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:סדר יום

התכנסות 14:30-15:00

התכנון מנהל לית"מנכ ,זילבר דלית -פתיחה דברי 15:00-15:30

העורכים ועדת ר"יו ,מזר רונית - התכנית להכנת הרקע                     

ן"רספ ,זיסו רוני -בישראל הימי והחינוך הספורט וקידום מעגנות בפיתוח הצורך                     

  התכנון צוות -התכנון עיקרי הצגת 15:30-17:00

,  ן”רספ -זיסורוני , מנהל התכנון -רונית מזר: פאנל דוברים בהנחיית עדנה לרמן 17:00-17:45

,  אתרים' ל חב"מנכ -ירון קליין, ס"הגנ -יהודית מוסרי, ר איגוד מהנדסי ערים"יו -אקרמןאבנר 

איגוד השיט   -פרידלנדראיתן , ט”חלה -פפאיניר 

התכנון צוות -מגיבים -ותשובות שאלות 17:45-18:45 

סדר יום|תכנית מתאר ארצית למעגנות 
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חברי ועדת העורכים

מינהל התכנון  ר"יו ,רונית מזר

ן"רספירון שוורץ, רוני זיסו

המשרד להגנת הסביבה  פירסטבני , ארזואןפרד , יהודית מוסרי

ארגונים משקיפים

משרד החקלאותרענן אמויאל, נועם מוזס

משרד הביטחוןראם חממי

משרד התיירותמשה צימרמן

רשות הטבע והגנים הלאומייםרות יהל  , ניר אנגרט

נציג השלטון המקומי  וטרמןאריאל 

החברה להגנת הטבעזנזוריאסף 

ועדת העורכים|תכנית מתאר ארצית למעגנות 
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רפי ועדנה לרמן' אדרראשי צוות התכנון

מתכנן גידי לרמןמרכז תפעולי

כפיר נוי -מתכנן, מתכננת לימור ויינשטיין–מרכזת צוות התכנון

,  אביגדשני סבן -מתכננת 

תכנון כלכלי  

ופרוגרמתי

,  כלכלנית מאיה בורשטיין, כלכלן רן חקלאי

כלכלנית מילה נוימן  

תכנון סביבתי

אקולוג ימי

סדימנטולוג ימי

מתכננת הילה אורן, מתכנן ברק כץ

ר רמי צדוק"ד 

מיכה קליין' פרופ

)'ראובן אברמוביץ(יפס 'צשייט וחינוך ימי

עדנה לרמן  ' אדרעיצוב עירוני ונוף

צינדראמיר תכנון תפעולי

הוךזאב ' אינגתכנון הנדסי

צוות התכנון|תכנית מתאר ארצית למעגנות 
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בעלי עניין| תכנית מתאר ארצית למעגנות 

ן"רספ•

איגוד השייט•

ארגוני ספורט וחינוך ימי•

עמותות חינוכיות•

שייטים•

ס לשייט"מועדונים ובי•

משרדי ממשלה•

רשויות מקומיות לאורך החוף•

עמותות וארגוני סביבה•

רשות העתיקות•

איגוד הדייגים•

סקטור פרטי•

  י"חח•

י"חנ•

רשות הספנות והנמלים
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מטרות עיקריות

.התיכון הים בחופי המעגנות לפיתוח טווח וארוכת כוללנית מדיניות התווית•

  .התיכון הים בחופי קטנים שיט לכלי עגינה מקומות בתוספת הצורך בחינת•

.חדשות למעגנות מיקומים ואיתור קיימות מעגנות בהרחבת הצורך בחינת•

ימי וספורט וחינוך נופש ,פנאי לשימושי ימיים מתקנים הסבת•

מטרות| תכנית מתאר ארצית למעגנות 
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ועמותות חינוכיותחינוך ימי

 

ספורט 

הישגי

תרבות ופנאי, נופש

דייגים

מחקר ופיקוח סביבתימשרד הביטחון

סירות שירות לגזחקלאות ימית

חינוך ימי שיטור ימי

בלתי פורמאלי

תיירות פנים וחוץ

 

משתמשים|  ישראל | תכנית מתאר ארצית למעגנות 

שייטי פנאי 
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מודל מעגנה לחופי ישראל  -תיירות ונופש ימי  , פריסה ופיתוח מעגנות חינוך ספורט

צמודה לעורף עירוני אינטנסיבי ויוצרת   -מעגנה כמוקד וכמפגש עיר חוף וסביבה ימית 
מעגנה הנותנת מענה לציבור רחב ומגוון פעילויות  . נגישות של הציבור אל קו המים

.  ומשרתת תפקיד ציבורי

,  נותנת מענה למגוון שימושים הכולל פעילות חינוך - מעגנה כמרכז חינוך ותרבות ימית•
מאפשרת פיתוח הון חברתי ותרבותי ונותנת מענה   -תרבות וחברה הקשורה לים 

.  למשתמשים מסוגים שונים מהמרחב הארצי והאזורי

נופש ימי , מעגנה התואמת לשילוב של פעילויות שייט - מעגנה כמרכז נופש ותיירות ימית•
.ותיירות ימית ומשתמשים נוספים

של  –חלוקת ההנאה משרותי מעגנה ופריסה מרחבית  - פרספקטיבה  חברתית אזורית•
  מעגנות כמוקד פעילות המשרת אוכלוסייה אזורית ומקומית

עיקרי התפיסה התכנונית|תכנית מתאר ארצית למעגנות 
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מודל מעגנה לחופי ישראל  -תיירות ונופש ימי  , פריסה ופיתוח מעגנות חינוך ספורט

עקב מבנהו  –תכנון  מעגנות התואם את מגבלת פיתוח אזור חוף הים התיכון הישראלי
,  הסביבה החופית והתחרות הגבוהה על השימוש בו,  ורגישותו הגבוהה של אזור החוף

ואי פגיעה  , בחופים פתוחים, תכנון אזור החוף מתחשב במגבלת אפשרויות הפיתוח בחוף
.  בחופי רחצה

התחשבות במשאבי החול פיתוח רגיש ומתחשב בערכי הסביבה החופית בים וביבשה •
הפחתת ההשפעות על בתי גידול  , מניעת זיהום ים, שמירה על ערכי הטבע בים ובחוף, והים

.חופיים וימיים ומניעת פגיעה באזורים בעלי ערכיות גבוהה

   רצף המרחב החופי שמירת•

מלווה במעבר חופשי  , נוף עירוני רציף הפתוח לציבור הרחב/המרחב החופי כאזור חוף•
ומאפשר חיבוריות אל המרחב הציבורי והעורף העירוני  , ורציף לאורך החוף

חברתי , לאומיות לפיתוח סביבתי-תכנון מעגנות העומד בקו אחד עם ההמלצות הבין•
על  והצמיחה הכחולהובפרט נמצא בהלימה עם מטרות פיתוח המרחב הימי  וכלכלי

עקרונותיהם הבינלאומיים והמקומיים  

עיקרי התפיסה התכנונית| תכנית מתאר ארצית למעגנות
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|תכנית מתאר ארצית למעגנות 

לתקן שער

ניתוח המצב הקיים
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סקירה וניתוח מצב קיים| תכנית מתאר ארצית למעגנות 

ים תיכון–סקירת מדיניות ופיתוח 

מדיניות פיתוח ותכנון המרחב החופי והימי בים התיכון•

סביבה  , תפעול וחינוך ימי, כלכלה -מבט על הים התיכון•

טיפולוגיה ומאפיינים ראשיים -סקירת מעגנות בים התיכון •

ים תיכון ישראל–סקירת מדיניות ופיתוח 

ישראל -מדיניות תכנון  •

התפתחות ענף השיט בישראל   -היבטים כלכליים •

.הסביבה החופית והימית, אפיון החוף -היבטים סביבתיים •

היבטים תפעוליים של מעגנות  בחוף הישראלי•

גופים בישראל וצרכים -החינוך הימי בישראל •

סקירה ואפיון הפיתוח ההנדסי במעגנות•

הצגת מודל גנרי למעגנה בהשוואה לקיים•

ז לדוגמא.ת -סקירת מעגנות בחוף ישראל •

סוגיות עיקריות -פיתוח מעגנות בחוף הים התיכון הישראלי •
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–סקירת מעגנות ומדיניות פיתוח 

ים תיכון
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מעגנות -התפתחות ענף השייט במדינות הים התיכון 

.מהמעגנות נמצאות בצפון מערב הים התיכון 85%•

שהן גם היעדים הפופולאריים  , צרפת ויוון, ספרד, איטליה: מהמעגנות מרוכזות בארבע מדינות  75%•
.  ביותר למסלול שייט

