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 תקציר מנהלים 

וכולל  3ב//13המתאר למעגנות תמ"א  תכניתא' של הכנת מסמך זה מרכז את תוצרי שלב 

 תובנות והמלצות ראשוניות.  ,סקר מצב קייםסכום 

 

  מטרת העל ומטרות נגזרות

,הינה ( כפי שהוגדרה על ידי רשות הספנות והנמלים ומינהל התכנון, )מזמיני העבודה תכניתמטרת העל של ה

"לתת מענה ברמה מתארית לביקוש במקומות עגינה ושירותים נדרשים נוספים לכלי שייט קטנים בשנים הבאות 

 1עגינה, לרבות איתור ומיקום מעגנות חדשות".ולהוות את המסגרת התכנונית להוספת מקומות 

 :2מתוך כך נגזרות שתי מטרותיה של תכנית המתאר שהינן 

 התווית מדיניות כוללנית וארוכת טווח לנושא פיתוח המעגנות בחופי הים התיכון".. "1

רך בחינת הצורך בתוספת מקומות עגינה לכלי שייט קטנים בחופי הים התיכון, לרבות בחינת הצו. "2

 בהרחבת מעגנות קיימות, הסבת מתקנים ימיים לשימושי פנאי ונופש ואיתור מיקומים למעגנות חדשות".

  תכניתהרקע לעריכת ה

ברמת החיים והדרישה הגוברת  העלייה, האוכלוסייההנשען על גידול  ענף השייט נמצא במגמת גידול •

 לבילוי ונופש ימי ובחוף הים.

קיים כיום  ,. כלומרעולה על ההיצענה ולשרותים לספורט ונופש ימי יעגלמקומות הביקוש  ,נכון להיום •

  . לעגינה לסוגיהם ולמתקנים נלווים שייטמחסור בפתרונות לעגינת כלי 

ספורט הובמגוון של ענפי במספר המשתמשים  במגמת גידול נמצאים הימי בישראל ספורטוה החינוך •

גידול במודעות לספורט ימי והמחסור בהיצע וכמו כן,  החייםכתוצאה של גידול האוכלוסיה ורמת זאת ימי. ה

למתקנים  שהבדרי בביקוש עליהב. לכך מצטרפת המגמה שטחים ואפשרויות לנופש וספורט צמודי חוף

 . נלווים םושרותי מקומות עגינה ,ראויים

התפתחות ענף שייט הפנאי בעולם והביקוש הגדל בעיקר בעקבות  -עליה בביקושים לתיירות ימית  •

 ,ובארץ הגידול הצפוי באוכלוסיה והעליה ברמת החיים בארצות הים התיכוןלתיירות במדינות הים התיכון, 

 לפנאי ונופש.  שייטבביקושים לתיירות ימית בישראל בדגש על גם  צפויה עלייה

 

  תובנות ראשוניות 

 מדיניות על נתהנשע הרחב בינלאומי ממגמת פיתוח חלק הישראלי הינו התיכון הים בחופי הפיתוח •

תכנון לתחומי החוף והים אשר שותפות להם מרבית מדינות הים  ומסמכי באמנות ומעוגן כוללת תכנון

 .  התיכון, כולל ישראל

ובמיוחד מהחופים המערביים בהם התיכון  חופו של הים התיכון הישראלי שונה מאזורי חוף אחרים בים •

 ,הכללייםהפיזיים המורפולוגים/ הפיתוח המשמעותי למעגנות וספורט ימי, הן מבחינת מאפייניו כיום נמצא 

                                                           
 –לקבלת הצעות להכנת תכנית מתאר ארצית למעגנות בים התיכון, מדינת ישראל  16/16, מכרז פומבי 1, פרק 1.1.1סעיף  1

 משרד התחבורה, רשות הספנות והנמלים.
 2.2שם, סעיף  2
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, האמצעים התכנוניים וההנדסיים התואמים דרישות מקומיות והן מבחינת התהליכים המתרחשים לאורכו

 . הפיתוח ההיסטורי

לאורכו פרוסה מרבית אוכלוסית המדינה. אזור החוף מושך מוגבל בהיקפו, כנכס ציבורי ההחוף בישראל  •

, כמו גם היותו אזור בעל ערכים טבעיים ראויים להגנה ולשימור. כל מגוון רחב של פעילויות ומשתמשים

נכס ציבורי כ יש להגדיר את חופי המדינהלכן רצועת החוף. משאבי יוצרים תחרות קשה על ניצול  אלה 

 .הנמצא במחסורכמשאב יחודי ו חשוב

מעגנות באופן הוליסטי ושיטתי. למרות האמור,  אין בנמצא גישה כוללנית, בינלאומית או אזורית לפיתוח •

כחלק ממגמת הגדרת המרחב הימי של מדינת ישראל, בדומה למדינות רבות נוספות ברחבי הים התיכון, 

רה הישראלי. שיטות נוספות לתכנון ופיתוח יש להצמד לעקרונות פיתוח הצמיחה הכחולה ויישומה במק

המרחב הימי אשר נסקרות במסמך זה, יש בהן תועלת רבה בפיתוח מעגנות כחלק אינטגרלי מפיתוח 

 המרחב הימי. 

בתכנון אזור החוף וסביבתו יש לנקוט בגישות תכנון ופיתוח במשנה זהירות  -גישות פיתוח סביבתי   •

 ברת קיימא הצופה פני עתיד.  תוניהול משאבים משולבובגישת פיתוח ואחריות סביבתית 

הקשורים לחוף ולים והמיועד לציבור רחב  המעגנות בישראל הינן מוקד פעילות נופש, ספורט ובילוי •

 ומגוון של משתמשים.

 

  עיקרי התפיסה התכנונית הכוללת 

 
יש לראות את המעגנות כמוקד של נופש עירוני הכולל ספורט וחינוך ימי,  -המעגנה כמוקד נופש עירוני  •

שיש לתת להם פתרונות חקלאות ימית וביטחון , ור, דייגשיטמחקר,   הכולליםנוספים משתמשים בנוסף ל

 בתכנון הכולל של המעגנות לאורך החוף 

בו הציבור מסבסד את לטובת הציבור הקמת מעגנה היא פרויקט  -המעגנה כפרויקט לטובת הציבור  •

משתמשי בעלי העניין בהקמת המעגנה הם הציבור הרחב,  על מנת ליהנות מתועלות עקיפות. ההקמה

השייטים, ספקי השירותים לסוגיהם, הרשות המקומית, הממשלה, היזם, והחברה  החינוך הימי, ציבור

 המנהלת את המעגנה.

, עתידה רף המעגנה ולפיתוח בעאת הביקוש מגדילה מעגנה הקמת  -ביקושים לפיתוח וערכי נדל"ן  •

השימושים בעורף המעגנה כוללים  ולהעלות את ערך הקרקע והנדל"ן באזור. נוספיםשימושי קרקע למשוך 

אלה כוהן  בתוכההקשורים ישירות לפעילות המעגנה ומשלימים את היצע הפעילויות והשירותים  שימושים

  .נסיביהנהנים מהקרבה למוקד פעילות עירוני אינט

, לכמות גדולה של תושבים רביימעל מנת שהמעגנה תוכל לתת מענה  - מעגנה כמפגש של עיר חוף •

יש לתכנן אותה ,ותשרת תפקיד ציבורי מיטבי צמודי ים וחוף לקהל הרחב  תספק מגוון רחב של שירותים

  .גדולאינטנסיבי וכמוקד פעילות חופי בצמוד לעורף עירוני 

בתכנון חזית הים המעגנה כמוקד פעילות לציבור לאורך החוף צריכה להשתלב  - חזית הים העירונית •

 .קטיעת המעבר לאורך החוף ורצועת החוף העירונית תוך צמצום ,ככל האפשר, של העירונית

 

 עקרונות בתכנון בפיתוח ופריסת מעגנות
 

לרבות  במקומות עגינהבמעגנות קיימות יש להבטיח מקסום השימוש  -מקסום הניצול והשימוש במעגנות  •

בחינת אפשרויות לייעול העגינה, לתוספת של אחסנה יבשה, ובחינת אפשרות הגדלת קיבולת כלי שייט 

 באמצעות הרחבת המעגנה.
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יש להשען במידת האפשר על מתקנים ימיים  בתכנון המעגנות בחוף הישראלי -ניצול מתקנים קיימים  •

 .והרחבתםקיימים  קיימים תוך ניצול מבנים ומתקנים

בהם הפגיעה  תכנון עתידי למעגנות נוספות יבוצע באזורים עירוניים -מעגנות חדשות כמוקד נופש עירוני  •

יש להבטיח כי כל מעגנה קיימת ועתידית תנוצל למגוון  .ו/או ניתנים להגנה ראויה הסביבתית פחותה

 פעילויות ומשתמשים וכמוקד לפעילות נופש עירונית אינטנסיבית.

 וניתן קבטווח הרחולהוספת מעגנות כמענה לצרכים עתידיים   - מלאכותיים הינם פוטנציאל עתידיאיים  •

 האיים. יהיה להקימן במשולב עם

לכמות  רביימעל מנת שהמעגנה תוכל לתת מענה  - כמפגש עיר חוף וסביבה ימיתכמוקד עירוני ומעגנה  •

יתחבר יש לתכנן אותה בצמוד לעורף עירוני גדול אשר  ,גדולה של תושבים ותשרת תפקיד ציבורי מיטבי

השתלבות בתכנון מעבר חופי תוך  . זאתהציבור אל קו המיםשל יצור נגישות אל הפיתוח בעורף החוף ו

 לאורך החוף.הפתוח והרציף קטיעת המעבר  , של -ככל האפשר -רציף, כגון, טיילת החוף, וצמצום

למעגנה תועלות ציבוריות ישירות ועקיפות.  –ציבורי והפרטי כפרויקט משותף לסקטור ה הקמת מעגנה •

מכיוון שלא ניתן עצמאי מעגנה אינה פרויקט כלכלי  ,במקרה הישראלי ,כפי העולה מהמעגנות הקיימות

ון של שיתוף פעולה בין הסקטור הציבורי לפרטי לצורך מימון נלכן יש לייצר מנג .להחזיר את עלות הקמתה

 ציבור.לטובת ה טפרויקההקמה ליצירת 

על מנת רווח  שוטפת של מעגנה צריכה להתבסס על היותה מרכז ההפעל -המעגנה כמרכז רווח עצמאי  •

שולי רווח בתפעול המעגנה יכולים להיות  .ולאורך זמן השוטפותוהתחזוקה  , החידושלכסות עלויות התפעול

 מוסתים למגוון יעדים כולל פיתוח המעגנה, העיר ועוד, בהתאם להחלטת הגופים המנהלים. 

על שטח המעגנה היבשתי לכלול שימושים הנחוצים לקיומה של המעגנה ומשרתים את משתמשיה  •

ים תפעוליים וכמו כן שטחים שאינם כלומר, על תמהיל השימושים במעגנה לכלול שטח באופן ישיר ועקיף.

תפעוליים הכוללים בין היתר שטחי מסחר בעלי אורינטציה לשימושי המעגנה ו/או שייט פנאי, שטחים 

ציבוריים לטובת מרכזים ימיים לחינוך וספורט ימי וכמו כן שטחים פתוחים ומפותחים לטובת כלל ציבור 

ב ואפשרי המוצע במודל הגנרי שהינו נספח למסמך המבקרים )לפירוט נוסף, ראה תמהיל שימושים מחיי

 זה(. 

הקמה והפעלה של מעגנה חייבת להיות באחריות גוף מנהל המתייחס למכלול הפעילויות  - ניהול המעגנה •

 במעגנה כולל אחריות תקציבית לפעילות השוטפת ולתחזוקה הרב שנתית והעונה לסטנדרטים בין לאומיים.

המנהל יכולים להיות מגוונים בהרכבם ויש להתייחס לכל מקרה לגופו. עם זאת שיטות המימון כמו גם הגוף 

 כי מודל השותפות הציבורית הפרטית הוא המומלץ ביותר לניהול ארוך טווח במעגנות.  מסתמן

יש ליצור סטנדרט ניהולי אחיד למנהלי המעגנות העונה לדרישות  - סטנדרטים אחידים לניהול מעגנה •

והמבטיח את המענה המיטבי לצרכי ציבור המשתמשים ואת  ת הסביבה ודרישות רספ"ןרישוי עסקים, איכו

 .אפשרויות התחזוקה המיטבית לאורך זמן

 פעילויותתנאים מתאימים לשילוב של בכל מעגנה יש להבטיח  -שילוב פעילויות ומשתמשים במעגנה  •

חלק . תכנון הנדרשים לפעילותם נאיםתוההמתקנים  ,תיירות ימית, ספורט וחינוך ימיימי,  נופששייט ו

נוספים כגון כוחות ביטחון, מחקר ימי, חקלאות ימית ודייג. על כל  יכול לכלול גם משתמשיםעגנות הממ

 המתקנים והדרישות המתחייבות מפעילותם.

כולל  -  של החינוך הימי במעגנותהעתידי היקף הפעילות אפשרות מתן מענה לוחשיבות הבטחת  •

למרכז ימי/בית ספר ימי   .כחלק מפעילות המעגנהומתקנים נדרשים מבנים מקומות עגינה, שטחי תפעול 

הממוקם במעגנה יתרונות מהותיים בשלל היבטיים כמותיים כגון, כמות ימי פעילות אפשריים בשנה, יתרון 

 תקני בטיחות ועוד. לגודל ועוד, וכמו כן היבטיים איכותיים כגון מתקנים מוסדרים לנוחות המשתמשים,

בתכנון מעגנה יש להבטיח את המתקנים והשירותים ההכרחיים למשתמשי  -מקסום ויעול שטח המעגנה  •

השימוש במקומות עגינה תוך שמירת גמישויות לשינויים עתידיים  מקסוםואת אפשרויות  ,המעגנה השונים

 , הוספת אחסנה יבשה ואפשרות הרחבת מעגנות קיימות. שייטבסל סירות וגדלי כלי 
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עדיפות לפיתוח מעגנה באזור צפוני יותר, בו בעיית הסעת החולות  –הבטחת תנאים הנדסיים נדרשים  •

מעגנה יש להבטיח כל ב. כמו כן (-7, -6מטר מערבה לקו החוף )עומקים  600-מקו האי חריגה   קטנה יותר.

שוברי גלים, מזחים, עומק ורוחב פתח כניסה ימי,  –יים לפעילות מיטבית את התנאים ההנדסיים ההכרח

  ., מספנה ובריכת ממשהות עגינהשייטהתאמה למזחים פנימיים, עומק בריכת המעגנה, 

המתאים מעגנה יש להבטיח את מתן המענה  בכל –הבטחת תנאים ופעולות נדרשות להגנה על הסביבה  •

והחוף הן בשלב ההקמה והן בשלבי הפעילות השוטפת לרבות נושא פינוי הימית  לדרישות להגנת הסביבה

 והטלת עודפי החול המצטברים.

 ניהול המעגנה

יש להבטיח על מנת שהמעגנה תשרת את כלל משתמשיה  - מקומות עגינה למגוון משתמשים הבטחת •

גמישות ואפשרות את מגוון אפשרויות העגינה ואת סך השירותים והמתקנים הנדרשים תוך שמירה על 

 שינוי והתאמה לתנאים משתנים.

תשתיות מתאימות כגון ממשה כולל  הפרדה בין כלי השייט הספורטיבי והחינוכי לכלי השייט האחרים •

כיתות לימוד עם אמצעי הדרכה מועדון ומבני שירותים לספורטאים, רחב להורדת כלי השייט למים, 

 נפרדים לתלמידים.מקלחות ושירותים אחסון, מלתחות ומתקדמים, 

]חשמל  שייטלכלי ה הכגון מתקני עגינה, אספק –עמידה בסטנדרטים ותנאים נדרשים לכלל המשתמשים  •

למניעת תאונות בעלייה ובירידה מהן ואפשרות  (המפרש והחתירה) גובה הרציף לכלי השייטומים[ התאמת 

 .ועוד להורדת בעלי מוגבלויות

יגרום לניצול יעיל של שירותי  - ידי מספר רב של משתמשיםשימוש בתשתיות הפיזיות על עול היי •

 .תחת הנהלה מאוחדת מרחב המעגנהבתכנון והפעלת לערב גורמים שונים  מוצע המעגנה ו

 –חייב להתבסס על תנאים הנדסיים מומלצים  תכנון עתידי  - התאמה לדרישות הנדסיות ותכנון פיזי •

רוחב ועומק פתח  , OVERTOPPINGם תופעה של ולצמצשובר גלים ראשי בגובה וברוחב מתאימים, 

כניסה, עומק בריכה נדרש, מתקני עגינה מומלצים לשייטות  עגינה המאפשרות גמישות בניצול שטח 

 הבריכה.

יתכלל את מגוון גורם ציבורי שמעורבות של המעגנה צריכה להיות תחת ניהול או  -מעגנה   ניהולרגולציה ו •

ורשות הספנות, ויאפשר ניהול הדרישות של הגורמים הפועלים ומשתמשי המעגנה כולל הרשות המקומית 

המאפשר קיומה של המעגנה לאורך זמן. בניהול המעגנות הקיימות ובהקמת יעיל וכלכלי באופן מיטבי 

 מעגנות חדשות יש להתחשב בגורמים הפעילים ובצרכים המקומיים בכל אזור.

  -תהליך העבודה  

  לוגיהומתוד

התבסס על מספר שיטות איסוף מידע. אלו נערכו במקביל ולאחריהן נערכו תהליכי עיבוד  העבודה תהליך

 המתאר תכניתוניתוח המידע. בסופו נתקבלו תובנות עיקריות המשמשות כאבן דרך ובסיס לשלביה הבאים של 

 בין היתר, את גיבוש החזון, המטרות ואסטרטגיות התכנון למעגנות הים התיכון במדינת ישראל.  שיכללו,

שיטות איסוף המידע כללו סקירת ספרות מקצועית בנושאי סביבה, כלכלה, חקיקה ומדיניות, הנדסה, תכנון 

ית תוך עמידה על פיזי, משתמשים, ושימושים הן במעגנות והן במסגרת רחבה יותר של הסביבה החופית והימ

הקשרה של זו למעגנות ברמה הבינלאומית והמקומית. לסקירה נוספו גם הידע האישי וההכוונה המקצועית 

  של צוות התכנון וועדת העורכים המלווה את תהליך העבודה לאורכו ולעומקו.
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 הים חופי רךלאו הישראליים המעגנות אתרי בכל סיורים שכללו ראשוניים מקורות על התבסס המידע איסוף

 משרדים כוללים אלו. והמקומית הארצית ברמה וארגונים עניין בעלי עם ופגישות שיחות גם כמו התיכון

 מנהלי, מקומיים תכנון צוותי, ערים ואדריכלי םמהנדסי, מקומיות רשויות ראשי, ממשלתיות רשויות, ממשלתיים

 הרב מניסיונו תרם ואחד אחד כל. ימי וחינוך ספורט אנשי, וחדשים וותיקים שייטים, אקדמיה אנשי, מעגנות

 .מתחומו ייחודית פרספקטיבה הוספת ידי על המידע איסוף לתהליך והעשיר

 מבנה המסמך 

את פרקי העל המהווים מבנה המסמך כמו גם הלוגיקה המבנית של עבודה זו נחלקת לשתי חלקים עיקריים 

 המרכזיים את תוכן העבודה:

  .סקירת מדיניות פיתוח מעגנות בים התיכון - המישור הבינלאומי .א

  .בישראל והמעגנות סקירת התפתחות ענף השיט - מקומימישור הה ב.

כל אחד מפרקים אלו נחלק למספר תת פרקים אשר יוצרים מסגרת בהירה וקוהרנטית של מישור הסקירה 

  ן: אשר תמציתן תפורט בהתאם להלמי והמקומי. ולאנהבי –לוונטיים רוהניתוח ה

 המישור הבינלאומי 

  ואמנות צווים לאומיות,בינ ניהול ושיטות תכנון גישות

 
המרחב העומדות ביסוד תהליכי גיבוש תכנון, פריסה ופיתוח של  גישותתפיסות ומספר ל ה מתייחסתסקירה

המבוסס על צורכי המערכת  תכנון - EBM חשובות כגון ה אלו כוללים מספר גישות תיאורטיות .הימי והחופי

פיתוח סקטורים בעלי פוטנציאל ליצירת ל מתייחסת ה Blue growth - כחולהה חהיהצמ גישתו האקולוגית

הרחבת בסיס הידע , הים הכשרה מקצועית למקצועות, משילות והסדרה, מקומות עבודה וצמיחה כלכלית

ניהול משולב של   -IMPכוללות למשל את  ה ה אופרטיביותאלו נסקרו גם גישות לצד  בנושאי ים וחופים ועוד. 

 לאיתור הזדמנויות שהמרחב הימי מייצר, נטרול קונפליקטים הכוללת ניהול בין ממסדי החותר  - המרחב הימי

 חופים גישת ניהול - ICZM-ה גישתוכנו כן  ,במרחב הימי בין משתמשים לסביבה ובין סוגי משתמשים שונים

בנוסף נסקרות גם אמנות גרטיבי. טהמתמקדת בניהול המרחב החופי והימי באופן משולב ואינ - משולבת

צווים בינלאומיים ומסגרת רגולטיבית עבור מדינות הכוללות הרלוונטיות למרחב הים התיכון בנושא החופי והימי 

ר בהיבטים הסביבתיים האזור בפיתוח אזוריהן החופיים והימיים. ככלל ניתן לומר שאמנות אלו מתמקדות בעיק

 האקולוגיים שמטבעם אינם יודעים גבולות ומהווים נושא הדורש מאמץ מדיני משותף.  

 שותאו גימסמכי מדיניות, תוכניות מדיניות רבים בתחומי הקיימות והרגולציה הימיים,  לא נמצאו  מסמכילצד 

. מטבע הדברים, למעגנה קשר בפרט בים התיכוןו ככלל מעגנותתכנון כולל ופריסת ת לות המתייחסוכוללני

הימיים וחופיים. נראה כי המעגנות מקבלות התייחסות עקיפה, אם  –הדוק לגיאוגרפיה והקונטקסט המקומיים 

כמבנה תשתיתי בעל השפעות סביבתיות, כלכליות וחברתיות במרחב הימי והחופי/יבשתי, או כתוצר של צמיחה 

של ת ירחבמבמדיניות תכנון וניהול  ןיות שונות שיש להתחשב בהבמרחבים אלו. תוצר שיש לו תועלות ועלו

 המרחב החופי והימי.
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 סוגי מעגנות בים התיכון

 
כחלק מתהלך סקירת מאפייני המעגנות בים התיכון ובשל הצורך במציאת גורמים משותפים או מבדלים לנושא 

מוצעת שיטה לקיטלוג מעגנות המבוססת על המעגנות  הנצפות בים התיכון לבין אלו המקומיות,  בעבודה זו 

מדגם קטן, רבגוני ואיכותי של מעגנות לאורכו ורוחבו של הים התיכון. השיטה מבוססת על מספר מרכיבים 

בים ים, היסטוריים, מבניים ותכנוניים אשר יוצרים טיפולוגיה של מעגנות לים התיכון שהינה בעלת מרכיגיאוגרפי

תברר כרלוונטי להתפתחות ולאופי המעגנות המקומיות במדינת ישראל , עליהן משותפים שרק חלקם )הקטן( ה

בניתוח זה  ניתן למצוא מעגנות חדשות שהינן חלק אינגרטיבי מהתפתחות עירונית או להבדיל,  נרחיב בהמשך. 

ן נמלי של עיר עתיקה וכמו כן שילוב של השתיים, המתמצה בהרחבתן והגדלת-מעגנות המהוות מרכז היסטורי

עורפי -של מעגנות היסטוריות לכדי מעגנות מודרניות וחדישות. בנוסף עולים הבדלים הקשורים לחלקן היבשתי

של המעגנות הנובע מאופיה הרצוי של המעגנה. למשל, היותה של מעגנה כחלק רציף ממרקם אורבני צפוף או 

מעגן דייג ותיק או מרכז תמך  היותה מעגנה המרוחקת ממרכזים עירוניים בהיותה מהווה חלק ממוקד נופש,

 ימי לעיר ראשה בקרבת מקום.   -תשתיתי

 

 הים התיכון מעגנות -ותפעוליות  , סביבתיותסוגיות כלכליות

 

 משמעותי גידול המשך הוא הצפי. בשנה תיירים מיליון 150 עם, תיירותית אטרקציה מהווים התיכון הים חופי

, יוון, בצרפת רובן. מעגנות )בקירוב( 1,000-כ קיימות התיכון בים. התיכון הים במדינות החופית התיירות של

 העלייה לנוכח זאת, התיכון הים ברחבי מעגנות מאות עד עשרות הוקמו האחרונות בשנים. ואיטליה ספרד

 במעגנות הניתנים הבסיסיים השירותים. יבשה באחסנה חוף צמודי רבים עגינה מקומות נוספו כן כמו בביקוש.

 ,תדלוק שירותי מתן, לעוגנים ומקלחות שירותים, השייט לכלי וחשמל מים אספקת הם התיכון הים במדינות

חנויות ציוד ימי, חנויות  הכולל מסחר של פיתוח יש המעגנות בעורף, בור פי על. ואספנה שייטה לכלי רותיםיש

. הסמוכה בעיר דקות 10 על עולה שלא הליכה במרחק או המעגנה בשטח בילוי ומרכזי ברים, מסעדותנוחות, 

 .מקומית צמיחה ותהליכי תעסוקה מקומות ליצירת המעגנות של בתרומתן ועקיף ישיר באופן כלולים אלו כל

 הקשורות, והמורפולוגיות הסדימנטולוגיות ההשפעות ובראשן, הסביבתיות ההשפעותמבחינה סביבתית, 

. התיכון הים באגן השוואה ברות דומות במעגנות מצויות לא, הישראלי החוף לאורך החולות הסעת במערך

 למעגנות תסקירים. סביבתי מסמך בהכנת מחויבת למעגנה תכנית כל, לישראל בדומה, התיכון הים במדינות

; אבק מטרדי; אויר איכות; הידרולוגיה;  הימי המרחב של ופאונה פלורה כגון להיבטים התייחסות יכללו לרוב

 .ועוד ותרבות מורשת ערכי; וימית יבשתית ארכאולוגיה; החזותיות ההשפעות וניתוח נוף; ורעידות רעש

 מתצורת גם כמו המעגנה וסוג מבנההמיקום, מ היתר בין נובע ברחבי הים התיכון המעגנות תפעולן שלאופן 

 מהוות המעגנות בנוסף (הפיזי) המעגנה מסוגממבנה הבעלויות,  ומושפעת משפיעה בהיותה המעגנה ניהול

כמו כן, נראה כי ההיבטיים ההנדסיים התיכון.  הים ברחבי ימי וספורט חינוך של שימושים למגוון" אם בסיס"

בפיתוח מעגנות לקוחים מסל כלים בינלאומי המושפע מתקנים ושיטות בנייה אחידות אשר מאומצות בכל מקום 

 בהתאם לתנאיו המקומיים.

 סוגים, למעשה הלכה, יוצרים המקומיים והפרקטיים ההיסטוריים, הגיאוגרפים התנאים עם יחד אלו תנאים

במיוחד לאורם  ; הישראלי החוף של הספציפיים מהמאפיינים שונה הגדול שרובן התיכון בים מעגנות של שונים

השונות המעגנות  ,של מרכיבים מורפולוגיים, נופיים, תכנוניים ורגולטורים מקומיים. לכן, במרבית המקרים

אינן ברות השוואה ישירה לא כמו שכן כמכלול, למעגנות בחוף הים התיכון הישראלי. למרות במישור הבינלאומי 

החוף הישראלי ומיקומו במזרח הים התיכון ימות המתאימות יותר לאופי ות מסוהאמור, ישנן טיפולוגיות מעגנתי

 ולהקשר הישראלי עליהן נעמוד בהמשך.  
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 המישור המקומי

 וח המעגנות והספורט הימי בחופי הים התיכון בישראל פית

זאת בעיקר  .קילומטר של חוף הפתוחים לציבור 50-מ, מתוכם כ"ק 196-כ הוא הישראלי התיכון הים חוף אורך

של הים התיכון מהווה למעשה טחוניים ותשתיות לאומיות.  חופו יבשל היותו של החוף "תפוס" בידי מתקנים ב

את הפארק הפתוח הגדול במדינה ומשמש את הציבור הרחב למגוון פעילויות חופיות וימיות בהן רחצה, ספורט 

 כחוף הגבוה לערכו הגורם היא החוף של היחסית נדירותו חופי וימי ופעילויות נופש ופנאי נוספות ומגוונות. 

 נשענת על שני תהליכים עיקריים: בישראל שייטהתפתחות ענף ה .ופתוח טבעי

-3%- כ של מוערך שנתי עליה בקצב, סוגיהם על, ישראלית בבעלות אשר קטנים שייט לכלי בביקוש עלייה •

 .  בישראל קטנים שייט לכלי המשיט רישיונות בעלי במספר שנתית גבוהה יותר עליה כןו 4%

 . ההיצע הקייםבמדינת ישראל ובינוניים לכלי שייט קטנים מחסור בצד ההיצע הקיים של מקומות העגינה •

 מעגנות. במספר תפוסה 100% -ל מעל ואף, 96% של תממוצע תפוסהב יוםנמצא כ

 

 מסגרת תכנונית כוללת והיבטים חוקיים וסטטוטורים

 
 ולהתעצב להתחשב צריכה התיכון בים למעגנות המתאר בתכנית ביטוי לידי הבאה הארצית התכנון מדיניות

 . והימית החופית הסביבה בנושאי קודמים מדיניות ומסמכי משנה חקיקות, ראשית חקיקה של לאורה

 

אשר קובע את תחום חוף  (2004) החופית הסביבה שמירת חוק את היתר בין כוללת הראשית החקיקה

מטרים( ואת תחום חוף הים )עומק מים של  300-מטרים( ותחום הסביבה החופית )קו ה  100הים )קו ה 

מייל ימי, לפי הרחוק מביניהם מקו החוף( ושל הסביבה החופית  )עד סוף סוף  1או עד למרחק של  מ' 30

 רשות חוק(,  1998) הנצחה ואתרי לאומיים אתרים, טבע שמורות, לאומיים גנים מימי החופין(. בנוסף חוק

 תיקוניה על) 1971 (חדש נוסח) הנמלים פקודת(, 1960) שייט כלי, הספנות חוק(, 2004) והנמלים הספנות

 תקנות - המעגנות לעניין שבהן הראשית כאשר רבות משנה חקיקות גם קיימות לכך בהמשך(. המאוחרים

  .2010-א"התשע(, מעגנות) הנמלים

 –המתאר לחופי הים התיכון  תכנית  על נשענת -"מעגנה"   של והגדרתה מיקומה, החוק  מדרגעל  בנוסף

חופפת  לא(, אשר קבעה מספר "עוגנים" לסימון מעגנות בחופי הים התיכון. קביעה זו 1983) 13תמ"א 

 מכוח צו הנמלים 2010"א התשעלתקנות הנמלים )מעגנות(  1 נספחבמלואה את פירוט המעגנות המופיע ב

גנות המסומנות כ"מעגן ונמל דייג" על פי בה מע מצב . כך נוצר 1971( אשר לפקודת הנמלים  2)סעיף 

אינן בהכרח מוכרזות כמעגנות על פי צו הנמלים ולהפך.  בנוסף, הכרזתן של מעגנות בצו הנמלים  13תמ"א 

למשל נמל תל אביב  -אינן מהוות תמיד ערובה להתקיימותן של המעגנות בפועל  13"א בתמכמו גם הכרתן 

 השני.  במקרה הראשון, ומעגנת רידינג במקרה

)יפו, נמל חיפה ומפרץ חיפה,  חלקיות"אות תמ, קיימות ומתוכננות מספר 13בנוסף במסגרתה של תמ"א 

 ההתערבות תהליכי את זה בעניין( ומפרטת 2017, 9/13"א המתייחסת למצוק החופי )ותמנתניה( 

המדרג המחוזי )תמ"מ( מתייחס גם הוא לתכנון בתחום החופי אך נשען בעיקר  בפיתוח חופי. האפשריים

 תוכניותמספר גדול  של  הגדרות ומגבלות לפיתוח החופי.מוסיף ובאופן ישיר אך  13על רובדה של תמ"א 

מקומיות ומפורטות מתייחסות באופן נקודתי למעגנות השונות לאורך החוף הישראלי ונמצאות בשלבי תכנון 

 הסוקר את המעגנות השונות בפרוטרוט. ים הנסקרים בפרק שונ

 

 ובראשם מדיניותה מסמכירובד  ואהה רב נההשפעתו על עיצוב ותכנון המרחב החופי והימי הישרובד נוסף 
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 מסמך ,המעגנות בהקשר .אלו בימים עיבוד בתהליכי נמצא אשר הישראלי הימי למרחב המדיניות מסמך

עדיפות עקרוני להגדלת מקומות עגינה לכלי שייט קטנים לבחינה בתכנית המתאר הארצית  סדר מציגזה 

 :למעגנות

 .לצרכי שייט וספורט ימי קיימים ימיים מבנים של והסבה מעגנות של יעיל ניצולא. 

במעגנות קיימות )ע"י הארכת שוברי גלים, אחסנה יבשתית של כלי שייט,  שייטהגדלת קיבולת כלי הב. 

 ח פנים יבשתי ועוד(.פיתו

  חדשה. ות: הקמת מעגנג 

 

 ישראל של החופין מימי" המדיניות מסמך את לציין יתןנ אלו בין. נסקרים גם הם, נוספים  מדיניות מסמכי

, הטכניון) לישראל ימית והתכנית( 2010)ישראל  בחופי המצוק התמוטטות" המסמכים כן כמו( 1999  )

 אמנות של ןואשרור מקומיים נוספים מדיניות יחד עם מסמכי הרלוונטי בפרק לעומקם נסקרים אשר( 2015

  הבינלאומי. בתחום מדינת ישראל ידי על בינלאומיים וצווים

 

  היבטיים כלכליים -תכנון מעגנות 

הינם  בעורפה היבשתי של המעגנה םצמודיההמעגנות על שימושיהן ומשתמשיהן המגוונים וכמו כן השימושים 

והבינוניים  . המעגנה נועדה לשרת את כלי השייט הקטניםחלק משמעותי מהשימושים והפעילויות לאורך החוף

 הביקוש את המהווים רשומים כלים 4,420-בכ מספרם של אלו מוערך , 2018 לתחילת ,  נכוןלספורט ונופש ימי

פרט לכך,  .י שייט במספרים לא גדוליםבנוסף לתיירות כל בישראל בעת הנוכחית עגינה למקומות הפוטנציאלי

, נתון הנמצא במגמת עליה משיט ברישיון מחזיקים, ישראל מדינת מתושבי 1%-כ המהווים, איש אלף 90 -כ

 .שנתית גבוהה

ממוצעת  תפוסה היוצר דבר, 2,860-כ על עומד הישראלי התיכון הים בחופי העגינה מקומות לעומת זאת, היצע

 השייט כלי ענף התפתחות. ישראל של התיכון הים חופי לאורך המעגנות בכל ומעשית(מלאה )תיאורטית כמעט 

לכלי שייט קטנים  גדלהחינוך והספורט הימי,  וכמו כן, צורך תחום גידול ופיתוח  מגמתב ניכרת גם  הקטנים

 .החקלאות הימיתהדייג ו ,המחקר, השיטור לרבות, הפיקוחתחומי ל

 להקמת הנדרש החוף אורך. דולר מיליון 100-בכ נאמדת שייט כלי 700-לכ מעגנה הקמת עלות, ן"רספ פי על

 שהבחינה לכך מובילים אלו כל. שייט קטן ממוצע לכלי מטר 1-כ של מפתח פי על, בקירוב מטר 700 הינו מעגנה

 והתועלות מעגנה בהקמת הגבוהות ההקמה בעלויות בהתחשב, היתר בין, תיעשה נוספות ותלמעגנ בצורך

 החלופי ולמדינה. זאת בשקלול המחיר לעיר, לחברה, למשקכלומר  –לציבור  המעגנה של והעקיפות הישירות

 אחרים יםששימושים ומשתמ לבין המעגנה שבין וקונפליקטים חוף פתוח אורך מעגנה הכולל גריעת הקמת של

  הימי והחופי. במרחב

 היבטים סביבתיים -תכנון רצועת החוף והמעגנות 

 לאלו דומים אינם, מעגנות ותפעול בהקמת הסביבתיים המקומיים האתגרים כי עולה הישראלי החוף מסקירת

 וחשיפת חולות להסעת הקשור בכל החוף מאפייני לאור, בישראל. התיכון הים מדינותמרבית ב מתקיימים אשר

 כלומר אי הימצאותן של מעגנות טבעיות בחוף הים התיכון הישראלי , ההשפעות ,קשים ים לתנאי המעגנות

ם ונופיים שונים המהווים יאולוגייבנוסף קיימים מרכיבים אקולוגים , ארכ .יותר אף משמעותיות הסביבתיות

  המייצרים תמונה מורכבת עוד יותר. והמיועדים לשימור נוכחי ועתידי טבע ונוף משאב ציבורי ואזורי 

 

, הטבעי החוף קו. בצפון הנקרה ראש ועד( עזה רצועת)גבול  בדרום מזיקים משךנ ישראל של התיכון הים חוף

: סלעיות חוף בליטות ומספר חיפה מפרץ, הים אל הבולט הכרמל ראש למעט, אורכו לכל כמעט וחלק קשתי
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החוף והים הישראלי מהווים מרחב פתוח, עשיר במשאבי נוף, חי וצומח, היסטוריה ותרבות, הכולל גם  רצועת

פעילויות ספורט, בילוי ונופש, אך גם כלכלה, מסחר, קידוח, טיפול והפקה ופעילויות ביטחוניות מגוונות. רצועת 

, מעגנות, הח, מתקני התפלנמלי ים, תחנות כו כגוןשימושי תשתית ב העמוסה צפופה רצועה היא ףהחו

 . ביטחון ומתקני צבא בסיסי וכןימיים ו חופייםמקשרים לפריקת דלקים וכימיקלים, מוצאים 

 

רוחות, גלים וזרמים, הפועלים לאורך חוף ישראל, מעצבים ומשנים תכופות את צורתו. כוחות אלה, מסיעים 

הכיוון העיקרי של הסעת החול לכל אורך  ו.חולות אל תוך ומתוך אזור החוף ומדף היבשת הרדוד הסמוך אלי

 . חוף ישראל הוא מדרום לצפון

 

על בסיס קרקע חולית שמתחתיה או  הסתמכו על מבנה המסלע הטבעי בקו החוף,רובן של המעגנות בישראל 

רכס מכוסה בשכבה חולית וזאת בכדי לבסס מצע בנייה מוצק ויציב להגנה והפחתת אנרגיית הים. את ההגנה 

אלו יוצרים . שוברי גלים מלאכותיים שנבנו ישירות על מצע חולי יציב או מסלע שטוח על הקרקעית מספקים

אתגר כפול. מחד המעגנות מהוות מתקן ימי המהווה מכשול לתנועתו של החול בעיקר בכיוון צפון, דבר בעל 

בארץ מתמודדות עם זרמים וגלים חשיבות לצורך שימור חופים עתידיים. במקביל לסוגיה זו, רובן של המעגנות 

מערביים ודרום מערביים )בעיקר( אשר מייצרים לעיתים קושי בתפעול המעגנה בעת סערה ומאידך מביאים 

קעים שיש לפנותם באופן שוטף לצורך תפקוד תקין שלמשקעי חול בתעלות הגישה, הכניסה ובריכת העגינה. מ

 של המעגנה.  

 

מקטעים חופיים  20-והימית המוצג בעבודה זו הינו מיפוי וסימון )חלוקה לכשל אזור הסביבה החופית  הניתוח

לאורך  קיימיםבפרט ישנה התייחסות לשימושי קרקע  סטטוטורי בעיקרו. לאורך חופו של הים התיכון הישראלי( 

  .החוף, מכלולים ואתרים ארכיאולוגיים, שטחים מוגנים, עורף יבשתי והחיבור העירוני

  

 וניהול מעגנהתפעול 
 

ת בית" או עגנכמקום עגינה לסוגים שונים של כלי שייט אם כ"מ מעגנותה את לראות יש התפעולי בהיבט

גם לטובת  אלארק לטובת כלי השייט  ם( אינ24/7ה )עגנכך או כך, השירותים שמציעה המ . כנקודת מעבר

גם בשיפור  כמו ה חדשה,עגנבתכנון מ .במספר רב של תחומים וצוותיהם, השייט כלישוכרי /לבעלימענה  מתן

הגדרת המשתמשים  .אחד המרכיבים הראשיים להיותושדרוג מעגנה קיימת, המענה למשתמשי העתיד חייב 

 היבטים תפעוליים לטווח רחוק.  יכתיבווהתכנון והביצוע ישפיעו על  לפיתוח המעגנות וקהל היעד

רך העגינה, שיווק, אכיפה ופיקוח וכמו כן, תחזוקה ומתן מע ניהול את הכוללהנו מנגנון מורכב  המעגנהניהול 

ה איננה יכולה להתקיים )כלכלית( אך ורק מהשכרת מקומות עגינה. מרכז הרווח עגנבנוסף, מ שירות שוטף.

ה חייבת בתמיכה משלימה להגדלת מחזור ההכנסות. זאת באמצעות עגנ, מובנוסףהינו ממקומות העגינה 

אם כחובה מתוקף החוק או כצורך הקיים בענף. מתקנים צמודים כוללים למשל:  מוצרים משלימים הנדרשים,

 . ועוד' נוחות )סופרמרקט(ציוד ימי ויות וחנ, מספנה, אחסנה יבשה, תחנת דלק

 

תחזוקה תפעולית מונעת  כוללות אשר המעגנה של העיקריות השוטפות בהוצאות להכיר יש ההכנסות לצד

גלים, תחזוקת תשתיות ומתקני עגינה )ומתקנים נלווים רבים נוספים ובהם מתקנים קירות ים, שוברי בטיפול ו

שמירה ו'ינג( שהינה אחת מאבני היסוד של מעגן בטוח דרגואמצעים לשמירה על איכות הסביבה(, חפירה ימית )

 ביטחון ,החוק לדרישות בהתאם החול הטלת עלויות את לצרף יש אליועל עומק בנתיבי השייט ובמעגנה בכלל. 

 .ובטיחות

 

 



 

 
 לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ                                                      13 | סקר וניתוח מצב קיים

 

 

  התפתחות החינוך והספורט ימי

והבילוי של ציבור רחב באזור החוף, פעילויות הספורט והחינוך הימי ל כמרכזראשית כל  תומשמשות המעגנ

וציבורית  חברתית בין הציבור הרחב לים. ישנה חשיבות ערכית החשובים הממשקים אחדיוצרות את  אשר

  ביצירת התנאים לחיזוק והרחבה של פעילויות אלו לאור התועלות הרבות שבהן והביקוש הגובר להן.

 

מאחר ומרבית תושבי ישראל מתגוררים בצפיפות ברצועת החוף, הרי שמבחינה פיזית מדובר בפוטנציאל 

 . היבטי הפנאי והנופשללממשק אינטנסיבי ביותר, בנוסף לתרומה הישירה 

 

חינוך ול הימי ספורטרה להעצים את מגוון הפעילויות והנגישות של הציבור הרחב לים יש חשיבות עצומה לבמט

הטבע והים למגוון אוכלוסיות,  הנגשתשל הילדים והנוער. זאת על ידי  םודמות יםעיצוב אופיב בעיקרהימי 

עידוד עבודת צוות, עצמאות ועזרה הדדית, מיומנות ידנית הכוללת שימוש בכלי מלאכה וקבלת ידע ייחודי 

  .ועודבתחום הים, שיוט, מפרשנות, מטאורולוגיה, מבנה כדור הארץ, אסטרונומיה 

ספר ימיים ומרכזים לחינוך ימי, ומהווה  באמצעות פעילות בתי המתקיימות פורמליות מסגרות כולל הימי החינוך

תחום מנוהל על ידי שני האת התשתית לטיפוח המודעות לים, ולהכשרת כוח אדם מקצועי במקצועות הים.  

על ידי האגף  –גורמים: בתי ספר ימיים המנוהלים על ידי החברה הממשלתית לחינוך ימי, והמרכזים לחינוך ימי 

הפועלות במסגרת אגודות ספורט  ותמתקיימות מסגרות בלתי פורמאלי נוסףבלחינוך גופני במשרד החינוך. 

)מנהל החינוך והספורט והעירייה(, תנועות נוער )למשל צופי ים(, עמותות עצמאיות )למשל זיו נעורים(, גופים 

 ובתלט ייעודי באופן מתבצעת ואף, הפעילות מונגשת אלו של במסגרתםעירוניים, וכן דרך מועדונים פרטיים. 

  .שוניםכלכליים -חברתיים וקשיים תיומוגבלו עם אוכלוסיות

. למדינת ישראל הישגים משמעותיים בתחרויות בינלאומיות יותר מכל ספורט אחר וענפי הספורט הימי הביא

בפיתוח מודעות לסביבה הימית  מסייע . הספורט הימימדליות זהב באולימפיאדות ואליפויות עולםאלו כוללים 

יות המהוות את הבסיס לאנשי מקצועות הים של העתיד. הגידול הקבוע במספר השייטים ויומנופיתוח המ

 מעיד גם הוא על הביקוש הגובר לתחום.  המקצועיים והפרטיים במועדוני השייטו טיהפעילים באיגוד השי

תשתיות של עגינה, שוברי גלים, מספנות  דורשיםפעילויות השייט לסוגיו, החינוך הימי והספורט ההישגי, 

כוללים מקומות עגינה במעגנות לכלי שייט קטנים לספורט ותשתיות נלוות לפעילות  אלוושרותי ים שונים. 

וציוד, שטחים  שייטמספנה, מחסנים, בתי מלאכה לכלי מלתחות, כיתות לימוד, שירותים,  כולל במעגנות

 גודל עלאפשרות ירידה נוחה, בטיחותית וקרובה למים. מעבר לכל אלו,  כן דרושה כמותפעוליים, חניה וכד'.  

 הביקושיםבכדי לענות על  למעגנה הצמוד במטרופולין האוכלוסייה לכמות ישירות קשור להיות הימי המרכז

  .הקיימים

 

 היבטים הנדסיים -תכנון מעגנות 
 

ישנן כמה נקודות מהותיות שיש לקחתן בחשבון בעת תכנון עתידי למעגנות. ראשית דבר,  ,מבחינה הנדסית

החוף הישראלי מתאפיין  בקצה המזרחי של אגן הים התיכון. משום כך הוא מיקום חופיה של מדינת ישראל 

תנועה  עושים דרך ארוכה תוך צבירת אנרגיה גבוהה ההולכת ונערמת תוך כדי, וון מערבימכ מגיעיםגלים הב

נושא ומכאן שגובה הגלים, בעיקר בעת סערות, גבוה בצורה משמעותית בהשוואה לחופים אחרים בים התיכון. 

השפעה משמעותית על המורפולוגיה של החוף  גם הוא בעל הסעת חולות בזרמים מאזור הדלתה של הנילוס, 

  הישראלי ועל המעגנות והנמלים הנמצאים לאורכו.
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עצמת הרוחות גיאוגרפי  נתון זה, המשתנים ההנדסיים נובעים בעיקר מכוחם של זרמים, -הקשר מרחביבתוך 

. אלו מכתיבים מספר דרישות הנדסיות עליית מפלס היםוגאות ושפל בטימטריה, , משטר הגלים וסערות, וכיוונם

נתיבי , משתמשי המעגנותתקנים לתכנון וביצוע להבטחת יציבותם ההנדסית ובטיחותם של בסיסיות ובהן: 

שטח בריכת , גודל קונפליקטים בין כלי שייט שוניםהגלים( תוך זיהוי  ינוחים )מעבר לתחום משבר כניסה ויציאה

ותנאים נוחים הגנה בעתות סערה  המספקיםשוברי גלים , המעגנה, העומק בתחום הבריכה ובתעלת הגישה

לסל הסירות ובנויים הנדסית כך  המותאמיםרציפים מזחים ומאידך,  בריכת המעגנהבתוך תחום  ובטוחים

שתהיה להם הגמישות והיכולת להתאים עצמם למצבי ים שונים )עליה וירידה של מפלס המים בבריכה אם 

מתקני קשירה ועגינה לסל לבסוף יש להתאים  כתוצאה מגאות ושפל ואם כתוצאה מעלית המפלס בעת סערה(.

 ה מעמדות העגינה.כלי השייט ולנוחיות הגישה והיציא

 תעודות זהות -סקירת מעגנות קיימות 

סקירתן המפורטת של המעגנות הקיימות כמו גם אלו שאינן קיימות בפועל אלא רק מבחינה תשתיתית מלאה 

או חסרה )נמל תל אביב, רדינג(,  לאורכו של חוף ים התיכון הישראלי לוקחת בחשבון את מכלול ההיבטים 

לכל מעגנה מפורטת לעיל ומשלבת אותם באופן אינטגרלי ליצירת תעודת זהות והמאפיינים אשר נסקרו 

ומעגנה. אלו כוללות את מרכיבים מגוונים כגון הרקע להקמה, מצב סטטוטורי, ניתוח כלכלי, סביבתי, תפעולי 

והנדסי, פעילות חינוך וספורט ימי ועוד. בתוך אלו מפורטים נתוני עומק ובהם : נתוני קיבולת וסל הסירות, ניהולי 

המצוק החופי, מאפיינים החוף ומצב תכנוני הכולל תוכניות מקומיות ומפורטות רלוונטיות וכמו כן תוכניות להגנת 

, מיצוי פוטנציאל קיים, מגמות ותחזיות לעתיד ומגבלות תכנונים וחזותיים, שימושים, משתמשים וכמו כן בעיות

 ונושאים שונים להסדרה במעגנה.

 

 .מטרת המודל, שיטה, מרכיבים, תובנות – )כנספח( פיתוח מודל גנרי למעגנה

 הוא כפול. ראשית, תפקידו הוא בריכוז ותמצות המידע איסוף תהליך בשלהי נוצר אשר הגנרי מטרתו של המודל

את התנאים, המרכיבים והאלמנטים  יםהמפרט קווי מדיניות ודרשיות פרוגרמטיותליצירת  הידע הנצבר ועיבודו

יות פיתוח נוספות והמינימלים להבטחה והטמעה במעגנה הים תיכונית הישראלית, זאת מול אפשר ההכרחיים

ימי ההנדסיים והתכנון הפיזי במסד ה התנאים אתהמודל כולל  .או אפשריותשאינן הכרחיות אך מומלצות 

והיבשתי, מרכיבים סביבתיים, תשתיות ותפעול, היבטים ניהוליים, שירותים בשטח המעגנה, היבטים כלכליים, 

 . סטטוטורים בטיםיוהוהשתלבות ברצף החופי וטיילות החוף המעגנה האורבני של עורף הקשר עם תכנון פיזי, 

בסיס להשוואת המצב הקיים במעגנות הים התיכון בישראל ועמידה על מטרתו השנייה של המודל היא להוות 

הפערים השונים, ככל שישנם. המודל הגנרי מתבסס על ההנחה כי על מעגנה להיות בעלת היתכנות כלכלית 

 של "עוגנים משלמים".  מליימינ. כלומר, להגיע לאיזון תפעולי על ידי מספר Self-sufficientבהיבט התפעולי 

כי המודל הגנרי הינו מסמך המתלווה לדו"ח שלב א' )דו"ח זה( ואינו מהווה חלק אינטגרלי ממנו. המודל נציין 

 הינו מודל דינאמי העתיד להשתנות בהתאם לתהליכי הלמידה ,החשיבה ועיצוב המדיניות העתידים לבוא.
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 תוכן עניינים 

 

 בינלאומיהמישור ה

 המישור המקומי



 

 
 לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ                                                      16 | סקר וניתוח מצב קיים

 

 



 

 
 לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ                                                      17 | סקר וניתוח מצב קיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ                                                      18 | סקר וניתוח מצב קיים

 

 

    מבוא 

 ומטרות העל רקע כללי 

מקדמת דנא המרחב הימי היווה נכס אסטרטגי ומשאב קריטי לאוכלוסיות שלמות. בעשורים האחרונים הגידול 

להעלאת התודעה והחשיבות , תרמו בתורם, הדמוגרפי העולמי והעליה ברמת החיים הובילו ללחצי פיתוח אשר

לתהליך זה שני היבטים מרכזיים אשר לעיתים סותרים  בלתי נפרד מזה היבשתי.ו רציף של המרחב הימי כחלק

. בשנים כפועל יוצא של עליה בביקושים לתשתיות ושימושים שונים הראשון הוא הצורך בפיתוח את זה. זה

ביכולתו של זה לתרום והאחרונות מתחילה לחלחל התובנה כי המרחב הימי הוא זירה חדשה לתכנון ופיתוח 

לעומת . ועוד' , פנאיתיירות, מינרליםדליית , תעבורה, ימית וון תחומים כגון אנרגיה מתחדשת, חקלאותלמג

זאת וכנגזרת של התהליך הראשון, מתקיים הצורך בשימור וב"שריון" אזורים לטובת תהליכי הפיתוח העתידיים 

קר בצורך הבוער של מדיניות רבות . הדבר בא לידי ביטוי בעיוכמו כן לצורכי הגנה ושמירה על נכסי טבע ונוף

תכנון רחב,  מצריךבתכנון מושכל ומקיים של המרחב הימי והחופי שלהן. צירוף צורכי הפיתוח והשימור 

 אינטגרטיבי, הוליסטי, מאוזן ושיוויוני המתחשב בצורכי השעה ובצורכי הדורות הבאים. 

מהווה מוקד מרכזי לפיתוח ימי וחופי בשנים  יכוןכמרחב ימי מרכזי ופופולרי בקרב מדינות רבות בעולם, הים הת

אחד מהתחומים העיקריים אשר נמצא בצמיחה מתמדת בים התיכון הינו תחום התיירות והנופש האחרונות. 

התיכון מהווה את אחד המוקדים העיקריים בעולם לשייט  הימיים ובפרט ענפי שייט הפנאי והספורט ימי. הים

עליה דרמטית בביקושים בעשור האחרון. על מגמה זו מעידים, בין היתר, נופש ופנאי, תחום אשר חווה 

התבססותן של אלפי מעגנות בעשרות מדינות לאורכם ולרוחבם של חופי הים התיכון וכמו כן מאות מעגנות 

 . של מקומות העגינה עתידות להגדיל את המצאי הקייםוונמצאות בשלבי הקמה שונים נוספות המתוכננות 

 פיתוח , אולם יש לראות את מגמותאל, כחברה ב"מועדון" מדינות הים התיכון אינה שונה בהיבט זהמדינת ישר

 מה שהתחיל  אסטרטגית רחבה.-ומתוך ראיה גיאו בהקשר התפתחות ענף השייט הישראלי ,אזוריות אלו

ולהקמתן של תנועות  הצעירים בקרב הימית התודעה להחדרת חינוכי אמצעיכ הקודמת המאה של 20-ה בשנות

ענף שייט שלטונו של המנדט הבריטי, הפך ל תחתשלושים ה בשנות הנוער הימיות הראשונות  והחל להתמסד

 והחלו שונים שייט כלי פותחו, זה בענף בביקוש העלייה עם. דיג וסירות הצלה סירות בעיקרוזעיר שכלל 

 חלוקה והחלה התבסס הענף בשנות השבעים .מחוץ למימה הטריטוריאלים של מדינת ישראל שיוטים קייםתהל

 בביקוש עלייה חלה עכו בנמל מעגנה והכרזת יפו, אביב בתל המעגנות הקמת עם. תחרותי ושייט חובבני לשייט

. עצמו את הכפיל בישראל הסירות מספר כעשור ולאחר סירות 500-כ בארץ היושמונים ה שנות באמצע. בענף

 לגידול הביאה חדשה מעגנה הקמת כאשר, המקומיות הסירות במספר עלייה מגמת חלה 90-ה שנות מאמצע

 30%-כ של גידול, שייט כלי 400-כ שנתיים תוך נוספו הרצליה מעגנת פתיחת עם, למשל כך. סירות של חריג

שנות התשעים, עם הקמתן  לאורך. זו בתקופה בשנה 5%-כ על שעמד הממוצע מהגידול גבוה שהוא, בשנה

 המשתמשים ובמספר בענף משיטים ומספר שייט כלי במספר גידול ו מגמותחל נוספות,של מעגנות חדשות 

מגמות אלו מעידות, בין היתר,  .יתר את משתמשי החינוך והספורט הימיההכוללים בין  הימי במרחב הנוספים

ואזוריות ים חיצוניים לתחום, כלומר מושפעותה של מדינת ישראל ממגמות גלובליות של ביקוש םעל קיומ

כלומר, ביקוש נוכח אשר מקבל ביטוי בעת הגדלת  ,מושרה )סמוי( מקומי בתחום, ובנוסף על קיומו של ביקוש

מדינת "אי" בכל האמור פוליטי,  מדינת ישראל הינה למעשה -בשל מצבה הגיאו בנוסף,ההיצע הקיים. 

-פסיכולוגי אינדיקטור מהוויםיתכן ו פוטנציאליםכמו גם אלו הם יקיימהביקושים ה .לתחבורתה הקרקעית

 האוכלוסיה ב "חופש" תנועה מקסימלי.  ךלצור קוגנטיבי

'מעגנות' )כהגדרתן בחוק ובתקנות הנמלים(. אלו  7 -, בחופי הים התיכון הישראלי פועלות כ2018נכון לשנת 

ץ לעגינת כלי מקומות עגינה בקירוב. מקומות העגינה משמשים לעוגנים מקומיים ועוגני חו 2,860-מכילות כ

שייט קטנים )כהגדרתם בתקנות הנמלים( למטרות פנאי ונופש. במהלך העשור האחרון נצפה קצב גידול שנתי 

במספר כלי השייט הקטנים אשר בבעלות ישראלית וכן עליה גבוהה יותר בהוצאת רישיונות משיט  4%-3%של 

 מורגשת העיקרית המצוקה. 96%מד על כ מסוגים שונים. במעגנות הקיימות, אחוז התפוסה הממוצע הכולל עו
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בשל החוסר  .110%מעל  על עומד התפוסהאחוז  שם , חיפה ועכו(ויפו אביב תל, הרצליהוצפונה ) הארץ במרכז

 קטנים כלי שייט 4,500 -במקומות עגינה במעגנות בארץ ועלייה בבעלי רשיונות שייט וכמות כלי השייט )כ

הים התיכון אשר רשומים ברשות הספנות והנמלים(  ובכמות בעלי הרשיון  )בקירוב( הרלוונטיים לעגינה בחופי

מאות כלי שייט נאלצים לעגון במעגנות שונות ברחבי הים  .3המבקשים לקנות סירה בישראל ולעגון בחופיה

התיכון )תורכיה, יוון, קפריסין, איטליה ועוד(. כתוצאה מכך, אזרחים ישראלים ותיירי חוץ המבקשים לנפוש 

 ישראל אינם זוכים למענה. ב

 לא בתוך שלוש שנים כי לצפות ניתן, 4בארץ הקטנים השייט כלי במספר הנוכחי והגידול הביקוש קצב פי על

 (ותחרותי עממי) הימי החינוך עידודפיתוח וב הצורך את על כך יש להוסיף. בארץ עגינה מקומות כלל יוותרו

כמו כן, . השייט ומועדוני לשייט הספר בתי, ימיות אגודות, נוער תנועות במסגרת הימי הספורט ענפי ופיתוח

המעגנה מהווה תשתית פוטנציאלית לתחומים ימיים מתפתחים כגון חקלאות ימית, משק הגז והאנרגיה, 

 פריסהו מענה מתןב צורך קיים כי ספק איןהשיטור הימי, מחקר ופיקוח ימיים שאינם זוכים למענה ראוי כיום. 

 כבר, הארץ חופי לאורך גבוהה ואיכות שרות וברמת בטיחותיים, נאותים נלווים ומתקנים עגינה מקומות של

 . יוםכ

מטרת העל של התכנית כפי שהוגדרה על ידי רשות הספנות והנמלים ומינהל התכנון )מזמיני לאור הדברים, 

נוספים לכלי שייט  הינה "לתת מענה ברמה מתארית לביקוש במקומות עגינה ושירותים נדרשים העבודה(,

קטנים בשנים הבאות ולהוות את המסגרת התכנונית להוספת מקומות עגינה, לרבות איתור ומיקום מעגנות 

 5חדשות".

 :6 המתאר למעגנות הים התיכון תכנית של העיקריות מכך נגזרות מטרותיה

 התיכון הים בחופי המעגנות פיתוח לנושא טווח וארוכת כוללנית מדיניות התווית. א

 הצורך בחינת לרבות, התיכון הים בחופי קטנים שייט לכלי עגינה מקומות בתוספת הצורך בחינת. ב

 למעגנות מיקומים ואיתור ונופש פנאי לשימושי ימיים מתקנים הסבת, קיימות מעגנות בהרחבת

 .חדשות

 מתודולוגיה ותהליך התכנון 

וניתוח של המצב  ירהסק ,מתמקד בלימודהמהווה בסיס מחקרי לתכנית,  המתאר תכניתחלקה הראשון של 

דו"ח שלב א', סקר וניתוח מצב "להלן  –הוגדרו מספר מטרות המקבלות מענה בדוח זה , הקיים. בתוך כך

 . המטרות שהוגדרו הן כדלהלן:קיים, מעגנות בים התיכון"

גישות ומסמכי תכנון,  –נושאייםיבטיו העל ה בפרט ובישראלבכלל נושא המעגנות בים התיכון לימוד  .א

ניהוליים, פיזיים, הנדסיים, כלכליים, סביבתיים, תפעוליים, משפטיים, תכנונים,  היבטיםאמנות, 

 .)ספורט ותיירות( וחברתיים חינוכיים

ת המצב הקיים כחלק מתהליך הדדי של למיד, בפרט ובישראלבכלל לימוד נושא המעגנות בים התיכון  .ב

ברמה המקומית  פגישות עם בעלי עניין וגורמים מעורבים שיתוף הציבור שכללוהצרכים לעתיד וכן 

 ואתרים שונים לאורך חופו של הים התיכון הישראלי.  אתרי מעגנות קיימותבשטח  , סיוריוהממשלתית

יים,  תכנון ופיתוח ברמה לימוד וניתוח חוף הים התיכון בתחום ישראל, גיאומורפולוגיה, תהליכים טבע .ג

  .לפי מקורות סביבתיים קיימים הארצית והמקומית, ניתוח רגישויות

                                                           
ע מבעלי משיחות עם מנהלי מעגנות באזור המרכז והצפון הביקוש למקומות עגינה הוא גדול והם מקבלים עשרות שיחות בשבו 3

 רשיון או סירות המעוניינים לעגון במעגנה.
 הגדרת כלי שייט קטנים. -78, עמוד 5ראה פרק  4
 –לקבלת הצעות להכנת תכנית מתאר ארצית למעגנות בים התיכון, מדינת ישראל  16/16, מכרז פומבי 1, פרק 1.1.1סעיף  5

 משרד התחבורה, רשות הספנות והנמלים.
 2.1שם, סעיף  6
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 ניתוח משולבת ורב תחומית ברמה המקומית לצורך הערכת המצב הקיים. מתודולוגייתפיתוח  .ד

בהקשר פיתוח מעגנות קשרי תמיכה וקונפליקטים פוטנציאלים בין אלמנטים, מרכיבים ובעלי עניין זיהוי  .ה

 . בישראל

על שיתוף גורמים מעורבים והמושפעים באופן  יםשקיפות בתהליך הכנת הדו"ח המתבססאיכות, דיוק ו .ו

 ישיר ועקיף מנושא המעגנות.

הוגדר תהליך מתודולוגי שיפורט להלן. ראשית נבהיר כי התהליך המתודלוגי המוסבר אינו בהתאם למטרות 

עולה בהכרח בקנה אחד עם סדר כתיבתו של מסמך ולא עם תצורתו הסופית של המסמך. התהליך המתודלוגי 

מבטא את תהליך החשיבה, איסוף וניתוח החומרים שלעיתים נעשה במקביל, ומטבע הדברים אינו תמיד 

סקירת היבטים הינו " החלק הראשון(. 1)ראה תרשים  נחלק לשלושה חלקים עיקריים תהליך העבודה לינארי.  

". בחלק זה מתבצעת סקירת נושא המעגנות והקשרן למרחב החופי והימי ממגוון בינלאומי ומקומי-נושאיים 

יבטים תחיקתיים היבטים נושאיים ברמה הבינלאומית והמקומית הישראלית. אלו כוללים סקירת ה

כלכליים בהתפתחות ענף השייט והמעגנות, חינוך  יבטיםהוסטטוטוריים, השפעות סביבתיות ואקולוגיות, 

וספורט ימי, היבטים הנדסיים, תפעוליים וניהוליים. במקביל לחלקו הראשון של הסקר, מבוצע חלקו השני 

ם לאורכה של רצועת חוף הים התיכון " במהלכו התבצעו סיוריעמדות בעלי עניין ושיתוף ציבורשהינו" 

הישראלית וביקור במעגנות הקיימות ובאתרים שונים הטומנים פוטנציאל לפיתוח מעגנה. בהתאם לכך נערכו 

פגישות עם נציגי השלטון המקומי ברשויות מקומיות שונות, פגישות עם ארגונים וגופים בעלי עניין וניסיון בתחום 

 הסביבה וגורמים הרלוונטיים לפיתוח מעגנות בישראל.  רתם האמונים על שמיהשייט, גופי

בחלק זה התבצעה  "ניתוח משולב רב תחומי". –בחלק השלישי הנתונים הגולמיים הרבים אוחדו ועובדו 

ות ותהליך הפיתוח במעגנות הים התיכון, לבין אלו אשר במדינת ישראל. הבחנה זו מהווה גם יהבחנה בין מדינ

נה המוצע בדו"ח. בתוך כך, בוצעו סיווג מעגנות בים התיכון, עמידה על מגמות פיתוח את אחד היסודות למב

היסטורי הייחודי. -גיאוגרפי-המעגנות בים התיכון והשוואת המצב למעגנות בישראל תוך הקשר המרחבי

ת הכולל , על תחומיו הכלכליים, סביבתיים ותכנונייםבמקביל נערכה סקירה מקיפה של ענף השייט בישראל

, מפורטות למעגנות הקיימות בישראל. לתעודות הזהות נוספו בשלב מאוחר יותר מיפויים 'יצירת 'תעודות זהות

 .של בעיות נקודתיות, קונפליקטים, קשרי תמיכה, תכנון עתידי ומיצוי פוטנציאל קיים ביחס לכל מעגנה ומעגנה

 . 

