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  כל הזכויות שמורות לחברת החשמל לישראל בע"מ
  אין להעתיק או לשכפל מסמך זה, או חלק ממנו, בכל דרך שהיא 

  אין לבצע כל שימוש מסחרי במסמך זה או בחלקיו 
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  IVמתוך  Iעמוד 

  הקדמה
  

  
רשות מקרקעי ישראל מקדמת תכנית מחוזית לשכונה חדשה מצפון לשכונת כרמי גת, 

  בקרית גת. 
ק"ו) קיים ובנוסף, בצמוד אליו, מאושרת  161את שטח התכנית חוצה קו מתח עליון (

   תכנית לתחנת כח "צומת אנרגיה". - 55ק"ו), עפ"י תת"ל  400רצועה להקמה לקו מתח על (
  

ת שטח רצועת הקווים הנ"ל להקמת למגורים, נדרשת הכנת תכנית להסטת בכדי לנצל א
  ).55ק"ו מתוכנן עפ"י תת"ל  400ק"ו קיים וקו  161הקווים (קו 

  
התקיים קונגרס להצגת פרויקט הסטת קווי החשמל (הקיים  11.12.2019בתאריך 

וניות והמתוכנן) בפני הציבור ובעלי ענין, לשמיעת הערותיהם וזיהוי סוגיות תכנ
  וקונפליקטים להמשך ההליך התכנוני. 

בקונגרס הוחלט, בין השאר, כי צוות הות"ל ינחה את חברת החשמל לערוך בחינת חלופות 
  על בסיס ההערות שהועלו על ידי משתתפי הקונגרס.

בהמשך לקונגרס הועבר הנחיות להכנת מסמך לבחינת חלופות מקרו להסטת רצועות 
  החשמל.

  
מאקרו להסטת קווי הולכה בצפון קריית גת,  לבחינת חלופות סביבתי מסמךהוכן והוגש 

חלופה והחלופות שהועלו בקונגרס  -חלופות  5 אשר בחן, 2020, יוני EIS-10-2020 מס'
  .נוספת שעלתה במהלך בחינת החלופות

  
אורך כביש ל - 5עלה כי החלופה המומלצת הינה חלופה  מתוך ממצאי בחינת החלופות

 161ק"ו) יעבור בצדו הדרומי של הכביש וקו המתח העליון ( 400מתח העל ( , כאשר קו353
  .ק"ו) יעבור בצדו הצפוני של הכביש

בהמשך נערכו תיאומים עם מתכנני תכנית המגורים, רמ"י וצוות העבודה של הות"ל 
  .353להצמדת התוואי המתוכנן לצדו הצפוני של כביש  - 5שהביאו לעדכון חלופה 

  
, בישיבת הוועדה הארצית לתכנון ולבניה לתשתיות לאומיות מס' 17.08.2020בתאריך 
המעודכנת, כולל התיאומים  5, הוצגו ממצאי מסמך בחינת החלפות ותוואי חלופה 17/2020

  שנעשו עם אדריכל תכנית השכונה החדשה, רמ"י וצוות הות"ל.
לופה הנבחרת), המעודכנת (להלן הח 5בישיבה הוחלט, בין השאר, על בחירתה של חלופה 
  ועל הכנת חוות דעת סביבתית שעיקרה היבטי קרינה.

  
מסמך סביבתי זה בוחן את שימושי הקרקע וייעודיה, ברמות השונות, ועורך בדיקה 
ראשונית בנושא השדות האלקטרומגנטיים, עבור הנקודות הסביבתיות הסמוכות לתוואי 

 .דור על תחנת דלק סמוכהומציג את השפעת קווי מתח בפרוז ההחדש של קווי ההולכ
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  הסביבתימסמך ההשתתפו וסייעו בהכנת 

  
  
  

  גופים בחברת חשמל: 
  

  אגף פרויקטי הולכה, דרוםמחוז , מתח עליון ועלמח' 
  

  תכנון פיתוח וטכנולוגיהאגף , וההשנאה מח' פיתוח מערכת המסירה
  

  אגף תכנון פיתוח וטכנולוגיהמעבדת חשמל למו"פ, 
  

  
  

  התודה נתונה לכולם 
  
  

  ספי יהושע גרפי: וביצוע עיצוב
  

  דורית קציר והפקה: הדפסה
  

  שי כץ :התסקיר ךעור
  

   הראל חצרוני :עורך מאשר
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  רשימת איורים
  
  

  עמ'
  רקע   .1
  

  מטרת התכנית והצורך בהעתקת הקווים  1.1
  

  3 ...............................................................  מפת איתור הפרויקט   1.1.1איור 
  