:בהן, בשנים האחרונות יש פיתוח של עשרות מעגנות במדינות הים התיכון•

עגינה מקומות
מעגנות מספר

2018

  מעגנות מספר

2010
מדינה

יבשה בעגינה 700-ו 1,795 9 2 מונטנגרו

.יבשה עגינה מקומות 180-ו בים עגינה 2,490 מזה עגינה מקומות 2,670 כ"סה 8 3 כריתים

עגינה מקומות 1,150 3 3 לבנון

עגינה מקומות 2,330 13 6 מלטה

עגינה מקומות 3,514 30 29 טוניסיה

יבשה עגינה מקומות 6,547-ו בים עגינה 19,298 מזה עגינה מקומות 25,795 כ"סה
80 37 טורקיה

  בעגינה 4,176-ו בים עגינה מקומות 14,583 מזה עגינה מקומות 18,795 כ"סה

.יבשה
56 לא ידוע קרואטיה

עגינה מקומות 70,000-כ 124 124 צרפת

עגינה מקומות 135,000-כ 380 248 ספרד

עגינה מקומות 2,670 8 3 קפריסין

עגינה מקומות 53,875 395 253 איטליה

Blue Growth in the Mediterranean Sea: The Challenge of Good Environmental Status, 2015

Cruises and Recreational Boating in the Mediterranean, 2011 | Hasan Kacmaz, Marinas Investment Management, February 2018

ים תיכון–סקירת מדיניות ופיתוח | תכנית מתאר ארצית למעגנות 
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סקירת מעגנות בים התיכון| תכנית מתאר ארצית למעגנות 

2018מול  2010שנת 

מונטנגרו

2

9

לבנון

3

3
תוניסיה

29

30

קרואטיה

י.ל

56

צרפת

124

124

ספרד

248

     380

איטליה

253

395

קפריסי

ן

  3   

8

.מהמעגנות נמצאות בצפון מערב הים התיכון 85%

שהן גם היעדים הפופולאריים  , צרפת ויוון, ספרד, איטליה: מהמעגנות מרוכזות בארבע מדינות  75%

. ביותר למסלול שייט

מלטה

6

     13

כריתים

3

      8

טורקיה

37

80
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סקירת מעגנות בים התיכון| תכנית מתאר ארצית למעגנות 

רודוס

המשמש כאחד משלושת  ] מנדראקי[נמל עתיק •

.  צמוד לעיר העתיקה ולנמל. מעגני הסירות ברודוס

מקומות עגינה 200-300 •

מרכז קניות הכולל  , דואר: שימושים אופייניים•

.בנק, טיולי שיט, מסעדות ומסחר

מרסיי

הוסב למעגנת  . נמל מסחרי עתיק במרכז העיר•

.ספורט ונופש גדולה

,  ר"אלף מ 200 -גודלו כ, צמוד לנמל מסחרי•

.בבעלות המדינה. מטר 5עומק 

מטר 90מקומות עגינה ליאכטות עד  3,200•

מסעדות ובתי קפה על  : שימושים אופייניים•

מוזיאונים בתי  , ברים ומועדונים, חזית המים

.בנק ובית מרקחת, מלון
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)אלה פונטה(איטליה 

שנבנתה על נמל  תיירות ומגורים , מעגנת נופש

אלה ואתר    פונטהבים הטירני בצמוד לעיירה 

.70-הנופש שהתפתח בשנות ה

  מחולקת והיא 'ד 100- כ המרינה גודל•

  .מקטעים לשלושה

  -)פורט גרמו(צרפת 

תיירות ומגורים בשפך נחל  , מעגנת נופש•

י יצירת  תעלות  "ע  60-הוקמה בשנות הש

.  בסגנון עיצוב ונציאני

מקומות עגינה עבור סירות באורך עד   1,100•

'מ 55

סקירת מעגנות בים התיכון| תכנית מתאר ארצית למעגנות 
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)אולימפיק(ברצלונה 

מעגנה חדשה כחלק מהתפתחות עירונית•

,  1992נבנתה יחד עם הכפר האולימפי בשנת •

לאורך החוף העירוני המתפתח מחוץ לעיר  

.משני צדדיה חופי רחצה. העתיקה

.משתלבת בטיילת העירונית•

פיתוח  , בתי מלון גדולים 2בתחום המעגנה •

.  מסחרי נרחב ואזורי בילוי

סקירת מעגנות בים התיכון| תכנית מתאר ארצית למעגנות 

)נטסל(מרמריס 

,  מעגנה חדשה כחלק מהתפתחות עירונית•

.  צמודה למבצר מרמריס ולמרכז העיר

העיר מרמריס התחילה כעיירת דייגים קטנה  •

 2והפכה למוקד של תיירות גדול בעקבות בניית 

.מעגנות

מטר 90מקומות עגינה ליאכטות עד  720•

בתי , מרכז קניות וחנויות: שימושים אופייניים•

חדר כושר וחמאם  , פארק ציבורי, קפה ומסעדות

תחנות מוניות   2, טורקי
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תרומה כלכלית

ים תיכון–סקירת מדיניות ופיתוח | תכנית מתאר ארצית למעגנות 

  השיט בתחום ושירותים תיקונים ,עגינה דמי :למשתמשים ומוצרים משירותים למעגנה ישירות הכנסות•

  .'וכד

  בייצור התומכות הכנסות .ובילוי מסחר ,הסעדה :המעגנה ובעורף בתחום מקומית מתיירות הכנסות•

  .ובתעסוקה

  .ובתעסוקה בייצור התומכות הכנסות .ועוד בילוי ,נופש ,ביקור :חוץ מתיירות הכנסות•

  ,בילוי ,פנאי לצרכי סירות של והשכרה תיקון ,ממכירה המעגנה בתחום מקומיים לעסקים הכנסות•

.'וכד עסקים

  'מס את יגדיל ���� שונים לשירותים והביקושים ההוצאות את יגדיל ���� המעגנה ועורף השיט תחום פיתוח

  המקומי התוצר ערך ואת בענף המועסקים

Economic Benefits of Coastal Marinas, UK and Channel Islands, 2005/6
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סקירת מדיניות ופיתוח מעגנות בישראל
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ותכניות סטטוטוריות, מדיניות|  ישראל | תכנית מתאר ארצית למעגנות 

סקירת מדיניות תכנונית בישראל

מדיניות תכנון ארצית ותכנון סטטוטורי•

אמנות וחקיקה סביבתית•

חוקים ותקנות•

סקירה וניתוח מצב תכנוני מעגנות ונמלים

ניתוח תכניות מתאר •

ניתוח תכניות מקומיות•

קיימותניתוח ייעול והרחבה אפשרית למעגנות •
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תמצית קווי מדיניות מוצעים  -מסמך מדיניות המרחב הימי

הרחב לציבור הים הנגשת•

הימית הסביבה שמירת•

הים למקצועות חשיפה•

הישגי וספורט ימי ספורט ,חינוך פעילות הגברת•

בים וחדשנות מחקר פיתוח•

  והקמת למעגנות קיימים ימיים מבנים והסבת הקיימות במעגנות השימוש מקסום –מעגנות•

חדשות מעגנות

  לרבות ,השונים ענפיו על ,הימי המרחב של הכלכלי הפוטנציאל ומיצוי גילוי –כחולה כלכלה•

ימי וספורט שיט

  אחרים משתמשים עם והקונפליקט הסביבתית הפגיעה צמצום תוך פיתוח – הדיג ענף•

  הימי במרחב

ותכניות סטטוטוריות, מדיניות|  ישראל | תכנית מתאר ארצית למעגנות 
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 לחצי תחת ונמצאת צפופה הינה בישראל החוף רצועת

ושימושים משתמשים במגוון ועמוסה פיתוח

:הבאים בהיבטים הקרקע שימושי מיפוי

שימושים לאורך החוף�

מכלולים ואתרים ארכיאולוגיים חופיים וימיים�

אזורים בעלי ערכיות אקולוגית גבוהה, שטחים מוגנים�

מרקם עירוני וחזית עירונית�

י מערכת הביטחון"חופים סגורים ע�

חופים מוכרזים לרחצה�

סקירת מבנה ורגישות החוף|  ישראל | תכנית מתאר ארצית למעגנות 

שבי ציון
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  ,ולים לטבע מהבית הנוער הוצאת•

  של הגדול המשחקים מגרש" שהוא

  ."המדינה

  ,צוות בודתע :הימי החינוך יסודות•

  .הדדית זרהעו צמאותע

  הפעלת :בידיים מיומנות של לימוד•

  בכלי שימוש ,שייט כלי ותחזוקת

.ועוד בסדנה עבודה ,מלאכה

  עתודת יסוד :נוספים לימוד תכני•

  ,השייט כלי התפתחות ,ספורטאים

   הארץ כדור מבנה ,מפרשנות

  הכרת ,אסטרונומיה ,מטאורולוגיה

  כהשלמה מעשי ושייט ,הים

.בכיתה ללימודים

 

ספורט וחינוך ימי|  ישראל | תכנית מתאר ארצית למעגנות 

:האדם של ודמותו אופיו לעיצוב הימי החינוך חשיבות
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לענף ביקוש

  למטרות במעגנות ושימוש עניין בהיקפי גידול•

.ימי ונופש חינוך ,ספורט

  ספורט בפעילות העוסקת האוכלוסייה פלח גידול•

.רישיון / רישום טעונה שאינה ימי ונופש

  ,קטנים שייט כלי 24,000-כ רשומים הספנות ברשות

  קיימים .ימי וחינוך נופש ,ספורט לצורכי המשמשים

.רשומים שאינם שייט כלי אלפי עוד

.