מול  אלם והתנאים ההכרחיים במעגנות, כתולדה של הבנת הצרכים, המאפייניושל מסקנות ביניים  כתוצר

. מטרותיו של המודל הגנרי הן מחד, ליצור סטנדרט למעגנה ראשוני , אופיין מודל גנריפיתוח נוסף אפשרי בהן

אינדיקטור להשוואת המצב הקיים והערכת הפערים מול הקיים  להוותתכנוני ראשוני וגולמי למעגנות ומאידך, 

המודל הגנרי הוא מודל ראשוני אשר יעבור פיתוח ועדכון ככל כאחד השלבים האחרונים בחלקו של הניתוח. 

תובנות שלבי הסקר והניתוח מובאות  המודל נמצא בנספחים לדו"ח זה.  שהעבודה על התכנית תתקדם.

 ומשלימות את דו"ח סיכום המצב הקיים. דו"חבפרק האחרון של הבמלואן 

לאורך שלבי הסקר השונים וכמו כן תהליך הניתוח התקיים ליווי שוטף של צוות מצומצם ומקצועי ממנהל 

 איסוף המידע וניתוחו איתור הרגישויות -התכנון ורשות הספנות והנמלים אשר לווה את תהליכי העבודה 

 לבחינה. והגדרת הסוגיות והנושאים
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 : פירוט התהליך המתודלוגי בחלוקה לשלבי הסקר, עיבוד וניתוח הנתונים1תרשים 
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 סוגיות עיקריות  

 

מספר סוגיות  מעלההמתאר,  תכניתמטרות  עםיחד  למידת ההיבטים הבינלאומיים והישראליים בסקר זה

לשלוש  . סוגיות אלה נחלקותהמתאר הארצית למעגנות תכניתבגיבוש  אשר יש לדון בהם ולחתור אליהן מפתח

 המעגנה.  ם  מפורטים ברמתבטייהמקומי וה טבההירמות אבחנה. ההיבט הכלל ארצי, 

 

   היבט הכלל ארציבסוגיות 

 

הישראלי תוך הלימה להיבטיו  הימי למרחב הכוללת במדיניות ותיוהעתיד הקיימות המעגנות השתלבות •

 ומתן שיקול דעת בהקמה, הרחבה והקצאה של מקומות עגינה.  השונים

 רוחצים, ,ותיירות נופש, על סוגיה דייגפעילות , ייםנמלכלי שייט  – הימית הסביבה משתמשי בין איזון •

 קשרי זיהוי תוך זאת. ביטחון רכיווצ לאומיות תשתיותמחקר ימי, , ימית חקלאות, לסוגיו ימי וספורט חינוך

 . בטיחותיות סוגיות על ועמידה המשתמשים בין הדדית ותמיכה סתירה

 ואזורי רחצה בחופי שימושה לבין ףחומוקדי פעילות ימית ובילוי ב פיתוחמגמות ויוזמות  בין איזון •

 .החוף לאורך והפתוח  הרציף, החופשי המעבר שימור כולל בסביבת החוףלציבור  פתוחים פעילות

 שמירת שטחים פתוחים והגנה על, הים חופי על בהגנה הצורך לבין חופית בניהו פיתוח בין איזון •

 מניעת, החופי המבנה על ופאונה( תוך דגש על בחינת השפעות )פלורה הימית והחופית הטבעית הסביבה

 .החול רצועת של הטבעית ובהזנה החופי במצוק פגיעה

 

 :בהיבט המקומיסוגיות 

 

 הכולל בפיתוח המקומי/עירוני של מעגנות.  הציבורי והאינטרס שונים עניין בעלי של אינטרסים בין איזון •

, טיילת ועורף עירוני בדגש על חיבור לשימושים חופיים מעלות לסביבתה 360חיבור פיזי של המעגנה ב  •

 פעיל ואטרקטיבי. 

 התנגשותתוך מציאת פתרונות ל למעגנה הקרוב עירוניה בעורף והשימושים הפיתוח סוגי בין איזון •

 . מעגנהשימושי הקרקע העירוניים הקרובים ללבין בתוך המעגנה  ופעילויות בין שימושי הקרקע פוטנציאלית

, בים או בחוף, תוך הקפדה על נושא למעגנה קרובים למשתמשים והן המעגנה למשתמשי פעולה חופש •

  הבטיחות.  

בתהליכים של הסעת תוך התחשבות  המקומי פיתוחצרכי הל בהתאם חופיות להגנות פתרונות מתן •

פינוי החול הנצבר בפתחן ובתחומן של בבחוף והצורך עתידית החול, הצטברות או פגיעה אפשרית 

 המעגנות. 

 

 מעגנתי  –בהיבט הפנים סוגיות 

 

נופש  עגינה לכלי שייט שונים,ספורט ימי, דייג, חינוך ימי,  : המעגנה שימושי בין ציבורה אינטרסשמירת  •

 . משתמשיםה ורכיצל בהקצאת שטחים יעודים לכל שימוש בהתאם תוך התחשבותחופי, 

 המעגנה.של שוטף ה התפעוללצורך בין גורמים מנהלים/עירוניים  תפעולייםו ניהוליים היבטים הסדרת •

ובדגש על הסדרת פעילות  בפועל במעגנה יםשימושהיתוח ופ ,התאמה בין תכנוןעל  ואמידה זאת בעמידה

 הדייג, תעריפי עגינה, ביטחון ובטיחות. 

סדר עדיפויות  , תוך עמידה על איזון בין תקציב המעגנה ורמת פיתוח רצויה - כלכליים בטיםיה הסדרת •

 רצוי במעגנה.  וקצב השקעה
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 נדרש,ה המעגנה גודלבתוך התחשבות  להקמת מעגנה ראויה המעגנה בתשתיות האיכות מרכיבי מקסום •

 . היבטים פיזיים מגביליםו (ידידותיים לסביבה) חומרי בנייה

בהתאם לצרכי המשתמשים השונים ותוך  העגינה ושטחיהמעגנה בכלל  ישל שטח ויעיל מקסימלי ניצול •

 . שמירה על גמישויות להתאמת המעגנה לצרכים משתנים

 

 ודגשים כללייםמבנה הדו"ח  

 

ובסופו תובנות עיקריות של צוות התכנון העולות מדו"ח המצב הקיים בים התיכון  י חלקיםננחלק לשהדו"ח 

. החל בים התיכון ענף השייטו המעגנות התפתחותדן ב "הבינלאומי המישור " – של הדו"ח חלק א'. ובישראל

הימי והחופי בים  מדיניות הפיתוח והתכנון של המרחב" – 3חלק זה מורכב משתי פרקים עיקריים : פרק 

מרחב הים ב למעגנות בינלאומיות בנושא החוף והים הרלוונטיותואמנות  תיאוריות, בו נסקרות גישות "התיכון

בהיבטים " דן התיכון בים ומעגנות השייט ענף בהתפתחות היבטים" – 4, פרק בחלק זה שניהפרק ה. התיכון

 .של פיתוח המעגנות בים התיכון , הסביבתיים, התפעוליים והיבטים נוספיםהכלכליים

 

בישראל. החלק נחלק למספר  המעגנות ופיתוח השייט מתמקד בענף"  המקומי המישור " – של הדו"ח חלק ב'

והחוקי לנושא המעגנות והסביבה החופית מדיניות הפיתוח הארצית, הרקע הסטטוטורי בפרקים נושאיים ופותח 

 . הפרק(6)פרק כלכלית  מפרספקטיבה(. בהמשך מובאים הפרקים הסוקרים את המעגנות וענף השייט 5)פרק 

, מתמקד בסקירת מבנה חוף הים התיכון הישראלי וההשפעות הסביבתיות הרלוונטיות לפיתוח 7הבא, פרק 

נתית מבחינה תפעולית וניהולית על הצרכים והאתגרים מתמקד בסקירת הפעילות המעג 8מעגנות. פרק 

. ופעילויותיוהחינוך והספורט הימי בישראל על מוסדותיו  פורס את נושא 9ולאחריו, פרק  הקיימים במעגנה

הנדסיים המשפיעים ומושפעים -םהפיזייתשתיות והמבנים הימיים כמו גם ההיבטים ה נסקרות 10בפרק 

 באופן רב תחומי ומקיף בישראל לעומק את המעגנות הקיימות סוקר 11פרק  .מעגנה-של ים הבאינטראקצי

 הפרק האחרון מבצע אינטגרציה ומתכלל את הפרקים הקודמים להצגת  .לכל מעגנה "תעודת זהות"תוך יצירת 

 . המתאר למעגנות ים תיכון תכניתצוות התכנון וועדת ההיגוי בשל  עיקרי התובנות והמסקנות לשלב א'
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  המישור הבינלאומי -חלק א'

  והימי החופי המרחב - מעגנות ותכנון פיתוח מדיניות. 3

 בים התיכוןומעגנות  השייט ענף התפתחותהיבטים ב. 4

 רקע 4.1

 היבטים כלכליים 4.2

  סביבתיים היבטים 4.3

 היבטים תפעוליים 4.4

 ספורט וחינוך ימי 4.5

  היבטים הנדסיים 4.6
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  והימי החופי המרחב - מעגנות ותכנון פיתוח מדיניות 

 רקע 

קימות מספר גישות העומדות ביסודם של תהליכי גיבוש תכנון, פיתוח, פריסה וניהול של המרחב החופי והימי  

בים התיכון. התפיסות מהוות מסגרת תיאורטית מערכתית וקונספטואלית למדיניות בנושאים שונים בהקשר 

המנסות לפרוט את ההנחיות הכלליות למתודולוגיה  אופרטיביות ולצידן מתקיימות מספר גישותהימי והחופי, 

סדורה יותר ובכך להתייחס באופן קונקרטי לדרכי הסקירה, התכנון , הניהול והקצאת המשאבים במרחבים 

ה, ובמקביל לכל מדינ הייחודיתאלו. הגישות מכוונות לפעולה ברמה המקומית, תוך הבנת החשיבות המרחבית 

(. זאת תוך הבנה שהמרחבים החופי והימי בינלאומיתלהסדיר את שיתוף הפעולה ברמה האזורית ) ןפועלות ה

 משפיעים ומושפעים אלו מאלו בתהליכי משוב סביבתיים ,כלכליים וחברתיים רחבים. 

 

ן תוצר של מוסדות ההבחנה בין התפיסות והגישות השונות אינה תמיד מובהקת, ואף ניתן לומר כי עצם היות

)על ידי מסמכי מדיניות מקומיים ופעולות בעלות  באשרורןעל לאומיים )האו"ם, האיחוד האירופאי( והצורך 

ם. עם זאת, יטירנקיטת פעולה בנושאים קונקבנוגע ל וולונטריתוקף חוקי ברמה המדינית( מוסיף להן ממד 

מהוות את הסמן הימני  אלוכאמור, מטרתן של גישות אלו להתוות מסגרת קונספטואלית לפעולה. נראה כי 

תהליכי מדיניות ותוכניות פעולה במרחבים הימיים והחופיים במדינות שונות בעולם  ם שלגיבושולהתבססותם 

לידי מתן תוקף  תעקרונות מדיניות מתהוותפיסות ו ןלחופיו של הים התיכון. חלק מאות ותכנוובפרט לאלו הש

 אקולוגי-רווחים בעיקר בתחום הסביבתי בהקשר זה, אלו. בהמשךויסקרו  בממד המקומי והאזורירגולטורי 

 ובאים לידי ביטוי באמנות וצווים בינלאומיים המאושררים ותקפים גם ברמה המדינית. 

 

ברמה הבינלאומית או המדינית, במרחב הים התיכון  , בשלב זה לא נמצאה תפיסה או גישה כוללנית, אםמאידך

המתייחסת לנושא המעגנות באופן נקודתי. מטבע הדברים, למעגנה קשר הדוק לגיאוגרפיה והקונטקסט 

. נראה כי המעגנות מקבלות התייחסות עקיפה, אם כמבנה תשתיתי בעל השפעות הימיים וחופיים – המקומיים

. תוצר שיש לו חב הימי והחופי/יבשתי, או כתוצר של צמיחה במרחבים אלוסביבתיות, כלכליות וחברתיות במר

 של המרחב החופי והימי. במדיניות תכנון וניהול רחבות ןתועלות ועלויות שונות שיש להתחשב בה

 

עם זאת, בהמשכו של פרק זה נסקור מספר גישות קונספטואליות, כלכליות וניהוליות אשר רלוונטיות באופן 

נקודתי לנושא פיתוח המעגנות. יש להדגיש כי אין מדובר בגישות אשר נגזרו באופן דדוקטיבי מן הספרות אלא 

  מתוך פרקטיקה רווחת ואיגודה לידי גישות אד הוק לנושא פיתוח המעגנות.

 

 

 גישות תיאורטיות ואופרטיביות במדיניות, תכנון וניהול המרחב החופי והימי 

 

ת הגישות ממוקמו. המרחב הימי והחופיפיתוח של מדיניות, תכנון וניהול בינלאומיות ל מספר גישותלהלן יוצגו 

 המיישמות אלו לבין חשיבה מסגרת המגדירות גישות בין שהאבחנה כך לפרקטיקה התיאוריה שבין הרצף על

 בשל בעיקר זאת. חד תמיד אינו מסוימים מתודלוגיים ולכלים אופרטיבי עשייה לתהליך החשיבה אופן את

 בכל. מאחרות יותר כוללניות גישות בהיותן יחדיו ופרקטים תיאורטים חלקים כוללות מהגישות שחלק העובדה

 בניסיון האופרטיביות לאלו התיאורטיות הגישות בין גס בידול לבצע ניסיון תוך תבוצע הגישות סקירת, מקרה

 .יותר ברורה מבנית סקירה ליצירת

 

 תיאורטיות גישות 3.2.1
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 Building With nature  –בנייה עם הטבע 

 

, 'לבנות עם הטבע' והפרקטיקה העומדת מאחוריה  Building with Nature7 (BwN) מהות הפילוסופיה

הן בשילוב פיתוח ובנייה בהרמוניה ובהתבסס על הדינמיקה החופית הטבעית. הדבר בא  ,בהקשר הימי והחופי

לידי ביטוי  הן במציאת פתרונות משולבים אשר עושים שימוש בטכניקות בניה בעלות "חתימה" נמוכה בפיתוח 

 היכן שניתן.   -חופי והן בהתערבות מופחתת בערכי הטבע 

 

 קרקע שטחי ליצירת כאמצעי העולם ברחבי בהדרגה הוכר הוא, בהולנד לראשונה יושם זה עיקרון כי אף

 בנוסף. ערך יקרי משאבי סביבה, טבע ונוף של שימור הבטחת תוך, ותשתיות נופש, תיירות, עבודה, למגורים

, הים מפלס עליית ,מכך וכתוצאה אקלים שינויי גם התייחסות להיבטים כגון מביא בחשבון הקונספט, לכך

המושג , האחרונות בשנים .וכיוצא באלו קרקע שקיעת, ועוצמתם העולה של אירועי אקלים קיצונייםם שכיחות

 ערי של רחב במגוון בהדרגה נעשה זו תפיסה יישום הכרה וכיום ויותר יותר בהתמדה קיבל הטבע' 'לבנות עם

 .העולם ברחבי ונמלים חוף

 

 בתי, החוף קו לשיקום טווח ארוכי קיימא ברי פתרונותולמעשה מציעה , "רכים" פתרונות על גישה זו שמה דגש

כזו שהינה ו לסביבה ידידותית במערכת למים היבשה בין גמיש מציעה שילוב BwNה והקרקע ביבשה.  גידול

בין  דינמי משקל בשיווי ו"גמיש" המצוי חדש חוף קו יצורב לעזור יכול זו גישה של יישום. כלכלי יתרון בעלת

לים )קירות  בין היבשה מוצקים אלמנטים של תוך שימוש במינימום ,המורפולוגיה של החוף עצמוו הים מן החול

 רכים מבנים על כמו סכרים וקירות, אלא, הים נגד קשיחות הקמת מחיצות אינו עוד על הדגש. ים וכיו"ב(

 .וחופים הכוונה בעיקר לדיונותבמקרה דנן , הים עם המצויים בהרמוניה וגמישים

 

 אזור של הקיימים הטבע בערכי התחשבות תוך, הטבע כוחות נגד ולא 'עם' היא לעבוד בגישה המטרהכאמור, 

, נחשף כגון גאות הוא שאליהם אינטראקציות/ובכוחות במשאב החול הנייד משתמש BwNהים.  וקרקעית החוף

והצורך בפיתוח הימי, כשני רכיבים הטבע  - הגישה דוגלת בפיתוח ובשימור שני המרכיבים זרמים וכיו"ב., גלים

 . המייצרות משחק סכום אפסולא כשתי גישות  משלימים היכולים להעצים זה את זה

 

 דוגמאות ליישום גישה זו בעולם:

 

הרחבת נמל רוטרדם, הולנד: כחלק מהתכנית להרחבה משמעותית של הנמל, בוצעה הרחבה של אחד  •

הכוללת בית גידול חדש למינים שונים של בעלי חיים וצומח, וכן החופים הסמוכים תוך יצירת שמורת טבע 

 חוף רחצה המשמש לפנאי ונופש.

 

, הולנד: פרויקט הנועד להגנה על החופים מפני הצפות, שכלל יצירת דיונות להגנה על Sand Motorפרויקט  •

 החופים, אשר משמשות גם כאזור לפנאי ונופש בעל אופי אקסטנסיבי.

 

סביר כי יש צורך בהתאמת הפתרונות למורפולוגיה החופית  מקומי, בהיבט עקרונות הגישהת אעל מנת ליישם 

 הכוחות טמון בהבנת ,להתקיים "לבנות עם הטבע"האופן בו יוכל עקרון כמובן ש .ולתהליכים החופיים המקומיים

אה צמנגנוני פיצוי לטבע כתו חוןהבנת הצורך לבתוך החוף לים  בין הגומלין ויחסי , הפיתוח הרצוי,הטבעיים

 .הפיתוחמהשפעות 

 

                                                           
,  http://www.ronaldwaterman.com/page10/page10.htmlראה  7
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בהקשר פיתוח מעגנות בישראל, הדבר יכול לבוא לידי ביטוי בעיקר על די יצירת מנגנוני פיצוי טבעיים או 

מלאכותיים לאזורי חוף שיפגעו בעקבות פיתוח מעגנה. למשל, הטלת חול באזורים מהם הוא נגרע בעקבות 

תחליפי ולמנוע תהליכי  הקמת המעגנה או הקמתן של הגנות ימיות "טבעיות" היכולות לשמש כמצע אקולוגי

אירוזיה חופית. לחלופין, שימוש במעגנות עצמן כהגנה ימית, היוצרת חופים צמודים, יכולה להוות גם היא פתרון 

 בהקשר לגישה זו.  

 

 EBM –Ecosystem Based Management  (2003) 8ניהול המבוסס על צורכי המערכת האקולוגית

 

ת להשגת איזון של מטרות אקולוגיות, כלכליות וחברתיות כדי להביא מערכתית החותר-מדובר בגישה תפיסתית

לפיתוח בר קיימא. גישה זו כוללת עקרונות מנחים הניתנים ליישום באופן כללי ובפרט במרחב הימי.  בין היתר, 

הגישה נותנת דגש על יחסי הגומלין שבין תהליכים ומטרות ובהקשר הימי, בין תת־המערכות הימיות השונות 

. בשילובה של הגישה במרחב הימי מושם תת הקרקעביניהן למערכות אחרות כמו היבשה, האטמוספרה או ו

דגש נוסף על עיקרון הזהירות המונעת. זאת כיוון שהמידע המצוי בידי האדם לגבי המערכות הימיות וההשלכות 

ר מושכל ואיכותי דרוש לפני השונות של התערבות בסביבתן הינו מוגבל ביחס למידע היבשתי. לכן ראשית, ניטו

כל התערבות בסביבה הימית והחופית. במקרה של חוסר מידע או כאשר קיים חשש סביר שפעולות כאלו 

ואחרות יביאו לפגיעה בשלמות האקולוגית או בבריאות האדם, יש לנקוט צעדים למניעה או צמצום הפעולות 

הוא ביצוע הערכה סביבתית  EBM ם גישת ה אחד מכלי הניהול המוצעים ליישו ,בהתאם. במדינות רבות

בדרך כלל  בא לידי ביטויהדבר ברמה המקומית במטרה ליצור בסיס מידע רחב, בייחוד בסביבה הימית. 

 . הקודם לכל התערבות תכנונית בתסקיר השפעה על הסביבה

 

ועקרונות המוטמעים בשיטה במספר מקומות בספרות. אלו כוללים  מתודולוגיותבאופן רחב יותר, ישנם מספר 

למשל תסקיר מעורבות של בעלי עניין מבחינה חברתית, כלכלית, ניהולית ורב תחומית. בהמשך כלולות גם 

מטרות מקיימות ארוכות טווח וחתירה לשיווין בין דורי, ניתוח אקולוגי רחב ופיתוח מדיניות גמישה ומסתגלת 

בפיתוח מעגנות. יש לראות  גישה זו ץאימוהדברים גם רלוונטים לגבי תנה בעלת אי ודאות גבוהה. בסביבה מש

את המעגנות כחלק הוליסטי במערכת אקולוגית שלמה ובחינת האופנים השונים בהם המעגנות עלולות לפגוע 

כות אקולוגיות או לשפר את כל המערכת האקולוגית האזורית כתת מערכת בעלת קשרים הדדים רבים עם מער

 טבעיות ומלאכותיות במרחב הימי.

 

 ( Blue growthצמיחה כחולה )

במרחב הימים והאוקיאנוסים,  מיצוי ושיפור הפוטנציאל הכלכלי )בעיקר(ל תהמתייחס גישה הצמיחה כחולה הינ

לגישה עקרונות  .9בת קיימא במרחב הימי ובסקטורים הימיים כמכלול  ונות צמיחהקרתוך היצמדות לע

תיאורטים, כגון ההתבססות על פיתוח המתחשב בצורכי השעה תוך חתירה לצדק מרחבי )תוך דורי( ובין דורי 

תרגום תיאוריה לפעולה על ידי מספר אינדיקטורים המהווים ,על ידי הקצאת משאבים נבונה ואחראית. וכמו כן 

 מסגרת מתודלוגית לעבודה. 

 

די מספר אינדיקטורים שונים כדוגמת מספר הסקטורים הרלוונטים לצמיחה על יהצמיחה הכחולה נמדדת 

 FAO- food andעפ"י ארגון המזון והחקלאות של האו"ם ) .תוצר בכל סקטור-חופי ויחס עלות-במרחב הימי

agriculture organization of the united nations20בוועידת ריו  להלכה (, גישת הצמיחה הכחולה התהוותה +

יא מדגישה את חשיבות התפיסה של פיתוח בר קיימא ובריאות הים והמערכות האקולוגיות שבו, כבסיס וה

                                                           
כמו כן ראה ישום הגישה למשל ב :  file:///C:/Users/extra/Downloads/GLOCIEBM.pdfראה מדריך מקיף לגישה :  8

content/uploads/2013/02/RuckelshausEtAl2008.pdf-neresearchnetwork.org/wphttp://www.mari  
 .2015המרחב הימי לישראל, מנהל התכנון, דוח שלב א',  9

file:///C:/Users/extra/Downloads/GLOCIEBM.pdf
http://www.marineresearchnetwork.org/wp-content/uploads/2013/02/RuckelshausEtAl2008.pdf
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שם דגש על ענף הדיג, המהווה מקור חיוני  FAO -ה ליצרנות ולצמיחה המבוססים על המרחב הימי. ארגון

את  FAO -כדי לתמוך במעבר לגישה חדשה זו, השיקה ה למזון, תעסוקה, סחר, רווחה כלכלית ופעילות פנאי.

 , שמטרתה לסייע למדינות בפיתוח ויישום של תכניות צמיחה וגידול כלכליות.תכנית הצמיחה הכחולה

 

 :הםFAO -יעדי הצמיחה הכחולה עפ"י ארגון ה

 

 ודיג בר קיימא צמצום השימוש בשיטות דיג מזיקות ודיג יתר, תמרוץ שיטות וגישות לעידוד צמיחה, שימור •

 שיתוף פעולה בין מדינות, באופן המותאם ספציפית למדינות הרלוונטיות •

להוות קטליזטור לפיתוח מדיניות, השקעות וחדשנות בכדי להבטיח עצמאות מזון, להפחית עוני ולהבטיח  •

 ניהול בר קיימא של משאבים ימיים

 

נו בעל פוטנציאל רב לחדשנות וצמיחה, הנתפס המרחב הימי הוא מנוע צמיחה גם עבור הכלכלה האירופית, והי

המדיניות האירופית תרומה למימוש היעדים האירופאים לצמיחה חכמה ומקיימת. ל גבוה כבעל פוטנציאל

 המרכיבים הבסיסיים הנדרשים בכדי להבטיח צמיחה כחולה:מציינת את , 10 בנושא

 

 שיפור הנגישות למידע אודות הים -ידע  •

 שמטרתו להבטיח ניהול יעיל ובר קיימא של הפעילויות בים -תכנון ימי מרחבי  •

 שמטרתו לספק תמונת מצב עדכנית  -ניטור ומעקב שוטף  •

 

 זוהו חמישה סקטורים מרכזיים המהווים מנוף לצמיחה כחולה:בהמשך לכך, באיחוד האירופי 

 

  אנרגיה מתחדשת •

 ביוטכנולוגיה •

 תיירות ימית וחופית •

 חקלאות ימית •

 המינרלייםתעשיית  •

 

תחבורה, דיג, הפקת  - בנוסף לסקטורים אלו, צוינו גם הסקטורים הנלווים אליהם, כבעלי ערך כלכלי גבוה, והם

 נפט וגז.

 

יוזם ומוביל תהליך לקידום הכלכלה  UFM (United for Mediterranean)-האיחוד האירופאי בשיתוף ה

חשיפה לחומר מקצועי בנושא כלכלה כחולה, כנסים . התהליך כולל בין היתר 11 הכחולה באגן הים התיכון

מקצועיים וגיבוש הצהרה משותפת של המדינות השותפות, ברמה מיניסטריאלית, על מנת למנף, לקדם וליצור 

 .מחויבות משותפת אזורית לנושא

 

משותפת לקידום הכלכלה הכחולה  ת שריםהצהרגובשה ונחתמה  2015במסגרת המפגשים שנערכו בשנת 

נציגי מנהל התכנון נבחרו להשתתף כנציגים הרשמיים של ישראל לכנסים אלו בתיאום מול  .הים התיכוןבאגן 

לתכנון וניהול   הגורמים הרלוונטיים במשרד החוץ. זאת בין היתר בשל ייזום, קידום והובלת מסמך מדיניות

  (.5.7פרק בהרחבה ראה ב ככלל על כך ועל יישום הצמיחה הכחולה בישראלתיכון )ים  –המרחב הימי 

 

 המטרות המרכזיות של היוזמה האירופאית הינן:

                                                           
  _growth_enhttps://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue ראה 10
  http://iplan.gov.il/Pages/Maritime_space/world_economy.aspxאתר מינהל התכנון  11

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_en
http://iplan.gov.il/Pages/Maritime_space/world_economy.aspx
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 פיתוח סקטורים בעלי פוטנציאל ליצירת מקומות עבודה וצמיחה כלכלית •

 משילות והסדרה •

 הים הכשרה מקצועית למקצועות •

הרחבת בסיס הידע )פיתוח מאגרי מידע(, שקיפות )הגברת הנגישות למידע( וודאות רגולטורית באמצעות  •

 קידום תכנון אינטגרטיבי למרחב הימי, הגברת תיאום, בקרה ועדכון בין רשויות

 עידוד שיתוף פעולה אזורי בין מדינות •

 

 תחומי רב מסמך'. ישראל של הימי המרחב וניהול לתכנון מדיניות מסמך' את אלה בימים מקדם התכנון מינהל

 ולפיתוח לתכנון טווח ארוכת אסטרטגית תכנון גישת ויקדם הימי למרחב הנוגעים רבים היבטים הבוחן ומקיף

 המניעים הסקטורים לחיזוק וכלים מדיניות בייזום הצורך עלה, זו מעשייה יוצא כפועל. העתידי הימי המרחב

 באמצעות וזאת מקיימת בצורה התיכון הים משאבי למימוש פעולה ודרכי עקרונות תקבע אשר מדיניות; כלכלה

 .כחולה לצמיחה תכנית

 

 הפוטנציאל למיצוי פיתוח כיווני תציע, הים לכלכלת וחזון אסטרטגית תכנית תטווה כחולה לצמיחה התכנית

: הישראלי המשק כלל בפיתוח זינוק תאפשר התכנית. רגולטוריים לכלים המלצות לרבות הנבחרים שבתחומים

 ומחוצה בישראל פעולה ושיתופי מעורבות לקידום, בתעסוקה גידול, וטכנולוגיה במחקר, בתשתיות השקעות

 יוזם הוא התכנון מינהל. איתן בינלאומי מעמד ולביסוס, ובפיתוח בחדשנות החנית בחוד ישראל למיצוב, לה

 .הוק-אד רלוונטיים משרדים שבשיתוף וייתכן, האוצר משרד עם בשיתוף תעשה והכנתה התכנית

 

בהקשר לפיתוח מעגנות, יש לראות באלו כתשתיות חיוניות וקוהרנטית במכלול המרחב הימי והחופי ובחינה 

של מיצוי הפוטנציאל הגלום בתשתיות שהמעגנה מספקת למגוון קהלים, שימושים וצרכים אזוריים ומקומיים. 

זורית. כל זאת, כאמור, זאת בכדי לייצר מקום מגוון, גמיש ובעל תרומה מקסימלית לצמיחה הכלכלית הא

 בהתבססות ראשונית על עקרונות הקיימות. 

 

 אופרטיביות  גישות 3.2.2

 

  IMP - Integrated Marine Policy ניהול משולב של המרחב הימי

 

מובנית למרחב הימי שהתפתחה והתבססה בשנים האחרונות בשמות שונים. עשרות  ניהולית גישה ינהה

 כלכלייםהמים הטריטוריאליים והמים הכולל את ה מתודה זו את המרחב הימי שלהןכיום לפי  נהלותממדינות 

 לאומיתהקהילה הבינ ל ידיהמתודה עונה על צורך בניהול משולב שהוכרז בעבר מספר פעמים ע של המדינה. 

 ניהול ,בגישה בין הנושאים .12 ומתייחסת למגוון נושאים ויעדים שהוגדרו בין היתר על ידי דירקטיבה  אירופית

 )כמידת האפשר( קונפליקטים נטרול ,מייצר הימימרחב הלצורך איתור הזדמנויות ש ונבוןם רב תכליתי, מקיי

 מתכללת התייחסותנמצאת במרחב הימי. בלב הגישה  בין משתמשים לסביבה ובין סוגי משתמשים שונים

 סוגיות בהגדרת שעוסקת תחומית רב מדיניות ממסדי על ידי הבין התיאום הגברת תוך הימי במרחב לסוגיות

 .שונים סקטורים בין תיאום שמחייבות רחבות

  

                                                           
12  (2014/89/EU) 
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תהליך הינו , התכנונית בפני עצמ-, אשר מהווה לעיתים גישה ניהוליתמהכלים המהותיים ביותר בגישהאחד 

 להוצאת מנגנון, זאת יחד עם כלים נוספים כגון, ( (Marine Spatial Planning -MSPימי המרחב התכנון 

הינה הגישה MSP -.  יש לציין כי קיימים מקרים בהם גישת ההסביבה על השפעה ורישיונות ותסקיר היתרים

גישה  IMPכך שניתן לראות ב  .IMPהמובילה תכנונית ואליה משתייכים עקרונות ניהוליים ומדיניים לשיטת ה 

 -והIMP -תהליך ה אתהמאפיינים  אבני דרך או שלביםמספר פרט לכך ניתן לזהות ולהפך.  MSPמשלימה ל 

MSP הצעות של והערכה והערכתם; פיתוח וחלופות תסריטים פיתוח; גרפית והמחשה מיפוי; מידע ניהול :כגון 

 . והפיתוח התכנון הליךתב קהילתית מעורבות ויצירת קהילות עם שיח, עניין בעלי שיתוף; המרחב לניהול

 

 הקהילה ידי על מכבר זה הוכרה, בו המצויים והמשאבים הימי המרחב לניהול משולבת בגישה הצורך

 הים באמנתכבר  צויןעצם היותו של המרחב הימי מורכב ובעל השפעות אזוריות וגלובליות . הבינלאומית

(UNCLOS) בהיעדר אחת לא קשורות הימי המרחב את המאפיינות הבעיות כי נכתב לה המבוא שבדברי 

 ורוחבי.  כולל תכנון

 

 בין ממסדיים מנגנונים זה ובכלל ,הימי במרחב governance)) המשילות הוא IMP ה גישת ביישום מרכזי נושא

עצם  .סקטור לכל הנפרדת המדיניות בצד כוללני באופן הימי למרחב הנוגעות הסוגיות את לנהל שיאפשרו

 שונות אנושיות פעילויות בין הגומלין ביחסי התחשבותיצירת התיאום בין המנגנונים השונים בא לידי ביטוי ב

ישנה כמו כן  ורלוונטיות לסקטורים שונים, שיתוף מידע בין גופים, ותיאום ברמות ממשל שונות. בים המתקיימות

למסד היבשתי והחופי המשיק לתחום הימי. כל זאת תוך לקיחה בחשבון של אספקטים  התייחסותגם 

 סביבתיים, כלכליים וחברתיים. 

 

 כלי בה רואה והוא,  2007 בשנת עוד החברות המדינות בוועידת האירופי האיחוד ידי על אומצה IMP ה גישת

לאיחוד.  השכנות במדינות גם הגישה בקידום האירופי האיחוד תומך זו גישה מתוך. הימי המרחב לניהול חשוב

. ב"וארה נורבגיה, קנדה, אוסטרליה: לאיחוד מחוץ בתחומן זו גישה מובילות מפותחות מדיניות מספרכמו כן, 

, שנים 4 נמשכה התכנית הכנת בגרמניהבשל הצורך באיסוף מידע רב ) , זאתהוא לרוב ארוך תכניתמשך ה

, השונות במדינות התכנון של הראשון השלב תוצרי(. ואכן, שנים 7 ובאוסטרליה, שנים 3 ובקנדה הולנד, בבלגיה

 ע. מיד עתירי הם , הקיים המצב ניתוח דהיינו

 

 התיכון הים בדרום מדינות בתשע הימי המרחב של משולב ניהול בקידום תומךבהמשך לכך, האיחוד האירופאי 

מסתכמות בהמלצות  MED-IMPבמסגרת ה  IMP. בישראל, ביטויה של ה MED-IMP13 פרויקטב ,ישראל ובהן

ליצירה של מנהלת משותפת למספר משרדי ממשלה וכתיבת מסמך עקרונות ויעדים ראשי שיהוו את החוליה 

 IMP.המקשרת בין הסקטורים השונים בשמירה על עקרונות ה 

 

בהקשר פיתוח המעגנות, הגישה תרומת להסתכלות על נושא משילות המעגנה ובפרט השחקנים המערובים 

מקומית ועד לרמה האזורית והמדינית. כלומר, דרוש שיתוף פעולה ותיאום בין סך השחקנים בה, מהרמה ה

הרלוונטים לפיתוח מעגנות בהשר מקומי תוך דגש על שקיפות, עקביות ומנגנוני תיאום ופיקוח יעילים בין 

 השחקנים השונים. גם בשלב התכנון, למן ההקמה ועד הפעילות השוטפת של המעגנה.  

 

 Marine Spatial Planning (MSP) - רחבי ימיתכנון מ

 

                                                           
  http://51.255.195.60/En/home_4_indexלהרחבה ראה  13
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ה גישה בפני הינכאמור,   PMS14-, ה IMP-אחד מהכלים המרחביים העיקריים בשיטת הה בהמשך להיות

וכמו כן  ימיים באזורים אנושית פעילות סוגי של מרחבית והקצאה ניתוח של ציבורי תהליךהמכוונת ל ,עצמה

 (.IMP) מדיניות מסמכי ידי על שהוגדרו חברתיותהו כלכליות, הסביבתיותה מטרותה השגתמשתלבת ב

 

 דוגמא .וחוף ים של מרחבית אינטראקציה או חופיים אזורים ניהול ללא - ימית פעילות בתכנון מתמקד MSP-ה

הכוללת מספר אלמנטים המגדירים יחדיו את עקרונות  נורבגיהשל  הצפוני הים תכניתהוא ב MSP -שימוש בל

 באיזון נעשות המרחביות ההחלטות בו, מבנית אחדות בעל מרחבומתודולוגיות השיטה. אלו כוללים ;יצירת 

 ומאפשר מקיים מרחבי לתוכן מסגרתיציקת  ;מסוים באזור מרחבי פיתוח על ואסטרטגי גלובלי חזון ; גיבושהדדי

 שמתחברים וקטנים גדולים אלמנטים איתור)גמישות(;  סופית בצורה מוגדרות מפות ולא מרחביות מפות הכולל

 נושאים של מחדש חלוקהולבסוף  ;נחקר אזור של מ"לקנ שרלוונטית אחת אסטרטגית לתכנית ואיחודם לזה זה

 .חדשות ואפשרויות פוטנציאל ומציאת קיימים וקונפליקטים

 

אזורית גמישה כאשר כל מרחב רלוונטי לקבוצת -בהקשר פיתוח מעגנות הדבר מוביל לחשיבה מרחבית

משתמשים קיימים ופוטנציאלים. הדבר מעודד את הצפתם של נושאים כגון חוסר שיווין מרחבי , סדר וארגון 

 מבחינה מרחבית.  מרחבי ואיתור אלמנטים חשובים אותם המעגנה עתידה לספק והינם נמצאים בחוסר או עודף

 

 15ICZM–Integrated Coastal Zone Management  (1992) משולבת חופים גישת ניהול

 

גישה זו מתמקדת בממשק שבין אזור החוף )היבשה( והים על השימושים השונים והרגישויות באזור תפר זה. 

במרכז הגישה עמודים עקרונות הקיימות והאינטגרציה )אינטגרציה בין סקטורים, בין אלמנטים ימיים 

 בין הם החוף שאזורי תובנהליבשתיים, בין רמות ממשל, בין תחומי ידע ובין אומות(. הגישה יוצאת מתוך 

 המערכות על באזורים אלו והלחץ האנושית הפעילות עומס בעולם.  ביותר והיצרניים הצפופים האזורים

 משתמשים בין וקונפליקטים ,זיהום, ביולוגי מגוון של אבדן, גידול בתי של להרס הובילו הטבעיות שהם מייצרים

, בלייה, הצפות כגון ,טבע ולאסונות אקלים לשינויי ביותר הרגישים גם הם החוף אזורי. שונים אנושיים ושימושים

  .ועוד החופי המצוק התמוטטות

 

 הפעילות גם כמו, האנושית החיים ואיכות הרווחה כי את  שיטתה היא ICZMהתובנה העיקרית ממנה גוזרת ב 

החוף על האתגרים שזו מעמידה בפני קובעי המדיניות  באזורי הסביבה במצב תלויים בחופים הכלכלית

 הלוקחת, בהם ושימוש החוף אזורי של קיימא בר לניהול דינמי כתהליך מוגדרת ICZMוהמשתמשים. בכך ה 

 הגומלין יחסי ואת והשימושים הפעילויות מגוון את, החופיות האקולוגיות והמערכות פגיעות הנופים את בחשבון

 הימית הסביבה על הן שלהם ההשפעות ואת מסוימים ושימושים פעילויות של האוריינטציה הימית את, ביניהם

 היבשתית.  הסביבה על והן

 

 חתירה ישנו עיקרון(. תיסביב, תיחבר, יכלכל) קיימא בר לניהול דינמי כתהליך חופים בניהול מתמקדת ICZMה 

 והיבשתית הימית הסביבה אזורי של משולבה ניהולה. דורית ורב תחומית רב בראייה הצרכים מכלול בין איזוןל

 הגומלין ויחסי והשימושים הפעילויות מגוון, החופיות האקולוגיות והמערכות הנוף פגיעות את בחשבון לוקח

 .הסביבה על והשפעותיהם שונים ושימושים פעילויות של הימית האוריינטציה, ביניהם

 

                                                           
  /applications/overview-unesco.org/world-http://msp.ioc -ראה ישום גלובלי של השיטה באתר האו"ם  14
בנוסף ראה התיחסות האחיוד האירופאי לנושא  Integrated coastal management (ICM) ידוע גם בשם  15

http://ec.europa.eu/environment/iczm/index_en.htm  

http://msp.ioc-unesco.org/world-applications/overview/
http://msp.ioc-unesco.org/world-applications/overview/
http://msp.ioc-unesco.org/world-applications/overview/
http://ec.europa.eu/environment/iczm/index_en.htm
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 ברצלונה אמנת פרוטוקולמתייחס לנושא , בנוסף.  16זה בנושא 2002-מ המלצות מסמך האירופי לאיחוד

 (. הפרוטוקול5.7 ראה בהמשך פרק זה ובפרק) 2014 -ב ואשררה 2008-ב חתמה ישראל מדינת עליו( 2008)

 בין, והים היבשה בין גומלין יחסי מתקיימים בהם בתחומים החוף אזורי של אינטגרטיבי ניהול קידום מחייב

 .מורכבות אקולוגיות ומערכות משאבים, כלכליות חברתיות פעילויות עם אנושיות קהילות

 

 בים) המים קו צדי משני הגאומורפולוגיים האזורים את כוללת החוף אזורי של ההגדרה, אמנת ברצלונה פי על

 חברתיות פעילויותבין  , אנושיות קהילות בין גומלין יחסי, והים היבשה בין גומלין יחסי מתקיימים בהם, (ובחוף

 . זה בצד זה וא־ביוטיים ביוטיים רכיבים הכוללות, מורכבות אקולוגיות ומערכות משאבים ומתקיימים, כלכליותו

 

בהקשר פיתוח המעגנות לגישה זו תרומה רבה בבחירה מושכלת של מיקומן המקיים של מעגנות ותרומן של 

אלו, כתשתיות ימיות, לאזורן העורפי ביבשה. כמובן שכל אלו מושתתים על עיקרון של אי פגיעה אקולוגית, 

וונת אליהן, יכול להוביל האיזון בין המטרות השונות שהגישה מכנופית וסביביתית. באוריינטציה מקומית, 

 למסקנות מדויקות באשר להיקף, לשיטה ולמיקומן העתידי של מעגנות. 

 

based coastal resources -community - 17גישת ניהול משאבי חופים מבוססת קהילה

management – CBCRM (1997) 

 

פועלם של קהילות שונות מטרתה של גישה זו היא לפנות לנושאים הסביבתיים המורכבים של החוף דרך 

תוך חיזוק הקהילות )כלכלית ופוליטית( והגברת השליטה והנגישות של הקהילות  מרחב החופי,המעורבות ב

אותם. בבסיס הגישה, פיתוח הרגשת שייכות ואחריות של הקהילה למשאבים שהיא  קיימיםלמשאבים המ

ל משאבי הסביבה ועוד. במסגרת התכנון ניות, שמירה עומשתמשת וצורכת, פיתוח יכולות מעצימות, שיווי

בגישה זו יש לבצע סקירה מקיפה של הקהילות מבחינה כלכלית, חברתית ומוסדית.  בהקשר המעגנות ניתן 

לחשוב על מגוון קהילות מעורבות ובעלות עניין כגון ,קהילת הדייגים, שייטים, תלמידי חינוך ימי, ספורטאי ים 

 ועוד.

 

 וצדק חברתיים ימי אשר ביכולתה להוביל לשיוויניות-צריכה להיבחן כמשאב קהילתיבהקשר גישה זו, המעגנה 

, ולתרום לבריאות הפיזית הון אנושי, חברתי ותרבותי םלהעצי יכולתםלערכי חינוך סביבתי וימי, אשר ב

יש לייצר חשיבה חדשנית בכל האמור לאוכלוסיות  והנפשית של האוכלוסיה המשתמשת במתקניה וסביבתה.

וליצור תכנון מוקפד מותאם תוך שמירה על גמישות  תן המעגנה משרתת ובעלת פוטנציאל עתידי לשרתאו

 מחשבתית וראיה ארוכת טווח.  

 

 . ימי-החופי במרחברגולציה   

 

 בינלאומיותותוכניות  אמנותעיקר הרגלוציה הבינלאומית במרחב החופי והימי מסתכמת ביצירתן ואשרורן של

בפרק זה יסקרו האמנות  לייצר הרתעה, פיקוח וטיפול בנזקים אקולוגיים וזיהומי ים. שמטרתן  בתחום הסביבתי

( וכן אמנות 1978( ואמנת ברצלונה )1982הבינלאומיות העיקריות העוסקות בתחום זה כגון אמנת משפט הים )

   עוד.ו MARPOL, אמנת FUND, אמנת CLCספציפיות יותר העוסקות במניעת זיהום ים כגון אמנת 

 

                                                           
  /:content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002H0413-lex.europa.eu/legal-eur/httpראה ב  16
   http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnacn150.pdfראה למשל : 17

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002H0413
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnacn150.pdf
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 (1982אמנת משפט הים )

 

הינה החוקה הימית  1982United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) אמנת משפט הים משנת

הבינלאומית, אשר מסדירה את הזכויות והחובות של המדינות באזורים הימיים השונים וקובעת מסגרת לניהול, 

מדינות  160-וכ 1994להגנה ולפיתוח בר קיימא של הסביבה הימית ומשאביה. האמנה נכנסה לתוקף בשנת 

, אך הצהירה לא פעם כי היא 18חתומה על האמנהאשררו אותה )כולל לבנון, מצרים וקפריסין(. ישראל אינה 

 "מקבלת על עצמה את הוראותיה של אמנת הים, ובכלל זה את ההוראות הנוגעות לאזורים הימיים".

 

 וקובעת המדינות על חובות מטילה, הים משאבי ולניהול הימית הסביבה על להגנה מסגרת נותנת האמנה

 ולחקיקה ואזוריות ספציפיות בינלאומיות לאמנות המפורטת ההסדרה את משאירה שהיא תוך, כלליים עקרונות

, ענפי-סקטוריאלי על בסיס ניהול שיטת הוחלה בעברשונות:  ניהול גישות של אימוץ מאפשר הדבר. מקומית

, ומסחר שייט הסדרת, ונפט גז כמו משאבים ניהול, דיג ניהול) ספציפיים ושימושים במקורות התמקדותתוך 

 לניהול מעברחל  האחרונים בעשורים(. ועוד מסוימים ממקורות זיהום מניעת, מסוימים מינים על הגנה

  והיבטים אקולוגיים משולבים. מערכות בסיס על אינטגרטיבי

 

 , אשר יוצגו להלן בקצרה:הימית הסביבה ולניהול להגנה הכלליים העקרונות את קובע לאמנה 12 פרק

 

 הסביבה את ולשמר להגן לחובה בכפוף המשאבים לניצול ריבוניות זכויות - קיימא בר פיתוח של עקרון •

 (.192-193 סעיפים) הימית

 שיתוף(. 197-201' ס) זיהום לאירועי חירום ותכנית הימית הסביבה על להגנה מדינות בין פעולה שיתוף •

 .ידע וחילופי ומחקרי מדעי פעולה שיתוף, זיהום במקרי אזהרה, ונורמות כללים בקביעת פעולה

 מדעי בסיוע מתפתחות למדינות מועדף יחס -( 4)207, 202-203 סעיפים) מובחנת אך, משותפת אחריות •

 הפיתוח בצרכי התחשבות. ועוד קרנות בהקצאת, סביבתיים תסקירים בהכנת, ציוד באספקת, וטכנולוגי

 .מתפתחות מדינות של הכלכלי

 לא) בים פעילות של וההשפעות הסיכונים הערכת -(  204-206' ס) הסביבה על השפעה ותסקירי ניטור •

 (.הטריטוריאליים במים רק

 דרך, שייט מכלי, הים בקרקעית, ביבשה מפעילות) המקורות מכל זיהום ולצמצום למניעה החובה •

 (. 194-196' ס) רגישות אקולוגיות מערכות על והגנה( ועוד האטמוספירה

 . מדעית ודאות חוסר של במצבים גם זיהום מניעת -( ההגדרות סעיף) "המונעת זהירות"ה בעקרון הכרה •

' ס) ולאכיפתם הימית הסביבה על להגנה מקומית וחקיקה בינלאומיים כללים לאמץ חובה קובעת האמנה

 ספציפיות באמנות נעשה שלהם שהיישום כך, הצהרתי ברובד הינם האמנה עקרונות –( 207-222

 .מקומית ובחקיקה

 

 שונות בנושא זיהום ימיאמנות 

 

הימית, כאשר רובן כאמור מתייחסות לנושאים של זיהום  לסביבה נוספות הנוגעות בינלאומיות אמנות קיימות

 :19 ים כתוצאה מתקלות

 

עוסקת בתאונות ימיות בהן מעורבות מכליות העלולות לגרום לשפיכת שמן לים, המובילות לנזק  CLC אמנת

אקולוגי גדול לסביבה הימית והחופית ולנזק כלכלי רב. על מנת להתמודד עם העלויות הגבוהות, עלה הצורך 

                                                           
 .2016וניברסיטת חיפה. מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית. א -הערכה אסטרטגית ימית רבתי לישראל 18
 sviva.gov.ilאתר המשרד להגנת הסביבה  19

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/international-Conventions/Marine_coast/Pages/CLC_Convention.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/international-Conventions/Marine_coast/Pages/CLC_Convention.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/international-Conventions/Marine_coast/Pages/CLC_Convention.aspx
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חלטת ללא צורך מתייחסת לחבות מו CLC להסדיר את עניין האחריות )חבות( והפיצויים במצבים אלה. אמנת

 .בהוכחת אשמה

 

ו באה לאומית לפיצוי על נזקי זיהום בשמן. אמנה ז-לאומית בדבר הקמת קרן בין-היא אמנה בין FUND אמנת

שלא נתנה מענה הולם לשאלות משפטיות וכספיות שונות. מצד  (CLC) להשלים את האמנה בדבר חבות ופיצוי

אחד, מדינות מסוימות לא ראו בעין יפה את החלת החבות לפי בעלות על המכלית ללא הצורך בהוכחת אשמה, 

 הלו כלל. לכן הוחלט להקים קרן אליומצד שני מדינות אחרות רצו להגדיל את סכום הפיצוי המרבי או לא להגבי

 .שמן דרך הים המובילותיוזרמו כספים מכל המדינות 

 

את זיהום הים מאניות הנעשה בכוונה תחילה, ולצמצם עד למינימום החדרת  לצמצםנועדה  MARPOL אמנת

מזהמים לים כתוצאה מתאונות ימיות. באמנה ישנה התייחסות למניעת זיהום הנגרם מחומרים שונים: שמן, 

 .חומרים מסוכנים נוזליים וכאלה המובלים באריזות, שפכי אניות, פסולת ופליטת מזהמים מארובות האניות

 

עוסקת בהכנת תכניות חירום, הקמת מערכת לתגובה מהירה לטיפול בזיהומים חמורים של הים  OPRC אמנת

 .לאומי-לה ביןבשמן והקמת מנגנון לשיתוף פעו

 

 (1978) ברצלונה אמנת - התיכון ים של החוף ואזורי הימית הסביבה על להגנה האמנה

 

 ולפיכך הרלוונטית ביותר לעבודה זו.התיכון,  הים על החלה המרכזית האזורית האמנהאמנת ברצלונה הינה 

נועדה    "ים התיכוןההאמנה להגנה על הסביבה הימית ואזורי החוף של " – או בשמה הנוכחי, אמנת ברצלונה

  .זיהוי בעיות סביבתיות קיימות ומקורן תוך לשמש כאמצעי שיאפשר מעקב ופיקוח שוטפים על מצב הים התיכון,

האמנה מחייבת את המדינות החברות בה לנקוט את כל האמצעים הדרושים על מנת לצמצם את זיהום הים 

תכנית הפעולה האופרטיבית לים האמנה מהווה מסגרת משפטית וחוקית לביצוע   .תולהגן על הסביבה הימי

הגנה על סביבת אגן הים  , ושעיקרה הוא על1995 -שאומצה ב  (The Mediterranean Action Plan - MAP) התיכון

-מה את עקרונות הפיתוח בר קיימא, כפי שנוסחו בפסגת כדור הארץ בריו דה ז'נרו בהתיכון, בגישה המפני

1992. 

 

ההכרה בערכה הכלכלי, החברתי, האקולוגי והתרבותי של הסביבה הימית של הים התיכון וההכרה באיומים 

 .הים התיכוןאזור ניהול הנשקפים לה הובילה את מדינות אגן הים התיכון ליטול על עצמן אחריות משותפת ל

)ס'  ומקורות יבשתיים שייטהאמנה עוסקת בניהול בר קיימא של משאבי הים והחוף, מניעת זיהום מכלי לפיכך, 

, שימור המגוון הביולוגי (7)ס'  קרקע שלהה, מניעת זיהום הנובע מניצול מדף היבשת, קרקעית הים ותת (6-5

האמנה קובעת כמו כן, . (11ברת פסולת מסוכנת )ס'( ובמניעת זיהום כתוצאה מהע10)ס'  והמערכת האקולוגית

  .(13-12)ס' עקרונות לשיתוף פעולה לשם שמירה על הסביבה הימית ולפיתוח מדעי וטכנולוגי

 

עפ"י האמנה, הצדדים מחויבים לנקוט בכל האמצעים המתאימים, בנפרד או במשותף, כדי למנוע ולצמצם את 

ה הימית על מנת לתרום לפיתוחה בר הקיימא. לצורך כך האמנה זיהום אזור הים התיכון ולהגן על הסביב

, לבצע בדיקות השפעה סביבתית, "המזהם משלם"קובעת כי יש להחיל את עקרון הזהירות המונעת ועקרון 

לקדם ניהול משולב של אזורי החוף, להשתמש בשיטות הטובות ביותר ובנהגים/אמצעים הסביבתיים הטובים 

 .(4בניסוחם ובאימוצם של הפרוטוקולים )ס' ביותר ולשתף פעולה 

 

האמנה חלה על כל שטח המים של הים התיכון )ללא הבחנה בין האזורים הימיים השונים(  1בהתאם לסעיף 

ממשק ים יבשה(. כמו כן ניתן  והמדינות רשאיות להרחיב את תחולת האמנה גם לאזורי החוף )ניהול משולב,

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/international-Conventions/Marine_coast/Pages/FundConvention.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/international-Conventions/Marine_coast/Pages/FundConvention.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/international-Conventions/Marine_coast/Pages/FundConvention.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/international-Conventions/Marine_coast/Pages/MARPOLConvention.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/international-Conventions/Marine_coast/Pages/MARPOLConvention.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/international-Conventions/Marine_coast/Pages/MARPOLConvention.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/international-Conventions/Marine_coast/Pages/OPRC_Convention.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/international-Conventions/Marine_coast/Pages/OPRC_Convention.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/international-Conventions/Marine_coast/Pages/OPRC_Convention.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/international-Conventions/Marine_coast/BarcelonaConvention/Pages/default.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/RegionalCooperation/Pages/MAP.aspx
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אוגרפית של האמנה בהתאם למטרות הפרוטוקול )למשל, על הקרקע להרחיב בפרוטוקול את התחולה הגי

)ראה בהרחבה האמנה אושררו למתן תוקף במדינת ישראל  מפרוטוקוליחלק והתת קרקע של מדף היבשת(. 

  (.5.7בפרק 

 

 "Blue flag program"- "תכנית הדגל הכחול" 

 

, ייחודית תכנית זוהי. עגנותובמ בחופים סביבתית למצוינות בינלאומית תכנית היא הכחול הדגל תכנית

 החיות הקהילות, בחופים המשתמשים בקרב סביבתית מודעות לעורר שמטרתה, וסביבתית וולונטרית

 רחצה לחופי מעניקה הכחול הדגל תכנית .נכון סביבתי ניהול ידודעלצורך , החופים ומנהלי בקרבת החוף

 נוסדה תכניתה. Blue Flag -"הכחול הדגל" – בינלאומי סביבתי איכות תו, תכניתה בתנאי העומדים, מעגנותול

 2013 עד. 2001 מאז אחרות ביבשות ופועלת, 1987-ב באירופה מדינות לעשר הורחבה, 1985-ב בצרפת

 .מדינות 46-ב אתרים 3,850-כ בדגל זכו

 

 FEE - Foundation for) סביבתי לחינוך הקרן ידי על ומופעלת, וולונטרית היא תכניתהכאמור, 

Environmental Education ,)באמצעות קיימא בר פיתוח מקדם אשר, רווח כוונת וללא ממשלתי-לא ארגון 

 .Ecoocean ארגון ידי על התכנית מנוהלתבישראל  .סביבתי חינוך

 

 הדגל. תכניתה של הבינלאומי בתקן עומד ואיא/הה כי ה/שהוכיח אחרי הכחול הדגל את ת/מקבל מעגנה/חוף

 של נציגים הם שחבריה, לאומית ועדה ידי על נ/תנבח מעגנה/חוף כל. לחדשו יש שנה וכל, אחת לשנה ניתן

 הקרן במטה בינלאומית לוועדה מועברות המלצותיה. ירוקים וגורמים מצילים ארגוני, שונים ממשלה משרדי

 .הכחול הדגל את מעגנהל או לחוף להעניק המוסמכת, בקופנהגן

 

 :הינם הכחול הדגל לקבלת הקריטריונים

 

 ומידע סביבתי חינוך

 .שבקרבתו לקהילה סביבתיות חינוכיות פעילויות ▪

 .שבו האקולוגיות המערכות על מידע פרסום ▪

 ועל כללי ההתנהגות. מעגנהבחוף/ב הניתנים השירותים על מידע פרסום ▪

 המים איכות

 .פיזיקליים בפרמטרים והן כימיים בפרמטרים הן הרחצה מי לאיכות בדרישות לעמוד יש ▪

 .לעונה דגימות חמש לפחות, יום שלושים כל, המים דגימת תדירות בדרישות לעמוד יש ▪

 סביבתי ניהול

 .פסולת ומחזוראיסוף  ▪

 .לחוף רכבים כניסת איסור אכיפת ▪

 .בחוף מותרת שאינה לינה איסור ▪

 .לחוף חיים בעלי כניסת של ואכיפה בקרה ▪

 ושירותים בטיחות

 המתקנים. של ונאותה שוטפת תחזוקה ▪

 .נאותים הצלה ואביזרי מצילים מספר ▪

 .חמור זיהום של למקרה מוכנה פעולה תכנית ▪

 לנכים. נגישות ▪

 .ונקיים זמינים שתייה מי ▪
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 מעגנות וסיווג תכנון, פיתוח ניהוללגישות  

 

שיובאו להלן הינן תוצר של עקרונות תכנון, הקמה, פיתוח וניהול מעגנות מתוך הניסיון הבינלאומי  הגישות

 לנושא צורפו אשר בגישות אלא, המעגנות לנושא דווקא הרלוונטיותמדובר בגישות  ןאי יכהנלמד. ראוי להדגיש 

 לאופן באשר קונקרטית הבנה בשולג לנסות בכדיחברתית, כלכלית, תכנונית( . -) סביבתית , הוק אד המעגנות

,  התיכון הים לאזור בהקשר. התיכון הים באזור ובפרט, העולם ממדינות משמעותי בחלק מפותחות אלו בו

 .שונים מאפיינים פי על וסיווגן הקיימות המעגנות לסוגי באשר יחודית טיפולוגיה ליצירת ניסיון נציג בפרק הבא

 A Sustainable Approach to Marina Developmentפיתוח מעגנות ב קיימות

 

ההגדרה של קיימות בהקשר לפיתוח  ,. אומנם20לפיתוח מעגנה מקיימתמתכללת בספרות אין בנמצא הגדרה 

לקחת אותם  שיש מרכיבים מקיימים תתוך הוצאומ, הגישות הכלליות שנסקרו לעילמ להיגזרמעגנות יכולה 

אלמנטים אלו מקבלים התייחסות במספר מקומות מעגנות. שונים באלמנטים וניהול  ביצוע, בחשבון בעת תכנון

למשל, שמירה על אקולוגיה ימית )סביבה(, פעילות רגישה ומבוקרת של מעגנות )סביבה( ופיקוח בספרות 

בהתייחסות ספציפית למעגנות חברתי(.  -ואכיפה, כמו גם עידוד, של התנהגות ראויה של משתמשים )כלכלי

מיקום, אלו ל פעילויותיש לתרגם ,ודייג חינוך ימי , הכוללות פעילויות קייט, ספורט, ופנאילצורכי נופש  שייט

. יש לקחת בחשבון היבטים נוספים פרט להיתכנות הכלכלית והמרכיבים השוטף של המעגנה תפעולהו מבנה

אנושיים  היבטיםההנדסיים הפיזיים. כלומר, יש לקחת בחשבון היבטים סביבתיים, כלכליים ובמידה לא פחותה, 

( האנושית על ידי שימור Experienceותרבותיים הבאים למשל בשמירה, פיתוח ועידוד ערך ה"חוויה" )

בתוספת פיתוח קהילות, הון אנושי, אותנטיות חברתית מקומית, דבר המעניק ערך בלתי נשכח למקום. כל זאת 

 לי.  איזון בין צורכי הסביבה ופיתוח כלכ חברתי ותרבותי ושמירה על

 

על מנת ליצור מעגנה מקיימת, זו חייבת לספק את הטובין והשירותים השונים שהיא מספקת לדור הנוכחי )תוך 

דורי( באופן שיווני ומאוזן. מהספרות עולה כי יוזמות כלליות שמטרתן לקדם היבטים -דורי( ולדורות הבאים )בין

 התפעול השוטפים של המעגנה.  מקיימים מתמקדות בעיקר בהיבטים סביבתיים וכמו כן בשלבי

 

-כאמור, גישה מקיימת לגבי שלבי התכנון וההקמה של מעגנות לוקה בחסר ונכללת תחת מדיניות פיתוח מרחבי

 חופי שנסקרה לעיל. בשל כך, מעגנה יכולה להחשב כמעגנה מקיימת רק כאשר זו מתאימה לאזור החופי הרחב

בו היא נמצאת או עתידה להימצא. עם זאת, קיימים מספר  השטחלמרחבה היעודי ולתא  אליו היא משויכת,

המקדם את מרכיבי  תו תקן תוך הנפקת מוסדות וארגונים שמטרתם העיקרית הינה קידום תחום הקיימות

 במעגנות.  להלן מספר דוגמאות לתוכניות מסוג זה שאינן מתמקדות דווקא בים התיכון.  הקיימות

 

מתמקדת בהיבטים התשתיתיים   - ארה"ב" - מעגנות נקיות "–  USA –Clean marinas 21 .א

 ם הניתנים במעגנות בהתמקדות על שמירה סביבתית. יוהשירותי

נועד לתת  - ארה"ב" –החבר הטוב  תכנית" -  The Good Mate program 22  – SAU .ב

למשתמשים במעגנה כמו גם לצוות המנהל והמתחזק במעגנה קובץ הנחיות וביאורים בנוגע לסוגיות 

סביבתיות הנוגע להיבטי תחזוקה וניהול של כלים ומתקנים ימיים בסביבת המעגנה. המטרות העיקריות 

                                                           
 -ו  http://www.caribbeancompass.com/sustainable_marinas.htmlלדיון בסוגיה ראה למשל :  20

file:///C:/Users/extra/Downloads/Final%20report%201611%20(1).pdf  ,
ndStory.pdfhttp://www.crc.uri.edu/download/StoryBehi  

 /http://www.cleanmarina.orgראה  21
  pdf-1-brochure-mate-good-content/uploads/2015/04/2014-https://oceanconservancy.org/wp.1להרחבה ראה :  22

http://www.caribbeancompass.com/sustainable_marinas.html
file:///C:/Users/extra/Downloads/Final%20report%201611%20(1).pdf
http://www.crc.uri.edu/download/StoryBehindStory.pdf
http://www.cleanmarina.org/
http://www.cleanmarina.org/
http://www.cleanmarina.org/
https://oceanconservancy.org/wp-content/uploads/2015/04/2014-good-mate-brochure-1-1.pdf
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שים והמנהלים פיתוח אסטרטגיות ניהול עם מודעות לשמירה סביבתית, חינוך ואימון המשתמהן  

לשמירה על הסביבה הימית תוך הכרת מיצוי תועלות כלכליות מהתהליך, שמירה על בטיחות ועידוד 

 שיתוף פעולה בין קבוצות בעלות עניין.

