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  מבוא

מרכז ספורט, מלונאות ונופש באילת ממוקמת במזרח העיר אילת, ממזרח  – 602-053-2895תכנית מס' 

דונם ומציעה פיתוח מרכז ספורט ונופש ברמה  224 -. התכנית משתרעת על שטח של כ90לכביש מס' 

  עירונית.

חדר כושר, מגרשי אימון, אולם ספורט רב תכליתי, במתחם כולל איצטדיון כדורגל אולימפי, המוצע הבינוי 

  יבורי פתוח וחנייה לשימוש המבקרים.שטח צ

 , בריכות גלישהכיום בשטח התכנית כיום ממוקם מתקן השאיבה הראשי של העיר אילת. מתקן זה כולל 

  .בריכות הגלישה במסגרתו יבוטלוומיועד לשידרוג 

 ,את התכניות העליונות החלות בשטחו קרת בהיבט הסביבתי את המצב הקייםלהלן סושחוות הדעת 

הגברת הרוח על השימושים  את ההשפעות האקלימיות של המבנים המתוכננים, בהן השפעות בוחנת

מציג המלצות  ד'ומציגה את ההשפעות הסביבתיות הצפויות מהתכנית. פרק , ביבת המבנההאפשריים בס

, בהתאם להוראות אשר מומלץ להטמיען בהוראות התכנית ,לשמירת איכות סביבה (מניעת מפגעים)

  .'הרק המוצעות בפ
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  א פרק

  הסביבתהתכנית ו תיאור 

  כללי 1.1
  .90כביש מס' שדה התעופה אילת והתכנית ממוקמת במזרח העיר אילת, מזרחית ל

  .1תרשים מס' א.מפת התמצאות כללית מצורפת ב

  

  וייעודי קרקעקרקע שימושי  1.2

  שימושי קרקע    1.2.1

שאיבת הביוב הראשי של העיר אילת. המתקן אחראי לסניקת השפכים  מתקןם התכנית ממוקבשטח 

  עיר.ק"מ מצפון ל 5 -העירוניים והעברתם למט"ש העירוני הממוקם כ

 ה בעברמשישל חברת "המנוף". תחנה זו ש תחנת מעבר לפסולת יבשהבנוסף, בשטח התכנית מצוייה 

  .פועלת ללא רשיוןהיא  נכון לעת עריכת מסמך זהאך  כתחנת מעבר לפסולת רטובה

בהמשך, במרחק של  לייצור אצות. NBTריכות רדודות השייכות למפעל ב התכנית גובלת במתחם של ,מצפון

מ' מצפון לתכנית המוצעת, ממוקם מרכז מחקר וצפרות בינלאומי. בפארק הצפרות: בריכות מים,  800 -כ

  לי הליכה וסככות תצפית.מסלו

. ממערב לשדה התעופה, לתכנית, כביש עירוני העוקף את מסלול ההמראה של שדה תעופה אילת ממערב

  .90עובר כביש מס' מ' מגבול התכנית,  200 -במרחק של כ

מצוי מתחם  דרומית להן .ממוקמות בריכות אידוי של "תעשיות מלח לישראל" תכניתגבול הל מדרום

  .מ' מגבול התכנית 630 -, במרחק של כהחוף הצפוני באילת המלונאות של

מפת סימון שבילים של הרי ב תעשיות המלח.מפעלי  ממוקמים לגבול התכנית ממזרחמ'  140 -במרחק של כ

מצפור זה אינו חלק ממרכז ( ריםומצפור צפ ממזרח לגבול התכנית מסומןמ'  270 -במרחק של כאילת, 

  .)הצפרות המצוי מצפון

  .2שימושי הקרקע באזור התכנית מופיעים בתרשים מס' א.

אתר ארכיאולוגי מוכרז. מיקום האתר מסומן בתרשים  קייםמ' מצפון לגבול התכנית,  430-כ ארכיאולוגיה:

    .2מס' א.
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א.1 מס' תרשים
וסביבתה התכנית מיֱקום

1:10,000 ֱקנ"מ

מֱקרא:

התכנית גבוֹל

ישראֹל גבוֹל
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א.2.א מס' תרשים
אוויר תצֹלום

1:10,000 ֱקנ"מ

מֱקרא:

התכנית גבוֹל

ארכיאוֹלוגי אתר

ישראֹל גבוֹל

מֹלח "תעשיות מפעֹל
ֹלישראֹל"

מֹלח בריכות

1

מֹלונאות מתחם

תעשיה אזור

פה
עו

ת
מֹל

נ

צפרות מרכז

90
ס' 

מ
ש

בי
כ

NBTמפעֹל

1

א.2.ב מס' תרשים
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א.2.ב מס' תרשים
גבוֹל בתוך ֱקרֱקע שימושי

התכנית
1:2,500 ֱקנ"מ

מֱקרא:

התכנית גבוֹל

ֹלישראֹל" מֹלח תעשיות 1 -  "מפעֹל

ֱקוֹלחין ֹלמי גֹלישה בריכות - 2

גרוטאות מגרש - 3

ביוב שֹל וסניֱקה שאיבה תחנת - 4

ֹלפסוֹלת מעבר תחנת - 5

1

2

2

2

3

4

5
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  וסביבתה   תיאור התכנית 
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  ייעודי קרקע    1.2.2

  .)09.06.2016מאושר  1שינו ( תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור - 35תמ"א 

   מסמן את שטח התכנית כמרקם עירוני. 1/35תמ"א ל תשריט המרקמים ש

  . אינו מטיל מגבלות סביבתיות בשטח התכנית 35תמ"א תיות של סביבההנחיות התשריט 

  .3תרשים מס' א.ב יםבאזור התכנית מוצג  1/35, 35תשריטי תמ"א 

  

  )2006.12.18תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים (מאושרת  - 3 ב/ /34תמ"א 

  במערב התכנית. ניקוז ראשיתשריט התמ"א מסמן עורק 

  וצמוד אליה ממערב. מחוץ לתחום התכניתעובר כתעלה בפועל, עורק הניקוז 

, לעורק ראשי(גדות העורק)  מכל צד של ציר העורקמ'  100רצועת השפעה של קובעות הוראות התמ"א 

  .(גדות העורק) מנקודת המדידהמ'  5ורצועת מגן של 

של עורק אם לדעת מוסד  ת המגן וההשפעהורצועתותר הקמת מתקנים ומבנים בתחום  7.4סעיף  לפי

  התכנון אין חשש שיגרמו לזיהום המים.