  4 ...........................................................  "א של אזור הפרויקטתצ  1.1.2איור 
  

  
  ייעודי קרקע  - שימושי קרקעי   1.2

  

   6 ..................................................................  מפת שימושי קרקע     1.2.1איור 
  

   10 ...................................  כלל ארצית 35תמ"א   -מפת ייעודי קרקע   1.2.2איור 
  

   11 .................................  (נוסח מאוחד) 1תמ"א   -מפת ייעודי קרקע   1.2.3איור 
    

   12 .........................................תמ"אות נושאיות -מפת ייעודי קרקע   1.2.4איור 
  

   - 48שינוי  4/14תמ"מ  -מפת ייעודי קרקע   א' 1.2.5איור 
  13 .........................  )תשריט ייעודי קרקע( ק. גת הגדלת אזור הבינוי   

  

   14 .....  )תתשתי מערכות תשריט( 14שינוי  4תמ"מ  -מפת ייעודי קרקע   ב' 1.2.5איור 
  

 15 ..........................................תכניות מפורטות -מפת ייעודי קרקע   1.2.6איור 
  

   16 ........  )בהכנהר כוללנית קריית גת (תכנית מתא -מפת ייעודי קרקע   1.2.7איור 
  

  17 ...............  )בהכנהתכנית בינוי קריית גת צפון ( -מפת ייעודי קרקע   1.2.8איור 
  
  תיאור החלופות  .2
  

  החלופות שנבחנו   2.1
   

   20 ............................................................  הנבחרתהחלופה תוואי    2.2.1איור 
  
  תיאור הפרוייקט  .3
  

  סכמת חיבור   3.1
  

  22 ............................................  ק"ו   161ק"ו וקווי  400סכמת קווי   3.1.1איור 
  

  תיאור טכני של עמודי הקו ורוחב המעבר   3.2
  

  24 .............................  מעגליים-ק"ו דו 400תרשים סכמטי של עמודי   'א 3.2.1איור 
  

  25 ................................  מעגלי-ק"ו חד 400תרשים סכמטי של עמוד   'ב 3.2.1איור 
  

  26 .............................  מעגליים-ק"ו דו 161תרשים סכמטי של עמודי   'ג 3.2.1איור 
  

  27 .............................  ק"ו 161 "ו וקו ק 400רוחב פרוזדור הכולל קו   3.2.2איור 
  

  
  

  התייחסות לנושא שדות אלקטרומגנטיים  .4
  

  30 ..........  מרחקים של הקווים המתוכננים משימושי הקרקע וייעודיה  4.1.1איור 
  

  31 ..............................  מיקום העמודים והמרחק מגבול תחנת הדלק  4.1.2איור 
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  מטרת התכנית והצורך בהעתקת הקווים 1.1
  

  

    הסיבות להקמה  1.1.1
  

רשות מקרקעי ישראל מקדמת תכנית מחוזית לשכונה חדשה מצפון לשכונת כרמי גת, 
  בקרית גת. 

אליו, ובמקביל  ק"ו) קיים ובנוסף, בצמוד 161את שטח התכנית חוצה קו מתח עליון (
תחנת כח "צומת  - 55ק"ו), עפ"י תת"ל  400לקו מתח על ( מאושרת רצועה להקמה

   אנרגיה".
  

תכנית להסטת  גורים, נדרשת הכנתמלנצל את שטח רצועת הקווים הנ"ל להקמת בכדי 
  .)55ק"ו מתוכנן עפ"י תת"ל  400ק"ו קיים וקו  161(קו קווים ה
  

הסטת ל 'א55ל ת"תלהצגת  )קונגרס( מה ישיבת וועדת היגויהתקיי 11.12.2019בתאריך 
וזיהוי סוגיות  הציבור ובעלי עניין , לשמיעת הערותהקיים והמתוכנן ,קווי החשמל

  תכנוניות וקונפליקטים להמשך ההליך התכנוני. 
בקונגרס הוחלט, בין השאר, כי צוות הות"ל ינחה את חברת החשמל לערוך בחינת חלופות 

  .על בסיס ההערות שהועלו על ידי משתתפי הקונגרס
  

שך לקונגרס העביר צוות הות"ל הנחיות להכנת מסמך לבחינת חלופות מאקרו בהמ
  להסטת רצועות החשמל. 

בחנה את החלופות והמליצה על חלופה , חברת החשמל צוות הות"ל בהתאם להנחיות
  נבחרת.