 (. 75. בפרקו הקודם )ראה בהרחבה בפרק "תכנית הדגל הכחול" – Blue Flag Program 23 .ג

"דירוג עוגן הזהב  - Marinas Gold Anchor International Rating Scheme for24 .ד

המופעל  זה ארגון של מטרתו, המלונאות בענף רתכהמו( כוכבים) הניקוד לשיטת בדומה   -" נלאומייהב

 בסטנדרטים שירותית מדיניות ולשמר ליצור הוא (MIAתחת איגוד תעשיות המעגנות הבינלאומי )

 בא המקיים הנושא. כלכליים היבטים, שלו וכנגזרת התיירותי בהיבט בעיקר משמעויות לארגון. גבוהים

 .נקייה וסביבה נאותה שירותית תמורה המבטיח נוסף מוסד ידי עלי עקיף באופן בעיקר ביטוי לידי

 

 כגישה ליזום וניהול מעגנות (  PPP)-Public-Private Partnership פרטית  –שותפות ציבורית 

קיימים מספר גורמי רקע המכתיבים באופן עקיף את התבססותן של גישות שונות ליזום וניהול מעגנות. ראשית 

ספרד, צרפת,  –הצפוניים של הים התיכון החופים במיקומה של המעגנה.   מורפולוגי-ההיבט הגיאוגרפיקיים 

רים תשתית נוחה לקיומם של נמלי דיג ה מאופיינים בריבוי מפרצים. המפרצים יוצטורקיאיטליה, קרואטיה, יון ו

ומעגנות בהשקעה נמוכה יחסית שאינה דורשת הקמת שוברי גלים משמעותיים. מרבית נמלי הדיג והמעגנות 

כך שנדרשת בניה  ,קמות בחוף שאינו מפורץוחלק מן המעגנות ממעם זאת, ממוקמים במפרצים סגורים. 

הצורך בהשקעה בבניית שוברי הגלים ו/או קירות הים גלים. שוברי בתשתיות הנדסיות ימיות ובראשן, והשקעה 

למשל, יכולה להביא לאומדני מחיר שונים בתכלית בין מעגנות, זאת בהתאם לצורך בבינוי תשתית ימית. כך 

 200-מיליוני אירו לכ 2-3ה, עשויה לעלות טורקיהשמשת נמלי דיג לצורכי מעגנה, כמו איסקנדרון בלמשל, 

מיליון  180לסכום של ילו אומדן עלויות הבניה של מעגנה חדשה בלרנקה עשויה להאמיר מקומות עגינה וא

 אירו ומעבר לכך.  

המעגנה מהווה חלק ממכלול שימושי הקרקע המיועדים לתיירות. הגורם השני נגזר מהראשון ומתוך היותה של 

ככל תכנית ונקבעים,  ותיירותייםשימושי הקרקע בעורף המעגנה, מעבר לתפעול הישיר, הם שימושים עירוניים 

 באישור המדינה או העירייה וועדות התכנון.  ,פיסית אחרת

ההכנסות השוטפות . המעגנה מתפקדת כמרכז רווח שיש לה הכנסות והוצאות ישירות ועלויות ותועלות עקיפות

ווח סביר. אמורות לכסות את הוצאות התפעול השוטפות, את עלויות ההון )עלויות ההשקעה( ולהשאיר ר

במקרה שעלויות ההקמה גבוהות, כגון במקרה של צורך בשוברי גלים מאסייבים, ההכנסה השוטפת אין בה 

כדי לכסות את מלוא עלויות ההשקעה ונדרשת תוספת הכנסות, בין אם בסבסוד ובין אם בצירוף שימושי קרקע 

 אחרים שהרווח מהם יתמוך בעלויות ההשקעה. 

משק, הכוללת הגדלת אטרקטיביות וביקוש לשימוש קרקע כגון מסחר, מגורים למעגנה תועלות עקיפות ל

ומלונאות בסמיכות למעגנה. תועלות ציבוריות נוספות כוללת את הגדלת פעילות התיירות באזור, הגדלת 

הפעילות הכלכלית ותוספת מקומות תעסוקה לתושבי המרחב לכן, על מנת ליהנות מהתועלות הציבוריות הללו, 

 ש צורך בכך, הציבור מסבסד את ההקמה של המעגנה. ואם י

שימושי הקרקע מהווה את הערך המוסף של המעגנה לתפקוד העירוני ההיזון החוזר בין המעגנה ליתר 

והתיירותי הכולל. הכנסות המעגנה מתפעולה השוטף כוללות דמי עגינה ואספקת שירותים שונים כמו חשמל, 

 כסות את עלות התפעול ואת התחזוקה השוטפתאמורות לוכו'. הכנסות אלו  מים, שירותי ביוב, שירותי כביסה

                                                           
 http://www.blueflag.globalראה  23
 https://www.marinas.net.au/goldanchorראה  24

http://www.blueflag.global/
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שימושי הקרקע בעורף המעגנה מעלים את ערכי הקרקע. החזר ההשקעה בהקמת יתר על כן, . של המעגנה

 הקרקע בעורף המעגנה.  לע עלותבבהמעגנה הינו תלוי 

ף המעגנה יושקע בחלקו בהקמת המעגנה הרי הרווח מפיתוח שימושי הקרקע בעור ,באם הקרקע הינה פרטית

לרבות תשתית שוברי הגלים וקירות הים. אם הקרקע בעורף המעגנה הינה קרקע בבעלות המדינה או הרשות 

ההשקעה היא תקציב ציבורי, בין אם בכסף או בשווה כסף, בדרך של מתן חלק מערך הקרקע  ,המקומית

 קמת המעגנה. שבעורף המעגנה ובבעלות הציבור לטובת ההשקעה בה

 אחת מכל אלמנטים המשלבות חלופות מגוון וביניהן, המעגנה הקמת במימון קיצון חלופות שתי לאבחן ניתן

 את משקיעות הרשויות, זו חלופה פי על. מקומית רשות עם בשיתוף ממשלתית יזמות כוללת אחת חלופה. מהן

 .השוק כוחות באמצעות פרטית יזמות כוללת, לה קיצונית חלופה. המעגנה להקמת הכספים

. שותפות של בדרך שנעשה, הציבוריים הגופים לבין הפרטי הסקטור בין פעולה שיתוף כוללת ביניים חלופת

 בצורת הן, נמוכה או גבוהה ציבורית מעורבות ובהן, 25(PPP) פרטי-ציבורי שיתוף של שונות חלופות קיימות

 .שלה הכספי בהיקף והן ההתערבות

מתבצעות באמצעות חוזה ארוך טווח בין המדינה/רשות מקומית לבין הסקטור  PPPמסוג  מרבית השותפויות

. חוזה זה קובע את התפקידים, המחויבות והיקף ההשקעה של כל צד, את חלוקת ההכנסות בין 26הפרטי

 השותפים לאחר תחילת התפעול ואם ומתי תוחזר המעגנה לבעלות הציבור. 

 שותףה בעוד הציבור טובתל" Public Good" לספק מבקש הציבורי המגזרמ השותף, PPP -ה במסגרת

לאגד  יכולים שותפיםה כי היא PPPs של היתרון. וההשקעה מהמעורבות להרוויח מצפה הפרטי סקטורמה

 ותחומי הטבות, פוטנציאליים סיכונים שיתוף תוך, שותף כל של היחסיים ביתרונות התומכתדרך ב משאבים

 :27כוללים ציבוריים פרויקטים עבור PPP מודלשימוש בשל  יתרונותה .אחריות

 לטפל לעזור יכול הפרטי המגזר עם שיתוף; מוגבלים תקציבים קרובות לעיתים יש הציבורי במגזר •

 .זו בבעיה

במועד המיועד  להעשות נוטים פרויקטים; יותר יעילים קרובות לעתים הם הפרטי הסקטור שותפי •

 כתוצאה מכך.

 לעיתים נמצאות שאינן חדישות גישותלספק ו יעילות, למקצועיות לתרום יכולות הפרטי במגזר ישויות •

 .הציבורי במגזר קרובות

 .הציבורי הסקטור מאשר סיכונים לניהול יותר טוב ממוקד להיות יכול הפרטי המגזר •

 שהשותפות תצליח. חזק תמריץ יש הפרטילשותף , PPP -ב הפרטי למגזר מועבר שהסיכון מאחר •

 .הציבורי מגזראדמינסטרציה של הה עלות את מקטינה הפרטי המגזר מול עבודה •

 .והכשרה תעסוקה מתן באמצעות מקומי כלכלי לפיתוח להועיל יכול  PPPמסוג שיתוף  •

 .היתכנות בדיקות בניהול יותר טוב והוא, הפרויקט מטרות לגבי יותר מציאותי הוא הפרטי המגזר •

 .השלמתם לאחר פרויקטים קתחזול הארוך לטווח בניהול יותר טוב כלל בדרך הוא הפרטי המגזר •

 :כגון, ציבוריים לפרויקטים מודלכ PPP באמצעות רבים פוטנציאליים חסרונות גם ישנם, זאת עם

                                                           
25 Private-ips, “Definition: PublicPrivate Partnersh-Canadian Council for Public 

Partnership (PPP),” http://searchcio.techtarget.in/definition/Publicprivate-partnership-PPP 
(accessed 13 August 2012 .) 

 דים"הבה עיר, בירושלים הקלה הרכבת, 6 כביש: הם פרטית ציבורית שותפות באמצעות שבוצעו בישראל מוכרים פרויקטים 26

 .ב"וכיו
27 building In The Golf Of Guinea/ Sep 2012 –ublic privet partnership for maritime Security Capacity P 
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 שלבל מגיעים שהם לפני עוד עקב חוסר התאמה להתפרק עשויים PPPsשיתופי פעולה מסוג  •

 .החוזה

• PPPs ניהולב זמן הרבהמשקיעים  שותפים; למעורבים לנטל להפוך שעשויים מורכבים הסכמים הם 

 .חוזיות עסקאות

• PPPs אחר ומתן משא, פוליטיים דיונים עקב ארוכים מעיכובים לסבול עלולים. 

 .PPP של לפרויקטים קריטריוניםה תוהערכ הממשלה מטרות לגבי בלבוליכול להיות  •

 .PPP פרויקטים ולבצע לנהל מתאימים וכישורים ניסיון חסרי להיות עשויים PPP שותפי •

ציבורי  –, המהווים מודלים על הרצף שבין שני קטבים מגוון מודלים למימוש שותפות ציבורית פרטיתקיימים 

 ופרטי. 

 :אלו שעבור חלקם מובאות דוגמאות מהעולם בהמשך 28להלן רשימה של מודלים

 ( BOT- build-operate-transferהעבר )-הפעל-בנה •

בתום תקופת הגוף הפרטי מממן את הפרויקט ומפעיל אותו תמורת אגרה הנגבית מהמשתמשים. 

 ה. נהחכירה עובר המיזם למדי

 ( BOOT – build-own-operate-transferהעבר )-הפעל-בעלות-בנה •

  , אך במודל זה במהלך תקופת החכירה הגוף הפרטי הוא גם הבעלים של המיזם.BOTבדומה למודל 

 (BLT- build-lease-transferהעבר )-השכר-בנה •

לאחר הקמת המיזם הגוף הפרטי משכיר אותו למדינה לתקופת החכירה ובסיומה המיזם עובר לבעלות 

 המדינה. 

 ( DBFO – design-build-finance-operateהפעל )-ממן-בנה-תכנן •

 , למעט העברת הבעלות בסוף תקופת החכירה.BOOT-מודל דומה ל

 ( DBOT- design-build-operate-transferר )העב-הפעל-בנה-תכנן •

 , אך במקרה זה הגוף הפרטי גם מתכנן את המיזם. BOT-דומה ל

 (  DCMF – design-construct-manage-finance) ממן -נהל-הקם-תכנן •

הגוף הפרטי מתכנן, מקים, מנהל ומממן את הפרויקט. הכנסות הפרויקט נובעות בעיקרן משכירות של 

 המתקן על ידי הממשלה. נפוץ למשל בבתי חולים כאשר למדינה בעלות המיזם.  

 

הקמת מעגנה נדרשת הקמתם של שוברי גלים בחופים שאינם מפורצים, דוגמת החוף הישראלי, לצורך 

ות גבוהות. במצב זה, דמי העגינה המקובלים בעולם וההכנסות השוטפות של המעגנה אינם מאסיביים בעלוי

בעלי כלי השייט ,יהיו גבוהים מידי ו ובמידהיכולים להחזיר את עלות ההשקעה. דמי העגינה נמצאים בתחרות 

המדינה למעשה  או גופים ממשלתיים, בידי הממשלה נתוןקו החוף בנוסף, כאשר לעגון במעגנות אחרות. יעברו 

 את עמדתה הערכית בנושא ערך חוף הים, לפיה אין מקום ליזמות פרטית בהקמת מעגנה.קובעת 

 

בהיותה של המדינה בעלים של הקרקע, עדיין יש באפשרותה להשכיר/להחכיר את קרקע המעגנה ליזמות 

מעורבות ממשלתית  פרטית ולממן את הבנייה של המעגנה. לאור העלויות כפי שפורטו בסעיף הקודם, בלא

במצב המתוארכשאר חוף הים נמצא בבעלות פרטית המצב שונה ומתוונ הקמה לא תוכל לקום מעגנה הבעלות 

שיקולי המדינה בהקמת המעגנה קשורים לפוטנציאל המימוש ולמידת ההתערבות דרכים פרטיות לייזום. 

 הממשלתית לאורך זמן. 

 

 

                                                           
28 Wikipedia. February 2018 -transfer–operate–Build 
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  התיכון:דוגמאות לגישות ניהול ויזום מעגנות בים 

 

  Cote d’Azurמעגנות בריביירה הצרפתית, 

 70-וה 60-הינו מנגנון מקובל במדינות הים התיכון להקמת מעגנות. בשנות ה פרטית"-"שותפות ציבורית

הרשויות בדרום צרפת ביקשו לפתח את תחום התיירות והפנאי. על מנת לקדם את הקמת המעגנות ופיתוח 

שנה. בסוף תקופת החכירה, בהתאם  50התיירות צרפת החכירה חלקות של קו החוף לגופים פרטיים למשך 

 29קי, הבעלות צפויה לחזור לידי המדינה, והיא תהפוך להיות האמונה על תפעול המעגנה.למודל העס

, בסמוך לגבול האיטלקי. Menton Garavanהסתיימה תקופת החכירה במעגנת  2016לראשונה, בשנת 

הקרבה למועד פקיעת החכירה הביאה לעיכוב בפיתוח והרחבת המעגנה על ידי הגוף הפרטי, מתוך ניסיון 

וכן בניסיון לעכב את החזרת הקרקע למדינה. מנקודת  כספי החזרבגינם לחסוך בעלויות השקעה שלא יתקבל 

לה אי וודאות בנוגע לתעריפי העגינה, לזכאות המבט של המשתמשים במעגנה, סביב פקיעת תקופת החכירה ח

 לשמירה על מקומות העגינה והמשך פיתוח המעגנה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , קפריסיןלרנקה

 לרנקה בעיר מעגנה הינה לרנקה. שבקפריסין לרנקה ומעגנת נמל שלפיתוח -לרה תכנית היא נוספת דוגמה

המעגנה הינה חלק מנמל מסחרי אלף איש.  90-בה כ מתגוררים אשר, העיר השלישית בגודלה קפריסיןבש

מקומות עגינה בתפוסה מלאה. מעגנה זו היא בין המעגנות היחידות בקפריסין שהן  450-ותיק, וכיום יש בה כ

ר )שהינו החלק הפריפריאלי של מרכז העיר( בבעלות ציבורית. המעגנה והנמל ממוקמים בחלק הדרומי של העי

  30דונם. 510-הפיתוח נאמד בכ-ושטח התכנית הכולל של רה

                                                           
on-ports-private-of-concessions-of-end-moorings:-and-berths-221/marina-https://www.yachtsinvest.com/faq/en-ראה29
arivier-french 

expiry-concession-of-ahead-marinas-frances-for-forward-way-only-time-http://www.superyachtnews.com/business/buying 
ina_Rehttp://www.benefit4transport.eu/wiki/index.php?title=Case_Studies:_Larnaca_Port_and_Mar-ראה30

development,_Cyprus#Key_Purpose_for_PPP_Model_Selection| 
says-mayor-track-marina-port-larnaca-mail.com/2017/08/23/development-http://cyprus/  

 , צרפתMenton Garavan: מעגנת 1 תמונה

https://www.yachtsinvest.com/faq/en-221/marina-berths-and-moorings:-end-of-concessions-of-private-ports-on-french-riviera
https://www.yachtsinvest.com/faq/en-221/marina-berths-and-moorings:-end-of-concessions-of-private-ports-on-french-riviera
http://www.superyachtnews.com/business/buying-time-only-way-forward-for-frances-marinas-ahead-of-concession-expiry
http://www.benefit4transport.eu/wiki/index.php?title=Case_Studies:_Larnaca_Port_and_Marina_Re-development,_Cyprus#Key_Purpose_for_PPP_Model_Selection
http://www.benefit4transport.eu/wiki/index.php?title=Case_Studies:_Larnaca_Port_and_Marina_Re-development,_Cyprus#Key_Purpose_for_PPP_Model_Selection
http://cyprus-mail.com/2017/08/23/development-larnaca-port-marina-track-mayor-says/
http://cyprus-mail.com/2017/08/23/development-larnaca-port-marina-track-mayor-says/
http://cyprus-mail.com/2017/08/23/development-larnaca-port-marina-track-mayor-says/
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נה שטח לאחסנה יבשה וטיילת חוף. מדרום, חוף רחצה עירוני ומצפון נמל מסחרי ישן. משתמשיה גבעורף המע

עורף המעגנה כולל שירותים העיקרים של המעגנה הם הדייגים והשייטים, ומתקיימת בה פעילות של חינוך ימי. 

מסחריים ועירוניים ובהם מוזיאונים, הסעדה וברים, גלריה, חנויות מזון וחברות פרטיות שונות העוסקות בתחום 

 הימי. 

בשיטה של , PPPפיתוח במעגנה ובנמל באמצעות מודל -לערוך רההמאוחרות נערכה הממשלה  90-בשנות ה

DBFO – design-build-finance-operate קידמה הממשלה תהליך רכש לקידום הפרויקט  2001. בשנת

שנה, ובו  35בבחירת שני מציעים. ההסכם כלל הקמה ותפעול של המעגנה והנמל למשך  2004-שהסתיים ב

הנמל, המעגנה והקרקע. המרכיב האחרון נכלל כחלק הכרחי להחזר  –נכללו שלושה מרכיבים עיקריים 

 להשקעה. 

שנים(, חנויות, משרדים, מסעדות, בתי מלונות ושימושים  99-מגורים )בחכירה ל פיתוח הקרקע כולל שטחי

אלף מ"ר. הגוף הפרטי נדרש להקים מבני ציבור  250-נוספים עבור פנאי, בילוי ומסחר בהקצאת זכויות של כ

ב. פיתוח ובהם מבני תיאטרון ומשרדים נוספים וכן תשתית כבישים, חניות ושבילי הליכה ואופניים לציבור הרח

 הקרקע כולל גם הרחבה של קו החוף, על מנת להגדיל את הנגישות של הציבור לאזורים אלו. 

מקומות עגינה נוספים עבור  500-מקומות עגינה ובשלב ב' להוסיף עוד כ 500-תחילה המעגנה צפויה לספק כ

 מטר. 30מטרים ועד   10-גדולות, מבינוניות וסירות 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

מיליון אירו. שני  130-אומדן העלויות הראשוני לפרויקט בשלב א', לרבות השיפוץ המעגנה והנמל, נאמד בכ

 מיליון אירו נוספים.  600-מיליון אירו ופיתוח הקרקע צפוי לעלות כ 55-השלבים הנוספים צפויים לעלות כ

הסתיים המשא ומתן סביב החוזה בין הממשלה לבין הגוף הפרטי, אך האחרון לא הצליח לגייס  2012באוגוסט 

החלו תהליכים למציאת יזם חדש לקידום הפרויקט. במסגרת  2017מון על מנת לקדם את הפרויקט. בינואר ימ

ביותר בקפריסין, ובה  זו הכריזה הממשלה על תכנית חדשה למעגנה שצפויה להפוך אותה למעגנה הגדולה

  31מ"ר למגורים, מלונות, מסחר ומשרדים.אלף  185-מקומות עגינה. פרויקט זה כולל פיתוח של כ 1,000

 

 

                                                           
31 marina/id=00152456-buyers.com/2017/05/16/larnaca-property-http://www.news.cyprus  | 

marina-larnaka-construction-mail.com/2017/04/27/awaiting-http://cyprus/  

 פיתוח לנמל ומעגנת לרנקה, קפריסין-: תכנית רה2 תמונה

http://www.news.cyprus-property-buyers.com/2017/05/16/larnaca-marina/id=00152456
http://cyprus-mail.com/2017/04/27/awaiting-construction-larnaka-marina/
http://cyprus-mail.com/2017/04/27/awaiting-construction-larnaka-marina/
http://cyprus-mail.com/2017/04/27/awaiting-construction-larnaka-marina/
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 לימסול, קפריסין

. 2013המעגנה בלימסול שבקפריסין הוקמה בעשור האחרון, בצמוד לנמל הישן, והחלה לפעול בסוף שנת 

 270-מקומות עגינה באחסנה יבשה, כ 150מקומות עגינה לסירות גדולות )סופר יאכטות(,  650-במעגנה כ

שמל מים ועוד. במעגנה יחידות דיור ומגוון שירותים נוספים בהם תחנות תדלוק, שירותים ומקלחות, מספנה, ח

 מיליון אירו.   380-מספר מסעדות וחנויות. עלות הקמת המעגנה נאמדת בכ

 34-סגרת הפרויקט ניתנו ליזם כקודם באמצעות גוף פרטי שהקים, הפעיל ותחזק את המעגנה. במהפרויקט 

תקופת החוזה  חנויות אחרות(. 2,600-מ"ר להסעדה ו 3,400אלף מ"ר למסחר )מזה  6-אלף מ"ר למגורים ו

-שנה בדומה לשאר השטחים ו 53שנה ) 125-שנה ולאזורי המגורים ל 53-של המעגנה ושטחי המסחר היא ל

מהכנסות המכירה של יחידות הדיור בעת המכירה כפיצוי על הארכת  8%שנה נוספות(. הממשלה קיבלה  72

בל הכנסות קבועות בסך של שנה, צפויה הממשלה לק 53תקופת החכירה של המגורים. מידי שנה, ולמשך 

 32אלף אירו, בצמוד למדד. 340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 October 2013 –Limassol Marina, Presentation , 
 media/uploads/newsletter/2013_oct/limassolmarina.pdf/federation.eu-http://www.eic  

: תכנית חדשה לנמל ומעגנת לרנקה, 3 תמונה
 קפריסין

 קפריסין, בלימסול במעגנה המסחרי המרחב של הדמיה4 תמונה 

http://www.eic-federation.eu/media/uploads/newsletter/2013_oct/limassolmarina.pdf
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 פאפוס, קפריסין

 2008-. בPPPמקומות עגינה, נעשה באמצעות מודל  1,000פיתוח מעגנת פאפוס שבקפריסין, ותוספת של 

אלף מ"ר למסחר ומגורים.  42נבחר גוף פרטי לקידום הפרויקט ולשם יצירת כדאיות הקמת המעגנה, ניתנו לו 

מיליון אירו. גם פרויקט זה עדיין אינו מקודם בשל חוסר היכולת של הגוף הפרטי  215-עלות ההקמה מוערכת בכ

 להביא מקורות מימון. 

 

מיליון יורו  350-פרטית נהוגה במעגנות שנבנות בה כיום בעלות של כ-ריתבקפריסין וביוון שיטת שותפות ציבו

)לרבות עורף המעגנה(. המדינה מוציאה מכרז לתכנון, מימון והקמת מעגנה. במסגרת הקמת המעגנה ניתנים 

 33שטחים ליזם על מנת ליצור כדאיות כלכלית בייעוד למסחר, מגורים ומלונאות.

 מעגנות בתורכיה 

פות בין המדינה לסקטור הפרטי הינה שיטה מקובלת להקמת מעגנות. המדינה מחכירה את בתורכיה שות

שנים, תלוי מעגנה ועיתוי. החכירה והקמת  49-שנים ל 24המעגנה ואת הקרקע בסביבתה לתקופה שבין 

 , הכוללת בנייה, תפעול והשבה למדינה לאחר תקופת החכירה. B.O.Tהמעגנה נעשית בשיטת 

המדינה מקימה את התשתיות הימיות של המעגנות, ללא הגימור, מערכות החשמל, המים, במקרים רבים, 

המתקנים והכלים הנוספים לתפעול. המדינה משקיעה בהקמת שוברי הגלים וקיר הים. עלות הקמת שובר 

 34מיליון אירו לקילומטר אורך. 17-גלים בממוצע בחוף הים התיכון התורכי נאמדת בכ

מוציאה מכרז על התשלום השנתי שעל היזם לשלם למדינה. התשלום השנתי שנקבע בתהליך זה המדינה 

במכרז הינו תלוי מעגנה ונע בין חמישים אלף אירו לשנה למעגנה קטנה לחצי מיליון אירו למעגנה גדולה באזור 

בדמי העגינה מחייב הם נקבעים כנתון במכרז. שינוי , והעגינה ויתר השירותים מפוקחים על ידי המדינה איסטנבול. דמי

 אישור ממשלה.

  :המציע, בחישוב הצעתו, צריך לקחת בחשבון את המשתנים / פרמטרים להלן

a.  עלות ההשלמה של המעגנה 

b.  הביקוש ושיעור התפוסה 

c.  עלויות התפעול 

d.  דמי עגינה ושירותים לסירות, הכנסות  –הכנסות הצפויות ממכלול מקורות ההכנסה

 והכנסות מבית המלון.מהשכרה/תפעול הסעדה ומסחר 

 

 Mersin, Kumkuyu, Gazipasa, Alanya, Kas, Teos and Cesmeשנבנו בצורה זו בטורקיה הן: מעגנות 

במקרים אחרים, המדינה איננה משקיעה בבניית התשתיות המקדימות אלא רק מתכננת את המעגנה. אחריות 

גנה ליצירת כדאיות כלכלית. בדרך כלל בניית המעגנה בכללותה מוטלת על היזם, המקבל קרקע בעורף המע

חדר ובגובה שאינו עולה  120-ב, מלון הכולל כוייעוד הקרקע לפיתוח הוא מסחר והסעדה ומלונאות )על פי ר

מות(. הבעלות על המלון הינה של המדינה והגוף הפרטי מקים ומפעיל את המלון לפרק זמן החכירה. וק 3על 

 ר למדינה יחד עם המעגנה. עם סיום תקופת החכירה, המלון יוחז

 Bodrum Turgutreis and Didimהן:  מעגנות שנבנו בצורה זו בטורקיה

                                                           
 2018מיקי פלג, ממפעילי המעגנה באשדוד וחלק מקבוצת יזמות הנמצאת בהליכי הקמת מעגנה בקפריסין, פברואר  33
34 Hasan Kacmaz, Marinas Investment Management, February 2018 
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ממשלתית, שהייתה אחראית גם על התפעול  הנבנו על ידי חברשהוקמו בטורקיה שלוש מעגנות  1979בשנת 

 ,Kusadasiשנה. שלוש מעגנות אלו הן:  49עברה המעגנה לחברה פרטית בחכירה למשך  1998שלהן. בשנת 

Bodrum and Kemer . 

שיטה נוספת נפוצה בטורקיה להקמת מעגנות היא באמצעות הסקטור הפרטי בלבד. כל חברה יכולה לשכור 

וד הרשויות בסמוך מאשרות זאת. תהליך הדוקומנטציה של הקמת המעגנה הוא ארוך קרקע לאורך החוף, כל ע

וגוזל משאבים רבים בהם זמן וכסף. עלות הבנייה על החוף היא גבוהה, ולכן שיטה זו מתאימה למעגנות בערים 

ים בקרבת גדולות מאוד, כמו למשל איסטנבול ואיזמיר. לרוב, פיתוח זה כולל גם שטחים נרחבים למסחר ושירות

 המעגנה. 

 .Tuzla Viaport, Marinturk Pendik, Atakoy, West Istanbulבצורה זו בטורקיה הן: מעגנות שנבנו 

הוקמו על ידי יזם פרטי אך הרווחים אינם מספיקים על מנת לכסות  Iasos and Gullukקטנות כמו מעגנות 

 את ההוצאות ההקמה.  

 

 וןסקירה וסיווג מדגם מעגנות בים התיכ  

 

אזור הים התיכון מתמקד בלמידת סוגי המעגנות הקיימות לאורכו ולרוחבו וסיווגן על פי המעגנות ב ניתוח

מאפיינים שונים. ניתוח המאפיינים שיפורטו להלן, אפשר את יצירתה של טיפולוגיה כוללנית למעגנות הים 

את המעגנות הקיימות במדינת ישראל בהקשר , מאוחר יותר, העריך ערוך השוואה ולהתיכון, שתאפשר ל

 מרחבי, תפקודי ותכנוני. 

 

 מאפייני הניתוח כללו :

 

( ותפקודה בהקשר המרחבי:  Hinterlandביחס לעורף היבשתי שלה ) :של המעגנה מיקומה הגיאוגרפי .א

 כלומר מרחק מיישוב ,חלק ממרקם עירוני/כפרי וייעוד כללי. 

ה עם הגנות או מעגנ תחלקיהגנה , ת מלאהטבעיוהגנה  מעגנה הבנויה על בסיס מעגן :  מבנה המעגנה .ב

 מלאכותיות. 

 .מבניה חדשה עירונית או אזוריתמעגנה היסטורית או כחלק  :התפתחות היסטורית .ג

חקלאות ימית, , דייג, נמל מסחרי, נמל נוסעים, מעגנת ספורט ונופש, מעגנה:, ב השימושים העיקריים .ד

 הנדסי, מחקר ימי. חלק ממתקן

 של המעגנה. גודלה ומורכבותה .ה

 

בשל מספרם הרב של המעגנות בים התיכון, שיטת הניתוח כללה דגימה מייצגת של מספר מעגנות ממספר 

(: קפריסין, תורכיה, יוון, בוסניה, איטליה, איטליה )סיציליה(, מלטה תוניסיה, 1 מפהמדינות )ממזרח למערב( )

 סרדיניה, צרפת וספרד. 
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 מניתוח הסקירה של מספר דוגמאות מייצגות עולות מספר טיפולוגיות ראשיות לסיווג המעגנות בים התיכון :

 

. מטבע ]גדול[ וממרכז עירוני. מעגנות גדולות המשולבות בפיתוח היסטורי כחלק מנמל מסחרי ותיק 1

הדברים, לרוב מדובר במעגנות המבוססות על מעגנה טבעית מלאה או חלקית )למשל, מפרצים ומפרצונים(, 

המהוות מוקד עירוני תוסס כחלק מנמל מסחרי וותיק שחלקים ממנו מוקצים לטובת שימושי פנאי, נופש וספורט. 

יכון ובדגש על מערבו. לדוגמא, המעגנות בערים העתיקות של דוגמאות לסוג מעגנה זו נפוצים ברחבי הים הת

מרסיי, סן טרופה, אנטיב וקאן ]צרפת[ ,המעגנה העתיקה גינואה ]איטליה[ שהיא חלק מהקומפלקס הנמלי, 

המעגנה בלב הנמל העתיק בברצלונה ]ספרד[ המעגנה העתיקה של פיראוס המשמשת כמעגנה הראשית של 

 כז העיר בודרום ]תורכיה[. אתונה ]יוון[ והמעגנה במר

 

מדובר במעגנות בעלות היסטוריה ארוכה שתפקדו  . מעגנות קטנות ובינוניות כחלק ממרכז עיר עתיקה.2

כמרכזי דייג ועגינה ראשיים על בסיס מפרצים טבעיים )ברובן( אשר סביבן התפתחו ערים שונות לתמיכה 

, הים האדריאטי[,  מעגנת האי קרואטיהובניק  ]בתפקוד המעגנה. אלו כוללת למשל את מעגנת העיר דובר

קפרי ]איטליה[, מעגנת העיר העתיקה מלטה ]מלטה[ ,מעגנת העיר רודוס ]מנדרקי[ ]יוון[ ומעגנת העיר העתיקה 

 פלרמו ]סיצילה[

 

מדובר למעשה בתת סוג של הסיווג הקודם. הדגש . מעגנות ונמלי דייג קטנים כחלק מפיתוח כפרי עתיק. 3

כאן הוא יותר על הגודל, כך שהאינטנסיביות קטנה הרבה יותר וכמו כך החיבור למרקם כפרי ישובי קטן. לדוגמה 

 מעגנת פפוס ]קפריסין[. 

 

 מעגנות אלו מוקמות כמענה  על צרכים וביקושים קיימים הן. מעגנות חדשות כחלק מהתפתחות עירונית. 4

לשימושים ימיים )עגינה, ספורט ימי וכו'( וגם ככלי מרכזי למינוף צמיחה כלכלית )מסחר, פנאי, תעסוקה( 

גדול, בעלות היתכנות כלכלית, -מסדר גודל בינוני מעגנותהתחדשות עירונית. לרוב מדובר ב ם שלבפרויקטי

 : פריסת מדגם מאפיין  בהתאם לסווג של מעגנות בחופי הים התיכון1מפה 
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ים. השימושים במעגנות מסוג אשר מושקע בהן הון רב בשל הצורך במבניים ומתקנים ימיים מלאכותיים מלא

זה הם מגוונות מטבע הדברים לצורך מענה על מגוון הביקושים והצרכים המקומיים. דוגמאות למעגנות אלו הן 

למשל, מקבץ מעגנות חדשות במפרץ מרמריס ]תורקיה[ מעגנה חדשה במפרץ פטיה ]תורקיה[ מעגנת 

לימסול  מעגנתעגנה סידי אבו סעיד ]תוניס[, "אולימפיה" בברצלונה ]ספרד[, מעגנה ביזרטה ]תוניס[, מ

 העיר חממת ]תוניס[.  –]קפריסין[ ו"פורט יסמין" 

 

מעגנות בסיווג . מעגנות חוץ עירוניות )כולל אחסנת סירות( לתמיכה במערך נופש וספורט עירוני ואזורי. 5

כלי תמך למערכי נופש זה הינן מעגנות שעל פי רוב מנותקות ממרקם ורצף עירוניים ונבנו במטרה להוות 

יבשה  אספנהבאזורים העירוניים. בשל יעודן ותפקודן כמקום עגינה פר סה, מעגנות אלו כוללות מקום נכבד ל

של כלי שייט. דוגמאות למעגנות מסוג זה הן מעגנת "די רומא" באוסטיה ]איטליה[, מעגנת  "דה סטביה" 

 נת לפקס ]האי לפקדה יוון[. בקרבת נפולי ]איטליה[ מעגנת "סן רפאל" ]צרפת[ ומעג

 

בסיווג שלהלן . מעגנות כחלק מפרויקטי נופש ותיירות מתפתחים )כולל מגורים( מלוות בפיתוח תיירותי. 6

נופש או חלק מאיזור עם דגש על פיתוח מבוסס תיירות המערב בין  המעגנות מהוות חלק אינטגרלי מקומפלקס

"פונטה אלה" באזור נופש מול האי  אלבה ]איטליה[, מעגנה "דה היתר גם שימושי מגורים. דוגמאות הן מעגנת 

 ]סרדיניה[.  –גמרט" ]תוניס[ ומעגנת פורטו צ'רבו 

 

 . מעגנות כחלק מפרויקטי נופש ותיירות מתפתחים )כולל מגורים( שנבנו בשפכי נחלים או7

ממוקמות במעגנות  למעשה מדובר בתת סוג של הסיווג הקודם אלא שמעגנות אלו אינןמעגנות חפורות. 

טבעיים. המורפולוגיה האזורית הנוחה אפשרה את פיתוחם של אלו יחד עם פרויקטי צמיחה של תיירות, נופש 

  ומגורים.

 

  35 דוגמאות מפורטות למעגנות שונות על פי הסיווגים השונים

 

ותיק ]גדול[ משולבות בפיתוח היסטורי כחלק מנמל מסחרי גדולות המעגנות המעגנה של מרסיי : . 1

 .וממרכז עירוני

  

  בבעלות גדולה ונופש ספורט  למעגנת שהוסב מרסיי העיר במרכז עתיק מסחרי בנמל מדובר למעשה

 בריכתה ועמוק, ר"מ אלף 200 פני על מתפרסת היא. ימי לספורט וכלים יאכטות לעגינת המשמשת. המדינה

  מימשה, מטר 90 עד ליאכטות עגינה מקומות 3200 -בכ מתאפיינת המעגנה על מוגנת המעגנה. מטר 5) כ

   כגון למשתמשים רותיםיש, בסירות לטיפול מספנה, יבש אחסון, דלק תחנת, מנוף, טרווליפט, סירות להרמת

   בעורף, בנוסף. שחייה ומועדוני ימי ספורט גם מכיל במקום.  תופרת, רופא, כביסה, חופשי אלחוטי אינטרנט

 על קפה ובתי מסעדות, בנק כגון רחבים ועירוניים מסחריים רותיםיש ישנם הרחב לציבור הפתוח המעגנה

 .בתי מלוןומוזיאונים , כנסייה, ברים ומועדונים,שווקים , מסחר והסעדה, בית מרקחת, המים חזית 

                                                           
 Street Viewoogle earth, Google Gמקור תמונות   35
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 מעגנות קטנות ובינוניות כחלק ממרכז עיר עתיקהסווג: עיר רודוס : במעגנה   -"מנדראקי" . 2

 

 כיום המשמש[ מנדראקי] עתיק העיר הראשה רודוס אשר לצפונו של האי היווני רודוס, הינה נמלהמעגנה של 

 גלים שובר על ידי ולנמל ומוגנת העתיקה לעיר המעגנה ממוקמת צמוד. כאחד מתוך שלושת מעגני הסירות באי

 .מקומיים ולתושבים יאכטות נכנסת לתיירות עגינה כמקום המקום משמש .מטר 400 באורך

 למשתמשים כגון שירותים ומקלחת בסיסיים שירותיםו תחנת משטרה, מקומות עגינה 200-300-במעגנה כ

בצמוד לעיר אשר המזח . מעבר לשובר הגלים גם ניתן לעגון. בריכהו מועדון יאכטותושירותים נוספים כגון 

 .שמור למעבורות מקומיות ורחפות

 קניות סופרמרקט, מרכז, דואר :ועירוניים רבים כגון מסחריים רותיםיבעורף המעגנה ובקרבתה נמצאים ש

ומגדלור(. המקום עורך  ) מבצר כנסיות םציבורי ויעדים תיירותיי עירוניים, חניון ומסחר, פארקים מסעדות הכולל

 טיולי שייט )שייט מסחרי( אך אינו מחובר לשירותי תחבורה ציבורית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חדשות כחלק מהתפתחות עירונית. מעגנותסווג: :  מרמריס של המעגנה -. "נטסל" 3

 

בתחומה.   מעגנות בניית בעקבות גדול תיירות של למוקד והפכה קטנה דייגים כעיירת התחילה מרמריס העיר

 טבעית בצורה מוגנת מעגנהה. העיר ולמרכז מרמריס למבצר צמודה (Netselהמעגנה החדשה של מרמריס )

 ליאכטות עגינה מקומות 720במעגנה  .מטר 18 של מקסימלי גלים ובעלת עומק שובר ובעלת האוויר ממזג

הכולל  סירות להרמת השונים, מימש סירות לגדלי מזחים 12יבשה, לאחסנה מקומות 130מטר,  90 עד

כביסה, , ומקלחת שירותים, אשפה איסוף כגון: למשתמשים בסירות, שרותים לטיפול טרווליפט, מספנה

 סופרהכוללים  שרותים מסחריים ועירונייםפרט לכך ,במעגנה קיימים  שחייה.  דלק, בריכת ימי, תחנת ספורט

, מרכז קוסמטיקה, חדר כושר וחמאם טורקי, פארק ציבורי, בתי קפה ומסעדות, מרכז קניות וחנויות, מרקט

 . השכרת רכבו יות אלקטרוניקה לסירותוחנ, תחנות מוניות
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 חדשות כחלק מהתפתחות עירונית. מעגנות:  ברצלונה של המעגנה. 4

 

 שאירחה העיר בשנת לאולימפיאדה כחלק מההכנות ( בברצלונה נבנתהPort Olympicאולימפיק ) מעגנה

 מתפרסים חופי צדדיה משני .העתיקה לעיר מחוץ המתפתח העירוני החוף . המעגנה מתפרסת לאורך1992

 ומועדונים נרחב מסחרי פיתוח, גדולים מלון יבת 2 המעגנה בתחום .העירונית בטיילת רחצה והיא משתלבת

הכוללת טרווליפט ומנוף צד, מספנה,  סירות להרמת דלק , מימשה מזחים,  תחנת 8במעגנה  .בילוי ואזורי

 כביסה, קפיטריה ואבטחה, ומקלחת שירותים, אשפה איסוף כגון למשתמשים שרותים, אש לכיבוי אביזרים

השכרת סירות,  :הכוללים  שרותים מסחריים ועירונייםשעות. בנוסף בתחום המעגנה ובעורפה הקרוב  24

 .חדרים להשכרהמשרדים ומלונאות,  בנייני ,חניון ציבורי, תחנת מוניות, בית חולים, קזינו, מסעדות וברים

 

 

 מעגנה חוץ עירונית לתמיכה במערך נופש :רומא המעגנה של . 5

 

. המעגנה ממוקמת דרומית מערבית לעיר רומא, במרחק  על הריסות נמל עתיק 2001שנת הוקמה במעגנה ה

ולשפך נהר הטיבר. במעגנה,  בצמוד למקלט מוגן לחיות ברק"מ ממרכז העיר רומא,  25אווירי ממוצע של 

ם ומקלחת, שימושים למשתמשים כגון: כביסה, מים, חשמל, שירותיומספנה , רציפים 12ה, מקומות עגינ 794

. שעות ביממה 24אבטחה ו טרווליפט, מועדון צלילה, , איסוף מים אפוריםWIFIחדרי הלבשה, איסוף אשפה, 

 חנויות, סופרמרקטים ןביניה מסחר מגוונות נקודות 75 :ועירוניים הכוללים מסחריים בנוסף, במעגנה שרותים

ציבורית,  בר, תחבורה לחיות ציבורי, מקלט מסעדות, מסעדות, חניון, ברים, בוטיקים, לסירות אלקטרוניקה

 מרקחת.  רכבים ובית השכרת
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 במתחם. מגורים תכוללהנופש ותיירות מעגנת  –]איטליה[   פונטה אלה. מעגנת 6

 

שלה שנבנתה על נמל בים הטירני בצמוד לעיירה פונטה אלה ואתר הנופש  (Punta alaאלה )פונטה  מעגנה

 2-5 ה נע בין עומק והיא מחולקת לשלושה מקטעים. ונםד 100-כ מעגנהגודל ה .70-שהתפתח בשנות ה

-ו ,מזחים  13,  מקומות עגינה 885: כוללת המעגנה מטרים.  700עומד על  שובר גלים, אורכו של מטרים

, רמפה, אחסנה יבשהבמעגנה מתקנים הכוללים:  מטר. 28סירות עד בהם עוגנות  מטר של רציפים 1200

 שרותים למשתמשים כגון: גרירה, כיבוי אשדלק ו , תחנתטון 40טון ומנוף נייד  100וף עד מנ, מגדל פיקוח

סילוק שפכים, אספקת מים,  שירותי חירום, חשמל, שירותים ומקלחות, סופרמרקט, תחנת  איסוף אשפה,,

מסחריים שרותים קיים קומפלקס מגורים ומלונאות הכוללים בין היתר  מעגנהבעורפה של ה שירות ועוד.

 ואתרים תיירותיים.  חניון ציבורי, מועדון יאכטות ,מסעדההכוללים  ועירוניים

 

 .נופש, תיירות ומגורים בשפכי נחלים –מו ]צרפת[ יפורט גרמעגנת  .7

 

  יצירת י"ע  60-ה בשנות הוקמה המעגנה. טרופה סן במפרץ ממוקמת (Port Grimaud) גרמו פורט העיירה

-ה בשנות[ 3 גרימו] נוספת ופעם 70-ה בשנות מזרחה הורחב[ 2 גרימו] הנמל. ונציאני עיצוב בסגנון תעלות

מקומות עגינה עבור  1,100במעגנה  .הים מפלס ועליית האקלים שינויי אתגר בפני . המעגנה עומדת90

. בנוסף במעגנה שירותים טון 30רמפה ומנוף עד , תחנת דלקומתקנים שונים,  מ' 55סירות באורך עד 

שפכים, אספקת מים,  שירותי חירום, חשמל,  קאשפה, סילושירותי גרירה, איסוף ,  כיבוי אשהכוללים 

 מבנים 2,400-קומפלקס כולל כמהווה חלק אינטגרלי מ מעגנה. השירותים ומקלחות, תחנת שירות ועוד

 .לונאות ומסעדנותמ, בחלקם הגדול לתיירותדונם. המבנים משמשים  75ומשתרע על 
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 :כטותאמעגנות ונמלי דייג קטנים כולל י –פפוס ]קפריסין[ . המעגנה של 8

 

התרבות  אתרי לרשימת קמת בדרום מערב האי קפריסין ומשתייכתופפוס הקפריסאית הינה עיירה קטנה הממ

דונם של  42 דונם מתוכם 155-מעגנה קטנה שמתוכננת לגדול לכבעיירה  אונסקו. והמורשת העולמיים של

במצבה הנוכחי, כוללת המעגנה חמישה מזחים המשרתים בעיקר כלי  מקומות עגינה. 1000-מגורים ומסחר ו

, בריםכגון  שרותים מסחריים ועירונייםשייט קטנים לצורכי דייג ופנאי. המקום שמהווה יעד תיירותי בולט כולל 

 וכים. ועתיקות כאתרי תיירות סמ חניון ציבורי, שווקים, מסעדות

 

 

 

 והמעגנות בים התיכון  השייט ענף התפתחותהיבטים ב 

 רקע 

של התפתחות התיירות החופית וענף , הסביבתיים והתפעוליים פרק זה כולל סקירה אודות ההיבטים הכלכליים

 . בנוסף הפרק כולל סקירה קצרה אודות נושא החינוך הימי מחוץ לגבולות ישראל. השייט

. הצפי הוא המשך גידול התיירות 36 מיליון תיירים בשנה 150אטרקציה תיירותית, עם  חופי הים התיכון מהווים

בשנים . רובן בצרפת, יוון, ספרד ואיטליה .מעגנות 1,000-כקיימות החופית במדינות הים התיכון. בים התיכון 

ומות עגינה נוכח העלייה בביקוש ונוספו מק מעגנות ברחבי הים התיכון עד מאות האחרונות הוקמו עשרות

והותאמו  בהמשך( הגדרה )ראה "סופר יאכטות"באחסנה יבשה. בנוסף, הוקמו מעגנות המאפשרות עגינה ל

, סה"כ היצע המעגנות הקיימות ואלו 2016מעגנות קיימות כמענה לביקוש לכלי שייט גדולים יותר. נכון לשנת 

והביקושים לשימושי נופש, קייט כך שהתחום נמצא בצמיחה מתמדת  מעגנות 1,600-שבתכנון עומד על כ

מחקרים באשר לתרומה הכלכלית של המעגנות מעלים את וספורט ימיים בים התיכון עולים גם כן בהתאמה. 

 12-מקומות עגינה מייצרים מקום תעסוקה בפעילות הכלכלית הישירה במעגנה ו 25להלן: כל שהממצאים 

מכך עבור אחזקת הסירה  23%אירו,  75-מדות בכמקומות תעסוקה עקיפה. הוצאות סירה ליום בממוצע נא

 , עבור פעילות פנאי.77%והיתר, 

בהיבט הסביבתי, נראה כי רב השונה על המשותף. זאת בהתייחס למישור הבינלאומי בעצמו, ומכך נגזר 

הישראלי. למרות חובתן של מדיניות הים התיכון בביצוע סקרים  -בהשוואת המישור הבינלאומי לזה המקומי 

                                                           
36 36 Blue Growth in the Mediterranean Sea: The Challenge of Good Environmental Status, 2015 
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ביבתיים בעת תכנון ופיתוח מעגנות ומבניים ימיים בסביבתן החופית, נראה כי יש להתייחס לכל מקרה לגופו ס

ובהתאם לתנאים הסביבתיים היחודיים למישור המקומי. באופן כללי, הסוגיות השונות איתן מתמודדים בפיתוח 

על זיהום ימי וחופי, הסעת חולות,   תשתיות ומעגנות בענף השייט הינן ההשפעתן של אלו על המגוון הבילוגי,

 רעש וסוגיות מקומיות שונות. 

 , שירותים ומקלחותלכלי השייט חשמלו מיםאספקת השירותים הבסיסיים במעגנות במדינות הים התיכון הם 

. על פי רב, במעגנות עורף מסחרי הכולל מסעדות, ברים ומרכזי בילוי מתן שירותי תדלוק והספנה, לעוגנים

דרך תפעול המעגנות השונות נובע  דקות בעיר הסמוכה. 10עגנה או במרחק הליכה שלא עולה על בשטח המ

בין היתר ממבנה וסוג המעגנה כמו גם מתצורת ניהול המעגנה בהיותה משפיעה ומושפעת מסוג המעגנה 

  תיכון. )הפיזי(. בנוסף המעגנות מהוות "בסיס אם" למגוון שימושים של חינוך וספורט ימי ברחבי הים ה

 מישור המקומיב ומכך עולה כי היא ממוקדת מאוד עד מאוד בנושא החינוך והספורט הימי התמונה מגוונת

. עם זאת ניתן ללמוד כי במדינות רבות המעגנה משמשת "בסיס אם" למשתמשי הייחודי לכל מדינה ומחוז

עם כי מדובר במועדונים פרטיים, , משטים ספורטיבים ואגודות ימיות שונות. במרבית המקרים החינוך הימי

 .השלטון המקומיואיגודים המנוהלים בחסות  עמותות מקומיות: קיימים מספר מודלים נוספים כגון

הנושא ההנדסי מתאפיין דווקא בהיבטו הגלובלי. כך שכל מדינה ופרויקט מאמצים לרוב את אותם תקני הבנייה 

מות.  כך שבהיבט זה, הסקירה ההנדסית המקומית והבטיחות מתוך סל אפשרויות וטכניקות בנייה קיי

 והבינלאומית הן לרוב הינו הך. 

 

 היבטים כלכליים   

מיליון תושבים. רב האוכלוסייה מתגוררת בחלקו  487-, מתגוררים במדינות הים התיכון כ2015נכון לשנת 

 1995-1950בין השנים   37 הצפוני והמזרחי של הים התיכון במצרים, תורכיה, צרפת, איטליה, ספרד וכיו"ב.

מספר  2000-2013אלף תושבים גדל פי שניים. בין השנים  10מספר ערי החוף במדינות הים התיכון בהן מעל 

בשנה. זאת בדומה למספר התושבים בעולם  1.3%, ממוצע של 17%-התושבים במדינות הים התיכון גדל ב

ס למדינות הים התיכון, באזורי החוף הצפיפות ביח.38 בשנה 1.2%, ובממוצע של 16%-בשנים אלו אשר גדל ב

 39מהאוכלוסייה בים התיכון מתגוררת בסמוך לחוף. 1/3הגבוהה ביותר כאשר 
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39 Blue Growth in the Mediterranean Sea: The Challenge of Good Environmental Status, 2015 

 Blue Growth in the Mediterranean Sea: The Challengeמתוך: . 2015: צפיפות אוכלוסיה במדיניות הים התיכון, 2תרשים 
of Good Environmental Status, 2015 



 

 
 לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ                                                      52 | סקר וניתוח מצב קיים

 

 

מכלל  67%קילומטר מהחוף. בצרפת,  50מהתושבים מתגוררים במרחק של עד  90%-בספרד ואיטליה, מעל ל

 40התושבים מתגוררים בסמוך לחוף הים.

מבין מדינות החוף במזרח הים התיכון, בקרואטיה ויוון צפיפות האוכלוסייה לקילומטר חוף היא הנמוכה ביותר 

איש לקילומטר בהתאמה. צפיפות האוכלוסייה לקילומטר בחוף הים התיכון של   780-ו 570-עומדת על כו

אלף תושבים לק"מ בממוצע, וברצועת חוף  38.5-ישראל, לצורך השוואה, היא מהגבוהות ביותר ועומדת על כ

 . 41 ר חוףאלף איש לקילומט 41-הים התיכון של ישראל רמת הצפיפות אף גבוהה יותר ונאמדת בכ

 

 

 

 The world factbook   | Theמקור נתונים:  שטחי חוף שאינם של הים התיכון( : צפיפות האוכלוסיה לשטח חוף )כולל2טבלה 
world bank – world bank open data 

                                                           
 שם. 40
    The world factbook   |world bank open data –The world bankמקור:  41

 :Blue Growth in the Mediterranean Sea . מתוך:2010: אחוז האוכלוסיה המתגוררת בסמוך לים, ע"פ מרחק, 1טבלה 
The Challenge of Good Environmental Status, 2015  
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אלף מקומות עגינה )כולל מעגנות שאינן  600-מעגנות ובהן כ 950-, במדינות הים התיכון היו כ2010נכון לשנת 

מהן מרוכזות בארבע מדינות  75%-הים התיכון וכבצפון מערב  85%-מוגדרות באופן רשמי(. מבין המעגנות, כ

   42מעגנות(. 135מעגנות( ויוון ) 124מעגנות(, צרפת ) 191מעגנות(, ספרד ) 253איטליה ) –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cruises and Recreational Boating in theמקור נתונים:   2010: מספר מעגנות במדינות הים התיכון, על פי מדינה, 3טבלה 
Mediterranean, 2011 

 מקומות עגינה
 מספר מעגנות

2018 

מספר מעגנות 

2010 
 מדינה

 מונטנגרו 2 9 בעגינה יבשה 700-ו 1,795

עגינה  2,490מקומות עגינה מזה  2,670סה"כ 

 מקומות עגינה יבשה. 180-בים ו
 כריתים 3 8

 לבנון 3 3 מקומות עגינה 1,150

 מלטה 6 13 מקומות עגינה 2,330

 טוניסיה 29 30 מקומות עגינה 3,514

 19,298מקומות עגינה מזה  25,795סה"כ 

 מקומות עגינה יבשה 6,547-עגינה בים ו
 טורקיה 37 80

 14,583מקומות עגינה מזה  18,795סה"כ 

 בעגינה יבשה. 4,176-מקומות עגינה בים ו
 קרואטיה *81 56

 צרפת 124 124 מקומות עגינה 70,000-כ

 ספרד 191 248 מקומות עגינה 105,749

 קפריסין לא ידוע 8 מקומות עגינה 2,670

 

 Hasan. מקור נתונים: 2018 -ל  2010: מספר המעגנות במדינות הים התיכון, לפי מדינה, השוואה בין השנים 4טבלה 

                                                           
42 Blue Growth in the Mediterranean Sea: The Challenge of Good Environmental Status, 2015 ; Cruises and Recreational 

Boating in the Mediterranean, 2011 ; Study on the competitiveness of the recreational boating sector 2015 

 מדינה מספר מעגנות מדינה מספר מעגנות

 איטליה 253 לוב 15

 אלבניה 11 מונטנגרו 2

 אלג'ריה 24 מלטה 6

 גיבלרטר  3 מצרים 6

 טוניסיה  29 מרוקו 9

 טורקיה 37 סוריה 3

 יוון 135 סלובניה 3

 ישראל 7 ספרד 191

 כריתים 3 צרפת 124

 לבנון 3 קרואטיה 81

 מעגנות במדינות הים התיכון 945סה"כ 
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Kacmaz, Marinas Investment Management, February 2018  ;Cruises and Recreational Boating in the 
Mediterranean, 2011 

 מעגנות רשמיות ועוד מספר מעגנות קטנות ובהן כלי שייט נוספים אך הן אינן רשומות כמעגנות.  56*בקרואטיה ישנן 

מעגנות. כיום  3נבנו  2018 לשנת 2011מעגנות חדשות בקרואטיה כאשר בין השנים  15נבנו  2004משנת 

בתהליכי תכנון שתי מעגנות נוספות באזור סלאנו ודוברובניק ובמקביל תהליכי חידוש, שיקום והגדלה של 

מעגנות נוספות הוקמו בעשור האחרון באיטליה ובקפריסין לא קיימים נתונים מדוייקים מהו   43מעגנות קיימות.

 מספר המעגנות. 

מעגנות נוספות. מספר מקומות  44מעגנות, מרביתן בים התיכון כאשר מתוכננות  80-, בטורקיה כ2018נכון ל 

 19,300-מקומות עגינה באחסנה יבשה וכ 6,550-מקומות עגינה, מזה כ 25,795-העגינה הנוכחיים הוא כ

 5,650-אלף מקומות עגינה במרחב הימי ועוד כ 18-מקומות עגינה בים. במעגנות החדשות המתוכננות כ

מעגנות  124אלף מקומות עגינה. סה"כ בטווח הארוך צפויות להיות בטורקיה  24-ת עגינה יבשה. סה"כ כמקומו

מעגנות.  1,600-, היצע תכנוני במדינות הים התיכון עומד על כ2016נכון למרץ  44אלף מקומות עגינה. 50-וכ

 מעגנות.  1,310-בתוך כך, באיטליה, צרפת, ספרד וטורקיה היצע תכנוני של כ

 

 

 

 

 

 

 

בין מעגנות במדינות נבחרות בים  ( המרחק הממוצע2010)על בסיס נתוני  2015על פי מחקר שבוצע בשנת 

קילומטר )מרחק זה איננו מייצג מרחק שייט(. בישראל, מרחק זה  14התיכון נמוך בספרד ובצרפת ועומד על 

קילומטר. בשלוש המדינות אלו )ספרד, צרפת וישראל( מספר מעגנות לק"מ חוף הוא גבוה באופן  22עומד על 

 וה יותר.יחסי למדינות בהן המרחק בין המעגנות גב

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 שנשלח במייל על ידי עירית שניאור, שגרירות ישראל בזגרב, קרואטיהמידע  43
44 Hasan Kacmaz, Marinas Investment Management, February 2018 

MEDITERRANEAN COUNTRIES MARINAS 

  Afloat       Hard Total   

COUNTRY Capacity   Marinas % Capacity Capacity % 

ITALY 170,000 0.31 500 0.33 50,000 220,000 0.36 

FRANCE 180,000 0.33 370 0.25   180,000 0.30 

SPAIN 130,467 0.24 360 0.24   130,467 0.22 

TURKEY 19,298 0.04 80 0.05 6,547 25,845 0.04 

 Hasan Kacmaz, Marinas. מקור נתונים: 2018היצע תכנוני מעגנות נבחרות בים התיכון,   :5טבלה 
Investment Management, February 2018 

 

  

מספר 

 מעגנות

ק"מ ממוצע בין 

 מעגנות

אורך שטח חוף 

 ממוצע

מספר מעגנות לק"מ 

 חוף

 0.04 4964 14 191 ספרד

 0.03 4853 14 124 צרפת

 0.03 210 22 7 ישראל

 0.03 7,600 29 253 איטליה

 0.01 7368 72 81 קרואטיה

 0.01 13676 111 135 יוון

 0.01 7,200 140 37 טורקיה

 Blue. מקור נתונים: 2015: מרחק הממוצע בין מעגנות במדינה, מדינות נבחרות בים התיכון, 6טבלה 
Growth in the Mediterranean Sea: The Challenge of Good Environmental Status, 2015  ;The 

world factbook   | The world bank – world bank open data 
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 עליית הביקוש לספורט ונופש ימי 4.2.1

עלייה ברמת החיים גורמת לעלייה בביקוש לנופש וספורט ימי לסוגיו. כך שהצפי להמשך גידול בביקוש. הביקוש 

נשים פרטיים פולטים. נפילת בריה"מ הגדילה את העושר שבידי א-הינו תולדה של מצב כלכלי ושינויים גאו

-, גרם להפחתה בביקוש לסירות וליאכטות בשיעור כ2008והגדילה את הביקוש, ואילו המשבר הכלכלי בשנת 

 . בתקופה זו חלה עלייה בסקטור של תחזוקה ותיקונים בהשוואה לסקטור של מכירה וקנייה. 30%

עלייה זו הביאה להרחבת  בשנים האחרונות חווה השוק התאוששות, עם עלייה בשיעור המשתמשים בענף זה.

מעגנות והקמת מעגנות חדשות ברחבי הים התיכון, כפי שצוין לעיל. עלייה בביקוש למקומות עגינה, לצד מחסור 

היעדים  45בהיצע וטיסות מוזלות ברחבי אירופה, מביאים ל"זליגה" של הביקוש לשירותי עגינה למדינות סמוכות.

הם צרפת, ספרד ואיטליה, בדומה ליעדים הפופולאריים של תיירות הפופולאריים לשייט במדינות הים התיכון 

 46 החופים בכלל.

 

 

 

 

 

 47הביקוש למקומות עגינה במדינה כלשהי תלוי במספר גורמים ובהם:

 מידת האטרקטיביות של המדינה  •

 האטרקטיביות של מקומות העגינה ושל היצע השירותים והפעילויות שמתקיימות בקרבה למעגנה •

 שיעור הצמיחה האבטלה ומחיר הכסף -מצב כלכלי עולמי •

 העדפות הצרכןמחירי הדלק והשפעתם על  •

 פרסום ופנייה לקהל היעד •

 העלאת המודעות בהקשר של שמירה על הסביבה  •

 פיתוח תיירות חופית גם בעונות שאינן מתאימות לכך •

 שינויי מזג האוויר •

 התייחסות לביקוש הבינלאומי •
 

                                                           
45 Blue Growth in the Mediterranean Sea, 2015   ;  

Cruises and Recreational Boating in the Mediterranean, 2011 
46 Mediterranean Sea: The Challenge of Good Environmental Status, 2015Blue Growth in the  
47 Blue Growth in the Mediterranean Sea, 2015  ;Cruises and Recreational Boating in the Mediterranean, 2011  מעגנה אינה ;

 אלישע אפרת –רק "מגרש חניה" לסירות מפרש אלא גם פרויקט נדלן גדול 

: צפיפות כלי שייט ומסלולי שייט 3תרשים 
נפוצים במדינות הים התיכון, מקור נתונים: 

Blue Growth in the Mediterranean 
Sea: The Challenge of Good 
Environmental Status, 2015 
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 על פי מחקר שבוצע בקנדה, אודות השפעות משתנים על הביקוש בענף השייט, נמצא כי תהליכי הזדקנות

האוכלוסייה, תקנות וחוקים, עלויות דלק והיצע מקומות עגינה בקרבת מקום משפיעים על הביקוש למקומות 

 48עגינה.

  

 

 סווג פעילויות נופש במעגנות הים התיכון  4.2.2

פעילויות הנופש במעגנות הים התיכון יכולות להתחלק באופן גס לפעילויות המבוססות על פעילות ימית 

יבשתית. בין שני סוגי הפעילויות קיימים קשרים הדדיים. כלומר פעילות אחת תומכת בשנייה. כפי -ומעגנתית

פעילויות שאינן דוקא שיוסבר בהמשך, נראה כי המעגנה גדולה מסך חלקיה, זאת בהיותה מוקד משיכה ל

 פעילויות המתקשרות באופן ישיר לשייט פנאי. 

 פעילות הימית

לעומקה, ראשית יש לבצע אבחנה בין כלי השייט השונים ובאופן השימוש  הפעילות הימיתבבואנו להבין את 

,  בהם. כלי השייט ואופני ההשטה לצורכי הנופש הימי הינם מגוונים ומכתיבים סוגים שונים של צרכים

כלי השייט בעולם מוערך  משתמשים ושימושים, הגם שרובם המכריע נועד בסופו של יום לשייט פנאי. מספר

מיליון כלי שייט, רובם רשומים בארצות הברית. מספר זה כולל גם את כלי השייט לצרכי דייג. במשך  25-בכ

   49מיליון סירות כיום. 6-מצי הסירות בעולם, כ 25%-העשור האחרון צי הסירות בים התיכון מהווה כ

נוספים  2%-סירות מפרש ו 11%מצי הסירות העולמי, ומצי הסירות בים התיכון, הוא סירות ממונעות,  87%

מטר. אורך הסירה הממוצע נמצא בעלייה מידי  13, אורך הסירה הממוצע הוא 2015סירות שונות. נכון לשנת 

 . 2008שנה, למעט בתקופת המשבר הכלכלי העולמי בשנת 

                                                           
48 e Economic Impact of Recreational Boating in Canada, 2012Th 
49 European Boating Industry, Facts and Figures, 2015  

 The Economic Impact of. מתוך: : מידת ההשפעה של משתנים רלוונטים בענף השייט על הביקוש4תרשים 
Recreational Boating in Canada, 2012 
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 8-10נוספים באורך של  27%-מטרים וכ 10-15מהסירות באורך  50%-כולל כ 2015סל הסירות לשנת 

  50מטרים.

 

 

 

 

 

 

 

 2011מטרים. נכון לשנת  24ה"סופר יאכטות". למעשה אלו הן אוניות מעל  קטגוריית כלי שייט נוספת היא

 30-40מהן בין  36%-מטרים ו 24-30מהן בין  44%סופר יאכטות רשומות ברחבי העולם,  5,500-כ

מטרים עם צפי לעלייה, בדומה למגמות המתקיימות בענף  34מטרים. הגודל הממוצע של אוניות אלו הוא 

 51 בכלל.

 

 

 

 

 

                                                           
50 European Boating Industry, Facts and Figures, 2015  
51 Cruises and Recreational Boating in the Mediterranean, 2011  

 European Boating Industry, Facts and Figures, 2015 מקור נתונים:  2015: גודל סירות ממוצע, 7טבלה 

 Design and : 'סופר יאכטות' בחלוקה לפי דרגות וגודל. מתוך: 5תרשים 
Operational Guidelines for Superyacht Facilities, The World 

Association for Waterborne Transport Infrastructure, PIANC, 
report number 134-2013 

: מספר מעגנות המאפשרות עגינה של 6תרשים 
'סופר יאכטה' והגידול במספר מעגנות אלו 
 בחמש השנים האחרונות, לפי אזור. מתוך: 

Design and Operational Guidelines for 
Superyacht Facilities, The World 

Association for Waterborne Transport 
Infrastructure, PIANC, report number 

134-2013 
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, למרות 2000-2010, ומגמה דומה נצפתה בין שנות 120%-צי הסופר יאכטות גדל ב 1990-2000בין השנים 

, שפגע בענף השייט בכללותו. כלומר, ענף זה נפגע באופן פחות 2008המשבר הכלכלי העולמי בשנת 

 53כלי שייט בתחום זה. 330-מידי שנה נבנים בממוצע כ 52משמעותי ממצב השוק הכלכלי העולמי.