עורק ראשי, רצועת המגן  בהוראות התמ"א נקבע כי מוסד תכנון הדן בתכנית החלה בתחום 8.2בסעיף 

וההשפעה שלו, בתחום עורק משני ורצועת המגן שלו ובתחום פשטי ההצפה המסומנים בתשריט, למעט 

  תכניות שאין בהן שינוי פני הקרקע, ידון בה רק לאחר קבלת חוות דעת רשות הניקוז שהתכנית בתחומה. 

ויים עורקים קיימים או מתוכננים, הם בהוראות התמ"א נקבע כי בתכנית לבנייה שבתחומה מצ 8.6בסעיף 

  ישולבו במערך השטחים הציבוריים הפתוחים תוך הבטחת המשך תפקודם כעורקי ניקוז.

  .פשט הצפה מסומןמטר מצפון מערב לתכנית  400במרחק של מעל 

  

  )12.07.2007איגום, החדרה והידרולוגיה (מאושרת  –תכנית מתאר ארצית למשק המים  - 4 ב/ /34תמ"א 

  ג'. –תשריט התמ"א מסמן את שטח התכנית כאזור פגיעות מי תהום נמוכה 

אם ייקבע ע"י מוסד התכנון כי יש במימוש התכנית סיכון לזיהום מי בהוראות התמ"א,  31על פי סעיף 

  "ס ומנהל רשות המים.נ רד להגתהום, הפקדת התכנית מותנית בקבלת חוות דעת סביבתית ע"י המש

להחדרת מי נגר  בעל רגישות גבוההנמצא אזור  לתחום התכנית מערבממטרים  300-במרחק של למעלה מ

  .למי התהום עילי
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  )09.08.2009מערכות הפקה והולכה של מים (מאושרת  –תכנית מתאר ארצית למשק המים  – 5/ב/34"א תמ

מטר מגבול  370במרחק של מעל  תשריט התמ"א מסמן רצועות לתכנון קווי מים באיכות של מי שתיה

  התכנית.

  .4תרשים מס' א.מוצגים ב 5ב/ -ו 4/ ב/ 34, 3/ ב/ 34תשריטי תמ"אות 

  

  ).951919.12(מאושרת  עוריתכנית מתאר ארצית ליער וי - 22 תמ"א

 מצפון מזרח ומצפון מערב לתכניתמטר  200-במרחק של כמיעדת שטחים ליער נטע אדם מוצע  22תמ"א 

 .)272/03/2תכנית מפורטת (אשר דוייקו במסגרת 

  

  ).811929.10(מאושרת מתאר ארצית לגנים לאומיים שמורות טבע ושמורות נוף תכנית  – 8תמ"א 

  מ' מצפון מזרח לשטח התכנית. 700 -כ ,)שמורת דקלי הדום( תשריט התמ"א מסמן שמורת טבע מוצעת

  

  .5תרשים מס' א.באזור התכנית מוצגים ב 22ותמ"א  8תשריטי תמ"א 

  

  )24.10.2007אילת אילות (מאושרת  – 21מחוז דרום, שינוי מס'  -תכנית מתאר מחוזית   – 14/4 תמ"מ

  תשריט המרקמים של התמ"מ מסמן בשטח התכנית אזור בינוי עירוני מגורים ותיירות.

בתמ"מ זו, לעת אישורן של תכניות מקומיות ביעוד זה, תקבע הועדה המחוזית את תמהיל  13.3.2לפי סעיף 

  שימושי הקרקע בין מגורים למלונאות.

  ל שדה התעופה של אילת.מסלול המראה ש מסומןמטר,  60ממערב לתכנית, במרחק של מעל 

, הוראות התמ"מ קובעות ששדה התעופה הנ"ל ימשיך לשמש כשדה תעופה עד למועד 14.17.1לפי סעיף 

שיקבע שר התחבורה בצו את הפסקת פעולתו של השדה הקיים באילת וכל שאר ההוראות כאמור בחוק 

  .1989נמל התעופה אילת 

, על תכנית 14/ 4בתמ"מ  10.15.1עזרי ניווט למטוסים. על פי ס' בנוסף, בתוך מתחם התכנית, מסומן אתר 

מיום  בתגובת רת"א. את המגבלות בתחום המקיף את עזרי הניווט, בתיאום עם רת"א מקומית לקבוע

  צויין כי הגבלות שדה התעופה במצב הקיים מחמירות יותר מהגבלות מתקן העזר.בנושא  16.1.2017
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אטרקציות אתר , ובו סימבול מטר, שטח המיועד למלונאות ונופש 300מעל ממזרח לתכנית, במרחק של 

(ר'  אקווריהתיירות  לאתר 1/ 21/ 14/ 4על פי הוראות התמ"מ באתר זה חלות הוראות תמ"מ תיירות. 

  .להלן)

 11.3.3על המתקן חלה הוראה  מסמן בשטח התכנית מתקן ביוב.של התמ"מ תשריט מערכות תשתית 

ים עיליים בשטח מנית העלולה לפגוע באיכות מי התהום או כת פיה לא יאשר מוסד תכנוןל, 14/ 4בתמ"מ 

  התכנית.

מ'), מסילת  280-קו נפט גולמי ראשי (במרחק של כ עוד מסמן תשריט מערכות התשתית ממערב לתכנית

מ'), ומדרום מזרח לתכנית שני קווי  280-(במרחק של כ קו קולחים), מ' 170במרחק של כברזל מתוכננת (

  ).מ' 200-מרחק של כמ') וקו מי רכז (ב 400-מים (במרחק של כ

על מנת לשמור על איכות הסביבה  , 21/ 14/ 4בהוראות תמ"מ  15.1.4על פי ס' הוראות סביבתיות נוספות: 

תיירות תבטיח התאמת הפיתוח לאופי  במוקדי ואתרי תיירות ונופש וסביבותיהם, תכנית מקומית למוקד

צורת הבנייה וצפיפותה.  ,פיתוח השטח  ,החזותי וכושר הנשיאה הסביבתי של האזור, מבחינת תנאי הטבע

בנוסף מוסד התכנון רשאי לייעד בתכנית המקומית רצועת קרקע שגובלת במוקד התיירות אשר בה לא 

באזורים החשופים למטרדים סביבתיים, מוסד  .יותר או יוגבל הפיתוח, בהתאם לתנאי הסביבה והנוף

התכנון יהיה רשאי לקבוע בתכנית המקומית הוראות האוסרות או מגבילות שימושים של מגורים או 

מוסד התכנון יקבע את גבולות השטח עליו יחולו ההוראות הנ"ל.  .שימושים העתירים בפעילות אנושית

אלא לאחר שהוכנו והוגשו תסקירי השפעה על הסביבה מוסד התכנון לא יחליט על הפקדת תכנית כזו, 

 אשר בוחנים את מקור המפגע והשפעותיו על השטחים הגובלים.