  
, בישיבת הוועדה הארצית לתכנון ולבניה לתשתיות לאומיות מס' 17.08.2020בתאריך 
המעודכנת, כולל  5צאי מסמך בחינת החלפות ותוואי חלופה , הוצגו ממ17/2020

  התיאומים שנעשו עם אדריכל תכנית השכונה החדשה, רמ"י וצוות הות"ל.
המעודכנת (להלן החלופה הנבחרת),  5בישיבה הוחלט, בין השאר, על בחירתה של חלופה 

  ועל הכנת חוות דעת סביבתית שעיקרה היבטי קרינה.
  

ן את שימושי הקרקע וייעודיה, ברמות השונות, ועורך בדיקה מסמך סביבתי זה בוח
כות לתוואי ראשונית בנושא השדות האלקטרומגנטיים, עבור הנקודות הסביבתיות הסמו

 .ומציג את השפעת קווי מתח בפרוזדור על תחנת דלק סמוכה ההחדש של קווי ההולכ

  

   .להלןש 1.1.2-ו 1.1.1מוצג באיורים  המתוכנןתוואי ה
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  41מתוך  5עמוד 

    ייעודי קרקע  -שימושי קרקע   1.2
  

  שימושי קרקע  1.2.1
  

, מלווה ק"ו 400ק"ו וקו  161כולל קו ה המתוכנן, תוואיהתיאור שימושי קרקע, לאורך 
  . 1.2.1באיור 

  
ון ההסתעפות מכיו ,כיוון מזרחתיאור שימושי הקרקע של התוואי המתוכנן יוצג מ

לכיוון מערב עד החיבור  דרום,-העובר בציר צפון ,9/ג/10מפרוזדור הקווים עפ"י תמ"א 
  .)55(עפ"י תת"ל  40בצדו המערבי של כביש תוואי המאושר של הקווים, ל
  
, ממשיך לכיוון מזרח, 9/ג/10עפ"י תמ"א  קווים, פרוזדורהתוואי המתוכנן מתפצל מה

  .353י של כביש בצדו הצפונ
דרום  ופונה לכיוון  קו גז, קו תש"ן,התוואי עובר בשטחים חקלאיים, חוצה בית אריזה, 

חוצה שטח משתלה  . בדרכו התוואימדרום לתחנת דלק 353 מערב תוך חציית כביש 
  לצומת קוממיות. מזרח-מדרום

, 40 טחים חקלאיים, בצדו המערבי של כביששהתוואי ממשיך לכיוון דרום, בשולי 
  במקביל לקו גז.

מבני המגורים הקרובים ביותר לתוואי מצויים במנוחה ובזבדיאל והם מרוחקים ממנו 
  . מ', בהתאמה 440-מ' וכ 360 -כ כמה מאות מטרים
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EIS-14-2020 

  41מתוך  7עמוד 

  קרקע ייעודי  1.2.2
  

  סקירת ייעודי הקרקע שלהלן מוצגת באופן הבא:

 ).1.2.2-1.2.4תכניות מתאר ארציות, מאושרות (איורים ייעודי קרקע עפ"י  -

 ב').-א' 1.2.5ייעודי קרקע עפ"י תכניות מתאר מחוזיות, מאושרות (איורים  -

 ).1.2.6מפורטות (איורים מקומיות וכניות ייעודי קרקע עפ"י ת -

 ). 1.2.7-1.2.8איורים ת  בהכנה (וייעודי קרקע עפ"י תכני -

  
  

  תכניות ארציות  1.2.2.1
  

  )22.1.(איור  1שינוי  35ותמ"א  35"א תמ
  

  תשריט מרקמים
  

  עובר במרקם כפרי ותחום מסדרון אקולוגי.התוואי המתוכנן 
  
  

  תשריט הנחיות סביבתיות
  

  קו צנרת גז טבעי.ה ) וחוצ40כביש ו 353לאורך דרך (כביש  התוואי המתוכנן עובר
  

  
  )32.1.(איור אחודה תכנית מתאר ארצית  - 1תמ"א 

  

  ראשיתשריט 
  

תוואי גז טבעי ארצי ), חוצה 353בסמוך לדרך מהירה (כביש  עובר החוצ התוואי המתוכנן
   .)40דרך מהירה (כביש וחוצה 

  

  

  תשריט משני
  

  בשטח בעל חשיבות בינונית להחדרה והעשרה של מי תהום. התוואי המתוכנן עובר
  

  
  )42.1.תכניות מתאר ארציות נושאיות (איור 

  

, תמ"א 10, תמ"א 8, תמ"א (הוצגה לעיל) 1ר הארציות הבאות: תמ"א נבחנו תכניות המתא
  . 37ותמ"א  4ב/ 34, תמ"א 3ב/ 34, תמ"א 34, תמ"א 23, תמ"א 22
  

