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 .2הקדמה
מסמך זה עוסק במתן הנחיות לתכנון עבודות השיקום הנופי-אקולוגי ברכבת ישראל ובעיקר
בהיבטים האקולוגים ,הבוטנים והאגרונומים הקשורים בבית הגידול ,בצומח ובתהליכי
הביצוע והתחזוקה.
הנחיות אלה מהוות חלק בלתי נפרד מהנחיות ר"י לתכנון נופי במהדורתן העדכנית ביותר
ובתוך אלה:


ר"י -מגדיר משימות תכנון פרק  :7תכנון נופי.



ר"י -הנחיות לתכנון מערכות השקיה לגינון ולשיקום נופי.



ר"י -הנחיות לבניה משמרת נגר בתחנות רכבת ומתחמי מסילה :מדריך תכנון.



ר"י -הנחיות לתכנון נופי ופיתוח לתחנות רכבת לנוסעים.



ר"י -הנחיות תכנוניות לעצים ולצמחייה בתחום רצועת רכבת ישראל.

כל תוצרי התכנון יהיו בתאום מלא עם המתכנן הראשי ויועצי הפרויקט ובאישור אגפי הרכבת.

מסילת אשקלון -נתיבות .שיקום נופי במדרונות.
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 .2קווים מנחים לשיקום הנופי -אקולוגי ברכבת ישראל
בעקבות עבודות סלילה ,פיתוח ובנייה המתבצעות ברכבת ישראל ,נוצר בהכרח שינוי
במצב השטח הקיים ,אשר מצריך בסיומו שיקום נופי.
בנקודות בהן קיים מפגש ישיר ואינטנסיבי בין האוכלוסייה למסילות הרכבת (כדוגמת
תחנות רכבת) ,הפתרון התכנוני יהיה במקרים רבים בעל אופי גנני .אך מטבע הדברים,
במרבית השטחים ,הפתרון התכנוני המתבקש לאורך קווי המסילה יהיה שיקום נופי
אקולוגי.
שיקום נופי אקולוגי הוא התהליך בו שטח שהופר משוקם ,כך שהוא מגיע לממש את
הפוטנציאל שלו כבית גידול טבעי ויציב .תהליך זה מתבצע על ידי השבת קרקע מקומית,
יצירת צורות קרקע יציבות ומנוקזות וטיפוח צומח מגוון מצמחיית האזור הטבעית.
כאשר מצליחים לבסס בשטח שהופר מגוון רחב של מינים וצורות צומח מקומיים,
בכמויות מתאימות לכושר הנשיאה של המקום ,נוצרת מערכת ביולוגית -אקולוגית
מאוזנת ,יציבה וחזקה .תהליך זה מניב את תוצאות השיקום היציבות ביותר ובעקבות
כך ,גם הזולות והפשוטות ביותר לאחזקה לאורך זמן.
יש לשים לב כי מדובר בתהליך אקולוגי -ביולוגי -בוטני המחייב תמיכה ,אחזקה וליווי
למשך מספר שנים כדי להבטיח את תוצאותיו ואת הצלחתו.
תפקיד המתכנן בתהליך זה ,הינו מתן הנחיות ברורות שילוו וינחו את מבצעי העבודה,
החל משלבי הביצוע הראשונים ועד לסיום תקופת האחזקה.

עקרונות השיקום הנופי-האקולוגי:
◦

יצירת מראה אסתטי לסביבת המסילה.

◦

שימוש בצמחי בר מקומיים ועידוד ערכי טבע.

◦

השגת יציבות אקולוגית וקיימות.

◦

יצירת סביבה טבעית גם במקומות שסביבתם לא הייתה קודם טבעית.

◦

שמירת יציבותו וקיימותו של מבנה המסילה ,ושל הפיתוח והמתקנים לאורכה.

◦

מניעת סחף ,בלייה ושימור הקרקע.

◦

שמירה על עקרונות בטיחות הרכבות ,לרבות בטיחות אש ומזעור אירועי שריפה.

◦

הקטנת הצורך באחזקה.
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 .3הנחיות לתכנון המוקדם
בשלב התכנון המוקדם על המתכנן לטפל בנושאים המפורטים במגדיר המשימות של
ר"י ובתוך זה באלה הרשומים להלן.
 .3.2קביעת קווי דיקור ,שטחי אחזקה וגבולות:
על המתכנן לקבוע בתכנון המוקדם את מכלול השטחים הנדרשים לניהול צרכי התכנית
בגבולות הקו הכחול ובתוך זה:
א.

קווי הדיקור ,שטחים לשימור ושטחים לשימושים זמניים כגון :עירום ,מחנות קבלן,
דרכי גישה ,העתקת תשתיות וכו' .בכל אלה ,המתכנן ישאף לצמצם במידת
האפשר את כמות השטחים המופרים.

ב.

גבולות שטחי האחזקה העתידיים בהתאם להוראות התכנית (ו/או הסכמים
אחרים) ובכלל זה :שטחים לאחזקת קבע של ר"י ,שטחים למסירה לרשות אחרת
(נתיבי ישראל ,חוצה ישראל ,רשות מוניציפאלית וכו') ,שטחים חקלאיים להסדרי
"הפקעה זמנית" או "הפקעה תוך עיבוד על ידי אחר" וכו'.

ג.

למען הסר ספק ,כל שטח שיופר במסגרת העבודות ישוקם ויתוחזק לפי הצורך.
יש לשקף זאת בתכניות.

 .3.2הכנת הסקרים הנחוצים לתהליך תכנון:
במסגרת התכנון המוקדם ,ייערכו הסקרים הנדרשים לפי מגדיר המשימות ולפי
הוראות התכנית ובכלל זה :סקר העצים ,סקר גיאופיטים ,סקר ערכי טבע וכו'.
א.

סקר העצים
יש לבצע סקר עצים בוגרים כחוק ,במטרה לקבוע את ערכיות העצים ולערוך דיון
תכנוני לגבי שימורם .בנוסף ,יש לטפל בהכנת נספח העצים למוסדות התכנון
ואיתור מקומות נטיעה לעצים מועתקים.

ב.