ספורט וחינוך ימי|  ישראל | תכנית מתאר ארצית למעגנות 

הארגונים סוגי

  מטעם ומגמות ימיים ספר בתי – פורמלי חינוך•

.בישראל ימי לחינוך והחברה החינוך משרד

- קהילתיים ומועדונים פורמלי בלתי חינוך•

oים- צופי :תחרותי ספורט למטרות לא ארגונים,  

  זיו ,הלוחם בית ,אתגרים ,זבולון ים- יורדי

.'וכד לחיים עוגן ,נעורים

oשיט מועדוני :והישגי תחרותי ספורט  

  ברמה ובעולם בישראל בתחרויות המייצגים

.אולימפית
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בטוחה ויציאה כניסה•

שקטה מים בריכת•

אידיאליים שאינם בתנאים הפתוח לים יציאה•

השנה ימות מרבית במשך פעילות•

ויעיל בטוח באופן תלמידים של גדולה כמות•

  /מורים חדר/שירותים/כיתות :שירותים אספקת•

ועוד שיט כלי תיקון ,התארגנות חדרי

  קטנים שייט לכלי אחסנה•

.וסביבה בטיחות ,ביטחון היבטי הסדרת•

הפעילויות מגוון הרחבת•

שייט כלי מגוון•

ספורט וחינוך ימי|  ישראל | תכנית מתאר ארצית למעגנות 

  :עיקריים יתרונות -במעגנה ימי חינוך מרכז
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סקירת היבטים הנדסיים|תכנית מתאר ארצית למעגנות 

מבנים הנדסיים לאורך  •

החוף

,  )כיוון ועצמה(רוחות •

משטר גלים וסערות  

  וזרמים

גאות ושפל  •

עליית מפלס הים•

תקנים לתכנון וביצוע  •

,  נתיבי כניסה ויציאה•

קונפליקטים בין כלי שייט  

שונים  

  בטימטריה•

שטח ועומק  •

בתחום הבריכה  

ובתעלת הגישה  

,  שוברי גלים•

מזחים ורציפים  

מתקני קשירה  •

ועגינה
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הרצליה-א"ת

אשקלון

חיפהתל אביב
מודל הסעת החול 

זרם מושרה גלים צפונה  

א  "עד ת
א"ודרומה בין חיפה ות

הוךזאב מהנדס 

הסעת החול | ישראל | תכנית מתאר ארצית למעגנות 

   :מהחוף מטר 800-כ עד של ברצועה ישראל חופי לאורך החול הסעת

צפון לכיוון מדרום :בדרום

דרום לכיוון מצפון  :בצפון

החוף לקו אנכי  :א"בת
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|תכנית מתאר ארצית למעגנות 

לתקן שער

הערכת ביקושים וגיבוש מודל  
ייחודי למעגנה



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

מפה 

חדשה

אשקלון

אשדוד

נמל יפו

תל אביב אתרים

הרצליה

קישון -שביט 

מקומות עגינה קיימים 490כ "סה–צפון 

עכו

שביט

וקיים בפועל מאושר
עכו

הרצליה

תל אביב

נמל יפו

מקומות עגינה קיימים 1,240כ  "סה–מרכז 

מקומות עגינה קיימים 800כ "סה–דרום 

2,530

מקומות עגינה 

קיימים בפועל

7

מעגנות

130

360

756

300

200

550

600

30

מקומות עגינה קיימים   0כ "סה–שרון 

תפרוסת מרחבית  |תכנית מתאר ארצית למעגנות 

מצב קיים ומאושר-היצע מקומות עגינה במרחבי שרות 

2,936

מקומות עגינה  

מאושרים סטטוטורית

740

400

400

וקיים בפועל מאושר

וקיים בפועל מאושר

אשדוד

אשקלון

130

מקומות עגינה בבניה 40+360
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)מספרים מעוגלים(תחזית ארצית לביקוש למקומות עגינה 

31

תחזיתרכיבי המשתמשים העיקריים

מספר כלי השייט למטרות נופש בבעלות  

פרטית
11,000

520י השוכר  "מספר כלי השיט בשכירות תפעול ע

290)  בשכר(מספר כלי השיט להסעת נוסעים 

לחינוך הימי  ) העוגנים(מספר כלי השיט 

במעגנות
840

350כלי שייט לדייג

250(**)כלי שיט לתיירות חוץ  

13,250)מעוגל(כ מקומות עגינה "סה

.  מסך הביקוש של שאר השימושים 2%-ההנחה היא כי חלקה היחסי של התיירות יהיה כ** 

,  צבא, מקומות עגינה בכל מעגנה לתפקידים ימיים שונים ובהם משטרה 15-תוספת של כ

.וכלי שייט לצרכים נוספים, פיקוח, תחזוקה, כיבוי, ביטחון

ארצי  –תחזית כלי שיט | היבטים כלכליים |תכנית מתאר ארצית למעגנות 
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מפה 

חדשה

אשקלון

אשדוד

ראשון לציון

נמל יפו

תל אביב אתרים

נמל תל אביב

שדה דב/רידינג

הרצליה

נתניה

חדרה

חיפה

קישון -שביט 

קריית ים

עכו דרום

נהריה

אזור צפון
עכו

מרחב שרון

מטרופולין תל אביב

מרחב דרום

ביקוש מרחבי לכלי שיט|תכנית מתאר ארצית למעגנות 

2,640

5,400

2,040

מטרופולין חיפה

1,810

970

:הביקוש לא כולל

  15-תוספת של כ•

מקומות עגינה בכל 

מעגנה לתפקידים ימיים  

,  שונים ובהם משטרה

,  כיבוי, ביטחון, צבא

וכלי  , פיקוח, תחזוקה

.שייט לצרכים נוספים

כלי שיט 12,900  -כ ביקוש ל"סה

לדייגים+ 350 

כ תחזית כלי שייט בפריסה אזורית"סה
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תובנות והנחות מוצא| תכנית מתאר ארצית למעגנות

מענה חלקי בלבד לביקושים

מעגנה כמוקד נופש עירוני וחינוך ימי תואמת ערי חוף עם עורף עירוני אינטנסיבי

אזורי/מענה לצרכי אוכלוסיות מגוונות על בסיס מרחבי

ניצול מרבי של מתקנים קיימים

פיתוח מעגנות ללא פגיעה בחופים מוכרזים
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חופי-מרכז עירוני

מרכז לנופש  

ותיירות ימיים

,  מרכז תרבות

ספורט וחינוך ימי

חברהסביבה

כלכלה

פריסה אזורית

תכנון  

והקמה

תפעול  

וניהול

רמת  

שירות

1

2 3

מודל מעגנה כמרכז נופש 

ותרבות ימית ייחודי לישראל

:יעד משולב הכולל

פיתוח מרכז עירוני חופי1.

מרכז תרבות ספורט וחינוך 2.

ימי

מרכז לנופש ותיירות ימיים3.