פרוייקט  1אילת אילות, שינוי  – 21מחוז דרום, שינוי מס'  -תכנית מתאר מחוזית   – 1/ 21/ 14/ 4תמ"מ 

  )02.09.2003אקווריה (מאושרת 

  . יירות ואתר תיירותתוכנית זו קובעת גבול שטח לתכנון ת

הן  התכליות המותרות באזור המוגדר כאתר תיירות   - 14/ 4סעיף קטן (א) בהוראות תמ"מ  9.10על פי סעיף 

פעילות תיירותית כגון: אתרים היסטוריים ארכאולוגיים ולאומיים, תיירות מדבר, נופש בחיק הטבע, 

   י תיירות ונופש על שינוייה.למפעל Tמרחצאות מרפא ואטרקציות תיירותיות, כאמור בתמ"

באתר תיירות תותר הקמת אמצעי איכסון עממיים,  – 14/ 4סעיף קטן (ב) בהוראות תמ"מ  9.10על פי סעיף 

  חדרים בכל אתר. 250בתנאי שאין בהם כדי לפגוע באופיו של האזור, ובכמות של עד 

נית זו אלא אם תתיחס לענייני תכנית פרוייקט אקווריה קובעת כי לא תופקד תכנית מקומית בתחום תכ

שמירת ערכי נוף וטבע, שיקום מפגעי נוף ואמצעים למזעור מפגעים נופיים כתוצאה מהבניה והסלילה 

  המוצעים בתכנית המקומית.

  על תכנית מקומית להתיחס למיקום וגובה מבנים לסוגיהם ושילוב העמדתם בנוף. ,בנוסף
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למתקני תשתית, לרבות ייעוד שטחים למתקנים  נית הפרוייקט שיש להתיחס להוראותמו כן קובעת תככ

. יש לכלול (מערכות אנרגיה, תקשורת, אספקת מים, ביוב, ניקוז וכו') מיקומם ודרכי השימוש בהם אלה,

  המסדירות את ניקוז תחום התכנית המקומית בתיאום עם השירות ההידרולוגי. הוראות

  ב..6.א -ו .א6תרשים מס' א.באזור התכנית, מוצגים ב 1/ 21/ 14/ 4 -ו 21/14/4, 14/ 4תשריטי תמ"מ 

  

  רשות התעופה האזרחית 1.3
ובה החלות בתוך בקרבת גבול התכנית, ישנן מגבלות ג בשל הימצאות שדה התעופה אילת לפי נתוני רת"א, 

  מ' במרכז שטח התכנית. 58מ' בצמוד לגבול המערבי של התכנית, ועד  20שטח התכנית. המגבלות נעות בין 

  

 טאורולוגיה ואיכות אווירמ 1.4

  רוחותהשטר  מ    1.4.1

הממוקמת בצפון מערב  53מתחנת תורן אילת  2010-2017ת לשנים מציג שושנת רוח שנתי 7.תרשים מס' א

  אילת.

  . והצפון מזרחיתהרוחות האופייניות לאזור בכל עונות השנה הן הרוחות הנושבות מהגזרות הצפונית 

מ'/שניה בתקופת  13.5מ'/שניה, המהירות המקסימלית באזור הינה  5.8הממוצעת באזור הינה המהירות 

  האביב מכיוון צפון.

  חורף.מ'/שניה בתקופת הסתיו וה 0מהירות הרוח המינימאלית באזור הינה 

  כיוון הרוח השכיח הינו צפון.

 4-8מהשנה נושבות רוחות במהירות של  58%מ'/שניה, ב 0-4מהשנה נושבות רוחות במהירות של  22% -ב

  מ'/שניה. 8-מהשנה נושבות רוחות במהירות גדולה מ 21% -מ'/שניה וב

  בשעות הלילה נושבות רוחות חזקות יותר מאשר בשעות היום.

  

  מטרדי ריח    1.4.2

  כנית ממוקמת תחנת שאיבת הביוב הראשית של העיר אילת.בשטח הת

הערכת עוצמות הריח הנפלט ממתקני ביוב הינה בעייתית משום שהריח נגרם בדרך כלל ממספר רב של 

  .ppt 1חומרים שחלקם בעלי סף ריח נמוך מאוד, לעיתים עד 
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) כחומר הנפוץ והמוכר S2H( מבין החומרים הגורמים לריחות רעים בביוב, ניתן לציין את המימן הגפריתי

  ).ppb 1בריכוזים נמוכים (סף ריח של אף וניתן לחוש בו  ,ריח אופייני של ביצים סרוחות הוא בעלביותר. 

מיקרוגרם/מ"ק בחשיפה של חצי שעה  45התקן הישראלי החדש לאיכות אוויר לגבי מימן גופרתי עומד על 

  שעות. 24 -מיקרוגרם/מ"ק בחשיפה ל 15ועל 

  .השאיבה הממוקמת בשטח התכנית הינה תחנה עילית אך סגורה ברובהתחנת 

  ת פוטנציאליים נוספים למטרדי ריח: קיימים מקורו תחנהה מלבד

שפכי אזור תעשייה שחורת. את הקולט את שפכי העיר ו ,ק"מ מצפון לתכנית ממוקם מט"ש אילת 5 -כ

  .לכיוון אזור התכנית פיזור הריחהרוחות הצפוניות האופייניות לאזור עשויות להשפיע על 

  לגרום למפגע. עלולותהן  שאף ,באזור המלונות בחוף הצפוני ממוקמות תחנות שאיבה נוספות

  

  תיאור התכנית 1.5
תחנת שאיבת הביוב ושדרוג של  מציעה הקמה של מרכז ספורט, מלונאות ונופש 75/114/03/2תכנית מס' 

  .הקיימת

האיצטדיון יכלול יציעים  מקומות ישיבה. 10,000עד שיכיל איצטדיון כדורגל אולימפי  -במרכז התכנית 

מקורים ושימושים נלווים לתפעולו: מלתחות, חדרי שופטים, שירותים ציבוריים, משרדי מנהלה, אחזקה 

  טכניים והנדסיים. ואחסנה, מזנונים, ביתני מכירה, אזורי פריקה וטעינה, מתקני פינוי אשפה ומתקנים

  טרון בטבע.  תיא האיצטדיון יהיה בעל אופי נופי המשתלב בטופוגרפיה בדומה לאמפי

החניונים יכללו אלמנטי  קף המתחם.יראשי ושטחי חנייה נוספים בה כנן שטח חנייהומת ,ממערב לאיצטדיון

  הצללה כגון עצים מצלים, קולונדות, תחנות המתנה ועוד.