מושכרות לשם  75%-להשכרה. מבין הסופר יאכטות המושכרות, כ 20%-מצי הסופר יאכטות בעלות פרטית ו 

 חודשים בשנה במי הים התיכון. 8מהסופר יאכטות המושכרות נמצאות מעל  50%-שייט ברחבי הים התיכון, ו

מהביקוש להן הוא של תושבי מדינות  45%-סופר יאכטות עוגנות ברחבי איטליה ומה 40%-, כ2011נכון לשנת 

מעגנות המאפשרות עגינה של לכל הפחות סופר יאכטה אחת. בין השנים  158במדינות הים התיכון  54אירופה.

 ברחבי הים התיכון, במעגנות הקיימות 55במצאי המעגנות הללו בים התיכון. 20%תוספת של  2011-2006

מטרים. ככל שגודל הסירה עולה, כך היצע מקומות  24מקומות העגינה מאפשרים עגינה לסירות עד  עיקר

 56העגינה במעגנה קטן.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  שם. 52
53 onal Guidelines for Superyacht Facilities, The World Association for Waterborne Transport Design and Operati

Infrastructure, PIANC, report number 134-2013  
54 Cruises and Recreational Boating in the Mediterranean, 2011  
55 Design and Operational Guidelines for Superyacht Facilities, The World Association for Waterborne Transport 

Infrastructure, PIANC, report number 134-2013  
56 e, Final Report, Study on specific challenges for a sustainable development of coastal and maritime tourism in Europ

European Commission, June 2016  

 Study on specific: מקומות עגינה ל'סופר יאכטות' במעגנות של מדינות האיחוד האירופאי בים התיכון. מתוך: 8טבלה 
challenges for a sustainable development of coastal and maritime tourism in Europe, Final Report, 

European Commission, June 2016 

:  שיעור השכרות של כלי שייט ביחס 7תרשים 
 Cruises andלחודשי השנה. מתוך: 

Recreational Boating in the Mediterranean, 
2011 
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מההשכרות בעולם הן עבור שייט לים  75%-. כעלייה בשימוש בכלי שייט מושכריםבשנים האחרונות חלה 

מבריטניה,  30%מהשוכרים מארצות הברית,  30%מההשכרות הן לצפון מערב הים התיכון.  56%-התיכון, ו

מהשוכרים הם קבוצות חברים,  52%משאר אירופה. על פי מחקר שנערך באירופה,  20%-משוויץ וצרפת ו10%

 אחר.  3%-קולגות )חברי עבודה( ו 5%זוגות,  15%משפחות,  25%

מסך הההשכרות בשנה מתבצעות בין החודשים יוני, יולי  67%ההשכרה היא על פי רב בחודשי הקיץ, כאשר 

, ובשאר חודשי 1%ואוגוסט. בחודשים אוקטובר ונובמבר שיעור ההשכרות מסך ההשכרות בשנה עומד על 

 . 7.5%-ל 2.5%השנה שיעור ההשכרות נע בין 

וצא לשייט של השוכר. באיטליה עלות זו היא הגבוהה ביותר עלות השכרת סירה לשבוע נבדלת בנקודת המ

  57אירו לשבוע. 2,340-אירו לשבוע ובגרמניה היא הנמוכה ביותר ונאמדת בכ 3,250-ונאמדת בכ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006על פי מחקר שבוצע בקנדה לבחינת שינויי העדפות של המשתמשים בין השנים בהקשר של ענף השייט, 

ת , נמצא כי בתקופה זו חל שינוי בהעדפות המשתמשים בנוגע לגודל הסירה, כאשר רבים מעדיפים סירו2012-ו

  58גדולות יותר. מכירות הדלק ומשך השהות הכולל, ושהות הלילה בפרט, נותרו כמעט ללא שינוי.

שנים. הצעירים מעדיפים לשכור סירות, ולא  55-ל 45-בעשור האחרון ממוצע הגילאים של בעלי הסירות עלה מ

הבעלות על הסירה. גיל  לקנות. זאת בשל העלויות הגבוהות של כלי השייט וכן בשל שינוי תפיסתי ביחס לערך

תקופת השכירות הממוצעת קצרה בהשוואה לעשור הקודם. ההשכרה של 59שנים. 51-31השוכרים נע בין 

 ימים.  10ימים וההשכרה של סירות שייט קטנות יחסית נמשכת מעל  9יאכטות וסופר יאכטות נמשכת בממוצע 

 

 

                                                           
57 Study on the competitiveness of the recreational boating sector 2015 

 
58 The Economic Impact of Recreational Boating in Canada, 2012 
59 European Boating Industry, Facts and Figures, 2015   ;ational Boating in the Mediterranean, 2011Cruises and Recre 

 Study on the competitiveness of the : הוצאה ממוצעת להשכרת כלי שייט על פי נקודת המוצא של השוכר. מתוך: 8תרשים 
recreational boating sector 2015 
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 יבשתי-פעילויות בחלק המעגנתי 

י הפעילות הנפוצה ביותר במעגנה היא בתחום ההסעדה והברים. כלומר, במחקר שנערך בקנדה נמצא כ

המשתמשים השכיחים ביותר בשטח המעגנה אינם צורכי שירותי השייט אלא דווקא המבקרים במתחם.  מרב 

המשיבים בשאלון טענו כי הם סועדים באופן די תדיר כאשר הם שוהים במעגנה, ומבצעים קניות ופעילויות 

 ת בתדירות נמוכה יותר.תיירות נוספו

 

 

 

 

 

המחקר, במחקר אחר שבוצע בבריטניה, נבחנו שעות הפעילות הנפוצות בקרב משתמשי המעגנה. על פי 

במהלך סוף השבוע מתקיימת פעילות משמעותית יותר ברחבי המעגנה. שעות הפעילות הנפוצות במהלך סוף 

השבוע הן החל מתשע בבוקר ועד ארבע אחרי הצהריים ומשש בערב ועד תשע בערב. שעות הפעילות אשר 

יים המאוחרים בין ארבע בהן פחות מבקרים באופן יחסי הן השכם בבוקר, בין שבע בבוקר לתשע בבוקר ובצהר

 60אחר הצהריים לשש בערב.

מהמשיבים  69%-ל 64%. בין 25%-במהלך השבוע תמונה די דומה, אך מספר המשתמשים נמוך יותר בכ

טענו שהם מבלים במעגנה לאורך היום, למעט בשעות הבוקר המוקדמות, בין שבע בבוקר לתשע, כאשר שיעור 

 ד. בלב 44%המבקרים בשעות אלו עומד על 

 

 

 

 

 

 

 

 התרומה הכלכלית של התיירות הימית והמעגנות לכלכלה  4.2.3

 

 סוגי תוצרים:הים מהווה משאב כלכלי. אופן ניצולו מחייב התייחסות לשני 

התוצר הישיר שניתן להפיק מהים ויש לו ערך כלכלי סחיר ומדיד כגון מספר המועסקים, ערך תוצר  .1

 בענפים הקשורים לים כגון ספנות ודיג  ותיירות. 

                                                           
 שם. 60

 The Economic Impact of Recreational: העדפות משתמשים לבילוי ופנאי בזמן השהות במעגנה. מתוך: 9תרשים 
Boating in Canada, 2012 

 ,The Economic Impact of Recreational Boating in Canada: זמני ביקור של משתמשים במעגנה. מתוך: 10תרשים 
2012 
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תועלות עקיפות שאינן סחירות וקשות למדידה ישירה. התייחסות לתועלות משירותי המערכת  .2

 ת. האקולוגית ומקיום האקוסיסטמה הימי

 

ניהול משותף של כלל הפעילות הימיות תוך התייחסות למכלול התועלות והעלויות הישירות והעקיפות הוא 

 61הבסיס ל"כלכלה הכחולה", הכלכלה של המרחב הימי.

האיחוד האירופאי רואה בקידום מדיניות המתבססת על גישת הצמיחה הכחולה כבסיס לתכנון הים ופיתוח 

קידמה הקהילה האירופאית תכנית "צמיחה כחולה"  2007מאז  62בדורות הבאים. מנועי צמיחה תוך התחשבות

מתן שירותי אספקה, אנרגיה וחומרי  –המתייחסת לפיתוח הפעילות הכלכלית במרחב הימי בשישה תחומים 

 גלם, רווחה ותעסוקה, הגנה חופית, תחבורה ימית וספנות, שמירה ופיקוח. 

 כוללת שלוש אסטרטגיות מרכזיות:  63אירופאיתכנית הצמיחה הכחולה של האיחוד ה

אנרגיית רוח, תיירות קרוז וחקלאות  –פיתוח סקטורים בעלי פוטנציאל צמיחה ופיתוח בר קיימא גבוה  .1

 ימית. 

הרחבה ופיתוח מאגרי מידע וקידום נגישות לנתונים, קידום מערך משולב לתכנון המרחב הימי, פיתוח  .2

 רך של תקנות וחוקים להגדלת וודאות. מנגנוני בקרה לרשויות ופיתוח מע

אימוץ מנגנונים לשיתוף פעולה אזורי, למשל שיתוף פעולה במדינות הים התיכון בתחומי פעילות ימית,  .3

 מורשת ותרבות, איכות הסביבה, אבטחה ימית וקידום צמיחה כחולה. 

נות הים התיכון הוא בעל במסמך מדיניות הצמיחה הכחולה בים התיכון נמצא כי ענף התיירות הימית במדי

מסך התרומה הכלכלית של ענפי הכלכלה הימית בים התיכון( ובעל  83%הערך המוסף הגולמי הגבוה ביותר )

  64מסך המועסקים בענפי הכלכלית הימית בים התיכון(. 79%שיעור המועסקים הגבוה ביותר )

  

 

-נאמד בכ 2012( של תיירות החופים בים התיכון בשנת Gross Value Addedהערך המוסף הגולמי )

 מהתרומה של התיירות בעולם.  7%מיליון אירו, המהווה 125

                                                           
 2015סקירה וניתוח מצב קיים, טיוטה לפרסום הציבור, נובמבר  -מסמך מדיניות למרחב הימי של ישראל, דוח שלב א' 61
  .iplan.gov.il/Pages/Maritime_space/israel_economy.aspxhttp://wwwמתוך אתר  62
63 Blue Economy in the Mediterranean, Union for the Mediterranean, 2017 
64 Blue Economy in the Mediterranean, Union for the Mediterranean, 2017 

. אקונומיים של הסקטורים של הכלכלה הכחולה בים התיכון-הסוציו: חלוקה של האינדיקטורים 11תרשים 
 Blue Economy in the Mediterranean, Union for the Mediterranean, 2017מתוך: 

http://www.iplan.gov.il/Pages/Maritime_space/israel_economy.aspx
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בהקשר מצומצם יותר של התיירות החופית הכולל את הפיתוח והתפעול של מעגנות, נוצרת פעילות כלכלית 

 65במגוון תחומים:

ים ובהם ביקור, מגורים, בילוי ועוד. הוצאות שמשלמים משתמשים המעגנה עבור השירותים השונ •

 הוצאות אלו תומכות בייצור ובתעסוקה. 

 הוצאות מעגנה בגין שירותים ומוצרים עבור המשתמשים.  •

 הוצאות משתמשים עבור שירותים ומוצרים של עסקים מקומיים בתחום המעגנה.  •

 תחום המעגנה. הוצאות משתמשים עבור תיקונים ושירותים בתחום השייט של עסקים מקומיים ב •

 הוצאות מבקרים, שאינם משתמשים, במעגנה עבור שירותי הסעדה, מסחר ובילוי.  •

 הוצאות עבור מכירה, תיקון והשכרה של סירות לצרכי פנאי, בילוי, עסקים וכיו"ב. •

 

קידומו של תחום השייט ופיתוח עורף המעגנה צפויים להגדיל את מספר המועסקים בענף ואת ערך התוצר 

בשל גידול בהוצאות ועלייה בביקוש לשירותים שונים, ישירים ועקיפים, של משתמשים, מבקרים המקומי 

 ותיירים. 

בבחינת הפעילות הכלכלית יש להתייחס לפעילות הכלכלית הישירה ולפעילות הכלכלית העקיפה. פעילות 

גינה של הסירה במקום כלכלית ישירה נוגעת לפעילות המתקיימת בתחום המעגנה. פעילות זו תכלול הוצאות ע

עגינה, שירותי ניקיון ואבטחה, ניהול וכיו"ב. פעילות כלכלית עקיפה נוגעת לפעילות המתקיימת כתוצאה מקיומה 

של המעגנה והפעילות הכלכלית שלה, אך לא בהכרח בתחומה. פעילות זו תכלול הוצאות תיירים עבור שירותים 

 וטובין והוצאות עבור בילוי, פנאי וכיו"ב. 

 להלן סיכום הממצאים, כפי שעלו ממחקר שבוצע בבריטניה אודות הפעילות הכלכלית של המעגנות ברחביה:

אלף מקומות עגינה. הערך המוסף של הפעילות  49-מעגנות ובהן כ 240-, בבריטניה כ2007נכון לשנת 

מיליון פאונד. הערך המוסף של הפעילות הכלכלית העקיפה נאמד  76-הכלכלית הישירה של המעגנות נאמד בכ

בהשוואה לפעילות  7.5מיליון פאונד. כלומר, הערך המוסף של הפעילות הכלכלית העקיפה הוא פי  576-בכ

 הכלכלית הישירה. 

מקומות תעסוקה בבריטניה והפעילות הכלכלית  1,700-בנוסף, הפעילות הכלכלית הישירה במעגנה מייצרת כ

-אלף מקומות תעסוקה. כלומר, עבור כל מועסק בפעילות הישירה במעגנה, ישנם כ 20-העקיפה מייצרת עוד כ

 66מקומות תעסוקה נוספים. 12

 International Council of Marine Industry Associationsי מסמך מסכם של ועידה מטעם בדומה, על פ

(ICOMIA שנערך באירופה, נמצא כי מכפיל התעסוקה במעגנות עומד על )כלומר, על כל מקום 10-ל 1 .

 ה. מקומות תעסוקה נוספים ברחבי המעגנ 10-תעסוקה במסגרת הפעילות הכלכלית הישירה של המעגנה אזי כ

במסמך זה ניתנה התייחסות גם למספר המועסקים בפעילות הכלכלית הישירה ביחס למקומות העגינה 

מקומות עגינה מייצרים מקום תעסוקה במעגנה. מקומות תעסוקה  25במעגנה. על פי המסמך, בממוצע, כל 

  67אלו נוגעים לכלל המועסקים ובהם גם עבור שירותי שמירה, ניקיון ועוד.

                                                           
65 Islands, 2005/6Economic Benefits of Coastal Marinas, UK and Channel  
66 UK and Channel Islands, British Marine Federation, 2007 –Economic Benefits of Coastal Marinas  
67 Cruises and Recreational Boating in the Mediterranean, 2011  ;Regional Marina Conference, ICOMIA Marinas Group, 

2015 
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 120-מועסקים בפעילות כלכלית ישירה ועוד כ 10-מקומות עגינה כ 250ים אלו, במעגנת בת על פי נתונ

 130מועסקים בפעילות כלכלית עקיפה ובה הסעדה, בילוי, פנאי, תיקונים ותחזוקה, השכרת ציוד ועוד. סה"כ, 

 מקומות תעסוקה. 

התרומה של סירה לכלכלה , ניתן לאמוד את 2015שהתקיימה בשנת  ICOMIAעל פי מסמכי הועידה של 

מהוצאות אלו עבור אחזקת הסירה לרבות עלויות  23%אירו.  75-המקומית; הוצאות סירה ליום נאמדות בכ

מהוצאות אלו הן הוצאות עבור פנאי לרבות קניות, הסעדה, פעילויות פנאי ותרבות  77%דלק, תחזוקה ועגינה. 

  68ו להוצאות עקיפות.איר 3.2ועוד. כלומר, עבור כל אירו לתחזוקה סירה 

  

 

 

 

: הוצאה ממוצעת לכלי שייט 12תרשים 
 Regional Marinaבמעגנה. מתוך: 

Conference, ICOMIA Marinas 
Group, 2015 

 

 

. עיקר 69מיליון תיירים, המהווים שליש מהתיירות הבינלאומית 300-, ביקרו בים התיכון כ2015נכון לשנת 

מיליון( מגיעים  150מתקיימת במדינות מערב אירופה ובהן צרפת, ספרד ואיטליה. מחצית מהתיירים )התיירות 

 70לחופים, בעיקר בחודשי הקיץ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 ence, ICOMIA Marinas Group, 2015Regional Marina Confer 
 מתיירות הים התיכון.  1%מיליון מבקרים, המהווים  3-בישראל מספר התיירים באותה השנה נאמד בכ 69
70 Blue Growth in the Mediterranean Sea: The Challenge of Good Environmental Status, 2015 

 Blue Growth in the Mediterranean Sea: The: מספר תיירי החוץ הנופשים בים התיכון. מתוך: 13תרשים 
Challenge of Good Environmental Status, 2015 
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צפיות וצרכי התיירות, שינויים סביבתיים ותרבותיים במדינות השונות. ענף התיירות מושפע ממידת התחרות, 

 1970מיליון בשנת  58-במספר התיירים הבינלאומיים בים התיכון מ 400%-בעשורים האחרונים חל גידול בכ

. בתקופה זו צמיחה משמעותית במדינות מזרח ומערב הים התיכון, ובהן אלג'יריה 2015מיליון בשנת  300ועד 

למשך  2008התיירות ככלל ותיירות החופים בים התיכון הושפעה מהמשבר הכלכלי העולמי בשנת  71רים.ומצ

השנים הבאות  15-. הצפי ל4%-הצמיחה בענף התיירות גדלה מידי שנה בכ 1995-2010בין השנים שנים.  3-כ

הצפי  ים התיכון.מיליון תיירים למדינות ה 500הצפי הוא  2030הוא המשך צמיחה של הענף, כאשר בשנת 

לגידול במספר התיירים קיים בכלל מדינות הים התיכון, עם גידול משמעותי בעשורים הבאים במדינות מזרח 

הים התיכון, אשר הגידול בהן בעשורים שקדמו היה פחות משמעותי. בין מדינות אלו נכללות לבנון, קרואטיה, 

ביחס לעשורים האחרונים. בישראל, הצפי הוא מגמת טורקיה ומצרים. גם במרוקו הצפי הוא לגידול משמעותי 

 72גידול יציבה לאורך השנים, ודומה לגידול בעשורים האחרונים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 שם 

 שם

גמות גידול בתיירות במדינות הים : מ14תרשים 
 Blue Growth in theמתוך:  התיכון.

Mediterranean Sea: The Challenge of Good 
Environmental Status, 2015 

 :Blue Growth in the Mediterranean Seaלפי מדינות. מתוך:  –: מגמות גידול בתיירות במדינות הים התיכון 15תרשים 
The Challenge of Good Environmental Status, 2015 

 The Economic Impact of: העדפות משתמשים בנוגע למכירות דלק, גדלי סירה ומשך שהות במעגנה. מתוך: 16תרשים 
Recreational Boating in Canada, 2012  



 

 
 לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ                                                      65 | סקר וניתוח מצב קיים

 

 

 מבנה מעגנות בים התיכון 4.2.4

 

 וכלכלי של מעגנות מבנה ארגוני

 

המעגנה היא מרכז רווח אשר סך הכנסותיה מכסות את הוצאותיה, ואף מעבר לכך. התפעול מתבצע על ידי 

מעגנות באזור נמל  4חברתי ממשלתית, עירונית או חברה פרטית. כך למשל, כל המעגנות בטורקיה, למעט 

משולב בו מעגנה ובין אם לא, בדרך כלל מנוהלים איסכנדרון, מופעלות על ידי חברה פרטית. נמלי דייג, בין אם 

על ידי המדינה. במעגנות אלו לרב רציף נפרד לצרכי הדייג ורציפים נוספים לשאר השימושים במעגנה. במעגנות 

 .73 אלו ישנם מחסנים בסמוך לרציף הדייג או בעורף המעגנה

 

 שירותים עיקריים במעגנות

 

תמשיהן מגוון שירותים על מנת להגדיל ולשפר את רמת השירות מלבד מקום עגינה, המעגנות מספקות למש

אותה מציעים. השירותים הבסיסיים הנפוצים במעגנות הים התיכון הם שירותי מים, חשמל, דלק ומספנה. 

שירותים נוספים נפוצים הם כביסה, בנק וכספומט, גז בישול ושירותי ניידות )אוטובוסים, מעבורות וכו'(. בחלק 

 ישנם שירותי השכרת רכב, מועדוני יאכטות, מגרשי טניס, בריכות שחייה ועוד.מהמעגנות 

 להלן פירוט השירותים הקיימים במעגנות במדינות הים התיכון, הדומות במבנה שלהן למעגנות בישראל:

שם 
 המעגנה

מקומות 
 עגינה

מקום 
 למבקרים

שירותים בסיסיים 
 למשתמשים במעגנה

שירותים נוספים 
 למשתמשים במעגנה

 עורף המעגנה

 טורקיה

Setur 
Ayvalik 

200 ✓ 

מים, אינטרנט אלחוטי, 
שירותים ומקלחות 
ושירותי כביסה. במעגנה 

 תחנת דלק ומספנה.

בנק, כספומט, גז בישול, בית 
חולים, אוטובוסים לערים 

 הגדולות ומעבורת.

בעורף המעגנה סופרמרקט, 
ובעיירה הסמוכה ישנו מרכז 
קניות מגוון. מידי יום חמישי, 
שוק ירקות, פירות ודגים 
ברחוב המרכזי המגיע לעורף 
המעגנה. בנוסף, מספר 

 מסעדות בסמוך למעגנה. 
 

Atakoy 700 ✓ 

מים וחשמל בסמוך לכל 
מקום עגינה, אינטרנט, 
חיבור לטלפון ולטלוויזיה, 
שירותים ומקלחות 

 וכביסה. 

במעגנה תחנת דלק 
ומספנה, כספומט, גז בישול, 
שירותי השכרת רכב, רכבת, 
אוטובוסים ומוניות וכן 

 מעבורות לאיסטנבול.  
מועדון יאכטות הכולל בר 

 ובריכת שחייה.

רחק שוק בסמוך למעגנה במ
דקות הליכה,  10-של כ

מסעדות ופאבים בעורף 
 המעגנה.

Cesme לא ידוע לא ידוע 
חשמל ומים, שירותים 
ומקלחות. תחנת דלק 
בקרבת מקום המספקת 
שירותים למעגנה 

 ומספנה.

בנק, כספומט, גז בישול, 
אוטובוס לעיר הגדולה 
הסמוכה איזמיר ומעבורת 

 שמחברת בין איטליה.

בעורף  14-מצודה מהמאה ה
המעגנה, סופרמרקט בסמוך 
למעגנה וחנויות נוספות בעיר. 
בעורף המעגנה ובעיר 
מסעדות, ובימי שני ישנו שוק 

 בסמוך.

Turgutreis 550 ✓ 
שירותי חשמל ומים, 
טלוויזיה, טלפון, 
אינטרנט, מקלחות 
ושירותים, כביסה, אחסון 
ואבטחה. תחנת דלק 

 ומספנה.

בנקאות, כספומט, גז בישול, 
מרפאה במעגנה, אוטובוס 

 לבודרום ומעבורת לקוס. 
 

סופרמרקט במעגנה, שוק 
גדול בכפר הסמוך בימי שבת. 
מסעדות וברים בשטח 

 המעגנה ובחוף.
מינימרקט במעגנה. בכפר 
הסמוך חנויות נוספות, מספר 

 ברים ומסעדות.

                                                           
 "מדיניות פיתוח ותכנון המרחב החופי והימי".. בפרק מעגנות לפיתוח כלכלי מודל על הרחבה ראה 73
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שם 
 המעגנה

מקומות 
 עגינה

מקום 
 למבקרים

שירותים בסיסיים 
 למשתמשים במעגנה

שירותים נוספים 
 למשתמשים במעגנה

 עורף המעגנה

Gocek 375 ✓  ,מים וחשמל, אינטרנט
רותים מקלחות ושי

וכביסה. תחנת תדלוק 
 בסמוך ומספנה. 

בנקאות וכספומט, אוטובוס 
 לאנטליה.

שוק בימי שבת ומסעדות 
 בסמוך למעגנה ובכפר.

 ספרד

Port 
Mataro 

שירותי מים, מקלחות  230 1,080
 ושירותים, דלק, ומספנה.

 ללא ללא

El Balis 755 140  שירותי מים, מקלחת
 ושירותים, דלק ומספנה. 

 ללא ללא

Port 
Forum 
Marina 

 

שירותי מים, אינטרנט  לא ידוע 200
אלחוטי, טלוויזיה, 
מקלחות, שירותים, דלק 

 ומספנה. 

מקומות אחסון לסירות 
 ממונעות.

 ללא.
בתכנון הקמת מסעדות, ברים 

 ומתחם בילוי.

El Masnou 
שירותי מים, מקלחות  156 1,080

 ושירותים, דלק ומספנה. 
 מסעדות, ברים ואזורי בילוי. רכבת לברצלונה

Premia De 
Mar 

565 250 

שירותי מים, שירותים 
 ומקלחת, דלק ומספנה.

 מסעדות, ברים ואזורי בילוי. ללא

 צרפת

Sete 
שירותי מים, שירותים  30 245

 ומקלחות, דלק ומספנה.
 מסעדות, ברים ואזורי בילוי. ללא

Palavas 
Les Flots 

שירותים שירותי מים,  50 1,030
 ומקלחות, דלק ומספנה.

 מסעדות, ברים ואזורי בילוי. ללא

Carnon 
Plage 

700  
(240 

עגינה 
 יבשה(

50 
שירותי מים, שירותים 

 ומקלחות, דלק ומספנה.

 מסעדות, ברים ואזורי בילוי. ללא

La Grande 
Motte 

שירותי מים, שירותים  20 1,400
 ומקלחות, דלק ומספנה.

 ואזורי בילוי.מסעדות, ברים  ללא

Carry Le 
Rouet 

שירותים מים, מקלחות  20 560
 ושירותים ומספנה קטנה.

 מסעדות, ברים ואזורי בילוי.  ללא

Port Du 
Frioul 

שירותי מים, שירותים  100 600
 ומקלחות, דלק ומספנה.

 מסעדות וברים. ללא

Port De 
Cannes 

שירותי מים, שירותים  150 720
 ומספנה.ומקלחות, דלק 

 מסעדות, ברים ואזורי בילוי.  ללא

Marina 
Baie Des 

Anger 

475 53 
שירותי מים, שירותים 

 ומקלחות, דלק ומספנה.

 מסעדות, ברים ואזורי בילוי. ללא

 איטליה

Marina Di 
Carrara 

שירותי מים, שירותים  10 170
 ומקלחות, דלק ומספנה.

 מסעדות, ברים ואזורי בילוי. ללא

Punta Ala 
Marina 

שירותי מים, שירותים  90 895
ומקלחת, טלפון, דלק 

 ומספנה.

 מסעדות, ברים ואזורי בילוי. ללא

Estrusca 
Marina 

550 ✓ 
שירותי מים, שירותים 

 ומקלחות, דלק ומספנה.

מאפייה ומינימרקט בכפר  ללא
מטר מהמעגנה,  200הסמוך 

 מספר מסעדות בסמוך.

Riposto 
דלק שירותי מים,  ✓ 360

 ומספנה
 מסעדות, ברים ואזורי בילוי. ללא

Cervia 
Marina 

שירותי מים, דלק  ללא 300
 ומספנה

 מסעדות, ברים ואזורי בילוי. 

Marina Di 
Ravenn 

שירותי מים, דלק  ✓ 1,200
 ומספנה

 מסעדות, ברים ואזורי בילוי. ללא

 כרתים
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שם 
 המעגנה

מקומות 
 עגינה

מקום 
 למבקרים

שירותים בסיסיים 
 למשתמשים במעגנה

שירותים נוספים 
 למשתמשים במעגנה

 עורף המעגנה

Kissamos 
 לא ידוע לא ידוע

שירותי מים, בית קפה, 
 וטלפון.

שירותי אוטובוס לקאסטלי, 
שם יש גם דלק שניתן לקחת 

 לשימוש.

 ללא

Khania 

 לא ידוע לא ידוע
שירותי מים וחשמל בכל 
מקום עגינה, שירותים 
ומקלחת, מספנה בעיקר 

 לתיקונים מכניים

בנקאות וכספומט, גז 
לבישול, השכרת מכוניות, 
אופנועים ואופניים. שירותי 
אוטובוסים לעיר הסמוכה, 

 בה שירותי דלק לשימוש. 

מסעדות, ברים ואזורי בילוי 
גם בעורף המעגנה וגם בעיר 

 הסמוכה.

 
 Rod Heikell   ,Mediterranean Cruising Handbookי : שירותים במעגנות ברחבי הים התיכון. מעובד מתוך מדריכ9טבלה 

העלות הגבוהה בהקמת מעגנות והנדירות של קו החוף הן במעגנה והן בקו החוף הכללי מחייבים שימוש מיטבי 

בקו החוף וברציפים. שימוש מיטבי משמעותו הרחקה של מקומות העגינה של הסירות מקו המים ושימוש בקו 

מועד. זמן עגינה הארוך ייעשה רחוק מקו המים הנדיר באמצעות גרירה ואחסון של המים לעגינות קצרות 

 הסירות ביבשה.

(, 12.5%( ואיטליה )22%(, צרפת )50%בספרד ) -מהמתקנים לאחסנה יבשה מרוכזים בשלוש מדינות  85%

לפי מקומות עגינה כיום, באיטליה, טורקיה, קרואטיה ויוון א 74בדומה לריכוז הגבוה של המעגנות בים התיכון.

 בעגינה יבשה. 

אלף מקומות עגינה יבשה(,  50-מקומות עגינה יבשה: איטליה )כ 1,000כיום קיימות מספר מדינות בהן מעל 

מקומות  4,500-מקומות עגינה יבשה( ויוון )כ 4,000-מקומות עגינה יבשה(, קרואטיה )כ 6,500-טורקיה )כ

 עגינה יבשה(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
74 Cruises and Recreational Boating in the Mediterranean, 2011  מתוך ריאיון עם רוני זיסו, מנהל אגף מספנות ונמלים, רספ"ן ;
(12/2017) 

 Cruises and Recreational Boating in the: מספר מעגנות ומתקנים לאחסנה יבשה בים התיכון. מתוך: 10טבלה 
Mediterranean, 2011 
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היתרונות לשימוש באחסון היבש הוא ירידה בעלויות תחזוקה בשל הרחקה ממי הים, עלות עגינה זולה יותר 

ירה מפני מפגעי מזג האוויר. החסרונות מנקודת ראות המשתמשים בעיקרם נוגעים בהשוואה לעגינה במים ושמ

מראש על הרצליה מתבקשים המשתמשים להודיע מספר שעות מעגנת בלדוגמה, להיעדר זמינות מידית )

ממקום האחסנה( וצורך בשטח  ולשימוש ולהוציא להכינועל מנת שיוכלו  רצונם להשתמש בכלי שייט, זאת

  75קרקע רב בסמוך לים.

 שטחי מסחר, שירותים ופנאי והקשר לפיתוח כלכלי בעורף המעגנה

ב המעגנות שנסקרו בפרק הקודם קיים עורף מעגנה ובו שטחי מסחר, הסעדה ובילוי. על פי רב, במקרים ובר

בהם אזורי בילוי ופנאי נמצאים בעיקרם ביישוב הסמוך, ובמרחק מספר דקות הליכה, אזי בעורף המעגנה 

 סופרמרקט, בית קפה או מאפייה ומספר חנויות מזערי, אם בכלל. 

הוא חלק מהרכוש של המעגנה, מגדיל את הכנסות המעגנה בגין הכנסות משכירות מבתי עורף המעגנה, באם 

העסק. השימושים המסחריים בעורף המעגנה נהנים מביקוש גדול יותר עקב קיום המעגנה, וגם אם אינם 

 הם תורמים לכלכלה המקומית והלאומית.  ,בבעלות המעגנה

 

 

 

 

 היבטים סביבתיים  

 

בראשן ההשפעות הסדימנטולוגיות והמורפולוגיות, הקשורות במערך הסעת החולות ההשפעות הסביבתיות, ו

סקירה של מגוון לאורך החוף הישראלי, לא מצויות במעגנות דומות ברות השוואה באגן הים התיכון. ככלל, 

 כגון: 76שונות סביבתיות השפעות יםמייצר העלתה כי כלי שייט המשמשים לפנאיבעולם  עגנותת למותכני

 

 תפיסת שטחי קרקע וחוף חדשים •

 ופסולת שפכיםייצור  •

 וזיהום ים משמנים, דלקים וכיו"ב מזהמים חומריםפליטות  •

 '(וכו רעשיצירת מפגעי  ,השפעות על זרמים) אחרות השפעות •

 

, והוצאת חול חפירהית התפעולית כגון הנמל פעילויותב בעיקר קשורה מזיהום סובלים כמו כן, אזורי מעגנות

 הנעת ,משאבות, צבעפעילויות הכוללת שימוש ב) שפכים וביוב, היבטי תחזוקה של כלי שייט, דלק זיהום

היבטים סביבתיים הקשורים לפעילויות עירוניות המתרחשות באזור וכן  (, יצירת שפכים וכיו"במנועים

והאריזות שעלולה  פלסטיקה פסולת מתווסף על והוא וכימי חיידקי, אורגני בעיקר הוא זיהוםה המעגנות.

 להיווצר בלב ים כתוצאה מפעילות כלי השיט.

 

                                                           
 (12/2017מתוך ריאיון עם רוני זיסו, מנהל אגף מספנות ונמלים, רספ"ן ) 75
76 stituto nruises and Recreational Boating  in the Mediterranean, Alberto Cappato, Secretary General of the IIC (IC

Internazionale delle Comunicazioni, Genoa - Italy),2011 
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זו נבנתה  עגנהאשר באי קורסיקה. מ Campoloro-ב עגנהדוגמא להשפעה סדימנטולוגית ניתן לראות במ

. עגנהמטר חול מהחוף מצפון למ 60-על קו חוף ישר, כאשר מאז הקמתה נוצרה ארוזיה של של כ 70-בשנות ה

 התיכון הים חופי לאורךככלל,  .77 מטרים 80הצטברו חולות ברוחב  עגנהמדרום למלעומת זאת, בחוף 

 זו בניה. מנותקים גלים שוברי או דורבנות של בניה ידי על בעיקר היא החוף קו של אירוזיה עם ההתמודדות

 לאו זו אירוזיה לעיתים. החופית האירוזיה עניין לעצם אלא הקרובה בסביבה לקיומה של מעגנה קשורה לא

 .ועוד קרקע שקיעת כגון להיבטים אלא בחול מחסור של להיבטים קשורה דווקא

 

 100 של במרחק דורבנות של שורה מוצבת ובו וונציה של הלידו בחוף מ"ק 4 -כ של חוף קטעים מוצג להלן

שיטה נוספת להגנת חופים היא בנייתם של קירות מגן באורך מספר קילומטרים במקביל לחוף  .ביניהם מטר

  (מ"ק 5 מ למעלה בתמונה השמאלי הקיר אורך. )איטליה, גנואה חוףבנוסף במקרה של  כמוצג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גלים שוברי ידי על החוף מוגן בהם מקומות בנוסף, ישנם מקומות יש

 או( אביב תל ראה) החוף על חלקית של חול לצבירה שמבאים מנותקים

 נראה בתמונה שלהלן:חול הממלא את כל השטח שבין שוברי הגלים והחוף )בעבר(. המקרה האחרון 

 

 
 באחד מחופי הים התיכון גלים שוברי סדרת. 7תמונה 

 

הבחירה בפתרון הגנה חופית כזה או אחר הינה תוצר של שיקולים רבים בהם דפוס הסעת החולות המקומי, 

 שיקולים כלכליים, שיקולים נופיים, תוצר מבוקש ועוד. 

 

                                                           
77 identification along the Corsican coast Martini, C. and Pergent, G., 1999. Environmental impact -Pasqualini, V., Pergent

(Mediterranean sea) using image processing. Aquatic Botany, 65(1-4), pp.311-320. 

 גנואה, איטליה . חוף6 תמונה . חוף הלידו, וונציה5 תמונה
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ממעגנות  חול לפינויהבינלאומית  המחקרית ההתייחסות עיקרבהתייחס לניהול המשאב החולי במעגנות, נמצא 

 .78 עגנותבמ הנחפר החומר ידי על הים זיהום לנושא בעיקר מתייחסו התיכון הים בצפוןמתרכז 

 

 . 79 עוגנים ידי על שנגרם מכני מנזקהשפעה מרכזית נוספת הינה על בתי גידול ימיים העלולים להיפגע 

למעגנה מחויבת בהכנת מסמך סביבתי. תסקירים למעגנות  במדינות הים התיכון, בדומה לישראל, כל תכנית

 ;מטרדי אבק ;איכות אויר ;הידרולוגיה  ;לרוב יכללו התייחסות להיבטים כגון פלורה ופאונה של המרחב הימי

 .80 ערכי מורשת ותרבות ועוד ;ארכאולוגיה יבשתית וימית ;נוף וניתוח ההשפעות החזותיות ;רעש ורעידות

 

 בעולם מובא בטבלה שלהלן: 81האקולוגיות והסביבתיות העיקריות של בנייה ותפעול מעגנותסיכום ההשפעות 

 

השפעה 

 תיאור ההשפעה סביבתית/אקולוגית

 מגוון ביולוגי
הפיתוח נעשה לרוב בסמוך למערכות ימיות רגישות, אשר משנה את התנהגות הטבעית של בעלי החיים, 

 החופיים הימיים ובמיוחד במינים רגישים ואנדמיים.פוגע במגוון הביולוגי של האזורים 

 -אוטריפיקציה

 פריחת אצות
 השפעה מקומית הנובעת משחרור של שפכים לא מטופלים ישירות לים

השפעה על 

קרקעית הים
 שינוי באיכות המים )עכירות, הרחפת ושיחרור סדימנט ועוד( משפיע על האזור הבנטי ובתי הגידול בו.

תנאים 

הידרוגרפיים
 ם ברצועת החוף ובזרמים.יפיתוח מעגנות ושוברי גלים יכול להוביל לשינוי הרחפת סדימנט. כמו כן,

דינמיקה טבעית 

של האזורים 

החופיים

חמורה  הפרעה מתקנים עלולה לגרוםה בניית. יצירת חוף מלאכותיו החוף ודחיסה של שולי איטום

 .המקומית האקולוגית המערכת של ולשחיקה

 זיהום ישיר של הזרמת ביוב לים, זיהום עקיף מנגר מזוהם. זיהום ים משני מקורות:מזהמים

 פסולת מכלי שיט המושלכת אל היםפסולת ימית

 השפעת רעש ממקורות יבשתיים רעש

 

עולה כי ( סביבה מקומימהאמור לעיל, וכן מניתוח ההשפעות הסביבתיות של המעגנות בחוף הישראלי )ראה 

 למעשה זהים גם במדינות אחרות באגן הים התיכון.  עגנותהאתגרים הסביבתיים בהקמת ותפעול מ

 

לחופי הים התיכון יזמו מספר חוקים וארגונים הנועדו לשמר אשר לאור כל הקשיים והאתגרים, מדינות אירופה 

יוזמה . מדובר בEcoportsולמנוע את ההידרדרות סביבתית. דוגמא אחת היא תכנית  עגנותאת סביבת המ

. מטרת תכנית זו היא ליצור שיתוף פעולה, 2011( בשנת ESPOשצורפה לארגון האירופאי לנמלים ימיים )

מפורטות מסמכי מדיניות ואמנות נוספות  בנוגע להתנהלות סביבתית וקיימות. עגנותקשרים ומידע בין נמלים ומ

 בפרק הרגלוציה במרחב החופי והימי אשר לעיל. 

 

 ייםתפעול  היבטים 

                                                           
 לא מזוהםה חולנושא ה,  שנה כלב החפירה נושא עם מתמודדת עגנהמ כלבאופן יחסי ו מהיר ואההחול  מילויקצב  בה בישראל 78

 .הקרובה בסביבה חופית להזנה לשמש יכול בישראל עגנהלמ כניסהה באזור שנחפר החול.  קיים
79 , impacts of recreational boating on the marine environment of Cap de Creus (Mediterranean Sea)

, 2008cVictòriaRieracDavidCaballerobNúriaZaragozaaJosepLloret 

80 Guidelines for Planning a Marina Development, EU, 2001 
81 erranean, UNEP, 2015Economic and social analysis of the uses of the coastal and marine waters in the Medit 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569108000756#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569108000756#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569108000756#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569108000756#!
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השונים  עגנותמהסוגי ראשית, סוג התפעול הדרוש במעגנה נובע מהרכבה של המעגנה ומיקומה הגיאוגרפי.  

 עליהם יש לתת דגש בתפעול מסוג מסוים הן:

 

שפכי נהרות, מפרצים טבעיים וכו' בהם ניתן לבנות רציפים או להניח מצופים לקשירת  -מעגן טבעי •

 כלי השייט 

מתוכננת בעלת שובר גלים, רציפים ומזחים וכן תשתיות שונות לתפעול שוטף  -מלאכותית מעגנה •

 חיות העוגניםושל כלי השייט ולנ

מתקן ייעודי לאחסון של כלי שייט בדרך כלל בקומות ולכלי שייט קטנים  -באחסנה יבשהמעגנה  •

שמירה על כלי השייט ומנועיים, אך גם גדולים. יתרון גדול בשטח אחסון גדול פי כמה מעגינה במים וכן 

 מגורמי הטבע ושמירה על הסביבה

ה במעגן מתוכנן בלב ים, אי מלאכותי הנבנה לצרכים שונים המקיים בתוכו מעגנה עגנמ -אי עגנתמ •

 ומקושר לחוף בגשר ארוך או מנהרה תת קרקעית

פתרון או שילובם.  מעגנותפתרון למצוקת עגינה הנה הסבת מעגני דייג או נמלים ל - ה בהסבהעגנמ •

מהיר אשר לא מצריך בניית שובר גלים נוסף אך התשתיות אינן תואמות לצרכים השונים וכן נתיבי 

 השייט מסוכנים

 

 

  המנהל הגוף אפיון 4.4.1

 

ת הנו תחום צר ומקצועי מאוד, הידע הנדרש משלב התמחות בנושאי הימאות השונים, עגנוהתמחות בניהול מ

ת עגנומתקני תיירות ונופש, ניהול עיסקי ופיננסי. בכדי לענות על דרישות אלו במניהול תשתיות ונכסים, ניהול 

 : נהעגברחבי העולם בהם לא תמיד נמצא הגוף העונה לדרישות אילו יצרו שיטות שונות לניהול ותפעול המ

 

ף מבוצע ע"י גוף טמשלב הבניה ועד לניהול התפעול השו -או מי מטעמו גוף ניהול מוניציפאלי •

 .מוניציפאלי אשר הוקם למטרה זו

המעוגנת בחוזה ארוך טווח מול  מעגנותחברת ניהול המתמחה בניהול  -באמצעות חברת ניהול •

 .מעגנההעירייה או ממשלה השוכרת את שירותיה לניהול ה

בנייה וניהול ע"י גורם פרטי למטרות רווח בד"כ במעגן טבעי שלא נדרש בניית שובר  -ניהול פרטי •

 גלים

 במעגנה ניהול חוזי  מספר יוצרת ממשלתית או מוניציפלית מעגנה - פרטיים ניהול גופי מספר •

 באמצעות לניהול הרציפים יתפצלו מעגנה או בנמל בה באיטליה מאוד נפוץ. לאזורים בחלוקה

Yacht Clubs שונים. 
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 82הבלטי מהים מחקר מקרה - מעגנות תפעולניהול ול מודלים 4.4.2

 

 רקע

 

שיווק, ניהול , בתחום תיירות המים ידעשיתוף פעולה וחילופי הוא פרויקט שמטרתו  MARRIAGEרויקט פ

להגדיל את  מטרתו של הפרויקט. 2015עד  2011-בדרום הים הבלטי. הפרויקט פעל מ ותפעול מעגנות 

גישות היא לחקור ולהעביר  של הפרויקט אחת המטרות העיקריות בהקשר זהימית. מתיירות  ותההכנס

הרווחיות עגנות ושיפור רשת המ זאת באמצעות הרחבתת חדשות או קיימות. עגנולפיתוח ותפעול מ ותחדשני

אינן  לעיתים קרובות מעגנותמעגנות, מסתבר כי ה ותפעול פיתוחהקיימות. בשקלול שלבי התכנון,  נותעגשל מ

דורש חיוני בכל שלבי מחזור החיים של מעגנה על מנת שתהיה רווחית. דבר זה  יומקצועאיכותי ידע רווחיות. 

 .מעגנותותפעול עיצוב צורות חלופיות של מימון, תכנון, 

 

במעגנות. בשל מגמות שונות  מימון הציבורי )בעיקר על ידי האיחוד האירופי( היה הכוח המניע העיקריעד כה, ה

לממש  פרטיים המגזר הציבורי יצטרך משקיעיםכתוצאה מכך, . בשנים הבאות סביר להניח שדבר זה יפחת

הון פרטי ו / או הפחתת  תקרוב, דורשרשת המעגנות בעתיד ההשלמת לפיכך, . של מעגנותולתחזק פרויקטים 

 ת חדשות.עגנועבור מ פיתוח ותפעולעלויות 

 

, היבטי חקיקהישנם היבטים רבים המייצרים שונות מאקרו. כלומר  או אזור מדינהבכל  נקודת המוצא היא כי

בעלי העניין  י, תוכניות ותפקידתנאים טבעיים . בנוסף, כל מעגנה היא ייחודית בשל מימון, אחריות וכישורים

פתרונות מותאמים  פועל יוצא של אלו הוא הצורך בפיתוח. המקומית המעורבים, תקציב הפרויקט וההיסטוריה

 ועם זאת מנגנון תפעולי משוטף , גמיש ורלווטני לשלל המעגנות השונות.  עגנהמלכל 

 

מחקרי בוחן של מעגנות המייצגות מודלים שונים של תפעול.  2מקרי בוחן. בחרנו להציג כאן  6המחקר מציין 

כלכלית העירונית )בדומה לרוב המעגנות המקומות עגינה המנוהלת על ידי החברה  1000- בעלתאחת 

אין חלק בניהול המעגנה  רשות המקומיתלנמכרה למפעיל פרטי וה מקומות עגינה 200עם שראל(  ואחת בי

 ()בדומה למעגנת אשדוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82 Marina operating models, public and private cooperation in marina planning, construction and operation. Planc 

consulting Gmbh, Germany. 
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 Heiligenhafenמעגנת  -1מקרה בוחן 

 
 

 תיאור כללי:

-עגינה בכמקומות  1000מעגנה זו צמודה לעיר והיא מרחק הליכה לעיר העתיקה ולחוף הים. המעגנה מכילה 

 100-מקומות עגינה מושכרים ליאכטונרים ו 900רציפים צפים. והיא אחת מהמעגנות הגדולות בים הבלטי.  14

מקומות עגינה מוגדרים  100מקומות העגינה,  900מקומות עגינה מושכרים לסירות השכרה )צ'ארטר(. מתוך 

 1.5-5.5עומק המים נע בין המקומי. חלק מהמקומות מושכרים למועדון השייט ,בנוסף  .כמקומות לאורחים

המעגנה מצויידת במים, חשמל, שירותים ומקלחות, שירותי איסוף אשפה, אזור ברבקיו וגן משחקים.  מטר.

משרה מלאה באנשים מועסקים במעגנה  5ולא שירותי תיקון כלי שיט.  )יבש( המפעיל לא מציע אחסון חורף

  של הרשות המקומית העירונית.  ציבוריתהלתחבורה  עובדים נוספים שקשוריםבנוסף מועסקים בה ו

 

 :ניהולית היסטוריה

אותה החברה הייתה גם אחראית להפעלת המעגנה . ע"י חברת בנייה פרטית 1972-המעגנה נבנתה ב

לאנשים פרטיים ורציף אחד היה  רוךרציפים קבועים. מקומות העגינה הושכרו לטווח א 4שבהתחלה כללה 

-אך עם השמת מס האיחוד ב תרווחי המעגנה היתהבשימוש ע"י אוניית נוסעים לטיולי יום ליעדים סקנדינבים. 

. כתוצאה מעלייה לקחה את מקומו של המפעיל הפרטיהמפעיל הפרטי פשט רגל. הרשות המקומית  1992

חוזים עם  יצרהעוד כמה רציפים צפים וסוכנות מקומית הגדילה את המעגנה ובנתה המקומית  בביקוש הרשות 

בצורה  תנוהלהרשות המקומית החליטה שהמעגנה  2000להשכרת מקומות העגינה. בשנת  כלי שייטבעלי 

נוספו , יםעקב עלייה בביקוש 2003-בהמקומית.  מפעיל התחבורה הציבורית של הרשות על ידייותר מקצועית 

 בנים לשירותים ומקלחות. בנוסף נבנה בית מלון קטן ופארק בין המעגנה לחוף.נוספו מורציפים צפים שלושה 
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 העגנחברת ניהול המ

בישראל(.  רשויות המקומיותהמסובסדת ע"י העירייה )בדומה לחברה הכלכלית העירונית ב כלכליתחברה  

עסקים במעגנה, שירותי התחבורה הציבורית, נדל"ן, גן משחקים, נמל דייג, החוף ההחברה אחראית על 

פיצוי מהרשות  מקבלת ך במקרה של הפסדיםא החברה הינה מוטת רווח,וכמה עסקי תיירות בעיר. 

ולכן החברה  רשות המקומית. התשתיות ושטח המים הועברו לבעלות חברת ניהול המעגנה ע"י ההמקומית

שכירות. החברה היא גם הבעלים של הקרקע מסביב למעגנה. חברות בת של חברת הניהול דמי לא משלמת 

אין אפשרות להעביר את המעגנה לחברה  רשות המקומיתל משקיעות בסכומים קטנים בתשתיות המעגנה.

לא  )כגון תחבורה ציבורית בעיר( פרטית מכיוון שהמעגנה היא רווחית ושאר תחומי האחריות של החברה

רוצה  רשות המקומיתרווחי המעגנה. בנוסף, העם לכן הפסדים של חברת הניהול מתקזזים  .ים בהכרחרווחי

 דוגמת המחירים.כלהשפיע על ההחלטות האסטרטגיות של המעגנה 

 

 המנגנון התפעולי

מפעיל המעגנה מכין תכנית עסקית כל שנה והרשות המקומית צריכה לאשר אותה. התכנית העסקית כוללת 

ההשקעות הגדולות המתוכננות לשנה הקרובה. מפעיל המעגנה יכול להחליט על כל עניין שנמצא בתחום את כל 

התכנית העסקית בצורה עצמאית.המפעיל מגדיר את המחירים, מקבל את כל רווחי המעגנה ומשתמש בכספים 

ון את ההשפעה הוא לוקח בחשב ,למימון תחומים מפסידים שבניהולו. המפעיל טוען שבניגוד לחברה פרטית

מעגנה מלאה מכניסה הרבה תיירים לעיר עוד נמצא כי  החיובית שיש למעגנה על העיר בחישוב מחירי העגינה.

 לעגינה שמוציאים כסף במסעדות, ברים או שירותי תיירות אחרים. מפעילים פרטיים קובעים מחירים גבוהים

 שהאינטרס שלהם הוא צר יותר. מכיוון 

 

 Lloyd Bremerhaven מעגנת -2מקרה בוחן 

 
 

 

 

 



 

 
 לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ                                                      75 | סקר וניתוח מצב קיים

 

 

 תיאור כללי:

רי עניין שונים במרחק הליכה מהמעגנה. המעגנה מכילה תהמעגנה נמצאת בבריכת המספנה לשעבר. קיימים א

מטר. מפעיל  4-6מקומות עגינה מוגדרים לאורחים ואין מועדון שיט. עומק המים נע בין  50מקומות עגינה.  200

עובדים במשרה חלקית. העובדים מפעילים את המעגנה  8-עובדים במשרה מלאה ו 12-המעגנה מעסיק כ

משלבת מלונית מעגנה ה. WIFI -נה מצויידת במים, חשמל, שירותים ומקלחות וומלונית עם מסעדה. המעג

השירותים והמקלחות הם במלונית והשייטים יכולים להנות משירותים נוספים לדוגמת ארוחת בתחומה. כלומר, 

 בוקר במלונית.

 

 :ניהולית היסטוריה

חוסר רלוונטיות בתחום עקב נים, בעשורים האחרועסקי המספנה.  צורכיל 19-בריכת הנמל נבנתה במאה ה

התחום שטחי הקרקע והרשות תיכננה הסבה של מבני התעשייה מסביב. הרשות  ההספנה המקומית התפנו

אזור הנמל והטיילת. מכירת הקרקע כללה  והחייאתיצרה תכנית תשתיתית תיירותית שכללה הקמה של מעגנה 

המעגנה  .חברות ניגשו למכרז שכלל הפעלה של מעגנה 2-ו 2004-התכנית יצאה לפועל ב. הקמה של מעגנה

 . 2008-והמלונית התחילו לעבוד ב

 

 

 עגנהחברת ניהול המ

Im jaich  ,מעגנות שונות בגודלם והיא החברה  9הינה חברה משפחתית המפעילה , החברה שזכתה במכרז

( תפעול וניהול, הנדסה) התמחות בחברה הפרטית הגדולה ביותר בגרמניה בניהול מעגנות. שילוב נושאי

 מאפשר סינרגיה איכותית בהקמה ותפעול מעגנה.

 

 המנגנון התפעולי

הרשות מספקת את התשתיות הבסיסיות כמו הקרקע, רציפים ושער נגד הצפה שהוקם במיוחד למעגנה. שאר 

+ אופציה  שנה 30-ההשקעות נעשו על ידי חברת ניהול המעגנה. החברה קנתה את הקרקע ושכרה את המים ל

מפעיל המעגנה עוסק בכל משימות ניהול ותפעול המעגנה.  במידה ותהיה הסכמה בין הרשות לחברה.להארכה 

שיתוף הפעולה עם הרשות היה אינטנסיבי יותר בשלבי התכנון אך יש גם נקודות מפגש בתפעול היומיומי. 

ועלות פעולו של השער הימי אופן תלא נעשה הסכם בנושא המקומית.  שער הצפה מופעל על ידי הרשות

תפעולו ולכן מפעיל המעגנה תלוי ברצון הטוב של הרשות. הרשות רצתה להגביל את שעות פתיחת השער אך 

הרשות מעוניינת במפעיל מעגנה שלא יפשוט רגל  לרועץ. למעגנההדבר יהיה המפעיל שכנע את הרשות ש

לרשות האינטרס בהמשך תפעול איכותי הוא הדדי. כך שעות חיוביות על העיר פ. למעגנה השבאופן שוטףויפעל 

המים והכנסות ממכירת שטח אין שום השפעה על מחיר העגינה והיא אינה מעוניינת בכך. חוץ משכירות 

במעגנה  עליית מספר המבקרים והשהיות אלא באופן עקיף כתוצר של הציבור לא מרוויח מהמעגנה ,הקרקע

 .וברשות המקומית

  

 מחקרהתובנות 

 

 נדרשים, המעגנה והיסטוריית תקציב, הקרקע בעל ציפיות, למיקום שבהתאם לומר ניתן כללי באופן •

 .אישית המותאמים פתרונות
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 אטרקטיביות, ביקושים הכולל האתר של מקיף סקר לעשות צריכה הרשות, ניהול מודל על שמחליטים לפני •

 ההנדסיות הפיתוח ומגבלות להציע שניתן השירותים, הקרובה הסביבה, המעגנות ברשת  האתר

  .העתידיים התחזוקה ואמצעי הקיים המבנה תנאי ,ובנוסף והסביבתיות

מודלים שונים הנכללים תחת לרונות של מפעילים ציבוריים לעומת פרטיים, סלאור שיקלול היתרונות והח •

)ראה בפרק הכלכלי הבינלאומי(.  , יתרונות רבים להלכה ולמעשהפרטית-מודל העל של שותפות ציבורית

הרשות אמונה בשמירה וחתירה למימוש האינטרסים הציבוריים ולעומתה הגוף הפרטי, שהינו בעל מטרות 

רווח, פועל בשוק תחרותי המביא לעליה באיכות השירותים הניתנים למשתמשים.  עם זאת יש לקחת 

 :בחשבון את המרכיבים הבאים

 

 יש ניסיון, מקצועיות ומשאבים פיננסים להפעלת מעגנה. הרשות צריכה לבדוק שלמפעיל •

 לפעילות הגוף הפרטי להוות תמך ולא מכשלההרשות צריכה  •

גמיש. חוזה בלכן יש חשיבות והחידושים. יתן לחזות את כל השינויים נ, לא ודינאמי בעולם משתנה •

בסיס טוב וה מהוטווח ארוך, רק עסק שתואם לכל הצרכים של כל המעורבים הוא עסק טוב וב

 לשיתוף פעולה.

 .מבחינת הרשות, לחוזה ארוך טווח עם מפעיל פרטי יש יתרון באספקט עלויות הניהול •

. המעגנה מפעיל במשותף עם הרשות ידי על העגינה מחיר לקביעת יתרונות ישנם -קביעת מחירים  •

. זה ומתן משא לאפשר צריכה הרשות בחוזה הנקובים המחירים את לתקן מבקש כשהמפעיל, מאידך

 צריך לא המפעיל של הכלכלי הבסיס שני מצד אך לשייטים נגישים להיות צריכים המעגנה מחירי

 .המחירים של האסטרטגיה על להחליט גם צריך הסיכונים מירב את שנושא הצד, לרוב. להיפגע

 

 ימי וחינוך ספורט 

 

 ןבחלק .במדינות אחרות בעולםנהוגה גם דומה למתכונת שמתקיימים בהספורט הימי והחינוך הימי בישראל 

שלה, צרכים ייחודי מאופי ב מתבטאת כל מדינהכאשר , אך לרוב מדובר במועדונים פרטיים, דומההמתכונת 

  -מועדוני שייט פרטיים, עמותות מקומיות, השלטון המקומימספר מודלים : בעולם קיימים  . שוניםויכולות 

  המדינות.ין אין אחידות בכלומר, 

 

איגודי השייט בחו"ל מנהלים את התחרויות הארציות והנבחרות הלאומיות, את יתר הפעילות הימית מקימים 

הילדים בונים בהן השייט מתחיל מגיל צעיר וישנם מדינות  .ורי התלמידיםגופים פרטיים מקומיים או בעזרת ה

חוגי שייט וימאות, מחנות שייט  מתקיימת פעילות כגון: ספר שבהם-ישנם בתי סירות ומתחילים להפליג בהם.

ימים בעלי סירות פרטיות המאחסנים את הסירות יבעולם ק צופי הים בארץ.לגופים כמרוכזים ופעילות הדומה 

 . ובעגינה באחסנה יבשה עגנותבמ

 

צרפת הוא המקום הדומה למדינתנו בחינוך הימי הפורמלי כמו לימודי ימאות במסגרת בית הספר ומשרד 

 עים להשתלמות באותו דגם שהם מפליגים בו.יכן ישנם בתי ספר לשייט מקצועי שבו שייטים מג כמו. החינוך

צופי ים שלחו בשנים קודמות משלחת  לעיתים איגוד השייט שולח שייטים לבתי ספר אלה להשתלמות מקצועית.

 חניכים לגרמניה להפליג במשט והשתלמות עם חניכים ממדינות אחרות.
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 ייםהנדסהיבטים  

 

היותו של תחום ההנדסה בכלל ובפרט ההנדסה הימית, נתון תחת סטנדרטים בינלאומיים המאומצים  מעצם

 עם. מלאכותית תהיה לישראלי הבינלאומי המישור בין זה בתחום הפרדה כל, הישראלי במקרהגם בעת ביצוע 

 בחהמור בפרק הנסקריםם בטיחותיים והיבטי בנייה שיטות, בינלאומיים לתקנים רבות התייחסויות קיימות, זאת

כמובן שכל תקן ושיטת ביצוע מוכתבת  בזירה הבינלאומית. קייםה עם אחד בקנה ועוליםישראלי /המקומי

  . 83ונבחרת בהתאם לתנאים המקומיים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . למעגנות בים התיכון 3ב//13שיחה עם מר זאב הוך, מהנדס ימי, חבר בצוות התכנון בתוכנית המתאר הארצית  83
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 מקומיהמישור ה

 סטטוטורי ורקע ארצית תכנון מדיניות. 5

 ותיירות ימית פיתוח מעגנות -כלכליים  היבטים סקירת. 6

   בישראל

, הישראלי התיכון הים חוף מבנה -היבטים סביבתיים  סקירת. 7

 .מעגנות פיתוח על והשלכות תהליכים

  בישראל והמעגנות השייט ענף  -היבטים תפעוליים  סקירת. 8

 בישראל ימי וספורט ימי חינוך. 9

 בישראל מעגנות של ההנדסי הפיתוח ואפיון סקירה. 10

 בישראל המעגנות והערכת סקירה. 11

 עיקריות ותובנות סיכום. 12
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 מדיניות תכנון ארצית ורקע סטטוטורי 

 רקע  

 

פיתוח ובניית המעגנות מטרתו של פרק זה לבצע סקירה של מדיניות תכנון וסטטוטוריקה ברמה הארצית בנושא 

הפרק מורכב ממספר רבדים וניתן לחלקו לשתי חלקים עיקריים. החלק הראשון סוקר נושאים ישראל. ינת במד

של מדיניות פורמלית וסטטוטורית על פי מדרג הסמכות החוקי ונחלק למעשה לשני פרקים. הפרק הראשון 

קנות החוקים והת חלק הארי שלואת סוקר את כלל החוקים והתקנות המתקשרות לנושא המעגנות באופן ישיר 

הפרק השני סוקר את תוכניות המתאר המשיקות ומשליכות על  המתקשרים לנושא המעגנות באופן עקיף.

תמ"א   -המתאר הארצית לחופים בים התיכון  תכניתתחום המעגנות. תחילה ברמה הארצית, זאת בדגש על  

נדגיש  (.11ות יסקרו בפרק על שינוייה לאחריהן נסקרות תוכניות ברמה המחוזית )תכניות מפורטות רלוונטי 13

בעלות נבחרו בשל היותן בעלות השפעה ישירה ו והמחוזית כי מגוון תוכניות המתאר שנסקרו ברמה הארצית

   לנושא המעגנות. פוטנציאל השלכה רחב באופן יחסי 

 

החלק השני של פרק זה סוקר נושאים מדיניים שהינם תוצר של מדיניות פורמלית אך אינם מהווים ישות 

סטטוטורית. אלו נסקרים בשני הפרקים האחרונים בפרק. תחילה נסקרים תכנית אב ומסמכי מדיניות מקומיים 

אחרון והמרכזי מרחב הימי, שהל מדיניותמסמכי ו 2004 -כגון מסמך המדיניות למימי חופין הים התיכון מ

( 3ראה גם פרק בינלאומיות )בימים אלו. בפרק האחרון נסקרות אמנות  ריכהסיום עשבהם נמצא בתהליכי 

אשר אושררו בחלקן על ידי מדינת ישראל וזוכות להתייחסות במסמכי המדיניות השונים כמו גם בהכנת מסמכים 

 . םסטטוטוריי

 

 בתחום מעגנות וכלי שייט סטטוטוריותהגדרות   

 

 כ: מעגנהמוגדרת  2010-א"התשע(, מעגנות) הנמלים תקנותב

 

 הספנתם או שיפוצם, תיקונם ,קטנים שייט כלי של לעגינתם בעיקר לשמש נועד אשר מנמל חלק או "נמל

" ;לפקודה 2 סעיף לפי השר עליו שהכריז מקוםכ "" נמלבהמשך לכך, התקנה מגדירה ". בתוספת" כמפורט

 . 1971(, חדש נוסח) הנמלים פקודת)

 

-ח"התשנ, קטנים שייט כלי ישיטמ( ימאים) הספנות תקנותבעניין הגדרת כלי שייט קטנים מפנה התקנה ל

 ספינה, מפרשית, סירה, ים אופנוע  - )הוא( "קטן שייט כלי"לתקנות אלו קובע כי  2001משנת  1תיקון . 1998

 ;"קטנה נוסעים אניית או

 

 :קטנים כלי שייטללהלן ההגדרות המפורטות 

 

 אשר אנשים שלושה עד שייטלה המסוגל(, סילון) מים שאיבת מנוע ידי על ממונע שייט כלי - "ים אופנוע"

(, מעגנות) הנמליםג' לתקנות  9סעיף  ;רוחבי מוט באמצעות וניהוגו בעמידה או ברכיבה נעשית הפעלתו

 כלי אדם שייטי לא מגביל את תנועתם כמו גם עגינתם של אופנעי ים כאמור לשון החוק: " 2010-א"התשע

 במקום אלא, המעגנה בתחום אחר ימי ספורט או, ים באופנוע הפלגה, חתירה, גלישה של בפעילות שייט

 התעבורה תקינות על והשמירה שייטה בטיחות להבטחת תנההש ובתנאים המעגנה מנהל לו שאישר ובאופן

 ".במעגנה הימית
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 לרבות :" ;מטרים 7 על עולה אינו המרבי אורכו ואשר ים אופנוע או מפרשית שאינו שייט כלי –"סירה" 

 110 -מ וקטן קילוואט 4.4 על עולה שכוחו פנימי או חיצוני מנוע בכוח המונעת סירה - "א עוצמה מנוע "סירת 

 ";קילוואט

 ";קילוואט 110 על עולה שכוחו פנימי או חיצוני מנוע בכוח המונעת סירה -" ב עוצמה מנוע סירת" 

 ";נוסעים 12 עד, בשכר, להסיע המיועדת או המסיעה סירה - "בשכר נוסעים סירת"

, מפרשים או חתירה באמצעות המונע, מטרים 7-מ קטן ואינו מטרים 12 עד שאורכו שייט כלי -" מפרשית"

 ";להנעתו מנוע לשאת מיועד ואינו מנוע עליו נושא שאינו

 על עולה אינו המרבי ושאורכו טון 100 על עולה אינה ברוטו תפוסתו אשר לשוט העשוי שייט כלי -" ספינה"

 לרבות: ;"ים ואופנוע מפרשית למעט, מטרים 7-מ קטן ואינו מטרים 24

 :אלה שני בה שנתמלאו ספינה  - "גוררת ספינה"

 ;גוררת ספינה לשמש ככשירה אותה אישרה הרישוי רשות(   1)

 ;קילוואט 370 על עולה אינה, להנעתה המשמשים המנועים עוצמת(   2)

 ;מפרשים בה מותקנים ולא, בלבד פנימי או חיצוני מנוע בכוח המונעת ספינה –" מנוע ספינת"

 החופין במימי, נוסעים 55 עד בשכר להסיע המיועדת או המסיעה ספינה -'" א רמה בשכר נוסעים ספינת"

 ;צפון דקות 27 מעלות 29 רוחב מקו צפונה - סוף ובים, ישראל של

 במימי נוסעים 220-ל 56 בין בשכר להסיע המיועדת או המסיעה ספינה –'" ב רמה בשכר נוסעים ספינת"

 ;צפון דקות 27 מעלות 29 רוחב מקו צפונה – סוף ובים, ישראל של החופין

 24 על עולה המרבי שאורכו, טון 500 על עולה אינה ברוטו תפוסתו אשר שייט כלי -" קטנה נוסעים אניית"

, ישראל של החופין במימי, נוסעים 220 עד בשכר להסיע המיועד או המסיע, מטרים 36 על עולה ואינו מטרים

 ;צפון דקות 27 מעלות 29 רוחב מקו צפונה - סוף ובים

 

עולה כי מעגנה מוגדרת כמקום עגינתם של כלי   2010-א"התשע(, מעגנות) הנמלים תקנותלסיכום חלק זה, מ

עי ים שלהם מגבלה מיוחדת בנושא. למרות ההגדרות לכלי השייט ולמעט אופנ (,המפורטים להלן)שייט קטנים 

ולא  -החוק מתיר גמישות מסוימת בקובעו כי במעגנה מותרת בעיקר  ,המותרים בעגינה ושייט בשטח המעגנה

 רק, עגינתם של כלי שייט קטנים לרבות תיקונם, שיפוצם והספנתם. 