סביבה -כלכלה –חברה 

מודל מעגנה| תכנית מתאר ארצית למעגנות
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בחינת אפשרויות פיתוח מעגנות חדשות| תכנית מתאר ארצית למעגנות

:עקרונות

השענות על ערי חוף עם עורף עירוני אינטנסיבי

אפשרות הרחבה וניצול מתקנים ימיים קיימים

שמירה על חופים מוכרזים

:נבחנו

המקורית 13א "בתמ" עוגן" -התכנות סטטוטורית

הערכת התכנות פיזית וסביבתית ראשונית

יוזמות פיתוח של הרשויות המקומיות
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מפה 

חדשה

אשקלון

אשדוד

ראשון לציון

נמל יפו

תל אביב אתרים

נמל תל אביב

שדה דב/רידינג

הרצליה

נתניה

חדרה

חיפה

קישון -שביט 

קריית ים

עכו דרום

נהריה

מרחב צפון ומטרופולין חיפה

חדרה

נמל חדרה

נתניה

עכו

אשדוד

אשקלון

מרחב שרון

מטרופולין תל אביב

מרחב דרום

שדה דב

א מורחב"נמל ת

בת ים

מורחב" אתרים"

צ"ראשל

הרצליה

נמל יפו

קיים" אתרים"

נמל תל אביב

י"חח–רדינג

נמל מערבי חיפהבת גלים
קריית יםשביט

נמל עכו

נמל עכו מורחב  

פרוטארוםעכו 

נהריה

קריית חיים

תפרוסת מרחבית  |תכנית מתאר ארצית למעגנות 

הרחבה והקמה, אתרים לבחינת ייעול

מתקן קיים

אתר מעגנה לבחינה

מטרופולין חיפה
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פרמטריםעקרונות

מחוזיות ועירוניות, התאמה לתוכניות מתאר ארציותהיבטים סטטוטוריים

.ניצול מיטבי של אפשרויות פיתוח מקומות עגינה במרחב התכנוןהשתלבות במערך המעגנות במרחב ובאזור

השתלבות במערך עירוני

השתלבות במערך עירוני קיים ומתוכנן והתאמת תנאי העורף  

המידי לפיתוח מעגנה

הולכי רגל  , רכב פרטי, צ"תח -נגישות מבקרים ומשתמשים 

.ואופניים

נגישות רכב שרות וחרום  

יכולת הקמת מעגנה בתחום המים ומבחינה הנדסיתהיבטים הנדסיים

מינימום פגיעה באתרי   -היבטים סביבתיים 

טבע ונוף מוגנים

השפעה על משטר הסעת החול ועל חופים סמוכים צורך  

במערכת שוברי גלים משלימים

פגיעה בערכי טבע בחוף ובעורף החוף ומידת הפרת השטח  

היבשתי במצב הקיים והמתוכנן

פגיעה בערכי טבע בתחום הים

הגדרת פרמטרים| תכנית מתאר ארצית למעגנות
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הגדרת פרמטרים| תכנית מתאר ארצית למעגנות

יכולת הקמת מעגנה מתפקדת ועונה לסטנדרטיםהיבטים תפעוליים

אפשרות מתן   -היבטים של חינוך ימי  

מענה לצורכי החינוך הימי

אפשרות לעגינת כלי שייט

מתקני עורף ואחסנת סירות  

חוזק עירוני–היבטים כלכליים 

יתרונות לגודל

השפעת המעגנה על הכלכלה העירונית  

אטרקטיביות לתיירות חוץ ופנים

עלות שולית בהשקעה לתוספת מקום עגינה

למקומות עגינה אזוריים וארציים לביקושיםמתן מענה לביקושיםמענה 
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|תכנית מתאר ארצית למעגנות 

הצעת צוות התכנון
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שינוי ללא -יפו מעגנת

 -א"ת-מעגנת אתרים

הרחבה

ייעול -מעגנת אשקלון

 -מעגנת אשדוד

ייעול והרחבה

קיימותייעול והרחבת מעגנות  -ניתוח מפורט  | תכנית מתאר ארצית למעגנות

 -מעגנת הרצליה

ייעול והרחבה

  -מעגנת נמל תל אביב

מתקן קיים השמשת

בחינת מעגנות ומתקנים קיימים

תיאור כללי

מסגרת תפעול ואינטנסיביות

משתמשים/סוגי פעילות

תיאור תשתית ימית ופיזית

אורך חוף תפוס

מאפיינים תכנוניים וחזותיים של המעגנה והעורף  

הסמוך

הנדסיים וכלכליים, היבטים סביבתיים

היבטי חינוך ימי

תשתיות והיבטים תפעוליים

בעיות ומגבלות בהיבטים שונים

כניות לעתידת/תחזיות/מגמות

הרחבה ופיתוח נוסף, אפשרויות מיצוי פוטנציאל קיים

נושאים לטיפול והסדרה
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קיימותייעול והרחבת מעגנות  -ניתוח מפורט  | תכנית מתאר ארצית למעגנות

בחינת מעגנות ומתקנים קיימים

תיאור כללי

מסגרת תפעול ואינטנסיביות

משתמשים/סוגי פעילות

תיאור תשתית ימית ופיזית

אורך חוף תפוס

מאפיינים תכנוניים וחזותיים של המעגנה והעורף  

הסמוך

הנדסיים וכלכליים, היבטים סביבתיים

היבטי חינוך ימי

תשתיות והיבטים תפעוליים

בעיות ומגבלות בהיבטים שונים

כניות לעתידת/תחזיות/מגמות

הרחבה ופיתוח נוסף, אפשרויות מיצוי פוטנציאל קיים

נושאים לטיפול והסדרה

 -נמל חיפה ופולינום

הסבת מתקן קיים

הרחבה -עכו מעגנת

 -רידינג

מתקן קיים השמשת

נמל חדרה

  -קישון/מעגנת שביט

ייעול והרחבה



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

דב שדה -א"ת 

-נמל תל אביב

הרחבה מערבה

לציון ראשון -ים בת

נתניה
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  חדשותאפשרויות הקמת מעגנות  | תכנית מתאר ארצית למעגנות

מגבלות סביבתיות  •

)  תכנוני והנדסי(ופיזיות 

היבטים כלכליים  •

וסטטוטוריים

השתלבות במבנה  •

העירוני והאזורי ובסביבה  

החופית

פריסה ארצית  •

אמות מידה•

בחינה מפורטת למעגנות חדשות  

:כמוקדי בילוי ונופש עירוניים



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

חדרה

בת גלים -חיפה

קרית חיים וקריית ים

נהריה
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פרוטרום –עכו

  חדשותאפשרויות הקמת מעגנות  | תכנית מתאר ארצית למעגנות

מגבלות סביבתיות ופיזיות  •

)  תכנוני והנדסי(

היבטים כלכליים וסטטוטוריים•

השתלבות במבנה העירוני  •

והאזורי ובסביבה החופית

פריסה ארצית  •

בחינה בהתאם לאמות מידה•

בחינה מפורטת למעגנות חדשות  

:כמוקדי בילוי ונופש עירוניים



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

מעגנת אשדוד

מעגנת אשקלון

אשדוד

אשקלון

41כביש 

4כביש 

ניצנים

3כביש 

35כביש 

מרחב דרום -ניתוח מפורט | תכנית מתאר ארצית למעגנות
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תכנית מתאר ארצית  מעגנות

:מערבה או/ו צפונה המעגנה הרחבת בבחינת שיקולים

והמצוק החוף במבנה פוטנציאלית פגיעה•

  ערך בעלי ארכיאולוגיים באתרים פגיעה•

מוכרזים בחופים פגיעה•

משמעותי עירוני חוף שטח תפיסת הרחבת•
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הדמייה -מבט מהים על המעגנה
כניסה למעגנה

אשקלון -מרחב דרום -ניתוח מפורט | תכנית מתאר ארצית למעגנות

 המעגנה ייעול -התכנון צוות המלצת

  מרכז כוללת ,העירוני בחוף משתלבת ,מתפתח עירוני ממוקד חלק מהווה ,קיימת מעגנה
והאזור העיר את המשרת ימי חינוך

:המעגנה קיבולת להרחבת המלצות

 מקומות 80- כ .והדרומי מזרחי-הדרום הרציף של השמשה•

.עגינה

.דייג סירות 30-כ לדייגים עגינה מקומות הסדרת•

.עגינה מקומות 70 -דייגים רציף פינוי•

.עגינה מקומות 50-כ העמודים והורדת עגינה שיטת שינוי•

מקומות עגינה מהמצב הקיים בפועל 230-תוספת של כ -כ"סה

הדמייה



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

  מחדש ארגון :הימי והספורט החינוך של ראוי פיתוח

  תוספת והקצאת והיבשתי הימי התפעולי השטח של

בנוי ושטח קרקעי שטח

  אחסנה אזור :המעגנה של התפעולית יכולת שדרוג

  הדלק תחנת שדרוג ,ייעודיים מבנים הקמת ,ראוי

.ראויים לא ושימושים מטרדים ופינוי

  שיפור :למשתמשים השירותים מערך שדרוג

השייטים לקהל מתקנים
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אשקלון -מרחב דרום -ניתוח מפורט | תכנית מתאר ארצית למעגנות