סקר הגיאופיטים
מטרת הסקר היא לאתר ריכוזי גיאופיטים וגיאופיטים נדירים בתחום הקו הכחול
ולקבוע בשלב מוקדם אם אלה לשימור ,להעתקה או שאינם להתייחסות .במקביל
יש לטפל בתכנית הצלה והשבה של גיאופיטים שאותרו ושהוחלט לבצע בהם
פעולות איסוף והשבה.

ג.

סקר ערכי הטבע
מטרת הסקר היא לאתר ערכי טבע כגון :קינון בעלי חיים ,תצורות מסלע ,מקורות
מים ,חורש איכותי ,צמחים נדירים וכל תופעת טבע חשובה אחרת הנמצאת בתחום
הקו הכחול ולקבוע בשלב מוקדם אם אלה לשימור ,להעתקה או שאינם
להתייחסות .בממצאי הסקר יש לטפל בתכנית הצלה והשבה של ערכי טבע
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שאותרו ושהוחלט לבצע בהם פעולות איסוף והשבה .כאשר נמצאו במסגרת סקר
ערכי הטבע שטחים בעלי ערכי טבע גבוהים ובמקביל קיימת האפשרות התכנונית
להימנע מכניסה לשטחים אלה לביצוע עבודות ,יוגדרו שטחים אלה כ"אל געת" ולא
תותר בהם כניסה של כלים או ביצוע של עבודות כלשהן.
ד.

הסקר הפיטוגיאוגרפי
מטרת הסקר הפיטוגיאוגרפי הינה לאפיין את בתי הגידול אשר צפויים להתקבל
לאורך קטע המסילה המתוכנן ולהגדיר מהו הפוטנציאל הצמחי אשר ישמש כבסיס
לתכנון:

 )1יש לאפיין את בתי הגידול השונים לאורך הפרויקט ואת המאפיינים
הפיטוגיאוגרפים שלהם (לדוגמא" :דרום ,יובשני ,פחות מ 222 -מ"מ גשם שנתי,
קרקע חולית ,מי תהום גבוהים ,סוללות מילוי בין שדות בעל חקלאיים מדרום
ומצפון בהם קבוצות בודדות של עצי שיזף מצוי.)"...
 )2לכל אחד מבתי הגידול הללו ,יש לאפיין את פוטנציאל הצומח המקומי ואת חברת
השיא (הקלימקס) .עבודה זו תעשה בעזרת סקר ספרות (כדוגמת "האקולוגיה של
הצומח בא"י" ,אתר צמחיית ישראל ברשת וכו') ,בעזרת חו"ד מומחה ובעזרת
סיורים ,תצפיות שדה ,תצלומי אויר וכד' .התוצר שיתקבל הינו רשימות הצמחייה
המיטבית מבחינה אקולוגית לכל בית גידול.
 )3התאמתם של מיני הצמחים תיבחן בהתאם ל:
א .מוצא וטיפוס התפוצה (לדוגמה -סהרו ערבי או ים תיכוני).
ב .תפוצה (אזור גיאוגרפי בישראל).
ג .בית גידול (לדוגמה -בית גידול לח ,חורשים וכד').
ד .צורת חיים (לדוגמה -שיח ,בן שיח וכו').
 )4יש להגדיר את כושר הנשיאה החזוי של כל בית גידול מבחינת כמות הצמחים
לדונם בכל אחת מצורות החיים (עצים ,שיחים ,בני שיח ,עשבוניים ,חד ורב-שנתיים
וגיאופיטים) .בעקבות זאת ,יקבעו בשלב התכנון הצפיפות ותבניות הפיזור
("מודולים") של השתילה.
 )5לכל בית גידול ,תוגדר ההתפלגות בין מיני הצמחים השונים בכל רשימה (מהי
הכמות היחסית הרצויה של כל מין בתוך תמהיל הצומח).
 )6לכל מין של צומח בכל בית גידול תיקבע "כתמיות" .כלומר ,כמות הצמחים או גודל
השטח מכל מין אשר צריכים ליצור קבוצה.
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לדוגמה :טבלת כושר נשיאה בבית גידול
בית גידול של שולי חורש טבעי באזור בית שמש
מרווחי
שתילה -מ'
15

כמות לכתם של
מין בודד
3

כמות צמחים
לדונם
7-5

שיחים

2

12

32

122מ"ר

בני שיח

1

5

182

182מ"ר

עשבוניים ר"ש

1

25

322

 122מ"ר

דגניים ר"ש

1

25

122

122מ"ר

חד שנתיים

כיסי זריעה
של  1X 1מ"ר
2.2

32

צורת חיים
עצים

גיאופיטים

שטח -לדונם
(מ"ר)

12מ"ר

שטח ללא שתילה

152
 492מ"ר

 .3.3מקורות מים ושרוולים:
שיקום נופי אקולוגי אמנם מתבסס על צמחייה מקומית המותאמת לתנאיי הסביבה ,אולם
להשקיית עזר בשלב הקליטה או השקיה זמנית בשנות ההתבססות יש חשיבות גדולה
להצלחת השיקום ולקידום קצב ההשתקמות של השטח .לפיכך ,יש לאתר מקורות מים,
מיקום לראשי מערכת ומיקום שרוולים ,זאת כבר בשלב התכנון המוקדם .נושאים אלה
צריכים להיות חלק מתכנית התשתיות של הפיתוח בפרויקט.
במקרים בהם לא יהיה ניתן להקים מערכות השקיה קבועות ,הדבר יאושר על ידי ר"י בשלב
התכנון המוקדם ויילקח בחשבון בסקר הפיטוגיאוגרפי ובתכנון הצמחי המפורט .במקרים
אלה ,יצוין בתכנית מה יהיה הפתרון להשקיה.