 

המתאר  תכנית, אלא גם מבלבד ממדרג החוק יהסטטוטוראינה מקבלת את תוקפה  "מעגנה"הגדרתה של 

חופי הים התיכון. במעגנות  ן( אשר קבעה מספר "עוגנים" לסימו5.4)ראה פרק  13תמ"א  –לחופי הים התיכון 

לתקנות הנמלים )מעגנות( התשע"א  1בתיקון  מעגנות המופיעה פירוטקביעה זו אינה חופפת במלואה את 

בה . כך נוצרת סיטואציה (5.3)ראה פרק  1971( אשר לפקודת הנמלים , 2מכוח צו הנמלים )סעיף  2010

אינן בהכרח מוכרזות כמעגנות כל פי צו הנמלים ולהפך  13מעגנות המסומנות כ"מעגן דייג מוכרז" על פי תמ"א 

אינן מהוות תמיד ערובה  13(. בנוסף, הכרזתן של מעגנות בצו הנמלים כמו גם הכרתן בתמ"א 13 )ראה טבלה

 ינג(. להתקיימותן של המעגנות בפועל )ראה למשל נמל תל אביב, ומעגנת ריד
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מעגן  מעגנה/אתר

מוכרז 

לפי 

 13תמ"א 

נמל 

מוכרז 

לפי 

תמ"א 

13  

נמל  נמל חח"י

 קצ"א
מעגנה/ 

נמל מוכרז 

לפי צו 

הנמלים , 

תקנות 

 הנמלים

מעגן 
ספורט 

 ימי

מעגן 
 דייג

מרכז 
לחינוך 

 ימי

 נהריה
+ - - - - + - + 

 עכו
+ - - - + + + + 

שביט 

 - + + + - - - + )קישון(

 מתוכנן + - - - - - - דור חוף
 סריג'

 - + - - - - - - אזרקא

 נמל קיסריה
+ - - - - - + - 

שדות חוף 

 + + - - - - - - ים

 נמל חח"י

 חדרה
- + + - + - - + 

מעגנת 

 חדרה

 + - + - - - - + כמורתמ
 + - - - - - - + נתניה

 + - + + - - - + הרצליה
 - - - + ת"א רידינג

+ 
 מתוכנן - מתוכנן

        נמל ת"א

 + - + + - - - + מרינת ת"א

 + + + + - - - + נמל יפו

 - - - + - - + - נמל אשדוד

נמל חח"י 

 אשדוד
+ - + - + - - - 

מעגנת 

 אשדוד
+ - - - + + - + 
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מעגנת 

 אשקלון
+ - - - + + + + 

נמל חח"י 

 אשקלון
- + + - + - - - 

נמל קצ"א 

 אשקלון
- + - + + - - - 

 
זו ואולם יש חשיבות  תכניתהטבלה כוללת בנוסף מיקומים שאינם נכללים תחת  .ונמלים מעגנות תכנוני מצב סקירת: 11טבלה 

   לניתוחם לצורך יצירת תמונה מלאה ושקופה יותר של סקירת הנושא של נקודות עגינה לאורך חופי הים התיכון.

 

 ותקנותחוקים  

 

והסמכויות אשר היא מרכזת  חקיקה רלוונטיתרגולטורים,  גופים של יוצג מיפוי (14)טבלה  בטבלה להלן

סקירה מבנה . לשימושי מעגנות תניהול הסביבה הימית והחופית בישראל, הרלוונטיל הקשרב בתחומה. כל אלו

. על גביו נוספו ונערכו  2015לישראל,  על סקירה שהוכנה ע"י עו"ד נדיה צימרמן עבור התכנית הימית מבוסס זו

 .היבטים תחיקתיים נוספים המתקשרים לנושא המעגנות

הראשון מתייחס לחוקים ותקנות החלק נוגעים להיבטים סביבתיים בעוד  )סגול( והשני )תכלת( החלק הראשון

ה בתחום הסביבה והרגולצי חופי-הרחב של הזיהום הסביבתילתחום  מתייחס בתחום הזיהום הימי והחלק השני

נוגעים לנושאים משיקים לתחום  )ורוד( והחמישי )ירוק בהיר( הרביעי )ורוד בהיר( החופית. החלקים השלישי

נוגע לחוקים ותקנות  (כחול) בהתאמה. החלק האחרון ותשתיתי  אקולוגי, סנדימנטולוגי החופי : שימור 

 . והשייטהמתקשרים לתחום המעגנות 



 

 
 לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ                                                      83 | סקר וניתוח מצב קיים

 

 

 דגשים בחוק יתחקיקה רלוונט הרגולטור

למתן  משרדית-ביןועדה : המשרד להגנת הסביבה
 למתן משרדית-הבין הוועדה : היתרי הזרמה לים

 פי על מונתה, לים שפכים/פסולת להזרמת היתרים
 יושבים בוועדה. הסביבה להגנת השר ידי על חוק

; ביטחון; ר"יו - הסביבה הגנת: המשרדים נציגי
(; ותעסוקה מסחר תעשיה) ת"תמ; בריאות

 משמש נוסף ועדה חבר. ותחבורה תיירות; חקלאות
 ציבוריים גופים ייצוג חוק פי-על הציבור כנציג

  .הסביבה איכות בשמירת שעניינם

ממנה את הוועדה.  בריכוז  השר להגנת הסביבה
 אגף ים וחופים.

 

חוק מניעת זיהום הים )הטלת 
 1983-פסולת(, התשמ"ג

)הטלת תקנות מניעת זיהום הים 
 1984-פסולת(, התשמ"ד

חוק מניעת זיהום הים ממקורות 
 1988 –יבשתיים,  התשמ"ח 

תקנות מניעת זיהום הים ממקורות 
 1990-תש"ןהיבשתיים, 

תקנות מניעת זיהום הים ממקורות 
 יבשתיים )היטל למניעת זיהום הים(,

 2011-תשע"אה

תקנות מניעת זיהום הים ממקורות 
העיצום יבשתיים )הפחתה של סכום 

 2010-תשע"אה הכספי(,

מכלי  סילוק פסולת על  חוק אוסרה •
מימי החופין ים )ל כלי טיס ו שייט

ארציים -של ישראל ומימיה הפנים
( וכל שטח ים אחר שעליו חלה אמנה

 .ועדההוהיתר של  ללא

השר להגנת הסביבה רשאי למנות  •
 מפקחים.

הפלת פסולת מהווה עבירה פלילית  •
 ות השונות. והחוק קובע את הסנקצי

 תקנות כוללות רשימות חומריםה •
להשליך לים  ואת  אסור /שמותר

בהתאם  התנאים להוצאת היתרים
 לאמנה

מטרת החוק  מניעת זיהום ים  •
כל מקור ממקורות יבשתיים  )

(  בים ביבשה לרבות מיתקן ימי קבוע
התיכון, בים סוף ובים המלח )לרבות 

חופיהם עד קו המים המתוקים(. 
איסור על הזרמת  החוק קובע 

שפכים או פסולת לים ללא היתר או 
 . בניגוד לתנאי ההיתר

הזרמה לים ללא היתר או הפרת  •
התנאים בהיתר ההזרמה מהוות 

 עבירה פלילית. 

החוק קובע סנקציות פליליות של   •
ת קנסות כספיים מאסר לצד הטל

משמעותיים בהתאם לחומרת 
 הזיהום ולזהות המזהם.

 לקרןישולמו  והיטליםקנסות  •
 .למניעת זיהום ים

רשאי  להסמיך מפקחים   השר להגנת הסביבה
 ;ים-למניעת זיהום מי

שר התחבורה בהתייעצות עם השר להגנת  
לנקוט  שייטסמכות להורות לכלי  – הסביבה

 אמצעים למניעת זיהום

באישור ועדת הפנים ואיכות  השר להגנת הסביבה
להתקין תקנות רשאי  הסביבה של הכנסת

ים במסגרת -קרן למניעת זיהום מיל הנוגעות 
 .המשרד להגנת הסביבה

רשאים  השר להגנת הסביבה ושר התחבורה
 להתקין תקנות לביצוע אמנות

פקודת מניעת זיהום מי ים בשמן 
 1980 –]נוסח חדש[,  התש"ם 

תקנות מניעת זיהום מי הים בשמן 
  1987-תשמ"זה)ביצוע האמנה(, 

תקנות למניעת זיהום מי הים בשמן 
)אגרה להגנת איכות הסביבה 

 1983-תשמ"גההימית(, 

צו שפיכתם של שמנים לתוך מי הים 
 1972-תשל"גה)עבירות קנס(, 

תקנות מניעת זיהום מי הים בשמן 
)ערובה לתשלום קנס והוצאות 

 1997-תשנ"זהניקוי(, 

תקנות שפיכתם של שמנים לתוך מי 
הים )הקמת קרן למניעת זיהום 

 .1979-תש"םההים(, 

החוק אוסר על  שפיכת שמן מכלי  •
מי במיאו מכל מתקן ביבשה  שייט

ובמימי הפנים  החופין של ישראל 
 שלה.

 שייטהחוק מטיל חובה על כלי ה •
לנהל פנקס שמן, קובע את האמצעים 

שפיכת שמן שיינקטו במקרה של  
להשתמש  שייטומחייב את כלי ה

 במתקני חוף לסילוק שמן.

שפיכת שמן נחשבת עבירה פלילית  •
והחוק מטיל  סנקציות שונות בגין 

 העבירות השונות.

החוק והתקנות מכוחו מקימים את  •
, אשר הקרן למניעת זיהום הים

לרכז את האמצעים   המטרת
ים, -הכספיים ללחימה בזיהום מי

ים וחופים, -מי למניעת זיהום
 .לניקוים ולפיקוח עליהם

 

אגף ים וחופים( ממונה המשרד להגנת הסביבה )
באישור על ביצוע החוק ורשאי להתקין תקנות )

 (ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת

 הוועדה -)ולחוף( האוצר, מנהל התכנוןמשרד 
 מתוקף הוקמה( ולחוף) החופית הסביבה לשמירת

. 2004-ד"התשס החופית הסביבה שמירת חוק
 שיקולי בין ואיזון שמירה על מופקדת הוועדה
 עלהוועדה השמירה של הערך לבין התכנון

 וזאת החופית הסביבה החופית הסביבה לשמירת
 שנקבעו ולסייגים לתנאים, לעקרונות בהתאם

 .בחוק

חוק שמירת הסביבה החופית, 
 2004-התשס"ד

תקנות שמירת הסביבה החופית 
 2009-)הכשרת מפקחים(, התשס"ט

ניהול, פיתוח ושימוש  –מטרת החוק  •
ביבה החופית, בני קיימא של הס

 .אוצרות הטבע והמורשת שבה

כל שטח מימי   –" סביבה חופית"
מ' ביבשה  300החופין של ישראל ו 

החוק חל על חופי ) שימדדו מקו החוף
 והכנרת(. מפרץ אילת  ,הים התיכון

 100 של תחום – "הים חוף תחום"
 לכיוון החוף מקו שיימדד מטרים
 החוף מקו שיימדד התחום וכן היבשה
 עד – התיכון הים לעניין הים לכיוון
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שני יו"ר –מנהל התכנון נציג שר הרכב הוועדה: 
נציגי השר לאיכות הסביבה, נציג שר התחבורה, 

נציג שר הביטחון, נציג שר נציג שר הפנים, 
התיירות, נציג שר האנרגיה והמים, נציג שר הבינוי 

השיכון, נציג שר החקלאות, נציג רשות הגנים 
הלאומיים ושמורות הטבע, אדריכל, שני נציגי 
יינם רשויות מקומיות, נציג הגופים הציבוריים שענ

שמירת איכות הסביבה, שני נציגים בעלי מומחיות 
בתחום השמירה על הסביבה החופית, נציג בעל 

 מומחיות בתחום התחבורה הימית.

 בתוך מטרים 30 של מים עומק לקו
 לפי, ימי מיל 1 של למרחק עד או הים

  שביניהם החוף מקו הרחוק

 בקואורדינטות מוגדר קו – "החוף קו"
 מעל מטר 0.75 בגובה, מפה על ומסומן

 הים חופי לאורך, הארצי האיזון אפס
 התיכון

בסביבה אוסר על פגיעה החוק  •
פעולה של אדם הגורמת ) החופית

לשינוי ניכר במהלך ההתפתחות 
הטבעית או בשימור של הסביבה 

החוק  רישיון./החופית ללא היתר
. מי שאינו מציין שורה של פגיעות

פועל בהתאם להיתר או שאינו ממלא 
 . עובר עבירה פלילית - אחר תנאיו

החוק קובע סנקציות פליליות של  •
כספיים מאסר לצד הטלת קנסות 

משמעותיים בהתאם לחומרת 
 הזיהום ולזהות המזהם.

החוק קובע איסור על נהיגה בחוף  •
הים ואת זכות הציבור למעבר חופשי 

 בחוף הים.

השר  –היטל להגנת הסביבה החופית  •
להגנת הסביבה באישור ועדת הפנים 

רשאי לקבוע היטלים על מתקנים 
לקרן בחוף הים, אשר ישולמו 

 לשמירת הניקיון.

שר להגנת הסביבה רשאי למנות ה •
מפקחים, בין היתר גם מקרב עובדי 

רשות העתיקות ורשות הטבע 
 והגנים.

הועדה לשמירת החוק מקים  את  •
)ולחוף( ליד  הסביבה החופית

המועצה הארצית  לתכנון ובניה, 
אשר אחראית על אישור התכניות 

 בתחום הסביבה החופית.

 –תשמ"ד ה ,הניקיוןשמירת חוק  משרד להגנת הסביבהה
1984 

)היטל  הניקיוןתקנות שמירת 
 1987-תשמ"זה(, הניקיוןלשמירת 

)קרן לשמירת  הניקיוןתקנות שמירת 
 198-תשמ"וה(, הניקיון

החוק אוסר על השלכת פסולת  •
ברשות הרבים )או משרות הרבים 

  לרשות היחיד(.

 הרשויות המקומיותמטיל חובה על  •
אתרים לסילוק או לריכוז  לקבוע 

 .וטיפול בפסולת

במסגרת  קיוןיקרן לשמירת הנ מקים •
, אשר המשרד לאיכות הסביבה

ה לרכז אמצעים כספיים  מטרתה
לשמירה על איכות נאותה של 

על  ובין היתר, הגנה  הסביבה
 הסביבה החופית .

קובע תשלום היטלים על הטמנת  •
 פסולת, אשר ישולמו לקרן.

ה רשאי למנות השר להגנת הסביב •
עובדי מפקחים, בין היתר, מקרב 

ועובדי  רשויות נחלים ומעיינות
 רשות הטבע והגנים.

עבירה על הוראות החוק מהווה  •
עבירה פלילית. )מונה את 

הסנקציות(. הקנסות ישולמו לקרן 
 לשמירת הניקיון.

רשאי לאסור  רחצה בחוף הים במקרה  שר הפנים
 הבריאות ובהתייעצות עם שרשל סכנת חיים 

 במקרה של סכנה לבריאות.

חוק הסדרת מקומות רחצה, 
 1964 –התשכ"ד 

מטרת החוק לשמור על  הבטיחות  •
והתברואה ולהסדיר את השימוש 

במקומות  רחצה, כולל איסור רחצה 
בעת סכנה לבטיחות ולבריאות של 
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רשאי להכריז על מקום רחצה ואם  שר הפנים
שר המקום סמוך לנמל נדרשת הסכמה של 

 התחבורה.

שבתחומה מקום הרחצה צריכה  רשות מקומית
לקיים את הוראות שר הפנים וכן רשאית להתקין 

באישור שר חוקי עזר להסדרת הרחצה בים )
 (.הפנים

י להתקין חוקי עזר הממונה על המחוז רשא
במקום הנמצא מחוץ לתחומה של רשות מקומית 

 (.באישור שר הפנים)

תקנות הסדרת מקומות רחצה 
)הצבת שלטי איסור על ידי רשויות 

 1965-מקומיות(, תשכ"ה

צו הסדרת מקומות רחצה )סדרים 
ואיסורים במקומות רחצה 

 1965-תשכ"המוכרזים(, 

צו הסדרת מקומות רחצה )מקומות 
רחצה אסורים ומוכרזים בים 

התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים 
 2004-המלח ובים סוף(, תשס"ד

על מקומות  המתרחצים והכרזה
 רחצה.

החוק קובע סמכויות פיקוח ואכיפה.  •
מפרט את הסנקציות בגין עבירה על 

 החוק.

 

החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים 
 .התיכון בע"מ

הוקמה ביום מכוח החלטת ממשלה 
 2012בשנת  5053

תפקידה של החברה כזרוע  •
 פולטי ביצוע בנושא 
 הים חוף מצוק בהתמוטטות

שמירת המצוקים והתיכון 
 לאורך חוף הים של ישראל

רות טבע ואתרים ומשהמועצה לגנים לאומיים, 
, שתפקידה לייעץ לשר הפנים ולשר לאומיים

להגנת הסביבה, למוסדות התכנות ולרשויות 
נציגי  7 הרכבה:המקומיות ולרשות  הטבע והגנים. 

ממשלה, נציג רשות מקרקעי ישראל, נציג רשות 
נציגים  7נציגי רשויות מקומיות,  5העתיקות, 

מקרב מוסדות מדעיים וגופים ציבוריים שיש להם 
ענין במדעי הטבע, בהגנה על הטבע או בשימור נוף 

נציגי ציבור ובהם נציג אחד של  4רו,  הארץ ושיפו
ות כיאופים הציבוריים שעניינם בשמירת הג

הסביבה, יו"ר מליאת הרשות ונציג נוסף 
 מהמליאה. 

)רשות   הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
חברים  19הטבע והגנים(. לרשות מליאה של 

הממשלה בהמלצת השר להגנת הממונה על ידי 
 7הסביבה, הקובעת את מדיניות הרשות. הרכבה: 

צר, הגנת הסביבה, החינוך ונציגי ממשלה )א
, פנים,  תיירות, תהחקלאו ט, התרבות והספור

נציגים של מוסדות מדעיים,  7תשתיות לאומיות(, 
הגנת הטבע ונציג נציגי ציבור )קק"ל, החברה ל 4

בוריים שעניינם בשמירת ציהגופים ה לש אחד
 איכות הסביבה(, נציג מרכז השלטון המקומי  

ת טבע, חוק גנים לאומיים, שמורו
אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, 

 1998 –התשנ"ח 

תקנות גנים לאומיים ושמורות טבע 
)איסור פגיעה בערכי טבע מוגנים 

 1968-וההגנה עליהם(, תשכ"ח

תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע 
ואתרי הלאום )איסור פגיעה בערכי 

 1983-טבע מוגנים(, תשמ"ד

ל פלט רשות הטבע והגניםתפקיד  •
עניני שמורות הטבע והגנים ל כב

הלאומיים ולהגן על ערכי הטבע 
והמורשת, לפקח על שמירתם ולטפח 

אותם )ובכלל זה בתחום הסביבה 
החופית כהגדרתה בחוק לשמירת 

 הסביבה החופית(.

לרשות סמכויות פיקוח ואכיפה  •
 נרחבות הקבועות בחוק.

פנים, בהתייעצות עם השר הלשר  •
על  , סמכות להכריזלהגנת הסביבה

 שטח כגן לאומי או כשמורת טבע.

סמכות להכריז לשר להגנת הסביבה  •
על ערך טבע, שלדעתו יש ערך 

בשמירתו או יש סכנה להכחדתו כעל 
 ערך טבע מוגן.

נים, בהתייעצות עם פר השל •
סמכות להכריז על אתרים המועצה, 
 לאומיים.

 1937פקודת הדיג,  משרד החקלאות )האגף לדיג ולחקלאות מים(

 1937תקנות הדיג, 

 

סמכות לשר החקלאות לתת  •
 רישיונות דיג )כולל במימי החופין(

מתן היתרים לספינות דיג, הן  •
מהארץ והן מחוצה לה, בהתאם 

לנוהל מתן רישיונות ועלפי שיקול 
 דעתו של שר החקלאות. 

 החוק קובע הוראות פיקוח ואכיפה. •

 משרד החקלאות

 רשות הטבע והגנים

 -הבר, תשט"ו חוק להגנת חיית 
1955 

החוק אוסר על ציד של חיות בר  •
מוגנות ללא רישיון/היתר משר 

 החקלאות. 

 

 

 

 

 

בסמכות פקחי רשות הטבע והגנים  •
לאכוף סעיפי חוק זה בתחומי 

 הסביבה החופית

חיפושי הנפט והגז בים התיכון  • 1952 –חוק הנפט,  התשי"ב  והמים האנרגיה, הלאומיות התשתיות משרד
 מוסדרים בהתאם לחוק זה.
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תקנות הנפט )עקרונות פעולה 
-לחיפושי נפט והפקתו בים(, תשס"ו

2006 

 1925פקודת המכרות , 

חזקות  היתרים, רישיונות, ומתן  •
 מקורות נפט וגז טבעי ולהפקתם

בדומה לחוק הנפט פקודת המכרות  •
יכולה להיות רלוונטית לחיפוש 

 מחצבים אחרים בים
 

המופקדת על   הרשות הממשלתית למים ולביוב
 ניהול משק המים והביוב

 1959 –חוק המים,  תשי"ט 

 
סמכות למתן רישיונות הקמה  •

להקמת מתקני התפלה )טעון 
 ( הסכמה של שר התחבורה

סמכות למתן רישיונות הפקה לצורך  •
  התפלת מי ים

 משרד התחבורה 

 רשות הספנות והנמלים

 מעגנה/מנהל הנמל

משרד התחבורה אוכף את מרבית התקנות, אך 
הסביבה נתון  הטיפול בנושאים הקשורים באיכות

חלק  בידי מפקחי המשרד להגנת הסביבה.
 .מעגנה/מההיתרים ניתנים על ידי מנהל הנמל

 

 –לתקנות הנמלים )מעגנות( התשע"א  1בתוספת 
תחת ההגדרה "מעגנה" נכללים הנמלים  2010

 על פי לשון החוק: – הבאים

 

 ;כולו - עכו נמל

 הים שטח שתחומו", שביט" מעגן - חיפה נמל
הרציפים  שטח וכן, המעגן רציפי שתוחמים

 ;המים מקו מטרים 5 ועד המעגן שסביב

 ;כולו - הרצליה לי מעגנה נמל

 ;כולו - אביב תל נמל

 ;כולו - אביב תל אתרים מעגנה נמל

 ;כולו - יפו נמל

 ;כולו - אשדוד מעגנה נמל

 ;כולו - אשקלון מעגנה נמל

חוק רשות הספנות והנמלים, 
 2004 –התשס"ד 

 1971-תקנות הנמלים, התשל"א

תקנות הנמלים )טעינה ופריקה של 
 1975-תשל"והשמנים(, 

תקנות הנמלים )השלכת אשפה מכלי 
 2010-(, התש"עשייט

 1935תקנות הנמלים )מניעת זיהום(, 

התנגשויות תקנות הנמלים )מניעת 
 1977-בים(, תשל"ז

, השייט בטיחות, הנמלים תקנות
 השייט הגבלת – 1982

, השייט בטיחות, הנמלים תקנות
 .2011, 2 מספר תיקון

תקנות הנמלים )מניעת רעש מזיק 
 1985-באניות(, תשמ"ה

 עבירות, המנהליות העבירות תקנות
 2011, יםשייטומ השייט

ועוד תקנות רבות הקשורות 
 לבטיחות

הרשות אחראית על מתן היתרים  •
מטרתה, בית  שייטורישיונות לכלי 

על רמה נאותה של  היתר לשמור
ומניעת תאונות  שייטבטיחות ה

על איכות הסביבה  ושמירה ימיות
הימית בנמלים ומניעת זיהום הים 

 .שייטמכלי 

קובעות את הפעלת  הנמלים תקנות  •
התקנות  הנמלים בישראל וניהולם.

לטיפול  יםמיוחד פרקים כוללות 
ובמניעת זיהום בחומרים מסוכנים 

 .וסילוק אשפה וטובין מקולקלים
נהלי  קובעות כמו כן התקנות 
 בטיחות שונים. 

 תקנות טעינה ופריקה של שמנים •
נועדו להסדיר את פעולות טעינת 

ופריקת שמנים במסופים אל מכליות 
 הנפט.

תקנות השלכת אשפה אוסרות על  •
 שייטהשלכת אשפה מכלי 

 1960, שייט כלי, הספנות חוק

 

חוק הספנות )ימאים(, התשל"ג-
1973 

 

  שייט כלי וסימון רישום •

 לאומיות/דגל •

 תנאי מימון ואחזקה •

 1971פקודת הנמלים )נוסח חדש(, 
 )על תיקוניה המאוחרים(

 

, (מעגנות)תקנות הנמלים 
 2010-התשע"א

שר התחבורה.  –הכרזת נמל סמכות ל •
השליטה בפועל תחת ה"ממונה על 

 הנמלים" מטעם שר התחבורה. 

 ריכוז סמכויות והאצלתן •

 תנאי רישוי ורישיון •

 ושירותים בנמלתעריפי  •

 בנמל שירותים טעוני רישוי •

 הגדרות נוספות •

נמל או חלק  -"  מעגנה כהגדרת  •
מנמל אשר נועד לשמש בעיקר 

 ,קטנים שייטלעגינתם של כלי 
תיקונם, שיפוצם או הספנתם 

 בתוספת"כמפורט 

השימוש בשטחי  בנוסף הגדרות  •
ובמתקניה, התנהגות אנשים המעגנה 

, במעגנה, הפעלת עסק במעגנה
 פעילות כלי שייט במעגנה וכמו כן 

 שייטסדרי כניסה ויציאה של כלי 
 , בטיחות ומניעת זיהוםמהמעגנה

http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=LawReshumot&lawitemid=148044
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=LawReshumot&lawitemid=148044
http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=LawReshumot&lawitemid=148044
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 תכניות מתאר ארציות 

 

-1996מאושרים, ) 1,5,7,8( : מקור ותיקונים מאוחרים כלליים 1983הים תיכון  )מאושרת,  13תמ"א 

2010.) 

 תכניתגבול ה דונם. 196,000-רצועת חוף הים התיכון של ישראל בשטח של כמתאר ארצית החלה על  תכנית

 13מטרים. תמ"א  2000 -250ממערב הינו קו החוף, וממזרח משתנה בהתאם לתוואי השטח בתחום שבין 

 10לתחבורה, תמ"א  3הים התיכון חופפת באופן רחב יחסית עם מספר תכניות מתאר ארציות כגון תמ"א 

ללת שינויים מאוחרים הים התיכון כו 13לגנים לאומיים שמורות טבע ושמורות נוף. תמ"א  8לתחנות כוח, ותמ"א 

שינויים מאוחרים המתייחסים למרחבים  תכניתהעיקרית. כמו כן, חלים ב תכניתכלליים כחלק אינטגרלי מה

 אלו יוצגו בהמשך הסקירה. שינויים נקודתיים. 

 

  – אוצר, מנהל התכנוןמשרד ה

 

 

 

 

 תשתיות של ולבנייה לתכנון הארצית הוועדה
 לאומיות לתשתיות הוועדה   (:ל"הות. )לאומיות

 60' מס תיקון במסגרת, 2002 מאי בחודש הוקמה
 הקמת) 1965 – ה"התשכ, והבנייה התכנון לחוק

 סדרי וקביעת לאומיות לתשתיות הוועדה
 (.עבודתה

, ייחודי תכנון גוף למסד במטרה הוקמה הוועדה
 תכניות של ותכנון סטטוטורי בקידום יתמחה אשר

 עבור, קצר זמנים בלוח, ביצוע לפני מפורטות
 . לאומית חשיבות בעלות תשתית תכניות

-והבנייה, התשכ"ה חוק התכנון 
1965 

ועדה מקדמת תכניות לתשתיות  •
לאומיות על פי ההליכים הקבועים 
 בחוק וממליצה לממשלה לאשרן. 

תשתיות לאומיות לפי הגדרת החוק :  •
מתקני תשתית, נמלי תעופה, נמל, 
מאגן, מתקן להתפלת מים, מתקני 

מים וביוב לרבות מאגרים, אתרי 
סילוק וטיפול בפסולת, מתקני 

ורת, תחנת כח, מתקן אחסון גז תקש
ודלק, דרך, מתקני גז ומתקני גז 

טבעי, אתרי כרייה וחציבה וכל דבר 
אשר ראש הממשלה, שר האוצר ושר 

הפנים הכריזו כי הוא בעל חשיבות 
 לאומית. 

המים סמכויות באזור  •
 הטריטוריאליים.

 מועצה אזורית/המקומית רשות

 

גם לרשויות המקומיות לאורך החוף קיימות 
סמכויות לניהול הסביבה הימית להלן הרשויות 

מועצה ,  עכו, קרית ים, חיפה, נהריההרלוונטיות: 
 ,חדרה ,זרקא-עיריית ג'סר א ,אזורית חוף הכרמל

מועצה אזורית  ,נתניה ,מועצה אזורית עמק חפר
יפו, בת ים, ראשון -, הרצליה, תל אביבחוף השרון

מועצה אזורית חבל , רוה-מועצה אזורית גןלציון, 
מועצה  ,מועצה אזורית באר טוביה , אשדוד,יבנה

 , אשקלוןאזורית חוף אשקלון

 :גמאות לפעילות הרשויותוד 

הצבת גדרות ושילוט למניעת סכנה  
 לציבור

ביצוע סיורים יומיים ופעולות  •
 אחזקה פשוטות 

פעולות לייצוב המצוק החופי  •
 שוטפתותחזוקה 

 ביצוע ניטורים •

ביצוע שינויים באופן ניקוז מי   •
הנגר לאורך המצוק, שתילת 

צמחיה לייצוב המדרון והגנה על 
 תחתית המצוק באמצעות מסלעות

השתתפות חלקית או מלאה  •
 בתשתיות חינוך ימי בתוך מעגנות

 , מפקד חיל היםמשרד הביטחון

 ההגנה לתקנות 125 -ו( 2) 6(, 6) 4 מכוח  תקנות
 1945(, חירום שעת)

 

 

( 100' מס) בים שטחים סגירת צו
 2014 - ד"תשע(, 01)

 לאורך סגורים שטחים נקבעו בצו •
המדינה בחלוקה לשטחי אש,  חופי

שטחים בטחוניים שונים ונתיבי 
שייט דייג )ראה מפת שטחים 

 סגורים/מוגבלים בנספח(

 .לנושא המעגנות והסביבה החופית: חוקים ותקנות המתקשרים 12 טבלה
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 וניצולם פיתוחם, שימורם, טבעיים משאבים ניהול לצורך קרקע יייעוד קביעת הינם תכניתה של מטרותיה

 נוספים ושימושים םטבע, נמלי ושמורות שימור, תיירות מתקני, וספורט נופש, רחצה כגון: שונים לשימושים

 ,חוף קביעת שאינם שימושים ומניעת חוף קרבת הדורשים שימושים ניגוד הסדרת תוך זאת כל. החופים לאורך

 השטח תנאי פי על אזור לכל המתאימים שימושים קביעת הינן תכניתה של העיקריות הנחיותיה. תכניתה כלשון

 שלביות בהגדרת לידי ביטוי . הדבר באפיתוחה שלביותבנוסף מוגדר עיקרון . שלו שימור/  לפיתוח והפוטנציאל

 התשתיתית.  בחשיבות התכנון ולבסוף הכרה יישום ,יכולת הצורך דחיפות, לזמינות השטח בהתאם הפיתוח

   

 התערבות המבקשות לבצע מקומית או מחוזית מתאר תכנית כל, 1996 משנת תכניתב 1 מספר שינוי פי על

 זאת'. ק1 12 בסעיף כמפורט וגישה סביבה בסקרי נדרשים הים התיכון 13א "בתמ הנכללים בשטחים תכנונית

השינוי קובע את מתן הפטורים בנושא הסקרים המבוקשים.  '(.ק2 12 סעיף)  מהחוף מטר 200 למרחק עד

נוגעים בהגדרות מחודשות בדבר  (2010)משנת  8 -ו (2008)משנת  7,  (2003)משנת  5 שינויים מספר 

כגון צנרת, שטחים פתוחים, יערות והתערבות תכנונית בתחומי שטחים חקלאים.   תכניתאלמנטים בתחומי ה

אים: בתחומי הישובים הבונמל דייג" כהגדרת התמ"א(  )"מעגן נקודות המוגדרות כמעגנות 13התכנית מציינת 

אשקלון, אשדוד, תל אביב יפו, הרצליה, נתניה, מכמורת, קיסריה, חיפה, עכו ונהריה כפי שניתן לראות במפה 

 המצורפת.

 

 , צו הנמלים וסוג שימוש.13מעגנות על פי תמ"א : 2מפה 

, צו 13מעגנות על פי תמ"א  

 הנמלים וסוג שימוש המעגן

 מקרא:

 (13מעגן ונמל דייג )תמ"א 

 (13נמל )תמ"א 

 נמל חח"י

 נמל קצ"א

 הנמליםמעגנה מוכרזת בצו 

 מעגנה לשימוש ספורט ימי

 מעגנה לשימוש דייג
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 (.2016 ת, )מאושר1/2/13(, ושינויו תמ"א 2003, תנמל יפו )מאושר – 2/13תמ"א 

 

 13תמ"א  תכניתמתאר ארצית חלקית המתמקדת בנמל יפו ומהווה שינוי ל תכניתהינה  2/13תמ"א  תכנית

העיקרית. מטרתה הינה החייאה וחיזוק הרקמה העירונית של נמל יפו כנמל היסטורי ים תיכוני באמצעות מספר 

תנועה , מגבלות םוארכיטקטוניי םיצירת זיקה בין הנמל לעורפו, שימור ושיקום אלמנטים היסטוריי םביניה - כלים

אך נוספים סייגים בדבר  מטר מהחוף בטלה 100ותוואי רציף של טיילת חוף. בתכנית זו מגבלת הבנייה בקו 

. באזור "הנמל ההיסטורי" מיועדים מבנים ושימושים ציבוריים בעלי  מגבלות פיתוח ובנייה בשטח התוכנית. 

, מספנה ושטח למתקני שייט ספורטיבי זיקה לים כגון שירותים יבשתיים לנמל ולמעגן הדייג לרבות מחסנים

בוטל סעיף בגין שימור  2016משנת  1/2/13 תמ"אבכפוף לשמירה על אופיו ההיסטורי של המקום. בעדכון 

 בית המכס הצפוני בנמל. 

 

 תשריט התכנית:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2016א.  )מאושרת, /3/13תמ"א  –( ושינויה 2007, )מאושרת, 3/13תמ"א 

 

בשטחים האמורים.  13העיקרית תמ"א  תכניתתכנית מתאר ארצית לחופי חיפה וטירת הכרמל. מהווה עדכון ל

מטרות התכנית הינן הבטחת מעמדו של החוף כנכס של כלל הציבור, שילוב השכונות הגובלות והסמוכות לקו 

המים עם ייעודי החוף, שימור ושיקום נכסי טבע נוף ומורשת בקו החוף והעדפת שימושים בעלי זיקה לחוף 

בחוף, רחצה בים, דייג, עגינת כלי שייט וספורט ימי. על אף  העומדים לשימוש הציבור הרחב לרבות נופש

 13/2: מתוך תשריט תמ"א 8תמונה 
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)בדבר הגבלות מיוחדות בשטחי התכנית כגון  12העיקרית, סעיף  13היותה של תכנית זו כמעדכנת את תמ"א 

 זו. תכניתסקרי סביבה וסקרים מפורטים( בזו האחרונה, נשאר רלוונטי גם ל

 

ת מיקום למעגנה חדשה בתחומיה. נבדקו מספר חלופות אחד מנושאיה המרכזיים של התכנית הוא קביע

הכוללת הגובלים במרחב שבין בית הקזינו הישן בבת  תכניתב 2 -ו 1ולבסוף הוגדר אזור הכולל את מקטעים 

. במסגרת מקטע אחד הכולל את תכניתגלים מדרום ועד לנמל המערבי מצפון, שטח אשר מוגדר בתשריט ה

בחלקו במרחב למיקום מעגנות. במסגרת זו, נמל המטענים עתיד להיות מפונה מערב הנמל, שטחו של זה נכלל 

של הנמל המערבי. בעורף מקטע זה כלולה חזית המשלבת מסחר,  ואל עבר נמל הכרמל הנבנה מעבר לגבולותי

בתכנית כולל את שכונת בת  2בידור ומלונאות ואת נמל הנוסעים שיהוו כולם חזית ים עירונית. מקטע מספר 

ים הוותיקה וחלקיה החדשים ובה"ד חיל הים העתיד להתפנות. התכנון מעודד התחדשות עירונית הכוללת גל

 גם כן חזית ימית ושטח פוטנציאלי למעגנה ממזרח למבנה הקזינו ושדרות בת גלים. 

 

מיקומה המדויק של מעגנה בשטח זה יקבע  תכניתמגדיר את ה"מרחב למיקום מעגנות". על פי ה 1.13סעיף 

מתאר מקומית תוך התחשבות בערכים סביבתיים, תרומה לפיתוח חזית הים על היבטיה השונים  תכניתב

זו.  תכניתוהשתלבות בפעילות הימית. כל מיקום של מעגנה מחוץ לגבולות המוגדרים יהיה בגדר שינוי ל

ועדוני שייט, משרדי בתחומה של המעגנה מותרים השימושים הבאים: שטחי עגינה ותמרון ימיים, שוברי גלים, מ

המעגנה, טיילות, חנייה, שירותים עבור נופשים ושייטים, שטחי מסחר והסעדה, אתר לחינוך ימי הכולל שטח 

, עתודות לתחנת מכס יייעודמכלל שטח העגינה הימי וכולל בנוסף מבנה יבשתי  5%עגינה של לא פחות מ 

שיקבעו לתפעול  םנה ושירותים נוספים ייעודייומשטרת גבולות, תחנת תדלוק לכלי שייט, תחנת עזרה ראשו

מקומית בדבר תכנון מעגנה תצטרך להכליל טיילת חוף  תכניתהמעגנה ותחזוקתה השוטפת. בנוסף, כל 

 בתחומה, חזית ימית ותהליך כולל של שיתוף הציבור בתכנון. 

 

. התכנית הינה 3/13 מעדכן ומפרט את תמ"א 2017משנת  בחיפה עירונית םי חזית א/3/13 שינוי תמ"א

זו ניתן להוציא היתרי בנייה  תכניתמפורטת. מכוחה של  תכניתמתאר ארצית הכוללת הוראות של  תכנית

היא פיתוח חזית  תכניתהמקורית, מטרת ה תכניתבהתאם ל למיקום המעגנות.  םהרלוונטיי 2-ו  1למקטעים 

, בילוי, פנאי ותיירות. זאת תוך שמירה על ים עירונית ראשית לעיר חיפה כמוקד פעילות המשלב מסחר, נופש

עקרונות פתיחת רציפי נמל מסחרי לשימוש ציבורי, פיתוח טיילת ים, קישוריות ורציפות למרקם העירוני והיבטים 

 סביבתיים. 

 

מסך שטח התכנית בתחום הימי ועוד כחצי אחוז מסך  30% -השטחים המיועדים למעגנה בתכנית כוללים כ

דונם בקירוב. שטחי המעגנה  530שטח התכנית בשטח היבשתי. סך הכל עתיד שטח המעגנה לעמוד על 

המוגדרים מתירים בנייה ושימוש שטחי מים לעגינה ותמרון כלי שייט לרבות מעגנה לכלי שייט אזרחיים, שטחים 

ת נוסעים ומתקנים צפים ושוברי גלים, רציפים ומתקני נמל תפעוליים, עגינת אונילמטרת מבנים ימיים כגון 

יהיה בשימוש מערכת הביטחון בשלבי הביניים של התכנית, זאת עד אשר  1001לשימושים שונים. תא שטח 

ת מיועדת להיבנות תעל תכניתיפונו כלי השייט הצבאיים יפונו לטובת מעגנה אזרחית. בשלבים מתקדמים של ה

 (. 1001( והבריכה הצפונית )תא שטח 1000חיבור בין הבריכה המערבית )תא שטח 

 

מתייחסת למספר תאי שטח ספציפיים בהקשר המעגנות ומתקניה הנלווים אם באופן ישיר או עקיף.  תכניתה

ינוך ( מוצע להסבה למבנה ציבורי אשר יכול ויכלול בין היתר, מרכז לח152מרכז השייט בחוף השקט )תא שטח 

ימי, מלתחות, אחסנת ותיקון סירות ומזנון לשירות השייטים. בשטחים הפתוחים בתכנית יאושר לשלב תצוגת 

יהווה את השטח היבשתי הייעודי של המעגנה  117כלי שייט, מנופים, מסועים ואביזרי נמל שונים. תא שטח 

ן. לכשיתפנה השטח, תתאפשר בו האזרחית העתידה ועד לפינוי הכלים הביטחוניים ישרת את מערכת הביטחו

הקמת מבנים לשירות ושימוש באי המעגנה כגון חינוך ימי, תחנת מכס וביקורת גבולות, תחנת תדלוק לכלי 

 שייט, שירותים ועוד. שטחים נוספים כוללים טיילת ושטחים מסחריים בסביבתה של המעגנה. 
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 3/13מתוך תשריט תמ"א : 9תמונה 
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 : א/3/13 א"תמ: מתוך תשריט 10תמונה 
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 (לקראת הפקדה 2018נמל המפרץ ) 1ב//13תמ"א 

 

בהתבסס על , המתייחסת לשטחים היבשתיים של עורף נמל חיפה   הינה תכנית מתאר ארצית 1ב//13 מ"את

 חיפה נמל לפיתוח כוללת תכנונית מסגרת "מהווה כלשון התכנית היא .2055תכנית האב לנמלי ישראל לשנת 

לים". והנמ הספנות בתחום שחלו לשינויים מענה ונותנת אותו הסובב העירוני המרחב לבין והממשקים בינו

תמ"אות בנושאים שונים כחלק ממכלול משיקה למספר  תכניתהיא חברת נמלי ישראל )חנ"י(. ה תכניתיוזמת ה

למתקני התפלה( בין  34כוח ומתקני חשמל, תמ"א התחנת , 10הולכת גז טבעי, תמ"א  - 37הנמל )תמ"א 

 כריית החול, שובר הגלים ותעלות הכניסה לנמל.נושא היתר התכניות נוגעות למסוף המכולות כרמל א' וב', 

הן קביעת ייעודי הקרקע העיקריים הנדרשים לשימושים נמליים ולשימושי נמל עירוניים  תכניתמטרות ה

וההוראות לגביהם, קביעת הוראות להכנת תכניות מפורטות, קביעת הוראות לגבי שימור נחל הקישון ופיתוח 

נות הכוללים שימושי מעג תכניתבנושא המעגנות קובעת ה פארק לאורכו וקביעת הוראות לגבי חומרים מסוכנים.

, נופש, פנאי, בילוי, ספורט- למטרות המעגנה לפעילות הנדרש וכל שירות, טיפול, אחסון, עגינה, תפעול שטחי

 המעגנה מוגדר כי הרחבת .ימית וחקלאות דייג עבור לוגיסטי עורף יהווה הדייג בנוסף, נמל. ודיג אוכל בתי

 התכנוניים ההיבטים מכלול את ישקול התכנון שמוסד זאת לאחר'. א 1 - מתחם בשטח מזרח לכיוון תותר

 .עירוניים נמל לשימושי נדרש לשטח וביחס אוניות לתנועת ביחס זו הרחבה של והבטיחותיים

 

 

 (. 2006)מאושרת,  1/א/1/ב/13( ושינויה תמ"א 2003א )מאושרת, /1ב//13תמ"א 

 

מתמקדת בפיתוח חלק מנמל חיפה מזרח ב' כשלב ראשון בהרחבת הנמל שיקרא נמל  א/1ב//13ת/מ/א  

א בשובר הגלים המערבי. על פי הוראות /13/3 הכרמל. ישנה נקודת ממשק ואף חפיפה של תכנית זו עם תמ"א

באה ומפרטת מספר הוראות חדשות בנוגע  1/א/1/ב/13 תמ"אא יוגבה וישופץ שובר הגלים. /1ב//13תמ"א 

 להתערבות בשובר הגלים בתנאי שאין הגנה חלופית ליציבות שובר הגלים הקיים. 

 

 

א' המראה את 1: התמקדות בתא שטח  1ב//13: מתוך תשריט תמ"א 11תמונה 
 "נמל דייג ומעגנה"אפשרות ההרחבה למזרח בתחום השטח המוגדר 
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 (. 2014, )מאושרות,   2/1ב//13תמ"א   -ו 1/1ב//13תמ"א 

 

 תכניתת מתארית המגבשת את כלל המבנים הימיים המתוכננים במפרץ חיפה וכוללת הוראות של תכני

מפורטת. בתוכנה כלולים )א( מסוף המכולות )נמל המפרץ( המתאים לאוניות תכן וכולל נמל דלק ומזח דלק 

)ב( הארכת והגבהת שובר הגלים הראשי )ג( קיצור והתאמת שובר הגלים בכניסה למעגן הקישון בכדי לאפשר 

כרמל א' שכולל הוספת רציפים  כניסה של אוניות גדולות יותר למעגן הקישון )ד( מסוף כרמל ב' ממזרח למסוף

והארכת רציף נמל הקישון. בעניין זה יש לתת את תשומת הלב על סגירתו של שטח המעגנה בשטחה של 

( על ידי שטחי תפעול מוצעים ברציף נמל הקישון. )ה( העמקת מתחם 4א//10תחנת הגז ברשות חח"י )תמ"א 

)ו( הקמת נמל צבאי חדש  2/1ב//13ת ומפרטת תמ"א א, כניסה לנמל להתאמה לאוניות תכן. בעניין זה מעדכנ

מפורטת )מתחם ב בתשריט( ממזרח לנמל המפרץ המתוכנן )ז( הארכה צפונה של מסוף  תכניתבכפוף ל

 הכימקלים )ו( מיקשרים ימיים וצינורות דלק. 

 

 

 

 

 

 

  )לא אושרה על ידי הממשלה(., 2008 – 30תמ"א 

 

 תכניתה.חיפה באיזור מסוכנים בחומרים בעיקרהתכנית עוסקת . תכנית מתאר ארצית לדרום מפרץ חיפה

התנגדות חברת נמלי  שלב בין היתר  זאת אושרה על ידי המועצה הארצית לתכנון אך לא אושרה בממשלה.

ישראל )חנ"י(, וחברת נמל חיפה ועובדיה להוראות התמ"א שבמסגרתה יועברו שטחים שבבעלותם לטובת 

ורלוונטי לנושא המעגנות הינו שטח מעגנת הקישון וקביעתו  1ב//13 תכניתשטח שאינו חופף את  .שימוש עירוני

כמכלול נמל דייג הכולל נמל דייג, מעגנת ספורט ונופש, פארק ושימושי בילוי ונופש. סמוך לשטח מכלול נמל 

, 1ב//13החלות באזור הנמל ומתייחסת בין השאר לתמ"א  : מתוך תשריט מצב קיים המפרט את מגוון התמא"ות12תמונה 
 . נמל הקישון )מעגנת שביט( אינה נכללת בתוכניות אלו.2/1ב//13, תמ"א  1/1ב//13, תמ"א 1א//1ב//13א, תמא//1ב//13תמ"א 
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להרחבה הקשורים לנמל.  םלוגיסטייהדייג ממזרח, נקבע שטח מכלול עורף נמל הכולל שימושי נמל ושימושים 

 .10בפרק  ראה " )הקישון(שביט"התכניות התקפות במעגנת  אבנוש

 

 

 

 

 

 

 

 (. לא אושרה) – 13שינוי כולל לתמ"א  – 4/13תמ"א 

 

 מחוז העיקרית בחופי 13א "תמ בעדכון הצורך תכנית מתאר ארצית חלקית למחוז תל אביב שהתגבשה בשל

המועצה הארצית החליטה הים.  תחום אל בהרחבתה והצורך 5 מ"לתמ התאמות אי בשל השאר בין, תל אביב

לפרסמה  2008ובהמשך לכך, החליטה בשנת  2005להעביר את התכנית להערות הוועדות המחוזיות בשנת 

נה בתכנית במספר ד . זו ולנת"עשהובילו לדיונים ב לתכנית התקבלו מאות הערות והשגות. גם להשגות הציבור

התכנית שובצה לסדר היום של  .והמליצה שתכנית מתוקנת תועבר למועצה הארצית 2011ישיבות בשנת 

לאחרונה דנו הולנת"ע והולחוף  ן.אך הורדה מסדר היום ומאז לא שובצה לדיו, 2012במהלך המועצה הארצית 

. בתשובה שטרם אושרה 4/13ובדיונים אלו עלה יחסה לתמ"א  (5000תא/(יפו -בתכנית המתאר לתל אביב

התכנית  .לאור אילוצי לוחות זמניםתחילה  לשאלה מדוע הוסרה התכנית מסדר היום, נטען כי הדבר התרחש

הל התכנון התקבלו פניות מאת חלק מהרשויות המקומיות נלא שובצה שנית כיוון שבהנהלת המשרד ובמ

מפורטת מדי, אינה גמישה ומאפשרת ואינה תואמת למדיניות הפישוט  הנוגעות בדבר בטענה שהתמ"א

לנושא החופים, תישקל השאלה אילו  1בעת הדיונים בתמ"א . בהמשך נטען כי בעתיד, וההאחדה של התכניות

  . מקודמת תוך שיתוף הדוק של הולנת"ע 1אופן תמ"א תכניות מתאר ארציות לחופים ייכללו בה, ובאיזה 

 

היו חיבור החוף והמרקם העירוני, שמירה על נגישות החוף ופיתוחו  4/13העיקריות של תמ"א  בין מטרותיה

 תכניתלזיקת הנאת כלל הציבור, הגנה על ערכי טבע ומורשת לאורך החוף ומתן כלים תכנוניים ספציפיים. ה

נה הפיזי של ( וכוללת מספר תתי סעיפים בהקשר מב7מתייחסת לשטחי "מעגנת נופש ספורט ודייג" )סעיף 

שטח המעגנה הימי, קדמת המעגנה ועורף המעגנה. בהמשך כלול תמהיל השימושים בעורפה של המעגנה 

 .30 א"תמ תשריט: מתוך 13תמונה 
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הכולל בין היתר מסחר, חינוך ימי ושטח פתוח לציבור. בנוסף, התכנית מגדירה "תחום בחינת היתכנות "הרחבת 

 מעגנה" למספר מעגנות בשטחה.

  

 -10למתחם תכנון  תכניתלתכנון מתחמים חופיים ספציפיים מתייחסת הבחלקה של התכנית הדן בהנחיות 

תל  מעגנהל – 22כמעגן ימי לשימור בו לא תותר בניה חדשה למעט למטרות בטיחות. מתחם תכנון  -נמל יפו  

מתייחס לנמל תל אביב  25. מתחם תכנון מעגנהאביב, מדגיש פיתוח הוליסטי לאזור ואת אפשרות הרחבת ה

מעגן חברת החשמל ושטח הרידינג מיועד לפיתוח עתידי )  – 27ליו כנמל היסטורי מוגן. מתחם וכשמירה ע

מיועדים לתכנון משולב הכולל חיבור מיטבי  32-ו 31לאחר פינוי חח"י( של נופש וספורט ימי.  מתחמי תכנון 

 והשטחים הציבורים למרקם העירוני.  מעגנהשל עורף ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 למתחמי המתייחסות 4/13 א"תמ תשריטי: 14תמונה 
מלמעלה למטה עם  : והפוטנציאליות הקיימות המעגנות

כיוון השעון : מעגנות רידינג ותל אביב, מעגנת הרצליה, 
 מעגנת נמל יפו. 
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א, /9כולל שינויים )  ,בים אחסון ולאתרי התיכון הים חוף מצוקי על להגנה( , 2017, אושרה) 9/13תמ"א  

 (.2015-2017( )1א//9

 

 תהליכי את זה בענייןטת מפר תכניתהנועדה להתמודד עם תהליך התמוטטות המצוק והשלכותיו.  9 /13תכנית 

 התערבות ואי בלבד יבשתיות הגנות, דרושות וימיות יבשתיות הגנות; רמות לשלוש האפשריים ההתערבות

. המצוק לגג ממזרח הסיכון רצועת בשטחי תכניות אישור לאופן הנחיות קובעת תכניתה. ההתמוטטות בתהליך

 חופי מול המצוק להגנת חופים הזנת לצורך בים חול אחסון אתרי לשלושה תכנון מפורט כוללת תכניתה כן כמו

 המצוק לגג מזרחה המוצעות וההגנות המבנים את המפרט בינוי נספח מצורף תכניתל. ואשקלון הרצליה, חדרה

 '(.מ 50 עד( )המצוק תחתית) המצוק מבוהן ומערבה'( מ 50 עד)

 

 התכנית מחולקת לשני חלקים: 

 

תכנית ברמה מתארית להגנות ארוכות טווח על המצוק החופי. בתכנית נכללים קטעי מצוק בעלי סיכון  .1

טבעיות להתמוטטות, כאשר הפרמטרים העיקריים לכך הם גובה, שיפוע מבנה המצוק וחוזקו, היעדר הגנות 

כגון טבלאות גידוד או מקבצי סלעים. כמו כן נכללים בתכנית קטעי מצוק שבעורפם קיים בינוי או מיועדים 

התכנית מסווגת את מרחב המצוק החופי לשלושה  לפיתוח וכן מקטעים שבחזיתם חופי רחצה מוכרזים.

ניתן לבצע הגנות יבשתיות הם בסוגים: שטחים שבהם ניתן לבצע הגנות ימיות והגנות יבשתיות, שטחים ש

בלבד ושטחים בהם יש לשמור ככל הניתן על המצוק במופעו הטבעי ללא התערבות בתהליכי התמוטטותו. 

התכנית קובעת תחומים לבחינת השפעות סביבתיות וכן הנחיות להכנת תכניות מפורטות להגנות על 

שות. כמו כן, התכנית קובעת הנחיות המצוק, לרבות הנחיות להכנת מסמכים סביבתיים ופעולות ניטור נדר

לאופן אישור תכנית בשטח רצועת הסיכון )שטח המצוי בסיכון, ממזרח לגג המצוק( וכוללת נספח ניהול 

 חול.

חול בים לצורך הזנת חופים להגנת המצוק מול חופי חדרה,  אחסוןתכנית ברמה מפורטת לשלושה אתרי  .2

וניהול מיטבי של משאב החול בין מקורות החול לבין יעדי הרצליה ואשקלון. מטרת האתרים לאפשר ויסות 

ההטלה. התכנית כוללת הוראות סביבתיות לביצוע עבודות ההטלה והחפירה באתרים וכן נספח להכנת 

תכנית ניטור לעבודות ההטלה והחפירה לצורך מעקב אחר השפעות הרחפת החול על הסביבה ונקיטת 

 צעדים לצמצומם במידת הצורך.

 

תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת להגנה על מצוקי חוף הים  -(2015)אושרה  א/9/13 א"תמ

 התיכון

 

 א"תמ הראשון בשלב קודמה, עירוניים באזורים לשטחים הטמונים לסיכונים פתרון במתן הדחיפות לאור

 המצוק לקטעי להגנות מפורטת ברמה תכנונית הסדרה הכוללת תכנית. ה2015 בשנתאושרה ש א/9/13

על מנת להגדיר אלו שטחים  .לאשקלון חדרה שבין בתחום שטח תאי 28 -גבוהה דחיפות בדרגת שהוגדרו

יכללו בתכנית, נבחנו קריטריונים פיזיים, סטטוטוריים וימיים. כל מקטעי המצוק נבחנו לפי פרמטרים אלו, 

ית השטחים שנכללו בתכנית ובהתאם החליטה התמ"א באילו מקטעים נדרשות הגנות דחופות על המצוק. מרב

 מאופיינים בפעילות עירונית אינטנסיבית.

 

ההגנות המוצעות יעשו בהתאם ל"סל פתרונות" שנקבע לכל תא שטח )מקטע( בתכנית. סל הפתרונות כולל 

 שני קבעה א"מגוון פתרונות לחלקים השונים של המצוק: בוהן המצוק, המדרון, ראש וגג המצוק. כמו כן, התמ

 :בנייה היתר הוצאת םטר שלבים

 או פתרון על המלצה ומתן בתכנית שהוגדר הפתרונות סל בחינת הכולל שטח תא ניתוח מסמך הכנת -'א שלב

 .החופית הסביבה לשמירת הוועדה י"ע יאושר המסמך. מוצע פתרונות שילוב
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 .סביבתי מסמך הכוללת הרישוי לרשות בניה להיתר בקשה והגשת המוצע הפתרון פירוט -'ב שלב

 החברה -זו למטרה שהוקם ייעודי ביצוע גוף באחריות – החוף מצוק על הימיות ההגנות וקידום תכנון. ב

 זרוע להוות היא 2013 שנת בסוף שהוקמה, החברה מטרת. מ"בע התיכון הים חוף מצוקי להגנות הממשלתית

 .התיכון הים חוף מצוק בהתמוטטות לטיפול המדינה בעלות תחת ביצועית

 אותה באופן ומרחיב א/9/13/ תכנית תחום את משנה,  2017 משנת 1/א/9/13/ תמ"א לכך תיקון בהמשך

 הוראות לה  ףומוסי( ראה מפה)  הראשית  9/13/ תמ"א תכנית לתחום בהתאם( דונם 78,625) משמעותי

 התשריט. של המידה מקנה הנובעות סטיות והתרת תכניתה שטחי שבין בשטח הגנות ביצוע בדבר גמישות

 

 

 

 

 דרומיים חלקים, למטה צפוניים חלקים, למעלה :9/13 א"תמ תשריטי מתוך: 15תמונה 
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 (2018 יוני ,ועדה מחוזיתוב דיון לפני) –חופי נתניה  06/13תמ"א 

 

נמצאת בתהליכי  תכניתמפורטת בחלק משטחה. ה תכניתמתאר ארצית עם הוראות של  תכניתתכנית זו הינה 

חלה על רצועת החוף של העיר נתניה, שטח  תכניתועדיין אינה סטטוטורית. ה. גיבוש מתקדמים בולנת"ע

בתחום המועצה האזורית חוף השרון בסמוך לנחל פולג והשטח הימי בחזית שטחים אלו. מטרתה של התכנית 

הרצועות העירוניות לאורכם תוך שימור לחזק את הקשר בין העיר החוף והים ולאפשר פיתוח של חופי נתניה ו

ערכי הטבע והנוף בסביבה החופית. התכנית מחלקת את השטחים השונים לאזורי שימור ושטחים פתוחים, 

אזורים לפעילויות פנאי וספורט ופיתוח מרקמים עירוניים. ואת אזור החוף מחלקת ל: חופים לשימור, חופים 

על שינויה ומהווה שינוי  13כוחה של תכנית זו מבטל את תמ"א לפיתוח מוגבל וחופים עירונים בהתאמה. 

 )למעט השמורה הימית(. 21/3ולתמ"מ  8לתמ"א 

 

, תיקונם, שיפוצם או הספנתם וכן לספורט ימי". שייטמגדירה "מעגנה" "כמקום המשמש לעגינת כלי  תכניתה

נות והמתקנים הנחוצים להפעלתם, השטחים הימיים המוגדרים בתכנית מותרים,  בין היתר, לפיתוחם של  מעג

כולל מזחים והגנות ים בהתאם למגבלות הנובעות מהגדרות שטחי "הפארק העירוני החופי",  בהמשך לכך, 

פיתוחה של מעגנה בשטחים המוגדרים "פארק עירוני" בתכנית מותרים בשטחים המוגדרים "חוף עירוני" 

וני כלשון התכנית הינה שטח המיועד לפעילות עירונית ובפרט סביב "מוקדי פעילות". הגדרתו של החוף העיר

ותיירותית בו מותרים שירותי חוף ופעילויות ועבודות לשם רחצה, ספורט ימי וחופי, פנאי, בילוי, הסעדה ואירועי 

למעגנות באופן ישיר הם משטחי הנגשה לים  םחוצות. בין המתקנים המאושרים לבנייה בשטח זה ורלוונטיי

לכלי שייט, מזחים, מתקני שירות לשייט ומחסנים לציוד חוף.  אישור תכנית מפורטת למעגנה, שתקבע את 

מיקומה המדויק, דרושה באישור המועצה הארצית ויש ותכלול התייחסות לשטחי העורף בחוף הכוללים נגישות, 

 גנה ואורך החוף.מעבר פתוח ורציף להולכי רגל למע

 

כל פיתוח יעשה תוך שמירה על עקרונות של רציפות, ריכוז מוקדי, התחשבות בנושאים סביבתיים ושמירה על 

מספר עקרונות בינוי של מתקנים נלווים בהתאם למרחקי בנייה מותרים מהחוף, בהתאם למפורט בהוראות 

 לגבי החופים השונים.  תכניתה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2018אפריל  -חופי נתניה 13/6: מתוך תמ"א 16תמונה 
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 .2016 )מאושרים(ב' 1-א' ו1, 1שינוי  –( ושינויה 2005, )מאושרת,35א ”תמ

 

 התכנון מנהל ידי על קודמה אשר, 35 א"תמ, ולשימור לפיתוח, לבניה המשולבת הארצית המתאר תכנית

 תוך המדינה של והפיתוח הבנייה לצורכי מענה לתת מטרתה, 2005 שנת בסוף הממשלה ידי על ואושרה

 התכנון ועקרונות העל מטרות פי על. הבאים לדורות הקרקע עתודות ועל הפתוחים השטחים על שמירה

( שימור מוטי ואזורים פיתוח מאפשרי אזורים) מרקמים סוגי חמישה בין התכנית מבחינה, בבסיסה העומדים

, הפתוחים השטחים של הרצף עקרון הדגשת תוך ישראל של הפיתוח לצרכי תכנוני ומענה ביטוי ניתן בהם

 בסיווגו ומורשת. יש לתת דגש על כך שאין נוף, חקלאות, טבע ערכי על ושמירה הנחלים לאורך החייצים לרבות

 יש, זאת עם. כלשהו מוגדר קרקע לשטח קרקע ייעוד של קביעה משום ,המרקמים מסוגי לאחד תכנון אזור של

 .עתידי ולפיתוח לתכנון מחייבים כללים של קביעה משום מסוים באזור תכנון המרקם סוג בהגדרת
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המרקם החופי מוגדר בעיקר האמצעות  דגש על טיפוח ומיסוד השטחים הפתוחים.באופן כללי התכנית שמה 

ומעבר  הישגמיועד להישאר פתוח ברובו כך שיבטיח מרקם זה כפרי. -שימור החופים הפתוחים והעורף החופי

בזיקה נופית ותפקודית לים, לחוף ולשטח הפתוח  והתכנון והפיתוח ייעשכך, שהציבור אל החוף ולאורכו. 