  מבחינת התכניות הנ"ל עולה כי:
וחוצות את  4/ב/34בשטח המוגדר בפגיעות בינונית, עפ"י תמ"א  התוואי המתוכנן עובר

  .37מ"א תחום הסקירה של הגז הטבעי, עפ"י ת
  
  

  תכנית מחוזית  1.2.2.2
  

  ב')-א' 5.2.1(איורים 14/4תמ"מ  -תכנית מחוזית 
  

  תשריט ייעודי קרקע
  

  בשטח חקלאי.  התוואי המתוכנן עובר
  
  

  תשריט מערכות תשתית
  

  קו גז קיים/מאושר.  התוואי המתוכנן חוצה
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  תכניות מפורטות  1.2.2.3
  

  
תוכנן יוצג מכיוון מזרח, מכיוון ההסתעפות תיאור ייעודי הקרקע של התוואי המ

דרום, לכיוון מערב עד החיבור -, העובר בציר צפון9/ג/10מפרוזדור הקווים עפ"י תמ"א 
  ).55(עפ"י תת"ל  40לתוואי המאושר של הקווים, בצדו המערבי של כביש 

  
  )6.2.1תכניות מפורטות (איור 

צה אזורית שפיר, מועצה ת גת, מועיריית קרייתחום הסקר נמצא בתחומם של ע
  אזורים לכיש ובשולי תחום מועצה אזורית יואב.

  

  מבחינת ייעודי הקרקע עולה כי:
  
  

מגבלות בנייה חוצה ו 2/183/03/6תכנית חקלאי, עפ"י  חוצה שטח התוואי המתוכנן
  .634-0313155ופיתוח של מתקן הנדסי (מתקן גז טבעי), עפ"י תכנית 

וחוצה רצועת דרך  תחנת דלקגבול מזרח ל-בר מדרוםולבת, עוחוצה דרך משהתוואי 
וממשיך בצדה המערבי של הדרך שטח חקלאי, עד החיבור עם התוואי  )40(כביש 

  .55שבתכנית תת"י 
במרחק של בהתאם לתכניות המפורטות שטחי המגורים מצויים במנוחה ובזבדיאל, 

  .מאות מטרים כמה
 

  מגמות תכנוניות  1.2.2.4
  

  )7.2.1(איור  2035גת  תיקריתכנית מתאר כוללנית  –(בהכנה)  3067059-606תכנית 
  
  

 למגוריםשייעודו הצפוני של התכנית, בשולי שטח התוואי המתוכנן עובר בגבולה 
  .שטח פתוחלמסחר ותעסוקה, ו שחלקם בשילוב

  

  
 - 82.1.בהכנה (איור ש שכונה חדשה מצפון לשכונת כרמי גת –תכנית קריית גת צפון 

  )נספח בינוי
  

הכוללת שטח למגורים ולמבני  הצפוני של התכנית עובר בגבולההתוואי המתוכנן 
   .רקיםא, שטח שצ"פ ופציבור

  המרחקים הינם:
נמצאים במרחק העולה על  -מבני מגורים הקיצוניים בחלקה הצפוני של התכנית   -

  ק"ו. 400קו  -מ' מהקו הקרוב ברצועה  150
  התכנית ונושקים לרצועה.מערבי של -מבני ציבור בקצה הצפון  -
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  להלן רשימת תכניות בתחום הסקר:
  