 .3.3תכנית לניהול קרקע :חישוף ,שימור ,עירום והשבה לחיפוי של קרקע:
פעולות לשימור הקרקע המקומית או לחילופין סילוק של קרקע בלתי רצויה ,חשובות ביותר
לתהליך השיקום האקולוגי .במסגרת התכנון המוקדם ,תוגש תכנית מקיפה (כולל כמויות)
לחישוף ,כרייה ,איסוף ,שימור והשבה לחיפוי של קרקע ,כולל ניהול מערך בדיקות קרקע
לצרכי שיקום נופי .כמוכן ,תכנית זו תכלול הנחיות לסילוק ו/או החלפה של קרקעות
מזוהמות ו /או שימוש בקרקעות בלתי רצויות למטרות מילוי.
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 .3הנחיות לתכנון המפורט
בתכנון המפורט של השיקום הנופי האקולוגי ,על המתכנן לטפל בנושאים המפורטים
במגדיר המשימות של ר"י ובתוך זה התייחסות מותאמת לנושאים הרשומים להלן:
 .3.2רצועות התכנון והתחזוקה:
כל תכניות השיקום הנופי ברכבת יבוצעו בכפוף להגדרות רצועות התחזוקה המפורטות
ב"הנחיות תכנוניות לעצים ולצמחייה בתחום רצועת רכבת ישראל" ומובאות להלן:
א.

רצועות התכנון /תחזוקה לאורך מסילות הרכבת:
שם
אזור
הרצועה

רוחב הרצועה
(מ')

מימדי הרצועה
מסילה הנמצאת על סוללה:
 5מטר לכל צד מציר המסילה

ב.

A

רצועת
מסדרון
הרכבת

B

רצועת
מעבר

C

רצועה
חיצונית

מסילה הנמצאת בחפירה
ובמישור:
 6מטר לכל צד מציר המסילה
רצועה שרוחבה  2-3מטר ,בין
רצועת מסדרון הרכבת לרצועה
החיצונית (מכל צד)
האזור שבין רצועת המעבר
לבין גבול המקרקעין החיצוני
או הגדר (הרחוק מבניהם)
ובתוספת שלושה מטר כלפי
חוץ

רוחב הרצועה
משתנה
בהתאם למס'
המסילות

2-3

משתנה

מרחק
מהמסילה
(מ')

5-6

7-9
עד גבול
המקרקעין או עד
שלושה מטר
מחוץ לגדר

תיאור הצומח לפי רצועות התחזוקה:
אזור A
רצועת מסדרון הרכבת הינה הרצועה "הסטרילית" של תחום המסילה ,רצועה זו
אמורה להוות תחום בטוח לתנועת הרכבות .סביבה זאת תהייה נקייה לחלוטין מכל
גורם צמחי לרבות :עשבוניים חד ורב-שנתיים ,בני שיח ,שיחים ועצים .רצועה זו
מתוחזקת בריסוס חומרי הדברה.
אזור B
רצועת המעבר ,הינה אזור ביניים בה תהיה צמחייה עשבונית בלבד .אזור זה מהווה
חיץ צמחי אשר מגן מפני כניסתם של צמחים "פולשים" וצמחים מעוצים לאזור  Aרצועת
מסדרון הרכבת .רצועת המעבר מבטיחה את קיומו של שדה הראייה לאורך המסילה.
בנוסף ,רצועה זו כאשר היא מתוחזקת ,מהווה "חיץ אש" להקטנת עוצמתן ותדירותן
של שריפות בקרבת המסילות .הצמחייה באזור זה תהיה צמחים עשבוניים בלבד,
8

חד-שנתית בעיקרה ומתוחזקת בקציר וכסוח ,ללא צמחייה מעוצה כגון :בני שיח,
שיחים או עצים.

מסילת אשקלון -נתיבות
אזור  –Bרצועת המעבר ותעלת ניקוז.

אזור C
הרצועה החיצונית היא האזור שבין רצועת המעבר לבין הגדר או גבול המקרקעין
החיצוני ,בתוספת שלושה מטר כלפי חוץ .רוחב הרצועה משתנה ממטרים בודדים ועד
עשרות מטרים .אזור זה מכיל את כל קבוצות הצומח (עצים ,שיחים ,עשבוניים
וכו').
 .3.2תכנון הטופוגרפיה והניקוז:
א.

התכנון הטופוגרפי של שטח לשיקום נופי אקולוגי יהיה דומה ,עד כמה שניתן
לתצורות הנוף בסביבתו הטבעית .יש לשאוף להימנע ככל הניתן ממופעים
מורפולוגיים מלאכותיים כגון :קירות ,ברמות ,כוורות ,מדרונות תלולים ,רכסים
צרים ,תעלות צרות וכד'.

ב.

במסגרת הטיפול בניקוז ובמדרונות ,יש לחתור :לצמצם את מהירויות הזרימה,
לצמצם את כמות המים במדרונות ,ולצמצם את כמות הנגר העילי ואת סחף
הקרקע ,זאת בעזרת השימוש ככל שניתן ,בעקרונות הבאים:
 )1מניעת תוספת מי ניקוז או נגר למדרונות החפירה והמילוי .כל מי הניקוז
משטחים סמוכים ודרכים סמוכות יורחקו מהמדרונות (באופן המוכר גם
כ"שיפוע הפוך" או "תעלות הגנה") ,יפוזרו או יתועלו לצירי הניקוז.
 )2יצירת מורכבות מבנית ושיפועית במדרונות בעזרת טופוגרפיה ,סלעים וכו',
זאת במטרה למתן את עוצמת הזרימה של מי נגר ולעודד חלחול לתת הקרקע.
יש להימנע גם מ"סירוק" אנכי של אדמות החיפוי ע"י שיני הטרקטורים.
 )3הימנעות מיצירת מדרונות ארוכים .במקרה של מדרון ארוך ,יש לחלקו בעזרת
צירי ניקוז משניים בשיפוע הפוך או ברמות.
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 )4יצירת גימום (שקעים לקליטת מי נגר" -גומות") במדרונות ,ליצירת כיסי שתילה
ונטיעה ,הגדלת אחוז האבניות במדרון ,ריכוז מי נגר בגומחות ושקעים ,בתאום
עם יועץ הקרקע.
 )5הטיית מי נגר לצורך השקיית עצים בתחתית מדרונות במידת האפשר.
ג.

יש למתן מדרונות עד כמה שניתן ,גם אם לצורך כך נדרש להגדיל את קווי הדיקור
וההכרזה ,זאת במטרה לצמצם את הצורך בפתרונות הנדסיים כגון :ברמות,
כוורות ,קירות וכו'.

ד.