 ככל, לשמור החוף צועתר בתחום תכניות על את שילובם המוגבל והזהיר בערכי המרקם. והעורפי, ויבטיח

זאת  .והים החוף לבין המוצע הבינוי בין לזיקה ולהתייחס, לציבור פתוחים לחופים סבירה גישה על, האפשר

 התשתיות יובטחו במקביל, או אליו ,מראש, הקרקע שימושי של הפיתוח עיקר יכוון אליו העירוני בניגוד למרקם

( חיפה ומפרץ א"ת אזור) לפיתוח עירוני מרקם שטחי רצפי הגדרתהדרושות. בעניין זה ראויים לציון מיוחד 

 (.לחדרה חיפה בין) לשימור חופי מרקם הגדרת רצפי לעומת

 

 (2018)בהכנה,  –תכנית המתאר הארצית החדשה  – 1תמ"א 

הנושאיות  תכניות המתאר הארציות כללתסדיר, תאגד ותכלול את אשר  אחודה תכנית מתאר ארציתמדובר ב

 ביטוי מתןמטרתה הראשית היא  .(, ותארוג אותן למערכת שלמה אחת35למעט תמ"א כלומר, ) אשר בתוקף

 על הנאות ושילובם שמירתם ולעקרונות, פתוחים ושטחים תשתיות על המבוסס, הארצי התכנון לשלד מרחבי

תכניות מתאר של הפשטה ואיחוד מבצעת התכנית . הציבור לטובת, הכוללת הארצית התכנון מדיניות פי

ארציות תוך הימנעות ככל הניתן מהטלת מגבלות על שטחים ומרקמים לפיתוח עירוני, תוך ביטול הכפילות בין 

, אמורות להתבטל תכניות המתאר הארציות 1של תמ"א  הסופי עם אישורה הוראות המצויות כיום בתמ"אות.

)מים,  ושטחים פתוחים חלוקה לחטיבות נושאיותת מתבצע בה. מבנה העל של התכניהנושאיות אשר נכללות ב

 תיכון(-)ים פרק החופים. בהקשר למעגנות בים התיכון, (, חופיםאנרגיה, שטחים פתוחים, קרקע, תחבורה

 םמתרכז בהגדרות ועקרונות תכנון שהינם רלוונטיי 1אשר מהווה חלק מחטיבת השטחים הפתוחים בתמ"א 

 לנושא. 
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" כ"מקום לעגינת כלי שייט קטנים המשמשים מעגנהמוגדרת " פרק החופים בתכנית,לבהגדרות הכלליות 

]לצורך[ פיקוח ימי וכדומה, , שיטורלתחבורה, לספורט ימי, נופש, חינוך ימי, שירותים ימיים, דייג וחקלאות ימית, 

 הסביבה החופיתבתחום לתכניות תיקונם, שיפוצם או הספנתם". התכנית מבוססת על מספר עקרונות מנחים 

) כפי הגדרתו  לכיוון היבשה ותחום מימי החופין מקו החוף לכיוון הים המטרים מקו החוף 300כתחום  תהמוגדר

.לכן בהיבט המעגנה כוללות את מכלולי עורף המעגנה (2004של קו החוף בחוק שמירת הסביבה החופית, 

ו כוללים ראיית חוף הים כנחלת הכלל, שמירה על ערכים נופיים, . עקרונות אלואזור העגינה והשייט הקרוב לה.

אקולוגיים, ארכיאולוגים ומורשתיים לצד עידוד שימושים מותרים התומכים בתפקודי החוף כמרחב חברתי, 

בריאות, ספורט ופנאי. בנוסף ונגזר מכך, חשובה השמירה על רציפות לאורך החוף, מעבר נגיש וחופשי לציבור, 

פתיחות של צירים ניצבים לכיוון החוף ואיסור הבנייה למעט שימושים והמבנים שמותרים על פי  שמירה של

 תכנית זו.

 

" כמרחב פתוח חוף עירונינוגעות ומשליכות על נושא המעגנות. ראשית, הגדרתו של " תכניתמספר הגדרות ב

ורציפי נוסעים שיאפשרו קישור המתפקד בין היתר, כשער כניסה לעיר מכיוון הים באמצעות מעגנות, נמלים 

( מצוינים בתכנית נמלים ומעגנות )בהתאם 10רך החוף בישראל ומחוצה לה. בנוסף )סעיף וימי בין ישובים לא

לתשריט(  שבסמיכות אליהן )ובהתאם לתכנית מפורטת( יתכנו הקמתן של מעגנות. הדבר נוגע גם לאזורים 

( באזורי הנמלים בארץ. באופן דומה לתכניות קודמות 12 " )סעיףאזור מוטה שימושים נמלייםהמוגדרים "

המתמקדות באזור החוף, נדרש תסקיר סביבתי רחב בכל תכנית הנוגעת לחוף הים. תחת סעיפי הגמישויות 

מטר  1000מצוין כי המועצה הארצית רשאית לשנות גבול בין מקטעי החוף עד למרחק מצטבר של  תכניתל

 מאורך המקטע. 
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 (: התמקדות בחוף הים התיכון. מצפון לדרום.2018פברואר -)נכון ל 1: מתוך תשריט תמ"א 17תמונה 

 

 (.2016, )מאושרת, 4/8תמ"א  –( ותיקונה 1981, )מאושרת, 8תמ"א 

המתייחסת בין היתר, לשטחים מסוג תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, אתרי הנצחה ושמורות טבע ונוף 

אלו באזורי החוף והים. אלו כוללים למשל שמורות טבע ימיות ואיים המוכרים כשמורות טבע. באופן עקרוני, 

התכנית אינה מונעת את פריסתם של תשתיות בשטחה בכפוף להתייעצות עם הגורמים המוסמכים. עם זאת 

רים או מיועדים להיות כשמורות טבע וגנים לאומיים למעט אוסרת על ביצוע בנייה באזורים המוגד תכניתה

 ומבנים התומכים בהגדרתו של השטח כגן לאומי או שמורה. נים קמת

 

מוגדרים השימושים ופעולות מותרות בשטחים עליהם התכנית חלה. מוגדר כי בשמורות  4/8בתיקון תמ"א 

וון היבשה(, כפי שזה מוגדר בחוק שמירת מטר מקו החוף )לכי 100טבע החלות בתחום חוף הים, כלומר כ 

לאשר מתקנים י שאר,  תישאר במצבה הטבעי ללא כל התערבות, אך מוסד תכנון 2004הסביבה החופית 

 ומבנים שונים, שאין בנמצא בהם כל התייחסות למעגנה או שייט. 

 

 10תמ"א במסגרת שינויים 

הים בדגש  לחוף וקרבה זיקה בעלות מן התוכניות ת לתחנות כוח ורשת החשמל. חלקומתאר ארצי הינן תוכניות

הכוח מוצגות במבנה של תכניות  תחנות של התכניות .לחוף הסמוכות הכוח בתחנות על תכניות המתמקדות

מתאר ארציות מוקדיות וחלקן בעלות קשר הדוק יותר לתחום המעגנות, זאת בעיקר בשל בריכות השפייה 

 :להלן תכניות אלו. שבתחומן

 

 (2008 )מאושרת, חיפה, כחה תחנת: 4/א/10 תמ"א

 

מייעדת שטח לתחנת כח בחיפה אשר תופעל בגז טבעי כדלק עיקרי. התכנית עוסקת באיזון בין חח"י התכנית 

לחנ"י כמשתמשים ביניהם קיים פוטנציאל לקונפליקט. התכנית מקטינה את שטח תחנת הכח ובמקומו מייעדת 

מה ישהסתי לצורך העברת שטחים מחח"י לחנ"י לאחר פינויים של מתקניםשטח לתעשייה ותעשיה נמלית, זאת 
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דונם בקירוב(, תמשיך  90שטח בריכת הקירור ) פעילותם, לצורך הרחבת הפעילות של חנ"י באזור הנמל.

 לתפקד ככזו ואף יורחבו תעלות הקירור לכשנמל המפרץ יוקם.  

 

 (1980)מאושרת , ין(, תחנת הכוח אתר השרון )אורות רב: 1 /1 /א /10 תמ"א

 

 . מטרת1973החשמל המשנה את התכנית המקורית משנת  ורשת כח לתחנות חלקית ארצית מתאר תכנית

 ורשת המתקנים ולכל, נוזלי דלק או/ו בפחם המופעלת כוח לתחנת והיעודים הגבולות את לקבוע היא התכנית

, רכבת לשלוחת מיקום קביעת ובכללם, המתקנים של והפעלה הקמה לשם וביבשה בים בכך הכרוכים החשמל

( מאפשר את הקמתם 8.2סעיף מתקנים ימיים ) .חקלאית וקרקע חדרה נחל לפארק שטח וייעוד דלק צינור קו

ובהם בריכת מי קירור, מסוע ייעודי, מעגנים לפריקת דלק נוזלי,  תכניתשל מתקנים שונים במימי החופין של ה

 מעגנים ומערכת מסועים אל החלק היבשתי ומתקנים נוספים לפריקת פחם.

 

. אלו נוגעים לשימוש םבעניין מקורות האנרגיה הדרושים להפעלתה של תחנת הכוח מספר סעיפים רלוונטיי

 האתר של החופין במימי שיוקם )כבר קיים( מיכל או צובר תיומאונ פריקה מעגן דרך לאתר ויבואו כדלק פחם

 החופין במימי העוגנות מיכל או צובר מאוניות פריקה דרך או מסועים מערכת באמצעות המאגר אל ומחובר

 שיוקמו למכליות ומעגנים ימיים-תת צינורות באמצעות לאתר יובא נוזלי דלק .הפריקה מעגן דרך שלא שבאתר

  .יבשתית בתובלה גם הדלק להביא ניתן. זיהום למניעת אמצעים ננקטו עוד כל האתר של החופין במימי

 

 (2016)מאושרת, תחנת כח תל אביב )רדינג(,  :3/א/10תמ"א 

 

התכנית מחולקת למספר מתחמים הנוגעים לשטחי יצור החשמל, השצ"פ, השפ"פ ושטחים ציבורים פתוחים 

 יפונה החוף עורף , אזורתכניתושוברי הגלים שממערבה. על פי ה מיוחדים שחלקם כלול בשטח בריכת הקירור

 הוראות עליו יחולו השטח פינוי לאחר. התכנית אישור לאחר משנה יאוחר לא שבתחומו הדלק ומתקני מצנרות

בריכת מי הקירור. על פי הוראות  – 3המתחם הנוגע לנושא המעגנות הינו מתחם מספר . שינוייה על 13 א"תמ

התכנית מוסד התכנון המוסמך יוכל לאשר תכנית מתאר מקומית למעגנה בכפוף להתייעצות עם החברה 

לא יהווה שינוי לתכנית זו. הפעלת  13לפי כל דין. שינוי יעוד השטח למעגנה על פי תמ"א ות מכהמוסוהרשויות 

עם אפשרות להארכה באישור המועצה הארצית עד  2021תחנת הכוח בסמוך לאתר מוגבלת עד לשנת 

 .2026לתחילת 

 

 ,תרוטנברג )דרום לשעבר( )מאושר אתר - החשמל ורשת כוח לתחנות חלקית תמ"א 2/2א//10תמ"א 

1993) 

 

ח המופעלת בפחם ו/או דלק נוזלי וכל המתקנים הכרוכים והתכנית קובעת את הגבולות והיעודים לתחנת כ

 למתקנים בניינים) יבשתי אתר: הבאים השימושים את כוללת הכוח תחנת. ביבשה ובים בבניה, הקמה והפעלה,

המתקנים הימיים א. "קצא חברת של החופין במימי פחם וגשר מזח, ימיים מתקנים'(, וכו ארובות, חשמל לייצור

לל שוברי וכוללים את בריכת מי הקירור )כו כלולים במימי החופין של חברת קצא"אבתחומה של תחנת הכוח 

  הגלים( ואת מזח וגשר הפחם.
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 (2010תיירות ומלונאות, )מאושרת,  - 1/12תמ"א 

המקורית( המתווה את מדיניות  12מבטל את תמ"א  – 1תכנית המתאר הארצית לתיירות ושינוייה )מספר 

. 35הפיתוח למלונאות בישראל. התכנית עומדת בקנה אחד עם עקרונות הפיתוח המרקמי שמתווה תמ"א 

מאפשרת את פיתוח האכסון המלונאי כמנוף עיקרי וכתנאי למימוש הפוטנציאל התיירותי שיש לישראל.  תכניתה

ה לתיירות פנים ותיירות נכנסת, שמירה על רציפות השטחים הפתוחים זאת תוך הבטחת עתודות קרקע כמענ

וערכי הטבע, נוף ומורשת. הסביבה החופית בתכנית מוגדרת כהגדרתה בחוק שמירת הסביבה החופית, 

. ביחס לפיתוח מלונאות ביישוב עירוני 35לפיתוח כהגדרתם בתמ"א  םהייעודייוהשטחים  2004התשס"ד, 

קומו של האכסון המלונאי יהיה, ככל הניתן, במרכז היישוב או בסמוך לאתרי הביקור נקבע בין היתר כי מי

העיקריים בו ויכול שיהווה חלק מנושא החידוש העירוני. בנוסף הוא ישען על מכלול שירותי תיירות ובהם 

פות לים הסעדה, תרבות ובילוי. בפיתוח מלונאות בקו חוף ים, יעשה הבינוי תוך שמירה והבטחת נגישות ונצ

 )בנייה מדורגת, בינוי ניצב לקו המים, מניעת חזית רציפה(.

 

משולב, יש צורך בהתקיימותם של מספר תנאים לאישור תכנית -בפיתוח מלונאות במרקם חופי או מרקם שמור

פיתוח כגון, צרכים מיוחדים לפיתוח מלונאות ואי פגיעה בערכי טבע, נוף ומורשת ושמירה על רציפות ונגישות. 

 באופן עקרוני, שינוי יעוד למלונאות במרקם חופי הוא בעל עדיפות על פני פיתוח אוזר תעשייה או מתקן צבאי.

 

פיתוח שאינו חלק ממרקם עירוני קיים או "צמוד דופן" ייכלל תחת הוראות אכסון מלונאי ביישוב כפרי )סעיף 

ק אם כללה שטח חלופי למלונאות תוך (. תכנית המצמצמת או מבטלת ייעודו של שטח למלונאות תופקד ר5.3

שמירה על גודל השטח המקורי, קירבה למיקום )ככל הניתן( המקורי, שמירה על אופי השטח/אזור המקורי, 

מספר יחידות האירוח. הוראות אלו או חלקן יכולות להתבטל/להשתנות בעקבות החלטת מוסד תכנון המגובה 

או קביעה של מוסד התכנון כי מדובר במטרה בעלת חשיבות /בהמלצת נציג שר התיירות בוועדה המחוזית ו

 יוצאת דופן. 

 

 (2016, )מאושרת, 2/39(, ותמ"א 2005, ניצנים וצפון אשקלון, )מאושרת,  39תמ"א 

 

ניצנים(. בתחום החופי מוגדרת  רחצה בחוף מתאר ארצית חלקית למרחב ניצנים וצפון אשקלון )שימושים תכנית

. זאת במסגרת מטרות "אבטח"ט לאזור נחל וסביבותיו ושמורה ימית באזור שפך נחל פר ,בעיקר שמורת חוף

.  בעניין אחרון זה 13נית לקביעת ושימור שטחים פתוחים. הוראות בדבר חופי רחצה נגזרים מתמ"א כהת

 על אפשרויות השימושים המותרות בחוף ניצנים אך אלו אינם כוללים מתקני מעגנות.  2/39מוסיפה  תמ"א 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 39 א"תמ מתוך: 18תמונה 
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 תכניות מתאר מחוזיות 

 

 (2007צפון, )מאושרת, המחוז  9/2תמ"מ 

התכנית המקורית.  2אשר מבטלת את תכנית תמ"מ המתאר למחוז הצפון תכנית 

רלוונטית לאזורי החוף ובפרט לנושא המעגנות בחלקה המתמקד בנפת עכו ובפרט 

באזורי החוף, מראש הנקרה בצפון ועד לחופיה הדרומיים של עכו מדרום. יעדיה הם: 

זאת בדגש על  ,2020קביעת אסטרטגיה מרחבית לפיתוח חברתי וכלכלי לשנת היעד 

אקונומיים, חיזוק ערי המחוז, איזון בין פריסת -העלאת איכות חיים, הקטנת פערים סוציו

שטח  אוכלוסייה לשימור הסביבה ושמירה על עתודות קרקע ורצף שטחים פתוחים.

ובמקרה של סתירה בין  13תמ"א  תכניתהתכנית בסביבה החופית חופף את שטח 

. בהגדרות ייעודי הקרקע בתכנית נחלקים השטחים 13התוכניות יגבר כוחה של תמ"א 

פיים כמעט בכללם לשמורות ים וחוף, גנים לאומיים וחופי רחצה. בעניין חופי הרחצה החו

. יוצאי דופן הינם אזורי העיר העתיקה של עכו וחלקי חוף דרומית 13הוראות תמ"א ולו כי

עירונית )ללא סביבה חופית(.  כישותלה. אלו מוגדרים 

המשמעויות של שימושי קרקע אלו באים לידי ביטוי בהנחיות 

הסביבתיות באזורים המוגנים מפיתוח לעומת שטחים ללא 

הגבלות סביבתיות, בהתאמה. תשתיות מרכזיות בתכנית הינן 

( 4תחנת כוח בשטח העירוני של נהריה, שדה תעופה )דרגה 

ק ממתקן להתפלת מי ים צפונית לישוב בוסתן צפונית ליישוב לימן, וחל

 הגליל. 

 

 - שינוי מ( כוללת 2013מחוז חיפה, )מאושרת  6תמ"מ 

2016  

מתאר למחוז חיפה. בין מטרותיה: שיפור איכות התכנית 

קיימא, קביעת הוראות לעניין -החיים הכללית, פיתוח בר

הקרקע ופריסת תשתיות. מטרות התכנון כוללות  יייעוד

ח האזור כמקור משיכה לתיירות פנים ותיירות נכנסת טיפו

תוך שמירת ערכי טבע ונוף והבטחת נגישות לחוף הים 

ניתן לצורך ניתוח פנימי של צוות התכנון,  לכלל הציבור.

לשלושה מקטעים  תכניתלחלק את שטחה החופי של ה

עיקריים; )א( מחוף משמר הים בצפון ועד למסוף הדלקים 

קריית חיים בדרום )ב( ממסוף הדלקים קריית חיים בצפון 

ועד לחופי כפר גלים בדרום )ג( מחופי כפר גלים בצפון ועד 

  לחופה הצפוני של מכמורת מדרום.

חלק א' כולל שמורות טבע, חופים מוגנים וחופי רחצה 

שנמצאים כולם בזיקה לשימור ופיתוח בעל קשר ישיר 

. חלק ב' כולל 13לאופי המקום ובהתאם להוראות תמ"א 

ומפנה אליה בעניין שטחים אלו. חלק  13אך ורק את תמ"א 

זה כולל את שטחי נמל/מעגנת חיפה והקישון. חלק ג' כולל 

, חופי רחצה,  חופים מוגנים, שמורות נוף, שמורות טבע

גנים לאומיים )חלק ימי באזור עתיקות קיסריה( ושמורות 

-חלק צפון –:מתוך תשריט 19תמונה 
 :9/2מערבי, תמ"מ 

 .6 מ"תמ תשריט מתוך: 20תמונה 
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 טבע ימית )מפרץ הבונים, גדור(. כולם כחלק ממתחמי שימור ופיתוח בזיקה לאופי המקום.  תחנת הכוח אורות

ות הטבע והגנים הלאומיים רבין הממוקמת במקטע זה מצוינת כמתקן בעל יעוד הנדסי ואינה חלק מרצף שמור

 באזורה. 

 

 (2003)מאושרת מחוז מרכז,  - 21/3תמ"מ 

 

 שהוגדרה המקורית. התכנית חצתה את שנת היעד שלה תכניתתכנית מתאר למחוז מרכז. מתקנת את ה

(. מטרתה ליצור 2013את גבול שמונה מיליון התושבים )בפועל שנת  תחצהשנה בה אוכלוסיית מדינת ישראל כ

את התנאים הנאותים ליעד זה מבחינת מגורים, תעסוקה ותשתיות, שיפור הרווחה, הנגישות לשירותים ציבורים 

ומתן אפשרויות לפנאי ונופש. כמו כן התכנית שומרת על עקרונות שמירת רצף שטחים פתוחים, עתודות קרקע 

חקלאי, הגדלת צפיפויות באזורים בונים ועיקרון בנייה צמודת דופן. כל אלו בהישענות על עקרונות תמ"א לעיבוד 

 שהייתה תקפה בזמן כתיבת התכנית.  31

 

ובהם "מתחם תכנון נחל וסביבותיו" ו"מתחם תכנון חוף ים".  אזורייםהתכנית מגדירה מספר מתחמי תכנון 

ר, פולג, ירקון, איילון, שורק( נקבעו שימושים קרקע חקלאית ו/או שימושי במתחם תכנון נחל וסביבותיו )אלכסנד

נופש, ספורט ופנאי. פיתוח שטחים במסגרת אזורים אלו דורשים סקר סביבתי ואקולוגי מקיף ועקרונות שמירה 

נופית וערכית טבעית. במתחם תכנון חוף ים התכנית מבחינה בין חוף ים הגובל בשטח פתוח לבין חוף ים 

הגובל בשטח המיועד לפיתוח. בזה האחרון תכנית יכולה לקבוע הנחיות להגבלת הרחבת חוף הים. פרט לכך, 

וכוללים למשל  13בשני הסוגים, כל תכנית בשטחם צריכה להבטיח עקרונות זהים לאלו המופיעים בתמ"א 

 מניעת פגיעה במצוק.מניעת בנייה שאינה בזיקה ישירה לים ולחוף, שמירה על נגישות ויעוד ציבוריים ו

 

בקטעה הצפוני של התכנית )מחוף מכמורת בצפון ועד חוף ארסוף בדרום( נקבעות )לרוב( לסירוגין שמורות 

חוף, חופי רחצה, שמורות טבע וגנים לאומיים ושמורות ימיות באזור שפכי הנחלים אלכסנדר ופולג. בקטעה 

ולות אשדוד מדרום( מוגדר בעיקר שטח צבאי סגור )בת ים בצפון ועד ח תכניתיותר של ה יההומוגנהדרומי 

שמורת ים יבנה.  אין בתיקוני התמ"מ באזורי הנחלים/חופים  –)שטח אש(, מספר חופי רחצה ושמורה ימית 

 שינויים הנוגעים למהות ושימושי הקרקע כפי שנקבעו בתמ"מ זו. 
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, בהכנה 13/5, תמ"מ (2007, תמאושר) נחל הירקון 2/5,תמ"מ  (2010, תמאושר)מחוז תל אביב,  5תמ"מ 

2018) 

שטחי החוף. כלומר, בחלקה המערבי גבולה של התכנית משיק חלה על תכנית מתאר למחוז תל אביב. אינה 

הנוגעת לנחל הירקון בחלקו הנכלל בשטח  2/5. עם זאת, חלקה של תמ"מ 13לגבולה המזרחי של תמ"א 

באזור שפך הירקון וקובעת אותו כשטח ציבורי פתוח בגדתו הדרומית ושטח  13לשטחי תמ"א  ףחופהמחוז, 

 לשימור משאבי טבע ונוף בגדתו הצפונית, זאת במרחק של עשרות מטרים בודדים מקו המים.

 

 13/5תכנית מתאר מחוזית חלקית  ימים אלוכהשלמה לתכנית המתאר המחוזית, מקודמת בלעומת זאת, 

. גבולה הימי של התכנית הוא בגבול המים 13מתייחסת לכל אזור החוף בשטח המחוז בחפיפה מלאה לתמ"א 

 5היא להשלים את התכנון המטרופוליני שמציעה תמ"מ  , כפי שצויין, הטריטוריאליים של ישראל.  מטרתה

ים. בין מטרותיה, שמירה של שטחי חוף הים כשטחים פתוחים,  ליצירת מערכת תכנונית אחת משולבת חוף

אפשרות שימוש בחוף לכלל הציבור ונגישות אליו, שימושו של אזור החוף לנופש, תיירות ספורט ימי, תרבות 

ופנאי, פיתוח מוטה זיקה לחוף ומיתון פגיעות סביבתיות ואקלימיות למניעת מטרדים. התכנית קובעת שבאזור 

רוני בדגש על מלונאות ומגורים" יהיו השימושים הראשיים לנופש, רחצה בים, שייט דייג וספורט המוגדר "עי

משטחי הבנייה בתוכניות חדשות יוקצו למלונאות. באזור המוגדר "רצועת  30%ימי. בנוסף,  באזור זה לפחות 

חים, גשרי מעבר המשברים במימי החופין" , בהתאם לנחיצות הפיתוח, הוועדה המחוזית רשאית לאשר מז

להולכי רגל ואמצעים לשיקום חוף ים המוגדרים כבנייה קלה. בהמשך לכך ובהתאם לנושא שמירת המצוקים, 

ניתן לבצע פעולות חפירה תת מימיות להעמקת אזורי נמלים ומעגנות בהתאם להנחיות המשרד להגנת 

הים ישמש לשיקום חופים או  הסביבה ורשות העתיקות. במסגרת זאת יש להבטיח כי חול שהוצא מקרקעית

להרחבתם. בנוסף מוגדרים בתכנית שטחי "פארק החוף" באופן כמעט רציף בקו החוף ששימושיהם העיקריים 

לרחצה, נופש וספורט, טיילת וצירי הליכה ורכיבה רציפים. התכנית מגדירה מספר "שמורות טבע ימיות" טיילת 

 חוף ומוקדי פיתוח חופי. 

 

תל  מעגנהפר שטחים כשטחי מעגנות נופש ספורט ודייג. אלו הם )מדרום לצפון( נמל יפו, בתכנית מוגדרים מס

הרצליה. בתחום הימי והיבשתי של אלו השימושים  מעגנהאביב, נמל תל אביב, בריכת הקירור רידינג, ו

 21/3תמ"מ  : מתוך תשריט21תמונה 
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להפעלתה של המותרים הם ; מתקנים לעגינת סירות נופש, ספורט ימי ודייג, עזרי ניווט ומתקנים הנדרשים 

המעגנה, משרדי מעגנה, תחנת מכס, משטרת גבולות, תחנת תדלוק, מועדון משתמשים, ספורט ימי, חינוך 

משטחה  30%ימי, שירותי הסעדה, מסחר בילוי ובתי מלון בזיקה לפעילויות המעגנה )שטח שלא עולה על 

.  אלו צריכים להבטיח תכניתהוראות ההכולל של המעגנה(. קיים פירוט נוסף הנוגע לבינוי ומעגנות ספציפיות ב

 מעבר חופשי לציבור וחיבוריות לטיילת החוף.

 

 ( 2000)מאושרת, מחוז דרום  14/4  מ"תמ

 

תכנית מתאר למחוז הדרום. מתייחסת לשטחי חוף הים התיכון בקטע שבין חופיה הצפוניים של אשדוד 

מצפון ועד לגבול רצועת עזה בדרום. לאורך רצועת החוף, מול שטחיהן העירוניים של אשדוד ואשקלון מצוינים 

אשקלון  מעגנהאשדוד,  מעגנה סימולי מעגנות נמל ים ומעגנות לצורכי דייג. אלו מתייחסים לנמל אשדוד הקיים,

ומעגנת תחנת הכוח רוטנברג. שטחי החוף מוגדרים בחלקם הצפוני ביותר כאזורי תעשייה מקומיים. בתחומה 

העירוני של אשדוד מוגדר אזור החוף כשטח למלונאות ונופש. דרומה מכך מוגדרים שטחים חקלאיים ושטחים 

דר גם הוא כשטח למלונאות ונופש ודרומה עד לגבול עזה פתוחים. בתחומה של העיר אשקלון אזור החוף מוג

מוגדרים שטחים פתוחים, גנים לאומיים וייעור. בשטח הכולל קיימים מספר שמורות טבע ימיות כגון שמורת ים 

 השיקמה וים אבטח. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מקומיים תכניות אב ומסמכי מדיניות 

 

 84 (1995, )2020תכנית אב לישראל 

 

נועדה להתוות תפיסה  תכנית. ה21-הצורך בתכנון כולל לקראת המאה ה חמכוראב שהוכנה  תכניתהינה 

כלכלית, חברתית וסביבתית משולבת לפיתוחה של ישראל ולזהות אמצעי מדיניות להשלמתה ובפרט  

להתמודד עם סוגיות הצפיפות מול משאבי קרקע זמינים ורמת החיים הנמצאות בעליה מתמדת וגבוהה. במרכז  

לקלוט את היקפי הפיתוח האדירים  התכנית עומדת השאלה, הרלוונטית במידה רבה גם כיום, כיצד ניתן

הצפויים לישראל בעשורים הקרובים, מבלי לשלם על כך מחיר של דלדול משאבי טבע והרס הנוף והסביבה,  

קריסת מערכות ותשתיות לאומיות והגדלת שסעים חברתיים. במסגרת ההתמודדות עם שאלה זה, במרכזה 

                                                           
  http://surveys.sni.technion.ac.il/files/events/israel2020/heb_takzir.pdfראה  84

 , חלק צפון מערבי. 14/4: מתוך תשריט תמ"מ 22תמונה 

http://surveys.sni.technion.ac.il/files/events/israel2020/heb_takzir.pdf
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שה תסריטים עיקריים פותחו וחלופות עיקריות. בתוך פיתוח תסריטים. שלו תמתודולוגיישל התכנית עומדת 

אלו ובהקשר קו החוף, תל אבי וחיפה הינם המוקדים המטרופוליניים הראשיים, ובפרט תל אביב בחלק  

מהחלופות מהווה מוקד מטרופוליני ארצי ראשי. בנוסף, אשדוד, אשקלון, נתניה, חדרה, עכו ונהריה מוגדרות  

 דיה של מעגנה בכל אחת מהערים בהתאם יאזוריים. מכך ניתן לגזור רבות על תפק -םכמרכזיים עירוניים משניי

 מסגרת העל.  לתפיסת

 

 85 (1999מסמך מדיניות ) – מימי החופין של ישראל

 

של ישראל. המסמך והים קפיצת מדרגה בשימור רצועת החוף  היווהמסמך המדיניות למימי החופין של ישראל 

ציע הו ,רציפות והנגישות שלהםהרגישות, התחשב בערכיותם של תאי שטח מרחביים על סמך החשיבות, ה

עודים הנכללים ישמאפייניהם מנותחים על פי ערכיותם, השימושים והי תאים 86-חלוקה מרחבית של השטח ל

נות נושאיים והנחיות ציע מדיניות תחומית הקובעת עקרוהכך, המסמך  לעבמרחב הימי והחופי של כל תא. נוסף 

 שהובילו אבני הבניין בין היהמסמך זה  .התחום הסביבתי, שימושים אנושיים ומאזן החול :תחומים שלושהב

וסיף שכבת הגנה נוספת לרצועת החוף הישראלית, אשר ה(, 2004הסביבה החופית ) על השמירהחוק  לגיבוש

 (. ף"ולחו) הסביבה החופית על העדה לשמירוושעל פי הוראתו הוקמה הו

 

רמות התערבות תכנונית בתחומים: החוף והים כמרחב טבעי, הסדרה לפנאי, פיתוח  ארבע העבודה קבעה

וסיף את קו הואף  ,מקו החוף 'מ 100את האיסור לבנייה במרחק של  בנוסף, המסמך חיזקלפנאי ותשתיות. 

 .לפיתוח מותנהכאזור  'מ 300-ה

את ההתערבות או הפיתוח המקסימליים המומלצים לתכניות רמת ההתערבות לתא שטח מסוים מבטאת 

 נקודתיות לאותו תא שטח.

 

מרחב טבעי פתוח: השארת משאבי החוף והים במצבם הטבעי למען רווחת הציבור. בשטח התאים לא יתאפשר 

פיתוח, הקמת תשתיות או כל פעולה אחרת שתגרע מסגולותיו הטבעיות והנופיות של תא השטח. בהגדרה זו 

כללות גם שמורות טבע ימיות וחופיות ואתרים ארכיאולוגיים לגביהם ההתייחסות תהיה כאל משאב טבעי בעל נ

 ערך לאומי לדור הנוכחי ולדורות הבאים, כמו הגנה על החוף ועל המצוק החופי.

 

ושירות הסדרה לפנאי: בתאים אלו יועדפו שימושים של פנאי ובילוי בקרבת הים ובתוכו הכוללים מתקני נוחות 

בסיסיים. בתאי שטח אלה יכללו הגנה על ערכים קיימים כמו טבלאות גידוד ואתרים ארכיאולוגיים וכן הגנת 

 חופי רחצה ומצוק חופי בשיטות שאינן פוגעות בערכי טבע ונוף.

שימושים אפשריים: חופי רחצה מוסדרים, פארקים ימיים לצלילה מוסדרת, גנים לאומיים, דיג ספורטיבי, שייט 

 מפרשיות ועוד.

 

פיתוח לפנאי: העדפת פיתוח לשימושים ציבוריים מוטי קייט, נופש ופעילות ימית. הפיתוח יכוון לאוכלוסייה 

רחבה ויכול לכלול מעגנות )במקומות מוגדרים בלבד, בכפוף לבדיקה כוללת בתכנית מתאר ארצית עדכנית 

, ספורט ימי ממונע, טיילות, מוקדי בילוי וכדומה. ובהתאם לעקרונות וקווי מדיניות אשר נקבעו גם הם בעבודה(

יישום כל פיתוח יהיה בהתאם להמלצות תסקיר השפעה על הסביבה ובכפוף למגבלות ותנאים סביבתיים 

 החלים בתא השטח הרלוונטי.

 

התועלות הציבוריות. הקמת  מקסוםאלו יוקצו קטעי חוף ושטחי ים לפיתוח עפ"י שיקולים של  תשתיות: בתאים

בנים ימיים תועדף בתאים אלו ובכלל זה נמלים, שוברי גלים ומתקני תשתית לסוגיהם. בתאים אלה תינתן מ

                                                           
  http://www.iplan.gov.il/Documents/m_policy.pdfראה  85

http://www.iplan.gov.il/Documents/m_policy.pdf
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תשומת לב מיוחדת למניעת זיהום הים ואכיפת התקנות השונות בנושא זיהום הים. שימושים אפשריים: תחנות 

 גלים וכיו"ב.כח, מתקני התפלה, מסופי צינורות גז ודלק, כבלים תת ימיים, מתקני אנרגיה מ

 

 קווי המדיניות שקבעה העבודה בהקשר למעגנות הינם:

ובדיקה מקיפה לצורך במעגנות  שייטבניית מעגנות חדשות תיבחן תוך ניטור שוטף של קצב גידול כלי ה ▪

מקובל. מוצע להוסיף נוספות אחת לחמש שנים עפ"י הצרכים האזוריים ואם הוכח כי קיים מחסור.

 כהערת שוליים וציון הסיבה לדבר, ככל שידוע לגורמים השונים. 

 שייטהמדיניות בנושא בניית מעגנות חדשות נוספות חייבת להיגזר מפונקציית הביקוש למקשרי כלי  ▪

 ותוך מציאת פתרונות להשפעתן של המעגנות החדשות על הסביבה הימית והחופית ועל טובת הציבור

לחייב את כל המעגנות להציע ללקוחותיהן מתקני אחסנה יבשה בקומות וכך להקטין במידה ניכרת יש  ▪

 את הביקוש למקשרים

מוצע לערוך בדיקה של האפשרות להפיכת בריכות ההשקטה של תחנות הכוח של חח"י )באשדוד,  ▪

 של חיל הים.  שייטרידינג וחדרה( למעגנות ו/או מקום מעגן לספינות דיג וכלי 

ת בניית מעגנה יוקצו בה מקומות עגינה לסירות דיג שבעליהן שייכים לקהילה שבתחומה נבנית בע ▪

 לנוער. שייטויוקצה שטח למועדוני  מעגנהה

 בכל מעגנה חייבת להישמר הנגישות של הציבור למים. ▪

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 23 תמונה
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 , רמות התערבות מומלצות, תאי שטח חופי.(1999) "ישראל של החופין מימי"מתוך מסמך המדיניות  

 

 86 (2007מסמך המדיניות לאיים מלאכותיים לתשתיות )

 

ובא לידי ביטוי בעיקר  90 -הטיפול בנושא הקמת איים מלאכותיים מול חופי ישראל תפס תאוצה בסוף שנות ה

. דוח זה, אשר כלל בדיקות פיסיות 2000בשנת  וישראלעם הגשת הדוח המסכם של הצוות המשותף להולנד 

 בקביעתו כי קיימת היתכנות פיסית להקמת איים מלאכותיים מול חופי ישראל. ואחרות, הניח אבן יסוד עיקרית

מסמך מדיניות להקמת איים  בהחלטת ממשלה בעקבות הדוח הוחלט להמשיך את הבדיקות הפיסיות וכן להכין

 .2007 -ידי המועצה הארצית לתכנון ובניה ב-שר אומץ על, אמלאכותיים לתשתיות

המסמך המליץ על המשך קידום נושא האיים המלאכותיים לאור מצוקת הקרקעות למתקני תשתית וניתוח 

 כלכלי המצדיק הקמת חלק מהמתקנים בים. 

 

עבור אשכולות דונמים  על כדאיות גבוהה יותר של הקמת איים "קטנים" בני מאות הצביעוממצאי העבודה 

איים "גדולים" של אלפי דונמים עבור מתקנים  תחנות כוח, מסוף גט"ן ומתקני התפלה, על פני -מתקני תשתית

להקמת אי קטן יותר יתרון נוסף בהיותו אי ראשון בחופי ישראל, אשר יהווה  כגון שדות תעופה ונמלים ימיים.

 מת איים נוספים.חלוץ ובעקבותיו ניתן יהיה להחליט על המשך הק פרויקט

 (סביבתית רחבה בעלי השפעה) עולה כי איים למתקנים קטנים בשטחם המתקנים הפוטנציאלייםמניתוח דירוג 

הם המתאימים ביותר להקמה על איים  -לעין עבור מתקנים אשר נראה כי קיים להם ביקוש בטווח הנראה

  היבשה ממגבלות סביבתיות ותכנוניות.עשויים לשחרר שטחים גדולים על  מלאכותיים לתשתיות. איים אלה

 

                                                           
ראה  86
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מצומצמות באופן יחסי לשטחם  איים עבור מתקנים רחבים בשטח הקרקעי שלהם, עם מגבלות סביבתיות

 יותר בשקלול כלל המתקנים. הם בעדיפות נמוכה -והעדר ביקוש משמעותי

שר דורג בתחתית מעגנה אזרחית לא נכללה במסגרת המתקנים אשר נבחנו ודורגו, אלא נמל מסחרי, א

ניתן לצרף לכל מתקן תשתית, או שילוב העדיפויות, בעיקר בשל שטחו הרב. יחד עם זה, המסמך קבע כי 

המסמך המליץ גם על יצירת מנגנון לעדכון  בתנאי שאינם בעלי זיקה שלילית. מתקני תשתית, מתקנים נוספים

נו בעתיד יוזמות למתקנים נוספים אשר ובקרה על סוגי מתקנים על איים מלאכותיים, בשל העובדה שייתכ

 יתאימו לנושא האיים המלאכותיים. בהקשר לכך ניתן לומר כי 

 

כפי שעלה במסמך המדיניות וכן מפת רגישות בסיסית לבחינת התאמת מיקומי  להלן טבלת דירוג המתקנים

יקטים ספציפיים איים בים, המהווה בסיס בלבד לתהליך מפורט יותר לקבלת החלטות והמשך בדיקות לפרו

 במיקומים מדויקים:

 

הוא  1דירוג )מס'  מתקן התשתית
העדיף ביותר, 

אחריו וכן  2מס' 
 הלאה(

 1 תחנת כוח מחז"מ

 2 מסוף ואחסון גט"ן

 3 מתקן ניסויים צבאי

 4 תחנת כוח שרפת פסולת

 5 מתקן התפלת מי ים

 6 מחזור והטמנת פסולת בנין ועודפי עפר

 7 מסוף כימיקלים

 8 מתקני אנרגיית רוח

 9 שדה תעופה בינלאומי

 10 תחנת כוח פחמית 

 11 שדה תעופה מקומי 

 12 חוות דלק

 13 נמל ימי
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 בסיסית רגישות מפת (2007מתוך מסמך מדיניות איים מלאכותיים לתשתיות ) :24 תמונה
 מלאכותיים איים מסמך, התיכון בים מלאכותיים איים מיקומי התאמת לבחינת
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 קידום" בנושא 18.12.2000 מיום של 86/כל מספר וכלכלה חברה לענייני השרים ועדת להחלטת בהמשך

 בדיקת" בנושא 17.6.2012 מיום 4776 מספר הממשלה ולהחלטת", מלאכותיים איים להקמת הפעילות

 במשרד התכנון מנהל במסקנות בהתחשב", תשתית אשכולות לצרכי מלאכותיים איים להקמת היתכנות

" ף"בולחו דיון לקראת מסכם דוח – לתשתיות מלאכותיים לאיים מדיניות מסמך"ב המפורטות, הפנים

 המדע במשרד ישראל חופי מול מלאכותי אי הקמת לבחינת הוועדה של ביניים בהערכות, 2007 יולי מחודש

 ולשימושים תעופה לשדה מלאכותי אי להקמת ההיתכנות בחינת ובתהליך, 6.11.2012 מיום והטכנולוגיה

 התכנוני, הכלכלי הפוטנציאל את למצות מנת ועל בדרכים והבטיחות התחבורה משרד שמוביל נוספים

 יוםב הממשלה ע"י התקבלה החלטת מחליטים , ישראל חופי מול מלאכותיים איים בהקמת הקיים והסביבתי

07.01.2018. 

 ההחלטה אומרת:

 המנהלים ובהשתתפות הממשלה ראש במשרד לכלכלה הלאומית המועצה ראש בראשות צוות להקים.    1

 :נציגיהם או הבאים היחידות וראשי המשרדים של הכלליים

 הממשלה ראש משרד(    א

 האנרגיה משרד(    ב

 הביטחון משרד(    ג

 והשיכון הבינוי משרד(    ד

 הסביבה להגנת המשרד(    ה

 החוץ משרד(    ו

 והתעשייה הכלכלה משרד(    ז

 והטכנולוגיה המדע משרד(    ח

 הפנים משרד(    ט

 אזורי פעולה לשיתוף המשרד(    י

 התיירות משרד(    יא

 בדרכים והבטיחות התחבורה משרד(    יב

 האוצר במשרד התקציבים אגף(    יג

 האוצר במשרד הכללי החשב אגף(    יד

 האוצר במשרד הראשי הכלכלן אגף(    טו

 האוצר במשרד התכנון מינהל(    טז

 ישראל מקרקעי רשות(    יז

 ישראל בנק(    יח

 צורך שיש כאלה או קיימים מתקנים על, זו החלטה מקבלת יום 180 בתוך, לממשלה ימליץ הצוות( א.    2

 איים או אי גבי על להקמתם או להעתקתם פוטנציאל יש ואשר הקרובות השנים 20-ב בהקמתם

 גיאוגרפים אזורים ועל האיים או האי להקמת טכנולוגיות חלופות על וימליץ, ישראל חופי מול מלאכותיים

 .שיבחרו למתקנים בהתאם, לאיים או לאי אפשריים
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, בחשבון יילקחו הגיאוגרפיים והאזורים האיים להקמת הטכנולוגיה, המתקנים לבחירת ההמלצות בגיבוש( ב

 .הסביבה על והשפעות אנושיים ממוקדים מפגעים הרחקת, כלכלית כדאיות של שיקולים, היתר בין

 הקרובות השנים 10-ב למשק ומים גז, חשמל לאספקת חיונית שהקמתם מתקנים תכלול לא הצוות עבודת( ג

 . החל כבר יישומן אשר בתוכניות נכללים אשר כאלו או

 את לשפר  עשויים אשר, הקיימת ברגולציה לשינויים המלצות גם הצוות המלצות יכללו, הצורך במידת( ד

 2118' מס הממשלה החלטת לעקרונות בהתאם תיערך הצוות עבודת. מלאכותיים איים הקמת תהליך

 ".הרגולטורי הנטל הפחתת" בנושא 22.10.2014 מיום

 האמונים הממשלה למשרדי להורות, הממשלה להחלטות בהתאם. הממשלה לאישור יובאו הצוות מסקנות.    3

 איים גבי על המתקנים של להקמתם או להעתקתם היתכנות סקרי לערוך שיאושרו המתקנים על

 . שיומלצו במיקומים ישראל חופי מול מלאכותיים

 .הסביבה להגנת המשרד עם בתיאום תבוצע ההיתכנות בסקרי הסביבתית ההשפעה בחינת(    א

 העתקה על או תעופה שדה גם יפעל שבו מלאכותי אי גבי על מתקנים של הקמה או העתקה על יומלץ אם(    ב

 והבטיחות התחבורה משרד בהובלת ההיתכנות סקר יערך, מלאכותי אי גבי על תעופה שדה של הקמה או

, נוספים ולשימושים תעופה לשדה מלאכותי אי להקמת ההיתכנות לבחינת התהליך במסגרת בדרכים

 .בדרכים והבטיחות התחבורה משרד שמוביל

 לבחינת בדרכים והבטיחות התחבורה משרד פעילות את לעכב כדי ובמסקנותיו הצוות בעבודת אין(    ג

 .ממנה לגרוע או תעופה לשדה מלאכותי אי להקמת ההיתכנות

 לקדם שיוחלט ככל, מתאים תכנון מוסד לפני כדין תכנוני הליך בקיום הצורך את לייתר כדי באמור אין(    ד

 .כאמור מתקנים או מתקן הקמת

     

 

 87 (2010מסמך מדיניות ) –התמוטטות המצוק בחופי ישראל 

 

 שמעל בגובה המצויים מצוקים של מ"ק 45-כ מכילה, מ"ק 196-כ של לאורכם הנמשכת ישראל של החוף רצועת

 בנייה שטחי כוללים המצוק ממקטעי כשליש. לאשקלון חדרה שבין בקטע החוף רצועת מעל ונישאים' מ 10 -ל

 שני ואילו, ומלונאות עירוני בינוי עבור להסבה המיועדים ושטחים, עתיקות אתרי, קרקע צמודת בנייה, עירונית

 פתוחים שטחים, אש שטחי, טבע שמורות מצויים בעורפם אשר מצוק קטעי הינם הנותרים מהשטחים שליש

 .חקלאיים ושטחים

 

 ומעשה טבעיים גורמים של משילוב כתוצאה, מזרחה ונסיגה התמוטטות בתהליך נמצא החופי הכורכר מצוק

 התמוטטות. עילי נגר וזרימות המדרון יציבות אי, המצוק בוהן על הים גלי פעולת הינם בהם שהמרכזיים אדם ידי

 לפגיעה סכנה קיימת בהם, המצוק לגג בסמוך בנייה הכוללים עירוניים באזורים בעיקר בעיה מהווה המצוק

 מצוקי, נתניה חופי, הרצליה חופי, אביב תל חופי, אשקלון חוף במצוקי השאר בין מדובר .וברכוש אדם בבני

 השרון, חופי חדרה, בת ים ועוד. חופי

 

                                                           
  pdf-04-hofi_20-bjectsenv/seaandshore/israelcoast/documents/matsokhttp://www.sviva.gov.il/su.1_2010ראה  87
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 הציעה עבודה זו מדיניות לנושא זה. מסמך 2010הוכן בשנת  המצוק התמוטטות סוגיית עם התמודדות לצורך

ציג את הנזקים הצפויים המדיניות להתמודדות עם התמוטטות המצוק בישראל ונסיגתו מזרחה. המסמך 

הן  -דרכים להתמודדות עם התופעהכן הציע לשטחים הפתוחים והבנויים כתוצאה מהתמוטטות המצוק ו

של  יטכנ-אוגיבעיקר בייצוב  התמקדהההגנה הפיזית  ה.באמצעי אסדרהן בשימוש אמצעים פיזיים ושימוש בב

הסדרת בנייה עתידית לאורכו של המצוק,  כללהדרת סההתמודדות המ ואילו המצוק והסדרת הנגר העילי

 .בתחום המצוק הוצאת היתרי בנייהעל קביעת מתחמי הריסה וקביעת הוראות האוסרות 

 

וקבעה את הצעדים הבאים להמשך  המדיניות מסמך ממצאי את אימצה 2011מאפריל  ממשלה החלטת

 הטיפול בבעיית נסיגת והתמוטטות המצוק:

 

  .(5.4בפרק  )ראההמצוק  התמוטטות עם ההתמודדות לעניין כללית ארצית מתאר תכנית הכנת

 

 רשות) התיכון בים והמגוון הסביבה לשימור ככלי ימיות טבע שמורות - התיכון בים הטבע שמירת מדיניות

 88(2012), והגנים הטבע

 

הוסמכה ע"י המשרד להגנת הסביבה ליישם את פרוטוקול אמנת ברצלונה "לשימור אזורים רשות הטבע והגנים 

כדי להגן על מערכות אקולוגיות מייצגות בתווך  .1995-מוגנים במיוחד והמגוון הביולוגי בים התיכון" שהורחב ב

ימיות ברוח  הימי ועל מגוון המינים הביולוגי בסביבה הימית, גיבשה רט"ג תכנית להכרזת שמורות טבע

 הפרוטוקול הנ"ל.

 

עפ"י אמנת ברצלונה, תפקידן של שמורות ימיות הוא להגן על שטחים הכוללים סוגים מייצגים של מערכות 

אקולוגיות חופיות וימיות: סביבות טבעיות שנשקפת להן סכנת היעלמות באזור התפוצה הטבעי שלהן או 

להישרדות, לרבייה ולשיקום של מינים בסכנה, ושל מינים  סביבות טבעיות החיוניות ;ששטחן נמוך באופן טבעי

, התרבותי או הוויזואליאתרים בעלי חשיבות מיוחדת בגלל העניין המדעי,  ;מאוימים או אנדמיים של צומח וחי

 החינוכי שלהם.

העקרונות המנחים המרכזיים בתכנון שמורות ימיות מובילים לצורך בהכרזה על שמורות גדולות המאפשרות 

הגנה על מערכת אקולוגית שלמה וכן על בעלי חיים ימיים גדולים שטווח המחייה שלהם רחב. שיקולים מנחים 

נוספים כוללים את הצורך בקישוריות בין שמורות והגנה על חלקים יחסיים גדולים יותר של בתי גידול נדירים, 

 לעומת בתי הגידול הנפוצים. 

 

רת עבודה זו מתוכננת הקמתן של שמורות טבע ימיות, שמטרתן בהתאם לנתונים ולממצאים שנאספו במסג

לשמר אזורים מייצגים מבתי הגידול הימיים המאפיינים אזורים בעלי תשתית רכה של חול נודד ואזורים 

, כגון רכסי כורכר תת ימיים, אזורים בעלי מסלע םשתשתיתם טינית, וכן חלקים נרחבים מבתי הגידול הייחודיי

לאות הגידוד באזור הגאות והשפל. בתי גידול נדירים, כגון קניונים תת קרקעיים ורכזי הרים קשה מיוצב וטב

 הנמשכים לים, ייכללו במלואם בשטח השמורות.

 

 השמורות הימיות )המוצעות ואלו המוכרזות כיום( נחלקות למס' סוגים:

 

ארבע שמורות הפזורות מגבולה הצפוני של ישראל ועד גבולה הדרומי, שישתרעו מקו  -גדולות שמורות .1

החוף במזרח עד גבול המים הטריטוריאליים במערב. שמורות אלה יגנו על שטחים מבתי הגידול המייצגים 

מ' מול אשקלון  150-את קרקעית הים, ברצף העומקים שמחוף הים ועד כקילומטר עומק בצפון הארץ וכ
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בין אשקלון לאשדוד, מול חופי השרון והכרמל ובראש  -ומה. שמורות גדולות מתוכננות לקום מול ניצניםבדר

 הנקרה.

מתוכננות באזורים שבהם לבית הגידול של הקרקעית מאפיינים ייחודים וראויים לשימור,  -ייחודיות שמורות .2

 כגון בראש הכרמל וברכס בוסתן הגליל.

ספו לאלו המוכרזות כבר כיום ומשתרעות למרחק של מאה עד מאות מטרים חדשות יתוו -שמורות "קו חוף" .3

 בודדים מקו החוף במקרים בהם יש צורך לספק הגנה נוספת לקו החוף עצמו ולבתי גידול סמוכים אליו.

לשמורות הטבע המתוכננות יתווספו גנים לאומיים ימיים שתכליתם הכנה על ערי החוף  -גנים לאומיים .4

 העתיקות, על נמליהן ועל אתרי מורשת נוספים בסביבת החוף או הים.

 

שם 
 השמורה

תאריך 
 הכרזה

שטח 
 )קמ"ר(

אורך קו 
 חוף )ק"מ(

מרחק 
מקו החוף 

)מ'(

 מרביעומק 
 )מ'(

איי חוף 
דור ומעגן 

 מיכאל
26/11/1964 0.021    

איי חוף 
ראש 

 הנקרה
10/6/1965 0.311    

-ים דור
 הבונים

11/6/2002 5.192 3.15 1600 21 

 5 394 6.6 1.342 20/2/2003 ים אבטח

 5 327 3.24 0.844 19/10/2004 ים גדור

 4 320 3.75 1.028 19/9/2005 ים שקמה

 14 1026 1.58 1.677 26/10/2008 שקמונה

 

 : שמורות טבע מוכרזות בסביבה הימית של הים התיכון13טבלה 

 

 

(, מוגנים טבע ערכי) הנצחה ואתרי לאומיים אתרים, טבע שמורות, לאומיים גנים לאכרזת בהתאם התיכון הים שמורות: 14 טבלה
2005 

מוצגים בטבלה  ,2011"י מדיניות רשות הטבע והגנים, ימיים מוצעים עפשמורות טבע ימיות וגנים לאומיים 

מכלל שטח המים  20%הבאה.בסך הכל, מוצעת הכרזתן ותפעולן של שמורות טבע ימיות בהיקף של 

 הריבוניים של ישראל בים התיכון.

 

 שמורות טבע ימיות מייצגות

 גבול דרומי גבול צפוני שם שמורת ים תיכון
מרחק מערבה מקו 

 החוף )הגאות( )מ'(

 2000 הכפר אכזיב גבול ישראל לבנון אכזיב-ראש הנקרה

 2000 טנטורה שפך נחל מערות חוף הכרמל אזור
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 אורך קו חוף )ק"מ( שטח )קמ"ר( שם השמורה
מרחק מקו החוף 

)מ'(
 )מ'( מרביעומק 

 985 22.258 12.112 147.15 ראש הנקרה

 955 22.238 7.394 187.325 כרמל

 270 22.598 6.254 1.318 פולג

 195 22.333 7.625 171.52 אבטח

 שמורות טבע ימיות ייחודיות ושמורת "קו חוף"

שבי ציון בוסתן 
 הגליל

52.178 4.722 8.973 50 

 110 10.595 4.642 40.163 ראש כרמל

 10 785 3.15 2.717 מעגן מיכאל

 7 491 1.657 0.515 גבעת עלייה

 גנים לאומיים ימיים

 2 176 1 0.018 זרקא-ג'יסר א

 17 1,499 4.139 1.97 קיסריה

 17 1,274 2.026 2.289 מכמורת

 10 809 2.034 1.318 אפולוניה

 6.5 398 2.002 0.6 פלמחים

 
 2011 ימיים מוצעים בסביבה הימית של הים התיכון: שמורות טבע ימיות וגנים לאומיים 15טבלה 

 

 

 

 :עדכון להלן. 2011 לשנת נכון זה מסמך

 גן מאושר -זרקא-א יסר'ג לאומי גן, מוכרזת -אבטח ים שמורת, מוכרזת -הנקרא ראש חוף איי טבע שמורת

 מוכרז -אפולוניה לאומי גן, מוכרז -קיסריה לאומי
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 ., מצפון לדרום. 2012: מתוך תכנית האב לשמורת טבע ימיות בים התיכון, רט"ג, 25תמונה 
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  89 (2015)הטכניון,  לישראל ימית תכנית

 

תכנית ימית לישראל היא פרי יזמתה של קבוצת חוקרים ומתכננים במרכז לחקר העיר והאזור בפקולטה 

בפורום  .מהארץ ומחו"ל רו יועצים מקצועיים בתחומי ים מגווניםלארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. ליזמה זו חב

, ארגוני סביבה, רשויות ממשלתיים םבעלי העניין שליווה את הכנת התכנית השתתפו נציגי משרדי ממשלה וגופי

 מקומיות ונציגי הסקטור העסקי שעניינם בים. 

. משטחה היבשתי של מדינת ישראלגדול שטח הקמ"ר,  26,000עולה על  שטח המרחב הימי של ישראל

במרחב זה טמון פוטנציאל נרחב לפיתוח ולאספקת שירותים מגוונים לחברה ולכלכלה בישראל, אבל גם איום 

עלול לפגוע במערכות האקולוגיות הימיות  , אם יתממש,כבד על האיזון העדין של הסביבה הימית. איום זה

למרחב הימי וכלי ניהול אפקטיביים כוללת היעדר תכנית , ובובשירותים שהן מספקות והחופיות הרגישות

, הגדוליםגז הגילוי מאגרי  הינם בעיקרבמרחב הימי  נוספים איומיםהזדמנויות ולגרום נזק בלתי הפיך.  ,ליישומה

 לישראל ימית תכנית. במזרח הים התיכוןכמו שינויי אקלים, והתפתחויות גיאולוגיות ופוליטיות ליים שינויים גלוב

פיתוח אמצעי מדיניות  ;התכנית של המטרותו החזון הגדרת ;איסוף המידע והידע וניתוחם :שלבים ארבעה כללה

 ליישום המטרות ובחינת גישות חלופיות להבנייה מרחבית של המרחב הימי.

לצורך בחינת אופן השתלבות השימושים השונים במרחב, הוכנו שתי מטריצות, שסייעו בגיבוש הגישה המוצעת 

 תכנון ולניהול המרחב הימי:ל

מטריצת תאימויות וקונפליקטים בין השימושים  .1

 השונים לבין עצמם

מטריצת תאימויות וקונפליקטים בין השימושים  .2

השונים לבין משאבי הטבע וערכי המורשת 

 והתרבות

ית של בסיסרשימה המטריצות הוכנו לאחר הגדרת 

שימושים במרחב הימי של ישראל, משאבי הטבע 

מהחוף ועד לגבול המים  –וערכי המורשת והתרבות 

ההשפעות הסביבתיות לכל  , וריכוזהכלכליים

נערכה יש לציין ש שלהן. שימוש, משמעותן והטווח

בחנה בין השפעות סביבתיות בשלבי הקמת ה

על שלהם.  תשתית לבין שלבי התפעולאו ה המתקן

בסיס המידע שרוכז בטבלת ההשפעות הסביבתיות, 

תוך הצלבות בין השימושים השונים יחסים הוגדרו ה

ותוך התייחסות לרמת השילוב האפשרית או הרצויה 

 .ביניהם

עולה כי שימושי מעגנות  (26 )תמונה מהמטריצה

עם היבטים של נופש ותיירות חופית,  יעילים בשילוב

דיג ספורטיבי, איים מלאכותיים ועם תפעול הנמלים. 

מעגנות יכולות להימצא בקונפליקט ה, זאתיחד עם 

עם שימושים ופעילויות חקלאות ימית, דיג מכמורת, 

הטלת חומרי 
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 השונים השימושים בין וקונפליקטים תאימויות מטריצת. 2015 מתוך מסמך המדיניות "תכנית ימית לישראל": 26 תמונה
 .עצמם לבין
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 טיפול בהם ומוצאי שפכים וקולחים. חפירה, כריית חול/כורכר, הפקת גז ונפט ו

תקשורת, תשתיות חיפוש גז ונפט )והצנרת הנלווית נדרש תיאום בכל הקשור לממשק בין מעגנות לבין כבלי 

אליהם(, פיתוח הנמלים, מזחים לפריקת פחם, מסופי טעינה ופריקת שמנים, וכן תשתיות כגון מתקני התפלה 

 ותחנות כוח.

. כמו כן, עלולה ימיים בתי גידולו אקוסיסטמותמהמטריצה לעיל ניתן לראות כי מעגנות מצויות בקונפליקט עם 

 . של מעגנות גיעה באתרי מורשת חופיים ותת ימיים בעת הקמתןלהיות פ

המלצות התכנית הימית לישראל התוו כללים ואמצעים המקדמים את המטרות ומכוונים אל החזון. למימוש 

האמור לתכנון . בכל מבנה מרחבי מנחה המטרות ולקידום החזון הציעה התכנית שורה של אמצעי מדיניות וכן

 ייחסה התכנית הימית לישראל באופן הבא:מעגנות וספנות הת

מטריצת תאימויות וקונפליקטים בין השימושים השונים לבין . 2015 : מתוך מסמך המדיניות "תכנית ימית לישראל"27תמונה 
 . משאבי הטבע וערכי המורשת והתרבות
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במרחב הימי של ישראל פעילות ענפה של תחבורה  :קיימא-באופן זהיר ובר שייטפיתוח הספנות, הנמלים וה

ממשקל הייצוא והייבוא של המדינה, המבטאים את  98%-ימית לסוגיה. דרך נמלי חיפה ואשדוד עוברים כ

אליהם, ישנה פעילות ערה סביב נמלי האנרגיה בחדרה  חשיבותם הקריטית לכלכלה הישראלית. נוסף

 לאומית ערה בין נמלי האגן המזרחי של הים התיכון.-ובאשקלון ותשתיות הגז בעומק, ותעבורה ימית בין

)נתוני תכנית  קטנים שייט כלי 22,500-סירות דיג וכ 500-של כלפעילות הסחר הבינלאומי נוספת גם פעילותן 

שאותם משרתות שבע מעגנות לאורך חופי הים התיכון: עכו, מעגן שביט בקישון, טכניון( תכנית ימית לישראל, 

אשקלון. עם התפתחות פעילות החיפוש של  מעגנהאשדוד ו מעגנהתל אביב, נמל יפו,  מעגנההרצליה,  מעגנה

מגדלי  נפט וגז במרחב הימי נוספה תנועה ימית של ספינות מחקר, אספקה ולוגיסטיקה ימית, המשרתות את

 הקידוח וההפקה שהולכים ומתרבים.

תידרש תשתית נמלית שתחייב  2035על רקע תחזיות הגידול בהיקפי המסחר ובתנועת האניות, לקראת שנת 

הרחבה נוספת לנמלים הקיימים ולשטחי העורף שלהם, או אי מלאכותי קרוב לחוף, אם תהיה לכך היתכנות 

 הקטנים.  שייטה לגידול בפעילות כלי הכלכלית וטכנולוגית. כמו כן, יש לתת מענ

 קטנים שייטמקומות עגינה ליאכטות ולכלי  2,400-יהיו חסרים כ 2040בשנת פי צפי רספ"ן,  עללפי המסמך, 

. סך השטחים שיידרשו בעתיד לנמלים ולמעגנות מוערך באלפי דונמים, )נתוני תכנית ימית לישראל, טכניון(

 : , בהקשר לתחום המעגנות ושייט הפנאי מוצעתהמדיניות המוצעיםאמצעי  לכן,בין יתרבים וביבשה. 

המאפשרים  שייטופיתוח הנתיבים וכללי ה קטנים ובינוניים לספורט ולנופש שייטהבטחת התנועה של כלי  •

את פעילותם, כולל פיתוח פוטנציאל עגינה שאיננו פוגע בחופים, כגון באיים או באסדות מלאכותיים או 

 תית ימיים.בצמוד למתקני תש

 

 

 האנרגיה, הלאומיות התשתיות  משרדסקר אסטרטגי סביבתי לחיפוש והפקת נפט וגז טבעי בים, 

 90(2016) והמים

 

 קבלת מכלי אחד , הואSEA- Strategic Environment Assessment, סביבתי )סא"ס( אסטרטגי סקר

 בשימוש ונמצא האחרונות בשנים התפתח זה כלי. משאבים לניצול בהתייחס וקביעת המדיניות ההחלטות

 שר החליט 2012 יוני . בחודש91המשאבים ניצול אופן של סביבתיות השפעות בחינת לצורך מפותחות מדינות

 נפט לחיפוש לחוף הסמוכים ימיים התת השטחים של הקרקע ותת הים קרקע שטחי את לסגור והמים האנרגיה

 מידע בסיס להוות נועד הסביבתי האסטרטגי הסקר. בים בנושא המדיניות את מחדש לבחון בכדי, והפקתו

 האנרגיה הלאומיות התשתיות במשרד הנפט ענייני על הממונה עבור, החלטות לקבלת העזר מכלי ואחד

 במסגרת סביבתיים שיקולים לתכלל הסקר מטרת. בים טבעי וגז נפט ולהפקת לחיפוש זכויות למתן, והמים

 אפשרית פגיעה לצמצום המשאב בפיתוח הצורך בין ולאזן בים טבעי וגז נפט משאבי של קיימא בר פיתוח

  חברתית וכלכלית., סביבתית מבחינה נוספות תועלות בחינת תוך בסביבה

יחד עם זאת, ניתן יהיה להיעזר  לנושא המעגנות.העמוק ולכן בעל רלוונטיות נמוכה הסקר מתייחס לאזור הים 

 בשלבי עבודה מאוחרים יותר. הסביבה הימית ואפיוןבחומרים מקצועיים מעבודה זו בנוגע לבתי הגידול 

 

 

                                                           
90 http://archive.energy.gov.il/Subjects/OilSearch/Documents/SEA/SEA_G_summary.pdf  
 http://energy.gov.il/Subjects/OilSearch/Pages/GxmsMniOilSearchSEA.aspx - והמים האנרגיה, הלאומיות התשתיות  משרדאתר  91
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 92 (בהכנה, התכנון מנהל) תיכון ים-ישראל של הימי למרחב מדיניות מסמך

 

 ממשלה ממשרדי גורמים בשיתוף", ישראל – ימי מרחב מדיניות" פרויקט את התכנון מוביל בימים אלה מנהל

 אסטרטגית-תכנונית גישה לקדם שנועד, לפרויקט. האירופאי האיחוד ובליווי עניין בעלי של רחבה קשת, שונים

 :מרכזיות מטרות שלוש, העתידי הימי ולפיתוח לתכנון טווח וארוכת

 גיבוש מדיניות תכנונית למרחב הימי של הים התיכון. •

 בנושאים סביבתיים, טכנולוגיים, הנדסיים ומשפטיים הנוגעים למרחב הימי.הקמת מאגר מידע לאומי  •

 תיאום בין כלל הגופים העוסקים בים ועידוד שיתוף הפעולה ביניהם., יצירת כלים לניהול משולב •

 

 הצפויים השימושים וצפיפות הפיתוח הצורך במסמך זה הינו תולדה של מספר תהליכים מקבילים: דרישות

סטטוטורי  קידום; הטבעית הימית הסביבה על הצפויות והשפעותיהם הקרובות בשנים ישראל של הימי במרחב

 ממשלתיים גופים ידי על הימית בסביבה גדול בהיקף ולשימור לפיתוח יוזמות וקידום ורגולטיבי במרחב הימי

 הימי מרחבל הבתוך כך גוברת ההכרה הכללית בחשיבותו הכלכלית, סביבתית ופוליטית ש אחרים. וארגונים

אסטרטגי של מדינת ישראל כמדינת חוף, המשולה לאי בהיבטים כלכליים ומדיניים. -הגיאו –וההקשר המקומי 

 ההיבטים בכל סינרגיה ליצירת מכוונתה(  Maritime Strategy) ימית אסטרטגיהאלו מעלים את הצורך ב

את  רולשמ הלאומיים האינטרסים על להגן, הלאומיים הרווחים את למקסם מנת על ימיות בפעילויות הקשורים

בין משתמשים במרחב בימי  םקונפליקטיהמערכת האקולוגית. כל זאת במקביל להבנה כי מדובר בזירה בעלת 

 וקונפליקטים של משתמשים עם הסביבה.