  תוקף  מיקום  מספר התוכנית
  20/03/2017  מ.א. שפיר  634-0313155

  15/01/2015  גת קרית  6/140/02/9

  22/10/2014  מ.א. יואב  606-0189662

  30/04/2014  גת קרית  139/02/9

  16/09/2013  גת קרית  1/140/02/9

  06/08/2013  גת קרית  140/02/9

  21/07/2011  מ.א. יואב  46/101/02/9

  21/10/2009  גת קרית  41/101/02/9

  06/07/2009  גת קרית  43/104/03/9

  03/06/2009  מ.א. שפיר  296/03/6

  24/05/2009  גת  קרית  39/101/02/9

  08/08/2007  גת קרית  38/101/02/9

  05/06/2007  גת קרית  138/03/9

  12/01/2006  מ.א. יואב  251/02/6

  08/06/2005  צומת פלוגות  9/224/02/6

  14/04/2005  מנוחה  2047/מק/6

  17/02/2005  גת קרית  5/41/4

  29/12/2004  מ.א. בני שמעון  א9/4.3תת"ל 

  22/03/2004  גת קרית  37/101/02/9

  22/05/2003  מ.א. שפיר  268/02/6ד/

  06/09/2001  זבדיאל  2032/מק/6

  01/03/2001  גת קרית  257/02/6

  05/11/2000  גת קרית  29/101/02/9

  23/10/2000  גת קרית  35/101/02/9

  31/10/1999  מנוחה  3/183/03/6

  30/03/1999  מ.א. שפיר  3/204/03/6

  27/10/1998  גת קרית  5/39/35

  01/02/1998  זבדיאל  2/134/03/6

  28/07/1996  גת קרית  31/101/02/9

  28/05/1996  גת קרית  9/11בת/

  31/05/1995  גת קרית  5/39/31

  29/07/1993  גת קרית  9/124במ/

  22/03/1988  גת קרית  5/39/19

  29/07/1986  גת  קרית  5/39/16

  06/03/1986  גת קרית  5/39/15

  21/07/1983  שדה משה  192/03/6

  01/07/1982  א.א. שפיר  224/02/6

  18/03/1982  מנוחה  2/183/03/6

  21/01/1982  גת  קרית  5/39/10

  24/08/1978  גת קרית  1/108/03/9

  26/08/1976  גת קרית  5/39/6

  25/10/1975  גת קרית  101/02/9

  16/11/1972  זבדיאל  825ד/
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  והחלופה הנבחרת החלופות שנבחנו  2.1
  

כרמי "רשות מקרקעי ישראל מקדמת תכנית מחוזית לשכונה חדשה מצפון לשכונת 
יים ובנוסף, ק"ו) ק 161את שטח התכנית חוצה קו מתח עליון (, בקרית גת. "גת

ק"ו), עפ"י תת"ל  400אליו, מאושרת להקמה רצועה לקו מתח על (ובמקביל בצמוד 
תכנית לתחנת כח "צומת אנרגיה". בכדי לנצל גם את שטח רצועת הקווים  - 55

  למגורים, נדרש להכין תכנית להסטת קווים אלו.
  

(הקיים התקיים קונגרס להצגת פרויקט הסטת קווי החשמל  11.12.2019בתאריך 
והמתוכנן) בפני הציבור ובעלי ענין, לשמיעת הערותיהם וזיהוי סוגיות תכנוניות 

  וקונפליקטים להמשך ההליך התכנוני. 
בקונגרס הוחלט, בין השאר, כי צוות הות"ל ינחה את חברת החשמל לערוך בחינת 

  חלופות על בסיס ההערות שהועלו על ידי משתתפי הקונגרס.
הנחיות להכנת מסמך לבחינת חלופות מקרו להסטת רצועות בהמשך לקונגרס הועבר 

  החשמל.
  

להסטת קווי הולכה בצפון קריית מאקרו  לבחינת חלופות סביבתי מסמךוהוגש הוכן 
החלופות שהועלו בקונגרס  - חלופות  5 אשר בחן ,2020, יוני EIS-10-2020 מס' ,גת

  .נוספת שעלתה במהלך בחינת החלופותחלופה ו
  
אורך ל - 5עלה כי החלופה המומלצת הינה חלופה  בחינת החלופותמצאי תוך ממ

ק"ו) יעבור בצדו הדרומי של הכביש וקו המתח  400, כאשר קו מתח העל (353כביש 
  .ק"ו) יעבור בצדו הצפוני של הכביש 161העליון (
מתכנני תכנית המגורים, רמ"י וצוות העבודה של הות"ל נערכו תיאומים עם  בהמשך

 353לצדו הצפוני של כביש המתוכנן תוואי ההצמדת ל - 5כון חלופה לעדשהביאו 
  . )החלופה המומלצת(להלן 

  
, בישיבת הוועדה הארצית לתכנון ולבניה לתשתיות לאומיות מס' 17.08.2020בתאריך 
המעודכנת, כולל  5, הוצגו ממצאי מסמך בחינת החלפות ותוואי חלופה 17/2020

  התיאומים שנעשו עם אדריכל תכנית השכונה החדשה, רמ"י וצוות הות"ל.
כנת (להלן החלופה המעוד 5בישיבה הוחלט, בין השאר, על בחירתה של חלופה 

  הנבחרת), ועל הכנת חוות דעת סביבתית שעיקרה היבטי קרינה.
  

  א'. 55, שתהווה את תת"ל החלופה הנבחרתשבהמשך מוצגת  2.1.1באיור 
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  סכמת חיבור  3.1
  

כרמי גת בקריית גת, נמצאת בשלבי הכנה תכנית לשכונה חדשה. את מצפון לשכונת 
ק"ו) קיים ובנוסף, בצמוד אליו, מאושרת  161שטח התכנית חוצה קו מתח עליון (

  תכנית לתחנת כח "צומת אנרגיה".  - 55ק"ו), עפ"י תת"ל  400רצועה לקו מתח על (
רך בהכנת תכנית בכדי לנצל גם את שטח רצועות הקווים הללו למגורים, יש צו

  להעתקת הקווים הנ"ל.
 

