגנות , בניה רוויה עם צמודי קרקע

במרכז . המוקף רחוב טבעתי 

השכונה על פי רוב  שטחים פתוחים בקנה 

המרקם הבנוי . ומוסדות ציבור

, מתאפיין במרווחים גדולים בין הבניינים

, אשר מייצרים דפנות רחוב שאין המשכיות

. ואינן מעודדות הליכה או שהיה ברחוב

אינם חוצים דרך  המאספים

ות ואין יחסי גומלין בין שכונ

  

לידי ביטוי גם  הבאהשונות בין השכונות 

, בגיאומטריה שלהם ;בפרישת הרחובות

  .ברוחבם ובמרחק בין הצמתים

רשת הרחובות הקושרים את 

אלא גורם המשקף את השונות הזו, אינם מהווים גורם מאחד

 השטחים הפתוחים

למערך השטחים הפתוחים השפעה ישירה על איכות החיים של תושבי העיר והבאים 

ניתן לראות את כלל השטחים הפתוחים בעיר כמערכת המורכבת  ,באופן כללי

אופן תפקודם ואוכלוסיית היעד שלהם, בהתאם לגודלם, מטיפוסים שונים של גנים

ליצור מערכת רציפה ונגישה המחברת בין המערכות המבונות השונות ובין המערכת 

שבילי אופניים, רחובות :הטבעית לסביבה העירונית דרך צירי התנועה

    

  

השכונות הוותיקות

בבניינים משותפים בני שתיים עד ארבע 

המבנים אינם מתייחסים לרחוב. קומות

העמדתם מתייחס לחללים הפתוחים 

םשביניה) פים"שפ(

מוביל אל המבנים

(הפתוחים קטנים 

שכונות שנות ה 

4-8(גבוהים יותר 

, לאורך הרחוב

מפרידים מגרשי חניה רחבים

תחומות בגדרות או קירות

וממוקמים בעומק השכונה, יותר

השכונות החדשות

בניה רוויה עם צמודי קרקע

המוקף רחוב טבעתי  גרעין פנימי

השכונה על פי רוב  שטחים פתוחים בקנה 

ומוסדות ציבור, מידה גדול

מתאפיין במרווחים גדולים בין הבניינים

אשר מייצרים דפנות רחוב שאין המשכיות

ואינן מעודדות הליכה או שהיה ברחוב

המאספיםרחובות ה

ואין יחסי גומלין בין שכונ, השכונה

  . הסמוכות זו לזו

השונות בין השכונות 

בפרישת הרחובות

ברוחבם ובמרחק בין הצמתים

רשת הרחובות הקושרים את , המרחב הציבורי

אינם מהווים גורם מאחד, השכונות 

השטחים הפתוחיםפרישת  6.7

  מבוא 6.7.1

למערך השטחים הפתוחים השפעה ישירה על איכות החיים של תושבי העיר והבאים 

באופן כללי. בתחומה

מטיפוסים שונים של גנים

ליצור מערכת רציפה ונגישה המחברת בין המערכות המבונות השונות ובין המערכת  הכללית הינה

הטבעית לסביבה העירונית דרך צירי התנועה



  סקר מצב  קיים

, תוך כדי מתן מענה לכל צורכי הנופש והפנאי של האוכלוסייה ברמה השכונתית

 

המוגדרים במסמך הבין משרדי לתכנון שטחים ציבוריים פתוחים 

, כולל מסעה מרוצפת' מ 8-5רצועה ברוחב של בין 

רחבות ישיבה , דונם כוללים גינון ונטיעות

פינות , כולל אזורי משחק, דונם

  .דונם במרחק הליכה מאזור מגורים

כולל בנוסף . דונם נמצא סמוך למרכז חינוך וקהילה רובעי

מסלולי , שטח פתוח לשימושי ספורט

פנאי ונופש ברמה , מכיל  מגוון פעילויות ספורט

ופעילויות , בילוי בחיק הטבע

יכול לכלול גם שימושים ברמה העירונית על מנת לפצות על 

על אף תרומתם למרחב " חקלאיים

אינם ,  ולתרבות הבילוי בחיק הטבע של תושבי העיר והבאים בתחומה

אלא אם הקרקע מיועדת לשטחים 

 . רך השטחים הפתוחים
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תוך כדי מתן מענה לכל צורכי הנופש והפנאי של האוכלוסייה ברמה השכונתית, 

  .ית

 סטנדרטים לשטחים ציבוריים פתוחים

המוגדרים במסמך הבין משרדי לתכנון שטחים ציבוריים פתוחים  טיפוסי השטחים הפתוחים

(:  

רצועה ברוחב של בין  -" לכי רגל ורוכבי אופניים

  .  שילוב נטיעות וגינון

דונם כוללים גינון ונטיעות 1גנים בגודל של עד  -" פינות ישיבה ורחבות

  .וריהוט רחוב

דונם 5-2גינות בגודל שבין  -" גינות משחק פנים שכונתיות

  .ישיבה מוצלות צמוד לאזור מגורים

דונם במרחק הליכה מאזור מגורים 20-10גודל שבין  -" פארק שכונתי

דונם נמצא סמוך למרכז חינוך וקהילה רובעי 50-גודל של כ  -" פארק רובעי

שטח פתוח לשימושי ספורט, לפעילויות מקומיות גם אטרקציות מיוחדות

  .אופניים ושירותים נלווים

מכיל  מגוון פעילויות ספורט -דונם  100-גודל של כ -" פארק עירוני

  .כולל אטרקציות בילוי ושירותי הסעדה, 

בילוי בחיק הטבע, פארק למטרות שימור מרחב נופי -"  פארק מטרופוליני

יכול לכלול גם שימושים ברמה העירונית על מנת לפצות על (נופש ופנאי אקסטנסיביים 

  ).מחסור בטבורה של העיר

חקלאייםשטחים "ו" שטחי יער", "שמורות טבע", "גן לאומי

ולתרבות הבילוי בחיק הטבע של תושבי העיר והבאים בתחומה, הפתוח של העיר

  .נכללים במדדי השטחים הפתוחים לנפש

אלא אם הקרקע מיועדת לשטחים (אינם נכללים במדדי השטחים " טבע עירוני

רך השטחים הפתוחיםפוטנציאל להוות נדבך נוסף במע אלו לשטחים). 

    

  

, רכיבה באופניים

יתרובעית והעירונה

סטנדרטים לשטחים ציבוריים פתוחים 6.7.2

טיפוסי השטחים הפתוחים

)2008מאי (בערים 

לכי רגל ורוכבי אופנייםוצירי ה" .1

שילוב נטיעות וגינון

פינות ישיבה ורחבות" .2

וריהוט רחוב

גינות משחק פנים שכונתיות" .3

ישיבה מוצלות צמוד לאזור מגורים

פארק שכונתי" .4

פארק רובעי" .5

לפעילויות מקומיות גם אטרקציות מיוחדות

אופניים ושירותים נלווים

פארק עירוני" .6

, העירונית

פארק מטרופוליני" .7

נופש ופנאי אקסטנסיביים 

מחסור בטבורה של העיר

גן לאומי" .8

הפתוח של העיר

נכללים במדדי השטחים הפתוחים לנפש

טבע עירוני"שטחי  .9

). פתוחים

  

  

  

  

  

  

  

  



  סקר מצב  קיים

  פים "טבלת סיכום סטנדרטים לתכנון שצ

  

-מסמך הביןבהתאם ל, זה יעסוק בניתוח כמותי של השטחים הפתוחים הקיימים בעיר

לא ניתן לקבל מר כי לוסייג ו

  .תמונה מלאה מן הניתוח הכמותי ללא המרכיב האיכותי של השטחים הפתוחים

וכן פינות ישיבה ורחבות , לא מסוכמים השטחים של צירי הולכי רגל ושבילי אופניים

. לא כוללת שטחים אלו ,כפי שנקבעה במסמך הבין משרדי

) דונם 2-5(את השטחים הפתוחים למאזן בין גינות משחק פנים שכונתיות 

ואנו רואים חשיבות רבה יותר לחיבור של שתי 

שכונתיים בעוד בדפוסי - בדפוסי בניה ותיקים ניתן למצוא ריבוי של גנים פנים

לפיכך בדיקת הקצאות שטחים פתוחים 

 –הכוללים פארק עירוני, דונם

מתפרש על שטח (הקרוב  והפארק הצפוני המתוכנן לקום בעתיד

פארק ", "פארק מעפילי אגוז"

  . פנים שכונתיים-
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טבלת סיכום סטנדרטים לתכנון שצ: 23 'מס איור

  2008מאי , מסמך בין משרדי

זה יעסוק בניתוח כמותי של השטחים הפתוחים הקיימים בעיר

סייג ויש ל). 2008מאי (משרדי לתכנון שטחים ציבוריים פתוחים בערים 

תמונה מלאה מן הניתוח הכמותי ללא המרכיב האיכותי של השטחים הפתוחים

לא מסוכמים השטחים של צירי הולכי רגל ושבילי אופניים

כפי שנקבעה במסמך הבין משרדי ,הפרוגרמהוהיות 

את השטחים הפתוחים למאזן בין גינות משחק פנים שכונתיות ההתייחסות בניתוח הקצ

ואנו רואים חשיבות רבה יותר לחיבור של שתי , חשובה פחות בעיננו) דונם 8-20

בדפוסי בניה ותיקים ניתן למצוא ריבוי של גנים פנים

לפיכך בדיקת הקצאות שטחים פתוחים . טח לטובת גן שכונתי גדול מאודהבניה החדשים רוכז הש

  .מתייחסת לרמה השכונתית הכוללת

  מערך השטחים הפתוחים בקרית גת

דונם 2800 - השטחים הפתוחים בקרית גת מתפרשים על פני כ

והפארק הצפוני המתוכנן לקום בעתיד - לאורך נחל לכיש

" –פארקים רובעיים, "ז"גן פ" - גן עירוני בלב העיר, 

-ועשרות גנים שכונתיים גדולים ובינוניים וכן גנים קטנים

    

  

מסמך בין משרדי: מקור

זה יעסוק בניתוח כמותי של השטחים הפתוחים הקיימים בעיר סעיף

משרדי לתכנון שטחים ציבוריים פתוחים בערים 

תמונה מלאה מן הניתוח הכמותי ללא המרכיב האיכותי של השטחים הפתוחים

לא מסוכמים השטחים של צירי הולכי רגל ושבילי אופניים, ככלל

היות , דונם 1עד 

ההתייחסות בניתוח הקצ

20( וגנים שכונתיים 

בדפוסי בניה ותיקים ניתן למצוא ריבוי של גנים פנים. קטגוריות אלו

הבניה החדשים רוכז הש

מתייחסת לרמה השכונתית הכוללת

  

מערך השטחים הפתוחים בקרית גת 6.7.3

השטחים הפתוחים בקרית גת מתפרשים על פני כ

לאורך נחל לכיש "א"פארק אל"

, )דונם 550 -כ של

ועשרות גנים שכונתיים גדולים ובינוניים וכן גנים קטנים "השופטים



  סקר מצב  קיים

דרך רך טיילת מערבית לאו: 

  .גת בצפון העיר-אשר ממשיכה אל שכונת כרמי

, פים ומבני ציבור"מספר צירים ירוקים עוברים בעיר עוברים בעומק השכונות וקושרים שצ

יצור מחד גיסא פיתוח נופי אשר מותאם 

 תבשכונות הוותיקו. גיסא מאפשר מייצר הצללות ונוחות אקלימית

. לא גובו באחזקה שוטפת והם סובלים מהזנחה והזדקנות

ם מאלו המפותחים ואינם שוני

  פ "סווג לפי גודל ותפקוד השצ

  )קומפילצית מצב קיים ותכניות מאושרות
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: אותה ותהתוחמ הדרכיםהעיר עטופה ברצפים ירוקים לאורך 

אשר ממשיכה אל שכונת כרמי, טיילת דרומית לאורך מסילת הרכבת

מספר צירים ירוקים עוברים בעיר עוברים בעומק השכונות וקושרים שצ

  . ומאפשרים אלטרנטיבה להולכי הרגל ורוכבי האופניים

יצור מחד גיסא פיתוח נופי אשר מותאם באופן כללי יש לציין את הקושי של קרית גת ל

גיסא מאפשר מייצר הצללות ונוחות אקלימית ומאידך,למיעוט המשקעים

לא גובו באחזקה שוטפת והם סובלים מהזנחה והזדקנות אשר שטחים פתוחים רחבי ידיים

ואינם שוני, השטחים הפתוחים בשכונות החדשות הם בעלי פיתוח נופי גנרי

  .מתקשים ביצירת תחושת ייחודיות וזהות

סווג לפי גודל ותפקוד השצ –מערך השטחים הפתוחים : 33 'מס

קומפילצית מצב קיים ותכניות מאושרות פ"ע(

    

  

העיר עטופה ברצפים ירוקים לאורך 

טיילת דרומית לאורך מסילת הרכבת, 40 'מס

מספר צירים ירוקים עוברים בעיר עוברים בעומק השכונות וקושרים שצ

ומאפשרים אלטרנטיבה להולכי הרגל ורוכבי האופניים

באופן כללי יש לציין את הקושי של קרית גת ל

למיעוט המשקעים

שטחים פתוחים רחבי ידיים

השטחים הפתוחים בשכונות החדשות הם בעלי פיתוח נופי גנרי

מתקשים ביצירת תחושת ייחודיות וזהותובחולון ובנתניה 

מס איור

  



  סקר מצב  קיים

  דוד גינת משחק בשכונת רמות

 פ"ע(תקריב  –פ "סווג לפי גודל ותפקוד השצ

  )לצית מצב קיים ותכניות מאושרות

פנים  פ"הוא דוגמא לשצ  )פינת נתיבות שלום

השטח תחום בחלקו במבני מגורים וגם פתוח לרחוב 
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גינת משחק בשכונת רמות: 53 'מס איור

סווג לפי גודל ותפקוד השצ –מערך השטחים הפתוחים : 

לצית מצב קיים ותכניות מאושרותקומפי

 פים לפי גודל וטווחי שירות"פרישת שצ

  גנים פנים שכונתיים
גן פנים שכונתי מאפשר מקום מפגש 

לתושבי השכונה ובשל גודלו הקטן 

יחסית הוא מעניק תחושת שייכות 

קהילתית המייצרת אחריות על המרחב 

היכולת לשלוח ילדים לבדם 

ר עין בין המבנים לגן 

פינת נתיבות שלום(ד "ר מחב"גן משחקים זה ברחוב האדמו

השטח תחום בחלקו במבני מגורים וגם פתוח לרחוב  .מכיל מגרשי משחק ומדשאה

    

  

: 43 'מס איור

 

פרישת שצ 6.7.4

  

גנים פנים שכונתיים  .א
גן פנים שכונתי מאפשר מקום מפגש 

לתושבי השכונה ובשל גודלו הקטן 

יחסית הוא מעניק תחושת שייכות 

קהילתית המייצרת אחריות על המרחב 

היכולת לשלוח ילדים לבדם . (המשותף

ר עין בין המבנים לגן שמירת קש, לגן

  ).'וכו

גן משחקים זה ברחוב האדמו

מכיל מגרשי משחק ומדשאה הגן .שכונתי

  . בחלקו הדרומי



  סקר מצב  קיים

  

טווח שירות עד 

  שכונת אתרי המקרא, גן טיילת כנען
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  גנים שכונתיים

בשכונת אתרי " טיילת כנען

גודל (המקרא הוא דוגמא לגן שכונתי גדול 

פינות , הגן מכיל מדשאה

הגן ממוקם . ישיבה מוצלות ואזורי משחק

כחלק מציר של ירוק , בצפון מערב העיר

.פים"ושצ צים"הקושר רצף של שב

טווח שירות עד  –)דונם 5-2(גן פנים שכונתי: 63 'מס איור

  'מ 150

גן טיילת כנען: 37' מס איור

    

  

גנים שכונתיים  .ב

טיילת כנען"גן 

המקרא הוא דוגמא לגן שכונתי גדול 

הגן מכיל מדשאה). דונם 5-20

ישיבה מוצלות ואזורי משחק

בצפון מערב העיר

הקושר רצף של שב

    



  סקר מצב  קיים

 גן השופטים

  

  .  הופעות והפגנות, ירידים

ובעיים כדוגמת גן השופטים וזאת על מנת לייצר מערכת 

של " קרית גתי"שפה אדריכלית משותפת תוסיף כדי לחזק את האופי ה

  .גן הבנים, 

 'מ 400טווח שירות עד 

 גן השופטים: 39
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גן השופטים: 39' איור מס  רובעיים

כזו ממוקם במר" גן השופטים

פארק של רובע השופטים ומהווה 

הפארק רחב ידיים ומעניק 

. מראה פתוח וירוק לשכונות סביבו

הגן מכיל מגרשי משחקים שמשרתים 

  . תושבים מרחבי העיר

ירידים, גן מסוג זה יכול לאכלס פעילויות עירוניות כגון פסטיבלים

ובעיים כדוגמת גן השופטים וזאת על מנת לייצר מערכת יש לאפשר רצף ירוק בין הפארקים הר

שפה אדריכלית משותפת תוסיף כדי לחזק את האופי ה

, פארק מעפילי אגוז, ז"גן פ: פארקים נוספים בגודל דומה 

טווח שירות עד  –)דונם 20-5( גן שכונתי: 38' מס איור

39' איור מס

    

  

  

רובעיים פארקים  .ג

גן השופטים"

של רובע השופטים ומהווה 

הפארק רחב ידיים ומעניק . רובעי

מראה פתוח וירוק לשכונות סביבו

הגן מכיל מגרשי משחקים שמשרתים 

תושבים מרחבי העיר

גן מסוג זה יכול לאכלס פעילויות עירוניות כגון פסטיבלים

יש לאפשר רצף ירוק בין הפארקים הר

שפה אדריכלית משותפת תוסיף כדי לחזק את האופי ה. ירוקה אחידה

פארקים נוספים בגודל דומה .הפארקים



  סקר מצב  קיים

דופן צפונית פתוחה  -א"פארק אל

 למרחבים ירוקים

  

הפארק משתלב . דונם600-כל זה בשטח של כ

והוא מתוכנן  ,יחסית לסביבת העיר השטוחה

טווח  שירות 
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פארק אל: 14 'מס איור

למרחבים ירוקים

  

ש לובה "נחל לכיש ע –

המאושר  פארק עירוני

שלבים ראשונים ממנו 

רובע "בוצעו באזור הצמוד לשכונת 

" שער הכניסה"פארק זה הוא 

הצפוני לעיר ונקודת המחבר בין חלקה 

. הדרומי לשכונת כרמי גת המתוכננת

בפארק מתוכננים לאורך הנחל מגרשי 

ל ורוכבי טיילת הולכי רג

נקודות , חורשות נטועות

כל זה בשטח של כ, אמפיתיאטרון פתוח וגוף מים מלאכותי

יחסית לסביבת העיר השטוחה ,בשטח טופוגרפי בעל שיפועים והפרשים גדולים

  . בצורה שתאפשר קשרים בין שתי גדותיו של הנחל

טווח  שירות  –)נםדו 100-20( פארק רובעי : 40' מס איור

 מ"ק 1.5

    

  

  

  פארק עירוני  .ד

–א"פארק אל

פארק עירוניהוא , אליאב

שלבים ראשונים ממנו .סטטוטורית

בוצעו באזור הצמוד לשכונת 

פארק זה הוא . "הבנים

הצפוני לעיר ונקודת המחבר בין חלקה 

הדרומי לשכונת כרמי גת המתוכננת

בפארק מתוכננים לאורך הנחל מגרשי 

טיילת הולכי רג, משחק גדולים

חורשות נטועות,אופניים

אמפיתיאטרון פתוח וגוף מים מלאכותי, תצפית

בשטח טופוגרפי בעל שיפועים והפרשים גדולים

בצורה שתאפשר קשרים בין שתי גדותיו של הנחל

  

  



  סקר מצב  קיים

 .ז"מופע נחל שלווה  בגן פ

  :45-43'מס איורים
 א ונחל לכיש"פארק אל

 .בכניסה  לעיר מדרום, נחל שלווה

  35 'לדרך מסא והפארק לכיש מצפון 

, גיאוגרפי של העירבמרכזה ה

  .מחלפים לרכבים/באמצעות מערך גשרים להולכי רגל ושני גשרים
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מופע נחל שלווה  בגן פ

פארק אל

נחל שלווה

א והפארק לכיש מצפון "פארק אל: 24 'מס איור
חי של נחל 

 35 'לדרך מס

מתוכנן פארק צפוני בשטח 

 'בתכנון אדר

כחלק ) נוף נחמיה ארי

ממערך השטחים הפתוחים 

. בשכונה הצפונית כרמי גת

פארק זה הוא המשך לתכנון 

סביבת נחל לכיש בתחום 

במרכזה ה, תהיה זו ריאה ירוקה רחבת ידיים, א"יחד עם פארק אל

באמצעות מערך גשרים להולכי רגל ושני גשרים 35 'דרך מס

 רצפים ירוקים ונחלים

מרכיב משלים במערך השטחים הפתוחים הם 

  :פים"ורצפי השצ) הטיילות(הירוקים 

, הטיילת הדרומית -בחלקה הדרומי של העיר

ומאפשרת תנועה  40 'לדרך מסות חוצצת בין השכונ

הטיילת משמרת מבט פתוח .להולכי רגל ורוכבי אופניים

אל הרי  ,לשטחים החקלאיים מדרום לעיר ואף מזרחה

הקושרת פארק  ,טיילת כנען- במערב העיר

צפונה עם פוטנציאל להתחבר , שכונתי דרך שתי שכונות

  

. ום אין המשכיותבין הצירים הירוקים הקיימים כי

אך נותנים , עירונית-לכדי מערכת כלל 

מענה ברמה השכונתית ורובעית להליכה רגלית ולרכיבת 

מהווה תוואי הנחלים , בנוסף על אלו

רצף טבעי החוצה את העיר ) "לכיש"ו 

מעין , "שלד ירוק"ובעל פוטנציאל משמעותי בבניית 

נאי ונופש החוצה את העיר וקושרת בין חלקיה 

תוואי הנחלים העובר בגבולות העיר אמנם אינו 

אך  ,בשטחים הבנויים" נבלע"ולעיתים 

זהו מוטיב שיכול להוות עמוד שדרה מרכזי בשלד הירוק 

וכן לתת ביטוי נופי ויזואלי לתופעות 

    

  

  

חי של נחל בחלקו המזר

לדרך מסלכיש מצפון 

מתוכנן פארק צפוני בשטח 

בתכנון אדר(דונם 550 -כ של

נוף נחמיה ארי

ממערך השטחים הפתוחים 

בשכונה הצפונית כרמי גת

פארק זה הוא המשך לתכנון 

סביבת נחל לכיש בתחום 

יחד עם פארק אל. העיר

דרך מסשתגשר על 

  

רצפים ירוקים ונחלים -השלד ירוק  .ה

מרכיב משלים במערך השטחים הפתוחים הם 

הירוקים הצירים 

בחלקה הדרומי של העיר

חוצצת בין השכונ

להולכי רגל ורוכבי אופניים

לשטחים החקלאיים מדרום לעיר ואף מזרחה

במערב העיר. יהודה

שכונתי דרך שתי שכונות

  . א"אל פארק אל

בין הצירים הירוקים הקיימים כי

 חובריםהם אינם 

מענה ברמה השכונתית ורובעית להליכה רגלית ולרכיבת 

  .אופניים

בנוסף על אלו

 "נועם","שלווה"(

ובעל פוטנציאל משמעותי בבניית 

נאי ונופש החוצה את העיר וקושרת בין חלקיה רצועת פ

תוואי הנחלים העובר בגבולות העיר אמנם אינו . השונים

ולעיתים , מודגש ברובו

זהו מוטיב שיכול להוות עמוד שדרה מרכזי בשלד הירוק 

וכן לתת ביטוי נופי ויזואלי לתופעות , של העיר



  סקר מצב  קיים

  .'וכו אתרי טבע עירוני

כלל השטחים . והשטח סביב לו מהווה בעצמו רצף ירוק רחב ומשמעותי בעיר

הללו חולקים את אותו רצף גאוגרפי אך אינם מחוברים פיזית על מנת לשרת את הולכי הרגל 

  ית גת
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אתרי טבע עירוני, פי של הנחל לעומת מופע קייצימופע חור: ותהליכים טבעיים

והשטח סביב לו מהווה בעצמו רצף ירוק רחב ומשמעותי בעיר, נחל לכיש בצפון

הללו חולקים את אותו רצף גאוגרפי אך אינם מחוברים פיזית על מנת לשרת את הולכי הרגל 

ית גתיתחום קרהנחלים ב: 64 'מס איור

   

    

  

ותהליכים טבעיים

נחל לכיש בצפון

הללו חולקים את אותו רצף גאוגרפי אך אינם מחוברים פיזית על מנת לשרת את הולכי הרגל 

  . בעיר

  



  סקר מצב  קיים

  

מתוך השטח הכולל של העיר 

 - 71,800(בהתייחס לכמות התושבים בעיר 

  .ר לתושב"מ 42פים לתושב על 

בשונה מערי המרכז , הקושי של העיר

אלא בטיפוח , אינו בהגדרת שטחים פתוחים או שמירה עליהם מפני בניה מתפשטת

יש להשקיע בטיפוח , מתוך נקודת המבט כי העירוניות מתקיימת במרחבים הציבוריים

ולייצר שפה נופית משותפת וקשרים 

  .  מוצללים ומזמינים, על מנת לייצר מערכת רציפה של שטחים פתוחים איכותיים

וקרובה לטבע ולנוף , קרית גת שואפת ליצור דימוי של עיר ירוקה שופעת שטחים פתוחים

הפניית תשומת הלב לרחוב כמרחב 

ושימוש ברחוב כאלמנט מחבר בין הפארקים 
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  הקצאת שטחים פתוחים