שטח כ ישמש הםינ יבהמרחב  רכאש ,האיצטדיון התכנית מציעה הקמה של מתקני ספורט מגוונים סביב

רב  ספורטאולם  במערב התכנית מתוכנן ;מתוכננים שלושה מגרשי אימוניםבצפון התכנית  :ציבורי פתוח

  .ושני מגרשים רב תכליתיים מגרשי טניסמזרח התכנית מתוכננים שני ובדרום  ;תכליתי

  ורי הפתוח יכיל אלמנטי הצללה, פינות ישיבה, פרגולות ועצים מצלים.השטח הציב

השדרוג  דרום מערב התכנית.ב 400 במגרש בשטח קייםעירוני המתקן השאיבה השל  שדרוג התכנית מציעה 

שלב בנקבעה  המתקן שדרוג שלביות כולל ביטול של בריכות הגלישה שקיימות במערב שטח התכנית. 

  בביצוע התכנית. החמישי

בנוסף מסדירה התכנית את המעמד הסטטוטורי של התעלה שמצפון לדרך הגישה הצפונית בתחום בה היא 

  כוללת את התעלה.

  .9תרשים מס' א.נספח הבינוי של התכנית מוצג ב
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א.3 מס' תרשים
,1 /35 תמ"א מרֱקמים תשריט

סביבתיות הנחיות תשריט
35 תמ"א

1:10,000 ֱקנ"מ

מֱקרא:

התכנית גבוֹל

מרֱקמים: ,1 /35 תמ"א

סביבה: ,35 תמ"א

אזורית ִדרך

ברזֹל מסיֹלת

עירוני מרֱקם

וגנים שמורות

ויעור יער

ֱקיים ֱקטן תעופה שִדה

ישראֹל גבוֹל

ֹלרעש החשופים אזורים
רעש בתחום - מטוסים

30-3 - נמוך
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א.4 מס' תרשים
34/ב/3, תמ"א תשריט

34/ב/4, 34/ב/5
1:10,000 ֱקנ"מ

מֱקרא:

התכנית גבוֹל

ישראֹל גבוֹל

34/ב/3: תמ"א

ראשי עורֱק

הצפה פשט

34/ב/4: תמ"א

34/ב/5: תמ"א

שתיה: מי באיכות מים ֱקווי

מאושר ֱקיים/ ֱקו

אופציונאֹלית רצועה

ֹלתכנון רצועה

שתיה: מי שאינה באיכות מים ֱקווי

מאושר ֱקיים/ ֱקו

רגישים אזורים
עיֹלי נגר מי ֹלהחִדרת

ג' תהום מי פגיעות

ים מי התפֹלה מתֱקן
34/ב/2 תמ"א ֹלפי
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א.5 מס' תרשים
22 תמ"א ,8 תמ"א תשריט

1:10,000 ֱקנ"מ

מֱקרא:

התכנית גבוֹל

ישראֹל גבוֹל

:22 תמ"א

מוצע אִדם נטע יער

:8 תמ"א

מוצעת טבע שמורת
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א.6.א מס' תרשים
21 שינוי 14 /4 תמ"מ תשריט

מרֱקמים
1:10,000 ֱקנ"מ

מֱקרא:

21 שינוי 14 /4 תמ"מ תשריט
: 1 שינוי

התכנית גבוֹל

תיירות אתר

תיירות ֹלתכנון שטח גבוֹל

מרֱקמים: 14/4 תמ"מ

13 תמ"א גבוֹל

איֹלת/עברונה תעופה שִדה

ֹלמטוסים ניווט עזרי

ימיים מכונים אזור

גבוהה ֹלהשכֹלה מוסִד

ֱקיים/מאושר אזורית ִדרך

ֱקיים/מאושר ברזֹל מסיֹלת

עירוני בינוי אזור

מגורים עירוני בינוי אזור
ותיירות

מֹלונאות אזור

פרברי תיירות מתחם

תיירות אטרֱקציות אתר

תיירות ֹלתכנון שטח גבוֹל

אחרים יעוִדים גבי עֹל יער
זו תוכנית ֹלפי המותרים

נחֹל ניֱקוז רצועת

פתוחים ושטחים ייעור

אחרים יעוִדים גבי עֹל יער
זו תוכנית ֹלפי המותרים

תעֹלה רצועת
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א.6.ב מס' תרשים
21 4/ 14שינוי תמ"מ תשריט

תשתיות
1:10,000 ֱקנ"מ

מֱקרא:

התכנית גבוֹל

ישראֹל גבוֹל

תשתיות: 14/4 תמ"מ

ראשית ִדרך

ברזֹל מסיֹלת

איֹלת/עברונה תעופה שִדה

שאיבה תחנת

ביוב מתֱקני

מים ֱקיִדוח

מים ֱקו

ֱקוֹלחין ֱקו

רכז מי ֱקו

ים מי ֹלהובֹלת אזורי ֱקו
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א.7 מס' תרשים

2010-2017 ֹלשנים "53 איֹלת "תורן מטאורוֹלוגית בתחנה רוח עוצמות התפֹלגות

2010-2017 ֹלשנים "53 איֹלת "תורן מטאורוֹלוגית בתחנה הרוחות שושנת
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תרשים מס' א.8
תשריט התכנית 

קנ"מ 1:2,500

מקרא:
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תרשים מס' א.9
נספח בינוי

קנ"מ 1:2,500
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  ב פרק

  התכנית הערכת ההשפעות הסביבתיות של

  

  נוף 2.1
לא ית ממוקמת תחנת מעבר בשטח התכנ  התכנית ממוקמת באזור מופר ללא ערכים נופיים מהותיים.

, הראשית של העיר אילת שאיבהתחנת הבו . בנוסף ממוקמת המיועדת להעתקה יבשהלפסולת  מורשית

  תחנה זו מיועדת להעתקה בהתאם לתכנון המוצע. .הכוללת בריכות גלישה

ביטול  ;ועיצובו האדריכלי של האיצטדיון פיתוח השצ"פ( בתכנית יםהמוצע יםהנופיוהפיתוח השיקום 

הינם בעלי השפעה חיובית על  ); העתקת תחנת הפסולתהבריכות הגלישה של תחנת השאיבה והעתקת

  עיצוב הנוף העירוני.