  מבחינת הסכימה החשמלית הקווים שחוצים את תחום התכנית הינם:
  מתחבר מתחמ"ש "איתן" לאתר "צפית" הקיים קו המתח העליון -
  שיחבר את תחנת הכח "צומת אנרגיה (רפ"ק)"  המתוכנןקו המתח העל  -

  

  ("אשכול נגב"). 9//ג10שני קווים אלו מתחברים לפרוזדור עפ"י תמ"א 
  

ק"ו הקיימים והמתוכננים לרבות  400ק"ו וקויי  161מציג את סכמות קווי  3.1.1איור 
  למערכת המסירה הארצית. " צומת אנרגיה"תחנת הכח חיבור 

 

  ק"ו   161ק"ו וקווי  400סכמת קווי  :3.1.1איור  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

   

 הקווים להעתקה
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  תיאור טכני של עמודי הקו ורוחב המעבר   3.2

  
נחלקים ק"ו) ברצועת קווים,  161ק"ו) ומתח עליון ( 400וי מתח על (ם לאורך קוהעמודי

  לשני סוגים:
  

  משא יעמוד

  לשאת את התיילים בלבד. תפקיד עמודים אלו

  לגבי עמודי המשא קיימת גמישות במיקום העמודים לאורך ציר הקו.   
  מ'.  400-500-ק"ו הינו כ 400המרחק הסטנדרטי בין עמודי קו 

  מ'.  200-300-ק"ו הינו כ 161הסטנדרטי בין עמודי קו  המרחק
יתכנו מקרים של שדות קצרים יותר או ארוכים יותר בהתאם לתוואי השטח. בשלב 
התכנון המפורט יקבעו מיקומי העמודים והמרחקים ביניהם, בתלות בתנאים 

  המקומיים. 
  

   מתיחה יעמוד

שינויים בכיוון הקו ("שבירות" תפקיד עמודים אלו לשאת בכוחות המתיחה הנובעים מ
  ולעיתים גם בקטעי קו ישרים ארוכים יחסית.או "פינות"), 

עמודי המתיחה חייבים לשאת במאמץ גדול הכרוך בתהליך מתיחת התיילים בעת   
. לפיכך, בסיסם של עמודים אלה רחב לאחר ההקמההקבועה  ההקמת הקו ובמתיח

   שא.נמוכים במעט מעמודי המ בדרך כלל יותר והם
    

  
  דגמים של עמודים: עמודי מסבך ועמודי צינור. 2בקווי מתח על/עליון קיימים 

ככלל נעשה שימוש בעיקר בעמודי מסבך כאשר השימוש בעמודי צינור הינו מזערי 
  ומבוצע אך ורק כאשר קיימים דרישה או צורך מיוחד.

  
של עמודים ייקבע בשלב זה של תכנון הקווים הינו ראשוני ומשוער. מיקומים מדויקים 

  בשלב התכנון המפורט.
    
  ב'. -א' 3.2.1תרשים סכמטי של עמודי מתח על מוצג באיורים   

  ג'. 3.2.1תרשים סכמטי של עמודי מתח עליון מוצג באיור 

יש לציין כי לאורך הקו מתוכננים לקום עמודים מסוג העמודים המצויינים בתרשים 
זרועיים. אולם בתכנון -מעגליים תלת-ם דועמודי -ג' -א' ו 3.2.1הסכמטי שבאיורים 

- המפורט יתכן ויהיה צורך להשתמש בסוגים נוספים של עמודים כגון עמודים דו
  ב'. 3.2.1מעגלי המוצג באיור -מעגליים ואחרים, כדוגמת עמוד חד-זרועיים, עמודים חד
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    בע"מ  חברת  החשמל  לישראל                       
 א'-  55תת"ל           המחלקה  לתסקירי השפעה על הסביבה           

 הסטת קווי הולכה בצפון קרית גת              
 א'   תרשים סכמטי של עמודי 3.2.1 איור                 

                                               ק" ו דו- מעגליים  400                             
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    בע"מ  חברת  החשמל  לישראל                       
 המחלקה  לתסקירי השפעה על הסביבה           

 א'-  55תת"ל   
               הסטת קווי הולכה בצפון קרית גת

 תרשים סכמטי של עמוד  ב'   3.2.1 איור            
                                               ק"ו חד-מעגלי  400      פינה                      
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 מתיחהעמוד  עמוד משא