מתוך השטח הכולל של העיר  ,דונם של שטחים פתוחים סטטוטוריים 2800 - 

בהתייחס לכמות התושבים בעיר  .10%מהווים  השטחים הפתוחים

פים לתושב על "עומד יחס השצ) בתכניות מאושרות הכולל צפי אוכלוסיי

הקושי של העיר. פרישת השטחים הפתוחים בעיר היא טובה

אינו בהגדרת שטחים פתוחים או שמירה עליהם מפני בניה מתפשטת

  . ותחזוקת השטח הרב שקיים

מתוך נקודת המבט כי העירוניות מתקיימת במרחבים הציבוריים

ולייצר שפה נופית משותפת וקשרים , ם הציבוריים הפתוחים הרבים שיש לקרית גת

על מנת לייצר מערכת רציפה של שטחים פתוחים איכותיים

קרית גת שואפת ליצור דימוי של עיר ירוקה שופעת שטחים פתוחים

הפניית תשומת הלב לרחוב כמרחב , שר בזכות טיפוח השטחים הפתוחיםדימוי זה יתאפ

ושימוש ברחוב כאלמנט מחבר בין הפארקים , ציבורי בו מתקיימים מפגשים ופעילויות עירוניות

  .ובין המוקדים העירוניים השונים

    

  

הקצאת שטחים פתוחים  .ו

- כ בקרית גת

השטחים הפתוחים .)דונם 28,500(

כולל צפי אוכלוסיי

פרישת השטחים הפתוחים בעיר היא טובה, פן כלליבאו

אינו בהגדרת שטחים פתוחים או שמירה עליהם מפני בניה מתפשטת, למשל

ותחזוקת השטח הרב שקיים

מתוך נקודת המבט כי העירוניות מתקיימת במרחבים הציבוריים

ם הציבוריים הפתוחים הרבים שיש לקרית גתהמרחבי

על מנת לייצר מערכת רציפה של שטחים פתוחים איכותיים,  פיזיים ביניהם

קרית גת שואפת ליצור דימוי של עיר ירוקה שופעת שטחים פתוחים

דימוי זה יתאפ. החקלאי

ציבורי בו מתקיימים מפגשים ופעילויות עירוניות

ובין המוקדים העירוניים השונים



  סקר מצב  קיים

זה מעניק לה  יחסי" בידוד. "

האזור עשיר באתרי . קרית גת יושבת באזור התפר בין השפלה הדרומית למרגלות הרי יהודה

מאפשר  - וסמיכותה לנחל לכיש

 .וקד תיירות אזוריכמומהווה פוטנציאל לפיתוחה 

בעיר לא מייצרים שיפועים משמעותיים והקיצוני ביותר נע בין 

 .עירב הנוח

ביטוי נופי ידי יביא ל, פיתוחו כציר ירוק בעיר

יעשיר את מרחב הבחירה של התושבים ויאפשר 

. קריית גת מאופיינת בעושר כמותי של שטחים פתוחים אשר חריג ביחס לערים במרכז הארץ

 פוטנציאל לבנות זהות של עיר

הכניסות . אותה מסביבתה 

עם התפתחות העיר אל מעבר 

ולבטא , לאפיין את כניסות העיר

תידרש בחינה של הקשרים הרצויים בין 

הגדרות אלו ישפיעו על תכנון הרחובות החוצים ועל  

כל שכונה . שר השונות בין השכונות ניכרת לעין

למבנה זה יש חשיבות רבה בעיר הטרוגנית כמו קריית גת 

בהיותם קו התפר בין , שדרות העיר מהוות גורם המבטא את השונות במקום גורם מאחד

תגר התכנוני הינו בין היתר להפוך את שדרות העיר לגורם מאחד ומחבר ברמה 
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 תכנוניות

. "ומבודדת מערים שכנות, קרית גת ממוקמת בשפלה הדרומית 

  .בנוף הפתוח ייחודיות עירונית

קרית גת יושבת באזור התפר בין השפלה הדרומית למרגלות הרי יהודה

וסמיכותה לנחל לכיש, מיקומה על רצף של אתרי נופש. יערות ונופי חקלאות

ומהווה פוטנציאל לפיתוחה , גישה נוחה לאתרי הטבע והמורשת

בעיר לא מייצרים שיפועים משמעותיים והקיצוני ביותר נע בין הטופוגרפיים הפרשי הגבהים 

נוח עידוד תנועת הולכי רגל ואופנייםמייצרת עובדה זו 

פיתוחו כציר ירוק בעיר. נכס נופי משמעותי לעירנחל לכיש מהווה 

יעשיר את מרחב הבחירה של התושבים ויאפשר , פעילההטבעית המערכת ה את

 .הרחבת רשת תנועת הולכי הרגל והאופניים

קריית גת מאופיינת בעושר כמותי של שטחים פתוחים אשר חריג ביחס לערים במרכז הארץ

פוטנציאל לבנות זהות של עירכמותם מהווה , אף כי רוב השטחים כיום אינם מפותחים

 . יםיירוקה עם איכות ח

 ותהמנתק, כבדה ומסילות רכבת דרכיםהעיר תחומה בין 

עם התפתחות העיר אל מעבר  ,בעתיד. 35 'ומדרך מס 40 'מדרך מסהראשיות כיום הן 

לאפיין את כניסות העירהצורך . מחלף- יהפכו כל כניסות העיר לכניסות, 

 .יקבל משנה תוקף ן את זהות העיר

תידרש בחינה של הקשרים הרצויים בין , 35-ו 40עם התפתחות העיר אל מעבר לדרכים 

הגדרות אלו ישפיעו על תכנון הרחובות החוצים ועל   ".ההעיר הוותיק"השכונות החדשות ו

 .אפשרויות חיבור נוספות בין חלקי העיר

שר השונות בין השכונות ניכרת לעיןכא, ית גת התפחתה שכונות שכונות

למבנה זה יש חשיבות רבה בעיר הטרוגנית כמו קריית גת . מבטאת מבנה פיזי וחברתי מובהק

 . ומאפיין זה מן הראוי שיקבל ביטוי בהמשך התכנון

שדרות העיר מהוות גורם המבטא את השונות במקום גורם מאחד

תגר התכנוני הינו בין היתר להפוך את שדרות העיר לגורם מאחד ומחבר ברמה הא

    

  

תכנוניות מסקנות 6.8

  
קרית גת ממוקמת בשפלה הדרומית  •

ייחודיות עירונית

קרית גת יושבת באזור התפר בין השפלה הדרומית למרגלות הרי יהודה •

יערות ונופי חקלאות, טבע

גישה נוחה לאתרי הטבע והמורשת

 

הפרשי הגבהים  •

עובדה זו . 5%-7%

 

נחל לכיש מהווה  •

את ואקולוגי

הרחבת רשת תנועת הולכי הרגל והאופניים

 

קריית גת מאופיינת בעושר כמותי של שטחים פתוחים אשר חריג ביחס לערים במרכז הארץ •

אף כי רוב השטחים כיום אינם מפותחים

ירוקה עם איכות ח

 

העיר תחומה בין  •

הראשיות כיום הן 

, אלו לדרכים

ן את זהות העירבאמצעות

 

עם התפתחות העיר אל מעבר לדרכים  •

השכונות החדשות ו

אפשרויות חיבור נוספות בין חלקי העיר

  

ית גת התפחתה שכונות שכונותיקר •

מבטאת מבנה פיזי וחברתי מובהק

ומאפיין זה מן הראוי שיקבל ביטוי בהמשך התכנון

  

שדרות העיר מהוות גורם המבטא את השונות במקום גורם מאחד •

הא. השכונות

 . עירונית

  

  

  

  

  

  

  



  סקר מצב  קיים

בקרית גת בתחום איכות הסביבה 

, אשר תוכננו במזרח העיר, 

 ך אזוראך בתו, לא מוקמו שימושים רגישים ממזרח למסילת הברזל

מפעלים במגרשים גדולים  וקיימים

ממערב למסילת הברזל לתוך האזור ש

הותוו בשתי , גת. ש.המנוהל על ידי חברת י

אשר לא , עליהן נוספו תכניות ליצירת מגרשים גדולים לשימוש מפעלי אינטל

של אזור התעשיה ) מאוכלסה

תעשיה , על הקמת תחנת כוח ושימושים מזהמים הכוללים תעשיה כימית

בתי יציקה ומפעלי , תעשיות חומרי הדברה ודשנים

טקסטיל , בורסקאותוהתנתה מפעלי 

ה ואזור משולב מסחר ומבני י

 )נפת אשקלון(ועדה המקומית או לאיגוד הערים לאיכות הסביבה 

. לדרוש תסקיר או מסמך בדבר השפעות סביבתיות צפויות ממפעלים או משימושים אחרים

הכולל , ה נקיהימתווה את חלקו המזרחי של אזור התעשיה כאזור לתעשי

, )ס טכנולוגי"מעונות לילדי העובדים ובי

מושים שנאסרו באזור ישל בנוסף

, גידול בעלי חיים, מגרסות, אספלט

התכנית קובעת גם דרישה . ומפעלים אחרים עם פוטנציאל למפגעי ריח

עדה ולו, כמו כן. מוש חורגמינהלת אזור התעשיה לבקשות להיתר או לשי

המקומית ולמשרד לאיכות הסביבה אפשרות לדרוש ממפעלים תסקיר או מסמך סביבתי כתנאי 

עוד נדרשה . ובפרט ממפעלים העלולים לגרום מטרד למלונאות או לשימושים ציבוריים

הגנת נקבע שעם אכלוס אזור התעשיה יוכל המשרד ל

נתן רישיון להקמת מוסכים ועסקים למכירה 

באזור התעשיה החדש ובחלק מרחובות 

איסור על , תנאים למעבדותעוד נקבעו 

ודרישה לקבלת , מאזורי המגורים

על הקמת , ממגורים' מ 1,000

כאשר  מותרת באזורים חקלאיים
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  היבטים סביבתיים
בתחום איכות הסביבה ) תכנון ושימושים בפועל(זה סוקר את המצב הקיים 

zoning (של התעשייה  

, וותיקה הייהמלאכה והתעש מופרד מאזוראזור המגורים 

לא מוקמו שימושים רגישים ממזרח למסילת הברזל. הרכבתמסילת 

וקיימים, נימי לפי סוגי תעשיהלא בוצע איזּור פ 

לתוך האזור ש. ובינוניים לצד מתחמים של בתי מלאכה קטנים ומוסכים

  .חדרו שימושי מסחר

המנוהל על ידי חברת י, ההנחיות הסביבתיות לאזור התעשיה החדש

עליהן נוספו תכניות ליצירת מגרשים גדולים לשימוש מפעלי אינטל 

 .  

ה(המערבי הגדירה מסגרת תכנונית לחלקו  11/ בת

על הקמת תחנת כוח ושימושים מזהמים הכוללים תעשיה כימית וסרתא

תעשיות חומרי הדברה ודשנים, תעשיות אסבסט, ייצור נפיצים

והתנתה מפעלי , משחטות ומפעלים לטיפול בפסולת, מתכת וציפוי מתכות

יאזור לתעשי מסמנתהתכנית . וסבון בפתרונות סביבתיים מתאימים

ועדה המקומית או לאיגוד הערים לאיכות הסביבה והתכנית אפשרה ל

לדרוש תסקיר או מסמך בדבר השפעות סביבתיות צפויות ממפעלים או משימושים אחרים

  .הגדירה אזור למבני ציבור לשירות העובדים 38/ 

מתווה את חלקו המזרחי של אזור התעשיה כאזור לתעשי 257/ 

מעונות לילדי העובדים ובי(מסחר ומבני ציבור  ,גם שימושי מלונאות עסקית

zoning (בנוסף. לבין תעשיה פנימי בין תעסוקה

אספלט, אוסרת התכנית גם על ייצור נפיצים, התעשיה החדש לעיל

ומפעלים אחרים עם פוטנציאל למפגעי ריח, עיבוד עור

מינהלת אזור התעשיה לבקשות להיתר או לשי ת דעת

המקומית ולמשרד לאיכות הסביבה אפשרות לדרוש ממפעלים תסקיר או מסמך סביבתי כתנאי 

ובפרט ממפעלים העלולים לגרום מטרד למלונאות או לשימושים ציבוריים

נקבע שעם אכלוס אזור התעשיה יוכל המשרד ל וכן, לוקת זכויות רעש בין המגרשים

  .הסביבה לדרוש הקמת תחנת ניטור בו

נתן רישיון להקמת מוסכים ועסקים למכירה ירישוי עסקים לא יהעירונית לעל פי המדיניות 

באזור התעשיה החדש ובחלק מרחובות . יהיולהשכרה של כלי רכב פרט לאזורי המלאכה והתעש

עוד נקבעו . תיק נאסר על הקמת מסעדות ומזנוניםו

מאזורי המגורים' מ 500כלים ומכליות לדלק בטווח של עד 

1,000נאסר על הקמת בית מטבחיים בטווח של . היתרים לתחנות דלק

מותרת באזורים חקלאיים(ה יחוות לגידול בעלי חיים ועופות באזורי המגורים והתעשי

    

  

היבטים סביבתיים 7
זה סוקר את המצב הקיים  פרק

  . באופן נושאי

zoning(איּזור  7.1

אזור המגורים 

מסילת   באמצעות

 ותיקהתעשיה הו

ובינוניים לצד מתחמים של בתי מלאכה קטנים ומוסכים

חדרו שימושי מסחר

ההנחיות הסביבתיות לאזור התעשיה החדש

 תכניות מרכזיות

. שינו הנחיות אלו

בת/ 9תכנית 

א התכנית. החדש

ייצור נפיצים, פטרוכימית

מתכת וציפוי מתכות

וסבון בפתרונות סביבתיים מתאימים

התכנית אפשרה ל. ציבור

לדרוש תסקיר או מסמך בדבר השפעות סביבתיות צפויות ממפעלים או משימושים אחרים

/ 101/ 02/ 9ת תכני

/ 02/ 6תכנית 

גם שימושי מלונאות עסקית

zoning(ומבצעת איזּור 

התעשיה החדש לעיל

עיבוד עור, משחטות

ת דעתלקבלת חוו

המקומית ולמשרד לאיכות הסביבה אפשרות לדרוש ממפעלים תסקיר או מסמך סביבתי כתנאי 

ובפרט ממפעלים העלולים לגרום מטרד למלונאות או לשימושים ציבוריים, להיתר

לוקת זכויות רעש בין המגרשיםח

הסביבה לדרוש הקמת תחנת ניטור בו

על פי המדיניות 

ולהשכרה של כלי רכב פרט לאזורי המלאכה והתעש

ואזור התעשיה הו

כלים ומכליות לדלק בטווח של עד י מעסקי מילו

היתרים לתחנות דלק

חוות לגידול בעלי חיים ועופות באזורי המגורים והתעשי



  סקר מצב  קיים

מגבלות , חל איסור על עסקים לחומרי הדברה חקלאיים באזורי המגורים

מיון ואכסון ביצים , טון ליום מותר רק באזור התעשיה

איסור הקמה מתחת לבית מגורים ובאזור 

ס יד יצחק "י איגוד ערים אשקלון ממוקמת בבי

איגוד  של הניטור תחנת באמצעות

 הניתוח. במרכז העיר קרית גת

 תעשייתיים ממקורות מזהמים

  .להלן באיורים
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חל איסור על עסקים לחומרי הדברה חקלאיים באזורי המגורים). ע מאפשרת זאת

טון ליום מותר רק באזור התעשיה 5עיבוד בשר מעל (בדבר תעשיה חקלאית 

איסור הקמה מתחת לבית מגורים ובאזור (מגבלות לגבי מכבסות , )נאסר גם באזור התעשיה

  ).גורים ומסחר

 איכות אוויר וריחות

 תחנת ניטור

י איגוד ערים אשקלון ממוקמת בבי"תחנת ניטור איכות אוויר המופעלת ע

  .במשעול ההעפלה שבמרכז העיר

באמצעות אופיינו במקום השכיחים הפיזור ותנאי הרוחות

במרכז העיר קרית גת, הים לפני מעל מטר143-כ של בגובה הנמצאת

מזהמים לפיזורי ורלבנטי, 2009-2013 :שנים 5-ל נתונים

באיורים מוצגתהניטור  תחנת של ויומיות עונתיות, שנתיות

  שושנות רוח שנתיות: 1' איור מס

    

  

ע מאפשרת זאת"התב

בדבר תעשיה חקלאית 

נאסר גם באזור התעשיה

גורים ומסחרמעורב מ

איכות אוויר וריחות 7.2

תחנת ניטור 7.2.1
תחנת ניטור איכות אוויר המופעלת ע

במשעול ההעפלה שבמרכז העיר

  רוחות 7.2.2
הרוחות משטר

הנמצאת, ערים אשקלון

נתונים על מתבסס

  .ותחבורתיים

שנתיות רוח שושנות



  סקר מצב  קיים

ורוחות  )29%-כ(מזרחיות -דרומיות עד דרום

  . לשנייה

  

  

 

  חורף, אביב
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דרומיות עד דרום רוחות הן השכיחות רוחותה, שנתי

לשנייה מטר 1.78 של ממוצעת בעוצמה,)30%-כ(מערביות עד צפוניות 

  שושנת רוחות לפי עונה: 2' איור מס

  

אביב, סתיו, ץקי: משמאל למעלה ולפי כיוון השעון. שושנות רוחות לפי עונות

    

  

שנתי בממוצע

מערביות עד צפוניות -צפון

  

שושנות רוחות לפי עונות: 1איור



  סקר מצב  קיים

 הרוח עוצמתו ,)19%-כ(דרומיות 

-כ( מערביות-וניות עד צפון

-צפון-מערביות רוחותשולטות 

 בסתיו. לשנייה מטר 1.8 היא 

-כ(מערביות עד צפוניות - ורוחות צפון

 רוחות שולטות, )23:00-07:00

 בשעות .לשנייה מטר 1.1 היא

- כ( מערביות-דרום- דרומיות עד מערביות

 צ"ואחה הצהריים בשעות. לשנייה

 הרוחות עוצמת). 64%-כ(צפוניות 

, )19:00-23:00( והלילה הערב

 של ממוצע על ועומדת יורדת 
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דרומיות  רוחותכמעט באופן בלעדי  נושבות בחורף: 

וניות עד צפוןצפ רוחות שולטות באביב. לשנייה מטר 1.82

שולטות  בקיץ. לשנייה מטר 1.77 היא הממוצעת הרוח

 הממוצעת הרוח עוצמתו ,)41%-כ( מערביות-צפון- 

ורוחות צפון )34%-כ(מזרחיות -דרומיות עד דרום

  .לשנייה מטר 1.73היא  הממוצעת הרוח

07:00( המוקדמות הבוקר ובשעות הלילה בסוף: ניתוח יממתי

היא הממוצעת הרוח עוצמת). 69%-כ(מזרחיות -דרומיות עד דרום

דרומיות עד מערביות רוחות שולטות, )07:00-12:00( הצהריים

לשנייה מטר 1.88עולה ועומדת על  הממוצעת הרוח

צפוניות  עד מערביות-צפון-מערביות רוחות שולטות

הערב בשעות. לשנייה מטר 2.7 של ממוצע על ועומדת

 הרוחות עוצמת). 46%- כ( מערביות-צפון עדצפוניות 

  

    

  

: ניתוח עונתי

82 היא הממוצעת

הרוח עוצמתו,)39%

- צפוןת עד מערביו

דרומיות עד דרום רוחות שולטות

הרוח עוצמתו,)29%

ניתוח יממתי

דרומיות עד דרום

הצהריים עד הבוקר

הרוח עוצמת). 47%

שולטות, )12:00-19:00(

ועומדתממשיכה לעלות 

צפוניות  רוחות שולטות

  .לשנייה מטר 1.4



  סקר מצב  קיים

  ערב ולילה
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ערב ולילה, צהרים, בוקר –שושנת רוחות : 3' איור מס

  

 

    

  

  

  



  סקר מצב  קיים

 מטר 1-מ פחות( החלשות הרוחות

 אבק להסיע עלולות אשר, לשנייה

  

  

 תקן סטיית בנתוני שימוש נעשה

 היציבות מצבי התפלגות מציג

  התפלגות מצבי היציבות השנתית הממוצעת
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הרוחות שכיחות. להלן באיור תמוצג הרוח מהירות

לשנייה מטר 8.5-ל מעל, החזקות הרוחות שכיחות. 20.5

  מהירות הרוחהתפלגות : 4' איור מס

נעשה, התכנית בשטח היציבות מצבי התפלגות קביעת

מציג להלן 5איור . בקרית גת המטאורולוגית בתחנה הרוח

  . הממוצעת

התפלגות מצבי היציבות השנתית הממוצעת: 5' איור מס

    

  

מהירות התפלגות

20.5%היא) לשנייה

  .0.2% היא

קביעת לצורך

הרוח של האופקית

הממוצעת השנתית



  סקר מצב  קיים

 יציבות מצב סביב המתרכזת 

-מ דרום"ק 1.7-כ, עירמרכז ה

מ "ק 1.6-וכ 6' מס לדרךמ מערבית 

-גופרית דו, חמצני- דו חנקן בתחנה זו נמדדים ריכוזי

 של במרחק, קיבוץ שדה יואבב

תחנה זו הינה התחנה . 40' מס

  ).  PM2.5( עדינים

 בתחנת שנמדדו חמצנית ואוזון

PM2.5( ,שדה " בתחנת שנמדדו

  2013-2009שנים , חמצנית ואוזון

  
 שנתיים

  
 שעתיים
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 פעמון התפלגות מעין שמקבלים לראות יתןנ ,שנתית

  . 48% של בשכיחות המופיע) פיזור מזהמים קוני

  איכות אוויר נמדדת
מרכז הב הממוקמת כללית ניטור תחנת היא" קרית גת" הניטור

מ מערבית "ק 5-כ, 40' מסדרך מ מזרחית ל"ק 1-כ, 35' 

בתחנה זו נמדדים ריכוזי .מערבית לאזור התעשיה של קרית גת

ב הממוקמת כללית ניטור תחנת היא" שדה יואב" הניטור

מס לדרךמדרום ' מ 400-עיר קרית גת וכל יתברעמ

עדינים נשימים חלקיקיםהסמוכה ביותר לשטח התכנית בה נמדדים ריכוזי 

חמצנית ואוזון-גופרית דו, חמצני- דו חנקן ריכוזי יםצגומ להלן 

PM2.5( ניםעדי נשימים חלקיקים וריכוזי, 2009-2013 בשנים

  ).בירוק(הכל ביחס לערך התקן , 2009-2013

חמצנית ואוזון- גופרית דו, חמצני-ריכוזיחנקןדו: 6' 

  
שנתיים NO2ריכוזי  שעתיים

  
שעתיים 8ריכוזי אוזון  ריכוזי אוזון חצי שעתיים

    

  

שנתית ברזולוציה

פיזור מזהמים קוני(D ניטראלי

איכות אוויר נמדדת 7.2.3
הניטור תחנת

' מס לדרךמערבית 

מערבית לאזור התעשיה של קרית גת-צפון

  . חמצנית ואוזון

הניטור תחנת

מ-צפון מ"ק 7.6-כ

הסמוכה ביותר לשטח התכנית בה נמדדים ריכוזי 

 6' באיור מס

בשנים" קרית גת"

2013שנים ב" יואב

איור מס

שעתיים NO2ריכוזי 

ריכוזי אוזון חצי שעתיים



  סקר מצב  קיים

  
 שנתיים S02ריכוזי 

  
 )שדה יואב(שנתיים 

 אזורים המאפיינת, טובה אוויר

ם הנמדדים נמוכים שנתייהריכוזים השעתיים וה

עבור  .2010-2013ניכרת מגמת ירידה בריכוזים השנתיים בין השנים 

 נמוכים הנמדדים והשנתיים 

-תיים גבוהים מלא נמדדו ריכוזים שע

תאריכים בהם נמדדו ריכוזים 

 8-ואילו הריכוזים ה משמעותית

, עדינים נשימים םחלקיקי עבור

החורף  בחודשי החריגות נמדדו

 מטאורולוגיים ומצבים גבוהים

יים  הריכוזים השנת .ואובך אבק

למערך הדרכים הארצי מהווה גורם פוטנציאלי לזיהום 

 6' מס ודרךממערב  40' מס דרך
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 שעתיים

  
ריכוזי  יומיים SO2ריכוזי 

  
שנתיים  PM2.5ריכוזי  )שדה יואב(יומיים 

אוויר איכות מאופיינת התכנית בשטחנתונים אלו מלמדים כי 

הריכוזים השעתיים וה כי לראות ניתן, חמצני-דו חנקן

ניכרת מגמת ירידה בריכוזים השנתיים בין השנים , כמו כן .משמעותית מהתקן

 היממתיים, השעתיים הריכוזים כי לראות ניתן, חמצנית

לא נמדדו ריכוזים שע 2010ניכר כי החל משנת , כמו כן. ניםמהתק

תאריכים בהם נמדדו ריכוזים  10-נרשמו כ 2007-2010מהתקן השעתי בעוד בין השנים 

65.  