  

  תנועה ונגישות 2.2
העוקפים והחניונים המתוכננים בהיקף המתחם ובכלל זה  יםכבישההנגישות למתחם תתאפשר באמצעות 

  חנייה ראשית במערב התכנית.

אשר יקשרו בין המבנים  ושבילי אופנייםתבצע באמצעות שבילים להולכי רגל התנועה בשטח המתחם ת

  והמתקנים המתוכננים.

  בעלי מוגבלויות.להמבנים המתוכננים בשטח התכנית יהיו נגישים 

  

  רשות התעופה האזרחית 2.3
מ' באזור התכנית, ולכן עומדת במגבלות הגובה של שדה  20התכנית מציע בינוי בגובה מקסימלי של 

  ופה אילת.התע
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  רעש 2.4

  שדה תעופה אילת    2.4.1

ממערב לשטח התכנית ממוקם שדה התעופה אילת, אשר משמש לטיסות סדירות פנים ארציות, לטיסות 

  בינלאומיות ולטיסות פרטיות.

  .1תרשים מס' ב.קווי תח"ר באזור התכנית מוצגים ב

  . Ldn = 60-65dB(A)של  רעש חלקה המערבי של התכנית נמצא בתחום

. לשימושים רגישים לרעש דרישה לבנייה אקוסטית בתחום זה המטיל לפריסת שדות תעופה, 15 תמ"א

שדה התעופה צפוי להיסגר לאחר יתר על כן, התכנית אינה מציעה שימוש רגיש לרעש באזור זה, אלא חניה. 

  ונטיות לתכנית המוצעת.הגבלות אלה אינן רלוכך ש ,הקמת שדה התעופה החדש בתמנע

   

  איצטדון הכדורגל המוצעהשפעת פעילות ב    2.4.2

  השפעה על מתחמי המלונאות הסמוכים   2.4.2.1

, חלות על 1990 –תקנות מפלסי הרעש המותרים ע"פ התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן 

  כל מקורות הרעש למעט מתחבורה ומציוד בנייה.

לרעש הנמשך יותר משעה אך לא  dBA 60מפלס הרעש המותר הינו  –באזור מגורים (מבנה ב' לפי התקנות) 

  דקות בשעות הלילה. 30לרעש הנמשך מעל  dBA 40 -) ו22:00 – 06:00שעות בשעות היום ( 3 -יותר מ

ש המותרים באזור מעורב המשמש למלאכה, מסחר, מגורים ותרבות (מבנה ג' לפי התקנות), מפלסי הרע

  מהמפלסים המירביים המותרים באזור מגורים. dBA 5 -בשעות היום, הינם גבוהים ב

ובפרט  ,התכנית בסביבתפעילויות ספורט ותרבות באיצטדיון המוצע עלולות לגרום למפלסי רעש גבוהים 

מקהל  מקורות הרעש כוללים רעש. מ' מגבול התכנית 630-, המרוחק כמתחם המלונאות של החוף הצפוניב

  הצופים ורעש ממערכות כריזה.

, לרבות התכנסות ופיזור שעות 3 -ניתן להניח כי משך האירועים באיצטדיון הינו קצר ולא יעלה על כ

כמו כן, בתנאי מזג האוויר האילתי סביר כי חדרי המלון ממוזגים, כך שניתן להניח ניחות רעש  .הציבור

  בשימוש בחלונות סגורים. 

  ומיפארק צפרות בינלא   2.4.2.2

ת אתר זה מהווה תחנמ' מצפון לתכנית המוצעת, ממוקם מרכז מחקר וצפרות בינלאומי.  800-במרחק של כ

. נוכחות מיליוני בעלי כנף בשנה ועוברים בלציפורים נודדות. בפארק פועלת תחנת טיבוע ו חשובהעצירה 

מסוף אוגוסט  סתיובו מסוף פברואר עד אמצע מאי אביב, בעונות הנדידהבהציפורים באזור מתרכזת בעיקר 

  עד אמצע נובמבר.
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מ' ממזרח לגבול  270-במפת סימון שבילים של אזור הרי אילת, מסומן מצפה ציפורים במרחק של כ

   . ולא מסומן במפות ומקורות אחרים למפעל המלח. מצפור זה אינו חלק מפארק הצפרות יתהתכנית, מזרח

פוטנציאל ממשי לזיהום  יםמהוו םופעילויות ספורט אחרות, אינ לא קהל צופים לככלל, משחקי כדורגל 

 רמקולים,רועשת תוך שימוש בכגון הופעות והפעלת מוזיקה  המוניים תרבותאירועי רעש באזור. מנגד, 

  לגרום לעליה במפלסי הרעש באזור. יםעלול

ורים, מצביעים על שינויים מחקרים מדעיים הבוחנים השפעת מפלסי רעש גבוהים על התנהגות ציפ

התנהגותיים ושינויים בתבניות התקשורת הקולית. מחקרים אלה בחנו בעיקר השפעה של רעש מכבישים, 

  רעש רקע עירוני ורעש מטורבינות רוח. 

  1ניסוי אקוסטי

, נערך ניסוי אקוסטי שבחן השפעה של הפעלת מוזיקה רועשת על התנהגות בעלי חיים בגן 1996במרץ 

  נור.-רכת הגברה והפעלת זיקוקי דיעכי בירושלים. נערכו תצפיות בכלובים בעת הפעלת מוזיקה במ" התנ 

בעת הניסוי הופעלה מערכת הגברה המשמשת בדרך כלל למופעים מוזיקליים המוניים. מוזיקת רוק 

 בתחום של מ' מהרמקולים נעו 30-הושמעה במפלסי רעש אפייניים למופע רוק. מפלסי הרעש שנמדדו כ

Leq= 99.8-101.5 dBA 

  תוצאות ותצפיות:

מתצפית על בעלי הכנף  .dBA 46-55בין  ומפלסי הרעש שנמדדו בגן החיות כתוצאה מהשמעת המוזיקה נע

עולה כי המוזיקה לא היוותה גורם עקה למרבית העופות שנצפו, למעט מספר עופות שנבהלו עם תחילת 

  ההשמעה ונרגעו בהמשך.

הזיקוקים גרמו לבהלה  .dBA 88.7-91.0נמדדו כתוצאה מהפעלת זיקוקים נעים בין מפלסי הרעש המירביים ש

  ואף לסיכון מיידי לעופות. תגובות חרדה נצפו גם בכלובים שאין להם קשר עין עם מיקום ביצוע הניסוי.