  מעגליים-דו ק"ו 161תרשים סכמטי של עמודי    :ג' 3.2.1איור 
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  ותכולתו (פרוזדור) רוחב מעבר הקווים
  

רשת עילית, יש לקיים את  -על פי כללי הרשת בחברת החשמל, הוראות תכנון 
  :)3.1.2ראו איור ( המרווחים הבאים

  
  :מרחק בין צירי קווי מתח על ועליון בתוך תחום המעבר

  מ' בין ציר קו מתח על לציר קו מתח עליון 45 -
  

  :מרחק בין קו קיצוני, מתח על ועליון, לגבול המעבר

  ציר קו מתח על לגבול המעברממ'  35 -

  ציר קו מתח עליון לגבול המעברממ'  20 -
  

ייתכנו שינויים ובמרחקים שבין הקווים הקיימים,  עילבמרחקים המצוינים ל הערה:
   קלים, הנובעים מאילוצי טופוגרפיה ומכשולים.

  
  גמישות תכנונית

 המפורט ויכולים להיות שינויים עקב התכנוןמכיוון שמיקום העמודים נקבע בשלב 
  תכנונית. גבלות פיסיות בשטח, נשמרת גמישות מ

ובדומה לכך מציר ק"ו לגבול המעבר  400יר קו מ' מצ 10ניתן מרווח נוסף של לצורך כך 
  . ק"ו 161קו 

כלומר, הגמישות התכנונית תהיה כך שהמרחק בין ציר קו מתח העל לגבול המעבר 
בפרויקט זה, כאשר שני  .מ' 30ומציר קו המתח העליון לגבול המעבר יהיה  מ' 45יהיה 

 120ה לתכנון יהיה של הקווים מקבילים וסמוכים זה לזה, ללא מכשולים, רוחב הרצוע
  מ'.

וגבול התוכנית יתעדכן בהתאם למיקום  הרצועהצומצם רוחב ת ויםקוהלאחר הקמת 
כלומר גבול המעבר מקו מתח על קיצוני או קו  למרחק הסטנדרטי., בפועל ויםהקו

  מ', בהתאמה.  20-מ' ו 35-מתח עליון יצטמצם ל
  

לעיל, בעיקר במקטע המזרחי,  יש לציין כי רוחב הרצועה לתכנון, יוגדל מהמצויין
 9/ג/10תמ"א בעקבות חוסר וודאות לגבי אופן חיבור הקווים המתוכננים לרצועת 

  ("אשכול נגב").
  

 400ק"ו) ומתח על ( 161מציג את רוחב הפרוזדור הכולל קו מתח עליון ( 3.2.2איור 
  ק"ו).

  
  

  ק"ו) 400תח על (ק"ו) וקו מ 161רוחב פרוזדור הכולל קו מתח עליון (  3.2.2איור 
  (במקרה סטנדרטי בו אין מכשולים לאורך התוואי)      
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, בישיבת הוועדה הארצית לתכנון ולבניה לתשתיות לאומיות מס' 17.08.2020בתאריך 
המעודכנת, כולל  5לופה , הוצגו ממצאי מסמך בחינת החלפות ותוואי ח17/2020

  שנעשו עם אדריכל תכנית השכונה החדשה, רמ"י וצוות הות"ל. מיםהתיאו
המעודכנת (להלן החלופה  5בישיבה הוחלט, בין השאר, על בחירתה של חלופה 

  הנבחרת), ועל הכנת חוות דעת סביבתית שעיקרה היבטי קרינה.
  

השדות בנושא ית ראשונ המבצע בחינהבהמשך להחלטה הנ"ל מוגש מסמך זה 
עבור הנקודות הסביבתיות הסמוכות לתוואי החדש של קווי  האלקטרומגנטיים

ק"ו)  400ק"ו) ועל ( 161. כמו כן, מוצגת במסמך ההשפעה של קווי מתח עליון (ההולכה
  על תחנת הדלק הסמוכה.

  
  

  ):שבהמשך 4.1.1 איורגם (ראו  עבור הנקודות הסביבתיות הבחינהלהלן ממצאי 
  

ות הסביבתיות הסמוכות לרצועת הקווים, עפ"י שימושי הקרקע וייעודי הקרקע הנקוד
  הינן:  ,המאושרים

מנהל אגף בכיר לתכנון ולפרוייקטים ברשות מקרקעי ישראל,  -בית אריזה ומשתלה    -
  ציין כי הם יפונו באחריות רמ"י.