משמעותית נמוכים שעתיים- חציה הריכוזים כי לראות ניתן

עבור.)מהתקן 95%-עד כ(נמוכים מהתקן אך מתקרבים אליו 

החריגות נמדדו עיקר .ניתן לראות כי נמדדות חריגות רבות מהתקן היממתי

גבוהים תנועה נפחי בין שילוב ישכאשר  והלילה הערב

אבק סופות של ימים בריבוי המאופיינים האביב ובחודשי

  .הנמדדים לרוב נמוכים מעט ולעיתים מתקרבים לתקן

  מזהמים עיקריים

למערך הדרכים הארצי מהווה גורם פוטנציאלי לזיהום  סמיכותה המיידית של העיר קרית גת

דרך, מצפון 35' מס דרךקרית גת ממוקמת בין . ממערכות תחבורה

    

  

שעתיים SO2ריכוזי 

יומיים  PM2.5ריכוזי 
  

נתונים אלו מלמדים כי 

חנקןעבור  .פתוחים

משמעותית מהתקן

חמצנית-גופרית דו

מהתק משמעותית

מהתקן השעתי בעוד בין השנים  25%

65%-המהווים עד כ

ניתן, עבור אוזון

נמוכים מהתקן אך מתקרבים אליו  שעתיים

ניתן לראות כי נמדדות חריגות רבות מהתקן היממתי

הערב, הבוקרבשעות 

ובחודשי, מחמירים

הנמדדים לרוב נמוכים מעט ולעיתים מתקרבים לתקן

מזהמים עיקריים 7.2.4

  תחבורה  .א

סמיכותה המיידית של העיר קרית גת

ממערכות תחבורה



  סקר מצב  קיים

נפחי התנועה הקיימים בשעת שיא בוקר בקטעי הכבישים 

  .שלהלן בלוחמוצגים 

  נפח התנועה בדרכים הסמוכות לקרית גת

  
  נפח תנועה 

  )בשני הכיוונים(

2011  2,412  

2012  3,057  

2014  1,537  

2014  1,586  

2014  1,483  

2013  1,101  

2014  1,694  

קרית "וני תחנת הניטור על בסיס נת

נפחי התנועה הקיימים אינם יוצרים חריגות מתקני איכות האוויר הקיימים 

  . בעיר והריכוזים הנמדדים של המזהמים העיקריים נמוכים משמעותית מהתקנים

שדה "תחנת (גם בתחנות ניטור סמוכות לתוואי צירי התנועה הראשיים באזור 

מ "ק 1.2-הממוקמת כ, "כפר מנחם

  .ריכוזי המזהמים העיקריים נמוכות משמעותית מהתקנים

מדרך בעלת בקרת גישות הכוללת צמתים מרומזרים ולא 

. אינה צפויה להרע את המצב

בתסקיר שהוגש במסגרת התכנית נמצא כי ברוב הקולטים שנבדקו שדרוג הכביש מביא 

תחמוצת החנקן השעתי -ריכוז דו

 71.2%המקסימלי הינו  והריכוז הממוצע השנתי

תוך מניעת רוב הזיהום , השיפור נובע מתנועה חלקה יותר של כלי הרכב בכביש

לשמירת  יש כוונה לעגן סטטוטורית מערכת

  

סקר מצב  קיים -  2035תכנית מתאר מקומית קרית גת  

214 

נפחי התנועה הקיימים בשעת שיא בוקר בקטעי הכבישים ). מ"ק 1.5 במרחק מינימלי של

מוצגים , ס"י ספירות התנועה העדכניות ביותר של הלמ"עפ

נפח התנועה בדרכים הסמוכות לקרית גת: 1' לוח מס

שנה  מקטע

קריתגת - מאחז  2011

שורק - קריתגת  2012

פלוגות - גבעתי  2014

כניסהלקריתגת - פלוגות  2014

קריתגתצפון - כניסהלקריתגת  2014

פלוגות - ביתקמה  2013

2014 קסטינה - פלוגות

על בסיס נת, כפי שניתן לראות מניתוח איכות האוויר הקיימת בעיר

נפחי התנועה הקיימים אינם יוצרים חריגות מתקני איכות האוויר הקיימים , 

בעיר והריכוזים הנמדדים של המזהמים העיקריים נמוכים משמעותית מהתקנים

גם בתחנות ניטור סמוכות לתוואי צירי התנועה הראשיים באזור 

כפר מנחם"ותחנת  40' מדרום לכביש מס' מ 400-הממוקמת כ

ריכוזי המזהמים העיקריים נמוכות משמעותית מהתקנים, )6 '

מדרך בעלת בקרת גישות הכוללת צמתים מרומזרים ולא  ,35' דרוג דרך מס

אינה צפויה להרע את המצב ,רידנים בלבדמרומזרים לדרך בעלת בקרת גישות באמצעות מפ

בתסקיר שהוגש במסגרת התכנית נמצא כי ברוב הקולטים שנבדקו שדרוג הכביש מביא 

ריכוז דו. ו הצפויים בחלופת האפסלריכוזים נמוכים יותר מאשר אל

והריכוז הממוצע השנתי, מערכי הסביבה 92.3%המקסימלי הצפוי הינו 

השיפור נובע מתנועה חלקה יותר של כלי הרכב בכביש

  .הנובע מעמידת המכוניות בתור

יש כוונה לעגן סטטוטורית מערכת, 42 /א"ין כי בתכנון המבוצע במסגרת תמ

  . )באת להלןמו ושטיוטה של לוחעל פי (מרחקים משימושים רגישים 

    

  

במרחק מינימלי של(ממזרח 

עפ, הסמוכים לעיר

  דרך' מס

6 

6 

35 

35 

35 

40 

40 

כפי שניתן לראות מניתוח איכות האוויר הקיימת בעיר

, שהוצגו לעיל" גת

בעיר והריכוזים הנמדדים של המזהמים העיקריים נמוכים משמעותית מהתקנים

גם בתחנות ניטור סמוכות לתוואי צירי התנועה הראשיים באזור , יתר על כן

הממוקמת כ" יואב

'לדרך מסמזרחית 

דרוג דרך מסהתכנית לש

מרומזרים לדרך בעלת בקרת גישות באמצעות מפ

בתסקיר שהוגש במסגרת התכנית נמצא כי ברוב הקולטים שנבדקו שדרוג הכביש מביא , למעשה

לריכוזים נמוכים יותר מאשר אל

המקסימלי הצפוי הינו 

השיפור נובע מתנועה חלקה יותר של כלי הרכב בכביש. מערכי הסביבה

הנובע מעמידת המכוניות בתור

ין כי בתכנון המבוצע במסגרת תמיצו

מרחקים משימושים רגישים 

  

  

  

  



  סקר מצב  קיים

תכנית ( 42א "תממערך תכנון שימושים מוצע במרחב הדרך וסביבתהעל פי טיוטת 

  

זיהום האוויר כתוצאה ממערכת התחבורה הפנים 

ות האוויר בעיר דורשת הרצת מודל פיזור 

מופעל ) שאטל(שירות הסעות 

מפעילה מערך , המהווה מעסיק מרכזי באזור

, כלל המפעלים בעלי פוטנציאל השפעה על איכות האוויר בעיר מרוכזים באזור התעשיה

בין המפעלים העיקריים . בכיוון מיטבי ביחס לשימושי המגורים לאור כיווני הרוחות השכיחים

 מזון סוגת, )רוניקהאלקטייצור 

  .ומפעלי הבטון שפיר ורדימיקס

על פליטות ארסן  2012-ב) ס"מפל

 2013- וב 2012-ג ב"ק 1ושל , 

ומהווה רעל הגורם לנזקים , הארסן הוא חומר מסרטן וודאי בבני אדם

אך חומר זה אינו , ק בממוצע שנתי

  .ףמחד אס 2013-ג ב"ק 17-דווח גם על פליטות עופרת שנתיות של כ
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מערך תכנון שימושים מוצע במרחב הדרך וסביבתהעל פי טיוטת 

  )בהליכים

  במטרים : כל המרחקים המצוינים

זיהום האוויר כתוצאה ממערכת התחבורה הפנים , בשל הצפיפות הנמוכה יחסית בעיר

ות האוויר בעיר דורשת הרצת מודל פיזור השפעת פליטות עתידיות על איכ. עירונית מוערך כנמוך

  ). שאינו כלול במסגרת תכנית המתאר

שירות הסעות . העיר ואזור התעשיה משורתים על ידי תחנת הרכבת הסמוכה

המהווה מעסיק מרכזי באזור, חברת אינטל. בין פארק התעשיה לבין תחנת הרכבת

  .את הביקוש לשימוש ברכב פרטי המצמצם, הסעת עובדים מרוכז

כלל המפעלים בעלי פוטנציאל השפעה על איכות האוויר בעיר מרוכזים באזור התעשיה

בכיוון מיטבי ביחס לשימושי המגורים לאור כיווני הרוחות השכיחים

ייצור ( מיקרון/נומוניקס+  אינטל, )מתכת( חדאסף

ומפעלי הבטון שפיר ורדימיקס )אספלטייצור  – מינרלית תעשיה(אייל ישר 

מפל(מבין מפעלי התעשיה דווח למערכת רישום פליטות לסביבה 

, ממפעל סוגת 2013- ג ב"ק 2ושל  2012-ג ב"ק 3שנתיות לאוויר של 

הארסן הוא חומר מסרטן וודאי בבני אדם. ממפעל העירגול חד אסף

ק בממוצע שנתי"ננוגרם למ 6התקן שנקבע לארסן הינו . בריאותיים נוספים

דווח גם על פליטות עופרת שנתיות של כ. מנוטר כחלק מניטורי השגרה

    

  

מערך תכנון שימושים מוצע במרחב הדרך וסביבתהעל פי טיוטת : 2' לוח מס

כל המרחקים המצוינים

בשל הצפיפות הנמוכה יחסית בעיר

עירונית מוערך כנמוך

שאינו כלול במסגרת תכנית המתאר(

העיר ואזור התעשיה משורתים על ידי תחנת הרכבת הסמוכה

בין פארק התעשיה לבין תחנת הרכבת

הסעת עובדים מרוכז

  תעשיה  .ב

כלל המפעלים בעלי פוטנציאל השפעה על איכות האוויר בעיר מרוכזים באזור התעשיה

בכיוון מיטבי ביחס לשימושי המגורים לאור כיווני הרוחות השכיחים

חדאסףניתן למנות את 

אייל ישר , )סוכר זיקוק(

מבין מפעלי התעשיה דווח למערכת רישום פליטות לסביבה 

שנתיות לאוויר של 

ממפעל העירגול חד אסף

בריאותיים נוספים

מנוטר כחלק מניטורי השגרה

  

  

  

  



  סקר מצב  קיים

  מפעלים בעלי השפעות פוטנציאליות על איכות האוויר 

  

, אשקלון, שיון חלוקה באזור אשדוד

ורשיון ההפעלה , הליכים משפטיים

, נחתם הסכם בין נתיבי גז לישראל לבין חברת גז טבעי דרום

קו הגז הטבעי שהונח .הקמה וחיבור של אזור החלוקה הדרומי למערכת ההולכה הארצית

חלוקה , מוקמת תחנת הגפהומערבית למושב עוזה מ

אותם אזור קריית גת הלקוחות ב

שיחד עם בית הזיקוק לסוכר סוגת נרשמו 

פז מוצרי , נייר ירושלים, מפעלי אבן וסיד
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מפעלים בעלי השפעות פוטנציאליות על איכות האוויר : 7' איור מס

  )אתר המפות הממשלתי

  )6כולל שינוי 

שיון חלוקה באזור אשדודיזכתה חברת גז טבעי דרום במכרז לר 2010

הליכים משפטייםאך הזכיה עוכבה למשך שנה ב, מלאכי ושדרות

נחתם הסכם בין נתיבי גז לישראל לבין חברת גז טבעי דרום 2012ביוני . 2012

הקמה וחיבור של אזור החלוקה הדרומי למערכת ההולכה הארצית

ומערבית למושב עוזה מ, חולף בתחום התכנון 1/ א

הלקוחות ב. סוגת באזור התעשיה PRMSממנה מוזנת תחנת 

שיחד עם בית הזיקוק לסוכר סוגת נרשמו (מפעל המתכת חד תעשיות  מנתה החברה בהצעתה הינם

מפעלי אבן וסיד, )2013- כצרכני דלק עיקריים בתחום אזור התעשיה ב

וטנציאלית על מפעל בעל השפעה פ

    

  

איור מס

אתר המפות הממשלתי: מקור(

  

כולל שינוי ( 1/ א/ 37א "תמ

2010בנובמבר 

מלאכי ושדרות ריתק, גת ריתק

2012 רוארנחתם בפב

הקמה וחיבור של אזור החלוקה הדרומי למערכת ההולכה הארצית, לתכנון

א/ 37 /א"על פי תמ

ממנה מוזנת תחנת , והתפצלות

מנתה החברה בהצעתה הינם

כצרכני דלק עיקריים בתחום אזור התעשיה ב

  מקרא

מפעל בעל השפעה פ
  איכות    האוויר



  סקר מצב  קיים

גניר , קליית ששון, ור'בונז, 

, בנוסף לתחנת ההגפה קרית גת הוקמה תחנת הגפה למפעל סוגת

ת בהמשך מתוכננ. אלף טון מזוט

ולמכירה ) MW 5.5-כ(המיועדת לספק חשמל לצרכי המפעל 

לו פוטנציאל , ור'אך לא מפעל בונז

מהלך בומתכנן מעבר לגז טבעי 

המעבר לשימוש בגז טבעי כתחליף לדלקים נוזליים צפוי להוריד את רמת זיהום האוויר 

  )6כולל שינוי 

  

ה השפעת, הרוחות ומשטר הכוח

 גוש אזור עד, לאשקלון מזרחית

בה , בקריית גת קיימת תחנת ניטור

 בתחנות דלק לשריפת ישירות

 לפעילות גם מיוחסיםה( חנקן
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, סלטי צבר, פריפר טבעי תעשיות מיצים, )שנסגר בינתיים

בנוסף לתחנת ההגפה קרית גת הוקמה תחנת הגפה למפעל סוגת. וקיבוץ גת עצמו

אלף טון מזוט 25-כתחליף לשימוש שנתי של כ, שכבר עבר לשימוש בגז טבעי

המיועדת לספק חשמל לצרכי המפעל ) MW 60(הקמת תחנת כוח קטנה 

.  

אך לא מפעל בונז(וסב אף הוא לשימוש בגז טבעי של אסם ה מפעל סלטי צבר

ומתכנן מעבר לגז טבעי , מ למערכות תומכות"מפעל אינטל משתמש כיום בגפ

המעבר לשימוש בגז טבעי כתחליף לדלקים נוזליים צפוי להוריד את רמת זיהום האוויר 

  .מן המפעלים המוסבים

כולל שינוי ( 1/ א/ 37א "תמ: 8' איור מס

הכוח תחנת ארובות גובה בשל: תחנת כוח רוטנברג באשקלון

מזרחית הינה האוויר איכות עלחנת הכוח רוטנברג הפוטנציאלית של ת

בקריית גת קיימת תחנת ניטור, כאמור לעיל ).שניוניים אוויר מזהמי יצירת

ישירות קשורהה( חמצנית דו גופריתלא נרשמו חריגות מערכי הסף ל

חנקן תחמוצות ריכוזיל, )רובסול אמזוטב ,בפחם 

  רצועת הגז 
  תחום  סקירה - 

  התכניתגבול  – 6/ 

    

  

שנסגר בינתיים(בידוד 

וקיבוץ גת עצמו) בקיבוץ גת(

שכבר עבר לשימוש בגז טבעי

הקמת תחנת כוח קטנה 

.לצרכנים חיצוניים

מפעל סלטי צבר

מפעל אינטל משתמש כיום בגפ). צריכה נמוך

המעבר לשימוש בגז טבעי כתחליף לדלקים נוזליים צפוי להוריד את רמת זיהום האוויר . 2015שנת 

מן המפעלים המוסבים

  

  תחנות כוח  .ג

תחנת כוח רוטנברג באשקלון •

הפוטנציאלית של ת

יצירת כולל( עציון

לא נרשמו חריגות מערכי הסף ל

 מוסקות כוח

  מקרא
 1/ א/ 37א "תמ
 1/ א/ 37א "תמ
/ 1/ א/ 37א "תמ
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בשתי יחידות ייצור . )באטמוספירה

F.G.D - ( לסילוק תחמוצות

הייתה , המתאר הארצית בהתאם לתוכנית

ולהפחית את פליטת , 2005עד 

המונעים פליטת (אך לאחר ששיפרה את מסנני הפחם הקיימים 

פחם דל גופרית מכיל (ושיפרה את תמהיל הפחמים שבהם היא משתמשת 

 להגנת המשרד אישר 2011-ב

 לפיה, החברה שהגישה לאוויר

. מדורג באופן החברה של הפחמיות

ם מתקני התקנת, )PM(חנקן  

) FGD(רטוב  גיר אבן בשיטת

יקט להפחתת פליטות בתחנת רוטנברג כולל גם התקנת 

קטליזאטורים לטיפול בתחמוצות 

על פי הוראות הצו האישי יש להתקין ולהפעיל מערכות 

 .2018יקט תוכנן להסתיים בשנת 

 .לאחרונה הודיעה החברה כי לא תוכל לעמוד בלוחות הזמנים בהם חויבה

בעלות כושר ייצור של ) גז טבעי בגיבוי פחם

נעצר בהחלטת , ")Dיקט פרו("

נה לגרוע אותו מתכנית הפיתוח למשק 

 40ה טורבינת גז סילונית בכושר ייצור של 

ח ניטור הפליטות לשנת "על פי דו

עמד ) CO- ו NOx ,SO2, חלקיקים

כיחידת  2011רואר התחנה הוכרזה בפב

-בפועל פעלה ב(לשם גיבוי בעת שיאי עומס 

במסמך לאיתור שטחים להקמת תחנות 

התעשיה בקרית גת הומלץ אזור 

ו קיים ולתשתית הולכת גז "

קיבלה חברת , במקביל. וואט מקודמת על ידי חברת אשכול גת

שלוותה  55ל "ובהמשך הוגשה תת

מערבית (חלופות במרחב נבחרה חלופת צומת פלוגות 

על פי . וואט-מגה 360להקמת תחנת כוח בהספק של 

גם בתרחיש תסקיר ההשפעה על הסביבה תוספת תחנת הכוח לא תגרום לחריגה מהתקנים 

המלצות החוקר שמונה לבחינת ההשגות 
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באטמוספירה פוטוכימיות מתגובות נובעיםה( אוזון ריכוזיול

Flue Gas Desulphurization -(הותקנו סולקנים 

בהתאם לתוכנית. גופרית מהגזים הנוצרים בתהליך שריפת הפחם

עד  2- ו 1חברת החשמל אמורה להתקין סולקנים גם ביחידות ייצור 

אך לאחר ששיפרה את מסנני הפחם הקיימים , 90%-תחמוצות הגופרית בכ

ושיפרה את תמהיל הפחמים שבהם היא משתמשת ) חלקיקים בלבד

ב. נדחה המועד, )בפחם רגיל 0.7-0.8%לעומת , 

לאוויר הפליטות הפחתת תכנית את ,מסוימים בתנאים

הפחמיות הכוח בתחנות פליטה גזי להפחתת מתקנים

 חמוצותת חתתלהפ ראשוניים אמצעים התקנת כוללת

בשיטת סולקנים והתקנת , )SCR(חנקן  חמוצות להפחתת

יקט להפחתת פליטות בתחנת רוטנברג כולל גם התקנת פרוה.גופרית תחמוצות

SCR (Selective Catalytic Reduction -  קטליזאטורים לטיפול בתחמוצות

על פי הוראות הצו האישי יש להתקין ולהפעיל מערכות . 3+4-ו 1+2עבור יחידות ייצור 

יקט תוכנן להסתיים בשנת והפרוכלל , 2016סוף אלו בכל היחידות הפחמיות בדירוג עד 

לאחרונה הודיעה החברה כי לא תוכל לעמוד בלוחות הזמנים בהם חויבה

גז טבעי בגיבוי פחם(ייצור דו דלקיות תכנון לתוספת יחידות 

(" 7/ 4ל "במסגרת תת, רוטנברגוואט לתחנת הכוח 

נה לגרוע אותו מתכנית הפיתוח למשק בכוו, 2014באוקטובר דירקטוריון חברת החשמל 

ה טורבינת גז סילונית בכושר ייצור של וב, י"תחנת כוח קטנה של חח: תחנת כוח איתן

על פי דו. נמצאת בקרבת מושב איתן, וואט המוסקת בסולר

חלקיקים(ריכוז המזהמים בגזי הפליטה , י לאתר זה"

התחנה הוכרזה בפב. בדרישות הצו האישי הרוחבי ליחידות ייצור מסוג זה

לשם גיבוי בעת שיאי עומס , שעות בשנה בלבד 300גיבוי ומופעלת למשך עד 

  ).שעות בלבד

במסמך לאיתור שטחים להקמת תחנות : צומת אנרגיה, אשכול גת –תחנות כוח מתוכננות 

הומלץ אזור , )2003, ס ומשרד התשתיות"המשרד להגנ(כוח לייצור חשמל 

"ק 400בשל הסמיכות לקו , כאתר מתאים להקמת תחנת כוח

וואט מקודמת על ידי חברת אשכול גת- מגה 240תחנה בהספק 

ובהמשך הוגשה תת, רשיון מותנה להקמת תחנת כוח 2010-ב" צומת אנרגיה

חלופות במרחב נבחרה חלופת צומת פלוגות  8מבין . על הסביבה בתסקיר השפעה

להקמת תחנת כוח בהספק של , )ה"על אדמות קיבוץ נתיב הל

תסקיר ההשפעה על הסביבה תוספת תחנת הכוח לא תגרום לחריגה מהתקנים 

המלצות החוקר שמונה לבחינת ההשגות . לרבסו) ועמה מפעל סוגת(חירום בו תופעל התחנה 

    

  

ול) תחבורתית

הותקנו סולקנים בתחנה 

גופרית מהגזים הנוצרים בתהליך שריפת הפחם

חברת החשמל אמורה להתקין סולקנים גם ביחידות ייצור 

תחמוצות הגופרית בכ

חלקיקים בלבד

, גופרית 0.5%

בתנאים, הסביבה

מתקנים יותקנו

כוללת התוכנית

להפחתת קטליטיים

תחמוצות להפחתת

SCR (Selective Catalytic Reductionיחידות 

עבור יחידות ייצור ) חנקן

אלו בכל היחידות הפחמיות בדירוג עד 

לאחרונה הודיעה החברה כי לא תוכל לעמוד בלוחות הזמנים בהם חויבה, עם זאת

תכנון לתוספת יחידות 

וואט לתחנת הכוח -מגה 1,260

דירקטוריון חברת החשמל 

  .החשמל

תחנת כוח איתן •

וואט המוסקת בסולר-מגה

"של חח 2012

בדרישות הצו האישי הרוחבי ליחידות ייצור מסוג זה

גיבוי ומופעלת למשך עד 

שעות בלבד 111 2011

תחנות כוח מתוכננות  •

כוח לייצור חשמל 

כאתר מתאים להקמת תחנת כוח

תחנה בהספק . טבעי

צומת אנרגיה"

בתסקיר השפעה

על אדמות קיבוץ נתיב הל, ש"למט

תסקיר ההשפעה על הסביבה תוספת תחנת הכוח לא תגרום לחריגה מהתקנים 

חירום בו תופעל התחנה 
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ולהעדיף מיקום באזור התעשיה או 

ל הביע אף הוא את הצורך להרחיק את 

  .שלההוחלט להעביר את התכנית לאישור הממ

 לאדי נוגעתחנות דלק לאזורים בהם שוהים בני אדם לאורך זמן 

קובעת מרחקי  4/ 18א "תמ. 

' מ 40(מינימום בין מקורות פליטה בתחנות דלק לבין גבולות מגרשים לשימושים רגישים 

בחינה ראשונית של התחנות הקיימות מעלה כי מרחקים אלו 

  )אתר המפות הממשלתי: 

  

 פיזור הגבלת( םהרוקחי תקנות

 של מרחק עד מהאוויר ריסוס

 קובעות עוד). הפירות זבוב כנגד

 ללא( דרך או בית לכיוון המרוסס

 גם מגבילות, 2005 משנת) מבנים

 לכל ש"קמ 5 של ברוח ריסוס 
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ולהעדיף מיקום באזור התעשיה או , ל היו לקבל את ההשגות לעניין מיקום תחנת הכוח

ל הביע אף הוא את הצורך להרחיק את "והמשקיף מטעם משרד הבריאות בות, 

הוחלט להעביר את התכנית לאישור הממ 2014אך בספטמבר , התחנה מקרית גת

תחנות דלק לאזורים בהם שוהים בני אדם לאורך זמן  בסמיכות הסביבתי

. אדים מישוב מערכות מותקנות כאשר גם המתקיים

מינימום בין מקורות פליטה בתחנות דלק לבין גבולות מגרשים לשימושים רגישים 

בחינה ראשונית של התחנות הקיימות מעלה כי מרחקים אלו ). למוסדות ציבור

  . לפחות ביחס למבנים

: מקור(מיקום תחנות דלק בתחום התכנון ובסביבתו 

  

תקנות .רבים חקלאות שטחי המיידית וובסביבת תכנון

ריסוס איסור קובעות ,1979 משנת) טיס מכלי מזיקים 

כנגד בריסוס' מ 50 של למרחק הקלה( מדרך' מ 12 או

המרוסס מהשטח נושבת כשהרוח מהאוויר גורף ריסוס

מבנים ידבתכשירים ל שימוש( המסוכנים החומרים תקנות

 יבוצע ממבנים' מ 100 עד של בטווח, התקנות לפי. 

  מקרא

  תחנת דלק

    

  

ל היו לקבל את ההשגות לעניין מיקום תחנת הכוח"לתת

, בצמוד אליו

התחנה מקרית גת

 תחנות דלק  .ד

הסביבתי הסיכון

המתקיים, רעילים בנזן

מינימום בין מקורות פליטה בתחנות דלק לבין גבולות מגרשים לשימושים רגישים 

למוסדות ציבור' מ 80, יםלמגור

לפחות ביחס למבנים, מתקיימים

מיקום תחנות דלק בתחום התכנון ובסביבתו : 9' איור מס

 : חקלאות  .ה

תכנוןה םבתחו

 וכימיקלים רעלים

או ממגורים' מ 120

ריסוס איסור התקנות

תקנות). מרחק ציון

. הקרקע מן ריסוס

מקרא

תחנת דלק



  סקר מצב  קיים

' מ 50 עד של במרחק שימוש 

) ומעלה ש"קמ 5 - כאמור( כשהרוח

התכנית המתארית לקרית  .אלה

שיתקיימו אוסרת על ריסוס מהאוויר בתחום התכנית בשטחים החקלאיים 

.  