  ,בעורף הבינוי השלמת :מעגנה – עיר הקשר חיזוק

  ,הנגישות שיפור ,וספורט תיירות תומכי שימושים

  אל הציבור נגישות הטיילת מעבר ורציפות חיבוריות

  .המים קו

  צפונית פנימית חזית שיפור :המעגנה חזות שיפור

התפעולי והעורף ]מסעדות[

  מענה ומתן הדייגים פעילות הסדרת :דייגים פעילות

לצרכיהם

 -המלצת צוות התכנון



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

: המעגנה קיבולת להרחבת המלצות

  .מבפנים הגדול הגלים שובר על מקומות 150-בכ עגינה קיבולת הרחבת•

 250-300- בכ המעגנה נפח והגדלת צפונה המשני הגלים שובר העתקת•

.עגינה מקומות

עגינה מקומות 400-450-כ של תוספת כ"סה
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אשדוד -מרחב דרום -ניתוח מפורט | תכנית מתאר ארצית למעגנות

המעגנה והרחבת ייעול -התכנון צוות המלצת

  ,עתידי עירוני ממוקד כחלק לפיתוח פוטנציאל מהווה ,קיימת מעגנה
  ושדרוג שיפור מחייבת ,והאזור העיר את המשרת ימי חינוך מרכז כוללת

  והספורט החינוך של ראוי פיתוח

 -  הימי החינוך פעילות הרחבת :הימי

 שירות ושטחי מתקנים תוספת

 כיתות בין הקשר שיפור עורפיים

.הימית ליציאה הלימוד

  של התפעולית היכולת שדרוג

 הקיימת התשתית שיפור :המעגנה

  העגינה אפשרויות וייעול והסדרה

.הקיימת הבריכה של והניצול
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:למשתמשים השירותים מערך שדרוג

  ושדרוג שיקום ,ורצויים הכרחיים שירותים הוספת

  .הריסתו או והציבור המעגנה לטובת המרכזי המבנה

:מעגנה –עיר הקשר חיזוק

  השלמת ,הרחב לציבור ושטחיה המעגנה פתיחת

  הנגישות הגדלת ,המעגנה בעורף העירוני הפיתוח

  חיבור ,הסמוכים ומהחופים הבנוי מהעורף רגל להולכי

  .הסמוכה העירונית הפעילות אל המעגנה

אשדוד -מרחב דרום -ניתוח מפורט | תכנית מתאר ארצית למעגנות

:המעגנה חזות שיפור

  הכניסות הסדרת ,הציבורי המרחב ושיפור שדרוג

  שיפור ,קיים מוזנח ושילוט מפגעים ,הגידור והורדת

.ושירותים מתקנים של והוספה תחזוקה

  ושירותי שטחי של יעיל לניצול ארגוני מערך שיפור

המעגנה



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

אתרים

מקומות  

עגינה  

מאושרים

מקומות  

עגינה  

קיימים  

  בפועל

המלצת הצוות

כ  "סהמקומות עגינה מוצעים

מקומות  

עגינה

תחזית ביקוש  

למקומות  

עגינה

מענה 

לביקושים

להקמהלהרחבהלייעול

23000630ייעול600400אשקלון

2,600

24%

550400אשדוד
ייעול  

והרחבה
150250080031%

מרחב  

דרום
1,15080038025001,4302,60055%
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:לא כולל

  ,ביטחון ,צבא ,משטרה ובהם שונים ימיים לתפקידים מעגנה בכל עגינה מקומות 15- כ של תוספת•

.נוספים לצרכים שייט וכלי ,פיקוח ,תחזוקה ,כיבוי

.אשקלון במעגנת שייט כלי 30 .התיכון הים חוף לאורך דייג למטרות שייט כלי 350-כ של תוספת•

סיכום תחזית כלי שייט בפריסה אזורית והמלצות הצוות למרחב דרום

מרחב דרום -ניתוח מפורט והמלצות | תכנית מתאר ארצית למעגנות



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

מבט מכוון דרום לחוף  

ראשון ומפגש עם בת ים

דרום אביב תל מטרופולין

מרכז אביב תל מטרופולין

צפון אביב תל מטרופולין
מעגנת הרצליה

שדה דב 

רדינג

נמל תל אביב

אתרים

נמל יפו

בת ים

ראשון לציון

4כביש 

5כביש 

20כביש 

2כביש 

1כביש 
20כביש 

צפוןמטרופולין תל אביב

מרכז

דרום

הרצליה
רמת השרון

תל  

-אביב

יפו

בני ברק

גבעתיים

רמת גן

חולון

צ"ראשל

ים-בת

פתח  

תקווה

אור יהודה

ג"נתב
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|

א"מטרופולין ת–ניתוח מפורט |' שלב ג



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

חדשה מעגנהל מתאים אינו ים בת חוף -התכנון צוות המלצת

  הים בתחום ,קשה נגישות ,במיוחד צר חוף שטח ,בנוי אזור :ים בת צפון•

.גידוד טבלאות הכוללת ימית שמורת

.קשה שירות רכב נגישות ,מוכרזים רחצה חופי ,בנוי אזור :ים בת מרכז•

  לפארק המיועד שטח חשבון על חפורה מעגנה מוצעת :ים בת דרום•

 400-500- כ של במרחק גלים ושוברי שיט תעלת חפירת מחייבת .ציבורי

  חפירה .סמוכים בחופים ופגיעה החולות הסעת על השפעה -  בים 'מ

  האזור של התהום מי למפלסי גדול לנזק לגרום עשויה 'מ 6- כ של לעומק

  .ן"השפד של ההזנה לאזור עד
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בת ים–א "מטרופולין ת–ניתוח מפורט והמלצות |' שלב ג

מתאר בת ים. ת



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

התכנון תפיסת את תואם אינו המעגנה מיקום -התכנון צוות המלצת

 פתוח חוף שטח ותופסת עירוני לעורף צמודה אינה ,תכנון תפיסת תואמת לא
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צ"ראשל–א "מטרופולין ת–ניתוח מפורט והמלצות |' שלב ג

  שעתיד צבאי מתקן בשטח נמצאת•

להתפנות

  לחוף הצמוד האזור :1 א"תמ•

 יישמר" חוף כמכלול יסומן הדרומי

  .לים בזיקה כמרחב הפתוח השטח

  :ראשון חולות מוצעת טבע שמורת•

  גבוהה וסביבתית אקולוגית רגישות

.חופית לשמורה תכנון בהליכי

  לתהליכי חשש יש :חולות הסעת•

  .הגנה המחייבים מצפון הרס



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

  ,ערך בעלי ארכיאולוגיים באתרים פגיעה עקב המעגנה את להרחיב לא -התכנון צוות המלצת

  .גבוהה ערכיות בעלי אקולוגיים ובאזורים העתיק הנמל במרקם

ולדייג  ספורט ,ימי לחינוך משמש  ימי בפיתוח מוגבל  ,קיים היסטורי נמל
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נמל יפו–א "ת| א "מטרופולין ת–ניתוח מפורט |' שלב ג

נמל יפו מצפון

  השלמת :מעגנה –עיר הקשר חיזוק

  המעגנה בעורף העירונית הבניה

.השימור נושא והסדרת

  חזות שיפור :המעגנה חזות שיפור

  של והוספה קיימים מבנים ותחזוקת

.נדרשים  מתקנים

  של התפעולית יכולת שדרוג

  אפשרויות וייעול הסדרה :המעגנה

  הבריכה של והניצול העגינה

.הקיימת

  ומקומות עגינה מקומות לתוספת קרקע שטח או מחסן השמשת :הימי והספורט החינוך של ראוי פיתוח

.'וכד שירותים ,כיתות ,קטנים שייט לכלי אחסון

.ימי ונופש שיט בפעילות פגיעה ללא הדייגים פעילות הסדרת :דייגים פעילות



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

קיימת מעגנה שיפור -התכנון צוות המלצת

  בעורף בניה ניצול :הימי והספורט החינוך של ראוי פיתוח

  החינוך מבני של והסדרה נלווים שימושים עבור המעגנה

.קבועים למבנים ומעבר הימי

  אפשרויות קיימות :המעגנה של התפעולית יכולת שדרוג

.תומכים עורף שטחי להקצאת ביותר מצומצמות

  עורף שירותי והסדרת למשתמשים השירותים מערך שדרוג

  ,נלווים שימושים עבור המעגנה בעורף בניה ניצול :נדרשים

  רכב גישת שיפור ,משתמשים מועדון לפעילות מקום יצירת

  העורף למשתמשי חניה פתרונות מתן ,בסירות וטיפול שרות

העירוני
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מעגנת אתרים–א "ת|  א"מטרופולין ת–ניתוח מפורט והמלצות |' שלב ג