 

 בשנות 13 /א"תמ הארצית המתאר תכנית בגיבוש החלה אשר, התכנונית למדיניות מהווה השלמהמסמך זה 

והקמת הועדה לשמירת הסביבה החופית )הולחוף( בשנת  (1999) החופין למימי מדיניות מסמך דרך, השמונים

 שאינו הים בתחום וסקיםע לא אולם, והחוף הים שבין ובממשק החוף בתחום. כל אלו מתרכזים בעיקר 2004

  .התיכון בים ישראל של הטריטוריאליים במים כלול

 של בדינמיות התחשבות תוך, הימי המרחב וניהול לתכנון מתייחסים הימי למרחב המדיניות מסמך עקרונות

 .שבו והמורשת הנוף, הטבע ערכי שימור לצד במרחב הכלכלי הפוטנציאל למיצוי יביא אשר הימית הסביבה

 תכנון שפת( 1בהקשר ריכוז התובנות לפיתוח המדיניות בשלב א' של הדו"ח עולות מספר נקודות עיקריות )

 חיפוש כמרחבי מרקמים( 3) רגישות לקבוצות השטח חלוקת( 2)( ושימור פיתוח מוטה) פיתוח הירארכית של

 פיתוח( 5) ביבשה הרציפות לעיקרון כהמשך הימי המרחב פיתוח – הרציפות עיקרון( 4) לשימור או לפיתוח

( 6) קיימא בר פיתוח עקרונות פי על הבאים לדורות" ים עתודות" ועל פתוחים שטחים על ושמירה דופן צמוד

 במבט מתכללתה תכנית( ו8) "פתרונות סל" של מנגנוןהצורך ב( 7) והשימור הפיתוח תהליכי על ובקרה מעקב

 . עיתית ומתעדכנת תחומי רב

 

 ספנות לרבות) הספנות לסקטור עקרונית עדיפות תינתן,  נמליות תשתיות של והרחבה הקמהבנוגע לנושא 

 מקרה בכל, זאת עם. עגינה ושטחי שייט בנתיבי והן הנמל הכרזת בשטחי הן, אחרים שימושים פני על( חופית

 ניצול לצורךבנוסף,  .בספנות מהותית פגיעה תיווצר שלא ובלבד לשינויים הספנות סקטור של הגמישות תיבחן

 שייט לכלי עגינה מקומות תוספת נדרשת השונים הכלכלה ענפי ופיתוח הימי המרחב של הכלכלי הפוטנציאל

 ופנאי שייטו ימיות עבודות, ימית חקלאות, דיג לרבות חופית ספנות פעילות עבור, ובמעגנות בנמלים, קטנים

  .וספורט

 

                                                           
  http://www.iplan.gov.il/Documents/Report_4.pdfראה  92
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 בהתייחס, הגדולים בנמלים לעגון קטנים שייט כלי בפני כיום הקיים לחסם פתרונות תבחן ן"רספעל פי הדו"ח, 

 לאור, נוספים שימושים לצורך הקיימים הפחם במזחי שימוש לבחון ישבהמשך,  .כיום הנדרשות האגרות לגובה

 במידה .טבעי לגז קיימות יחידות של מתוכננת והסבה חשמל לייצור פחמיות יחידות הקמת צפויה שלא העובדה

 ושימושים לצרכים גם בגריד לשימוש האפשרות תיבחן, ן"וגט טבעי גז לצרכי( מזח) GRID הקמת על ויוחלט

  .נוספים

 

, לאחר מכן, ניצול יעיל של מעגנות קיימות ראשית יתבצעהמרחב הימי קובע תעדוף פיתוח מעגנות עקרוני.  

הארכת שובר גלים, אחסנה יבשתית ופיתוח פנים יבשתי )שטח  על ידימעגנות קיימות תוגדלנה ותורחבנה 

פיתוח מעגנות חדשות על פי ובשלב האחרון, לאחר ניצול האפשרויות ליעול ולהרחבה, יבוצע  מעגנה יבש(

. בהמשך המסמך מועיד את המשך פיתוח המעגנות ושייט הפנאי על ידי תוכנית מתאר ארצית ייעודית, 93 הצורך

 שהיא תוכנית זו.  – 3\ב\13להלן תוכנית למעגנות בים התיכון 

 

 94 אשרור אמנות ותוכניות בינלאומיות 

 

  (1978) ברצלונה אמנת - התיכון ים של החוף ואזורי הימית הסביבה על להגנה האמנה

 

 בטבלה הבאה יוצגו פרוטוקולי האמנה ויישומם בישראל:

 

 בישראל יישום ישראל פרוטוקולים

פרוטוקול בדבר מניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים 
(. עוסק במניעת הזרמת 2008 שנת)בתוקף מ 1996משנת 

. יעדים נושייםשפכים ופסולת לים מכל המקורות הא
 .כמותיים להפחתת הזיהום ולו"ז מוגדר

בשנת  אשררה
2009 

חוק למניעת זיהום הים ממקורות ה
והתקנות  1988-יבשתיים, התשמ"ח

 . מכוחו

ועדה בין משרדית למתן היתרי אחריות: 
 אגף ים וחופיםהזרמה בריכוז 

פרוטוקול בדבר מניעת זיהום הים התיכון בפסולת 
 1976שריפה בים משנת המוטלת מאניות ומכלי טיס או 

התיקונים טרם ) 1995תוקן בשנת (. 1978)בתוקף משנת 
 לתוקף(.  ונכנס

בשנת  אשררה
)לא את  1984

 התיקונים(

החוק למניעת זיהום ים )הטלת פסולת(, 
  .והתקנות מכוחו 1983 -התשמ"ג 

ועדה בין משרדית למתן היתרי אחריות: 
 אגף ים וחופים הטלה בריכוז 

ר אזורים מוגנים במיוחד והמגוון הביולוגי פרוטוקול בדב
עוסק בהגנה (. 1999)בתוקף משנת  1995בים התיכון משנת 

 על בתי גידול ומינים בסכנת הכחדה. 

 רואשר
הפרוטוקול 

 המקורי משנת 
א  לל) 1982

 התייחסות
 יולוגי(.למגוון הב

חוק גנים לאומיים, שמורות הטבע, 
אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, 

 .והתקנות מכוחו 1998 –התשנ"ח 
 רשות הטבע והגנים אחריות:

פרוטוקול בדבר שיתוף פעולה למניעת זיהום ים מאניות 
. (2004שנת )בתוקף מ 2002ותגובה במקרי חירום משנת 

נות מחייב את המדינות לשתף פעולה במקרי חירום של תאו
 הגורמות לדליפת שמן וחומרים מסוכנים. 

 רואשר
הפרוטוקול 

המקורי משנת 
1976. 

הצעת חוק מוכנות ותגובה תזכיר 
לתקריות של זיהום הים והסביבה 

 . 2012 –החופית בשמן, התשע"ב 
 : אגף ים וחופיםאחריות

פרוטוקול בדבר הגנת הים התיכון מפני זיהום הנובע 
קרקעית הים ותת קרקע מבדיקה ומניצול מדף היבשת, 

וסק במניעת ע(. 2011שנת )בתוקף מ 1994משנת  שלה
 זיהום מפעולות לחיפוש גז ונפט ומחצבים שונים בים.

 חתומה

 .אושרר טרם

 

פרוטוקול בדבר ניהול משולב של אזור החוף בים התיכון 
עוסק בניהול . (2011-)בתוקף מ ((ICZM 2008משנת 

 חתומה
 .שררוטרם א

חוק שמירת הסביבה  בחלקו מיושם
 , 2004-החופית, התשס"ד

                                                           
קיימת השגה של רספ"ן בעניין זה. ההשגה היא בדבר הראייה האזורית שיש לשים עליה את הדגש בפיתוח מעגנות. כך ,  93

כאסטרטגיות פיתוח מקבילות בפרספקטיבה אזורית. כך שבאזור הדרום,  לטענת רספ"ן יש לראות את מדרג הפיתוח המתואר
למשל, ייעול של מעגנה קיימת לא ימנע פיתוח מקביל של מעגנה חדשה בצפון הארץ. הדברים ידונו ויבוארו בשלב ב' של תוכנית 

 , תוכנית זו.   3.ב.13המתאר למעגנות בים התיכון 
 3.3 פרק ראה ינלאומיב בהקשר השונות התוכניות על להרחבה 94
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אינטגרטיבי של הסביבה החופית הכוללת הן את שטח 
מימי החופין והן את אזור החוף תוך דגש על ראייה כוללת 

 של המערכת האקולוגית ופיתוח בר קיימא. 

אגף ים וחופים ומשרד הפנים אחריות: 
 )ולחוף(

 

פרוטוקול בדבר מניעת זיהום הים התיכון עקב מעבר בין 
)נכנס לתוקף בשנת  1996גבולי של פסולת מסוכנת משנת 

עוסק בזיהום הים כתוצאה מייצוא וייבוא של . (2008
פסולת מסוכנת )בעיקר פסולת המועברת ממדינות 

 י סילוק וקבורה(.מפותחות למדינות לא מפותחות לצורכ

 .לא חתומה

 

 
 פרוטוקולים ויישומם בישראל. -: אמנת ברצלונה 16טבלה 

 

  Blue Growth - צמיחה כחולה

 

 הימי המרחב להסדרת תהליך ומוביל יוזם( - Union pour la Mediterranee) UFMה בשיתוף האירופאי האיחוד

 מקצועיים סמינרים, מקצועי לחומר חשיפה היתר בין כולל התהליך. התיכון הים באגן הכחולה הצמיחה ולקידום

 .לנושא המדינות של ואזורית משותפת מחויבות וליצור לקדם, למנף מנת על וכלכלי מקצועי וסיוע

 

 Facility for Regional Policy Dialogue on: שנקרא בפרויקט שותפה ישראל מדינת, זה מתהליך כחלק

Integrated Maritime Policy .יר'אלג, טוניס: התיכון הים מזרח בדרום השוכנות המדינות שותפות במסגרתו ,

 פוטנציאל למיצוי מתווה ליצור הינה הפרויקט מטרת. וישראל ירדן, פלסטין, טורקיה, לבנון, מצרים, מרוקו

 .אזורי- בין פעולה ושיתוף המדינות מעורבות יצירת תוך( כחולה כלכלה) התיכון בים הכלכליים המשאבים

 

 לתכנון בכירה אגףמהכנת מסמך המדיניות למרחב הימי, ובשיתוף פעולה עם האיחוד האירופי, ה יוצא כפועל

 לחיזוק וכלים מדיניות בייזום הצורך עלה. לאור זאת,  כחולה לצמיחה תכנית בגיבוש החל התכנון במנהל ארצי

 התיכון הים משאבי למימוש פעולה ודרכי עקרונות תקבע אשר מדיניות , כלומרכלכלה המניעים הסקטורים

 .כחולה לצמיחה תכנית באמצעות וזאת מקיימת בצורה

 

 נושאית קבוצה כל, בכללותה הימית והפעילות הכחולה הכלכלה לפעילויות על-נושאי 6 הגדיר האירופי האיחוד

 (: activities, שונות פעילויות 27) נוספים  תחומים מאגדת( סקטור)

  וספנות ימית תעבורה. 1

  מערכת ושירותי בריאות, הזנה, מזון. 2

  גלם וחומרי אנרגיה. 3

  ומגורים עבודה, פנאי. 4

  ומצוקים חופים על הגנה. 5

 ובקרה שימור, ניטור. 6

 ג"התל בגידול הכלכלה של חוסנה על הכחולה הצמיחה של ההשפעה מידת את מודד האירופאי האיחוד

 ערכיים נושאים וביניהם נוספים פרמטרים לכלול ניתן אלו פרמטרים אל. קיימא בת תעסוקה וייצור ובהגדלה

 .הכחולה הצמיחה מהגדרת הנגזרים

 

לצמיחה כחולה  המתאימיםהרלוונטים וסקטורים בימים אלו נעשית עבודה על ידי הגורמים המוסמכים באשר ל

 הבאה:הרשימה . בינהם ניתן למנות את בישראל
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 דרך מובלים מהמטענים 99%-כ, כיום. וממנה לישראל הימית בהובלה תלויה ישראל כלכלת :ספנות 

 לכניסת גם משמשת הספנות מערכת. ג"התמ מסך 70%-כ מהווים והשירותים הסחורות ויצוא יבוא. הים

 . הים דרך נעשית לישראל התיירים כניסות מסך 9%-כ, כיום. ל"מחו תיירים

 ההתרחבות יכולת אך, בצמיחה נמצאים ישראל חופי לאורך התרבות ושירותי התיירות :ותרבות תיירות 

 רק ולא כללית מתיירות התועלת. ואקולוגיים סביבתיים וחסמים פיזיים חסמים בשל מוגבלת שלהם

, סחירים שאינם ושירותים( ג"התמ מסך 2%-כ המהווים) סחירים משירותים מורכבת חופים מתיירות

 . לאמוד קשה שאותם, נופש שירותי כגון

 מדגה מסופק לדגים מהביקוש 23%-וכ, יבוא ידי על מסופק בישראל לדגים מהביקוש 71%-כ :דגה 

, בלבד הטריים הדגים שוק בבחינת. ימית מחקלאות נוספים 3%-ו חופים מדיג נוספים 3%. בבריכות

 . בישראל מהצריכה 10%-ל עולה הביקוש מסך והחקלאות הדייג של חלקם

 ערכה. קטנות חוות באמצעות הפתוח בים גם וחלקה אשדוד בנמל בעיקרה מתקיימת הימית חקלאות 

 החקלאות משרד. טון אלף 3-כ של בהיקף יצור עבור ₪ מיליון 80-בכ מוערך הימית החקלאות של

 את להגדיל מנת על ר"קמ 14-כ הוקצו, 2015 לשנת ונכון, הימית החקלאות להרחבת תכניות מקדם

 . איש 100-כ מועסקים זה בענף. טון אלף 12-בכ הייצור יכולת

 בים הנמצאים הגז מצבורי על מבוססת, ייבוא תלוית שאינה בישראל האנרגיה הפקת: האנרגיה משק 

 אלו שיטות אך והשפל הגאות מזרמי או הגלים מתנועת בים אנרגיה להפקת מתקנים בעולם יש. התיכון

 .בישראל מיושמות אין

 הפקת, אצות ייצור, מזון בתחומי הימית הביוטכנולוגיה בתחום מחקר מתקיים כיום: ביוטכנולוגיה 

 איננו זה ענף, המדיניות מסמך על. הרפואה לתעשיית מים סופחי חומרים וייצור הטבע מחומרי תרופות

 . כלכלי בהקשר לקדמו ונדרש בישראל דיו מפותח

 ערך. והחקלאות התעשייה, הבית למשקי הזמינים המים של וכמותית איכותית העשרה :מים אספקת 

 המים התפלת הרחבת, זה במובן. בענף לייצור השולית תרומתו פי על נקבע ולחקלאות לתעשייה המים

 גידול ולאפשר לחקלאות הזמינה המים מכסת את להגדיל צפויה 2020 שנת עד ש"מלמק 750-ל

 ג"בתמ ולעלייה 7%-כ של החקלאית התוצרת של היחסי במחיר לירידה 18.2%-בכ החקלאית בתפוקה

 .2.4% של

 

בתוך אלו, ניתן למנות נושאים שונים המשיקים ומתקשרים לתחום המעגנות. אלו למשל נושא התיירות הימית, 

 במסמך ביטויקיבלו  בים כלכלית לצמיחה התנאיםהתרבות והחינוך הימי, המחקר ועוד. בנוסף חשוב לציין כי 

. אלו הם למשל קידום מדינות לאומית ימית בתחומי החינוך הימי, הספורט ישראל של הימי למרחב המדיניות

 והנופש הימיים ופיתוח תחומים אלו בצורה משמעותית בעתיד לבוא. 

 

 הפוטנציאל למיצוי פיתוח כיווני תציע, הים לכלכלת וחזון אסטרטגית תכנית תטווה כחולה לצמיחה התכנית

: הישראלי המשק כלל בפיתוח זינוק תאפשר התכנית. רגולטוריים לכלים המלצות לרבות הנבחרים שבתחומים

 ומחוצה בישראל פעולה ושיתופי מעורבות לקידום, בתעסוקה גידול, וטכנולוגיה במחקר, בתשתיות השקעות

 . איתן בינלאומי מעמד ולביסוס, ובפיתוח בחדשנות החנית בחוד ישראל למיצוב, לה
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 בישראל  ותיירות ימית פיתוח מעגנות -סקירת היבטים כלכליים  

 רקע 

ק"מ ואורך החוף הפתוח  196-כ בישראל שטח החוף בישראל הינו משאב ציבורי נדיר. אורך חופי הים התיכון

קילומטר. אורך החוף במדינות צפון הים התיכון גדול בהרבה וכדוגמה אורך החוף הטורקי הוא  44-לציבור כ

 קילומטר. נדירותו של החוף היא הגורם לערכו הגבוה כחוף טבעי ופתוח.  8,600-כ

 6,000-מהתושבים במדינה, מחזיקים ברישיון משיט. מידי שנה ניתנים כ 1%-אלף איש, המהווים כ 90-כ

מסוגים שונים; סירות מנוע, ספינות מנוע, ספינה לשייט חופי ואופנועי ים.  שייטרישיונות הסמכה להשיט כלי 

 במספר הרישיונות  למשיטים לכלי השייט הקטנים.  5.5%-גידול שנתי ממוצע של כחל בשנים האחרונות 

הביקוש הפוטנציאלי למקומות עגינה   צביעים עלכלי שייט רשומים המ 4,420-, יש כ2018נכון לתחילת 

גדולים יותר. בעשור . יתר כלי השייט מטרים 7עד  נכללים תחת קטגוריה גודל של כלי שייטמ 67%-בישראל. כ

 כלי שייט מידי שנה.  135-האחרון נוספו בממוצע כ

. 96%מקומות עגינה ונמצא בתפוסה של  2,860-עומד על כ הישראלי היצע מקומות העגינה בחופי הים התיכון

 שדוד ואשקלון. תפוסה מלאה, כמו אל קרובות מיעוטןהמעגנות בתפוסה מלאה, כמו הרצליה ותל אביב, ו מרבית

 בבחינת צרכי ענף השייט לשנת היעד יש להתייחס למגמות ולמדיניות כדלקמן:

 קטנים בביקוש להסמכות לכלי שייטעיקבי ורציף גידול  •

, לצד ביקוש מתן מענה לעגינה לכלי השייט של החינוך הימי בכל אחת מהמעגנות הקיימות והחדשות •

 גדל לחינוך ימי ברשויות.

 בתיירות השייט בים התיכון בדגש על מרכז ומזרח הים התיכון.גידול נמשך  •

  .כלי שייט על ידי משרד החקלאות 300-הקפאת ענף הדייג הימי לכ •

 .גידול ופיתוח ענף החקלאות הימית וצרכי עגינה ואחסון של כלי שייט בענף זה •

 .ר, והמחקרמתן מעגנה לעגינה של מספר כלי שייט בודדים עבור תחום הפיקוח, לרבות השיטו •

 

מיליון דולר. אורך החוף הנדרש להקמת  100-כלי שייט נאמדת בכ 700-על פי רספ"ן, עלות הקמת מעגנה לכ

 מטר לכלי בשייט.   1-, על פי מפתח של כבקירוב מטר 700מעגנה הינו 

 להלן:שנוספות תיעשה בהתחשב במשתנים  עגנההבחינה בצורך למ

ההקמה הגבוהות בהקמת מעגנה והתרומה הישירה תרומת המעגנה למשק בהתחשב בעלויות  •

 והעקיפה של המעגנה למשק.

 המחיר החלופי של הקמת המעגנה בגריעת אורך חוף בשטח החופים פתוח. •

 קונפליקטים שבין המעגנה לבין שימושים אחרים במרחב הימי ובהם צלילה, גלישה, קיאקים וכו'.  •

 

 

 

 החוף הישראלי 

 

חלקו . חלקו מוכרז, חלקו אסור לרחצה וחלקו חסר סטטוס, קילומטר 196-הוא כ אורך רצועת החוף בים התיכון

 14-אלף תושבים. סך הכל כ 30ברשויות מעל  קילומטר 121-כקילומטר, מזה  188-הגובל ברשויות הינו כ
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 יםמסך אורך החוף, פנוי. אלף תושבים 30קילומטר ברשויות מעל  11-מזה כ חופים מוכרזים לציבור קילומטר

 קילומטר. 42-לשימוש הציבור כ

מתוך נתוני אגף חופי רחצה של משרד  מקומיותלהלן סקירה של רצועת חוף הים התיכון בסמוך לרשויות 

  95 :2017הפנים, מעודכן לשנת 

 

אלף תושבים( מתאפיינות באוכלוסייה מגוונת, במדרג חברתי  30-פחות מ ןובה רשויותהחוף )לרבות  רשויות

מלונות, ועיקרם  הרשויותיפו ובהרצליה. בחלק מ-בת"א 8זרקא ועד -( בג'סר א10)מתוך  2-כלכלי הנע מ

 ות. אשיש בה מעגנה יש גם שטחי מלונרשות מרוכזים בתל אביב, נתניה וחיפה. בכל 

סה"כ אוכלוסייה, אשכול חברתי כלכלי, שטח בנוי למלונאות בשטח  –ות החוף להלן טבלה ובה פירוט של רשוי

 :לאוהרשות והאם קיימת בה כיום מעגנה או 

מעמד  שם  הרשות
 מוניציפלי

סה"כ  
אוכלוסייה 

 )אלפים(

 אשכול
 1, 10עד  1-)מ

 הנמוך ביותר(

שטח בנוי 
למלונאות )אלף 

 מ"ר(
 מעגנה

  60.1 6 27.8 מועצה אזורית מטה אשר

  48.8 6 54.9 עירייה נהרייה

 V 22.1 4 47.8 עירייה עכו
  - 5 39.4 עירייה קריית ים

 V 136.8 7 279.6 עירייה חיפה
  - 4 20.3 עירייה טירת כרמל

  59.1 8 29.9 מועצה אזורית חוף הכרמל

  .. 2 14.2 מועצה מקומית זרקא-ג'סר א

  63.7 6 91.7 עירייה חדרה

                                                           
 למ"ס, משרד הפנים 95
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  10.1 8 41.9 אזוריתמועצה  עמק חפר

  118.8 6 210.8 עירייה נתניה

  20.8 8 14.9 מועצה אזורית חוף השרון

  - 7 247.3 עירייה ראשון לציון

 V 106.9 8 93.1 עירייה הרצליה
  - 8 6.0 מועצה אזורית גן רווה

 V 496.5 8 438.8 עירייה יפו-תל אביב 
  13.8 5 128.9 עירייה בת ים

 V 39.0 5 221.6 עירייה אשדוד
 V 89.5 5 134.5 עירייה אשקלון

  - 7 16.6 מועצה אזורית חוף אשקלון

  

על ידי גיאופרוספקט  2016במסגרת "סקר סביבתי לחיפוש ולהפקה של נפט ושל גז טבעי בים", שנערך בשנת 

מיליארד  8-נאמד בכלובנטל בע"מ, נמצא כי ערך השירות של הים כמוצר ציבור במישור החוף -בשיתוף עם סדן

 96לקילומטר.₪ 

מהתיירים בארץ מבקרים בחופי  78%-, כ2016על פי סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות שפורסם בשנת 

נוספים  58%-במקור( וכ רואים בחופי ישראל כמצוינים )כך 22%ישראל. מבין התיירים המבקרים בחופים, 

 97.מבקרים בים רואים בו כאטרקטיבימהתיירים ה 80%כטובים מאוד )כך במקור(. סה"כ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מעגנות, כלי שייט ומשתמשים  

 

  מעגנות ומקומות עגינה  6.3.1

 

                                                           
96 http://energy.gov.il/Subjects/OilSearch/Documents/SEA_D_economy_evaluation_122015.pdf 
 2016סקר תיירות נכנסת, משרד התיירות,  97

: מידת שביעות הרצון מהחופים והים בישראל. מקור נתונים: סקר תיירות נכנסת, משרד 17תרשים 
 2016התיירות, 



 

 
סקר 
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, היצע מקומות 2018מעגנות. נכון לשנת  4-מקומות עגינה ב 625-ישראל כהיו לאורך חופי  90-עד לשנות ה

סירות דייג,  280-, מתוכם כמעגנות 7-ב מקומות עגינה 2,860-העגינה בחופי הים התיכון בישראל עומד על כ

 98במעגנת הרצליה. של כלי שייט יבשה לאחסנהמקומות  100-ועוד כ

 

 גמזה: סירות דיי קיבולת כלי שייט מעגנה

 60 130 נמל עכו

 100 360 שביט –חיפה 

  740 הרצליה מעגנת

  300 תל אביב מעגנת

 90 200 נמל יפו

  550 כחולה, אשדודה המעגה

 30 600 ה אשקלוןמעגנ

 280 2,880 סה"כ

 
עיקרי  –מדיניות למרחב הימי של ישראל, כרך א' מסמך . מקור נתונים: כלי שייט וסירות דייג -: מעגנות לכלי שייט קטנים 17 טבלה

 2018; נתוני רספ"ן,  2015, הממצאים

 

 96%-הים התיכון. שיעור התפוסה עומד על כ ףסירות בדרך קבע במעגנות לאורך חו 2,774-יום עוגנות ככ

מסך מקומות העגינה. מעגנת יפו, חיפה, תל אביב ועכו בתפוסה מלאה . מעגנת אשקלון ואשדוד בתפוסה 

 . 80%-של כ

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 שנה / מעגנה
קיבולת 
 מעגנה

תפוסה 
(2017) 

 72% 600 434 463 431 466 472 424 440 400 376 336 310 אשקלון

 89% 550 491 392 397 407 406 388 364 319 413 365 317 אשדוד

 106% 200 211 200 190 203 212 201 192 206 192 193 188 יפו

 129% 300 387 392 398 402 405 413 413 419 424 420 415 ת"א

 103% 740 761 739 740 737 726 746 710 691 789 638 592 הרצליה

 100% 360 361 369 376 360 378 374 400 376 414 390 392 חיפה

 99% 130 129 132 129 140 140 129 127 127 127 127 127 עכו

 96% 2,880 2,774 2,687 2,661 2,715 2,739 2,675 2,646  2,538  2,735  2,469  2,341 סה"כ

 

                                                           
 .2015עיקרי הממצאים, טיוטה לפרסום הציבור, נובמבר  –מסמך מדיניות למרחב הימי של ישראל, כרך א'  98

 2018מקור נתונים: נתוני רספ"ן, : קיבולת ותפוסה של מעגנות בישראל לאורך השנים. 18טבלה 



 

 
סקר 
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מגמת עלייה בשיעור התפוסה במעגנות השונות בישראל, לרבות המעגנה נצפת  2017-ל 2007בין השנים 

 .2010-ו 2009באילת, עם עלייה נקודתית ולאחריה ירידה בין השנים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

העוגנים כולל אלו כלי שייט רלוונטיים לעגינה בשטח הימי של המעגנה,  4,420-, קיימים כ2018נכון לשנת 

  .99 גבוה מסך הקיבולת הקיימת בכלל מעגנות ישראל . מספר זה באילת

 

                                                           
 

 -

 500

 1,000
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 2,000
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

מספר כלי שייט רלוונטיים לעגינה במעגנות קיבולת מעגנות

ים התיכון ושיעור תפוסה מהקיבולת הכוללת. מקור נתונים: נתוני ב ישראל : עגינת כלי שייט במעגנות18תרשים 
 2018רספ"ן, 

מקור נתונים: נתוני  : מספר כלי שייט רלוונטיים למעגנה אל מול קיבולת מעגנות בישראל )כולל אילת(.19תרשים 
 2018רספ"ן, 
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 כלי שייט  6.3.2

 

רשומים, המשמשים לצרכי דייג, נופש, ספורט ושימושים  100 אלף כלי שייט קטנים 23-כישנם , 2014נכון לשנת 

אלף אופנועי ים, שאינם מורשים להיכנס לתחום המעגנות, ומספר כלי שייט באזור הכנרת,  7-אחרים. מהם כ

 הירדן וכיו"ב. 

מטר והן כלי השייט  7-לאורך השנים חלה עלייה במספר כלי השייט הרשומים בישראל, הן כלי שייט מתחת ל

בסקירת מגמות בין השנים מטר. היקף גדול של רישיונות לאופנועי ים, בהשוואה לכלי שייט אחרים.  7 מעל

, שנערכה במסגרת מסמך מדיניות למרחב הימי של ישראל, נמצא כי ישנה מגמת עלייה בסירות 2007-2014

 101וספינות, ומגמת ירידה באופנועי הים )בשל מגבלות שהטיל רספ"ן על אופנועי הים(.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משנת . שיעור זה קבוע החל 15%מטרים מכלל כלי השייט הקטנים הוא  7שיעור כלי השייט שאורכם מעל 

  ועד עתה. 2000

 

 

 

 

 

 

 

 
 –מקור נתונים: מסמך מדיניות למרחב הימי של ישראל, כרך א'  הקטנים בישראל לאורך השנים. שייט: מספר כלי ה21תרשים 

 עיקרי הממצאים

                                                           
 ראה הגדרה החוק לכלי שייט קטנים בפרק הסטטוטורי.  100
 2015סקירה וניתוח מצב קיים, טיוטה לפרסום הציבור, נובמבר -מסמך מדיניות למרחב הימי של ישראל, דוח שלב א' 101

 הימי למרחב מדיניות מסמך .(בישראל הימי המרחב מדיניות דוח מתוך) שנים לפני בישראל שייט כלי: 20 תרשים
 הממצאים עיקרי –' א כרך, ישראל של
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כלי שייט  67%-מהם כ רלוונטיים למעגנות הים התיכון,כלי שייט  4,420-, ישנם כ2018נכון לתחילת שנת 

אלף כלי שייט נוספים, שהינם רשומים כיום  18 102מטרים. 7כלי שייט מעל  33%-מטרים, וכ 7קטנים, עד 

ברספ"ן אך לא נכללו בכלי השייט הרלוונטיים למעגנות, הם אופנועי ים, כלי שייט הרשומים כפעילים באזור 

בשטח הימי וכלי שייט שיצאו משימוש אך לא הוסרו הכנרת והירדן, כלי שייט קטנים שאינם נדרשים לעגינה 

מרישום רספ"ן. המשמעות היא שישנם כלי שייט נוספים הרלוונטיים לאחסנה יבשה במעגנות ובעורף המעגנה, 

 .ובפרט, כלי השייט עבור החינוך הימי

 

 

 

כלי שייט רלוונטיים לעגינה במעגנות, בעיקר  135-תוספת שנתית ממוצע של כנצפתה , 2009-2017בין השנים 

מטרים. בארבע שנים האחרונות,  7כלי שייט מעל  56-מטרים ו 7כלי שייט עד  79עבור כלי שייט פרטיים. מזה, 

כלי שייט. באותן שנים לא חל שינוי  97-ל 79-מטרים, מ 7כלי שייט עד חל גידול בתוספת השנתית הממוצעת ל

 מטרים.  7משמעותי בתוספת השנתית של כלי השייט מעל 

 7-מכלי שייט מסחריים. ביחס לכלי השייט מתחת ל 9%-מבין כלי השייט הרלוונטיים לעגינה במעגנות, כ

מכלי  78%הם כלי שייט מסחריים.  15%מטרים  7הם כלי שייט מסחריים וביחס לכלי שייט מעל  11%מטרים, 

הינם שייט ה. יתר כלי דומהמטרים  7מעל בקטגוריה חלוקה בין כלי השייט ה .השייט הם עבור שימוש פרטי

 מחקר וצרכים נוספים.  ,לצרכי דייג, פיקוחכלי שייט 

 

                                                           
 2018ספ"ן, ינואר נתוני ר 102
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 2018, ן"רספ: נתונים מקור .בישראל במעגנות לעגינה רלוונטיים שייט כלי מספר: 22 תרשים
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מספר רישום 
  מטר7עד 

 סה"כ 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008עד 

  2,346        6 76 77 61 73 66 59 60 40 39 1789 פרטי-נוסעים

  62               4 4     1 1 1     51 מסחרי - שירותים

  137           2   4 6 10 1 3 5 4 2 100 אימונים ימיים

  10                     1           9 מחקר פיקוח

  153               2   2 2 1 2 2 3 139 דייג

                         דייג מכמורת

  185             7 7 10 8 5 1 9 2 2 134 מסחרי-נוסעים

  3                             1     2 פקוח

  30               1   3   1 1 2   3 19 מחקר

דוע     33             2 11 6 10 4             לא י

דוע   16             1 1   1     1       12 לא י

  2,975        11 100 100 91 98 76 67 80 48 49 2255 סה"כ לשנה

 

מספר רישום 
  מטר7מעל 

 סה"כ 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008עד 

  1,107        9 31 50 60 49 36 47 53 55 41 676 פרטי-נוסעים

  45               3 3 6 2 2   1 1   27 מסחרי - שירותים

  137                   4 2 8 4 1   118 אימונים ימיים

  1                                   1 מחקר פיקוח

  76               1   1       1     73 דייג

  2                                   2 דייג מכמורת

  84            1 5 3 6 4 4 4 3 4 2 48 מסחרי-נוסעים

  1                               1     פקוח

  4                   1 1 1           1 מחקר

דוע        -                                   לא י

דוע   4                         1     1   2 לא י

  1,461        10 40 57 74 60 45 59 62 63 43 948 סה"כ לשנה

 

מתוך: נתוני מקור שהועברו  מטרים )למטה(. 7מטרים )למעלה( ומעל  7עד  : כלי שייט בישראל בחלוקה לכלי שייט23תרשים 
 2018מרספ"ן, 

מספר רישום   סה"כ כלי שיט

 3,453 פרטי-נוסעים

 107 מסחרי - שירותים

 274 אימונים ימיים

 11 מחקר פיקוח

 229 דייג

 2 דייג מכמורת

 269 מסחרי-נוסעים

 4 פקוח

 34 מחקר

דוע  33 לא י

דוע  20 לא י

 4,436 סה"כ לשנה

 

 נתוני: מתוך .שימושים לפי בישראל שייט כלי כ"סה: 25 תרשים
 2018, ן"מרספ שהועברו מקור
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 משיטים ובעלי רישיונות  6.3.3

 

מטרים דורשים רישיון. המחלקה לכלי שייט  7כוח סוס או מעל  6על פי תקנות השייט בישראל, כלי שייט מעל 

 :103 קטנים ברספ"ן אחראית לרישוי כלי השייט ולהסמכת משיטים בדרגות השונות

 : אופנוע ים הנושא עד שלושה אנשים11משיט  •

 כ"ס( 150חופי )עד  שייט: סירת מנוע עוצמה א' ל12משיט  •

 מטרים. ללא הגבלת הספק מנוע 8.5: סירת מנוע עוצמה ב' שאורכה עד 13משיט  •

 חופי שייט: סירת נוסעים בשכר ל20משיט  •

 חופי במסגרת אגודות ספורט ובתי ספר ימיים שייט: מפרשית ל21משיט  •

 חופי שייט: ספינה ל30שיט מ •

 בינ"ל( שייטאיש ב 15חופי ) שייטנוסעים ל 55: ספינת נוסעים בשכר עד 40משיט  •

 כ"ס 500חופי שאינה עולה על  שייט: ספינה גוררת ל50משיט  •

 : ספינה למסע בין לאומי60משיט  •

אופנועי ים, סירות א',  –מהתושבים במדינה מחזיקים ברישיון משיט על מגוון סוגיו  1%-, כ2017נכון לשנת 

 אלף הסמכות(. 216-אלף איש שביצעו כ 90-סירות ב', ספינות חופי ובינלאומי )כ

הסמכות לכלי שייט בוצעו מידי שנה. בין שנים אלו, גידול שנתי  6,260-בממוצע, כ 2008-2017בין השנים 

 104במספר ההסמכות לכלי שייט קטנים. 5.5%-ממוצע של כ

 

 2017מקור נתונים: רספ"ן  : בעלי הסמכה לתעודות משיט בישראל )אלפים מעוגל(.26תרשים 

                                                           
 אתר רשות הספנות והנמלים, משרד התחבורה 103
 נתוני רספ"ן 104
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( וסירות דומות 28%(, סירות מנוע עוצמה א' לשייט חופי )31%עיקר הסמכות המשיטים הן עבור אופנועי ים )

 (. 10%( וספינה לשייט חופי )20%מטר ) 8.5שאורכן 

 

הסמכות בשנה( ניכר כי לאורך השנים מספר הסמכות  1,000)מעל  תבהשוואה בין ההסמכות הפופולאריו

מטר.  8.5דומה עבור סירת מנוע עוצמה א', ומגמת עלייה בהסמכות לספינה לשייט חופי ובסירות מנוע מעל 

 מנגד, מספר ההסמכות לאופנועי הים לאורך השנים במגמת ירידה.

 

 

 

 2018מתוך: נתוני מקור שהועברו מרספ"ן,  : הסמכות משיטים לפי שנים וסוגי הסמכה.27תרשים 
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אופנוע ים סירת מנוע עוצמה א מטר8.5סירת מנוע מעל 

סירת נוסעים בשכר מפרשית ספינה

ספינת נוסעים בשכר   ספינה גוררת ספינה למסע בין לאומי

לא ידוע

 2017מקור נתונים: רספ"ן  : הסמכת משיטים לפי כלי שייט ולאורך שנים.28תרשים 
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ניתן לייחס זאת לרגולציות שמפעילה רספ"ן ומפעילות הרשויות המקומיות וההגבלות להכנסת כלי השייט הללו 

משתלבים עם לחופים ולמעגנות; בעוד שאופנועי הים יכולים לשוט במים רדודים ובתנאי ים שונים, הם אינם 

פעילות כלי השייט האחרים. בתקנות השייט חל איסור לכניסת אופנועי ים לחופי ים מוכרזים, וכן ישנן מגבלות 

מהירות ומרחק. בשל תאונות רבות שנגרמו, רשויות מקומיות החלו לסגור את החופים לאופנועי הים. כיום ישנו 

 .105 איסור שימוש של אופנועי ים במעגנות

הסמכות בשנה( נמצא כי מספר ההסמכות לסירת  1,000-בהשוואה בין הסמכות משיטים אחרות )בהן פחות מ

לאורך השנים. מספר ההסמכות לספינת נוסעים בשכר ולספינת נוסעים בשכר דומה, ואף נמצא במגמת עלייה 

, לאחר מגמת ירידה בשנים קודם לכן. מספר הסמכות להשטת 2012מסע בינלאומי במגמת עלייה החל משנת 

 .106 מפרשית במגמת עלייה, עם עליות וירידות חדות לאורך השנים. מגמה זו איננה יציבה

                                                           
 2015סקירה וניתוח מצב קיים, טיוטה לפרסום הציבור, נובמבר  -מסמך מדיניות למרחב הימי של ישראל, דוח שלב א' 105
 נתוני רספ"ן 106
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אופנוע ים סירת מנוע עוצמה א מטר8.5סירת מנוע מעל  ספינה לשייט חופי

 2017מקור נתונים: רספ"ן  ל הסמכות משיטים לכלי שייט פופולאריים לפי שנים.: מגמות ש29תרשים 

 2017לפי סוג הסמכה וחודש בשנה. מתוך: נתוני מקור רספ"ן  2017: הסמכות משיטים לשנת 30תרשים 
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מכה זו במגמת עלייה משמעותית אך נקודתית לא נכלל בניתוח זה הסמכות משיטים להשטת ספינה גוררת. הס

 2016הסמכות מידי שנה, כאשר בשנת  13-ל 3התרחשו בין  2008-2016בשנתיים האחרונות. בין השנים 

רישיונות בחודש.  550-, הונפקו בממוצע כ2017הסמכות. בשנת  22נרשמו  2017הסמכות ובשנת  34נרשמו 

 הרישיונות החדשים הוא הגבוה ביותר.בחודשים מאי, יולי וספטמבר מספר מנפיקי 

 

 משתמשים ושימושים נוספים בתחום המעגנות 6.3.4

 

 פורמליים: תמשיםמש

 

 דייג

בהן עוגנות סירות דייגים הן נמל עכו, מעגן שביט, נמל יפו, מעגנת  לאורך חוף הים התיכון בישראלהמעגנות 

נמל אשדוד משמש את  נמל יפו, מעגנת שביט ונמל עכו מוגדרים  הרצליה, מעגנת אשדוד ומעגנת אשקלון.

ספינות הדייג הגדולות, והוא כולל שלושה רציפים לדייג. מבין הרציפים בנמל אשדוד, רציף אחד בהסכם חכירה 

שלפי משרד החקלאות מצבו הפיזי והרגולוטרי בעייתי ואינו מאפשר בשלב  2029עם משרד החקלאות עד 

שלפי משרד החקלאות הינו נחות מבחינת אפשרויות  11רציף נוסף, מספר  נה לחקלאות הימית.המידי, מתן מע

הגישה לכלי שייט והעדר גישה מצד היבשה, למעט הולכי רגל, ממדי כלי השייט האפשריים והקרבה למסוף 

ביותר  האשלג על היבטי איכות סביבה הנובעים מכך.הרציף אינו מהווה מענה לחקלאות ימית ומענה חלקי

אתרים נוספים בהם עוגנות  לדייג. הרציף השלישי משמש לעגינת ספינות מכמורת אך לא הוגדר כך רשמית.

, אתרים אלו אינם בגדר מעגנות מוסדרות והם חסרים זרקא, נהריה וחוף דור-סירות דייגים הם ג'סר א

 . בתשתיות מותאמות

סירות דייג.  300-כראל מכסה מקסימלית של קבע משרד החקלאות ביש 2015, בשנת בשל מצב הדגים בים

ניתן להחליף סירה בסירה, אך כלי שייט לצרכים אלו.  300המשמעות היא כי מספר הסירות הינו לכל היותר 
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במסמך המדיניות למרחב הימי  107קטן ככל שיוצאים אנשים מענף זה.יגדל, אלא ילא  הכולל מספר כלי השייט 

ם את אזורי דיג המכמורת כך שבשלב הראשון יאסרו לפעילות באזורים של ישראל בים התיכון מוצע לצמצ

שהוגדרו במסמך המדיניות כשטחים לחיפוש שמורות טבע ובשלב השני, בהתאם לצורך, יאסרו גם בשטחים 

 .108 שהוגדרו כשטח ימי מיוחד

מכלי השייט בענף הדייג היו פעילים. בשנים האחרונות ירידה בביקוש  60%-, רק כ2013על פי נתוני שנת 

השייט שאינם פעילים לענף בשל מגוון סיבות: התמעטות הדגה, דמי עגינה מוזלים, עונתיות ועוד. עיקר כלי 

 109נמצאים בנמלים הגדולים, ובהם אשדוד, אשקלון וחיפה.

 

 

 

 חקלאות ימית

 

במי ים. החקלאות הימית מתקיימת ברובה  החקלאות הימית כוללת גידולים של בעלי חיים או צמחים ימיים

לפי משרד  תר. בכלובי דגים ובחוות דגים בים הפתוח, המאפשר תוספת מזון טבעית ומים באיכות גבוהה יו

החקלאות, הענף עומד בפני פריצת דרך עקב פיתוח טכנולוגיות ייחודיות של כלובי דגים המאפשרות הקמת 

חוסר במקומות עגינה מהווה חסם  חוות כלובי דגים העמידות לתנאים הקשים בים הפתוח מול חופי ישראל.

 להתפתחות הענף.

. הדגים בריאות על ושמירה טורפים של כניסה למנוע בכדי ברשתות טיפול, מזון באספקת כרוך הדגים גידול

 בין) גדולים שייט כלי(, ב"וכיו קירור, רשתות) ויבשתי מים צמוד ואחסון עגינה מקום דורש הדגים חוות תפעול

השייט יוצא מידי יום להעביר את המזון להאכלת הדגים בכלובים ופעם עד  כלי .אנשים וצוות( מטרים 10-20

 הדייג מפעילות שונה הימית החקלאות, זה במובן. ליבשה חזרה מהים דגים משנעים בשבוע שלוש פעמים

 .דומה העגינה צרכיבהיקפים וב

החליטה ממשלת ישראל לקדם ענף זה ופרט, לעודד יזמות לגידול דגים, לפתח תשתיות ולקדם  90-בשנות ה

בים הפתוח מול אשדוד  2-באשדוד ו 2ארבע חוות בענף זה בישראל, קיימות את תחום המחקר והפיתוח. כיום 

נהגים,  –מועסקים באופן עקיף  3-מועסקים באופן ישיר, ועל כל מועסק כ 25-ל 15ומול מכמורת. בכל חווה בין 

ספקי שירותים, סוחרים, מוכרים ועוד. פוטנציאל הצמיחה של החקלאות הימית כמקור מזון הוא גבוה, אך הוא 

 110וך בעלויות גבוהות הפוגעות בכדאיות הכלכלית של ענף זה.כר

                                                           
 ניר פרוימן, מנהל אגף בכיר )דייג וחקלאות מים(, משרד החקלאות ופיתוח הכפר 107
 2018ספח תיקונים לטיוטת מסמך המדיניות למרחב הימי של ישראל בים התיכון, אפריל נ 108
 .2015עיקרי הממצאים, טיוטה לפרסום הציבור, נובמבר  –מסמך מדיניות למרחב הימי של ישראל, כרך א'  109
 עיקרי הדברים –יות המרחב הימי, כרך א' מסמך מדינ 110

 הימי למרחב מדיניות מסמך מתוך .(כחול) פעילות סירות מול אל( אדום) רשומות דיג סירות מספר: 31 תרשים
 2015, הממצאים עיקרי –' א כרך, ישראל של



 

 
 לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ                                                      142 | סקר וניתוח מצב קיים

 

 

הועתק הכלוב האחרון לנמל אשדוד על פי  2008תחילה החקלאות הימית התקיימה במפרץ אילת. בשנת 

 טון דגים. עם השנים, כמות הייצור עולה בהדרגה. 1,000-החלטת ממשלה, ובשנה שלאחר מכן ייצרו החוות כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מוסד שמואל נאמן ומשרד החקלאות גיבשו מסמך מדיניות בנושא פיתוח בר קיימא של חקלאות  2015בשנת 

קמ"ר בחלוקה לשלושה מוקדים  100זה מציע להקצות שטחים בהיקף של ימית בים התיכון של ישראל. מסמך 

תחזית זו מתבססת על תרחיש ביקוש מורחב של התפתחות החקלאות   111בחופי ישראל, חיפה, חדרה ואשדוד.

-קמ"ר נוספים כמקדם אי מימוש בשל אי הוודאות הגבוהה. התחזית כוללת כ 10הימית בישראל ושריון של 

 .2035ם קיימים ומתוכננים עד שנת קמ"ר שטחי 17.74

בהמשך לעבודה זו, אותרו שטחים במרחב הימי המיועדים להקמת חוות כלובי דגים בהיקפים של עשרות רבות 

של אלפי טון בשנה. מנהל התכנון אימץ באופן עקרוני את האיתורים שנמצאו והטמיע אותם ב"מסמך המדיניות 

אלף טון בשנה  12-כבר כיום יש תכניות מפורטות בתוקף המאפשרות תפוקה של כ למרחב הימי של ישראל".

מהקיים( מול נמל אשדוד. תכניות נוספות לתפוקה של עשרות אלפי טון נוספים בשנה נמצאות בשלבי  5פי )

וש קידום מול חופי אשקלון וחיפה וכן תכנית מצומצמת למו"פ בתחומי החלקאות הימית מול מכמורת. תנאי למימ

תכניות קיימות וחדשות הינו יצירת תשתיות עורף תפעולי הולמות בדרום ובצפון, מעבר לקיים כיום בנמל אשדוד 

ובמעגנת שביט. קיים גם פוטנציאל לחלקאות ימית באזור המרכז, מול חדרה או נתניה, אך זאת בתנאי כי 

 .112 יפותחו פתרונות עגינה ותשתיות נוספות במרחק סביר מאזור זה

 

                                                           
 2015פיתוח בר קיימא של חקלאות ימית בים התיכון בישראל, מוסד שמואל נאמן,  111
פתרונות נדרשים לעורף תפעולי בחופי ישראל עבור חוות לגידול דגים בים הפתוח, מרץ  -מסמך החקלאות ופיתוח הכפר 112

 13.8נספח  -2017

 –: תפוקת הדגים מייצור בחקלאות הימית בישראל. מתוך מסמך מדיניות למרחב הימי של ישראל, כרך א' 32תרשים 
 2015עיקרי הממצאים, 

, לפי אזור וסדר עדיפות לכל אזור. מתוך מסמך פיתוח בר קיימא במים : שטחים מועדפים למיקום חקלאות ימית33תרשים 
 של חקלאות ימית בים התיכון בישראל, מוסד שמואל נאמן
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  :נדרשים ומיקומים שטחים

 להלן ריכוז השטחים הדרושים לעורף התפעולי:,  113גרמה שהוכנה לאחרונה עבור משרד התיירותעפ"י הפרו

 

 מתוך דו"ח מכון שמואל נאמן, מיקום רצוי לעורף תפעולי בהקשר של מרחק מחוף ונגישות יהיה:

 

 

 

 שטח קרקע: צרכי

לפי מפתח של יחידה בסיסית עבור חברה אחת לתפוקה שנתית של  אות הימיתקלהחשטחי הקרקע של צרכי 

 :החקלאות הימית , פירוט נוסף ניתן למצוא בנספחכאןמובאים טון/שנה,  5,000

הכולל עגינה קבועה, עמדת ספינות לפריקה וטעינה, פריקת דגים לשיווק )בדולבים(  -רציף בקו המים •

וטעינת משאיות קירור, העמסה של מזון, דגיגים, ציוד וצוות. כמו כן פריקה והעמסה של רשתות וחלקים 

 מטר 85 -המים קו על ומתקנים וטעינה פריקה לעגינה רציף אורךבים. שונים המרכיבים את חוות הכלו

 .דגים כלובי אסדת לשירות מטר 120-200 עד

אחסון מזון וציוד תפעולי יומיומי, ייצור קרח, אפשרויות גישה, תמרון  -עורף קדמי בשטח ציוד לרציף •

 -המים וקו רציף צמוד כלובים. שטחוחנייה לפריקה והעמסת רכב תפעולי, כולל סמיטריילרים, תיקון 

 דונם 0.5-כ

מחסני ציוד, בית מלאכה, שטח תחזוקה לרשתות, ציוד  -בקרבתו או( עדיף) הנמל בתוך אחורי עורף •

 בקו הכרחי לא, במעגנה רצוי נוסף צלילה, משרדים, שירותי עובדים, חניית רכב פרטי ותפעולי. שטח

 דונם 2.5-כ -'ועוד משרדים, אחזקה, אחסון עבור, המים

קיים יתרון לגודל וצריכת אורך רציף )כמו גם שטח צמוד ושטח נוסף( ליחידת תפוקה, הקטנים באופן  •

 יחסי עם העלייה בהיקפי הייצור.

 

הפרוגרמה אינה כוללת בשלב זה צרכים אפשריים נוספים לגידול דגם בכלובים, כגון גידול אצות ואחרים בהנחה 

 דגים יוכל לשרת יוזמות נוספות.כי עורף תפעולי עבור כלובי 

 

 :ייטש כלי סוגיו ימיצרכי שטח 

 קיימות טכנולוגיות שונות המצריכות שימוש בכלים שונים המשפיעות על אורך הרציף ועל עומק בריכת המעגן:

מנתונים של חברות קיימות העוסקות בכלובים קבועים בתוך הנמל ובצמוד לשובר הגלים,  - . כלובים קבועים1

השיט המשוערים עבור חוות כלובי דגים בים הפתוח בהנחה כי החברה מפעילה חוות כלובים בתפוקה של כלי 

 טון/שנה: 5,000-כ

                                                           
פתרונות נדרשים לעורף תפעולי בחופי ישראל עבור חוות לגידול דגים בים הפתוח, מרץ  -פרמסמך החקלאות ופיתוח הכ 113

 13.8נספח  -2017
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 מ' 7אורך עד  -סירת שירות מהירה קטנה לצוללנים ולהאכלה •

 טון 3-4מ',  12-אורך כ -ספינת שירות בינונית להאכלה ותחזוקה •

 טון 30-40מ', קיבולת  29עד  24-אורך של כ -לשלייה וגרירותכלי שיט עם כננת/ מנוף לאספקת מזון,  •

 

תפיסת העבודה הינה כי כל התשתית הלוגיסטית נמצאת על אסדה ולכן הדרישה  -כלובי דגים באסדה 

 לשטחי רציף הינה לעגינה לצורך פריקה וטעינה בלבד, אך מדובר בכלי שיט גדולים יחסית:

 טון. 300-400מ', קיבולת  60-100-אורך כ -כלי שיט גדול לאספקה •

 כלי שיט נוספים קטנים לשרות באסדה •

 

 :סוערים אוויר מזג בתנאי שיווק לעמדות ימי שטח

בשל האפשרות כי בתקופות מסוימות, בעיקר בחורף, תנאי מזג האוויר לא יאפשרו פעולות שיווק )שלייה בים 

לאורך  הדגים לכלובי ת מקוםת הקצאשדרנ ,הפתוח( ותידרש גרירת כלובים אל מקום מוגן בתוך המעגנה

שהייה של מספר  לצורך . זאתמ' 10-15מ' ועומק המים של  20בקוטר שלא יעלה על  או שובר גלים הרציף

 ימים עד שבועיים.

 

מקומות עגינה לסירות בגדלים  לרבות אספקתחקלאות הימית נדרש פתרון בתחום העורף התפעולי תחום הל

נמלי חיפה ואשדוד אינם מותאמים כיום לבסיס לוגיסטי לחקלאות הימית בהיותם . לפי משרד החקלאות, שונים

 אות הימית.קלביחס לכלי השיט של הח , זאתבממדי ענק ה ואוניות צוברמיועדים לפריקת וטעינת אוניות מכול

 

יעודיים  הנמלים אינם מיועדים לעגינה ולמתקני אחסון ותפעול קבועים לאורך הרציפים, אלא אם יוקצו רציפים

תפוסה מלאה,  אות הימית עקב:קלמתאימות לשמש כעורף תפעולי לח ןלכך. המעגנות כיום בישראל אינ

קטיעת המעבר החופי וחסימת הנגישות  ,ים(חזותי יםריחות, לכלוך ומפגע)קונפליקטים עם שימושי פנאי ונופש 

שטח עורף תפעולי גדול , נה לשאתם כלי שייט ייעודים ומתקנים החורגים במידותיהם מכושרה של המעג למים,

. ומתקני רציף יעודיים שדורשים הפרדה פיזית, שטחים כולל תנועת רכב מסחריהבעל אופי לוגיסטי תעשייתי 

לפיכך בפיתוח מעגנות עתידיות לצורכי פנאי ונופש, יהוו נושאים אלה קושי מהותי בשילוב החקלאות הימית 

 במעגנה.

 

 ימי שיטור

למשטרת ישראל מערך שיטור ימי אשר עוסק במניעת הברחות סמים ונשק לחופי ישראל וכן בהצלה וסיוע 

"למלא את תפקידי המשטרה לספינות במצוקה. על פי הוראות המשטרה, תפקידו של מערך השיטור הימי הוא 

   114ברצועת מימי החופין של ישראל, ככלל, ואכיפת החוקים הנוגעים לכלי שייט, בפרט".

 בין תפקידיו נמנים:

 .ביצוע פעולות הצלה בים בעת צורך, למעט בחופי רחצה מוכרזים .1

 .אכיפת החוק בעניין שימוש בכלי שייט קטנים הפועלים בחופי רחצה .2

 .סיוע בפעולות הצלה של גורמים אחרים הפועלים בים .3

נמלים המשמשים מניעת כניסה ויציאה מישראל של אנשים, בכלי שייט )למעט אוניות(, שלא דרך  .4

 .תחנות גבול

 .מניעת הברחות, בכלי שייט קטנים, של סמים, דברי ערך ואמצעי לחימה .5

                                                           
 ייעוד ותפקידים, פקודות משטרת ישראל של המפקח הכללי –הוראות המשטרה, מערך השיטור הימי  114

https://haipo.co.il/item/42297  ,26  ,2017לינואר 

https://haipo.co.il/item/42297
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 .אכיפת החוק בעניין חובת רישוי כלי שייט ומפעיליהם .6

 .שמירה על הסדר הציבורי ברצועת מימי החופין של מדינת ישראל .7

 

מערך השיטור הימי כולל מספר נקודות לאורך הים התיכון: הרצליה, תל אביב, נמל חיפה ואשקלון. במערך 

רכש המערך  2017. בשנת Sea Dogאופנועי ים מסוג  4הכולל )לרבות אילת וכנרת( עשרה אופנועי ים בהם 

השיטור הימי לרב ישנו  באזור העגינה של מערך 115סירות חדשות שצפויות להחליף את הסירות הישנות. 10-כ

 .116 מקומות עגינה, ועוגנים בו כלי שייט קטנים ואופנועי ים 4עד  3-רציף נפרד הכולל כ

 ומחקר ימי  ניטורו פיקוח סביבתי

כלי שייט רשומים לצרכי מחקר ופיקוח,  50-מחקר ופיקוח הינו ענף שהתפתח בעשורים האחרונים. סה"כ כ

מסך כלי השייט  63%כלי שייט ) 30-היו רשומים כ 2008מטרים. עד שנת  7-רובם כלי שייט קטנים מתחת ל

 .117 גידול מזערי של כלי שייט למחקר בלבדחל בענף זה(. בשנים האחרונות 

פר עשורים נעשה בעיקר שימוש בסירות קטנות שנגררות על עגלה ואינן מצריכות מקום עגינה. בשנים לפני מס

 .118 מטר 20האחרונות נרכשו כלי שייט גדולים, שאורכם עולה על 

 הפיקוח הסביבתי מתבצע על ידי שלושה גורמים עיקריים:

ה יבשה. פיקוח בעיקר על לרשות הטבע והגנים שלוש סירות העוגנות באחסנ - רשות הטבע והגנים •

 שמורות טבע המתבצע מספר פעמים בשבוע.

תהיה אמונה על פיקוח הדייג, לרבות דייג עמוק המתקיים במים  ( בעתיד הקרוב) - רט"ג  •

הטריטוריאליים של ישראל. לשם כך, רט"ג בתהליכי רכישה של שתי סירות גדולות שיידרשו מקום 

 119עגינה במעגנות.

אגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה אמון על המחקר והפיקוח סביבתי  - הסביבההמשרד לאיכות  •

המשרד להגנת  2013במרחב הימי בישראל. על פי מסמך אשכול פיקוח והסברה, סיכום פעילות 

"למזער לצמצם באופן המרבי את הנזקים מהאיומים השונים בהתאם הסביבה, תפקיד האגף הוא 

פית: צמצום וטיוב של ההזרמות לים ממקורות יבשתיים, פיקוח ואכיפה לעקרונות שמירת הסביבה החו

על תנועת הספנות ושינוע הדלק, מניעת השלכת פסולת בחופי הים, הגברת המוכנות הלאומית לטיפול 

באירועי זיהום ים בשמן ומתן מענה לאתגרים החדשים של קידוחי גז ונפט מהים העמוק, ניטור הים 

  120מחקרים על הסביבה הימית וטיפול בסיבה החופית במובנה הרחב ביותר".והגברת איסוף הידע וה

הפיקוח מתבצע אודות זיהום או אירוע מיוחד שבו נדרשת פעילות חירום למזעור נזקים ומניעת דליפות. 

סירות של הפיקוח הסביבתי של המשרד לאיכות הסביבה באשקלון, סירה קטנה  2במצב הקיים עוגנת 

יבתי באשדוד, מספר סירות במחלקה לפיקוח סביבתי בנמל אשדוד, ומספר סירות במחלקה לפיקוח סב

בנמל חיפה. מספר סירות נוספות בשיתוף עם חברת החשמל לטיפול ופיקוח על איכות הסביבה 

סירות פקוח גדולות  2חיפה, חדרה, אשדוד ואשקלון. בתהליכי רכישה של  –באזורים רלוונטיים 

 121שיידרשו מקום עגינה.

                                                           
 ייעוד ותפקידים, פקודות משטרת ישראל של המפקח הכללי –הוראות המשטרה, מערך השיטור הימי  115

https://haipo.co.il/item/42297  ,26  ,2017לינואר 
 רמי צדוק, אקולוג ימי וחלק מצוות התכנון של תכנית המתאר 116
 2018נתוני רספ"ן,  117
 רמי צדוק, אקולוג ימי וחלק מצוות התכנון של תכנית המתאר 118
 שם. 119
 , המשרד להגנת הסביבה2013אשכול פיקוח והסברה, סיכום פעילות  120
 רמי צדוק, אקולוג ימי וחלק מצוות התכנון של תכנית המתאר 121

https://haipo.co.il/item/42297


 

 
 לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ                                                      146 | סקר וניתוח מצב קיים

 

 

 במעגן שביט. העוגנים בודדים שייט כלירשות העתיקות ל •

 

סירה במעגנת אשדוד,  –משתמש במספר כלי שייט גדולים בפריסה לאורך חוף הים התיכון  תחום המחקר הימי

מטר( במעגנה הרצליה וסירה בנמל חיפה. בנוסף, מספר סירות בעגינה יבשה. פעילות  24סירה גדולה )

 המחקר משתנה בהתאם לחברה המפעילה ולכלי השייט. 

ימים בשבוע  3-4בהרצליה פעילות המחקר נערכת  באשדוד פעילות המחקר נערכת מספר פעמים בחודש,

וכוללת גיחות קצרות וגיחות למספר ימים ופעילות המחקר בחיפה מתרחשת מספר פעמים בחודש בגין 

 הוצאות תפעול גבוהות.

 הגז הטבעי

גז טבעי הוא מקור אנרגיה שנוצר בתהליך טבעי במעמקי האדמה והוא חשוב להנעת תחנות כוח לייצור חשמל, 

מצרכי  50%-מפעלים ועוד. ניצולו של הגז כרוכה בהובלתו משדות הגז אל הצרכנים באמצעות צינור גז. כיום כ

  .122 האנרגיה של ישראל מסופקים ממאגרי הגז הטבעי

בשטחי המים הכלכליים של ישראל נערכו מספר קידוחים בהם התגלו מאגרי גז. בקידוח מול חופי אשקלון 

 2009מאגר זה משמש את חברת החשמל. בשנת  2004מסחרית והחל משנת התגלתה כמות  1990בשנת 

שלושה מאגרים  2010התגלו שלושה מאגרים גדולים של גז טבעי בסמוך לראש הכרמל וחופי חדרה. משנת 

 נוספים שעדיין לא מפותחים.

, אודות מיםוה האנרגיה, הלאומיות התשתיות  משרדבעל פי שיחה שנערכה עם אילן נסים, ראש אגף סביבה 

צרכי הגז הטבעי בסביבה הימית עלה כי נדרש עורף נמל משמעותי וכן כי גודל הסירות המינימלי בהן נעשה 

מטר. כפועל יוצא, המעגנות אינן מספקות מענה לצרכי הענף ובמצב הקיים ניתנו  50שימוש בענף זה הוא 

 .123 שטחים בנמלים במטרה לספק מענה הולם

 

 ימי וספורט חינוך

החינוך הימי כולל את החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בתחום השייט והכרת הים, והוא מתקיים החל מגילאים 

וכן בחוגי שייט ואגודות  בתי ספר ימייםב )פורמלי( . החינוך הימי מתבצע כחלק מפעילות משרד החינוךקטנים

ככלל, נושא החינוך הימי )להבדיל מחלקו של  .להרחבה( החינוך הימיפרק בראה ) פרטיות )בלתי פורמלי(

הספורט הימי הפרטי( נכלל תחת המשתמשים הפורמליים בהיותו הכלל תחת גופים מאוגדים המחזיקים 

 ברישיון. 