בתעלות ניקוז שיתוכננו מעפר (על פי תכנון יועץ הניקוז והנחיות ר"י) ,מדרונות
וקרקעית התעלות יחשבו שטח לשיקום אקולוגי ותחזוקתם תעשה בכסוח ,ללא
ריסוס.

 .3.3תכנית הצמחייה:
א.

הבסיס הבוטני לשיקום הנופי  -אקולוגי יהיה על בסיס חברת צומח השיא
(קלימקס) ממיני הבר המקומיים ,האופיינית לבית הגידול בו יבוצע השיקום ,על
סמך סקר ספרות מקצועית וסקרי צומח אשר נערכו על ידי בעלי מומחיות בתחום
הפיטוגאוגרפי.

ב.

יש להגדיר את מקורות חומר הריבוי בכל רשימה ,עם עדיפות כמובן למקורות
ריבוי מקומיים.

ג.

מטרת הנטיעה ,השתילה ,הטמנה והזריעה הינה לבסס בשטח חומר ריבוי
מרשימת המינים המותאמת להגדרות הסקר הפיטוגיאוגרפי.

ד.

רשימת הצמחייה תגובש במסגרת התכנון הפיטוגיאוגרפי ותכלול את מרבית
הצמחים הרב-שנתיים (עצים ,שיחים ,בני-שיח ,עשבוניים וגיאופיטים) השייכים
לאותה חברת שיא ,זאת כדי להשיג מגוון ויציבות מרביים.

ה .רשימת הצמחים לשתילה תכלול ,ככל הניתן ,רשימה נבחרת מבין המינים
הנדירים השייכים לאותה חברת שיא.
ו.

רשימת הצמחייה תכלול רשימה נבחרת מבין הצמחים החד-שנתיים השייכים
לאותה חברת שיא ,במיוחד מינים תורמי פריחה ,נדירים ,אדומים וכו'.

ז.

המודולים לשתילה של הצמחייה הרב-שנתית ,ישקפו את מידת הצפיפות ,הפיזור
ואת גודל הקבוצות הקיימים במופעים טבעיים של אותה חברת צומח בטבע
באותה סביבה ,כפי שנמצאו בסקר הפיטוגאוגרפי .יש להימנע ממונו-קולטורות
ומצפיפות יתר ,ולעשות מאמץ לטשטש את הגבולות בין המינים השונים.

ח.

השילוב של גיאופיטים ,חד-שנתיים וצמחים ממינים נדירים יבוצע ב"כיסי ריבוי"
מסומנים ,שמטרתם להגן על מינים אלו ולטפח מקור מידי לזרעים.
הרכב ומיקום הצמחייה בתכנית ישקפו את ההנחיה לגבי רצועות התחזוקה
המפורטות לעיל.

ט.
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י.

השקיה מהווה נדבך חשוב ביותר בהתבססות הצמחייה ,בנביטה ספונטנית של
מינים מקומיים ,במניעת בליית קרקע ובהצלחת תהליך השיקום .במקומות בהם
לא ניתן או לא סביר להקים מערכת קבועה (באישור ממונה נוף ברכבת) ,ידאג
המתכנן לחלופה סבירה ולהתאמות בתכנית ובהוראות התכנית.

יא .יש להגדיר את צרכי ההשקיה של הצמחים ,בשלושה טווחי זמן :קליטה,
התבססות ואחזקה שוטפת.
יב .עצים יינטעו בגודל  5או בגודל  6בבור נטיעה של  1מ"ק לפחות ,בעומק  122ס"מ
לפחות ,מלא באדמה .לכל העצים תותקן מערכת השקיה קבועה בטפטוף למשך
חמש שנים לפחות .תוספת "שרוולי נטיעה" תישקל במקרים של העדר מערכת
השקיה ,שתילים קטנים במיוחד ,חשש מרעייה בשטח וכיו"ב.

הקו המהיר לירושלים .תוספת נטיעת עצים ב"שרוולי נטיעה" ושיחים
ב"כתמים" בין עשבוניים ושיחים שהתפתחו מזריעה ובאופן ספונטני.

יג.

שיחים יישתלו בגודל  2או בגודל  3בקרקע מקומית שעומקה  42ס"מ לפחות .לכל
השיחים תותקן מערכת השקיה קבועה למשך חמש שנים לפחות.

יד .בני-שיח ועשבוניים רב-שנתיים יישתלו בשתילונים מושרשים .לשתילונים תינתן
השקיית עזר בהמטרה או בטפטוף ,לפחות פעם בחודש בשנה הראשונה ,זאת
בהתאם לכמות המשקעים ולפי הצורך בשטח.
טו .גיאופיטים ייטמנו בחודשים אוקטובר -נובמבר ,בגודל בן שנתיים מבצלצול או
מזרע .בכל כיס גיאופיטים ייטמנו כ 22–12פרטים ויהיה לפחות כיס אחד מאותו
המין בכל דונם שיקום.
טז .חד-שנתיים ייזרעו בכיסי זריעה בכמות של 2-12כיסים לדונם .גודל הכיס יהיה 1
מ'  1 Xמ' וייטמנו בו  52גר' זרעים בערבוב המינים שהוחלט ליישם .כיסי זריעה
אלה יהוו גרעיני רבייה לאותם מינים חד שנתיים שאנו מעריכים כי הסיכוי לנביטה
ספונטנית שלהם נמוכה.
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יז.

רשימות הצמחים (סוג וגודל) יאושרו על ידי ממונה איכות הסביבה והנוף בר"י,
בין היתר גם כדי להבטיח תיאום בתחומי ממשק כגון :בטיחות ,בטיחות אש,
יציבות תשתיות ותחזוקה.

הקו המהיר לירושלים .שיקום נופי במדרונות
ובברמות חציבה .הכיסוי הצמחי מלא ומגוון.

 .3.3הכנת השטח ועיבוד השטח:
בתכניות לשיקום נופי  -אקולוגי ,על התכניות הנופיות לשקף את העקרונות הבאים:
א.