  שירותי הוספת :מעגנה –עיר הקשר חיזוק

  והגידור המעברים פתיחת ,והסעדה מסחר

.למעגנה מסביב

  העורף אל הפונה המעגנה חזות שיפור

  העירוני



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

   - העגינה נפח והכפלת מערבה הרחבה

  עלויות(  חדשה מעגנה הקמת משמעותה

  חוף שטח תופסת אינה | )במיוחד גבוהות

   עלולה | אינטנסיבי עירוני ממוקד חלק | נוסף

  הסמוכים בחופים  ,הימית בסביבה לפגוע

  .החול ובהסעת

55

מעגנת אתרים–א "ת| א "מטרופולין ת–ניתוח מפורט והמלצות |' שלב ג

הצעת הרחבה למעגנת אתרים

 המעגנה הרחבת –התכנון צוות המלצת

  לקדם יהיה ניתן ולא במידה ,מערבה

  במרחב משמעותיות חלופיות אפשרויות

  הצעות השלכות לבחון יהיה ניתן ,א"ת

אתרים מעגנת להרחבת

  עירוני עורף על נשענת ,קיימת מעגנה

  החוף מעורף קשה נגישות .אינטנסיבי

 נדרשים עורף שירותי בפיתוח וקושי העירוני

)מיובש שטח על ימוקמו(



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

 רצועת תופס אינו |קיים מתקן השמשת

  | חופי  עירוני ממרכז  חלק | נוספת חוף

ימי חינוך בתגבור תומך
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א"נמל ת–א "ת| א "מטרופולין ת–ניתוח מפורט והמלצות |' שלב ג

 לפיתוח קיים מתקן השמשת – התכנון צוות המלצת

 י"ע קטנים כלים 110-לכ הימי לחינוך מעגנה

.ומערבה צפונה הגלים שובר הארכת

 .ימי לחינוך לנמל הסבה העובר קיים היסטורי נמל

  . התכנון תפיסת תואם



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

  למעגנת חלופית כאפשרות הקיים לנמל ממערב חדשה מעגנה הקמת –התכנון צוות המלצת

.הימי לחינוך 10%-כ לפחות מהם עגינה מקומות 700-כ הכוללת חדשה מעגנה הקמת .דב שדה

  עירוני מוקד פיתוח מאפשר ,מתוכנן אינטנסיבי עירוני עורף על נשען – התכנון תפיסת תואם

   מסוימת במידה פוגע ,]א"ת בנמל מורחבת למעגנה חילופי[  .ימית ותרבות חינוך של משמעותי

רחצה ובחופי טבע בערכי
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א המורחב"נמל ת–א "ת| א "מטרופולין ת–ניתוח מפורט והמלצות |' שלב ג

הצעת הרחבה למעגנת אתרים

אילוסטרציה -מעגנה גדולה



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

עגינה מקומות 300  המוסיף קיים מתקן השמשת –התכנון צוות המלצת

החוף פארק בפיתוח ומשתלב אביב תל לעיר צמוד ,ימי וספורט חינוך לשרת מתוכנן -קיים ימי מתקן
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רידינג–א "ת| א "מטרופולין ת–ניתוח מפורט והמלצות |' שלב ג

  | שירות ודרך רגל הולכי גשר י"ע מדרום לעיר חיבור

  אין | המעגנה של הצפוני בחלקה מתוכנן ימי חינוך

  משטר על השפעה כל אין | נוספים חוף שטחי תפיסת

  על השפעות כל אין וכן סמוכים וחופיםהחול הסעת

  קיים מבנה -  ההקמה לעת וימיים חופיים גידול בתי

.הימית הסביבה עם משקל בשיווי המצוי



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

עגינה מקומות 500-700-לכ חדשה מעגנה הקמת –התכנון צוות המלצת

  עירוני מוקד פיתוח מאפשר ,מתוכנן אינטנסיבי עירוני עורף על נשען - התכנון תפיסת תואם

  מסוימת במידה פוגע ,]א"ת בנמל מורחבת למעגנה חילופי[ .ימית ותרבות חינוך של משמעותי

.רחצה ובחופי טבע בערכי
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שדה דב–א "ת| א "מטרופולין ת–ניתוח מפורט והמלצות |' שלב ג

  צפוי :סדימנטולוגיות השפעות•

  החול הסעת על מצטבר אפקט

  מעגנות שתי תפותחנה אם באזור

  600 של למרחק )ואתרים דב שדה(

החוף מקו 'מ

  נישות באזור :סביבתיות השפעות•

  בינונית ברגישות אקולוגיות

  סלעי הסרת( להיפגע שעלולות

)החוף



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

  מקומות 91-כ של תוספת :המעגנה קיבולת הרחבת

.עגינה מקומות 831 פוטנציאלית קיבולת כ"סה

  שטח הרחבת י"ע הימי והספורט החינוך של ראוי פיתוח

.למעגנה מצפון

 אפשרויות הרחבת :המעגנה של התפעולית יכולת שדרוג

.עורף שטחי וניצול העגינה

60

מעגנת הרצליה–א "מטרופולין ת–ניתוח מפורט והמלצות |' שלב ג

  תרבות כמוקד המעגנה והפעלת למשתמשים השירותים מערך שדרוג

.ימי וחינוך

  הפוטנציאל ומיצוי המעגנה עורף פיתוח :מעגנה –עיר הקשר חיזוק

  מדרום החופים את המחברת טיילת שילוב ,שלה והתפעולי התשתיתי

  .למעגנה צ"ותח אופנים רוכבי / הרגל הולכי גישת שיפור ,ומצפון

והרחבה ייעול - התכנון צוות המלצת

  ימי חינוך מרכז כוללת ,העירוני בחוף משתלבת ,מתפתח עירוני ממוקד חלק ,קיימת מעגנה

והאזור העיר את המשרת



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

אתרים

מקומות  

עגינה  

מאושרים

מקומות  

עגינה  

קיימים  

  בפועל

המלצת הצוות
כ מקומות  "סהמקומות עגינה מוצעים

עגינה

תחזית ביקוש  

למקומות  

עגינה

לביקושיםמענה 

להקמהלהרחבהלייעול והשמשה

0לא מומלץ0בת ים

0לא מומלץ0צ"ראשל

5,400

200200נמל יפו
לא מוצעת 

תוספת
0002004%

110001102%השמשה0א"נמל ת

300300**מעגנת אתרים
 -הרחבה

מעגנה חלופית
03000300+30011%-5%

300003006%השמשה0רדינגמעגנת 

מעגנת

שדה דב 
0

מעגנה   -הקמה

חלופית
005005009%

א  "נמל ת

המורחב
0

מעגנה   -הקמה

חלופי
0070070013%

4744083115%ייעול והרחבה756740מעגנת הרצליה

כ מרחב  "סה

מרכז
1,2561,24045744300-7002,041-2,4415,40045%-38%
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א"מטרופולין ת–ניתוח מפורט והמלצות |' שלב ג

א המורחב"נמל ת/ מעגנת אתרים מומלצת להרחבה בעדיפות אחרונה במקרה ולא תוקם מעגנת שדה דב** 

כלי שייט   350-כתחזוקה פיקוח וכלי שייט לצרכים נוספים ותוספת של , כיבוי, ביטחון, צבא, מקומות עגינה בכל מעגנה לתפקידים ימיים שונים ובהם משטרה 15-תוספת של כ: לא כולל

.  לאורך חוף הים התיכוןלמטרות דייג 

א"סיכום תחזית כלי שייט בפריסה אזורית והמלצות הצוות למטרופולין ת



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

חדרה

נתניה

4כביש 

מרחב שרון–ניתוח מפורט ' שלב ג

נתניה

חדרה

שדות ים

קיסריה

  זכרון

יעקב

כוכב יאיר

6כביש 

2כביש 

57כביש 
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תכנית מתאר ארצית  מעגנות

  עגינה מקומות 700-כ של חדשה מעגנה הקמת –התכנון צוות המלצת

מתוכנן אינטנסיבי עירוני עורף על נשען - התכנון תפיסת תואם

63

נתניה  –מרחב שרון –ניתוח מפורט והמלצות |' שלב ג

אזור  

המזבלה

  עירונית תכנית מאושרת המעגנה בעורף | ימית ותרבות חינוך של עירוני מוקד פיתוח מאפשר

  מוכרז שאינו חוף תפיסת | עירוני למוקד והסבתו ")הפסולת הר(" פגוע אזור שיקום |אינטנסיבית

  ברצועת פגיעה |מינימלית ארוזיה צפויה פולג בפתחת |מדרום החוף על ההגנה הרחבת מחייב |לרחצה

בינונית אקולוגית בערכיות טבולים וסלעים חוף סלעי



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

הצפוני בחוף עגינה מקומות 700-כ של חדשה מעגנה הקמת –התכנון צוות המלצת

  עירוני מוקד פיתוח מאפשר ,מתוכנן אינטנסיבי עירוני עורף על נשען –התכנון תפיסת תואם

 חוף תיצור מעגנה .הפתוח החופי בשטח וחלקית חוף בסלעי פוגע .ימית ותרבות חינוך של

 .לרחצה לשמש שיוכל חולי

64

חדרה  –מרחב שרון –ניתוח מפורט והמלצות |' שלב ג

חדרה הכחמבט מלמעלה על תחנת 

:אפשרית למעגנה מיקומים 2 נבדקו

  הפיתוח שטח מרכז - הצפוני החוף1.