 מרוחקות בכמספר מאות מטרים.  - מנוחה, זבדיאל   -
  

 שבעטייה(הסמוכות לרצועת הקווים, עפ"י התכנית שבהכנה , הנקודות הסביבתיות
  , הינן:)הסטת הרצועהל הסיבה הינה

 העולה עלנמצאים במרחק  -התכנית  בחלקה הצפוני שלמבני מגורים הקיצוניים   -
  ק"ו. 400 קו - מ' מהקו הקרוב ברצועה 150

  נושקים לרצועה.ומערבי של התכנית -מבני ציבור בקצה הצפון  -
במידה ותהיה זאת  ,שהנקודה הסביבתית הרגישה הינה מבני הציבור הנ"ל עולהמכאן 

  כל שכן אם השימוש בהם יהיה עבור בית ספר.ובהם שהייה ממושכת, 
  

עם בקשות להסטת קווי הולכה קיימים  תמתמודדחח"י יום ככבר  יצויין כי
  הסמוכים/צמודים לבית ספר עקב החששות של הורי התלמידים.

בתגובה , וייקטים ברמ"י והצגנו את הסוגיהמנהל אגף בכיר לתכנון ולפרונו לפניעל כן, 
נחה את אדריכל התכנית לשנות את הייעוד באזור הנ"ל לייעוד אחר שאין עמו ה

  .הולכהעם קווי ה קונפליקט
  

כחלק  ,בשלב התכנון המפורט יוגשהשדות האלקרומגנטיים דוח מפורט בנושא כאמור, 
 היתר ההקמה.מהבקשה ל
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  על תחנת דלק סמוכה בפרוזדורהשפעת קווי מתח 
  

עם סוכם (ות"ל)  לאומיות תשתיותלישיבת הוועדה הארצית לתכנון ולבניה ל בהמשך
דוח המציג את ההשפעה של קווי מתח  תגיש צוות העבודה שלהם כי חברת החשמל

  .על תחנת הדלק )ק"ו 400( עלמתח ו ק"ו) 161( עליון
 161, הבוחן את ההשפעה של קו 22.09.2020 מתאריך RL -60 מס' דוחלצורך כך הוכן 

בפרוזדור המתוכנן על תחנת הדלק, בסמוך לצומת  (מע"ע) ק"ו 400וקו  ו (מ"ע)ק"
  .(ראו נספח בהמשך) קוממיות

  
 עבורקווי החשמל העוברים בפרוזדור, לכל חישוב ההשפעה על תחנת הדלק בוצע 

  :התרחישים
  

עמודי הקווים (עמוד משא) ימוקמו מול פינת תחנת הדלק, במרחק הקצר היותר  -
  אליה

  

  התוואי הקרובה ביותר לתחנת הדלק קמו בפינתעמודי הקווים (עמודי מתיחה) ימ -
  

  מציג מיקום העמודים, בהתאם להנחות הנ"ל. 4.1.2איור 
  
  

  והמרחק מגבול תחנת הדלק עמודיםהמיקום :  4.1.2איור 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

: המרחק המינימלי בין מרכז העמוד לבין פינת הגדר של תחנת 1עמוד מ"ע מס'    -
  מ' 119 -הדלק: כ

  

: המרחק המינימלי בין מרכז העמוד לבין פינת הגדר של תחנת 2עמוד מ"ע מס'    -
  מ' 30 -הדלק: כ

  

המינימלי בין מרכז העמוד לבין פינת הגדר של תחנת : המרחק 3מס'  "עעמוד מע   -
  מ' 122 -הדלק: כ

  

: המרחק המינימלי בין מרכז העמוד לבין פינת הגדר של תחנת 4מס'  "עעמוד מע   -
  מ' 75 -הדלק: כ
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ההשפעות חושבו מכל אחד ממעגלי הקווים ונבחר המעגל ממנו צפויה ההשפעה 
  שבנספח. המרבית. הנתונים והתוצאות מוצגות בדוח

  
  :, כימתוצאות החישוב עולה, בין השאר

  

א') ימצאו במרחקים גדולים  55עמודי החשמל בפרוזדור המוסט (תת"ל  )1
 "העברת קווי מתח 733-002-021-011מס'  ,מהמרחקים שבנוהל הרשת הארצית

  עליון בשטחים שונים".-עליון ועל

ארקים בתחנת הדלק, אשר יבואו במגע עם גופים מו ,י למנוע השפעה על עובדיםדכ )2
 מ' מגדר תחנת הדלק. 75-מומלץ למקם את עמודי החשמל במרחק גדול מ

  
ח"י תקים את הקו כך ההמלצה הנ"ל הועברה למתכנני הקו ונמצא כי אפשר ליישמה. ח

מ'  75ק"ו, יהיו במרחק של לפחות  161- ק"ו ו 400שעמודי החשמל, של שני הקווים 
  מגדר תחנת הדלק.
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