נרשמים מפגעי ריח מפיזור זבל אורגני שלא עבר 

דיר צאן וכן , קיימת פעילות של רפת

מדיניות משרד החקלאות . ר התעשיה של קרית גת

במקום בו לא נקבע אחרת , קובעת מרחקים מינימליים בין שימושים חקלאיים לבין מבני מגורים

-מדיר ו' מ 30, ללולי מטילות' 

הורגשו מפגעי ריח מרפת עוזה בטוח גדול 

  ) בתכלת(מבני בעלי חיים באזור התכנון ובסביבתו  
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 איסור חל) רעילים היותר( 1,2 רעילות מדרגת חומרים

כשהרוח רק ריסוס מותר) 'מ 100 גבול עד( הנותרים

אלה תקנות באכיפת קושי קיים כי לציין למותר. הפתוח

אוסרת על ריסוס מהאוויר בתחום התכנית בשטחים החקלאיים ) 140

.מהמבנים' מ 120כלוסה המלא בטווח של לבי המימוש שלה עד לא

נרשמים מפגעי ריח מפיזור זבל אורגני שלא עבר , יהיעל פי מחלקת איכות הסביבה בעיר

קיימת פעילות של רפת, לבד מהגידולים החקלאיים, במושב עוזה. פירוק מלא בשדות

ר התעשיה של קרית גתלול גדול המועתק בימים אלו אל גבול אזו

קובעת מרחקים מינימליים בין שימושים חקלאיים לבין מבני מגורים

' מ 50, ללולי הודים ופטם' מ 100כך נדרש מרחק של 

הורגשו מפגעי ריח מרפת עוזה בטוח גדול  2014בסיור שנערך בדצמבר . מרפת חלב וממפטמה

מבני בעלי חיים באזור התכנון ובסביבתו  : 10' איור מס

  .אתר המפות הממשלתי

  מקרא
  מבנה בעלי חיים 

    

  

חומרים לגבי. הפחות

הנותרים 50-וב, מבתים

הפתוח לכיוון נושבת

140/ 02/ 9(גת צפון 

לבי המימוש שלה עד לאבש

על פי מחלקת איכות הסביבה בעיר

פירוק מלא בשדות

לול גדול המועתק בימים אלו אל גבול אזו

קובעת מרחקים מינימליים בין שימושים חקלאיים לבין מבני מגורים

כך נדרש מרחק של . בתכניות מתאר

מרפת חלב וממפטמה' מ 50

  .בהרבה

איור מס

אתר המפות הממשלתי: מקור



  סקר מצב  קיים

 ש"ממפגעי ריחות רעים מכיוון המט

שבוצע על ידי תאגיד  סקר. מ מערבית לשכונת רמות דוד

 יחידת, הקדם טיפול: מקורות פוטנציאליים למטרדי הריח העיקריים הינם

 מבנה,)שהטיפול באוויר בה בוצע במתקן פחם פעיל

צנרת זו (ש "מטל הראשי הביוב

התנתה ) 140/ 02/ 9(התכנית המתארית לקרית גת צפון 

פילטרים לשם -פורסם מכרז להתקנת ביו

קדם -תקן לטיפול בריחות ממתקני טיפול

-מכרז פורסם ב(ש כלול בפרויקט שדרוגו לטיפול שלישוני 

גם  2007ש פעל מאז שנת "בצמידות למט

אתר זה . ה"הל נתיב קיבוץ של

לשם ניטור הריחות הותקן מערך של ארבעה אפים 

לשם , בנקודות אסטרטגיות ביחס לנקודות מטרדי הריח הפוטנציאליים

נת עננת תמומופקת תחנה מטריאולוגית 

דוגמה לתמונה כזו מובאת . צמתה וכיוון ההתפשטות שלה

וככל שמתרחקים , ש עצמת הריח היא מירבית וצבועה בכחול

שאינו , יחידות ריח 5הצבע הצהוב מייצג תחום של עד 

הפלומה של ריכוז ריח  המערכת מספקת התרעות בזמן אמת כאשר

, 2014שטח האתר לטיפול בבוצה פונה בתחילת שנת 

ש מתוכננת השבתת מערך האפים 

) במערב(כי גם למאגרי המים לשימוש חקלאי בתחום התכנית 

  .אם יוצמדו אליהם שימושים רגישים

31.5.2014  
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 ש"מפגעי ריחות מהמט

ממפגעי ריחות רעים מכיוון המט, בעיקר בחודשי הקיץ, במשך שנים סובלת העיר

מ מערבית לשכונת רמות דוד"ק 1.2- כ, הממוקם ממערב לצומת פלוגות

מקורות פוטנציאליים למטרדי הריח העיקריים הינם

שהטיפול באוויר בה בוצע במתקן פחם פעיל( הבוצה סחיטת מערך, והשומן

הביוב הולכת צינורים והריאקטור, הגרוסת אגן ,עודפת

התכנית המתארית לקרית גת צפון ). נאטמה ועל קו ההולכה הותקנו מסננים

פורסם מכרז להתקנת ביו 2012-ב. ש"את היתרי הבניה בקירוי וטיפול מתקני המט

תקן לטיפול בריחות ממתקני טיפולמ. טיפול במטרדי ריח פוטנציאליים מן המתקן הקיים

ש כלול בפרויקט שדרוגו לטיפול שלישוני "וקירוי שלושת הריאקטורים של המט

בצמידות למט, עם זאת. שני הפרויקטים נמצאים בשלבי ביצוע

של חקלאית קרקע על, "בר עידן יצור"של חברת  בבוצה

לשם ניטור הריחות הותקן מערך של ארבעה אפים . היווה מקור משמעותי למפגעי ריח

בנקודות אסטרטגיות ביחס לנקודות מטרדי הריח הפוטנציאלייםאשר מוקמו 

תחנה מטריאולוגית בצירוף נתוני . אישוש או הפרכה של מקור מטרדי הריח

צמתה וכיוון ההתפשטות שלהוע, ריח המתארת את פריסת עננת הריח

ש עצמת הריח היא מירבית וצבועה בכחול"ניתן להבחין שבמרכז המט

הצבע הצהוב מייצג תחום של עד (מהמרכז עצמת הריח הולכת ופוחתת 

המערכת מספקת התרעות בזמן אמת כאשר .)י רוב בני האדם

שטח האתר לטיפול בבוצה פונה בתחילת שנת .40' דרך מסיחידות ריח חוצה את 

ש מתוכננת השבתת מערך האפים "עקב שיפור זה ובעקבת שדרוג המט. ומאז פחתו מטרדי הריח

כי גם למאגרי המים לשימוש חקלאי בתחום התכנית  עוד יש לציין

אם יוצמדו אליהם שימושים רגישים מרחקי השפעה יש לקבוע

31.5.2014תמונת עננת ריח מיום : 11' איור מס

  .תאגיד המים והביוב מי קרית גת

    

  

מפגעי ריחות מהמט  .ו

במשך שנים סובלת העיר

הממוקם ממערב לצומת פלוגות

מקורות פוטנציאליים למטרדי הריח העיקריים הינם כי מצאמי גת 

והשומן החול מלכודות

עודפת בבוצה הטיפול

נאטמה ועל קו ההולכה הותקנו מסננים

את היתרי הבניה בקירוי וטיפול מתקני המט

טיפול במטרדי ריח פוטנציאליים מן המתקן הקיים

וקירוי שלושת הריאקטורים של המט

שני הפרויקטים נמצאים בשלבי ביצוע). 2014

בבוצה לטיפול אתר

היווה מקור משמעותי למפגעי ריח

אשר מוקמו , אלקטרוניים

אישוש או הפרכה של מקור מטרדי הריח

ריח המתארת את פריסת עננת הריח

ניתן להבחין שבמרכז המט .להלן

מהמרכז עצמת הריח הולכת ופוחתת 

י רוב בני האדם"מורגש ע

יחידות ריח חוצה את  5מעל 

ומאז פחתו מטרדי הריח

עוד יש לציין. האלקטרוניים

יש לקבוע ובצמידות אליה

תאגיד המים והביוב מי קרית גת: מקור



  סקר מצב  קיים

לאזור כריה וחציבה המצוי באזור בינוי עירוני 

וכריה באזור חקלאי ממזרח לו וממזרח למושב עוזה 

ומאפשרת כריית חול לתעשיית הבניה 

מקומית שתלווה בתסקיר השפעה על 

על פיו , מ קבעה סדר לכריה

, )בסדר זה( 5-ו 6ולאחריו בתאי שטח 

וי בכריה כאשר המעבר לתא השטח הבא יהיה לאחר שעתודות חומר הגלם בתא השטח המצ

נדרשת לקבוע שלביות כרייה בהתאמה 

להתייחס להיבטים סביבתיים ביחס לבינוי 

יחוד עם מיועדת לא, בהכנה(ב לאתרי כריה וחציבה לחומרי גלם לבניה ולסלילה 

שהועדפו , לכריית חרסית) 452

ולא (מבחינה סביבתית על חלופות אחרות בגלל ניצול שטחים חקלאיים ושטחים מיועדים לפיתוח 

ן כי סיום א צוי"בועדת העורכים של התמ

טיוטת הוראות ). רבדים צפון ודרום

 הוראות תכלול ולחציבה לכרייה

ולגבי אתר , לחרסית מתחת המצוי

, הפיתוח לדרישות המפורטת התכנית

 כריית תתאפשר לא בהם בשטחים

לאור . ללא פיצוצים וללא מתקני גריסה

הכרייה ותנועת כלי , עם זאת 

, הרכב בתוך האתר ובדרכים המובילות אליו עלולות להיות מלוות במפגעי חלקיקים נשימים
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  כריה וחציבה

לאזור כריה וחציבה המצוי באזור בינוי עירוני כריה וחציבה מסמנת פוליגון  72/ 

וכריה באזור חקלאי ממזרח לו וממזרח למושב עוזה  ,)מ"בתמ 6תא שטח ( 40' 

ומאפשרת כריית חול לתעשיית הבניה , השטח מיועד לכריית חרסית לתעשיית המלט

מקומית שתלווה בתסקיר השפעה על מ דורשת הכנת תכנית "התמ. והסלילה לאחר כריית החרסית

מ קבעה סדר לכריה"התמ. הסביבה או במסמך סביבתי ובנספח שיקום כתנאי לכריה

ולאחריו בתאי שטח ) ממזרח לכפר הנוער קדמה( 3תבוצע קודם כריה בתא שטח 

כאשר המעבר לתא השטח הבא יהיה לאחר שעתודות חומר הגלם בתא השטח המצ

נדרשת לקבוע שלביות כרייה בהתאמה  6תכנית לתא שטח . מתקרבות כדי שנתיים ממיצוי

להתייחס להיבטים סביבתיים ביחס לבינוי  – 5ותכנית לתא שטח , לשלביות הפיתוח למגורים

  .6העירוני בתא שטח 

ב לאתרי כריה וחציבה לחומרי גלם לבניה ולסלילה 

452(וקרית גת צפון ) 451(מסומנים אתרי קרית גת דרום 

מבחינה סביבתית על חלופות אחרות בגלל ניצול שטחים חקלאיים ושטחים מיועדים לפיתוח 

בועדת העורכים של התמ). להשטחים טבעיים פתוחים המיועדים להישאר כא

רבדים צפון ודרום(הכרייה באתרים אלו היא תנאי לכריה באתרי חרסית אחרים 

לכרייה מפורטת תכניתא מורה לגבי אתר קרית גת דרום כי 

המצוי חול כריית תתאפשר לא בהם בשטחים חקלאי

התכנית תתייחס עירוני לפיתוח המיועדים שטחיםב

בשטחים חקלאי כשטח לשיקום הוראות התכנית תכלול

  .לחרסית

ללא פיצוצים וללא מתקני גריסה ,)רק בקיץ(עונתית , רדודה ת חרסית הינה כריה

 .מגבלות על שטחים מסביב לאתרמ לא מטילות "א והתמ

הרכב בתוך האתר ובדרכים המובילות אליו עלולות להיות מלוות במפגעי חלקיקים נשימים

  .ותכנית הכריה תידרש לתת על כך את הדעת

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

כריה וחציבה 7.3

/ 14/ 4 /מ"תמ

' ממערב לדרך מס

השטח מיועד לכריית חרסית לתעשיית המלט). 5תא שטח (

והסלילה לאחר כריית החרסית

הסביבה או במסמך סביבתי ובנספח שיקום כתנאי לכריה

תבוצע קודם כריה בתא שטח 

כאשר המעבר לתא השטח הבא יהיה לאחר שעתודות חומר הגלם בתא השטח המצ

מתקרבות כדי שנתיים ממיצוי

לשלביות הפיתוח למגורים

העירוני בתא שטח 

ב לאתרי כריה וחציבה לחומרי גלם לבניה ולסלילה / 14 /א"בתמ

מסומנים אתרי קרית גת דרום ) ג/ 14א "תמ

מבחינה סביבתית על חלופות אחרות בגלל ניצול שטחים חקלאיים ושטחים מיועדים לפיתוח 

שטחים טבעיים פתוחים המיועדים להישאר כא

הכרייה באתרים אלו היא תנאי לכריה באתרי חרסית אחרים 

א מורה לגבי אתר קרית גת דרום כי "התמ

חקלאי כשטח לשיקום

בקרית גת צפון כי 

תכלול השטח בשארו

לחרסית מתחת המצוי חול

ת חרסית הינה כריהכריי

א והתמ"זאת התמ

הרכב בתוך האתר ובדרכים המובילות אליו עלולות להיות מלוות במפגעי חלקיקים נשימים

ותכנית הכריה תידרש לתת על כך את הדעת



  סקר מצב  קיים

  בשטח התכנון ובסביבתו

  

  בשטח התכנון ובסביבתו

  

ההפרדה הקיימת בין אזור התעשיה לבין אזורי המגורים מונעת מטרדי רעש ממקורות 

מקורות הרעש הפוטנציאליים העיקריים לשימושי המגורים הינם 

ומסילת הרכבת החוצות את  

. מבניה רוויה' מ 170- וכ, מבתי מגורים צמודי קרקע

קיר מגן אקוסטי בגובה .  מבניה רוויה

הדרך אינו מגן על הקומות העליונות של הבתים 
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בשטח התכנון ובסביבתו 72/ 14/ 4 /מ"תמ: 12' איור מס

בשטח התכנון ובסביבתו) בהכנה(ב / 14 /א"תמ: 13' ר מסאיו

ההפרדה הקיימת בין אזור התעשיה לבין אזורי המגורים מונעת מטרדי רעש ממקורות 

מקורות הרעש הפוטנציאליים העיקריים לשימושי המגורים הינם . תעשייתיים לשימושים רגישים

 40-ו 35רציות כבישים פנימיים ובעיקר הדרכים הא

מבתי מגורים צמודי קרקע' מ 80-90-חולפת במרחק של כ

מבניה רוויה' מ 180-וכ, מבניה נמוכה' מ 40-חולפת במרחק של כ

הדרך אינו מגן על הקומות העליונות של הבתים מעל פני הכביש הקיים לאורך חלק מן 

  מקרא

  אזור כריה  

    

  

  

 רעש 7.4

ההפרדה הקיימת בין אזור התעשיה לבין אזורי המגורים מונעת מטרדי רעש ממקורות 

תעשייתיים לשימושים רגישים

כבישים פנימיים ובעיקר הדרכים הא –תחבורתיים 

חולפת במרחק של כ 40דרך . היישוב

חולפת במרחק של כ 35דרך 

מעל פני הכביש הקיים לאורך חלק מן ' מ 2-של כ

  .הקרובים

מקרא



  סקר מצב  קיים

 64הינו  מכבישים לרעש משרדית

ויש לוודא עמידה בערכים אלו בתכנון עתידי של 

 35דורשת בנית סוללה אקוסטית מצפון לדרך 

עוד דורשת התכנית חוות דעת אקוסטית לגבי מבני 

מהדרכים הארציות ומהמסילה כתנאי 

, ת אמצעים להפחתת מפלסי הרעש גם ביחס לכבישים עורקיים

  .בהתאם לנפח התנועה היומית בהם ולמהירות התכן

) 2/ 140/ 02/ 9תכנית (של צפון קריית גת 

 ,זרח לבתי המגוריםבמתחם העובר ממ

וכן מיגון דירתי למספר בתי מגורים ולגן ילדים 

נדרש קיר אקוסטי ) כולל תוספת של שתי מסילות בעתיד

ה יידרש ולאור אי הסכמת הרכבת להקמתו בשטח

התכנית קבעה כתנאי להיתר 

הוכן תסקיר השפעה על הסביבה שכלל 

מחושב לרמת (לפני השינוי בדרך 

ואם המפלס , 64dBAעל מפלס הרעש לאחר השינוי לא לעלות על 

הבדיקות העלו כי מערבה למפרידן 

ת המפרידן כולל רמפ(ובין המפרידן המערבי למזרחי 

לחשמול מסילות הרכבת נקבע כי ייבדק האם עלה מפלס הרעש בעקבות 

רעש (תקנות מסילות הברזל 

  . ההצעה ובמקרי חריגה יוצעו אמצעים לעמידה בהוראות

הגם שאינן צפויות להיות מלוות בחציבה 

  .מפעולת כלי רכב כבדים

על  שהוגדרומרבית לקרינה בלתי מייננת 

. כספי קרינה בריאותיים, בהתאם לתחומי התדר השונים

על  ולפיכך, בריאותי ןתוספת סיכו

שונים ) "סביבתי סף("קרינה 

מוסדות  ,םמגורידוגמת , ומות בהם מתקיימים שימושים הכרוכים בשהיית אדם לאורך זמן

החשיפה אינה רצופה ואינה ולמקומות בהם 

  ). מהסף הבריאותי
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משרדית הבין הועדה פי על מגורים לאזורי מומלץה 

ויש לוודא עמידה בערכים אלו בתכנון עתידי של , 59dBAהינו  רגישים ציבור

  . דרכים ושל שימושים רגישים סמוכים

דורשת בנית סוללה אקוסטית מצפון לדרך ) 140/ 02/ 9(קרית גת צפון תכנית המתאר ל

עוד דורשת התכנית חוות דעת אקוסטית לגבי מבני . לכל אורך הקטע בו מתוכננים מבני מגורים

מהדרכים הארציות ומהמסילה כתנאי ' מ 300-חינוך ובריאות המצויים במרחק קטן מ

ת אמצעים להפחתת מפלסי הרעש גם ביחס לכבישים עורקייםוקביע, להפקדת תכניות מפורטות

בהתאם לנפח התנועה היומית בהם ולמהירות התכן, פרבריים ומאספים

של צפון קריית גת  7בדיקה אקוסטית שנערכה במסגרת תכנון מתחם 

במתחם העובר ממ 1' העלתה כי על מנת למגן מפני רעש תחבורה בכביש מס

וכן מיגון דירתי למספר בתי מגורים ולגן ילדים ) 'מ 5- כ(נדרשת סוללה בגובה המירבי האפשרי 

כולל תוספת של שתי מסילות בעתיד(כדי להגן מפני רעש הרכבות 

ולאור אי הסכמת הרכבת להקמתו בשטח, )ומחוץ לשטח התכנית(צמוד לתוואי הרכבת 

התכנית קבעה כתנאי להיתר ). מציר המסילה' מ 112התכנית קבעה קווי בניין של 

  .השלמת נספח אקוסטי מפורט לביצוע

הוכן תסקיר השפעה על הסביבה שכלל ) תכנית המפרידנים( 35' במסגרת תכנון שדרוג דרך מס

לפני השינוי בדרך לפי המתודולוגיה נקבע כי אם מפלס הרעש . 

על מפלס הרעש לאחר השינוי לא לעלות על  70dBA-הינו נמוך מ

הבדיקות העלו כי מערבה למפרידן . 67dBAהקריטריון יהיה , 70dBAלפני השינוי עולה על 

ובין המפרידן המערבי למזרחי , המערבי יידרש שימוש באספלט שקט

  .נדרש קיר מגן אקוסטי

לחשמול מסילות הרכבת נקבע כי ייבדק האם עלה מפלס הרעש בעקבות  18ל "

תקנות מסילות הברזל "ואם עבר את המפלסים המרביים בהצעת התקנות 

ובמקרי חריגה יוצעו אמצעים לעמידה בהוראות, )"ורעידות שמקורם במעבר רכבת

הגם שאינן צפויות להיות מלוות בחציבה , פעולות הכריה בשטחי כריית החרסית והחול

מפעולת כלי רכב כבדיםכרוכות אף הן במפגעי רעש פוטנציאליים 

  מדיניות לקרינה בלתי מייננת
מרבית לקרינה בלתי מייננת ת החשיפה הוהמשרד להגנת הסביבה אימץ את רמ

בהתאם לתחומי התדר השונים) WHO( הבריאות העולמי

תוספת סיכוחשיפה לרמה חריגה של קרינה בלתי מייננת נחשבת לחשיפה ל

קרינה  פיקבע המשרד להגנת הסביבה ס זהירות מונעת

ומות בהם מתקיימים שימושים הכרוכים בשהיית אדם לאורך זמן

ולמקומות בהם , )מהסף הבריאותי 10%(ם משרדי

מהסף הבריאותי 30%(מדרכות ופארקים, חצרות, דוגמת גגות

    

  

 מרביהערך ה

BA ,ציבור מוסדותול

דרכים ושל שימושים רגישים סמוכים

תכנית המתאר ל

לכל אורך הקטע בו מתוכננים מבני מגורים

חינוך ובריאות המצויים במרחק קטן מ, מגורים

להפקדת תכניות מפורטות

פרבריים ומאספים

בדיקה אקוסטית שנערכה במסגרת תכנון מתחם 

העלתה כי על מנת למגן מפני רעש תחבורה בכביש מס

נדרשת סוללה בגובה המירבי האפשרי 

כדי להגן מפני רעש הרכבות . מתוכנן

צמוד לתוואי הרכבת 

התכנית קבעה קווי בניין של (מיגון דירתי 

השלמת נספח אקוסטי מפורט לביצוע

במסגרת תכנון שדרוג דרך מס

. בדיקה אקוסטית

הינו נמוך מ) Cשירות 

לפני השינוי עולה על 

המערבי יידרש שימוש באספלט שקט

נדרש קיר מגן אקוסטי) המזרחי

"במסגרת תת

ואם עבר את המפלסים המרביים בהצעת התקנות , הפרויקט

ורעידות שמקורם במעבר רכבת

פעולות הכריה בשטחי כריית החרסית והחול

כרוכות אף הן במפגעי רעש פוטנציאליים , ובפעולות פיצוץ

 קרינה 7.5

מדיניות לקרינה בלתי מייננת 7.5.1
המשרד להגנת הסביבה אימץ את רמ

הבריאות העולמי ןארגוידי 

חשיפה לרמה חריגה של קרינה בלתי מייננת נחשבת לחשיפה ל

זהירות מונעתפי מדיניות של 

ומות בהם מתקיימים שימושים הכרוכים בשהיית אדם לאורך זמןלמק

משרדיו ךבריאות וחינו

דוגמת גגות,ממושכת



  סקר מצב  קיים

ידי המשרד להגנת הסביבה וחוק הקרינה הבלתי 

  

קרינת . נמדדת הקרינה ביחידות של ואט ליחידת שטח

לעיריית קרית . ר"מיקרו ואט לסמ

אך ממילא במצב החוקי כיום אין צורך בהיתר בניה למתקני גישה 

 בכפוף השידור אתרי מיקום 

 אתרי הפעלת את ומאשר בודק

 מתקני לנוכחות .שידור מוקד 

 התושבים חששות בשל הקרקע

 גדול מספר להעדיף יש בנויים

 הקרינה רמת את מורידה לאנטנה
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ידי המשרד להגנת הסביבה וחוק הקרינה הבלתי  המומלצות עלף החשיפה רמות ס

  2006, מייננת

  אנטנות סלולריות

RF )Radio frequency( נמדדת הקרינה ביחידות של ואט ליחידת שטח

מיקרו ואט לסמ 5הרקע בבית מגורים טיפוסי בסביבה עירונית אינה עולה על 

אך ממילא במצב החוקי כיום אין צורך בהיתר בניה למתקני גישה  ,גת אין תכנית אב לאנטנות

 את קובעות הסלולאריות חברות של ההנדסה מחלקות

בודק הסביבה להגנת המשרד. הסביבה להגנת המשרד

 לכל פרטני קרינה היתר ומנפיק קרינה בטיחות מהיבט

הקרקע ערכי על השפעה וכן בטיחותיתו נופית משמעות

בנויים באזורים כי היא כיום הסביבתית התפיסה. בריאותיות

לאנטנה בה ריהק שכן, יחסית בצפיפות הספק ודלות נמוכות

  . עצמם הניידים המכשירים של

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

רמות ס: 3' לוח מס

אנטנות סלולריות 7.5.2

RF-בתחום ה

הרקע בבית מגורים טיפוסי בסביבה עירונית אינה עולה על 

גת אין תכנית אב לאנטנות

מחלקות. אלחוטיים

המשרד ופיקוח לאישור

מהיבט בארץ השידור

משמעות בעיר השידור

בריאותיות מהשפעות

נמוכות אנטנות של

של מפעילות הנפלטת



  סקר מצב  קיים

  לים ובהקמה 

  

  קווי מתח על ועליון בתחום התכנית
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לים ובהקמה ריים פעיאמוקדים לשידורים סלול: 14' איור מס

  אתר המפות הממשלתי

קווי מתח על ועליון בתחום התכנית: 15' איור מס

  )ותמסמכי התכני; ג"פורום ממ, שכבת חברת החשמל

  מקרא

  )לפי חברות(מוקד קיים  

  )לפי חברות(מוקד בהקמה      

    