  לאסור על הפעלת זיקוקים בתחום התכנית. הומלץלאור ממצאים אלה 

  

  זיהום אור 2.5
ית צפוי מתחם הספורט להיות מואר בתאורת הצפה. כמו כן מאפשרת התכנית לשם תמיכה בפעילות ליל

  תאורה בשטחים שסביב המתקנים ובאזור החניה. 

 
  .1997. 5153, תב"ע 3000ירושלים  –פארק קק"ל  –תסקיר השפעה על הסביבה א.ש.ל. איכות סביבה ואקוסטיקה בע"מ,  1
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  : 2השפעות אקולוגיות רלבנטיות של זיהום אור

בעלי חיים ובכללם חרקים, דו חיים, עופות ויונקים זקוקים לפרקי זמן של אור וחושך כדי להבטיח תפקוד 

תקין. בעלי חיים מתאימים את תפקודיהם הפיזיולוגיים ופעילותם היומית והעונתית (כמו רביה ונדידה) 

יים לסבול מבעיות בתגובה לאור טבעי. אם עתות החשיכה מופרעות ע"י אור, אותם האורגניזמים עשו

  שונות כגון: 

 דבר זה יכול לגרום לכך שלבעל החיים  – משיכה וקיבוע אל מקור האור, או לחילופין דחייה מוחלטת

יהיה יותר סיכוי להיטרף או להידרס, בעל החיים מבזבז אנרגיה חשובה בתעופה או התקרבות למקור 

 .כגון רבייה או נדידה האור במקום להשקיע את האנרגיה בפעולות משמעותיות יותר

 בעלי כנף רבים מתבססים על אור הכוכבים כדי לנווט בזמן תעופה/  – חוסר יכולת התמצאות במרחב

נדידה ולכן אורות מלאכותיים עלולים לבלבל אותם ולגרום לחוסר התמצאות במרחב כך שנגרמת 

שתוביל  ,דבר זה יכול לגרום לכך שתהיה עליה בצריכה האנרגטיתהם. סטייה ממסלול הנדידה של

עלול להגביר את סיכוייו של בעל החיים להיטרף או להידרס.  זה ,לתשישות או התנהגות חסרת זהירות

בנוסף תאורה יכולה אף לשבש את התנועתיות של מינים מסויימים ולהגביר באופן משמעותי את 

 האפקט של כביש כמחסום.

 לכל אורגניזם יש מקצב יומי ושנתי המתאים לתנודות באור, טמפרטורה,   - שיבוש במקצבים ביולוגיים

ות מזון ופקטורים נוספים המשפיעים על תפקודים פיזיולוגיים או התנהגותיים. הפעילות זמינ 

ההורמונאלית של האורגניזם מווסתת ע"י מחזור האור והחושך במהלך היממה. הפרעה במחזור האור 

יגרמו למצב גופני  ,שבסופו של דבר ,והחושך יכולה לגרום לחוסר מנוחה ותשישות אצל בעלי החיים

הפרעה ע"י תאורת לילה יכולה לגרום נזק לטווח ארוך בתהליכים ועליה בסיכויי טריפה. בנוסף, ירוד 

 עונתיים כגון רבייה מוקדמת מידי, כאשר תנאי מזג האוויר ואספקת המזון אינם אופטימליים.

ל בעלי ע"י שינויים פיזיולוגיים והתנהגותיים אצבאקולוגיה לסיכום, זיהום אור עלול לפגוע באופן ישיר 

חיים ע"י הפיכתם לפגיעים יותר ובכך לפגוע במארגי מזון שלמים , וזאת ע"י פגיעה במיני מפתח בשרשרת 

  המזון, דבר שעלול לגרום להוצאתה של מערכת אקולוגית שלמה משיווי משקל.

בהתייעצות עם מערכות תאורה על מנת למנוע השפעות אקולוגיות שליליות על סביבת התכנית, יש לתכנן 

  אקולוג המתמחה בתחום.

 

 
  .0820, יולי השלכות אקולוגיות של תאורת כבישים בישראל והצעות לפיתרוןרשות הטבע והגנים, ד"ר נעם לידר,  2
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  לביוב שאיבההתחנת השפעות  2.6
מרכיב חשוב במערך השאיבה של העיר אילת. לביוב בשטח התכנית ממוקמת תחנת השאיבה הראשית 

 תתחזוקבעת תקלה או בזמן ביוב, עפר במזרח האתר המשמשות לגלישת חירום של בריכות  ואההקיים 

  התחנה. מתקני

 מטרדים הפוטנציאליים מתחנת השאיבה הינם מטרדי ריחות ומטרדים סניטריים במקרה של גלישה.ה

לאור זאת דורשת התכנית שדרוג של התכנית מציעה שימושי קרקע העלולים להיות רגישים למטרדים אלה. 

א שאיבה התחנה כתנאי למתן היתרים לבינוי בתחומה. במסגרת השדרוג יבוטלו בריכות הגלישה, יתווסף ת

באופן צמצם י, המתוכנן במסגרת התכנית התחנה שדרוג ותועתק מערכת החשמל לאתר המצומצם. 

  משמעותי את הפוטנציאל למטרדים.

  

  וים נחלים ,מי תהום ,זיהום קרקע 2.7
: מתקן שאיבת ביוב ותחנת מעבר לפסולת, אינם מהווים בשטח התכניתהקיימים שימושי הקרקע 

אם , זיהום חוף וים) –(ובסופו של דבר  ונחלים קרקע, אך עלולים לגרום לזיהום מי תהוםפוטנציאל לזיהום 

  .אינם מופעלים ומתוחזקים כראוי

הפסקת פעילות תחנת המעבר לפסולת ושדרוג תחנת השאיבה, במסגרתו יותקנו אמצעי גיבוי, יצמצמו את 

  הסיכון לזיהום מי תהום, נחלים וחוף.

  

  רוחות 2.8
צפונית, עם רכיב מזרחי בעונות המעבר ובענות החורף, ועם רכיב מערבי  רוחותהתכנית מאופיין באזור 

  בעונת הקיץ.