  .שבתוקף המתאר תכנית לפי העירוני

  כלא נמצא - י"חח נמל בסיס על מעגנה2.

מתאים



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

אתרים

מקומות  

עגינה  

מאושרים

המלצת הצוות
מקומות עגינה  

מוצעים להקמה

תחזית ביקוש  

למקומות עגינה

לביקושיםמענה 

0נתניה
הקמת  

מעגנה
700

2,040

34%

0חדרה
הקמת  

מעגנה
70034%

1,4002,04064%מרחב שרון
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:לא כולל

,  תחזוקה, כיבוי, ביטחון, צבא, מקומות עגינה בכל מעגנה לתפקידים ימיים שונים ובהם משטרה 15-תוספת של כ•

.פיקוח וכלי שייט לצרכים נוספים

.  לאורך חוף הים התיכוןכלי שייט למטרות דייג  350-כתוספת של •

מרחב שרון -תחזית כלי שייט בפריסה אזורית ופוטנציאל מקומות עגינה

שרון מרחב–ניתוח מפורט והמלצות |' שלב ג

י"חחהוספת רציף לחקלאות ימית מצפון למעגן 



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

חיפה מטרופולין

צפון אזור

בת גלים -חיפה

קריית חיים

קריית ים

עכו נמל

נהריה

מעגנת שביט חיפה

קריית ים

קריית חיים

4כביש 

85כביש 

79כביש 

ל"רפא

עכו

נהרייה

פולינום/ נמל מערבי -חיפה
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מרחב צפון–ניתוח מפורט |' שלב ג



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

:חלופות תכנון במטרופולין חיפה 5קיימות 

ד חיל הים"מותנה בפינוי בה -בת גליםמעגנה מוצעת ב. 1

.לא חזוי בטווח התכנית, מותנה בפינוי בסיס חיל הים - נמל המערבימעגנה ב. 2

הקיימת עם אפשרות הרחבה שביטמעגנת . 3

המיכליםחוות  -קריית חייםמעגנה רעיונית ב. 4

קרית יםמעגנה רעיונית ב. 5
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חיפהמטרופולין –ניתוח מפורט |' שלב ג

1

2

3

4

5



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

  עגינה מקומות 700-לכ חדשה מעגנה הקמת –התכנון צוות המלצת

 בפינוי מותנה .סלעי מלאכותי חוף על נשען ,אינטנסיבי עירוני עורף על נשען - התכנון תפיסת תואם

.צבאי מתקן
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בת גלים–מטרופולין חיפה –ניתוח מפורט והמלצות |' שלב ג

  מעגנה חיפוש אזור מאשרת 2007 - מ 3/13 א"תמ•

  במקטע נמצא המיקום .2- ו 1 מקטעים את הכולל

  ,תיירות שירותי ,מלון בתי ,בנויים אזורים חידוש .2

ימי וספורט נופש ,מסחר

  מגורים שכונת עבור הים חיל ד"בה פינוי מתוכנן•

.ים וחזית

  ,חופית חול רצועת של תפיסה אין :סביבה

  חול העברת לחייב עלולה הימי המבנה הקמת

  ימית טבע לשמורת קרבה ,מדרום מצטבר

  .שקמונה



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

  של התכנון בטווח לא -עגינה מקומות 500-1,000 חדשה מעגנה הקמת – התכנון צוות המלצת

התכנית

  עירוני מוקד פיתוח מאפשר ,מתוכנן אינטנסיבי עירוני עורף על נשען -   התכנון תפיסת תואם

  טבע בערכי  פוגע אינו .ימית ותרבות חינוך מוקד והקמת חיפה של הים מחזית כחלק גדול

.מאושרת תכנית קיימת .הצבאי המתקן בפינוי מותנה .רחצה ובחופי
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נמל מערבי–מטרופולין חיפה –ניתוח מפורט והמלצות |' שלב ג

חזית היםנמל חיפה ממזרח 



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

  בערכי פוגע אינו | לפארק צמוד קטן מוקד פיתוח מאפשר

 ישמשו העורף ומתקני הימי מהשטח חלק | טבע

  כלי וכניסת בתפקוד משמעותי קושי | ימית לחקלאות

.נמל בשטחי המעבר לאור שיט

72

מעגנת שביט–מטרופולין חיפה –ניתוח מפורט והמלצות |' שלב ג

 חקלאות לטובת חלק מהם עגינה מקומות 200-כ תוספתו המעגנה הרחבת-התכנון צוות המלצת

.עגינה מקומות 600 כ"סה .ימית לחקלאות עורף ושטח נפרד רציף הקצאת ,ימית

 .חוף שטח תופס שאינו נמלי שטח על קיימת מעגנה הרחבת - התכנון תפיסת את חלקית  תואם



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

התכנון צוות המלצת

  אזור יצירת :הימי והספורט החינוך של ראוי פיתוח•

ימית תרבות של לפעילויות ציבורי

  שטח שדרוג :המעגנה של התפעולית יכולת שדרוג•

.ישנים מבנים ושדרוג שיפוץ ,המספנה

  שימוש :למשתמשים השירותים מערך שדרוג•

  נפרד שטח יצירת ,מסחרי לפיתוח העורפי בשטח

.ימית חקלאות של עורף לשימושי

  לרצף קישוריות יצירת :מעגנה –עיר הקשר חיזוק•

  ותרבות סביבה בנושאי ציבורי ענין פיתוחו העירוני

ימית
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מעגנת שביט–מטרופולין חיפה –ניתוח מפורט והמלצות |' שלב ג

  חזות יצירת :המעגנה חזות שיפור•

  אירוח שירותי גם הכוללת נאותה

והסעדה

  פעילות ניהול :דייגים פעילות•

  המערכות והסדרת דייגים

לשירותם



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

נלווים ומתקנים חדשה מעגנהל מתאים אינו חיים בקריית המוצע האזור–התכנון צוות המלצת

  עירוני עורף על נשענת אינה -התכנון תפיסת את תואמת אינה -חפורה למעגנה רעיונית הצעה

במפרץ החולות בהסעת לפגוע ועלולה הימי המוצא על הגנה מחייבת ,אינטנסיבי
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חיים קרית–מטרופולין חיפה –ניתוח מפורט והמלצות |' שלב ג

מבט על מפרץ הקריות מדרום

-200- לכ מיועדת הרעיונית המעגנה•

  שיט לכלי ,עגינה מקומות 400

  קטנה השפעה בעלת – ולכן קטנים

  .הביקושים על

  מתאר לתכניות מתאימה אינה•

.ועירוניות מחוזיות ,ארציות

  נמצאים הקריות חופי :סביבה•

  משמעותית אירוזיה בתהליכי

  מבנה .קבועה חול להזנת ונזקקים

  בניהול לשינויים יגרום נוסף ימי

  הרס ולפוטנציאל באזור החול מאזן

  .בחופים נוסף

  של הפרמטרים על עונה אינה•

.וכלכליים תפעוליים היבטים



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

הצעה חליפית למעגנה בבת   -מקומות עגינה 500-700-הקמת מעגנה לכ–המלצת צוות התכנון 

גלים

מאפשר פיתוח מוקד עירוני  ,  נשען על עורף עירוני מתפתח -תואם חלקית את תפיסת התכנון   

מחייבת  . המשרתים אוכלוסייה רחבהפוגע  בחופי רחצה ערכיים . של חינוך ותרבות ימית

בשירותי מעגנה והן בפיתוח כלכלי בעורף החוף, השקעה משמעותית הן בפיתוח בתחום המים
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ים קרית–מטרופולין חיפה –ניתוח מפורט והמלצות |' שלב ג