  

איור מס

אתר המפות הממשלתי: מקור

שכבת חברת החשמל: מקורות(

מקרא



  סקר מצב  קיים

קווי מתח עליון ועל במרחק ניכר ממבנים 

תשריט ( 14/ 4מ "המותווים גם בתמ

) ת"ג פ"מעבר קווי חשמל עיליים ראשיים מאתר דרום לתחמ

בצפון מזרח ' מ 70מערבי וברוחב 

צפית עובר במזרח שטח - ו רמת חובב

בנספח התשתיות ' מ 120-150

, 8/ ג/ 10א "מתח עליון במסדרון קווי חשמל מדרום אשקלון מכוח תמ

. בדרך של פרסום תכנית' מ 70

לכיוון , מזרח- הקמת תחנת הכוח בצומת פלוגות כרוכה בהקמת קו מתח על ממנה לכיוון צפון

המשך התוואי מתוכנן (ומשם במקביל אליו 

' מ 150-הקו חולף במרחק של כ

על ' מ 90ל הגדיר רצועת מעבר של 

יצוין כי על . לאחר תכנון הקו

עומדת צפיפות השטף המגנטי 

זרם ממוצע שנתי בשנה בה (מיליגאוס בהתאמה בזרם אופייני 

למבנים מאכלסים על ' מ 35ינה אישר מגבלת 

, מ"ש עתידית המסומנת בתמ"

והתוותה אליה , אשר מיקמה אותה דרומית ליער הכלול בה

  140/ 02/ 9ביחס לתכנית 
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קווי מתח עליון ועל במרחק ניכר ממבנים בתחום התכנון ובקרבתו חולפים , כמתואר בתרשים

המותווים גם בתמ מעט הקווים החולפים באזור התעשיה

מעבר קווי חשמל עיליים ראשיים מאתר דרום לתחמ( 1/ ג/ 10א "במסגרת תמ

מערבי וברוחב -לאורך גבול אזור התכנון הדרום' מ 70רוחב 

ו רמת חובב"ק 400קו . ג צפית"ג איתן לכיוון תחמ"מתחמ

150המתווה מסדרון ברוחב , 14/ 4מ "ברצועת חשמל מכוח תמ

מתח עליון במסדרון קווי חשמל מדרום אשקלון מכוח תמ לקו זה יתחבר קו

70- ולאחר הקמת הקו יצומצם ל', מ 90שרוחבו לפי הוראות התכנית 

הקמת תחנת הכוח בצומת פלוגות כרוכה בהקמת קו מתח על ממנה לכיוון צפון

ומשם במקביל אליו , שממערב לעירצפית -תוואי קו המתח העליון איתן

הקו חולף במרחק של כ). ג צפית"ג רותם וחיבורה לתחמ"תחמ – 9/ ג/ 10

ל הגדיר רצועת מעבר של "תסקיר התת. 140/ 02/ 9מאזורי המגורים המתוכננים בתכנית 

לאחר תכנון הקו) מציר הקו' מ 35(' מ 70-שתצומצם ל, מנת לאפשר גמישות תכנונית

עומדת צפיפות השטף המגנטי  ,פי היתרי הסוג הקיימים לעמודים דו זרועיים ותלת זרועיים

מיליגאוס בהתאמה בזרם אופייני  36-מיליגאוס ו 50

ינה אישר מגבלת אך הממונה על הקר, )הוא מועמס עד לזרם המירבי

  . סמך ההנחה שמדובר בתרחיש מחמיר

"ותחמ, ש פרטית של אינטל"תחמ קיימת בתחום אזור התעשיה

אשר מיקמה אותה דרומית ליער הכלול בה, 257/ 02/ 6ובאה לידי ביטוי בתכנית 

ביחס לתכנית  –הוצאת אנרגיה מתחנת הכוח צומת אנרגיה  :16

  

    

  

כמתואר בתרשים

מעט הקווים החולפים באזור התעשיהל, מאוכלסים

במסגרת תמ). התשתיות

רוחב הותווה מסדרון ב

מתחמ, אזור התכנון

ברצועת חשמל מכוח תמ, התכנון

לקו זה יתחבר קו. שלה

שרוחבו לפי הוראות התכנית 

הקמת תחנת הכוח בצומת פלוגות כרוכה בהקמת קו מתח על ממנה לכיוון צפון

תוואי קו המתח העליון איתן

10א "במסגרת תמ

מאזורי המגורים המתוכננים בתכנית 

מנת לאפשר גמישות תכנונית

פי היתרי הסוג הקיימים לעמודים דו זרועיים ותלת זרועיים

50-במרחק זה על כ

הוא מועמס עד לזרם המירבי

סמך ההנחה שמדובר בתרחיש מחמיר

בתחום אזור התעשיה

ובאה לידי ביטוי בתכנית 

  .מסדרון חשמל

16' איור מס
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 החישמו השלכות, לתכנית ההסבר

 וניצול הנסיעה בזמני יותר טובה

 ומטרדי אוויר מזהמי פליטות

 קרינה עקב שימוש למגבלות

 4 של מגביל קרינה סף קבעה

 הציבור את לחשוף ניתן אליו, 

 או חוק פי על אחרת נקבע לא 

 מקצה' מ 10 הינה האופקית 

; קצה רצועת' מ 5-ו ביניים רצועת

 קרינה תותר הבניה מגבלות

 התכנית הוראות .להם ובצמוד

 למוסד הוכח בהם אשר אלו למעט

 מהממונה ד"חוו וקבלת ,התכנית

כמו כן . המגביל מהסף החורגת

 על להגנה הוראות התכנית 

  .כנף בעלי של התחשמלות

מבתי ' מ 800-ל תימצא במרחק של כ

ה התחנ. בשטח חקלאי הכלוא בין רצועת הרכבת לדרך החרושת

להזנת הרכבת  25kVיציאת קווי מתח 

 170-ר המצויים במרחק של כ

וממילא נקבע בהוראות , אינם צפויים להביא לחשיפה לשדה מגנטי שמעל לסף המומלץ

  .ץ לשטח תפעול מסילה לא תעלה הקרינה על הסף המגביל בתכנית

ק "מ/בקרל 569-ל 21מדידות שנערכו בתחומי קרית גת נמדדו ריכוזי ראדון בטווח של 

 200וערכים שמעל , ק"בקרל למ

גם שפכים תעשייתיים ואת  ש של תאגיד מי גת קולט

בקו הזורם (ש "המשמשים למהילת קולחי המט

, )ל"מג 400מעל (שלגן יצוין כי אלה האחרונים הינם עתירי א

ש ערכי האשלגן במים המשמשים 

כאשר על פי , המפעל מתכנן הקמת קו תמלחות להזרמה לים
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  הארצי המסילות מערך 

ההסבר דברי פי על .2014שנת לחישמול הרכבת אושרה ב

טובה לשליטה שיביא וההאצה ההאטה זמני קיצור, היתר

פליטות, הרעש מפגעי צמצום וכן , הבקבוק בצווארי המסילות

למגבלות להביא צפוי 18 ל"תת במסגרת המסילות

קבעה שהופקדה התכנית. המסילה לאורך החשמל מקווי

, מקסימלי רגעי כערך מיליגאוס 1,000-ו, תישע 24 בממוצע

 עוד כל, הרכבת בהנעת הכרוכות החישמול מערכות

 המגבלה. ופיתוח בניה מגבלות רצועות מסמן התכנית

רצועת' מ 5 – כיוון לכל) החישמול מערכת תוקם בה( 

מגבלות בתחום. הרכבת פסי ממפלס' מ 25 הינה 

ובצמוד מבנים בתוך למעט המגביל הקרינה סף על העולה

למעט למבנים תכנית תאושר ולא מבנים בניית תותר

התכנית יזם עם התייעצות לאחר, התכנית את להפקיד

החורגת קרינה מתקיימת לא כי, חשמל ממתקני מייננת

 ובעתק עוד. נקבע מנגנון לניטור הקרינה ולפעולות במקרי חריגה

התחשמלות למניעת ופתרונות, הקרינה מן כתוצאה להיפגע

ל תימצא במרחק של כ"תחנת ההשנאה הרכבתית המתוכננת במסגרת התת

בשטח חקלאי הכלוא בין רצועת הרכבת לדרך החרושת, )מושב עוזה(המגורים הקרובים 

יציאת קווי מתח . תוזן ישירות מקו החשמל העובר ממזרח לדרך החרושת

ר המצויים במרחק של כ"מבני התעשיה הקרובים ביותר לתה. תתבצע בכבלים תת קרקעיים

אינם צפויים להביא לחשיפה לשדה מגנטי שמעל לסף המומלץ

ץ לשטח תפעול מסילה לא תעלה הקרינה על הסף המגביל בתכנית

  קרינה מייננת

מדידות שנערכו בתחומי קרית גת נמדדו ריכוזי ראדון בטווח של 

בקרל למ 50טווח הממוצע הארצי עומד על ).  ק"בקרל למ

  .תקינים ודורשים טיפולק נחשבים לבלתי 

 שפכים תעשייתיים

ש של תאגיד מי גת קולט"מתקן המט, פרט לשפכים הביתיים

המשמשים למהילת קולחי המט ,של אינטל MBR-הקולחים המטוהרים ממתקן ה

יצוין כי אלה האחרונים הינם עתירי א). בדחיסה עם נשמים לאורך נחל לכיש

ש ערכי האשלגן במים המשמשים "באופן שאף לאחר מהילתם בשפכים המטוהרים של המט

המפעל מתכנן הקמת קו תמלחות להזרמה לים). ל"מג 150-כ(להשקיה הינם גבוהים 

    

  

 חישמול 7.5.3

לחישמול הרכבת אושרה ב 18 ל"תת

היתר בין, לכוללות

המסילות של יותר עילי

  . ריח

המסילות חישמול

מקווי אלקטרומגנטית

בממוצע מיליגאוס

מערכות מתפעול כתוצאה

  . תקנה

התכנית תשריט

 המרכזית הרצועה

 האנכית המגבלה

העולה אלקטרומגנטית

תותר לאקובעות כי 

להפקיד המוסמך התכנון

מייננת בלתי קרינה על

נקבע מנגנון לניטור הקרינה ולפעולות במקרי חריגה

להיפגע העלולות תשתיות

תחנת ההשנאה הרכבתית המתוכננת במסגרת התת

המגורים הקרובים 

תוזן ישירות מקו החשמל העובר ממזרח לדרך החרושת

תתבצע בכבלים תת קרקעיים

אינם צפויים להביא לחשיפה לשדה מגנטי שמעל לסף המומלץ, ממנו' מ

ץ לשטח תפעול מסילה לא תעלה הקרינה על הסף המגביל בתכניתהתכנית כי מחו

קרינה מייננת 7.5.4

מדידות שנערכו בתחומי קרית גת נמדדו ריכוזי ראדון בטווח של  בעשר

בקרל למ 52.2ממוצע של (

ק נחשבים לבלתי "בקרל למ

שפכים תעשייתיים 7.6

פרט לשפכים הביתיים

הקולחים המטוהרים ממתקן ה

בדחיסה עם נשמים לאורך נחל לכיש

באופן שאף לאחר מהילתם בשפכים המטוהרים של המט

להשקיה הינם גבוהים 
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להערכת תאגיד , עם זאת. ש ישמשו למהילת התמלחות

ש יביא ממילא לייצור "ובכל מקרה שידרוג המט

רפת עוזה ). PHלתיקון (ור וצבר מערכות קדם טיפול 

  

תית לניטור שפכי תעשיה ועסקים הכוללת מעקב אחרי 

כאשר תכנית הדיגומים , 2009

  :על פי ההתפלגות הבאה

  מפעלים ובתי עסק בתחום התכנון

  מספר עסקים

שריונית , כרמלאוי

, קונטיקס סיסטמס

, בוש שרותי סמיקון

אייר , ספירים רהב תכשיטים

סבון , דשן גת

20  

6  

6  

פולניה , סלטי צבר

, גלידה באר שבע

בית , מבשלת הנגב

11  

צבר ובמפעל גניר , ור'בונז, סוגת

וזאת , עסקים 39-ב 2013-דיגומים שבוצעו ב

 פעליםמ שפכי(וביוב מים תאגידי

לחיוב בידי התאגיד כלים , ")

בפרופורציה לשיעור  לפי תעריפים שנקבעו בתקנות

הפעלת כלים אלו עשויה להפוך את החריגות לבלתי 

  .ולגרום להם לבצע קדם טיפול מתאים בשטחם

 2013-בסיורים מטעם איגוד הערים לאיכות הסביבה נרשמה ב

ששפכיו בעלי , למפעל הדשנים

כן גם כי מי קירור של מפעל מתכת מוזרמים 

רועי הזרמת שפכים באיכות יעוד נרשמו א

אלא , ש עצמו אינה משמשת לקומפוסטציה
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ש ישמשו למהילת התמלחות"התכנון חלק מהמים המוזרמים כיום למט

ובכל מקרה שידרוג המט, המים גידול הפעילות של המפעל יקזז השפעה זו

ור וצבר מערכות קדם טיפול 'גם למפעלי המזון בונז. קולחין ברמה מעולה

  ).אך רפת קיבוץ גת מתוכננת להתחבר בקרוב(ש "אינה מחוברת למט

תית לניטור שפכי תעשיה ועסקים הכוללת מעקב אחרי לתאגיד מי קרית גת  תכנית שנ

2009מערכת מעקב השפכים פועלת מאז . המפעלים החשודים כמזהמים

על פי ההתפלגות הבאה, מפעלים ובתי עסק בתחום התכנון 40-כוללת למעלה מ

מפעלים ובתי עסק בתחום התכנון 40- כוללת למעלה מ 2014תכנית הדיגומים לשנת 

  שמות העסקים

כרמלאוי, חד עירגול, חד תעשיות, איסכור  

קונטיקס סיסטמס, קינג, מעש תעשיות פלדה, חוסים

בוש שרותי סמיקון, במשבב, הכוכב מגפים

ספירים רהב תכשיטים, שלאון, סטראטאסיס

דשן גת, ויסוניק, אלתים, דיגואינ, פרודקס

  אדוורדס ישראל, שולמית

, הסעדה

  

  

  

סלטי צבר, סוגת, לי בר קייטרינג, ור'בונז

גלידה באר שבע, קונדיטוריית צפיחית בדבש, בכפר

מבשלת הנגב, מאפיית מאיה, מאפיית קרית גת

  הלחם

סוגת, באינטל כך(במספר מפעלים מבוצע ניטור בזמן אמת 

דיגומים שבוצעו ב 143מתוך  69%-ערכים חריגים נמצאו ב

תאגידי כללין כי לפי יצוי. שפכים חריגיםבלא שהוגשו בקשות להזרמת 

")7021קובץ תקנות ", 2011-א"התשע, הביוב למערכת

לפי תעריפים שנקבעו בתקנות, יגותהחר המפעלים החורגים בתשלום על

הפעלת כלים אלו עשויה להפוך את החריגות לבלתי . ולכמות המים הנצרכת על ידי המפעל

ולגרום להם לבצע קדם טיפול מתאים בשטחם, עבור המפעלים

בסיורים מטעם איגוד הערים לאיכות הסביבה נרשמה ב, מעבר לדיגומים הסדירים

למפעל הדשנים. ככל הנראה למערכת הביוב העירונית, הזרמת בוצה המכילה דשנים

כן גם כי מי קירור של מפעל מתכת מוזרמים ית. אין תכנית סניטרית, פוטנציאל לאיכול הצנרת

עוד נרשמו א. בעת פעולות תחזוקה למערכת, למערכת הביוב מדי פעם

ש עצמו אינה משמשת לקומפוסטציה"בוצת המט.ירודה במקרי תקלות במספר מפעלי מזון

  .עקב ריכוז עופרת גבוה שטרם אותר מקורו, 

    

  

התכנון חלק מהמים המוזרמים כיום למט

המים גידול הפעילות של המפעל יקזז השפעה זו

קולחין ברמה מעולה

אינה מחוברת למט

לתאגיד מי קרית גת  תכנית שנ

המפעלים החשודים כמזהמים

כוללת למעלה מ 2014לשנת 

תכנית הדיגומים לשנת : 4' לוח מס

  סוג 

  תעשיה ומלאכה

הסעדה, קניונים

  אולמות ארועים

  תחנות דלק

  תעשיות מזון

  

במספר מפעלים מבוצע ניטור בזמן אמת 

ערכים חריגים נמצאו ב). שבקיבוץ גת

בלא שהוגשו בקשות להזרמת 

למערכת המוזרמים

המפעלים החורגים בתשלום על

ולכמות המים הנצרכת על ידי המפעל החריגה

עבור המפעליםכלכליות 

מעבר לדיגומים הסדירים

הזרמת בוצה המכילה דשנים

פוטנציאל לאיכול הצנרת

למערכת הביוב מדי פעם

ירודה במקרי תקלות במספר מפעלי מזון

, מועברת להטמנה



  סקר מצב  קיים

ט 'אובג, ויסוניק, אינטל: ביניהם

פרודאייר , דשן גת, פריץ קומפני

מספר מפעלים . עבר לרמת חובב

ובדרך הדרום פועל בית חרושת לקרח ובית 

 

אמורה להחזיק תמיסת אמוניה בכמות 

על פי תסקיר השפעה על , ים הציבוריים

  . חיש הייחוס לחומרים דליקים נקבע מרחק הפרדה נמוך יותר

וכן , לעיר ממזרח 6' בדרך מס

התהפכה  2013 במרץ. ברכבות משא החולפות במסילה שבין אזור התעשיה לאזור המגורים

ליטר  24,000-רוע שגרם לזיהום קרקע ב

לא זוהתה (רוע שימוט של רכבת משא שהובילה ברום ואשלגן חנקתי 

ות חריפים תלונות על ריח שלוש

שריפת קוביה המכילה חומצה 

בשל  במפעל רינקם ליטר של חומצה גופרתית מחבית

ובמבר נ( מאיר אריה ספר בבית

  ).איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון

-יש שימוש באסבסט) בעיקר בבניה צמודת הקרקע

ניתן היתר לפינוי  2013-ב(שימוש נרחב קיים גם באזור המלאכה ובאזור התעשיה 

צמנט ממפעל פולגת - ר אסבסט

  .מערום אסבסט סמוך לתל עירני משולט בשלטי אזהרה

למי התהום  להחדרת מי נגר עילי

מתייחס  זו א"בתמ 29סעיף ). 

תנאי להפקדת תכנית . 'רגישות הידרולוגית ב

מפעלים בהם , ק דלק"מ 100

או רעילה /מטמנות לפסולת ביתית ו

היא הגשת נספח הבוחן את השפעות השימוש או הפעילות 

המבוקשים בתכנית על מי התהום ומוכיח כי ניתן לנקוט באמצעים שיתנו מענה מלא למניעת 

לשימושים ולפעילויות העלולים 

טיפול או שימוש , ובכללם השימושים לעיל וכן איכסון

מתקנים לטיפול בשפכים , בדלקים ותעשיות הכרוכות בכך

ואם ייקבע כי , ייבחנו על ידי מוסד התכנון
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 ומרים מסוכנים

ביניהםו,נמצאים מפעלים בעלי היתרי רעלים באזור התעשיה

פריץ קומפני, שער כימיקלים, מיקרון סמיקונדוקטור, כימגת

עבר לרמת חובב, ס"רוע חומיבו התרחש א, מפעל רינקם. ישראל ופלוניה בכפר

ובדרך הדרום פועל בית חרושת לקרח ובית , ור התעשיה עושים שימוש באמוניה לצרכי קירור

.בקרבה יחסית לבתי מגורים, קירור העושים אף הם שימוש באמוניה

אמורה להחזיק תמיסת אמוניה בכמות ) מחוץ לתחום התכנון" (צומת אנרגיה"

ים הציבורייםמהרצפטור' מ 100שעבורה נקבע מרחק הפרדה של 

חיש הייחוס לחומרים דליקים נקבע מרחק הפרדה נמוך יותררבת. 55ל "הסביבה שצורף לתת

בדרך מסוהן  בצפון העיר 35 'בדרך מסחומרים מסוכנים מובלים הן 

ברכבות משא החולפות במסילה שבין אזור התעשיה לאזור המגורים

רוע שגרם לזיהום קרקע ביבא, גת' מ צפונית למחלף ק"ק 2-כ, "

רוע שימוט של רכבת משא שהובילה ברום ואשלגן חנקתי יא  - 2013

שלושניתן למנות  ,שנרשמו באזור התעשיה ס"החומ

שריפת קוביה המכילה חומצה , )2013מאי (ריה ונגריה 'רוע שריפה בפנציא, 

ליטר של חומצה גופרתית מחבית 200דליפת , )2013יוני ( 12%

בבית במעבדה גופרתית חומצה של שפךו, )2013אוגוסט 

איגוד ערים לאיכות הסביבה אשקלון; מחוז דרום, המשרד להגנת הסביבה

בעיקר בבניה צמודת הקרקע(באזורי המגורים בעיר ,לעניין אסבסט

שימוש נרחב קיים גם באזור המלאכה ובאזור התעשיה 

ר אסבסט"אלף מ 15-ל – 2014-וב, ר אסבסט ממחסן תבואה

מערום אסבסט סמוך לתל עירני משולט בשלטי אזהרה

 מי תהום ונחלים, זיהום קרקע

להחדרת מי נגר עילי) ב(נמצא באזור בעל רגישות בינונית  העיר תכנון

). ג(באזור בעל רגישות נמוכה  –המזרחי  וחלקו, 

רגישות הידרולוגית בלהוראות בדבר מניעת זיהום מי תהום באזור בעלי 

100וש בכמות שנתית של מהמאפשרת הקמת מפעלים העושים שי

מטמנות לפסולת ביתית ו, רים רעיליםמופעלים מתקנים לריאקציות כימיות של חומ

היא הגשת נספח הבוחן את השפעות השימוש או הפעילות , ס"ואתרים לאיכסון דלקים וחומ

המבוקשים בתכנית על מי התהום ומוכיח כי ניתן לנקוט באמצעים שיתנו מענה מלא למניעת 

  . ועיגון האמצעים הללו בהוראות התכנית, 

לשימושים ולפעילויות העלולים ' תכניות באזור בעל רגישות הידרולוגית ג, א"לתמ

ובכללם השימושים לעיל וכן איכסון(א "לזהם את מי התהום שנמנות בתמ

בדלקים ותעשיות הכרוכות בכך, בחומרים מסוכנים למי תהום

ייבחנו על ידי מוסד התכנון, )ה ומטווחי ירי פתוחיםאו רעיל/ובפסולת ביתית ו

    

  

ומרים מסוכניםח 7.7

באזור התעשיה

כימגת, גאומטריה

ישראל ופלוניה בכפר

ור התעשיה עושים שימוש באמוניה לצרכי קירורבאז

קירור העושים אף הם שימוש באמוניה

"תחנת הכוח 

שעבורה נקבע מרחק הפרדה של 

הסביבה שצורף לתת

חומרים מסוכנים מובלים הן 

ברכבות משא החולפות במסילה שבין אזור התעשיה לאזור המגורים

"6כביש "מיכלית ב

2013בספטמבר . בנזין

  ).דליפה

החומ רועייא בין

, )2012יולי -ביוני(

%הידרופלואורית 

אוגוסט ( פגיעת מלגזה

המשרד להגנת הסביבה: מקורות). (2013

לעניין אסבסט

שימוש נרחב קיים גם באזור המלאכה ובאזור התעשיה . צמנט לקירוי

ר אסבסט ממחסן תבואה"מ 5,000-כ

מערום אסבסט סמוך לתל עירני משולט בשלטי אזהרה). לשעבר בלבד

זיהום קרקע 7.8

תכנוןרוב שטח 

, 4/ ב/ 34א "בתמ

להוראות בדבר מניעת זיהום מי תהום באזור בעלי 

המאפשרת הקמת מפעלים העושים שי

מופעלים מתקנים לריאקציות כימיות של חומ

ואתרים לאיכסון דלקים וחומ

המבוקשים בתכנית על מי התהום ומוכיח כי ניתן לנקוט באמצעים שיתנו מענה מלא למניעת 

, זיהום מי התהום

לתמ 31' סלפי 

לזהם את מי התהום שנמנות בתמ

בחומרים מסוכנים למי תהום

ובפסולת ביתית ו



  סקר מצב  קיים

במימושן יש סיכון למי התהום יידרשו לחוות דעת סביבתית ולהכללת תנאים ומגבלות 

א כאזורים רגישים להחדרת נגר עילי למי 

הכוללת , אזור רגיש להחדרת נגר עילי

  .הנחיות בדבר החדרת מי נגר עילי למי תהום טעונה אישור של מנהל רשות המים

נמצא רוב שטח ) נציבות המים

ו אקוויפר משני בו הנזק אקוויפר ראשי בו הנזק ניתן לתיקון א

בתחום ). מעל אקוויפר בעל חשיבות מעטה

אסורה כל בניה בו ' מ 20לו רדיוס מגן א של 

הקידוח הינו לאקוויפר המוגן 

  .'ג- ו' לא נקבעו לקידוח זה רדיוסי מגן ב

בין הגורמים המהווים סיכון פוטנציאלי לזיהום קרקע יש למנות את המפעלים באזורי 

יים השדות החקלא, )כולל התחנה הנטושה בשדרות הדרום

לא ידוע על סקרי זיהום קרקע שנערכו 

בפרט לא ידוע על בדיקות בשטחי 

נצפו  2014באוקטובר . מפעלים ובתי מלאכה שהתפנו לטובת מבני מסחר ממערב למסילת הרכבת

בלא מידע על בדיקות זיהום , 

קובעת את נחל האכזב לכיש ואת יובליו הזורמים בתחום התכנית כעורקי 

ונחל , ל אחד חולף במזרח שטח התכנון

 –בחלק מהתוואי (שלווה עובר בערוץ מוסדר באזור התעשיה וממנו מערבה דרך העיר הבנויה 

, א"בהוראות התמ 6לפי סעיף 

לכל צד מנקודות ' מ 5ל עורק 

  . מציר העורק לכל צד

א קובע מגבלות על שימושי קרקע בתחום רצועת המגן ורצועת 

 ,מותרות פעולות שמטרתן לשמור על תפקודו התקין של העורק

תותר , כמו כן. וכן מותרים דרכים ותוואי להולכי רגל שלא יפגעו בתפקודו התקין של הערוץ