חיפוי או מילוי קרקע בשטחים לשיקום נופי  -אקולוגי יבוצע ממלאי אדמת החישוף
או הכרייה המקומית שנמצאה מתאימה ,אשר נאספה מסביבת מקום החיפוי.
היה וייווצר צורך להשלים בקרקע מובאת ,הקרקע תאושר בכפוף לבדיקות הקרקע
שלה .על הקרקע המיובאת להיות דומה בהרכבה הפיזיקלי (אחוז אבן ,אחוז חול,
אחוז סיאן ,אחוז חרסית וכו') לקרקע המקומית וכן דומה בהרכבה הכימי (אחוז
גיר ,pH ,יסודות הזנה ,חומר אורגני וכו') לקרקע המקומית.

ב.

כל קרקעות החיפוי ,המובאת והמקומית יבדקו לשלילת גורמים רעילים (כגון :נתרן,
מליחות ,בורון ,כלור וכו') ,ו/או מזהמים (כגון :זרעי מינים פולשים ,ריכוזי חומר
אורגני ,גורמים פתוגניים (צואה ,פסדים) וכו'.

ג.

קרקע חיפוי שיש בה פחות מ 1% -חומר אורגני יבש (בעיקר קרקע חיפוי מחפירות
עומק) תעבור טיוב בעזרת תוספת קומפוסט מטיב מאושר עד לקבלת ערך זה.

ד.

כל הקרקעות בשטחי השיקום הנופי יעברו בדיקות קרקע לקיום ערכים פיזיקליים
וכימיים מתאימים לגידול המינים המיועדים להתפתח בהן לפי רשימת הצמחים.

ה.

קרקעות שחסר בהן חומר אורגני או יסודות הזנה יעברו טיוב לפי המלצת יועץ
מומחה המקובל על רכבת ישראל.

ו.

קרקע מקומית מזוהמת או פסולה לא תשמש לחיפוי עליון ,אלא תסולק לאתר
מאושר או תשמש למבנה או למילוי בכפוף למגבלות איכ"ס.

ז.

קרקע מובאת ,שנמצאה פסולה מכל סיבה שהיא ,תסולק לאתר מאושר ותוחלף.
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ח.

בשטחים בהם הקרקע המקומית נחפרה או כוסתה ,תהיה תוספת חיפוי או מילוי
של שכבת קרקע מקומית בעובי של  22ס"מ עד  122ס"מ בהתאם לאופי השטח:
 )1בשטחים סלעיים ובמקרים של שיקום זמני – עובי שכבת החיפוי /מילוי יהיה,
ככל הניתן 22 ,ס"מ.
 )2בשטחי שיקום ,מדרונות חפירה ומילוי – עובי שכבת החיפוי /מילוי יהיה ,ככל
הניתן 42 ,ס"מ.
 )3בבורות לעצים ,בשטחי חקלאות (במקרים מסוימים) ,ובשטחים מיוחדים –
עובי שכבת החיפוי /מילוי יהיה לפחות  122ס"מ.

ט.

בשטחים בהם עבודות הפיתוח גרמו להידוק הקרקע ,הכנת השטח תכלול עיבודי
קרקע מכאניים כגון :חריש לעומק  42ס"מ מינימום ,פירוק רגבים ,גירוף והחלקה,
גימום ,הוספת אבניות וכדומה.

י.

תוקטן או תימנע הארוזיה של אדמת החיפוי באמצעות הקפדה על מספר עקרונות:
 )1קרקע החיפוי תפוזר במצב יבש בלבד ,עדיף בחודשי האביב והקיץ כאשר אחוז
המים בקרקע יהיה מתחת ל  .25%הפיזור יבוצע ללא הידוק חוזר.
 )2הקרקע תושקה בתחילת חודש ספטמבר בכמות של  15מ"מ ,בשלוש השקיות
במרווחים של שבוע ,זאת במטרה ללכד את הקרקע במקום ובמקביל להנביט
צמחים חד-שנתיים עשבוניים .במקומות בהם לא ניתן או לא סביר להקים
מערכת השקיה קבועה ,על המתכנן להציע חלופות מתאימות באישור ממונה
נוף ואיכ"ס ברכבת ישראל.
 )3תימנע לחלוטין הזרמה של מי ניקוז לשטחי חיפוי בכלל ובחורף הראשון בפרט.
 )4לא יבוצעו כלל בשטחי החיפוי :עיבוד חקלאי ,ריסוס או קציר ,לפני הקיץ העוקב
לפיזור הקרקע .זאת במטרה לעודד תהליכי התבססות ביולוגיים ולהקטין את
סחף הקרקע.
 )5לא יעשה כל שימוש בחומרי הדברה בתהליכי השיקום למעט הדברה ממוקדת
וזהירה של מינים פולשים ואו אחרים באישור נציגי הרכבת המוסמכים בלבד.
עדיפות ברורה תינתן לביצוע כיסוחים ידניים /מכניים.

 .3.4הנחיות לשלביות הביצוע:
א.

על תכנית הצמחייה להגדיר את עונות ומועדי השתילה ,נטיעה ,זריעה והטמנה
ויש לשאוף לכך שלא תבוצע שתילה או זריעה בסתיו ובחורף הראשונים אחרי
ביצוע החיפוי .אלה יבוצעו בשאיפה אחרי שנת אחזקה אחת בה תבוצע אחזקה
"משמרת" אשר תכלול קציר עקבי של מיני העשב הרודראלי והדברת הצמחים
הפולשניים.

ב.

במקרה של פרויקט ארוך טווח שביצועו צפוי להמשך זמן רב ,יש לשאוף לבצע את
השיקום הנופי מוקדם ,גם אם פתיחת הקו לתנועה מתוכננת למועד מאוחר יותר.
מועד הבצוע צריך להביא בחשבון את העבודות ההנדסיות המתוכננות להתבצע,
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כך שתצומצם פגיעה אפשרית בשטחי השיקום נופי .ע"י כך ניתן להשיג התבססות
של הצמחייה בשטח וכן תרומה למניעת אירוזיה .בנוסף ,קיים יתרון מבחינת
הנוחות והבטיחות ,לקדם את מרב עבודות הבצוע והתחזוקה האינטנסיבית יותר,
לפני שקימת תנועה בקו.
ג.

במדרונות ובשטחים בהם יש חשש לאירוזיה בחורף ,במיוחד במקומות בהם בוצע
חיפוי באדמות עומק או אדמות חקלאיות ,תבוצע זריעה סתווית של חד-שנתיים
עשבוניים ממינים שאינם פוריים ושאינם מתפרצים ומינים מעשירי קרקע.