לדאוג להשקייה מוגברת באזורים אלו,  ישמערב המגרש. -מזרח המגרש, ובדרום-צפויה התגברות בצפון

למניעת אידוי מוגבר והתייבשות של חלקות הדשא.
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ב.1 מס' תרשים
תח"ר ֱקווי

1:5,000 ֱקנ"מ

מֱקרא:

התכנית גבוֹל

60-65 רעש dBAמפֹלס

65-70 רעש dBAמפֹלס

התכנית גבוֹל

תכנית 602-0532895 04/11/2019 12:09:46 נספח חוות דעת סביבתית חוות דעת סביבתית

תיתביבס תעד תווח תיתביבס תעד תווח חפסנ 12:09:46 04/11/2019 602-0532895 תינכת



    

27  
  

    
  

  ג פרק

  המלצות לשמירת איכות סביבה (מניעת מפגעים)

  כללי 3.1
מתחם הספורט והנופש צפוי לשרת הן את תושבי העיר והן תיירים ומבקרים רבים. נקיטה באמצעים 

תבטיח מניעתם של מפגעים סביבתיים ותאפשר שמירה נאותה על איכות סביבה, לרווחת  מתאימים,

המבקרים במתחם. קידום התכנית בשילוב עקרונות המוצעים להלן, תבטיח השגת יעדים של פיתוח בר 

  קיימא במתחם הספורט והנופש המוצע בתכנית.

  רוחות 3.2
ינוי המוצע יביא להגברת הרוחות במפלס הולכי המאפיינות את האזור, יתכן כי הב לאור הרוחות החזקות

  הרגל. יש לבצעניתוח מיקרואקלימי בהתאם לבינוי שיוצע בתכנון המפורט כתנאי להיתר.

  רעש 3.3
יידרש נספח אקוסטי והתייחסות לממצאיו, על מנת לצמצם ככל הניתן את מטרדי הרעש  ,היתרה שלבלעת 

תהיה כיוונית, באופן שיפחית את השפעותיה מחוץ מהפעילות במתחם. כמו כן נדרש כי מערכת הכריזה 

  למתחם.

  בנוסף בשלב זה יש לאסור על הפעלת זיקוקים או כל גורם לרעש בעל אופי דומה בתחום התכנית.

  מקורות הרעש העיקריים הקשורים בהפעלת האצטדיון הינם כדלהלן:

  ובמהלכו.מערכת הכריזה של האצטדיון להשמעת הודעות ומוסיקה לפני המשחק 

 .קריאות עידוד של הקהל במהלך המשחק ובפרט, בעת כניסת השחקנים למגרש והבקעת שערים 

 .כלי רכב המגיעים לאצטדיון ויוצאים ממנו בדרכי הגישה 

 .חנייה של כלי רכב פרטי ואוטובוסים מסביב לאצטדיון 

  

  תחנת השאיבה 3.4
  מניעת מטרדי ריח)יש להתנות היתרי בניה לאצטדיון בסיום שדרוג תחנת השאיבה (ל

. על מנת להבטיח כי לא 3ב/  34תחנת השאיבה לביוב מצויה בתחום ההשפעה של ערוץ ניקוז ראשי בתמ"א 

תהווה סיכון לזיהום הערוץ , מוצע לקבוע הוראות מתאימות בתכנית, בפרט ביחס למערכות גיבוי 

   והתמודדות עם תקלות.
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  ניקוז ונגר עילי 3.5

מות משקעים משמעותית בפרק זמן קצר, יש להבטיח מניעת הצפה מנגר לאור ארועי גשם בהם יורדת כ

  חיצוני ופנימי, ולהציג בתכנון המפורט התחברות למערכת התיעול הסובבת.

  

  צמצום מפגעים בעת ההקמה 3.6

  כללי     3.6.1

הניהול הסביבתי של האתר בעת הבנייה, יבוצע לפי תכנית למניעת מפגעים סביבתיים בתקופת  -

 אילות. –חידה הסביבתית אילת הבנייה, בתיאום עם הי

פעמיות / מתועשות ויינקטו אמצעים לצמצום פסולת -יעשה שימוש באמצעים או בשיטות בנייה רב -

 הבנייה ולמרוב מחזור פסולת הבנייה.

   

  מטרדי אבק    3.6.2

 י אבק באזורים הסמוכים.המהוות מקור למטרדאופי הבינוי המוצע בתכנית, מחייב עבודות עפר נרחבות 

פליטת אבק נובעת מפעולות פינוי השטח, קידוחים, חפירה ומילוי, שינוע עפר וחומרי בניין חלקיקיים, 

  נסיעת משאיות ע"ג דרכי עפר ועוד.

  בזמן ביצוע העבודות, יש לנקוט בצעדים כדלהלן: להפחתת ההרחפה והפליטה של אבק לסביבה הקרובה

 משאיות הנושאות עפר וחומר חלקיקי אחר, הנכנסות והיוצאות מהאתר, תהיינה מכוסות. -

 צירי התנועה המרכזיים יהיו על דרכים כבושות. -

 במידת הצורך, תתבצע הרטבה של דרכים וחומר חלקיקי בעת החפירה וההעמסה. -

 יש הסמוכים ליציאת כלי רכב וצמ"ה מאתרי העבודה.תתקים שגרת טיטוא בקטעי כב -

עבודות קידוח יעשו בהרטבה רציפה, כיסוי פתח פליטת החומר ושימוש במכונות קידוח מצוידות  -

 בקולטי אבק

 מגרסות תפעלנה על פי ההנחיות והתנאים בתקנות למניעת מפגעים. -

  בנייה ירוקה 3.7
הן במבנה בית המלון והן במבנים  לבנייה ירוקה 5281המפורט, מומלץ לבחון עמידה בת"י  לעת התכנון

  ובפרט את יישומם של האלמנטים הבאים בבנייה ירוקה: הנוספים,
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חיסכון אנרגיה במבנים באמצעות בידוד במעטפת הבניין, הגדלת פוטנציאל תאורה ואיוורור טבעיים,  -

 במבנים וכד'. יםקביעת מערכות תאורה, מיזוג והסקה חסכוני

 ות לחימום מים.מערכות סולארי -

 שילוב מערכות למחזור וחיסכון במים שפירים. -

 הפרדת פסולת לכל מרכיבי המחזור. -

 מערכות אוורור ופינוי מזהמים מאזורי הסעדה. -

שבילים להולכי באמצעות שילוב עצים בעלי נוף רחב ואמצעים נוספים ב הגברת השטחים המוצלים -

 שצ"פים.בשבילי אופניים וברגל, 

 "אי החום העירוני": שימוש בריצוף בהיר, נטיעות עצים וגינון.צמצום אפקט  -
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  ד פרק

  הצעה להוראות התכנית

  כללי 4.1
יוכנו חוות דעת ותכניות לאישור היחידה הסביבתית בנושאי משטר לעת הגשת היתרי בנייה,  . 1

 רוחות, מערכות אוורור, פסולת ומערכות ביוב וניקוז.