אם לדעת מוסד התכנון אין חשש שיגרמו 

או ברצועת המגן , למעבר חופשי ורציף לאורך צירי העורק

בפועל לא מתקיים מעבר רציף לאורך 

וקיימים שימושים בעלי , אין התוויה ברורה של גבולות המפעלים ורצועת הנחל

, במיוחד באזור התעשיה הותיק

  .כן קיימת תופעה של הזרמות מאחד ממפעלי הבטון לנחל הסמוך אליו

נדרשת  תחום עורק משני ורצועות המגן שלו

רצועות המגן וההשפעה , תחום עורק

. תוך התייחסות להיבטים סביבתיים של נוף ואקולוגיה

העורקים ישולבו במערך השטחים הציבוריים הפתוחים תוך הבטחת המשך תפקודם כעורקי 
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במימושן יש סיכון למי התהום יידרשו לחוות דעת סביבתית ולהכללת תנאים ומגבלות 

א כאזורים רגישים להחדרת נגר עילי למי "אזור התעשיה ואזור המלאכה מסומנים בתמ

אזור רגיש להחדרת נגר עיליהחלה בתכנית , 26' על פי ס. מחשש לזיהומם

הנחיות בדבר החדרת מי נגר עילי למי תהום טעונה אישור של מנהל רשות המים

נציבות המים: מקור(גם במיפוי אזורי סכנה למקורות מים מזיהום דלק 

אקוויפר ראשי בו הנזק ניתן לתיקון א(התכנון באזור בעל רגישות בינונית 

מעל אקוויפר בעל חשיבות מעטה(באזור שאינו רגיש  -וחלקו המזרחי , 

לו רדיוס מגן א של , )1קרית גת (התכנון קידוח מי שתיה פעיל אחד בלבד 

הקידוח הינו לאקוויפר המוגן כיוון ש. למעט למבנים המשמשים להפעלת הקידוח ולשיפור מימיו

לא נקבעו לקידוח זה רדיוסי מגן ב, חוואריות וקירטוניות עבות, בשכבות חרסיתיות

בין הגורמים המהווים סיכון פוטנציאלי לזיהום קרקע יש למנות את המפעלים באזורי 

כולל התחנה הנטושה בשדרות הדרום(תחנות הדלק , התעשיה והמלאכה

לא ידוע על סקרי זיהום קרקע שנערכו . רפת עוזה והמוסכים, )בשל השקיה בקולחין ודישון

בפרט לא ידוע על בדיקות בשטחי . למעט במאגר חומצה גופריתנית במפעל חד תעשיות

מפעלים ובתי מלאכה שהתפנו לטובת מבני מסחר ממערב למסילת הרכבת

, אליו עובר מפעל דלתות, לשעבר" פולגת"בשטח מפעל 

  ". דשן גת"כמו כן קיימות עדויות לזרימות מחצר מפעל 

קובעת את נחל האכזב לכיש ואת יובליו הזורמים בתחום התכנית כעורקי  3/ 

ל אחד חולף במזרח שטח התכנוןיוב. נחל לכיש מסומן גם כנחל לתכנון

שלווה עובר בערוץ מוסדר באזור התעשיה וממנו מערבה דרך העיר הבנויה 

לפי סעיף .  נחל נעם מתחבר לנחל שלווה בדרום אזור התעשיה

ל עורק יהיה רוחב רצועת המגן ש, רוחבן בתכנית מאושרת

מציר העורק לכל צד' מ 50ורוחב רצועת ההשפעה של עורק משני , המדידה שמשני עבריו

א קובע מגבלות על שימושי קרקע בתחום רצועת המגן ורצועת "בהוראות התמ

מותרות פעולות שמטרתן לשמור על תפקודו התקין של העורק רצועת המגןבתחומי 

וכן מותרים דרכים ותוואי להולכי רגל שלא יפגעו בתפקודו התקין של הערוץ

אם לדעת מוסד התכנון אין חשש שיגרמו , של עורק רצועות המגן וההשפעההקמת מבנים בתחום 

למעבר חופשי ורציף לאורך צירי העורק, ככל שניתן, תינתן עדיפות

בפועל לא מתקיים מעבר רציף לאורך . או ברצועת ההשפעה שלו להולכי רגל ולרוכבי אופניים

אין התוויה ברורה של גבולות המפעלים ורצועת הנחל

במיוחד באזור התעשיה הותיק, פוטנציאל זיהום בתחום רצועות המגן וההשפעה באזור התעשיה

כן קיימת תופעה של הזרמות מאחד ממפעלי הבטון לנחל הסמוך אליו. ות לנחל

תחום עורק משני ורצועות המגן שלולתכנית החלה ב, א"בהוראות התמ

תחום עורקעל תכנית ב. התכנית בתחומהשרשות הניקוז 

תוך התייחסות להיבטים סביבתיים של נוף ואקולוגיה, וליול פיתלהבטיח שמירה מירבית ע

העורקים ישולבו במערך השטחים הציבוריים הפתוחים תוך הבטחת המשך תפקודם כעורקי 

    

  

במימושן יש סיכון למי התהום יידרשו לחוות דעת סביבתית ולהכללת תנאים ומגבלות 

אזור התעשיה ואזור המלאכה מסומנים בתמ.בהתאם

מחשש לזיהומם, תהום

הנחיות בדבר החדרת מי נגר עילי למי תהום טעונה אישור של מנהל רשות המים

גם במיפוי אזורי סכנה למקורות מים מזיהום דלק     

התכנון באזור בעל רגישות בינונית 

, )אינו ניתן לתיקון

התכנון קידוח מי שתיה פעיל אחד בלבד 

למעט למבנים המשמשים להפעלת הקידוח ולשיפור מימיו

בשכבות חרסיתיות

בין הגורמים המהווים סיכון פוטנציאלי לזיהום קרקע יש למנות את המפעלים באזורי 

התעשיה והמלאכה

בשל השקיה בקולחין ודישון(

למעט במאגר חומצה גופריתנית במפעל חד תעשיות, באזור

מפעלים ובתי מלאכה שהתפנו לטובת מבני מסחר ממערב למסילת הרכבת

בשטח מפעל עבודות עפר 

כמו כן קיימות עדויות לזרימות מחצר מפעל . מקדימות

/ ב/ 34א "תמ

נחל לכיש מסומן גם כנחל לתכנון. ניקוז משניים

שלווה עובר בערוץ מוסדר באזור התעשיה וממנו מערבה דרך העיר הבנויה 

נחל נעם מתחבר לנחל שלווה בדרום אזור התעשיה). במובל סגור

רוחבן בתכנית מאושרת כל עוד לא נקבע

המדידה שמשני עבריו

בהוראות התמ 7סעיף  

בתחומי . ההשפעה

וכן מותרים דרכים ותוואי להולכי רגל שלא יפגעו בתפקודו התקין של הערוץ

הקמת מבנים בתחום 

תינתן עדיפות. לזיהום מים

או ברצועת ההשפעה שלו להולכי רגל ולרוכבי אופנייםשלו 

אין התוויה ברורה של גבולות המפעלים ורצועת הנחל, נחל שלווה

פוטנציאל זיהום בתחום רצועות המגן וההשפעה באזור התעשיה

ות לנחלמהם נצפו הזרמ

בהוראות התמ 8לפי סעיף 

רשות הניקוז מחוות דעת 

להבטיח שמירה מירבית ע, שלו

העורקים ישולבו במערך השטחים הציבוריים הפתוחים תוך הבטחת המשך תפקודם כעורקי 

  .ניקוז



  סקר מצב  קיים

 ,ס"על פי נתוני המשרד להגנ. 

בסיורים מטעם איגוד הערים לאיכות הסביבה נרשמו 

 2014גם בסיור שנערך בקיץ . 

כתלות באמצעי המניעה  ,תחנות דלק עלולות להיות מקור לזיהום קרקע ומים סביבן

אז נכנסו לתוקף תקנות המים 

מהווה פוטנציאל לזיהום  40' ן החולף בצמוד לדרך מס

  תכנית ובסביבתה
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  בתחום התכנית ובסביבתה 3/ ב/ 34

. נקזי אזור התעשיה מופנים לנחל שלווה ומהווים מקור לזיהומו

בסיורים מטעם איגוד הערים לאיכות הסביבה נרשמו . ק לשנה"מ 7,200-פיקת הנקזים הינה כ

. הזרמות מכוונות וחוזרות ממפעל מתכות למערכת הניקוז

  .באזור מפעל האספלט, נצפו הזרמות שפכים לנחל

תחנות דלק עלולות להיות מקור לזיהום קרקע ומים סביבן

אז נכנסו לתוקף תקנות המים , 1997בפרט בעייתיות תחנות שהוקמו לפני . ובתחזוקה השוטפת

ן החולף בצמוד לדרך מס"גם קו הדלק של תש. לעניין תחנות תדלוק

  .כתלות בתחזוקה השוטפת

תכנית ובסביבתהבתחום ה 3/ ב/ 34 /א"תמ: 17' איור מס

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מקרא

  ניקוז משניעורק     

נחל  –עורק ניקוז משני   

  לתכנון

    

  

34א "תמ 7.8.1

נקזי אזור התעשיה מופנים לנחל שלווה ומהווים מקור לזיהומו

פיקת הנקזים הינה כס

הזרמות מכוונות וחוזרות ממפעל מתכות למערכת הניקוז 2013-ב

נצפו הזרמות שפכים לנחל

תחנות דלק עלולות להיות מקור לזיהום קרקע ומים סביבן

ובתחזוקה השוטפת

לעניין תחנות תדלוק

כתלות בתחזוקה השוטפת, קרקע סביבו

מקרא

    

  

לתכנון



  סקר מצב  קיים

  אזורי סכנה למקורות מים מזיהום דלק

  

המפרט העירוני של המחלקה לתברואה ולאיכות הסביבה קובע כי המחלקה תחליט באשר 

על פי הנחיות . שכונות ובמפעלים בעיר

או לשלם אגרה השווה , בתי עסק יכולים להתקשר ישירות עם חברת הפינוי

בפועל מבוצעת כאשר , )בהתאם לחוק העזר

למעלה , טמוני קרקע 280- עיר כ

לאתר " ויאוליה"המפונים על ידי חברת 

פחי אשפה מוטמנים הוצבו ". 
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אזורי סכנה למקורות מים מזיהום דלק: 18' איור מס

  אתר המפות הממשלתי

 טיפול בפסולת ומיחזור

המפרט העירוני של המחלקה לתברואה ולאיכות הסביבה קובע כי המחלקה תחליט באשר 

שכונות ובמפעלים בעירמים בבמתח, והכמות הנדרשת באתרים לסוגי כלי האצירה

בתי עסק יכולים להתקשר ישירות עם חברת הפינוי ,אשפה

בהתאם לחוק העזר(ה משלמת לחברת הפינוי יבערכה לתמורה שהעירי

עיר כב, 2013-נכון ל. התקשרות ישירה של המפעלים עם חברות מפנות

המפונים על ידי חברת , מכולות לאצירת אשפה 60-מאלפיים פחים ביתיים וכ

". צבי כהן"מתקני איסוף גזם המפונים על ידי חברת 

  .גת. ש.י חברת הניהול י"גם באזור התעשיה ע

    

  

אתר המפות הממשלתי, רשות המים: מקור 

טיפול בפסולת ומיחזור 7.9

  פסולת 7.9.1
המפרט העירוני של המחלקה לתברואה ולאיכות הסביבה קובע כי המחלקה תחליט באשר 

לסוגי כלי האצירה

אשפה לגבי יהיהעיר

בערכה לתמורה שהעירי

התקשרות ישירה של המפעלים עם חברות מפנות

מאלפיים פחים ביתיים וכ

מתקני איסוף גזם המפונים על ידי חברת  36וכן , דודאים

גם באזור התעשיה ע

  

  

  

  

  

  

  

  



  סקר מצב  קיים

  )2013(פסולת להטמנה לפי סוגים 

  

עם ). להלן לוח' ר( 2012מצביעים על עליה בהיקפי המחזור ביחס לשנת 

ן כי חלק מן יצוי. זכוכית ופסולת אלקטרונית

מבצעים איסוף למחזור שלא באמצעות 

2012 

 

) טון(כמות 
 2012תלשנ

 (%)שינוי 

4,639 14 

47 72 

134 47 

25  

403 26 

24 25 

  

25,167 )1.7(  

30,416 1.5 
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פסולת להטמנה לפי סוגים  התפלגות: 19' איור מס

  עיריית קרית גת, אגף תברואה ואיכות הסביבה

  מחזור והפרדה במקור

מצביעים על עליה בהיקפי המחזור ביחס לשנת  2013- נתוני המחזור ל

זכוכית ופסולת אלקטרונית, לא דווח על איסוף למחזור של מתכת

מבצעים איסוף למחזור שלא באמצעות , ובראשם מפעל אינטל, המפעלים באזור התעשיה

2013-2012בהיקפי המיחזור בעיר : 5' לוח מס

 החברה האוספתשם  
) טון(כמות 

 2013תלשנ

 5,290 

 81 אביב תעשיות

 197 אמניר )כולל איסוף בבתי ספר

 96  בבתי ספר

 507 אמניר

 30 רוזניר

  )טון בשנה(כ השבה "סה

 24,758 )טון בשנה(כ פסולת להטמנה 

 30,862 )טון בשנה(מיחזור והשבת משאבים ,טמנה 

,  גזם

896313.5 

,  תעשיה

176646.3 

,  בניין

30514.2 

,  טאוט

627.2 

,  עפר

5322.5 

,  ביתית

2893260.1

1 

    

  

אגף תברואה ואיכות הסביבה: מקור

מחזור והפרדה במקור 7.9.2

נתוני המחזור ל

לא דווח על איסוף למחזור של מתכת, זאת

המפעלים באזור התעשיה

 .יהיהעיר

סוג הפסולת

 גזם

 פלסטיק

כולל איסוף בבתי ספר(נייר 

בבתי ספרנייר 

 קרטון

 ביגוד

סה

כ פסולת להטמנה "סה

טמנה ה:כ פסולת"סה

  



  סקר מצב  קיים

, יבש ורטוב –החלה העיריה ביישום תכנית להפרדת פסולת במקור לשני זרמים 

והוחל , )כולל אזור התעשיה(

) ך לאזור התעשיה ולתחנת הרכבת

עוד מסמנת . 'ד 3-ונדרשת לשטח מינימלי של כ

כאתר סילוק אשפה מקומי ומרכזי 

ת המעבר בתכנית ביטול תחנ א מאפשרת

כיום לא פועלים . פעולת תחנת המעבר לפסולת מעורבת באזור המלאכה הופסקה

 .  

של , אזור התעשיה מפעל לטיפול ולמיחזור פסולת תעשייתית

, )עקב גידול בפעילותו, ת באר טוביה

. ובוצות ייסחטו וייובשו, במפעל ייארז חומר אבקתי וגרגירי למשלוח

, שפכים שייוצרו במתקן לא יוזרמו למערכת הביוב האזורית אלא יפונו לאתרי קליטה מורשים

המפעל מטיל . למניעת זרימת תשטיפים למערכת הניקוז

בתחום מושב עוזה הופעל אתר 

  .לאיסוף ולמיון פסולת ללא רשיון וללא התשתיות הנדרשות מאתר כזה

שהיה , כרמיגת שכונתב 07מתחם 

 5281הישראלי לבניה ירוקה  תקן

עם . ירוקה בניה אוגדן להיתר

ציבי ' אדר(נעזרת ביועץ חיצוני 

באופן שיקל על עובדי הועדה שיעברו הכשרה 

הוראות לניקוז משמר מי נגר נקבעו בתכנית המתארית לקרית גת צפון 

מדיניות אינטל הינה תכנון . 

וסביר כי המפעלים , בדרגת כסף לפחות

כמו כן מבוצעת החברה פעולות לאופטימיזציה תפעולית 

ליך מבוצעת השבת מי תה.למערכות אוורור וקירור ולחסכון במערכות תאורה במפעלים הקיימים

תוך צמצום צריכת המים , במפעל אינטל לצרכני משנה ולמערכות תמיכה דוגמת מגדלי הקירור

בתכנית המתארית . השדות החקלאיים בסביבת קרית גת מושקים ממאגרי קולחין מטוהרים

סומן בנספח התשתיות ראש מערכת להשקיה בקולחין עבור פארק 

בתכנית סומן מרחק מינימום 

הפארק והשטחים החקלאיים 
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החלה העיריה ביישום תכנית להפרדת פסולת במקור לשני זרמים 

(אזורים  17-לצורך היישום חולקה העיר ל. בליווי תכנית הסברה

  תחנות מעבר וטיפול בפסולת

ך לאזור התעשיה ולתחנת הרכבתסימבול בסמו(מסמנת תחנת מעבר בקרית גת 

ונדרשת לשטח מינימלי של כ, טון ביממה 100המיועדת לטפל בכמות של עד 

כאתר סילוק אשפה מקומי ומרכזי ) מ מערבית לתחום התכנון"ק 5-כ" (כלנית"את אתר 

א מאפשרת"התמ. את אזור האיסוף של קרית גת, בין היתר

פעולת תחנת המעבר לפסולת מעורבת באזור המלאכה הופסקה

. בתחומי העיר תחנת מעבר לפסולת בניה ולא אתר לקיצוץ גזם עירוני

אזור התעשיה מפעל לטיפול ולמיחזור פסולת תעשייתיתבימים אלה מוקם ב

ת באר טוביה"המפעל עובר מא" (מ"גיה בעעלה שירותי אקולו

במפעל ייארז חומר אבקתי וגרגירי למשלוח. ומרכז הדרכה לנושא זה

שפכים שייוצרו במתקן לא יוזרמו למערכת הביוב האזורית אלא יפונו לאתרי קליטה מורשים

למניעת זרימת תשטיפים למערכת הניקוז, ודיונגר עילי ייקלט וייאגר במיכל ייע

בתחום מושב עוזה הופעל אתר .ממנו לא תותר פעילות מסחרית' מ 300ובטווח 

לאיסוף ולמיון פסולת ללא רשיון וללא התשתיות הנדרשות מאתר כזה

 חסכון במים ובאנרגיה, בניה ירוקה

מתחם ב. ייבת בניה ירוקה בעירהמדיניות העירונית כיום אינה מח

תקןה פי על תהיה שהבניהנקבע , הראשון לו אושרה תכנית מפורטת

להיתר כנספח להגיש המבקשים ושעל,המעודכן לעת מתן ההיתר

נעזרת ביועץ חיצוני  העיריה .דרישה זו הוסרה הבאים מתחמים

באופן שיקל על עובדי הועדה שיעברו הכשרה , 07מתחם אוגדןל להגשת הדרישות

הוראות לניקוז משמר מי נגר נקבעו בתכנית המתארית לקרית גת צפון .לכך לבדוק את האוגדנים

. י בלבדבניה ירוקה באזור התעשיה מתבצעת באופן וולונטר

בדרגת כסף לפחות LEEDמבנים חדשים לעמידה בתקן הבניה הירוקה 

כמו כן מבוצעת החברה פעולות לאופטימיזציה תפעולית . החדשים שיוקמו יעמדו בתקן זה

למערכות אוורור וקירור ולחסכון במערכות תאורה במפעלים הקיימים

במפעל אינטל לצרכני משנה ולמערכות תמיכה דוגמת מגדלי הקירור

השדות החקלאיים בסביבת קרית גת מושקים ממאגרי קולחין מטוהרים

סומן בנספח התשתיות ראש מערכת להשקיה בקולחין עבור פארק ) 140/ 02/ 9

בתכנית סומן מרחק מינימום ). ש למאגר גת"המוזן מקו הקולחין מהמט(נחל לכיש המתוכנן 

הפארק והשטחים החקלאיים (הנדרש על ידי משרד הבריאות בין השטחים המושקים בקולחין 

    

  

החלה העיריה ביישום תכנית להפרדת פסולת במקור לשני זרמים  2014בשנת 

בליווי תכנית הסברה

  .בפעילות חינוך

תחנות מעבר וטיפול בפסולת 7.9.3

מסמנת תחנת מעבר בקרית גת  16 /א"תמ

המיועדת לטפל בכמות של עד 

את אתר  א"התמ

בין היתר, המשרת

פעולת תחנת המעבר לפסולת מעורבת באזור המלאכה הופסקה ובפועל,מפורטת

בתחומי העיר תחנת מעבר לפסולת בניה ולא אתר לקיצוץ גזם עירוני

בימים אלה מוקם ב, עם זאת

עלה שירותי אקולו"חברת 

ומרכז הדרכה לנושא זה

שפכים שייוצרו במתקן לא יוזרמו למערכת הביוב האזורית אלא יפונו לאתרי קליטה מורשים

ונגר עילי ייקלט וייאגר במיכל ייע

ובטווח , מגבלות סביבו

לאיסוף ולמיון פסולת ללא רשיון וללא התשתיות הנדרשות מאתר כזה

בניה ירוקה 7.10

המדיניות העירונית כיום אינה מח

הראשון לו אושרה תכנית מפורטת

המעודכן לעת מתן ההיתר

מתחמיםתכניות לב,זאת

הדרישותבניסוח ) שפרינגר

לכך לבדוק את האוגדנים

)9 /02 /140.(  

בניה ירוקה באזור התעשיה מתבצעת באופן וולונטר

מבנים חדשים לעמידה בתקן הבניה הירוקה 

החדשים שיוקמו יעמדו בתקן זה

למערכות אוורור וקירור ולחסכון במערכות תאורה במפעלים הקיימים

במפעל אינטל לצרכני משנה ולמערכות תמיכה דוגמת מגדלי הקירור

  .השפירים

השדות החקלאיים בסביבת קרית גת מושקים ממאגרי קולחין מטוהרים

9(לצפון קרית גת 

נחל לכיש המתוכנן 

הנדרש על ידי משרד הבריאות בין השטחים המושקים בקולחין 



  סקר מצב  קיים

ש צפוי להשתדרג לטיהור שלישוני עד להפקת מים באיכות 

   140/02/9/מ"

בתחום העיר קרית גת אינם סובלים 

עשיה מן המגורים ופינוי אתר 

ש לא צפויה בעיית ריחות במתחמי המגורים 

על התכנון העתידי להקפיד על בחינת שימושים רגישים מול מקורות מטרדיים 

יה משימושי תעש, )מקומית וארצית

תוך , יש להוסיף ולהקפיד על הרחקת שימושי תעשיה מזהמים ממגורים

לעניין זה נראה כי אין מקום לשימושי מגורים בשטח המסומן לפיתוח 

עוד יש לוודא קיום חייצים מתאימים ביחס לשימושים 

פעולות כריית חרסית ממזרח לעיר יידרשו ליישום 

  .אמצעים לצמצום זיהום אוויר בחלקיקים נשימים ולבחינת הגנה מפני רעש

 ,וכן חריגות ניכרות בשפכים התעשייתיים

החריגות בשפכים דורשות אכיפה על ידי תאגיד 

על מנת לאלץ את המזהמים לבצע קדם טיפול 

הן באזור התעשיה והן באזור המלאכה שממערב למסילת 

בדיקות  –אם לתוצאותיו יש להתנות היתרים בביצוע סקר שימושים היסטורי ובהת

, לשם הגנה על הנחל ראוי להימנע מהצמדת מפעלים אליו

לדרוש , כמו כן יש להתקין תחנות שאיבת מי קיץ לנקזים

, ים במפעליםולדרוש מערכות גיבוי למערכי השפכ

דוגמת אלו , דרישות למסמך סביבתי

. ותיקוה היצריכות להיכלל גם בתכניות לאזור התעשי

 לאור חיבור הגז לאזור התעשיה ראוי לאסור שימוש בדלקים נוזליים להפקת אנרגיה במפעלים

 מהוות הזדמנות, ותהליכי ההתחדשות העירונית

התייחסות לנושא כבר . בעיקר בבנייה למגורים

עשויה לאפשר עמידה , ון האדריכלי המוקדמים

ניתן גם לבחון אפשרות לתחנת 
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ש צפוי להשתדרג לטיהור שלישוני עד להפקת מים באיכות "המט. לבין אזור המגורים

  .שקיית גינון ציבוריהמתאימה אף לה

"הוצאת אנרגיה מתחנת הכוח צומת אנרגיה ביחס לתמ

  מסקנות תכנוניות

  שימושים רגישיםהשפעות על 

בתחום העיר קרית גת אינם סובלים ) מגורים ומוסדות ציבור(עיקר השימושים הרגישים 

עשיה מן המגורים ופינוי אתר בעיקר עקב הפרדת אזור הת, ממטרדים משמעותיים

ש לא צפויה בעיית ריחות במתחמי המגורים "עם השלמת הטיפול במתקני המט

על התכנון העתידי להקפיד על בחינת שימושים רגישים מול מקורות מטרדיים 

מקומית וארצית(ובמיוחד זיהום אוויר ורעש מתחבורה 

יש להוסיף ולהקפיד על הרחקת שימושי תעשיה מזהמים ממגורים. 