ד.

במקרה של צמחייה של בתי גידול לחים ,השתילה תבוצע בחודשים יוני /יולי/
אוגוסט בשנה הראשונה אחרי גמר הכנת השטח .השתילה בקו הראשון ובמים
יכולה להיות ללא השקיית עזר .שתילה בחיגורים נוספים כגון :בגדה גבוהה
ובשטחים יובשניים ,תבוצע בהשקיה או השקיית עזר כבכל שטח אחר.

ה.

בשנה השנייה ,השלישית ,הרביעית והחמישית לתקופת האחזקה ,יבוצע בחודשי
האביב ניטור שמטרתו לבחון את שלמות הצמחייה שנשתלה ,נזרעה והוטמנה
במקום ולצורך מעקב אחרי התבססות בית הגידול המבוקש .את הניטור יבצע
המפקח בעזרת יועץ מומחה ומטרתו לקבוע על סמך התכניות ועל סמך התוצאה
בשטח האם והיכן נדרש לבצע השלמות ו /או העשרה לשתילה .מדדי ההצלחה
ייקבעו וייבחנו על פי התוצאה בשטח בהשוואה ליעדי כשר הנשיאה ורשימת
השתילה .המדדים העיקריים יהיו :כמות הצמחים לדונם בחלוקה לצורות חיים
(כמפורט לעיל) ועושר מינים -קרי מספר המינים הנוכחים בכל דונם.

הקו המהיר לירושלים ,בשולי עמק איילון .צמחיה עשבונית מגוונת בצידי המסילה .דוגמא
לקטע בו השיקום הנופי הסתיים מספר שנים לפני הנחת המסילה ופתיחת הקו לתנועה.

 .3.6הנחיות לאחזקה:
א.

שלב האחזקה בשיקום הנופי הינו בעל משמעות מרכזית בתהליך השיקום
האקולוגי .האחזקה הראשונית תבוצע למשך חמש שנים לפחות מסיום המסירה
הראשונה .בסיום תקופה זו ,יימסר השטח לאחזקה קבועה על ידי גורמי התחזוקה
של סביבת המסילה של ר"י.
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ב.

מטרות האחזקה הן :לדכא את הצומח הרודראלי והסגטלי ,להדביר צמחים ממינים
פולשים ולעודד צמחייה מקומית :שתולה ,נטועה ,זרועה ומנביטה ספונטנית.
פעילות האחזקה תתמוך ותזרז את תהליכי הסוקצסיה.

ג.

אחזקה תבוצע בהתאם לשני המצבים בשטח:
 )1אחזקה "משמרת" בשטחים שעדיין לא נשתלו או שאינם מיועדים לשתילה.
אחזקה זו כוללת את תתי סעיפים  )3 ,)2 ,)1כפי שמפורטים בסעיף  4.6ד'
להלן.
 )2אחזקה לתקופת השיקום בשטחים שאחרי שתילה ועד סוף תקופת האחזקה
בחוזה .אחזקה זו כוללת את כל תתי הסעיפים כפי שמפורטים בסעיף  4.6ד'
להלן.

ד.

שגרת האחזקה המתוארת במסמכי התכנון תכלול את כל המרכיבים הבאים:
)1

קציר או כסוח של צומח חד-שנתי עונתי ,בעיקר של מינים חלוצים ,ומתפרצים.
כמו כן ,פעולות /קציר למניעת והקטנת שריפות.

)2

ניקיון ופינוי פסולת מכל סוג.

)3

הדברה סלקטיבית וממוקדת של צמחים רב-שנתיים ממינים פולשניים.

)4

השקיה קבועה ,לכל תקופת האחזקה לשיחים ועצים ,השקיית עזר לשנה
הראשונה לבני שיח ועשבוניים.

)5

סימון והגנה של העצים והשיחים (לצורך זיהוי במהלך שיגרת האחזקה).

)6

טיפוח גנני של העצים והשיחים (עיצוב ,גיזום ,הדברת מזיקים ,ייצוב סמוכות
וכד').

)7

נטיעות ,שתילות ,זריעות והטמנות להעשרה ולהשלמת צמחים שלא שרדו.

)8

טיפול בעצים מועתקים לפי מפרט ההעתקה.

)9

שילוט ,גידור וחסימות לפי הצורך כדי לשמור על שלמות שטחי השיקום.

 )12תחזוקת תעלות הניקוז ומעבירי המים.
 )11פעולות מנע לשימור הקרקע והסדרת הניקוז ,כמו כן תיקון של נזקי הצפה
סחיפה ועירוץ ככל שיהיו.
ה.

למען הסר ספק ,יודגש במסמכי התכנון שחל איסור על השימוש בקוטלי עשבים
מכל סוג ,למעט בשימוש ממוקד וזהיר על גבי צמחייה רב שנתית פולשנית.

ו.

השקיה:
)1

השקיה תבוצע משך כל תקופת האחזקה לפי הנחיות מתכנן ההשקיה ולוח
ההפעלה.
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)2

כמות ההשקיה תהיה  122%מהתאיידות יומית בשנה הראשונה ותופחת
בהדרגה כל שנה עד ל 42% -מהתאיידות יומית בשנה החמישית.

)3

מערכות ההשקיה יבוצעו בהתאם ל"הנחיות לתכנון השקיה של רכבת ישראל"
במהדורתן האחרונה.

 .3.4בטיחות וביטחון:
א.

כל האלמנטים בשיקום הנופי יתאימו למגבלות והנחיות הבטיחות והביטחון של
ר"י.

ב.

אין להציב עצים אלא במרחק מהמסילה שיהיה גדול מגובהם הצפוי המכסימלי,
כפי שמפורט ב"הנחיות תכנוניות לעצים ולצמחייה בתחום רצועת רכבת ישראל".

ג.

יש לשאוף להקטין את הביומסה הצמחית בקרבת מסילות הרכבת ,כדי להקטין
את הפוטנציאל והעוצמה של אירועי שריפה .לשם כך ,יש להגביל למינימום את
השימוש בצמחים רב שנתיים בכלל ודגנים רב שנתיים בפרט ברצועה  .Bברצועה
 Cיש להימנע מריכוזים גדולים ומצפיפות גדולה של צמחייה רב-שנתית כגון:
שיחים ,בני-שיח ועשבוניים דגניים.