ים קריתמבט מצפון על רצועת חוף 

  בערכי פגיעה להיות עתידה לא :סביבה

 הקריות חופי | הים בתחום טבע

 משמעותית אירוזיה בתהליכי נמצאים

  ימי מבנה -קבועה חול להזנת ונזקקים

  בניהול לשינויים יגרום שיוקם נוסף

  הרס ולפוטנציאל באזור החול מאזן

בחופים נוסף
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אתרים

מקומות  

עגינה  

מאושרים

מקומות  

עגינה  

קיימים  

  בפועל

המלצת הצוות

מקומות עגינה מוצעים
כ מקומות  "סה

עגינה

תחזית ביקוש  

למקומות  

עגינה

לביקושיםמענה 

להקמהלהרחבהלייעול והשמשה

00700700הקמה0בת גלים

1,810

39%

נמל מערבי

ייעול והסבה  

של מתקן  

קיים

500-100000500-1000
לא רלבנטי   

  לביקושים

בטווח התכנית

360מעגנת שביט

360+40  

בימים (

אלה  

הקמת  

)רציפים

ייעול  

והרחבת  

מתקן קיים

2000040033%

לא מומלץ0חיים קרית

00**ים קרית
  -הקמה

מעגנה  

חלופית

0700070039%

כ מרחב  "סה

מרכז
3604000200-700700560-70072%
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חיפה מטרופולין–ניתוח מפורט והמלצות |' שלב ג

סיכום תחזית כלי שייט בפריסה אזורית והמלצות הצוות למטרופולין חיפה

.  ים מומלצת להקמה במידה ולא תמומש אחת החלופות במטרופולין חיפה קריתמעגנת ** 

כלי שייט   350-כתחזוקה פיקוח וכלי שייט לצרכים נוספים ותוספת של , כיבוי, ביטחון, צבא, מקומות עגינה בכל מעגנה לתפקידים ימיים שונים ובהם משטרה 15-תוספת של כ: לא כולל

.  לאורך חוף הים התיכוןלמטרות דייג 



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

קיים נמל ושיפור ייעול -התכנון צוות המלצת

  למעלה .למעגנה נדרשים לסטנדרטים עונה ואינו קטן ,עגינה מקומות 130 כולל ,קיים נמל

  .מקומיים דייגים משרתים העגינה ממקומות ממחצית

העיר עכו–אזור צפון –ניתוח מפורט והמלצות |' שלב ג

  ,עגינה שטחי הקצאת :הימי והספורט החינוך פיתוח

  חינוך למרכז הצמוד בעורף בנוי ושטח חוף שירותי

  לקציני ס"בבי הימי החינוך עם ושילובו ימית ותרבות

עכו ים

  פיתוח הסדרת :המעגנה של תפעולית יכולת שדרוג

המורחבת במעגנה ושילובה בליקויים וטיפול המעגנה

למשתמשים השירותים מערך והרחבת שדרוג

 והסדרת לעיר המעגנה חיבור :מעגנה –עיר הקשר חיזוק

  אופי בעלי ושירותים עסקים הוספת ,וחניה צ"תח נגישות

למעגנה בצמוד ימי

  בעיר והשתלבות חזותי פיתוח :המעגנה חזות שיפור

העתיקה

פעילותם של והסדרה הדייגים על פיקוח :דייגים פעילות



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

מקומות 430 כ"סה .עגינה מקומות 300-כ של תוספת .המעגנה הרחבת  -התכנון צוות המלצת

  עירוני ממוקד חלק תהווה ,התכנון תפיסת את תואמת ,עגינה מקומות 300 תוספת -מוצעת הרחבה

  .והאזור העיר את המשרת ימי חינוך ובמרכז ,העירוני בחוף משתלבת ,היסטורי ומאתר
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העיר עכו–אזור צפון –ניתוח מפורט והמלצות |' שלב ג

  צפויה לא ,קטנות סחף כמויות :סביבה•

  ,צבירה ועל החולות הסעת על השפעה

  הזבובים אי ,התחזוקתי המצב שיפור

  אקולוגית ברגישות העתיק השקוע והמזח

  .גבוהה

  להנחיות בהתאם תהיה המעגנה הרחבת•

.ו"לאונסק הישראלי הועד

  העתיקות רשות מצד היתכנות :ארכיאולוגיה•

  המזח על שמירה תוך המעגן להרחבת

הזבובים ואי הטבול



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

פרוטרום -העיר עכו–אזור צפון –ניתוח מפורט והמלצות |' שלב ג

  את להקטין עשויה הסחף מאזן הפרת :סביבה•

  נישות ,לעכו המגיע החולי הסחף כמויות

  צפויה לא ,בינונית- נמוכה ברגישות אקולוגיות

.הנעמן שפך על משמעותית השפעה

  קשים ומים קרקע זיהומי ובו מופר תעשייתי שטח•

  .התהום ובמי בים ,בחוף

מתחם  

פרוטרום

  מתאים אינו פרוטרום חוף - התכנון צוות המלצת

חדשה מעגנהל

  ,עירוני מעורף מרוחק -תכנון תפיסת תואם לא

  החולות בהסעת פוגע
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תכנית מתאר ארצית  מעגנות

  נמצא ,מופר אזור הינו הצפוני האתר•

  תכנית .שינוי העובר חדש פיתוח באזור

  לשימושי העורף את מייעדת המתאר

  תומך פיתוח יאפשרו אשר תיירות

  .מעגנה

  .דרומה חול הסעת באזור נמצא :סביבה•

  צפויה לא ,נמוכות הנעות החול כמויות

  החופים על משמעותית השפעה

  בערכיות חוף בסלעי פגיעה ,הסמוכים

נמוכה אקולוגית
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נהריה–אזור צפון –ניתוח מפורט והמלצות |' שלב ג

  עגינה מקומות 500-ל הצפוני החוף באזור מעגנה הקמת - התכנון צוות המלצת

 פיתוח מאפשר ,מתוכנן עירוני עורף על נשען ,13 א"בתמ עוגן מופיע - התכנון תפיסת תואם

.לרחצה שאינו חוף שטח תופס  .ימית ותרבות חינוך של עירוני מוקד



תכנית מתאר ארצית  מעגנות

סיכום תחזית כלי שייט בפריסה אזורית והמלצות הצוות לאזור צפון

צפון אזור–ניתוח מפורט |' שלב ג

אתרים

מקומות  

עגינה  

מאושרים

מקומות  

עגינה  

קיימים  

המלצת הצוות

מקומות עגינה  

מוצעים לייעול  

והשמשה

מקומות עגינה  

מוצעים  

להרחבה

מקומות   

עגינה  

מוצעים  

להקמה

כ  "סה

מקומות  

עגינה

תחזית ביקוש  

למקומות עגינה

מענה 

  לביקושים

%

03000430הרחבה130130עכו

970

44%

עכו  

פרוטרום
לא רלבנטילא מומלץ00

0050050052%הקמה00נהריה

אזור צפון
13013030050093098%

:לא כולל** 
,  תחזוקה, כיבוי, ביטחון, צבא, מקומות עגינה בכל מעגנה לתפקידים ימיים שונים ובהם משטרה 15-תוספת של כ•

.פיקוח וכלי שייט לצרכים נוספים
.  לאורך חוף הים התיכוןכלי שייט למטרות דייג  350-כתוספת של •
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אשקלון

אשדוד

תל אביב

נתניה

חדרה

צ"ראשל

חיפה

עכו

נהריה

אשקלון
230230230230++++

אשדוד
150150150150++++

250250250250++++

נמל יפו

200קיים 

א"נמל ת

110+

הרצליה
47474747++++

44444444++++

שביט
200200200200++++

:כ תוספת מקומות עגינה"סה

837ייעול והשמשה

744הרחבה

2,900-3,300הקמה

עכו
300300300300++++

הרצליה

רידינג

300+

צפון אזור

+500נהריה 

חיפהמטרופולין 

+700ים  קרית

 או

+700בת גלים 

שרון מרחב

+700חדרה 

+700נתניה 

א"תמטרופולין 

+500שדב דב 

או

+700א "נמל ת

או

+300אתרים 

אתרים

300קיים  

ים קרית

סיכום -בחינת אפשרויות הפיתוח והמלצת הצוות|' שלב ג

מעגנה  

קיימת

ייעול

והרחבה

השמשת

מתקנים  

קיימים

מעגנות  

חדשות  
לפי 

אזורים

נמל

חדרה

חקלאות 

ימית

נמל  

חיפה

בטווח 

ארוך
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