לעניין זה נראה כי אין מקום לשימושי מגורים בשטח המסומן לפיתוח . התייחסות לכיווני הרוחות

עוד יש לוודא קיום חייצים מתאימים ביחס לשימושים . מ ממזרח לאזור התעשיה

פעולות כריית חרסית ממזרח לעיר יידרשו ליישום . וחד ביחס לריסוס חקלאי

אמצעים לצמצום זיהום אוויר בחלקיקים נשימים ולבחינת הגנה מפני רעש

  אזור התעשיה

וכן חריגות ניכרות בשפכים התעשייתיים,באזור התעשייה שימושים היסטוריים וקיימים

החריגות בשפכים דורשות אכיפה על ידי תאגיד . ונחלים עעלולים להוות מקור לזיהום קרק

על מנת לאלץ את המזהמים לבצע קדם טיפול , בכלים שניתנו להם בחוק ובתקנות

הן באזור התעשיה והן באזור המלאכה שממערב למסילת (באשר לזיהום קרקע 

יש להתנות היתרים בביצוע סקר שימושים היסטורי ובהת

לשם הגנה על הנחל ראוי להימנע מהצמדת מפעלים אליו. קרקע וטיפול בזיהום אם נמצא כזה

כמו כן יש להתקין תחנות שאיבת מי קיץ לנקזים. פ לאורכו"תוך שאיפה לתכנון שצ

ולדרוש מערכות גיבוי למערכי השפכ, בהיתרים התייחסות לאי זיהום של הנגר העילי

דרישות למסמך סביבתי. אשר ימנעו הפניית שפכים אל מערכת הניקוז במקרי תקלה

צריכות להיכלל גם בתכניות לאזור התעשי, הקיימות בתכניות לאזור התעשיה החדש

לאור חיבור הגז לאזור התעשיה ראוי לאסור שימוש בדלקים נוזליים להפקת אנרגיה במפעלים

  ופיתוח בר קיימא בניה ירוקה, טיפול בפסולת

ותהליכי ההתחדשות העירונית הבנייה בעירההתרחבות המשמעותית של 

בעיקר בבנייה למגורים, 5281ליישום של בניה ירוקה לפי תקן ישראלי 

ון האדריכלי המוקדמיםבשלבי התכנ –בשלב העמדת המבנים ובהמשך 

  . בדרישות התקן בעלויות שוליות נמוכות

ניתן גם לבחון אפשרות לתחנת . יש להקצות שטח מתאים לתחנת מעבר וטיפול בפסולת בניין

  . טיפול בפסולת ביתית

    

  

לבין אזור המגורים) ממזרח

המתאימה אף לה, מעולה

הוצאת אנרגיה מתחנת הכוח צומת אנרגיה ביחס לתמ: 16' איור מס

מסקנות תכנוניות 7.11

השפעות על  7.11.1

עיקר השימושים הרגישים 

ממטרדים משמעותיים

עם השלמת הטיפול במתקני המט. הקומפוסטציה

על התכנון העתידי להקפיד על בחינת שימושים רגישים מול מקורות מטרדיים . המאושרים

ובמיוחד זיהום אוויר ורעש מתחבורה , פוטנציאליים

. ומתחנות הכוח

התייחסות לכיווני הרוחות

מ ממזרח לאזור התעשיה"עירוני בתמ

וחד ביחס לריסוס חקלאיובמי, חקלאיים

אמצעים לצמצום זיהום אוויר בחלקיקים נשימים ולבחינת הגנה מפני רעש

אזור התעשיה 7.11.2

שימושים היסטוריים וקיימים

עלולים להוות מקור לזיהום קרק

בכלים שניתנו להם בחוק ובתקנות, הביוב

באשר לזיהום קרקע . לשפכיהם

יש להתנות היתרים בביצוע סקר שימושים היסטורי ובהת) הרכבת

קרקע וטיפול בזיהום אם נמצא כזה

תוך שאיפה לתכנון שצ

בהיתרים התייחסות לאי זיהום של הנגר העילי

אשר ימנעו הפניית שפכים אל מערכת הניקוז במקרי תקלה

הקיימות בתכניות לאזור התעשיה החדש

לאור חיבור הגז לאזור התעשיה ראוי לאסור שימוש בדלקים נוזליים להפקת אנרגיה במפעלים

  .אלא כגיבוי

טיפול בפסולת 7.11.3

ההתרחבות המשמעותית של 

ליישום של בניה ירוקה לפי תקן ישראלי 

בשלב העמדת המבנים ובהמשך 

בדרישות התקן בעלויות שוליות נמוכות

יש להקצות שטח מתאים לתחנת מעבר וטיפול בפסולת בניין

טיפול בפסולת ביתית



  סקר מצב  קיים

יש להקים תשתית להשקיה במים מושבים בגינון הציבורי 
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יש להקים תשתית להשקיה במים מושבים בגינון הציבורי , ש הצפוי"לאור שידרוג המט

  .ים חדשים ומתחדשים

    

  

לאור שידרוג המט

ים חדשים ומתחדשיםבמתחמ

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  סקר מצב  קיים

 ל"סקר המצב הקיים בתחום המים לעיר קריית גת נערך על פי תוכנית האב למים של תה

תכנית האב מספקת מענה לאוכלוסיית העיר המונה 

כולל , נפש 60,000 -ר מספקת שירותים לכ

  - כאשר מרבית השטח ברום של כ

בגבול בין , קריית גת מצויה באזור הגבעי גלי

כיוון ש, ראשי ומינימום טופוגרפי מקומי

. שכיוונם מדרום לצפון, אל נחל לכיש מתנקזים הנחלים נועם ושלווה

הניקוז המתנקזים צפון ונמצאת בין עורקי 

, העיר מצויה על שלוחה מתונה

מתנקזת ומתבייבת הן ללא בעיות שיפוע והן ללא הפרשי 

מציג את תצרוכת המים  1' לוח מס

ולפי אזורי , תוך הפרדה בין התצרוכת העירונית לתצרוכת כאינטל

מהתצרוכת  10%עם , כי חודש השיא הינו אוקטובר

  ). להלן בעמוד 1' ראה לוח מס
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סקר המצב הקיים בתחום המים לעיר קריית גת נערך על פי תוכנית האב למים של תה

תכנית האב מספקת מענה לאוכלוסיית העיר המונה . עבור תאגיד מי גת )תכנון המים לישראל

ר מספקת שירותים לכולעיר אש, )2013ס "למנתוני (נפש 

  

  ופוגרפיה ורומי קרקע  

כאשר מרבית השטח ברום של כ, מטר+ 165  - מטר  ל+ 110רומי הקרקע בעיר נעים בין 

קריית גת מצויה באזור הגבעי גלי, מבחינה טופוגרפית. מטר 130

  .  הררי ממזרח-ור הגבעיהשפלה לבין התחלת האז

ראשי ומינימום טופוגרפי מקומי בצפון העיר הקיימת מצוי נחל לכיש כעורק ניקוז

אל נחל לכיש מתנקזים הנחלים נועם ושלווה. זרימתו הוא מזרח למערב

צפון ונמצאת בין עורקי -שכיוונה דרום, קרית גת מצויה על השלוחה הגבעית

העיר מצויה על שלוחה מתונה, מסיבות אלה). נועם שלוה ועוד נחלים ללא שם

מתנקזת ומתבייבת הן ללא בעיות שיפוע והן ללא הפרשי , כלומר. ביוב וניקוז, הנוחה לתכנון מים

  .אזורי לחץ חריגים

  צריכת המים הקיימת

לוח מס. ק לשנה"מלמ 7.4 -עמדה על  כ 2011תצרוכת המים בשנת 

תוך הפרדה בין התצרוכת העירונית לתצרוכת כאינטל, 2009 – 2011

כי חודש השיא הינו אוקטובר מסתברלוח עיון במ. הלחץ של חברת מקורות

ראה לוח מס(כה השנתית מהצרי 7%- מרץ נצרכים  כ–בחודשים ינואר 

    

  

 תשתיות 8

  מים 8.1

סקר המצב הקיים בתחום המים לעיר קריית גת נערך על פי תוכנית האב למים של תה

תכנון המים לישראל(

נפש  49,400 -כיום כ

.תושבי חבל לכיש

ופוגרפיה ורומי קרקע  ט 8.1.1

  

רומי הקרקע בעיר נעים בין 

130מטר ועד + 120

השפלה לבין התחלת האז

  

בצפון העיר הקיימת מצוי נחל לכיש כעורק ניקוז

זרימתו הוא מזרח למערב

קרית גת מצויה על השלוחה הגבעית

נועם שלוה ועוד נחלים ללא שם(אל נחל לכיש 

הנוחה לתכנון מים

אזורי לחץ חריגים

צריכת המים הקיימת 8.1.2

תצרוכת המים בשנת 

2011החודשית בשנים 

הלחץ של חברת מקורות

בחודשים ינואר . השנתית

  

  

  

    

  

  

  

  

  



  סקר מצב  קיים

  

 2011תצרוכת המים לפי חודשים בשנת 
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תצרוכת המים לפי חודשים בשנת : 1' לוח מס

    

  



  סקר מצב  קיים

  )שנה/נפש/ק"מ(

  )שנה/

  

  

  

  

  

  

  

  

ותיק ההעירוני  כאשר באזור, 

 בבנייה צמודתבאזורים , בעוד שדרום ומערב העיר

צריכה זו מתאימה לחישובי רשות המים עבור 

הבדל זה נובע מהשקיית גינות פרטיות אצל צמודי 

המפעל ניזון מקו ירקון מזרחי 

. עלה אגם זוהרמ במ"ק 4 - כ, 

זרוע המחצבה לעבר קרית גת וזרוע 

 -כ כ"סה,  ש"מק 2,000 -ש ל"

  .'מ+ 175 –' 

בהמשכו צינור בטון , מ"ק 3 

באורך של  36"המגיע לתחנת קרית גת בתוספת של קטע פלדה 

האחד צינור פלדה , קווים מקבילים

אורך כל .  חלקם בטון וחלקם פלדה

יונקת את המים בלחץ בריכות המחצבה 

רום , ק"מ 10,000(וסונקת אותם לבריכת אחוזם 
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(הסגולית הקיימת בקרית גת  צריכת המים: 2' מס

/נפש/ק"מ(  

  68  צריכה כללית

  50  מגורים

  4.7  גינון ציבורי

  4.5  מסחר ומלאכה

  1.1  חינוך

  0.3  ספורט

  2.0  מוסדות ציבור

  4.3  אחר

, מקדמי הצריכה הסגולית לנפש משתנים בין אזורי המגורים

בעוד שדרום ומערב העיר, שנה/נפש/ק"מ 36 – 53הצריכה נעה בין 

צריכה זו מתאימה לחישובי רשות המים עבור (שנה /נפש/ק"מ 91הצריכה הסגולית הינה 

הבדל זה נובע מהשקיית גינות פרטיות אצל צמודי ). שנה/נפש/ק"מ 95ן להספקת מים 

  מערכת המים האזורית הקיימת

המפעל ניזון מקו ירקון מזרחי . מים מסופקים לעיר קרית גת ממפעל לכיש של חברת מקורות

, המותקנת על הקו) 173780/615760צ "נ(באמצעות תחנת עוצם 

זרוע המחצבה לעבר קרית גת וזרוע : סניקת מי התחנה למפעל לכביש נעשית דרך שתי זרועות

  .זוהר לעבר בריכת זוהר

"מק 900יחידות בספיקות של בין  5בתחנת עוצם מותקנות כיום 

' מ +195לעומדים ' מ+ 100 - התחנה יונקת מעומד של כ

 -ובאורך של כ 42"זרוע המחצבה מורכבת מקו פלדה בקוטר 

המגיע לתחנת קרית גת בתוספת של קטע פלדה ' מ 3,780ובאורך של 

קווים מקבילים 2מתחנת קרית גת לכיוון בריכת המחצבה מסתעפים 

חלקם בטון וחלקם פלדה.  24"  -ו  30",  36:  "והשני מורכב משלל קטרים

  .מ"ק 2.5 - אחד מהקווים הוא כ

יונקת את המים בלחץ בריכות המחצבה , 36" -הממוקמת בקצה קו ה, תחנת קרית גת

וסונקת אותם לבריכת אחוזם ) 'מ+ 162רום ממוצע , "מק 7,500

  ).'מ+ 203רום ממוצע , ק"מ 3,785(ולבריכת גלאון 

    

  

  

מס לוח 

  
מקדמי הצריכה הסגולית לנפש משתנים בין אזורי המגורים

הצריכה נעה בין 

הצריכה הסגולית הינה , הקרקע

ן להספקת מים תכנו

  .הקרקע

מערכת המים האזורית הקיימת 8.1.3

מים מסופקים לעיר קרית גת ממפעל לכיש של חברת מקורות

באמצעות תחנת עוצם  68"

סניקת מי התחנה למפעל לכביש נעשית דרך שתי זרועות  

זוהר לעבר בריכת זוהר

  

בתחנת עוצם מותקנות כיום 

התחנה יונקת מעומד של כ.  ש"מק 7,000

  

זרוע המחצבה מורכבת מקו פלדה בקוטר 

ובאורך של  36"בקוטר 

מתחנת קרית גת לכיוון בריכת המחצבה מסתעפים . 'מ 210

והשני מורכב משלל קטרים 28"בקוטר 

אחד מהקווים הוא כ

  

תחנת קרית גת

7,500+ ק "מ 10,000(

ולבריכת גלאון ) 'מ+ 213ממוצע 

  



  סקר מצב  קיים

 ומותקן בה דיזל גנרטור להפעלת

  .'מ 95 – 90ולחץ סניקה 

אשר חלקו הצפוני , מ"ק 6.0

+ 230בוסטר שחריה הסונק לבריכת שחריה 

של  44%מקורות סיפקה ) ללא אינטל

מתצרוכת המים  56% -בריכות המחצבה ו

ם לעיר אין איגומי. חיבורי צרכן

, 011אזור  -) 4המתוארים בסעיף 

  .מטר

  .35חיבורי צרכן לאורך כביש 

  .מטר+ 

  .באמצעות שלושה חיבורים, 

דרך , עוברים אל אזור הלחץ הנמוך

וכן אזור המלאכה והחלק הצפוני של אזור 

  .האזורים הדרומיים של העיר מאופיינים בלחץ גבוה

  .מטעמי אמינות הספקה
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ומותקן בה דיזל גנרטור להפעלת', מ X 60ש "מק 1,000יחידות של  5 -התחנה מורכבת מ

ולחץ סניקה ' מ 40לחץ יניקה ', מ+ 121רום הקרקע בתחנה 

6.0/24"מ ומצינור בטון "ק 3.0/30"ון קו אחוזם בנוי מצינור בט

  .חוצה את מתחם הרכבת ועובר תחת מבני תעשיה קיימים

בוסטר שחריה הסונק לבריכת שחריה : מבריכות המחצבה ניזונות שתי תחנות נוספות

  . 'מ+ 299ובוסטר לכיש הסונק לבריכת לכיש 

ללא אינטל(עירונית  ק אספקה"מלמ 3.77מתוך 

בריכות המחצבה ו –מאזור הלחץ הנמוך , תצרוכת המים העירונית

  .בריכת אחוזם –מאזור הלחץ הגבוה 

  מערכת המים העירונית

חיבורי צרכן 10העיר קרית גת ניזונה ישירות מקוי מקורות באמצעות 

המתוארים בסעיף (לפי אזורי הלחץ של מקורות , ויש בה שני איזורי לחץ

  אזור הלחץ הנמוך

מטר 132ועד ' מ+ 107אזור הלחץ הנמוך נמצא בתחום הגבהים 

חיבורי צרכן לאורך כביש  6דרך ) 'מ+ 162(מאופיין בלחץ הספקה מאזור המחצבה 

  ר הלחץ הגבוה

+ 150ועד ' מ+ 119אזורי הלחץ הגבוה נמצאו בתחום הגבהים 

, מטר+ 213מאופיין בלחץ האספקה מאזור לחץ בריכת אחוזם 

עוברים אל אזור הלחץ הנמוך, חלק מהמים המסופקים לעיר מאזור הלחץ הגבוה

  ).רת מקורותבזכות אנרגיה של חב

  חלקי העיר לפי אזורי הלחץ

וכן אזור המלאכה והחלק הצפוני של אזור , רוב הרובעים בצפון ומרכז העיר –אזור לחץ נמוך 

האזורים הדרומיים של העיר מאופיינים בלחץ גבוה. התעשיה מאופיינים בלחץ נמוך

  

מטעמי אמינות הספקה, יתלחברת אינטל חיבורי צרכן ורשת נפרדת מהרשת העירונ

  :חברת אינטל מקבל מים משני חיבורי צרכן

  ).נמוך. ל.א( 28"מקו  88925

    

  

התחנה מורכבת מ

רום הקרקע בתחנה .  יחידה אחת

  

קו אחוזם בנוי מצינור בט

חוצה את מתחם הרכבת ועובר תחת מבני תעשיה קיימים

מבריכות המחצבה ניזונות שתי תחנות נוספות

ובוסטר לכיש הסונק לבריכת לכיש ' מ

מתוך  2011בשנת 

תצרוכת המים העירונית

מאזור הלחץ הגבוה , העירונית

מערכת המים העירונית 8.1.4

העיר קרית גת ניזונה ישירות מקוי מקורות באמצעות 

ויש בה שני איזורי לחץ, פרטים

  .016ואזור 

  

אזור הלחץ הנמוך

אזור הלחץ הנמוך נמצא בתחום הגבהים   -

מאופיין בלחץ הספקה מאזור המחצבה   -

  

ר הלחץ הגבוהאזו

אזורי הלחץ הגבוה נמצאו בתחום הגבהים   -

מאופיין בלחץ האספקה מאזור לחץ בריכת אחוזם   -

  

חלק מהמים המסופקים לעיר מאזור הלחץ הגבוה

בזכות אנרגיה של חב(מקטיני לחץ 

  

חלקי העיר לפי אזורי הלחץ

  

אזור לחץ נמוך 

התעשיה מאופיינים בלחץ נמוך

  

  חברת אינטל

  

לחברת אינטל חיבורי צרכן ורשת נפרדת מהרשת העירונ

חברת אינטל מקבל מים משני חיבורי צרכן

88925חיבור   -



  סקר מצב  קיים

המים , לאחר טיפול במים.  'מ

 3,000כ "סה, ק בכל בריכה"מ

  לפי אזורי לחץ ואזורי העיר
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  ).גבוה. ל.א(וסניקה מתחנת שאיבה קרית גת  85768

מ 138ברום , א"ק כ"מ 4,500המים מועברים לשתי בריכות בנפח 

  .מסופקים למפעל

מ 1,500(קיים נפח איגום השייך לתאגיד , פח בריכות אלה

  .אולם הבריכות לא מחוברות לרשת העירונית

לפי אזורי לחץ ואזורי העיר, 2011חלוקת הצריכות לשנת  –3' לוח מס

    

  

85768חיבור   -

המים מועברים לשתי בריכות בנפח 

מסופקים למפעל

  

פח בריכות אלהמתוך נ

אולם הבריכות לא מחוברות לרשת העירונית).  ק"מ

  

לוח מס
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  סקר מצב  קיים

). בפרק המים, כמפורט בסעיף טופוגרפיה ורומי קרקע

רשת הניקוז . ללא תחנות שאיבה לביוב

מאפשרת גם העברת קוי ביוב 

  .ש העירוני"

  .מרבית שכונות העיר ומוסדות הציבור נמצאים בחלק הצפון מערבי של העיר

בשטחי (ומטר מצומת פלוגות 

  ).שנה/נפש/ק"

אלף  975)  מהצריכה של אינטל

  .יום/דונם/ק"מ 0.61 –) מצריכת מים סגולית

  .לצרכים סניטריים הזורמים למערכת הביוב הרגילה
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  משמעות הקרקע לעניין הביוב

כמפורט בסעיף טופוגרפיה ורומי קרקע(מצויה על שלוחה מתונה 

ללא תחנות שאיבה לביוב, נתון זה מאפשר מערכת ביוב גרביטציונית

מאפשרת גם העברת קוי ביוב , המבוססת על הערוצים המתנקזים לנחל לכיש

"במט –אחת  עד לנקודת מוצא, בסמוך לנחלים, גרביטציוניים

  תאור כללי של העיר

מרבית שכונות העיר ומוסדות הציבור נמצאים בחלק הצפון מערבי של העיר

  .האזור המרכזי מאופיין בנייה רוויה

  .בנייה צמודת קרקע –בשולי העיר מדרום ומערב 

ומטר מצומת פלוגות כקיל, 40מתקן טיפול בשפכי העיר נמצא ממערב לכביש 

  ).מועצה אזורית שפיר

  )מצב קיים, ראה נספח המים –נתוני צריכת המים הקיימים 

  ניתוח ספיקת הביוב למצב הקיים

  שפכים ביתיים

  .ק לשנה"מלמ 2.4 -כ, ללא השקיה וגינון, 2012צריכת מים 

  .אלף 48.3 -מספר התושבים  כ

  .49.38)   שנה/נפש/ק"מ(צריכת מים סגולית 

"מ( 44.45)  מצריכת המים 90%לפי (ספיקת שפכים סגולית  

  .122)  יום/נפש/ליטר(ספיקת שפכים סגולית  

  שפכים מתעשייה

מהצריכה של אינטל 10%כולל (, ותעשיה, מלאכה, צריכת מים למסחר
  ).שנה

  3,950דונם )  ללא אינטל (שטחי תעשיה 

  247) שנה/דונם/ק"מ(ת שנתית צריכת מים סגולי

  0.68)  יום/דונם/ק"מ(צריכת מים סגולית ושעתית 

מצריכת מים סגולית 90% -כ(ספיקת שפכים סגולית יומית 

  .שנה/ק"מלמ 3.8 - צריכת המים כ

לצרכים סניטריים הזורמים למערכת הביוב הרגילה 4%מתוך זה 

  .שנה/דונם/ק"אלמ 9.9 -צריכה סגולית של כ

    

  

 ביוב 8.2

משמעות הקרקע לעניין הביוב 8.2.1

מצויה על שלוחה מתונה  גת-קרית  

נתון זה מאפשר מערכת ביוב גרביטציונית

המבוססת על הערוצים המתנקזים לנחל לכיש, הטבעית

גרביטציוניים

תאור כללי של העיר 8.2.2

מרבית שכונות העיר ומוסדות הציבור נמצאים בחלק הצפון מערבי של העיר    -

האזור המרכזי מאופיין בנייה רוויה    -

בשולי העיר מדרום ומערב     -

מתקן טיפול בשפכי העיר נמצא ממערב לכביש     -

מועצה אזורית שפיר

נתוני צריכת המים הקיימים ל(

ניתוח ספיקת הביוב למצב הקיים 8.2.3

שפכים ביתיים  .א

צריכת מים  •

מספר התושבים  כ •

צריכת מים סגולית  •

ספיקת שפכים סגולית   •

ספיקת שפכים סגולית   •

 

שפכים מתעשייה  .ב

צריכת מים למסחר •
שנה/ק"מ(

שטחי תעשיה  •

צריכת מים סגולי •

צריכת מים סגולית ושעתית  •

ספיקת שפכים סגולית יומית  •

 

  אינטל  .ג

צריכת המים כ •

מתוך זה  •

צריכה סגולית של כ •

  



  סקר מצב  קיים

 95, מצריכת המים לפי נתוני רשות המים

האוספים את הביוב על בסיס מערכת הניקוז 

האוסף את , מצוי המסוף הראשי

מתחברים למערכת הביוב העירונית בשתי יציאות 

 500השפכים מסולקים באמצעות תחנת שאיבה לביוב וקו סניקה בקוטר 

תחנת השאיבה . נח במקביל למאסף הביוב הראשי של קריית גת

יתיים עוברים יואילו השפכים התעש

  .בשטח מפעל אינטל, 

הקטרים העירוניים , מספיק בגודלו לספיקה הקיימת

  .אך דורשים בחלקם החלפה לקווים חדשים ולצנרת פלסטיק
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מצריכת המים לפי נתוני רשות המים 50% -צריכת המים הסגולית מהווה כ

  .שנה

  מערכת הביוב הקיימת

  מבנה מערכת הביוב

האוספים את הביוב על בסיס מערכת הניקוז , מערכת הביוב בנויה ממאספים משניים

מצוי המסוף הראשי, 35לאורך כביש , שבאזור נחל לכי. הטבעית של אזור נחל לכיש

  .ש קרית גת

  

מתחברים למערכת הביוב העירונית בשתי יציאות ) 4% -כ(  שפכים סניטריים

  .8"גרביטציוניות בקוטר של 

  שפכים תעשייתיים

o  השפכים מסולקים באמצעות תחנת שאיבה לביוב וקו סניקה בקוטר

נח במקביל למאסף הביוב הראשי של קריית גתהמו, מ"מ

  . נמצאת באחריות תאגיד קרית גת

o ואילו השפכים התעש, ש קרית גת"שפכי העיר נמהלים במט

, MBRטיפול במתקן טיפול ביולוגי בטכנולוגיית 

  נתוני ספיקת השפכים

  .ק"מלמ 3.02=  ספיקה שנתית  

  .ק"מ 8,300=  

  .שעה/ק"מ 940 - כ  -ספיקה שעתית מקסימאלית

מספיק בגודלו לספיקה הקיימת הקו המאסף, מניתוח המצב הקיים

אך דורשים בחלקם החלפה לקווים חדשים ולצנרת פלסטיק, מספיקים בגודלם

    

  

  

  מסקנות

צריכת המים הסגולית מהווה כ

שנה/נפש/ק"מ

מערכת הביוב הקיימת 8.2.4

מבנה מערכת הביוב  .א

מערכת הביוב בנויה ממאספים משניים

הטבעית של אזור נחל לכיש

ש קרית גת"הביוב עד למט

  שפכי אינטל  .ב

שפכים סניטריים •

גרביטציוניות בקוטר של 

שפכים תעשייתיים •

o

o

נתוני ספיקת השפכים  .ג

ספיקה שנתית  

=  ממוצע  יום

ספיקה שעתית מקסימאלית

מניתוח המצב הקיים  -

מספיקים בגודלם
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. לכיוון הרי חברון, ת בגבול אזור השפלה עם תחילת ההתרוממות ההררית