ד.

למען הקטנת והחומרה הפוטנציאל והעוצמה של אירועי שריפה ,יש לתכנן שיקום
נופי המאפשר קציר וכסוח ממוכנים וקבועים ,זאת על ידי הקפדה על דרכי גישה
ומעברים מתאימים לכלים מכאניים.

ה.

יש להבטיח שצמחייה ,גם בבגרותה ,לא תסתיר את שדה הראיה לנהגי הקטרים
ולאמצעי מיגון טכנולוגיים כגון :סימנורים ,מצלמות ,גלאים ,אזעקות וכו'.

 .4הנחיות מיוחדות לשיקום נופי – אקולוגי
 .4.2במפגש עם כבישים והפרדות מפלסיות
א.

במפגשי הרכבת עם צירי תחבורה אחרים יבוצעו שתילה ונטיעה לפי כל הכללים
של השיקום הנופי-האקולוגי .במידה ונדרש ,ניתן לתכנן ריכוז גבוה יותר של עצים,
של מופעי פריחה חד-שנתית ,של גיאופיטים וכו'.

ב.

במקרים בהם ההנחיה היא לתכנן גינון אינטנסיבי במפגשים אלה ,התכנית תתאים
להנחיות אלה:


ר"י -הנחיות לתכנון נופי ופיתוח לתחנות רכבת לנוסעים.



ר"י -הנחיות תכנוניות לעצים ולצמחייה בתחום רצועת רכבת ישראל.

 .4.2במפגש עם נחלים
א.

במפגשי הרכבת עם נחלי איתן ,יבוצעו נטיעה ושתילה ברמת אינטנסיביות גבוהה
יותר ,כדי להדגיש את האופי המיוחד של הזרימה ושל בית הגידול.

16

ב.

יבוצעו שתילות ונטיעות של גדות הנחל בצמחייה מקומית המאפיינת בתי גידול
לחים ,במגוון מינים גדול ככל שאפשר ועם ייצוג לכל צורות החיים  -עצים ,שיחים,
בני-שיח ,עשבוניים חד ורב-שנתיים.

ג.

בתכנון הצמחייה יש להתחשב במפלסי ההצפה של הנחל.

מסילת אשקלון -נתיבות .שיקום נופי בנחלים בצמחיה המותאמת
לסביבת הנחל ,להצפות מחד וליובש מאידך.

ד.

בתכנית יש להקפיד על חיגור מתאים המבטיח זמינות מי הנחל לצמחים ,זאת לפי
רצועות השתילה המקובלות :קו המים ,גדה נמוכה ,אחו לח וגדה גבוהה.

ה.

אין לתכנן צמחייה של בתי גידול לחים במקומות בהם מי הנחל אינם זמינים
לצמחים.
בכיסי שתילה במשטחים מדופנים ,יש לאפשר מילוי אדמה בנפח שיאפשר לצמח
להתבסס ללא השקיה בטווח הארוך .יש לשלב שיחים ומטפסים שיכסו את משטחי
הדיפון באופן חלקי לפחות.

ו.

 .4.3בסוללות הסתרה וסוללות אקוסטיות
א.

השיקום בסוללות אלה יבוצע לפי כל הכללים של השיקום הנופי  -האקולוגי ,במידה
וזה נדרש ,ניתן לתכנן ריכוז גבוה יותר של עצים ,של מופעי פריחה חד-שנתית,
של גיאופיטים וכו'.

ב.

במקרים בהם ההנחיה היא לתכנן גינון אינטנסיבי בסוללות אלה ,התכנית תתאים
להנחיות אלה:


ר"י -הנחיות לתכנון נופי ופיתוח לתחנות רכבת לנוסעים.



ר"י -הנחיות תכנוניות לעצים ולצמחייה בתחום רצועת רכבת ישראל.

 .4.3מתחת לגשרים ובשוליהם
בשטחים שמתחת לגשרים ("צל" הגשר) ,רצוי שלא לשתול צמחים כלל.

17

רק במידה וניתן להמשיך ולהשקות את הצמחים גם בטווח הארוך ,או שמיים מגיעים
לשטח ממקור אחר (כגון :מפלס הצפה גבוה של הנחל ,מי תהום גבוהים וכיו"ב),
ניתן לתכנן צמחיה .תכנון צמחיה בסביבת הגשרים יתייחס גם להנחיות הביטחון
ולמערכות המיגון המתוכננות.
 .4.4בקרבת מקומות מאוכלסים
א.

בקרבת מקומות מאוכלסים ,כגון :יישובים עירוניים ,יישובים כפריים ,מוסדות חינוך,
בסיסי צבא ,אזורי תעשיה וכד' ,השיקום הנופי יבוצע לפי כל הכללים של השיקום
הנופי– האקולוגי .עם זאת ,ייעשה שימוש מוגבר ,לפי הצורך ,בצמחייה כדי לרכך
ולהסתיר את נוכחות הרכבות ותשתיות המסילות ,בעיקר על ידי תוספת עצים.

ב.

בקרבת מקומות עירוניים ובתוכם ,ניתן בהתאם לדרישה ,להעשיר את רשימות
הצמחייה בצמחי תרבות .יש להקפיד שבחירת הצמחייה תתאים למשטר האחזקה
העתידי הצפוי .בכל השטחים שבאחזקה עתידית של ר"י ,אלא אם נקבע אחרת,
יש לפעול על פי ההנחה שהשקיית הצמחים תופסק לאחר מספר שנים ואחזקתם
תהיה אקסטנסיבית.

ג.

שיקום נופי בעזרת גינון אינטנסיבי יהיה בתחנות הנוסעים ,בשטחים מיוחדים לפי
הנחיות מפורשות מאגף תכנון ובשטחים שעתידים להימסר לאחזקת גורם אחר,
בהתאם להסכמים ברורים וכתובים עם אותו גורם ,לפי הנחיות מפורטות מאותו
גורם ולאחר אישור מגורמי הרכבת.

 .4.6בשטחים כלואים
א.