חוות . ממערכות מכניותלעת הגשת היתרי בנייה, תוכן חוות דעת אקוסטית לעניין הרעש הצפוי  . 2

מסקנותיה ודרישותיה יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי היתר  תוגש ליחידה הסביבתית,דעת זו 

 הבניה.

 

  זיהום אור 4.2
ימות באופן מערכות התאורה בתחום התכנית תהיינה בעלות פיזור אור מוגבל ותכונות ספקטרליות מתא

המצמצם למינימום את ההשפעה על שטחים שמחוץ לתחום התכנית, ושימנע מהארה כלפי השמיים. תכנון 

  מערכות התאורה ייעשה בהתייעצות עם אקולוג המתמחה בתחום.

 

  מערכות אוורור 4.3
 .הסביבתיתיחידה ומערכות חירום (כגון גנרטור), יוגשו לאישור ה, בתי אוכל, תכנון מערכות האוורור

  דרישות היחידה הסביבתית יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי היתר הבניה.

  

  ביוב וניקוז 4.4
 תיעשה הפרדה מוחלטת בין מערכות הביוב למערכות הניקוז. . 1

השפכים המותרים לחיבור למאסף המרכזי תהיה בהתאם לתקנים הנדרשים ע"י המשרד איכות  . 2

 הסביבה וברמה שלא תפגע בצנרת ובמתקנים. הגנתל

היתר איכלוס ושימוש במבנים ובשטחים הפתוחים אשר הפעילות בהם יוצרת שפכים, מותנה  . 3

בהשלמת ביצוע בפועל של מערכות הביוב והמתקנים, בהתאם לתנאים הנדרשים ע"י המשרד 

 להגנת הסביבה ומשרד הבריאות.
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העלולים ולאסור שימושים ופעילויות היוצרים שפכים הועדה המקומית תהא רשאית להגביל  . 4

 לזהם את הקרקע ומקורות המים.

יבטיח מניעת הצפה באמצעות קירות הגנה מפני נגר חיצוני ויבטיח הגנה מפני הנגר  0.00מפלס  . 5

  המקומי, באמצעות שיפוע המגרש והתחברות למערכת התיעול העירונית.

אשר  באחריות מגיש התכנית לפנות את מי הנגר הפנימי במתחם לתוואי ניקוז/תיעול עירוני . 6

  יאושר ע"י מהנדס העיר, כתנאי לאישור הבקשה להיתר בנייה.

מנת לאפשר קליטה -מתחום התכנית יהיו שטחים פתוחים חדירים למים, וזאת על 25%לפחות  . 7

  וחלחול של מי נגר עילי לתת הקרקע בתחום התכנית.

חדיר  השטחים החדירים יהיו שטחי בור, שטחים מגוננים, מדשאות או שטחים מחופים בחומר . 8

  (כגון חלוקים וחצץ).

מומלץ שמגרשי חנייה, רחבות, מדרכות ושבילים ירוצפו בחומר מחלחל שאינו דורש אחזקה  . 9

  מיוחדת.

 ולי מפורט.אוליים, שיתוכננו בתכנון הידראבמוצאי הניקוז לתעלות אזוריות יותקנו מתקנים הידר .10

  אשפה ופסולת 4.5
(ג) לתקנות  16הסביבה בהתאם לתקנה  גנתהלאתר מאושר על ידי המשרד לפסולת הבניין תפונה  . 1

 .1970 –התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאי ואגרות) התש"ל 

תכניות מיקום מכולות לאצירת אשפה ופסולת, לרבות פסולת למיחזור, תוגשנה ליחידה  . 2

 ולאגף התברואה והמלצותיהם יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי היתר אילות -אילת הסביבתית

 .הבנייה

 

  מתקן שאיבה 4.6
  מ' מתחנת השאיבה. 50לא יותרו שימושים רגישים לריחות בטווח של 

וכן בהתאם להנחיות הרשות הממשלתית למים יהשאיבה לשפכים  שדרוג מתקןל תכנון מפורט

שת תכנית לועדות שיפוט ולביוב, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבינוי והשיכון להג

 מקצועיות.

 הרשות הממשלתית למים וביובה, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבלאישור  וגשי נוןהתכ

 יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי היתר הבניה. נחיות גורמים אלהה אילות.-והיחידה הסביבתית אילת
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  התכנון יציג:
מגוב  .ומפגעים סניטריים אמצעים למניעת היווצרות והצטברות גזים ולמניעת מטרדי ריח . 1

  התחנה יהיה סגור ומכוסה.
  אמצעים למניעת מטרדי רעש בסביבתה עפ"י התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר). . 2
אמצעים להתמודדות עם תקלות ולמניעת גלישת שפכים מהתחנה., ובכללם מערכות גיבוי.  . 3

פשר , ובפרט לא תתאהתכנון יהיה כזה שבמקרה של גלישת חירום הנזק הסביבתי יהיה מזערי
  .גלישה למערכת הניקוז שסביב שטח התכנית ולעורק הניקוז הראשי

יכולות לביצוע טיפול תחזוקתי במרכיבי התחנה באופן שהתחנה תמשיך לתפקד בעת הטיפול  . 4
 ללא מפגעים סביבתיים.

  

  אקוסטיקה 4.7
עפ"י הקריטריונים לרעש מדרכים שקבעה הועדה הבינמשרדית  יהיובאתר  יםהמותרמפלסי הרעש  . 1

 ).1999לקביעת תקני רעש מכבישים (פברואר 

באמצעות יועץ  בדיקה אקוסטיתעל ידי מבקשי ההיתר כתנאי למתן היתר בנייה בכל תא שטח, תיערך  . 2

ה אקוסטי מומחה לרמות הרעש הצפויות באתר מהאצטדיון המוצע, מהדרך הסמוכה ומשדה התעופ

 אילת.

וזאת באישור  ,הנחיות תכנון מפורטותכמסקנות הבדיקה והמלצות לפתרון תיושמנה בהיתר הבניה  . 3

 אילות. -היחידה הסביבתית אילתהסביבה ו/או  הגנתהמשרד ל

 יש להמנע מהפעלת זיקוקים בעת אירועים בשטח האיצטדיון. . 4

 dBA 90 -לא יחרוג מ לכיוון המגורים, כך שמפלס הרעש פיזור מינימלי יש להתקין רמקולים בעלי . 5

  מ'. 1במרחק של 
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