אזור קו התפר בין  –ואף מיקום העיר 

התאפשרה תוך ) חברון(יה להר 

שניצלו את ערוצי הנחלים , וכן גם לגבי יתר העליות להר

שכיוונם מדרום , האזור מדרום לנחל לכיש מחולק ומחורץ על ידי ערוצי משנה של הנחל

בדרום העיר ' מ+ 165והגובה נע בין 

, קרית גת התפתחה על הגבעות שבין ערוצי משנה אלה

כאשר באזור הבנוי של העיר הפכו ערוצים משניים אלו למובלים עירוניים המנקזים את הנגר 

עד , שטח אגן ההיקוות. הינו אגן נחל לכיש

אגן ההיקוות של נחל לכיש בתחום 

. ר"קמ 54בעל שטח אגן היקוות של 

נחל (ר "קמ 9.3בשטח אגן היקוות של 

לפני הכניסה לתחום הקיים , כיוון שהוא מתחבר לנחל נועם

שטח אגן . ר"קמ 144 הינועד לחציית הרכבת 

קרקעות (ולאזור המורדי , )רנדזינה

הינו שטח בעל ) ר"קמ 9 -כ(שאר השטח 

דרום קיבוץ גת ושטחי , מצוי המושב שדה משה

שטח האזור ההררי באגן ההיקוות 

  ).רנדזינה
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    טופוגרפיה כללית

ת בגבול אזור השפלה עם תחילת ההתרוממות ההרריתגת נמצא

ואף מיקום העיר , נגזרה רשת הדרכים ההיסטורית, ממיקום טופוגרפי זה

יה להר יהעל, ואכן. סטוריותיהשפלה להר הינו מיקום טבעי לדרכי אורך ה

וכן גם לגבי יתר העליות להר(לכיש ניצול ערוצי המשנה של נחל 

  ). חדרה, אלכסנדר,  שילה, שורק, נחל האלה

האזור מדרום לנחל לכיש מחולק ומחורץ על ידי ערוצי משנה של הנחל

והגובה נע בין , כיוון הגבעות העירוניות מדרום לצפון. אל נחל לכיש

קרית גת התפתחה על הגבעות שבין ערוצי משנה אלה. לכיוון נחל לכיש, בצפון העיר

כאשר באזור הבנוי של העיר הפכו ערוצים משניים אלו למובלים עירוניים המנקזים את הנגר 

  . מהעיר אל נחל לכיש

  אגני ההיקוות הראשיים

  אגן נחל לכיש

הינו אגן נחל לכיש, שבשטחו מצויה קרית גת, יאגן ההיקוות הראש

אגן ההיקוות של נחל לכיש בתחום . ר"קמ 200הינו ) כולל נחל נועם(הכניסה לפארק נחל לכיש 

בעל שטח אגן היקוות של , נחל נעם –העיר קרית גת מתחלק לשני תתי אגנים ראשיים 

בשטח אגן היקוות של , נמצא נחל עוזה) ל נחל נועםכאגן היקוות משני ש

כיוון שהוא מתחבר לנחל נועם, ח זה"שלוה לא נבדק כנחל עצמאי בדו

עד לחציית הרכבת  ההיקוות של נחל לכיששטח אגן 

רנדזינה - Bל קרקעות הרריות מסוג בע(ההיקוות מחולק לאזור ההררי 

  ). 1K  ,2Kסחף גרומוסוליות מסוג 

שאר השטח . ר"קמ 135השטח ההררי מתוך אגן נחל לכיש הינו 

מצוי המושב שדה משה, בתחום השטח המורדי. קרקעות גרומוסוליות

  

שטח האזור ההררי באגן ההיקוות . ר"קמ 54הינו , עד לחיבור לנחל לכיש, שטח אגן נחל נועם

רנדזינה(  Bקרקעות השטח ההררי הינן מסוג . ר"קמ 21של נחל נועם הינו 

    

  

  ניקוז  8.3

טופוגרפיה כללית 8.3.1

גת נמצא-קרית

ממיקום טופוגרפי זה

השפלה להר הינו מיקום טבעי לדרכי אורך ה

ניצול ערוצי המשנה של נחל 

נחל האלה –הראשיים 

  

האזור מדרום לנחל לכיש מחולק ומחורץ על ידי ערוצי משנה של הנחל

אל נחל לכיש, לצפון

בצפון העיר+ 110 -ועד כ

כאשר באזור הבנוי של העיר הפכו ערוצים משניים אלו למובלים עירוניים המנקזים את הנגר 

מהעיר אל נחל לכיש

  

אגני ההיקוות הראשיים 8.3.2

אגן נחל לכיש  .א

אגן ההיקוות הראש

הכניסה לפארק נחל לכיש 

העיר קרית גת מתחלק לשני תתי אגנים ראשיים 

כאגן היקוות משני ש(ובתוכו 

שלוה לא נבדק כנחל עצמאי בדו

שטח אגן ). של קריית גת

ההיקוות מחולק לאזור ההררי 

סחף גרומוסוליות מסוג 

    

השטח ההררי מתוך אגן נחל לכיש הינו 

קרקעות גרומוסוליות

  .עחוות הזר

  

  אגן נחל נועם  .ב

שטח אגן נחל נועם

של נחל נועם הינו 



  סקר מצב  קיים

אבן , שלוה, אחוזם, נועם: מצויים המושבים

בתוך אגן (ת גת וכל החלק המזרחי של קרית גת

בחלק המורדי , חל עוזה הינו אגן היקוות מקומי

  .)עוזה ומזרח העיר קרית גת

ולנחל עוזה הזורם כמובלים בדרום מזרח 

. ניתן לחלק את העיר קרית גת לעוד חמישה אגני היקוות עירוניים

אגני היקוות עירוניים . החלוקה התבצעה על פי רום הקרקע בלבד

). 1.3ראה גם סעיף (, בתחום העיר קרית גת מצויים מובלי ניקוז ראשיים לניקוז המקומי

ומנקזים את העיר ישירות אל 

  :מידות מקורבות לפי סיור בשטח

  הערה

  X 3.0 (3 2.0(גשרון 

  

X4    
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מצויים המושבים, )2Kמסוג (בקרקעות הסחף , באזור המורדי

ת גת וכל החלק המזרחי של קרית גתוכן אזור התעשיה של קרי, עוזה

חל עוזה הינו אגן היקוות מקומינ. המתנקז אליו, נכלל גם נחל עוזה

עוזה ומזרח העיר קרית גת, איתן, ובתחומו מצויים המושבים אבן שמואל

  אגני היקוות עירוניים

ולנחל עוזה הזורם כמובלים בדרום מזרח , חל נועם הזורם באזור התעשייה קרית גת

ניתן לחלק את העיר קרית גת לעוד חמישה אגני היקוות עירוניים, )עד לנחל נועם

החלוקה התבצעה על פי רום הקרקע בלבד, ג עירוניים"בהעדר נתוני ממ

  . אגני היקוות ראשיים במפת

  מובלי ניקוז עירוניים ראשיים

בתחום העיר קרית גת מצויים מובלי ניקוז ראשיים לניקוז המקומי

ומנקזים את העיר ישירות אל , מובלי הניקוז מצויים בשקעים המקומיים בתחום העיר קרית גת

  .ואל נחל נעם במזרח העיר, בצפון העיר

מידות מקורבות לפי סיור בשטח, מימדי מובלים ראשיים: 4' לוח מס

  יציאה   כניסה

)2.0X  4.0(2  2.0 X 4.0  

1  )1.5 X 1.8 (2    

2  2.0X  4.0  2 )משוער( מובל אליפטי X

  X 1.5 1.0    רובע הפרחים

    

  

באזור המורדי

עוזה ,איתן, שמואל

נכלל גם נחל עוזה ,נחל נועם

ובתחומו מצויים המושבים אבן שמואל, בלבד

אגני היקוות עירוניים 8.3.3

חל נועם הזורם באזור התעשייה קרית גתבנוסף לנ

עד לנחל נועם(קרית גת 

בהעדר נתוני ממ

במפתאלו מופיעים 

מובלי ניקוז עירוניים ראשיים 8.3.4

בתחום העיר קרית גת מצויים מובלי ניקוז ראשיים לניקוז המקומי

מובלי הניקוז מצויים בשקעים המקומיים בתחום העיר קרית גת

בצפון העיר, נחל לכיש

  

לוח מס  

  

  

  נחל נועם

1מובל  –נחל עוזה 

2מובל  –נחל עוזה 

רובע הפרחים, 6אגן 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  סקר מצב  קיים

  תמונות כניסות ויציאות למובלים הראשיים

  )סדר התמונות לאורך התוואי מדרום לצפון 

דרך "פתח כניסה למובל ברחוב  -נחל עוזה 

 2X(1.80*1.50h)" הדרום

  

 ז"ערוץ מדושא בפארק רובע פ –נחל עוזה 
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תמונות כניסות ויציאות למובלים הראשיים

סדר התמונות לאורך התוואי מדרום לצפון (נחל עוזה 

חציית מסילת הרכבת במעביר 

2X(1.8*1.6h) 

  

נחל עוזה   .ב

פתח חסום " . ז"רובע פ"מוצא לפארק 
 בצמחייה

  

נחל עוזה   .ד

    

  

  

  

  

חציית מסילת הרכבת במעביר  -נחל עוזה   .א

2X(1.8*1.6h)

מוצא לפארק  -נחל עוזה  .ג



  סקר מצב  קיים

פתח . מוצא המובל לנחל נועם  -נחל עוזה

 'מ 2.0h*4.0אליפטי 

  

  )סדר התמונות לאורך התוואי ממזרח למערב

חציית מסילת הרכבת  –נחל נועם 

2X(4.0*2.5h) 
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, 2.0h*4.0פתח כניסת הערוץ למובל 
 " ז"רובע פ"

  

נחל עוזה  .ו

  

סדר התמונות לאורך התוואי ממזרח למערב(נחל נועם –ניקוז רובע הפרחים

  

 1.50*1.0h לנחל נועם 

  

נחל נועם   .ח

2X(4.0*2.5h)

    

  

פתח כניסת הערוץ למובל  -נחל עוזה  .ה
"

ניקוז רובע הפרחים

 מוצא מובל  .ז
  



  סקר מצב  קיים

משפך כניסה למובל ברחוב  –נחל נועם  -המשך 

 מטר 2.0*4.0ל   2X(4.0*2.0)מ .הדרום 

  

–ערוץ בתחום האורבאני  –נחל נועם 
  זרימות ביוב, תלול,מגודר,מזוהם
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מ .משפך כניסה למובל ברחוב הדרום 

 .מטר  2.0*4.0

  

המשך   .י

הדרום 

הכרמל דרך מוצא מובל לערוץ ברחוב 

3X(2.5*2.0h)   

  

נחל נועם   .יב

    

  

משפך כניסה למובל ברחוב הדרום  –נחל נועם   .ט

2X(4.0*2.0)   2.0*4.0ל

מוצא מובל לערוץ ברחוב  –נחל נועם   .יא

 3X(2.5*2.0h)ישן " גשר"
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קו מתח עליון ואופציה לקו מתח על 

 .40דרום הכולל קו מתח עליון ממערב לכביש 

מערב הכולל מתח עליון ואופציה לקו מתח על עתידי מדרום 

 .לאורך מסילת הרכבת, 

בנוסף חברת החשמל . סמוך לאינטל

המשמש את חברת החשמל כקריטריון 

למתן אישור לתכניות מתאר מוגדרים מרחקים אופקיים מינימליים מותרים בין רשתות חשמל 

  :המידות להלן מתייחסות למרחק בין ציר קו עילי לחלק הקרוב של המבנה

במקרים . ליים ומתייחסים לקו יחיד דו מעגלי עם פאזות משוכלות

  .ג"שהרשתות המתוכננות שונות עלול המרחק לגדול בגלל השפעת קרינה אלמ

קרינה (רמת השדה האלקטרומגנטי 

מאחר ותחנות שנאים וקווי חשמל 

מייצרים שדה אלקטרומגנטי יש לשקול בשלב הכנת תכנית מפורטת הסמוכה לתוואי רשתות 

  . הפעלת יועץ מומחה לחישוב מדגמי של השדות לאורך פרוזדורי החשמל
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 פרוזדורים קיימים בגבולות התכנית

  :קרית גת מוקפת בפרוזדורי חשמל מתח עליון ומתח על

קו מתח עליון ואופציה לקו מתח על , לל קו מתח עלדרום הכו-פרוזדור צפון: פרוזדור מזרחי

 . 6לאורך ציר כביש , 

דרום הכולל קו מתח עליון ממערב לכביש - פרוזדור צפון: פרוזדור מערבי

מערב הכולל מתח עליון ואופציה לקו מתח על עתידי מדרום - פרוזדור מזרח: פרוזדור דרומי

 . המזרחי והמערבי, י הפרוזדוריםמחבר בין שנ

, הירשת מתח עליון החוצה מדרום לצפון בין העיר לאזור התעשי

  )ש"תחמ(תחנות משנה 

סמוך לאינטל, קיימת תחנת משנה של חברת החשמל באזור התעשיה

  .ש נוספת בדרום אזור התעשיה"מתכננת הקמת תחמ

  תות חשמלמרחקי בניה מרש

המשמש את חברת החשמל כקריטריון , בתקנות התכנון והבניה 733-001-000-007

למתן אישור לתכניות מתאר מוגדרים מרחקים אופקיים מינימליים מותרים בין רשתות חשמל 

המידות להלן מתייחסות למרחק בין ציר קו עילי לחלק הקרוב של המבנה

KV400 – 35 מטרים.   

  .  מטרים KV161 – 20 קו מתח עליון

ליים ומתייחסים לקו יחיד דו מעגלי עם פאזות משוכלותאנתונים אלו הם מינימ

שהרשתות המתוכננות שונות עלול המרחק לגדול בגלל השפעת קרינה אלמ

 קרינה אלקטרומגנטית

רמת השדה האלקטרומגנטי  על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה יש להגביל את

מאחר ותחנות שנאים וקווי חשמל . באזורים בהם שוהים בני אדם שהיה ממושכת

מייצרים שדה אלקטרומגנטי יש לשקול בשלב הכנת תכנית מפורטת הסמוכה לתוואי רשתות 

הפעלת יועץ מומחה לחישוב מדגמי של השדות לאורך פרוזדורי החשמל

    

  

  מלחש 8.4

פרוזדורים קיימים בגבולות התכנית 8.4.1

קרית גת מוקפת בפרוזדורי חשמל מתח עליון ומתח על

פרוזדור מזרחי  .א

, נוסף ממזרח לעיר

פרוזדור מערבי  .ב

פרוזדור דרומי  .ג

מחבר בין שנ, יהילאזור התעש

רשת מתח עליון החוצה מדרום לצפון בין העיר לאזור התעשי  .ד

תחנות משנה  8.4.2

קיימת תחנת משנה של חברת החשמל באזור התעשיה

מתכננת הקמת תחמ

מרחקי בניה מרש 8.4.3

007על פי נוהל 

למתן אישור לתכניות מתאר מוגדרים מרחקים אופקיים מינימליים מותרים בין רשתות חשמל 

המידות להלן מתייחסות למרחק בין ציר קו עילי לחלק הקרוב של המבנה. לבין מבנים

KV קו מתח על

קו מתח עליון

נתונים אלו הם מינימ

שהרשתות המתוכננות שונות עלול המרחק לגדול בגלל השפעת קרינה אלמ

קרינה אלקטרומגנטית 8.4.4

על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה יש להגביל את

באזורים בהם שוהים בני אדם שהיה ממושכת) בלתי מייננת

מייצרים שדה אלקטרומגנטי יש לשקול בשלב הכנת תכנית מפורטת הסמוכה לתוואי רשתות 

הפעלת יועץ מומחה לחישוב מדגמי של השדות לאורך פרוזדורי החשמל, חשמל
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  סקר מצב  קיים

משמשת . כבלים תת קרקעיים וארונות סעף

משמשת בעיקרה לטלפוניה ). 

לא נדרשים מבנים נוספים כל שהם לצרכי 

רשת התשתיות שלהם כוללת כבלים אופטיים תת קרקעיים המונחים 

  . לאורך המדרכות ומזינים ארונות סעף אזוריים המוצבים בגבול הדרך

New Generation Network (

כל . המבוססת על פריסת רשת ארצית של סיבים אופטיים המזינים ארונות סעף מתקדמים

אינטרנט ומגוון שירותי , ארון כולל את כל רכיבי התקשורת הנדרשים לחיבורי טלפוניה

יות טלפון אזוריות כפי לרשת זו לא נדרשות מבנים למרכז

 .ע מפורטת"מיקום ארונות הסעף במתחמים חדשים יעשה בשלב הכנת תב

מערכת התקשורת הסלולרית כוללת רשת צפופה של אנטנות המותקנת בעיקר על גגות מבנים 

קבל היתר בניה על פי החקיקה הקיימת על מתקין אנטנה ל

המים מסופקים לקריית גת ישירות מחברת 

  .עבור התאגיד

בין היתר גם מאזור הלחץ הגבוה על ידי 

אף כי הוצאות האנרגיה . הדבר מהווה בזבוז אנרגית שאיבה עבור חברת מקורות

רצוי לבחון מול חברת מקורות את הספקת הגדלת הספקת המים 

  . גת-לקרית' מקורות

אין בעיות עקרוניות בתוכנית הביוב במצב 

ש "המט, כמו כן. ש"המתבייב גרביטציונית לעבר המט
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  :תשתיות התקשורת מתחלקות לשתי דיסציפלינות עיקריות

כבלים תת קרקעיים וארונות סעף, מבוססת על מרכזיות –תקשורת קווית 

  ).כ"טל(יזיה ואינטרנט וטלו, לטלפוניה

). אנטנות(מבוססת על ממסרים  -תקשורת אלחוטית 

  .רוצי רדיוסלולרית ולע

  תקשורת קווית

לא נדרשים מבנים נוספים כל שהם לצרכי ) הוט, בזק(לספקי התשתיות לתקשורת קווית 

רשת התשתיות שלהם כוללת כבלים אופטיים תת קרקעיים המונחים . הגדלת המערכת

לאורך המדרכות ומזינים ארונות סעף אזוריים המוצבים בגבול הדרך

NGN )New Generation Networkות תכנית מעבר לרשת בזק מפעילה בשנים האחרונ

המבוססת על פריסת רשת ארצית של סיבים אופטיים המזינים ארונות סעף מתקדמים

ארון כולל את כל רכיבי התקשורת הנדרשים לחיבורי טלפוניה

לרשת זו לא נדרשות מבנים למרכז. ד"יח 500-תקשורת נוספים לכ

מיקום ארונות הסעף במתחמים חדשים יעשה בשלב הכנת תב. שנדרשו בעבר

 תקשורת אלחוטית

מערכת התקשורת הסלולרית כוללת רשת צפופה של אנטנות המותקנת בעיקר על גגות מבנים 

על פי החקיקה הקיימת על מתקין אנטנה ל. לצידי הדרכים, אך גם בשטחי ציבור

  .יה לשלוט במיקומי אנטנות חדשותידבר המאפשר לעיר

 מסקנות תכנוניות 

  מסקנות בתחום המים 

המים מסופקים לקריית גת ישירות מחברת . קיימת תוכנית אב למים" מי גת

עבור התאגיד, מתוכננות בריכות לאיגום.חיבורי צרכן 10

בין היתר גם מאזור הלחץ הגבוה על ידי , ופקים מים לאזור הלחץ הנמוךמס

הדבר מהווה בזבוז אנרגית שאיבה עבור חברת מקורות

רצוי לבחון מול חברת מקורות את הספקת הגדלת הספקת המים , הללו אינן על חשבון התאגיד

מקורות'וכן את הצורך בהגדלת קווי  לאזור הלחץ הנמוך מקו הלחץ הנמוך

 ביובמסקנות בתחום ה

אין בעיות עקרוניות בתוכנית הביוב במצב . קיימת תוכנית אב לביוב" מי גת

המתבייב גרביטציונית לעבר המט, כיוון שהעיר מצויה באזור גבעי

  .מוצעתהקיים בעל קיבולת לכלל התוכנית ה

    

  

 תקשורת 8.5

    מבוא  8.5.1

תשתיות התקשורת מתחלקות לשתי דיסציפלינות עיקריות

תקשורת קווית   .א

לטלפוניה

תקשורת אלחוטית   .ב

סלולרית ולע

תקשורת קווית 8.5.2

לספקי התשתיות לתקשורת קווית   

הגדלת המערכת

לאורך המדרכות ומזינים ארונות סעף אזוריים המוצבים בגבול הדרך

בזק מפעילה בשנים האחרונ  

המבוססת על פריסת רשת ארצית של סיבים אופטיים המזינים ארונות סעף מתקדמים

ארון כולל את כל רכיבי התקשורת הנדרשים לחיבורי טלפוניה

תקשורת נוספים לכ

שנדרשו בעבר

תקשורת אלחוטית 8.5.3

מערכת התקשורת הסלולרית כוללת רשת צפופה של אנטנות המותקנת בעיקר על גגות מבנים 

אך גם בשטחי ציבור

דבר המאפשר לעיר, כחוק

מסקנות תכנוניות  8.6

מסקנות בתחום המים  8.6.1

מי גת"לתאגיד 

10מקורות על ידי 

מס, בשעות השיא

הדבר מהווה בזבוז אנרגית שאיבה עבור חברת מקורות. מקטיני לחץ

הללו אינן על חשבון התאגיד

לאזור הלחץ הנמוך מקו הלחץ הנמוך

מסקנות בתחום ה 8.6.2

  

מי גת"לתאגיד 

כיוון שהעיר מצויה באזור גבעי, הקיים

הקיים בעל קיבולת לכלל התוכנית ה



  סקר מצב  קיים

נחלים אלה נכנסים לתוך . גת

מומלץ ככל הניתן לשמור בתוכניות עתידיות על הנחלים 

בעת שיטפון בספיקה העולה על ספיקת 

בשיטות , ניתן להשתמש במי הנגר להשקיה של צמחיה אקסטנסיבית סביב הנחל

ניתן לבצע לפני . וז העירוניים

 .שישתלבו בפיתוח הנופי

סביב " קוים ירוקים"ב, ניתן לנצל את אזור הנחל לחורשות נופיות לרווחת התושבים

ים החיצוניים כי הפרוזדורנראה 

מיקום . ועל כן לא יהוו מכשול לה

  . הפרוזדור הדרומי עשוי להיות בעייתי ויש להתחשב בכך בתהליך התכנון

קו המתח העליון העובר לאורך פסי הרכבת עשוי להוות חסם לרעיון חיבור אזור 

. מטר בה לא ניתן לבנות 80- 

וייתכן וכדאי לבחון את אפשרות פירוקו 
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 ניקוזמסקנות בתחום ה

גת-וערוץ נחל עוזה מתנקזים לכיוון קרית, שלווה, הנחלים נועם

מומלץ ככל הניתן לשמור בתוכניות עתידיות על הנחלים . מובלים שנבנו על הערוצים הטבעיים

  . וחורשות פתוחות, וליצור סביבם שטחים ירוקים

  :פר סיבותלהמלצה זאת מס

בעת שיטפון בספיקה העולה על ספיקת . מובל מתוכנן לספיקה בהסתברות מסוימת

 .תיגרם הצפה ונזקים בכניסה למובל, התכן של המובל

ניתן להשתמש במי הנגר להשקיה של צמחיה אקסטנסיבית סביב הנחל

 .ל"שפותחו על ידי קק

וז העירונייםאל אזור הנחלים הטבעיים מתנקזים גם מובלי הניק

שישתלבו בפיתוח הנופי, החיבור לנחל הראשי מתקנים לשימור נגר

ניתן לנצל את אזור הנחל לחורשות נופיות לרווחת התושבים

 .הנחלים

  חשמל מסקנות בתחום ה

נראה . קרית גת מוקפת בפרוזדורי מתח עליון: 

ועל כן לא יהוו מכשול לה, זרח וצפון נמצאים מחוץ לקו הכחול של התכנית

הפרוזדור הדרומי עשוי להיות בעייתי ויש להתחשב בכך בתהליך התכנון

קו המתח העליון העובר לאורך פסי הרכבת עשוי להוות חסם לרעיון חיבור אזור 

- מאחר והוא מגדיר רצועה בת כ, צעות גשרהתעשייה לעיר באמ

וייתכן וכדאי לבחון את אפשרות פירוקו , נראה כי מדובר בתוואי הישן של רשת המתח העליון

    

  

מסקנות בתחום ה 8.6.3

  

הנחלים נועם

מובלים שנבנו על הערוצים הטבעיים

וליצור סביבם שטחים ירוקים, פתוחים

להמלצה זאת מס

מובל מתוכנן לספיקה בהסתברות מסוימת  .א

התכן של המובל

ניתן להשתמש במי הנגר להשקיה של צמחיה אקסטנסיבית סביב הנחל  .ב

שפותחו על ידי קק

אל אזור הנחלים הטבעיים מתנקזים גם מובלי הניק  .ג

החיבור לנחל הראשי מתקנים לשימור נגר

ניתן לנצל את אזור הנחל לחורשות נופיות לרווחת התושבים  .ד

הנחלים

  

מסקנות בתחום ה

: פרוזדורי מתח  .א

זרח וצפון נמצאים מחוץ לקו הכחול של התכניתמ, ממערב

הפרוזדור הדרומי עשוי להיות בעייתי ויש להתחשב בכך בתהליך התכנון

קו המתח העליון העובר לאורך פסי הרכבת עשוי להוות חסם לרעיון חיבור אזור : קווי מתח  .ב

התעשייה לעיר באמ

נראה כי מדובר בתוואי הישן של רשת המתח העליון

  . או הטמנתו

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 