שטחים אשר נכלאים בין המסילה העתידית למכשול קיים (כגון :כביש ,בינוי ,גדר,
ציר זרימה וכו'),וכאשר נדרש לבצע בהם שיקום נופי ,יעברו שיקום זהה לזה
המבוצע בתוך הקו הכחול ,למעט אם התקבלה הנחיה אחרת מפורשת מאגף
תכנון.

ב.

בשטחים הכלואים בהם נדרש שיקום נופי ע"פ הנחיות הרכבת ,תכנית השיקום
הנופי תיצור איזון בין השיקום המתבקש בכיוון המסילה לבין השיקום המתבקש
בצד המכשול השכן.

ג.

יימנעו כפילויות לתשתיות קיימות כגון גדר לצד גדר ,תעלה לצד תעלה ,דרך ליד
דרך וכו'.

ד.

להלן רשימה חלקית של הנושאים להתייחסות בשכנות לשטחים כלואים:
 )1מעברי מים וניקוז.
 )2גבולות וגידור.
 )3דרכים ונגישות.
 )4מפלסים וגבהים.
 )5מבטים והסתרה.
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 )6סוגי הצמחייה.
 )7הימצאות מקורות מים להשקיה.

 .4.4בסמיכות לאתרי טבע
א.

במצבים בהם מסילת הרכבת עוברת בסמיכות לשמורות טבע ,גנים לאומיים,
יערות ופארקים של קק"ל ,מסלולי טיול מסומנים וכו' ,יש לתאם את מרכיבי השיקום
הנופי עם בעלי אתר הטבע השכן.

ב.

להלן רשימה חלקית של הנושאים שיש לתאם במקרים של שכנות עם אתרי טבע:
 )1מיני הצמחייה בהיבטים של צמחייה טבעית ומינים פולשים.
 )2מפרטי אחזקה ,לרבות שימוש בחומרי הדברה.
 )3חיץ אש ומניעת מעבר אש.
 )4מעברי מים וניקוז.
 )5גבולות וגידור.
 )6דרכים ונגישות.
 )7מפלסים וגבהים.
 )8מבטים והסתרה.
 )9הימצאות מקורות מים להשקיה.

ייתכנו הנחיות תכנון נוספות של הגופים השכנים המוזכרים לעיל (רט"ג ,קק"ל וכו')
אותם יש לקחת בחשבון ולהטמיע בתכנון.

 .4.5בשטחים זמניים
א.

במקרים בהם נדרש לבצע שיקום נופי אך ידוע כי ייעודו של השטח עתיד להשתנות
לדוגמה :מסילה עתידית ,הקמת תחנת השנאה או מרכז שליטה ,הגדלת תחנה
וכו' ,יבוצע שיקום נופי "זמני" .

ב.

שיקום נופי "זמני" יבוצע בהתאם לכל העקרונות הרשומים במסמך זה ,אך
בהתאמה לפי הנחיות פרטניות מגורמי הרכבת לאחר שנלקחו בחשבון:
 )1משך הזמן הצפוי עד לשינוי ייעוד השטח.
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 )2הצורך המידי לפעולות שיקום.
" )3מחיר" השקעה בשטח המוגדר כ"זמני" וכן ה"מחיר" העתידי של ביטול
השיקום הנופי (שיקולי עלות  -תועלת).
ג.

בהתאם לשיקולים אלה ,יגובשו הנחיות פרטניות לכל שטח "זמני" הכוללות
התייחסות לנקודות שלהלן:
 )1עומק קרקע החיפוי.
 )2שימוש בצמחים מעוצים.
 )3בניית מערכות השקיה קבועות.

ד.

בכל מקרה ,למעט במקרים מיוחדים ובאישור גורמי ר"י ,לא יינטעו עצים כלל
בשטחים זמניים .באותם מקרים מיוחדים שיאושרו ,יינטעו עצים ממינים הניתנים
להעתקה בלבד.

מסילת אשקלון -באר שבע -אזור נירעם ,שיקום נופי במדרונות במגוון
גדול של צמחים ,חלקם נזרעו ונשתלו וחלקם התחדשו ספונטנית בשטח
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רשימת ספרות
דופור-דרור ,ז.מ )0202( .הצמחים הפולשים בישראל .הוצאת העמותה לעידוד וקידום שמירת
טבע במזרח התיכון (ע"ר) 031 ,עמ'.
ויזל ,י .פולק ,ג .כהן ,י )0711( .אקולוגיה של הצומח בארץ-ישראל ,הוצאת המדור לאקולוגיה.
אמיר ,ר )0222( .טבע בעולם משתנה – המגוון הביולוגי ,חשיבותו והגורמים להשתנותו .המרכז
להוראת המדעים האוניברסיטה העברית ירושלים.
רבינוביץ-וין ,א )0711( .סלע-קרקע-צומח בגליל .הקיבוץ המאוחד – חידקל.
ארני ,א )0711( .על שיקום החורש הטבעי בארצנו בידי האדם .טבע וארץ ,כרך ט"ז.3/
חי וצומח בעונתו ובבית גידולו הטבעי –.שלולית החורף ,האלון והאלה ,האורן ,פרוקי רגליים
מתחת לאבן ,יצורים בקרקע ,חוף הים הסלעי ,החוף החולי ,הצומח בחוף הים ובחולות ,פרחים
ומאביקיהם.

הנחיות רכבת ישראל
ר"י -מגדיר משימות תכנון פרק  :1תכנון נופי.
ר"י -הנחיות לתכנון מערכות השקיה לגינון ולשיקום נופי.
ר"י -הנחיות לבניה משמרת נגר בתחנות רכבת ומתחמי מסילה :מדריך תכנון.
ר"י -הנחיות לתכנון נופי ופיתוח לתחנות רכבת לנוסעים.
ר"י -הנחיות תכנוניות לעצים ולצמחייה בתחום רצועת רכבת ישראל.

רשת
צמחיית ישראל ברשת flora.org.il/plants/
צמח השדה www.wildflowers.co.il

שטחי שיקום נופי .הקו המהיר לירושלים .לאחר מספר שנים נצפה מגוון צורות חיים
(שיחים ,בני שיח ועשבוניים חד ורב שנתיים) הדומה לבית הגידול הטבעי הסמוך.
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