 בתי ספר פרטיים לשייט

בתי הספר הפרטיים לשייט מסמיכים משיטי יאכטות, מפרשיות, אופנועי ים, סירות ועוד. חלק מבתי הספר 

הסמכות משיטים לתחומים ספציפיים )על פי רב השטת יאכטות ומפרשיות או השטת אופנועי ים וסירות(  עורכים

ואחרים מציעים את מגוון ההסמכות הקיימות. בחלק מבתי הספר לשייט מוצע גם ציוד להשכרה, ובמקרים 

 124.אחרים נמצאים מועדונים פרטיים להשכרת ציוד בסמוך להם, העובדים עמם בשיתוף פעולה

                                                           
 עיקרי הדברים –סמך מדיניות המרחב הימי, כרך א' מ 122
 2018פברואר  והמים האנרגיה, הלאומיות התשתיות משרדבאילן נסים, ראש אגף סביבה  123
 .2015עיקרי הממצאים, טיוטה לפרסום הציבור, נובמבר  –מסמך מדיניות למרחב הימי של ישראל, כרך א'  124
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-בתי הספר הפרטיים פרוסים לאורך רצועת החוף ובעיקרם בסמוך למעגנות. סה"כ, על פי סקירה ראשונית, כ

 מעגנהבתי ספר פרטיים ב 8בתי ספר בחיפה,  4סניפים של בתי ספר פרטיים לשייט על פי החלוקה הבאה:  20

 בתי ספר במעגנת אשדוד.  4-תל אביב ו מעגנהבתי ספר ב 3הרצליה, 

 י שייט פרטייםמועדונ

 

מועדוני שייט פרטיים לאורך רצועת החוף. בכל מעגנה בין מועדון אחד  14קיימים בישראל  2015נכון לשנת 

חברים כל מועדון. זאת למעט במעגנה הרצליה, הכוללת שישה  15-30לשניים, ועל פי רב הם כוללים בין 

כלי שייט להשכרה במועדונים  2,000-סך הכל, כחברים במועדון. ב 130-חברים, בממוצע כ 800-מועדוני שייט ו

  125חברים. 4,500-מועדונים יאכטות פרטיים בהם כ 10-משתמשים. בנוסף, כ 4,500-אלו וכ

 לילהמועדוני צ

 

, הערכה היא כי ישנם כחצי מיליון צוללים. פעילות זו מוסדרת בחוק הצלילה וחוק השייט. עיקר 2015נכון לשנת 

באזורי חוף סלעיים, אך ישנם מקומות אסורים לצלילה. הצלילה מתבצעת לרב במרחק של פעילות הצלילה הם 

עם  .. חלק ממועדוני הצלילה ממוקמים במעגנות כמו גם כלי השייט היעודיים לצולליםמייל מהחוף 6עד  4-כ

בהם הצוללים נמצאים בקונפליקט עם כלי השייט השטים בסמוך למעגנות ועם הדייגים בשל הציוד זאת, 

  .126משתמשים

 

 משתמשים בלתי פורמליים

 

פרק זה עוסק במשתמשים נוספים העוסקים בפעילות ספורט ונופש בים, שאיננה מצריכה רישיון שייט. בין אלו 

את אלו ניתן לראות כחלק ניכר  נכללים גלשני רוח, גלשני גלים, חותרי סאפ, קיאקים, ומשתמשים אחרים.

ספורט הימיים משתמשים במעגנה. הדבר תלוי פעילות, מיקום, מועדון מהספורט הימי. לא כל משתמשי ה

 בנוסף לאלו, נכללת גם פעילות הבילוי והרחצה בחוף הים. ועוד. 

חופי רחצה מוכרזים בחופי הים התיכון, הכוללים גם שירותי הצלה. פעילות זו מתקיימת גם בחופי  135-כיום כ

במגוון פעילויות בהן שחייה, פעילות ספורטיבית על מגוון תחומיה, הים שאינם מוכרזים. משתמשים אלו עוסקים 

 אינו ידוע. גדול אך דיג, חתירה, רחצה ועוד. היקף המשתמשים

 127 גלישה

 

ענף הגלישה כולל את גלישת הרוח, הגלים וסאפ ונכללים בו מגוון נרחב של משתמשים. עיקר הפעילות של 

ה, מכמורת, חוף תל ברוך, חוף בת יחוף מעגן מיכאל, חוף קיסר ענף זה מתקיימת בחוף הכרמל, חוף הבונים,

 ים, חוף ראשון לציון ופלמחים. מדובר בחופי ים שאינם בקרבת מעגנות כיום. 

ברובן נערכות לאורך קו החוף, באשדוד, פלמחים, בת ים, ת"א יפו, הרצליה, נתניה,  בענף הגלישה התחרויות

ם משתמשים בתחום השייט הספורטיבי, המתחרים בישראל ובעולם חיפה ונהריה. מלבד משתמשים אלו ישנ

 בענף זה. ביחס למספר המשתמשים בענף זה, מספר ההישגים הוא הגבוה ביותר.

                                                           
 שם 125
 שם 126
; מידע שנאסף על ידי ראובן   2015עיקרי הממצאים, טיוטה לפרסום הציבור, נובמבר  –מסמך מדיניות למרחב הימי של ישראל, כרך א'  127

 אברמוביץ'.
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 קיאקים

 

סירת חתירה באמצעות משוטים, בעיקר עבור ספורט ופנאי. ניתן לשוט בים הפתוח וכן בנהרות, בקבוצות 

פן עצמאי. כיום מספר בתי ספר לקיאקים לאורך מישור החוף כאשר מאורגנות במסגרת פנאי ונופש וכן באו

שעות. בנוסף, מספר מועדוני קיאקים באזורים אלו המאפשרים גם השכרת  4-קורס קיאקים אורך בממוצע כ

 ציוד לחברים שלהם ולמבקרים אחרים, וכן חנויות להשכרת ציוד בסמוך לאתרים פופולאריים בענף. 

יים בענף זה הם ראש הנקרה, חיפה, חוף הבונים, חוף מכמורת, חוף תל ברוך, יפו, אזורי השייט הפופולאר

 .128 ראשון לציון ופלמחים. מספר המשתמשים בענף זה אינו ידוע

 דייג חובבני

 

אלף משתמשים בעלי רובי  15-אלף דייגים חובבנים עוסקים בדיג לפחות פעם בשנה וכ 70-על פי הערכות, כ

זה נפרסים על כל שכבות הגיל ומגוון אוכלוסייה נרחב. דיג חובבים, הכולל חכות צייד. המשתמשים בענף 

 .129 מהחוף, איננו מחויב ברישיון

 תיירות קרוז וקווי שיוט

 

אלף תיירים הגיעו בשיוט לישראל, ובכך  95-)המעודכן ביותר בהקשר של תיירות השייט(, כ 2015נכון לשנת 

מגיעים מארצות אירופה, בעיקר מגרמניה  85%רות הנכנסת לישראל. מסך התיי 3.5%-תיירות השייט מהווה כ

 ובריטניה, בחודשים ספטמבר, אוקטובר ונובמבר. לרב מדובר כזוגות מבוגרים בעלי הכנסה ממוצעת. 

דולר לקניות,  40דולר לסיור בארץ,  141דולר, מזה  195ההוצאה הממוצעת בארץ של נוסעי השיוט עומדת על 

, 2014בדומה לענף התיירות בכלל, במהלך שנת  130דולר לחנויות פטורות ממכס. 5-משקאות ודולר למזון ו 9

בסמוך למבצע צוק איתן, חלה מגמת ירידה בכניסות תיירים דרך הים. המצב הביטחוני משפיע על פוטנציאל 

 .131 הצמיחה של ענף זה

 הציבור לתועלת כפרויקט מעגנה 

 

המעגנה היא מרכז רווח. למעגנה הוצאות , במישור הבינלאומי כלייםכפי שפורט בפרק הסוקר את ההיבטים הכל

הקמה ותפעול והכנסות תפעוליות והכנסות מהשכרת שטחי תפעול ושטחי מסחר. מעבר לחשבון ההכנסות 

וההוצאות הישירות, יש למעגנה עלויות ותועלות עקיפות ובלתי סחירות. העלויות העקיפות הן גריעה בקו החוף 

הישירות  תועלותה .סעת החול לאורך החופיםפרעה בהלציבור, פגיעות בתחום איכות הסביבה, כגון ההפתוח 

התועלות העקיפות בהיבט הכלכלי, הינן מתן שירותי עגינה למגוון פעילויות השייט במרחב הימי שפורטו לעיל. 

 כן תוספת מקומות תעסוקה. ו ים והאזורייםהן  הגדלת הפעילות התיירותית, תמיכה בכלכלה ובתפקוד העירוני

והצורך בבניית הגנות  הקמת מעגנה בישראל הינה פרויקט יקר בהשוואה לעולם בשל מבנה החוף בישראל

אינם  של מעגנה בישראל דמי התפעול השוטפיםבעקבות כך,  .ימיות רבות ומאסיביות )למשל, שוברי גלים(

)לכל  נה מדמי עגינה ושירותים שונים יכסומומלץ שהכנסות המעגלכן, מכסים את עלות הקמת המעגנה. 

 את הוצאות התפעול שלה, שללא כן המעגנה תהיה תלויה בתקציבי ציבור לאורך זמן.  הפחות(

                                                           
128 https://www.kayaks.co.il/article840/ מידע שנאסף על ידי ראובן אברמוביץ ;.' 
 .2015עיקרי הממצאים, טיוטה לפרסום הציבור, נובמבר  –מסמך מדיניות למרחב הימי של ישראל, כרך א'  129
 , משרד התיירות2015סקר תיירות נכנסת  130
 .2015עיקרי הממצאים, טיוטה לפרסום הציבור, נובמבר  –מסמך מדיניות למרחב הימי של ישראל, כרך א'  131

https://www.kayaks.co.il/article840/
https://www.kayaks.co.il/article840/
https://www.kayaks.co.il/article840/


 

 
סקר 

 לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ                                                      149 | וניתוח מצב קיים

 

 

המדינה מעורבות ,מקו המים הינו שטח בבעלות המדינה ולכן בכל מקרה  100-שטח קו החוף עד תחום ה

תפעול מים ובין אם בדרך של בנייה באופן ישיר. בבניית המעגנה, בין אם בין דרך של החכרת הקרקע ליז

אשקלון ובהרצליה, או באמצעות חברה פרטית במעגנות ידי חברה עירונית, כמו  בדרך כלל על המעגנות נעשה

בחלק ראה  עגנות השונות בישראל,באשדוד. לפירוט אודות דרכי הניהול והתקציב של המ במעגנה כפי שקיים

 . התפעולפרק בזה 

 מת מעגנההק 6.4.1

להקמת המעגנה שני רכיבים עיקריים: עלויות הקמה של שוברי הגלים ועלויות ההקמה של המתקנים 

חופי הים בישראל אינם מפורצים, הזרמים וגובה הגלים  המשלימים, הכוללים מתקנים יבשתיים וימיים. 

מיליון דולר לקילומטר אורך בקרבת החוף ועד  100-מחייבים הקמת שוברי גלים. עלות שובר גלים נאמדת בכ

מקומות עגינה ושובר גלים  700מיליון דולר לקילומטר אורך במים עמוקים יותר. בהינתן מעגנה בת  200-כ

 מעלות ההקמה היא עבור שובר הגלים.  70%ון דולר לקילומטר אזי מילי 100-בעלות של כ

 למעגנה שני מקורות ההכנסה: 

תיקונים, אספקת מים,  –דמי עגינה ואספקת שירות תפעול ישיר  –. הכנסות שוטפות בגין תפעול המעגנה 1

 אספקת דלק ופינוי ביוב.

אם בבעלות בעלי המעגנה שטחים מסחריים בתחום המעגנה או בעורף המעגנה, ניתן לייצר  –. הכנסת הון 2

הכנסות הוניות על ידי מכירת חלק מן השטח או כולו, או על ידי פיתוח, בנייה והשכרה של השטחים ובכך 

 ליהנות מהכנסות שוטפות הוניות.

ההכנסות לשנה למקום עגינה. ₪ אלף  25-דמי העגינה והשירותים הנוספים יוצרים הכנסה ממוצעת של כ

השוטפות בגין תפעול המעגנה מכסות את העלויות השוטפות ותוספת של רווח סביר. ההכנסות השוטפות 

וזו יכולה להיות  מעגנהבביקוש הקיים ובמבנה התעריפים הנוכחי אין בו כדי להחזיר את ההוצאה בהקמת ה

 ם. מוחזרת בהעברת חלק מהרווחים ההוניים או כול

מקומות  300הקמת מעגנה עבור ₪. מיליון  100-מקומות עומד על כ 700אומדן עלות ההקמה למעגנה בת 

מיליון דולר. המשמעות היא יתרון לגודל בהקמה, וחיסכון בעלויות עבור הקמת מעגנות  70-עגינה נאמדת בכ

 גדולות יותר.

מקומות עגינה משלמים.  550כל הפחות מעגנה כדאית אם יש בה לומבחינה כלכלית, על פי עמדת רספ"ן 

במצב הקיים, מאחר והחינוך הימי מסובסד והדייגים המקומיים כמעט ואינם משלמים, אזי נדרש להקים 

 .מקומות עגינה 700-מעגנה ובה כ

מטר למקום עגינה. בהינתן הקמתן של  1על פי רספ"ן, מפתח מקובל כיום לאורך רצועת חוף עבור מעגנה הוא 

 מטר מרצועת החוף בישראל. 700-מקומות עגינה, אזי מעגנה ממוצעת עורכת שימוש בכ 700נות מעגנות ב

על פי הערכות אודות שווי שטח קילומטר חוף כפי שנמצא בסקר אסטרטגי סביבתי לחיפוש והפקה של נפט וגז 

 .132 ₪מיליארד  5.7-שווי רצועת החוף הפוטנציאלית להקמת מעגנה נאמדת בכבים, 

תעודות הזהות של בפרק  ראהפירוט נוסף ל) 90-ה משנות בישראל מעגנות הקמת של הסקיר להלן

 :(בישראל המעגנות

 

                                                           
 62: 112-98(, אומדן ערך של שירותי סביבה ונוף של שטחים פתוחים במדינת כרך, קרקע, 2007עזרא סדן ונאוה חרובי ) 132



 

 
 לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ                                                      150 | סקר וניתוח מצב קיים

 

 

 מעגנת אשדוד

 

פורסם מכרז על ידי רמ"י, משרד התחבורה, עיריית אשדוד והחברה העירונית לפיתוח אשדוד  1993בשנת 

שטחים ציבוריים,  את המעגנה, להקמת המעגנה ופיתוח נכסים עבור הרשות המקומית ורמ"י. הפיתוח כלל

שטחי שירות, נקודות משטרה ומשרדים. במסגרת ההסכם המדינה העניקה שטחי מגורים, מסחר ומלונות 

 עבור הקרקע. ₪ מיליון  66-בעורף המעגנה. חברת המעגנה הכחולה שילמה כ

גנה. במסגרת נחתם הסכם בין היזמים, חברת 'המעגנה הכחולה', ובין המדינה להקמת המע 1994בשנת 

תקופת הזיכיון צפויה להסתיים שנה מיום הקמת המעגנה.  20-ההסכם חכרו היזמים את הקרקע לתקופה של כ

 ולאחריה ניהול המעגנה יעבור לידי עיריית אשדוד.  2021בשנת 

 הרצליה מעגנת

 

מכרז לבניית המעגנה. המכרז כלל את  1998הממשלה, באמצעות מנהל מקרקעי ישראל, פרסמה בשנת 

השטח שבעורף המגנה עליו חלה תכנית לבניית קניון, מגדלי מגורים, ומגורים נמוכים בצמידות לחוף הים 

היזמים בנו את  לאורך שוברי הגלים וב"אי" שנבנה בתוך המעגנה. במכרז זכתה חברת "מרכזי שליטה בע"מ".

המעגנה והעבירו אותה למדינה, ומכרו את הקרקע לקבלנים ויזמים אחרים שבנו עליה דירות ודירות נופש 

מיליון דולר )בערכי שנת ההקמה(.  50-ומכרו אותם לציבור. אומדן עלויות ההקמה על פי היזם נאמדות בכ

הבנייה, אומדן העלויות בשנה הנוכחית , ובהצמדה למדד תשומות 90-בהינתן ערכי הדולר בתחילת שנות ה

ההקמה כללה את ייבוש האזור, הקמת קירות ים, שובר גלים ורציפים. במסגרת העסקה ₪. מיליון  350-הוא כ

להקמת המעגנה, המדינה העניקה קרקע בלא תמורה ואשרה ייעוד לשטחי מגורים, מלונאות, מסחר ושירותים 

ה והעבירו אותה לרשות המקומית ומכרו את הקרקע לקבלנים בסמוך למעגנה. היזמים הקימו את המעגנ

 וליזמים אחרים אשר בנו דירות ודירות נופש למכירה. 

 700בסקר מצב קיים נערכה בחינה אודות מספר יחידות הדיור הנדרשות להקמת מעגנה. בהינתן מעגנה בת 

דירות ליצירת כדאיות  300נדרשות ₪, מיליון  350-מקומות עגינה בהרצליה, שעלות הקמתה נאמדת בכ

 כלכלית להקמת המעגנה:  

 הקצאת שטח ודירות ליצירת כדאיות להקמת מעגנה –מודל לדוגמה 

 )₪(כלי שייט  700-עלות הקמת המעגנה ל  350,000,000

 )₪(ערך קרקע למ"ר באזור המעגנה  14,800

 שטח בנוי ליצירת כדאיות כלכליות  )מ"ר(  24,000

 לדירת נופשמ"ר ממוצע  80

 מספר דירות ליצירת כדאיות כלכלית   300

 

 מעגנת אשקלון

 

, פורסם מכרז בו העירייה 1991ביוזמת העירייה והחברה הכלכלית של העיר. בשנת  90-הוקמה בשנות ה

התחייבה להשתתף בעלות ההקמה של המעגנה בדרך של מתן קרקע להקמת אתרי נופש ובהם בתי מלון, 



 

 
 לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ                                                      151 | סקר וניתוח מצב קיים

 

 

( בע"מ" זכתה 1992אלף מ"ר. חברת "מעגנה אשקלון ) 232-ושטחים מסחריים המשתרעים על כמגורי נופש 

מיליון דולר )בערכי שנת ההקמה(. בהינתן ערכי הדולר של תחילת  35-אומדן עלויות ההקמה מוערך בכ במכרז.

ה ייבוש האזור ההקמה כלל₪. מיליון  240-, והצמדה למדד תשומות הבנייה, אומדן עלויות נאמד בכ90-שנת ה

במסגרת סקר מצב קיים נערכה בחינה אודות מספר יחידות הדיור הנדרשות להקמת הקמת שובר הגלים. 

-מקומות עגינה, ועלות הקמתה של המעגנה באשקלון נאמדת בכ 600-מעגנה. בהינתן שבמעגנת אשקלון כ

 דירות ליצירת כדאיות כלכלית להקמת המעגנה:   375נדרשות ₪, מיליון  240

 הקצאת שטח ודירות ליצירת כדאיות להקמת מעגנה –מודל לדוגמה 
 )₪(עלות הקמת מעגנת אשקלון   240,000,000

 )₪(ערך קרקע למ"ר באזור המעגנה  8,000
 שטח בנוי ליצירת כדאיות כלכליות  )מ"ר( 30,000

 מ"ר ממוצע לדירת נופש 80
 מספר דירות ליצירת כדאיות כלכלית   375

 

אזי מספר ₪, מיליון  350-מקומות עגינה, שעלותה נאמדת בכ 700בהשוואה להרצליה, בהינתן מענגה בת 

. כלומר, בהשוואה להרצליה, 550הדירות הנדרשות ליצירת כדאיות כלכלית באשדוד גבוה יותר ועומד על 

ר קרקע ליחידת דיור דירות יותר. הבדלים אלו נובעים בשל מחירי הקרקע השונים. באשקלון, מחי 250נדרש 

 ממחיר קרקע ליחידת דיור בהרצליה.  50%-למ"ר, כ₪  8,000-נאמד בכ

.מיליון דולר 86, סה"כ עלות המעגנה כ 2015בשנת אומדן עלויות הקמה  –מעגנת חדרה )עתידית(   

הדרושים . אומדן זה כולל את כלל רכיבי ההקמה 2015להלן אומדן העלויות של מעגנת חדרה נכון למחירי 

למעגנה לרבות חפירה ימית, שוברי הגלים, רציפים, מזחים, מתקנים ועוד, בפירוט לפי רכיבים. לבסוף, ישנה 

טבלה המרכזת את העלויות על פי תחומים. מאודמן זה ניכר כי חלק משמעותי ביותר מהקמת המעגנה הוא 

 נה:מסך עלות ההקמה של המעג 65%-שובר הגלים הראשי והמשני, המהווים כ
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 .מ"בע יועצים מהנדסים – רביב. ר, ביצע עלויות אומדן – 2015 מאי, חדרה מעגנה פרויקט: מתוך
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  מעגנה תפעולהיבטיים כלכליים ב  6.4.2

 המעגנות, לרב. ממשלתיות חברות בניהול ומעגנות פרטיות חברות בניהול מעגנותקיימות הים התיכון  ברחבי

רב יהפרטיות מציעות מגוון שירותים נרחב יותר ותעריפי העגינה והשירותים בהם יקרים יותר. בישראל, מ

 המעגנות הן בניהולן של חברות בבעלות הרשות המקומית. 

 :והרצליה אביב תל, אשקלון מעגנות של התקציב פירוט להלן

 אשקלון

-המעגנה מדמי עגינה, שירותים למשתמשים במעגנה ומדמי שכירות של מבנים בשטח המעגנה הן כהכנסות 

 בשנה.₪ מיליון  5-מיליון שקל בשנה והוצאות המעגנה הן כ 6.5

  אביב תל

וחצי  7-הכנסות המעגנה מדמי עגינה, שירותים שניתנים לעוגנים ומשכירות מבנים בשטח המעגנה נאמדות בכ

הכנסות ממקומות העגינה בלבד הן מחצית מכלל ההכנסות, ₪. מיליון  4-והוצאות המעגנה הן כבשנה ₪ מיליון 

 בשנה. ₪ מיליון  2בסך 

 הרצליה

בשנה. הוצאות ₪ מיליון  25-הכנסות מדמי עגינה, משירותים נלווים ומשכירות משרדים בשטח המעגנה הן כ

 ור תיקון רציפים, שוברי הגלים ועוד. בשנה, והן כוללות הוצאות עב₪ מיליון  17.5-המעגנה הן כ

 

 מקומות של ובזמינות עגינה למקומות בביקוש, הסירות בתנועת משמעותי מרכיב מהווים העגינה תעריפי

 :לעגינה הגבייה עלות על המשפיעים פרמטרים מספרובישראל,  התיכון הים במדינות. העגינה

 : רבים מפרמטרים המושפע הביקוש

 המעגנה של האטרקטיביות •

 השנה,  עונות •

 עגינה,  אזור •

 עגינה,  שיטת •

 בספינה,  מגורים •

 רכב, היקף  חניית •

 ונפח רוחב, אורך: השייט כלי מידות •

 ושנתי חודשי, שבועי, יומי: השהייה תקופת •

 מסחרי או פרטי: השייט בכלי השימוש אופן •

 .בספינה וטיפול שפכים שאיבת, אחסון תאי, מקלחות, טלוויזיה, טלפון, מים, חשמל: נוספים שירותים •

 

מגוון גדלי סירות והיצע מקומות מוגבל לסל סירות מסוים, בחלק מהמעגנות נקבע תעריף מינימלי לחיוב  בגין

 לכלי שייט מסוים. 

המעגנות בישראל החוזה בין המשתמש לבין המעגנה הוא לרב לשנה, כאשר החידוש שלו מתבצע  בכל

 אוטומטי. 
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ב, תעריפי העגינה נבדלים גם בסוג השימוש בסירה, ובפרט האם היא לצרכי מסחר או לשימוש פרטי. ופי ר על

 כאשר, שעות 24-מ למעלה העגינה ממקום סירה של יציאה בעת כפולה עגינה מאפשרים רבים מעגנותמנהלי 

נות התשלום הסירה. בשל כך, בחלק מהמעג חזרת בעת עגינה מקום מובטח אך כפולה עגינה על החזר אין

 עבור שריון מקום עגינה פוחת ככל שתקופת השריון ארוכה יותר. 

הרצליה לדוגמה, נקבע תעריף גבוה  במעגנת. בישראל המעגנות בין משתנים ורכיביהם התעריפים קביעת

לכלי שייט קטנים וכלי שייט גדולים, כאשר תעריף כלי שייט בינוניים הוא נמוך יותר. ככל הנראה נובע מהיצע 

הגבייה שטח מינימלי  בתקנוןהקטנים והגדולים. בנוסף, נקבע  שייטנמוך של מקומות עגינה לסוגי כליי ה

 לתשלום, בהתאם לגודל כלי השייט. 

 

 

 נדרשות מכך שקטנות שסירות כך, מטרים 6 של סירה לגודלהתואם  תשלום מינימוםחיוב ל ישנו, אביב בתל

 הנדרש השטח ככל עולה העגינה תעריף, מהרצליה בשונה, בנוסף. למידותיהן יחסי באופן גבוה תעריף לשלם

  .יותר גדול הסירה של
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ר ליום"תעריף למ ר לחודש"תעריף למ

. מקור נתונים: דמי מנוי במעגנה )למעלה( שבועי וחודשי תעריף למ"ר ליום ולחודש בשקלים )הרצליה()למטה( : 34תרשים 
 2017הרצליה, 
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 ותמעגנב םשירותי 6.4.3

מקלחות ואספנה. בחלק  ,שירותי עגינה, אבטחה, מים, חשמל, שירותיםשירותים עיקריים במעגנה כוללים 

מהמעגנות ניתנים גם שירותי דלק, כביסה, ושירותים נוספים לכלל הציבור כמו כספומט ושירותי חנייה. במעגנת 

 כלי שייט קטנים.  100-מבנה לאחסנה יבשה עבור כ קיים אףהרצליה 

ולל מסחר ושירותים התורמים לעיר ולציבור. המעגנות ולהן העורף הכעירוני בישראל, לחלק מהמעגנות עורף 

האינטנסיבי ביותר הן מעגנת אשקלון, בה נפתח לפני כשנה קניון מסחרי הכולל מגוון חנויות הסעדה, ביגוד, 

פנאי ובילוי ומעגנת הרצליה, הסמוכה לקניון ארנה. במעגנת תל אביב ומעגנת יפו מספר מסעדות וחנויות 

קיימים מספר עסקים בודדים בשטח המעגנה באשדוד  וחיבור  לעורף עירוני מגוון. בשטח המעגנהבודדות 

. בנמל עכו העורף אינו משויך לנמל, אך הוא שבתוות וחגים וכמו כן ניתוק ממרקם עירוני רציףאינם פתוחים בש

ם ומגוון החנויות לציבור מהווה חלק מהעיר העתיקה ובה אתרי בילוי, נופש ופנאי רבים. לצד המסעדות, הברי

הרחב, בחלק מהמעגנות קיימים בעורף המעגנה מועדונים לשייטים וחנויות לציוד ימי, כמו למשל במעגנת 

 חיפה, מעגנת הרצליה, מעגנת תל אביב ועוד. 

, בכל מעגנה , וחיבור לעורף העירוני, ראה בפרק תעודות הזהות למעגנות להרחבה על שירותי המעגנות

כמו כן, על שירותים דומים הניתנים  ובמסמך הנלווה למסמך זה )נספח מודל גנרי למעגנה בישראל( בישראל

 . 4.2.4בפרק  במעגנות ברחבי הים התיכון ראה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אפיון הבסיסי תוספת לתעריף ₪()תעריף שבועי  )₪(תעריף חודשי 

 מסחרי שייטכלי  + 50% 98 210

 מקדם תוספת אורך לפי רוחב כלי שייט:

  4.99ועד  3.75-מ + 25% 81 175

 5.99ועד  5-מ + 50% 98 210

 ועד בכלל 6-מ + 75% 114 245

 2017)ש"ח(. מקור נתונים: דמי מנוי במעגנה תל אביב,  שייטעלות עגינה בתוספת אורך לפי רוחב כלי  :35תרשים 
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 על והשלכות תהליכים, הישראלי התיכון הים חוף מבנה - סביבתיים היבטים סקירת 

 מעגנות פיתוח

 רקע 

 

 בהיבטי הישראלי החוף של פיזי-הגיאוגרפי המבנה תיאורעל ידי  הישראלי החוף וןיבאיפ עוסק זה פרק

 כי עלה מהסקירה הישראלית. הטבעית הימית הסביבה במאפייני והן, וזרמים סדימנטולוגיה, מורפולוגיה

דומים לאלו אשר מתקיימים במדיניות הים התיכון.  עגנות,מ ותפעול בהקמת הסביבתיים המקומיים האתגרים

 ההשפעות, קשים ים לתנאי המעגנות וחשיפת חולות להסעת הקשור בכל החוף מאפייני לאור, בישראל

 .יותר אף משמעותיות הסביבתיות

 

 ופעילויות שימושים ולסמן לזהות ושמטרת, הישראלי התיכון הים חוף רצועת אורך כל של מיפוימציג  הפרק

 אתרי של העקרוני מיקומם, לפיתוח ורגישויות סביבתיים ערכים בעלי אזורים, החוף רצועת לאורך עיקריים

 . ועוד מוכרזים רחצה חופי, תיירותיים אזורים, וקטנים גדולים תשתית מתקני, עתיקות

 

כתוצר של  בישראל למעגנות האופייניות הסביבתיות וההשפעות הסביבתיים ההיבטים מכלול מוצגים, לסיכום

, בשטח סיורים במהלך שנאסף מידע על והתבססו נסקרו אלה השפעות. שוטף של מעגנות ותפעול הקמה

. הרלוונטיים המוניציפאליים והגורמים עגנותהמ מנהלי, והגנים הטבע רשות, הסביבה להגנת מהמשרד מידע

, סדימנטולוגיות השפעות, ים וזיהום הים מי איכות על השפעות: הבאים להיבטיםבתוך אךו עולה ההתייחסות 

, הסביבה על והשפעתה ימית פסולת, וחופיים ימיים גידול בתי על השפעה, החופי המצוק על השפעות

 .ועוד ורעש אור זיהום השפעת, המספנה מפעילות סביבתיות השפעות

 

 מורפולוגיה, סדימנטולוגיה, משטר רוחות, גלים וזרמים - פיזיתת סקיר 

 

 מאפיינים מורפולוגיים

 

כרמל ומפרץ -קו החוף הים תיכוני של ישראל, קשתי חלק, למעט הקומפלקס המורפולוגי המרשים של ראש

חיפה, ומספר בליטות סלעיות קטנות ומפרצוני כיס חוליים הנמצאים בחוף הכרמל )עתלית, נווה ים, הבונים, 

 ם ותל יבנה ים(. דור(, בחוף השרון )מפרץ בנימין, מכמורת, אפולוניה, יפו( ובחוף פלשת )פלמחי

 הציע סיווג של החוף לחמישה אזורים מורפולוגיים שונים: 133( 1997) גוליק

מ' ושטחי  7-5( שגובהו Bluffמ' ובעורפם מצוק חוף נמוך ) 50-30אביב: רוחבם -החופים מרפיח עד תל (1

 ק"מ מזרחה מהחוף. 10 -דיונות רחבים, המשתרעים עד מרחק של כ

( שגובהו מתנשא עד Cliffמ', ובעורפן מצוק חוף גבוה ) 30-0רוחבם צר  אביב ועד חדרה:-החופים מתל (2

 מ'. 40

 החופים מחדרה ועד חיפה: בעלי פרופיל חוף מתון וללא מצוק חוף בעורפם. (3

 עכו: חופים שבעורפם דיונות.-מחיפה ועד ראש -חופי מפרץ חיפה  (4

 ופי כיס שבעורפם מצוק נמוך.הנקרה: חופים סלעיים ברובם, עם מספר ח-עכו ועד ראש-החופים מראש (5

 

 

                                                           
133 Golik A., 1997. Dynamics and management of sand along the Israeli coasts. Bulletin de I'Institut Oceanographique 
,Monaco, no18, Transformation and Evolution of the Mediterranean Coastline, pp. 97-110. 
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 מאפיינים סדימנטולוגיים

 

מזיקים ועד מפרץ חיפה,  -חוף ישראל ניתן לחלוקה מבחינה סדימנטולוגית לשני קטעי משנה: הקטע הדרומי 

עכו -מראש -והקטע הצפוני  134 שייך לתא חופי מהגדולים בעולם המוכר בשם "התא הליטורלי של הנילוס"

 תא חופי קטן, המוכר בשם "התא הליטורלי של הגליל המערבי".הנקרה, הוא -ועד ראש

קיר שבמערב הדלתה הנילוס -ק"מ ממפרץ אבו 660-חופי "ה"תא הליטורלי של הנילוס", נפרשים לאורך של כ

עכו בקצה מפרץ חיפה. בשטח ישראל, חופים אלה ומדף היבשת הרדוד מולם )מהחוף ועד עומק -ועד ראש

גרגר, המכיל מעט טין וחרסית. סדימנטים -ורכבים ברוב המקומות מחול קוורץ עדיןמ'(, מ 30-קרקעית של כ

-ידי הנילוס אל הים התיכון, ונסחפו מזרחה אל חופי צפון סיני ומשם צפונה לעבר ישראל, על-אלה הוסעו על

 135(.Waves and winds longshore currentsידי זרמים מושרי גלים ורוחות הנעים לאורך החוף )

 

ל הקוורץ שמוצאו בנילוס, מכיל בתוכו מינראליים כבדים )שחורים( שמקורם וולקני )רמת חבש( ובכך הוא חו

נבדל מחולות קוורץ שמקורם אחר )לדוגמה בדרום לבנון(. אחוז הגיר המצוי בחול בשטח ישראל נמוך ביותר 

-מנט העיקרי הוא חול גסלעומת זאת בחופי הגליל המערבי, הסדי. 136 בממוצע( ומקורו ביוגני מקומי %8)

. 137( ברוב המקומות(, שמקורו מקומי ובעיקר ימי )שברי צדפים ופאונה ימית 90%גרגר עשיר בגיר )מעל 

הנתונים לעיל מגדירים באופן ברור את גבול ה"תא הליטורלי של הנילוס" בישראל ומראים כי חולות הקוורץ 

 . 138 הם עיקר הסדימנטים הזמינים להסעה בתא חופי זה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
134 Inman, D.L., Jenkins, S.A., 1984. The Nile littoral cell and man’s impact on the coastal zone of the southeastern 
Mediterranean. Scripps institution of oceanography, Ref. Series, 84-31, 43 pp. 
135 Kit, E., Sladkevich, M., 2001. Structure of offshore currents on sediment Mediterranean coast of Israel. 6th  
workshop on physical processes in natural waters. Casamitjana, X., (ed.), Girona, Spain, pp 97-100 , Zviely, D., Kit, E., 
Klein, M., 2007. Longshore sand transport estimates along the Mediterranean coast of Israel in the Holocene. Marine 
Geology 237, 61-73. 

, GSI/39/88 ח"דו, לישראל הגיאולוגי המכון. סדימנטולוגיים היבטים - סיני וצפון ישראל של התיכון הים חופי. 1989., י, ניר 136

 '.עמ 130, ירושלים
 החוג, מוסמך תואר לקבלת גמר עבודת. בהולוקן הנקרה וראש נהריה בין החוף אזור של הגיאומורפולוגיה. 1992., ר, גיא 137

 '.עמ 174, חיפה אוניברסיטת, הרוח למדעי הפקולטה, ימיות לציוויליזציות
 התואר קבלת לשם חיבור. הנילוס של הליטורלי לתא והקשרם חיפה במפרץ סדימנטולוגיים תהליכים. 2006., ד, צביאלי 138

 '.עמ 211, חיפה אוניברסיטת, החברה למדעי הפקולטה, סביבה ולימודי לגיאוגרפיה החוג", לפילוסופיה דוקטור"

 (Inman, 2003: י"עפ שונה" )הנילוס של הליטורלי התא" :36 תרשים
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 השפעת האדם על המורפולוגיה של חופי ישראל

 

והוקמו מבנים  , נעשה בחופי ישראל שימוש מסיבי במשאב החול לצרכי פיתוח שונים20-במהלך המאה ה

המורפולוגיה של קרקעית הים והחופים בסביבתם. להלן השימושים העיקריים ימיים רבים ששינו את 

 שנעשו במשאב החול החופי בישראל:

השימוש העיקרי שנעשה בעבר ומתקיים גם היום, הוא בחול שנכרה בים ונועד לצורכי ייבוש שטחי ים  .1

ידי גוליק -וצעו עלומילוי והקמת רציפים ושטחים תפעוליים בנמלי חיפה ואשדוד. הערכות כלליות שב

ליון מ"ק חול. ימ 10, קובעות כי לצורך הקמת שני נמלים אלה נעשה שימוש במעל 139( 2000ואחרים )

עם זאת, מרבית החול נחפר מתעלות הגישה לנמלים ומשטחם הפנימי, שהועמקו לצורך השגת עומקי 

 התפעול הנדרשים לכלי השייט הגדולים.

ים בעבר לצורך הקמת ערי ישראל. דיונות חופיות וחולות מרצועת שימוש מסיבי נוסף בחול חופי, התקי .2

ידי -החוף שנכרו בכמויות גדולות, שימשו כחומר גלם לתעשיית הבנייה. הערכות כלליות שבוצעו על

Golik (1997)140 בה נאסר 1964ליון מ"ק חול, נכרו והוצאו מחופי ישראל עד ימ 10, קובעות כי מעל ,

שנות אספקת חול  20-. כמות זו שווה לפי הערכות לכ141( 1964דת הזיפזיף, המשך פעילות זו )דוח וע

אלף מ"ק בשנה ממוצעת(. למרות איסור זה, נמשכה במהלך השנים כריית חול  500-לחופי ישראל )כ

)בעיקר דיונות חופיות( מאזור החוף בכמויות שאינן ידועות. המסחר הלא חוקי בחול זה נמשך אף היום, 

 קטנות יחסית. אם כי בכמויות

שימוש בכמויות קטנות של חול חופי, לצורך ייבוש שטחי ים והקמת מבנים ימיים באזור החוף: פולינום,  .3

 מעגנות ומבנים ימיים קטנים אחרים.

 

 142מאפיינים הידרודינמיים

 

מסיעים רוחות, גלים וזרמים, הפועלים לאורך חוף ישראל, מעצבים ומשנים תכופות את צורתו. כוחות אלה, 

 חולות אל תוך ומתוך אזור החוף ומדף היבשת הרדוד הסמוך אליו.

 

 רוחות

 

פברואר(, נעים שקעים ציקלונים לאורך הים התיכון, ממערב למזרח, הגורמים למצבים -בעונת החורף )דצמבר

ן משתנה סינופטיים בלתי יציבים. מעבר שקעים אלה באגן המזרחי של הים התיכון, מעורר רוחות חזקות שכיוונ

קשר(, מפתחות גלי גיבוע  25מ'/שנייה ) 12.5מערב. רוחות אלה שמהירותן לעיתים מעל -מערב לצפון-מדרום

 ( הנעים לעבר חוף ישראל.swellגבוהים )

נובמבר(, שכיחות רוחות מזרחיות הנוצרות בעיקר משקעים -מאי( והסתיו )אוקטובר-בעונות האביב )מרץ

מדבר סהרה. לעיתים סוטה מסלול השקע השרבי מהיבשה לים, ואז מתפתחים שרביים הנעים לאזורנו מצפון 

מערב ומערב. תופעת מזג אוויר נוספת האופיינית לעונות -לאורך חופי מרכז וצפון ישראל גלים מכיוון דרום

המעבר, היא ההתפתחות "אפיק ים סוף", הנוצר באזורנו כתוצאה ממערכת לחץ נמוך באזור סעודיה. אפיק זה 

רם אף הוא להתפתחות רוחות מזרחיות וצפוניות חזקות. למרות שעוצמת הרוחות בעונות המעבר הינה גו

 לעיתים חזקה מאוד, הגלים המתפתחים מרוחות אלה הם בדרך כלל נמוכים.

                                                           
, וחופים ים אגף, הסביבה לאיכות המשרד. 2000 מאמרים - וחופים ים. הישראלי בחוף החול ומאזן דינמיקה. 2000., א, גוליק 139

229-223. 
140 Golik A., 1997. Dynamics and management of sand along the Israeli coasts. Bulletin de I'Institut Oceanographique 
,Monaco, no18, Transformation and Evolution of the Mediterranean Coastline, pp. 97-110. 

 .ונספחים' עמ 33, ירושלים, והשיכון הפיתוח לשר מוגש.  1964, הזיפזיף ועדת ח"דו 141

 
 על השפעותיהם של משתנים אלו ועוד על המעגנות באופן ישיר, ראה בפרק ההיבטיים ההנדסים.  142
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 (2011, ואחרים לוין) 2009-1993 בשנים באשדוד שנמדדה הרוח וכיוון מהירות התפלגות :37 תרשים

ספטמבר(, מושפע משטר הרוחות במזרח הים התיכון משלוחה של שקע ברומטרי הנוצר -בעונת הקיץ )יוני

המונסון ההודי(, המוכר בשם "האפיק הפרסי". לעיתים חודר אפיק זה מערבה עד לדרום מעל ליבשת אסיה )

 הים האגאי ומעורר רוחות מערביות חזקות היוצרות גלי גיבוע בינוניים בגובהם הנעים לעבר חוף ישראל.

 1993-2009ביצעו עיבוד סטטיסטי של נתוני רוחות שנמדדו בנמל אשדוד, בשנים  143(2011לוין ואחרים )

בין  37%-לערך מהרוחות נשבו מהכיוון שבין צפון למערב, כ 40%(. ניתוח הנתונים מלמד כי 38.ם )תרשי

 מזרח.-מהרוחות נשבו מכיוון דרום דרום 12.1%מערב לדרום, ורק 

מ'/שנייה, ורוחות  10-6מהזמן  7.8%-מ'/שנייה, ב 6-נמוכה ממהזמן נמדדה מהירות רוח  91.2%במשך 

מ'/שנייה  19.2מהזמן. מהירות הרוח הגבוהה ביותר הייתה  1%-מ'/שנייה נמדדו רק ב 10שמהירותן מעל 

 14.8. לעומת זאת המהירות הגבוהה ביותר שנמדדה בקיץ הייתה 29.1.2008והיא נמדדה בחורף בתאריך 

חות לעיל מלמדים כי הגלים הגבוהים ביותר בחוף ישראל, נוצרים כתוצאה משקעים מאפייני הרו מ'/שנייה.

 ציקלונים עמוקים, הפועלים באזורנו מספר ימים ברציפות בעונת החורף.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 גלים

 

, היה בסיס נתוני הגלים במדינת ישראל מצומצם מאוד והסתמך על תצפיות עין ומספר קטן 1992עד שנת 

-. בשנת זו הותקן באשדוד מד144(Rosen and Kit, 1981; Rosen, 1998של נתוני גלים שנמדדו באשדוד )

והמודד נתוני גלים בפסקי זמן של  כדורי(, הנמצא בתוך מצוף Wave-riderגלים כיווני מסוג "רוכב גלים" )

מערבית לתחנת הכוח "אשכול" באשדוד, ועגון -הגלים נמצא צפונית-שלוש שעות ובעת סערות כל שעה. מד

 מ'. 24בכבל לקרקעית שעומקה 

2009-, על בסיס סדרת גלים שנמדדה באשדוד בשנים 145(2011ידי לוין אחרים )-ניתוח נתוני גלים שבוצע על

 4-הים היה סוער )כ םאירועים שבה 70הגלים באשדוד, נמדדו -שנות פעילות מד 17-ה כי ב, מרא1992

 146. מ' 3.5-סערות בממוצע לשנה( ונמדד בהם גל משמעותי גבוה מ

מכלל הגלים הגיעו לאשדוד מכיוון  51%מראה כי , 1471992-2009 ניתוח נתוני גלים שנמדדו באשדוד בשנים 

  (.2.1-3תרשים מערב )-מערב צפון

                                                           
 הישראלי המכון. אשדוד באזור הרוחות ומשטר הגלים משטר. 2011., נ, דרימר., א, קיט., מ, גלוזמן., מ, סלדקביץ., א, לוין 143

 '.עמ 29, חיפה, הטכניון קריית, 725/11. מ.פ מ"בע ימית הנדסה לחקר
144 Rosen. D.S., 1998a. Characterization of meteo-oceanographic climate in the study sector, Progress report 4. 
Assessment of marine environmental impacts due to construction of artificial islands on the coast of Israel, Israel 
Oceanographic and Limnological Research, Report H16/98: 29 pp and appendices. 

 הישראלי המכון. אשדוד באזור הרוחות ומשטר הגלים משטר. 2011., נ, דרימר., א, קיט., מ, גלוזמן., מ, סלדקביץ., א, לוין 145

 '.עמ 29, חיפה, הטכניון קריית, 725/11. מ.פ מ"בע ימית הנדסה לחקר
 שם. 146
 שם. 147
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 המשמעותי הגל גובה גות: התפל38 תרשים
 לוין) 2009-1993 בשנים, באשדוד וכיוונו

 (2011, ואחרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 זרמים

 

בים התיכון קיימים זרמים שונים, הנבדלים זה מזה במהותם, באופיים ובעוצמתם. יש להבחין בין שני סוגים 

 (.Littoral currents( וזרמי חוף )Sea currentsים )-זרמיעיקריים של זרמים : 

ים נעים בדרך כלל במרחק ניכר מהחוף, ורק שוליהם חודרים מעל חלקו העמוק של מדף היבשת. רוחבם -זרמי

מגיע לרוב לקילומטרים רבים ועומקם לעשרות מטרים. כיוון זרמי הים הוא תולדה של גורמים רבים, כגון: כיוון 

ציבות, המגמה לאיזון טמפרטורות שונות במרחבי הים, איזון הפרשי המליחות באזורים ובעומקים הרוחות הי

ים, והם נעים באזור החוף -חוף אינם קבועים ויציבים כמו זרמי-שונים וההלך הכללי של חוף היבשת. זרמי

הם הרוחות  (. הכוחות הדינמיים המניעים אותםForeshore( ובאזור החוף הקדמי )Nearshoreהקרוב )

 והגלים, המשפיעים על כיוונם ומהירותם, וגורמים לשינויים בתבניתם בזמן ובמרחב.

במדף היבשת הרדוד של ישראל, מקו המים ועד עומק קרקעית של מספר עשרות מטרים, נעים זרמים לאורך 

(. זרמים zone surfהזרמים החזקים ביותר, נעים לאורך החוף ופועלים באזור הדכי ). 148החוף ובניצב לחוף

-אלה נוצרים כתוצאה משבירת הגלים הנעים מהים העמוק אל החוף בזווית אלכסונית ומכונים זרמים מושרי

. ראוי לציין כי השפעת הרוחות המקומיות )המנשבות במהירות גבוהה 149 (induced currents-waveגלים )

ורפיות היא זניחה ביותר. מהירות קשר( על היווצרות זרמים אלה בעת סערות ח 25המגיעה לעיתים מעל 

חופיים באזור המשברים לא נמדדה עד כה, אולם ניתן להעריך כי היא גבוהה מאוד ויכולה -הזרמים האורך

זרמים נוספים הפועלים באזור המים הרדודים, נעים . 150 מ'/שנייה 2להיות בעת סערות החורף הגדולות מעל 

( החוזרים rip currents( אל עבר החוף ולהפך, וזרמי פריצה )offshoreבניצב לחוף מאזור החוף החיצוני )

 מ'. 5-מאזור השטף אל החוף החיצוני. זרמי הפריצה אינם מורגשים בדרך כלל בעומק קרקעית שגדול מ

 

מעבר לאזור המשברים ועד עומק קרקעית של מספר עשרות מטרים, דועכת במהירות השפעת הגלים, 

 (, הנוצרים עליshear stressesידי מאמצי הגזירה )-הפועלים באזור זה מונעים עלחופיים -והזרמים האורך

(, bottom stressesידי מאמצי הגזירה בקרקעית הים )-ידי הרוחות המקומיות. מאמצים אלה מאוזנים על

-יהנוצרים עקב חיכוך התנועה הטורבולנטית של חלקיקי המים בקרקעית. זרמי חוף אלה מכונים זרמים מושר

 .151 (wind induced currentsרוחות )

חופי הוא רוב הזמן מדרום לצפון -מדידות זרמים שנעשו מעבר לאזור המשברים, מראות שכיוון הזרם האורך

מהשנה(, ויש לו נטייה לנוע במקביל לקווי העומק המקומיים. המהירות הממוצעת של הזרם  70%)לפחות 

-ס"מ/שנייה, ובסערות החורף הפוקדות את החוף מכיוון דרום 10-רוחות היא כ-האורך חופי באזור המושרה

                                                           
. תהליכים סדימנטולוגיים במפרץ חיפה והקשרם לתא הליטורלי של הנילוס. חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור 2006צביאלי, ד.,  148

 עמ'. 211לפילוסופיה", החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה, 
149 Kit, E., Sladkevich, M., 2001. Structure of offshore currents on sediment Mediterranean coast of Israel. 6th  
workshop on physical processes in natural waters. Casamitjana, X., (ed.), Girona, Spain, pp 97-100. 

ם קבלת התואר "דוקטור . תהליכים סדימנטולוגיים במפרץ חיפה והקשרם לתא הליטורלי של הנילוס. חיבור לש2006צביאלי, ד.,  150
 עמ'. 211לפילוסופיה", החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה, 

151 Kit, E., Sladkevich, M., 2001. Structure of offshore currents on sediment Mediterranean coast of Israel. 6th  
workshop on physical processes in natural waters. Casamitjana, X., (ed.), Girona, Spain, pp 97-10 
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חופי באזור זה, נע מצפון לדרום ומהירותו -בשאר הזמן הזרם אורך. 152 ס"מ/שנייה 60-מערב, יכולה להגיע ל

  ס"מ/שנייה. 10-הממוצעת היא  כ

 
 הסעת החול לאורך החוף הישראלי

 

של חולות "התא הליטורלי של הנילוס" לאורך חופי ישראל במשך אלפי השנים האחרונות, כיוון ההסעה העיקרי 

שנה לפני זמננו לערך, מפרץ חיפה מהווה את אזור השקיעה הסופי  7,900עד  8,500הוא מדרום לצפון, ומאז 

 .153 של חולות אלה

וון פי הפרש הזווית המתקבלת בין אזימוט החוף )כי-(, נקבע כיוון ההסעה של החול עלSurf zoneבאזור הדכי )

 מזרחה, יותר נוטה שככל שאזימוט החוף מכאן ברור. 154 יחסית לצפון( לחזית כיוון הגלים הנעים על עבר החוף

ההפרש הזוויתי לעיל יהיה גדול יותר. לכן בחופים כדוגמת אשקלון ואשדוד, הסעת  ישראל, דרום בחופי כמו

וצפון ישראל, ובדרך כלל כיוונה יהיה החול תהיה תמיד גדולה יותר באופן משמעותי בהשוואה לחופי מרכז 

 מדרום לצפון.

שואף יותר לצפון, ההפרש הזוויתי ביחס לכיוון הגלים,  לעומת זאת, במרכז וצפון ישראל, בהם אזימוט החוף

קטן יותר באופן משמעותי. דבר זה גורם לעיתים תכופות להיפוך בכיוון הזרם הנע לאורך החוף בחלק הרדוד 

. לתופעה זו השפעה על מיקום הצטברות חולות 156 מ'( הסמוך לחוף 0-5מק קרקעית )עו155של אזור הדכי 

(, אולם אין להקיש ממנה Golik, 2002כרמל )-בסביבתם של מבנים ימיים קטנים הנמצאים בין אזור ת"א וראש

מ'( שהיא ברורה  30-0על כיוון הסעת החול העיקרית המתקיימת בכל שטח מדף היבשת הרדוד של ישראל )

בכיוונה מדרום לצפון. עבודות ומחקרים שונים, ניסו להעריך את מאפייני הסעת החול לאורך החוף של ישראל 

 )כיוון וכמות(, באמצעות שיטות שונות:

 157 מיפוי הצטברות החול בסביבתם של מבנים ימיים, המפריעים להסעת החול הטבעית לאורך החוף .1

 (2005ליכטר, 

                                                           
 רוזנטראוב, צ., 1995. משטר הזרמים על מדף היבשת של ישראל בעונת החורף. עבודת גמר לקבלת תואר דוקטור, הפקולטה 152

עמ'.  146להנדסה אזרחית, הטכניון, חיפה,  Kit, E., Sladkevich, M., 2001. Structure of offshore currents on sediment 
Mediterranean coast of Israel. 6th  workshop on physical processes in natural waters. Casamitjana, X., (ed.), 
Girona, Spain, pp 97-100. Kunitsa, D., Rosentraub, D., Stiassnie, M., 2005. Estimates of winter currents on the 
Israeli continental shelf. Coastal Engineering 52, 93-102. 
153 Zviely, D., Kit, E., Klein, M., 2007. Longshore sand transport estimates along the Mediterranean coast of 

Israel in the Holocene. Marine Geology 237, 61-73.  ,.פרץ חיפה והקשרם . תהליכים סדימנטולוגיים במ2006צביאלי, ד

לתא הליטורלי של הנילוס. חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה", החוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה, הפקולטה למדעי 

עמ 211החברה, אוניברסיטת חיפה,  '. 

 
154 Perlin, A., and Kit, E., 1999. Longshore sediment transport on Mediterranean coast of Israel. Journal of waterway, port, 
coastal, and ocean engineering 125 (2), 80-87. 
155 Emery, K.O., Neev, D., 1960. Mediterranean beaches of Israel. Israel Geol. Survey Bulletin, 26, 1-24. 
156 Zviely, D., Kit, E., 2012. S-shape distribution of the longshore sand transport at the Mediterranean coast of Israel. Israel 
Geological Society, Annual Meeting, Ashkelon, 143-144 (English abstract.) 

. ישראל של החוף מבנה על והשפעתם, התיכון הים בחוף אחרים מלאכותיים וגופים, דרבנות, מנותקים גלים-שוברי. 1976., י, ניר 157

. סדימנטולוגיים היבטים - סיני וצפון ישראל של התיכון הים חופי. 1989., י, ניר '.עמ 34, ירושלים, 76/2/י"ג' מס ח"דו, לוגיהגיאו המכון

 בעזרת חול והסעת השקעה, סחיפה תהליכי הערכת. 1994., א דגני'.עמ 130, ירושלים, GSI/39/88 ח"דו, לישראל הגיאולוגי המכון

 '.עמ   97, גן רמת, לגיאוגרפיה המחלקה, אילן-בר אוניברסיטת, מוסמך עבודת. ישראל של והדרומי המרכזי בחוף אוויר תצלומי
-בר אוניברסיטת, מוסמך עבודת. היסטוריות ומפות אוויר תצלומי בעזרת האחרונות השנים במאה החוף קו ניטור. 1998., א חיימי
. בסביבתה החופים רוחב על בהרצליה המרינה הקמת השפעת. 2000., ד, צביאלי '.עמ 72, גן רמת, לגיאוגרפיה המחלקה, אילן

 סדימנטולוגיים תהליכים. 2006., ד, צביאלי '.עמ 101, חיפה אוניברסיטת, לגיאוגרפיה החוג, מוסמך תואר לקבלת גמר עבודת
, סביבה ולימודי לגיאוגרפיה החוג", לפילוסופיה דוקטור" התואר קבלת לשם חיבור. הנילוס של הליטורלי לתא והקשרם חיפה במפרץ

 הקמת בעקבות הרצליה חוף לאורך הבתימטריים השינויים 2005, א דרור '.עמ 211, חיפה אוניברסיטת, החברה למדעי הפקולטה
 '.עמ 116, חיפה אוניברסיטת, לגיאוגרפיה החוג, מוסמך עבודת. המרינה



 

 
 לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ                                                      163 | סקר וניתוח מצב קיים

 

 

 .158מעקב אחר מסלולי הסעת החול בעזרת סמנים פלואורסנטיים  .2

הערכת מאפייני שטף החול לאורך החוף באמצעות משוואות אמפיריות ומודלים סדימנטולוגיים, כתלות  .3

  .159במאפייני גלים ומשתנים אחרים בחוף 

ל החול לאורך סיכום כלל המחקרים והעבודות לעיל מראה באופן ברור כי כיוון ההסעה העיקרי הכולל ש

חופי ישראל הוא מדרום לצפון, למרות שלפרקי זמן קצרים תתכן הסעה בכיוון ההפוך, בעיקר בקטע שבין 

מגמה ברורה זו, שתוצאתה הישירה היא הרבדת כמויות חול גדולות לאורך מדף היבשת  מרכז וצפון ישראל.

הפעילות האחרונה של המצרים למיגון של ישראל ובמפרץ חיפה, לא השתנתה מספר אלפי שנים. יש לציין כי 

 קו החוף בדלתא יכול לשנות את הספקת החול לתא הליטורלי. 

 

 ישראל בחופי כי נכתב. גוליק אברהם ידי על שנה 25-כ לפני נכתב בישראל התיכון הים חופי של החול מאזן

 דוח)  1930-1964 השנים  בין מהחוף חול כריית של כתוצאה מיליון 10. חול של ק"מ מיליון 20 -כ חסרים

-ה שנות תחילת מאז .ימיים מבנים של בסביבתם חול מצבירת כתוצאה נוספים מיליון 10-ו( , הזיפזיפ ועדת

 נבנו לא ,(ובאשדוד בחיפה החדשים הנמלים בנית התחלת) שנים 3 -כ לפני ועד הקודמת המאה של 90

 .החוף קו במיקום שינויים היו לא ככלל לכן, החול במאזן משקל לשווי הגיעו והחופים בישראל ימיים מבנים

 לאורך הגנות נבנו וכן, עזה ורצועת סיני צפון חופי לאורך רבים ימיים מבנים נבנו 1990-2015 תקופה באותה

 .ישראל לחופי המגיעה החול מכמות גורעת אלה מבנים של בנייתם. במצרים הנילוס של הדלתא חופי כל

)  מזרח לכיוון עוברים ברדוויל סבחת את כי םהאומרי עצמאיים דוחות שני וונייה אינמן כתבו 1970 בשנת

, קיט, ניר,  ישראליים חוקרים ידי על אומץ זה ערך.  בשנה חול ק"מ 700.000 עד 600.000 -כ(  ישראל לכיוון

 חדשות עבודות.שנה/ק"מ 400.000 -כ מגיעים עזה לרצועת כיסבורים  כולם ולכן נכון כערך ואחרים צביאלי

 ערכי את משווה הבאה הטבלה. בהרבה נמוכים ערכים מראות בדלתא ההגנות בניית לאחר חלקן יותר

 .2007 משנת ועינמואלסון סואץ תעלת רשות,  וויניה, אינמן של למזרח ההסעה

 

 
  

 סואץ תעלת רשות ידי על המוצגת( המזרחי) 2 ז'בוע ליד  מזרחה נטו ההסעה כי גם נלמד הטבלה מנתוני

 ידי על שהוצגה מהכמות בהרבה נמוכה( Emanuelsson et al 2007) וחובריו עימנואלסון ידי על ובעיקר

 מזרחה עוברים בברדוויל אםכך ש. בישראל החוף מחוקרי רבים על היום עד ומקובלת ויניה ידי ועל אינמן

 .שנה/ק"מ 400.000 יםמגיע לא עזה לרצועת כי ברור שנה/ק"מ 258.000

 

                                                           
158 Klein, M., Zviely, D., Kit, E., Shteinman, B., 2007. Experimental study of sediment transport along the central 
Mediterranean coast of Israel by means of fluorescent sand tracers. Journal of Coastal Research 23 (6), 1462-1470. 

159 Haifa, Israel, and sediment transport along Carmel, Z., Imman, D., Golik, A., 1985. Directional wave measurements at 
the Nile littoral cell. Coastal Engineering 9, 21-36. Perlin, A., and Kit, E., 1999. Longshore sediment transport on 

Mediterranean coast of Israel. Journal of waterway, port, coastal, and ocean engineering 125 (2), 80-87. 2006., ד, צביאלי .

 החוג", לפילוסופיה דוקטור" התואר קבלת לשם חיבור. הנילוס של הליטורלי לתא והקשרם חיפה במפרץ סדימנטולוגיים תהליכים
 .'עמ 211, חיפה אוניברסיטת, החברה למדעי הפקולטה, סביבה ולימודי לגיאוגרפיה
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 הסביבה החופית והימית הטבעית 

 

(, תצורות סלעי גיר Beach rocksהמסלע בחופי ישראל הינו לרוב ממקור כורכרי ונגזרותיו, סלעי חוף )

וקירטון כמו בבסיס הכרמל וראש הניקרה, מסלע ממקור והתגבשות תערובות של סלעי גיר, שלדי יצורים 

בליה מקומית וסחף נחלים כחלוקי נחל ואבנים(. על כל אלו ימיים וחול מקומי )הן ממקור נילוטי והן ממקור 

 סנטימטרים של בניה ביוגנית בשיכוב.  5-40 -, כהבעוביילרוב ישנה גם שכבה די משמעותית 

במקומות בהם הסלע טבול או טבול למחצה, השכבה הביוגנית העליונה מורכבת מיצורי פאונה ופלורה חיה 

ם, אצות וכו' שבסיום חייהם הם אלו הבונים את השכבה הביוגנית הקשה כחלזונות, צדפות, סרטנים, תולעי

וזאת תוך תהליכי ליכוד. תהליכי הליכוד בין השלדים וחלקיהם מתאפשר בעיקר על ידי אצות גירניות והשכבה 

 שנותרת מהן. 

 

ה בגובה " להשאיר את המשטח העליון של הטבליםתהליכי הבניה הביוגנית בסלעים וטבלאות הגידוד "שואפ

מיטביים ואספקת  אוורורפני הים. תהליך זה מאפשר ליצורים החיים להיות במקום טבול וטבול למחצה, בתנאי 

 מזון סדירה מכיוון הים הפתוח על ידי זרמים, גלים ורסס גלים.

בבואנו לסווג אזורים בעלי רגישויות אקולוגיות גבוהות בחוף הישראלי יש להתייחס לשטחי שמורות חופיות 

וימיות, אזורים המוצעים ו/או בתהליכים לבחירתם לשמורות ימיות, אזורים בעלי רצועות סלעי חוף מפותחות, 

למחצה וחשוף בקו החוף, איונים,  אזורים בעלי מסלע טבול ורכסים טבולים באזור הרדוד, אזורי מסלע טבול

חופים הידועים כחופי הטלה לצבות ים, אזורים סגורים לשייט  שפכי נחלים ולגונות חופיות,  גידוד,טבלאות 

 ואזורים בעלי נישה אקולוגית ייחודית.  הלתעשייופעילות ימית צבאית או 

 

מפותחות ומצבורי סלעי חוף רציפים  האזורים הרגישים ביותר בחוף הם אזורים בהם מצויות טבלאות גידוד

ומשמעותיים, שכן מניסיון העבר סלעי החוף היוו קו הגנה מסיבי על החוף החולי ממזרחו, וזאת למרות היותם 

שטוחים ולא מוגבהים ו/או בולטים באופן משמעותי מקו החול וקו המים. הראיה היא שבאזורים רבים בהם 

מהירה של החוף, היצרותו וגריעת חולות מואצת. דוגמא לכך היא  הוסרו מצבורי סלעי חוף חלה התדלדלות

 .60-וה 50-חופי תל אביב בשנות ה

 

אזורים בהם מצויים רכסי סלע נרחבים בקרקעית תומכים אף הם אקולוגית ביצורים ימיים רבים, כך שפגיעה 

ים בסביבתם על ידי באזורים אלה יכולה להביא להשפעות שונות כגון: הקטנת רמות הסינון של גופי המ

 ;פגיעה באוכלוסיית הדגה, הן הבוגרת והן באזורי אימון לדגיגים וחסרי חוליות ;התמעטות יצורים מסננים

התכסות והיחשפות תדירה של אזורי מסלע לא יאפשרו את ההתאוששות הטבעית והמהירה של האורגניזמים 

ת שתייצר קריסה של מערכת אקולוגית המאכלסים את האזור. השפעות אלה עלולות לגרום לתגובת שרשר

 טבעית מורכבת אשר יידרש זמן רב לשקם ולאושש אותה, אם בכלל.

 

, מרבית חופי הים התיכון של ישראל הינם בעלי פוטנציאל להטלה של צבות ים. 160לפי רשות הטבע והגנים

הים תאתר אזור חולי גם בחוף רווי סלעים. בנוסף, צבי -הים מטילות בחופים חוליים, אך נקבת צב-נקבות צבי

החולי הים מטפסים לעיתים מעל טבלאות הגידוד, הסלעים הביוגניים וסלעי החוף בכדי להגיע אל פיסת החוף 

להטלה. כיום, חופים רבים בישראל מוארים בתאורה מלאכותית. תאורה מלאכותית מפריעה וגורמת 

לדיסאוריינטציה הן לנקבות המטילות והן לאבקועים המנווטים את דרכם אל הים. האבקועים המגיחים מן הקן 

בים והירח על פני המים מנווטים אל עבר האזור הבהיר ביותר בחוף. בחוף טבעי, לא מופר, השתקפות הכוכ

וקצף הגלים מקנים לים גוון בהיר, והאבקועים מנווטים אליו בהצלחה. בחוף המואר באופן מלאכותי, 

                                                           
 .2018. יולי אקולוג צבי ים ומנהל המרכז הארצי להצלת צבי ים.רשות הטבע והגנים -חופי ההטלה של צבי הים בישראל. ד"ר יניב לוי 160
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האבקועים נמשכים לתאורה המלאכותית, מאבדים את דרכם אל הים ומאריכים את משך שהותם ביבשה. 

ורד )תוצאה של התייבשות ושל עלייה כתוצאה מכך הם גם חשופים זמן רב יותר לטריפה וגם כושרם הפיסי י

 בריכוז החומצה הלקטית בשרירים(. 

 

הים. הנקבה זהירה ורגישה לתנועה על החוף ותמנע מלעלות -שלב ההטלה הוא הפגיע ביותר במחזור חיי צבי

על חוף בו היא מגלה פעילות זרה. בעלייתה לחוף היא נחשפת לצייד ולטריפה, שכן ביבשה תנועתה כבדה 

בהם אין תאורה מלאכותית, רעש  -ומסורבלת. מרבית ההטלות מתרחשות בלילות, באזורי חוף ללא הפרעה 

הים -או פעילות אדם. יחד עם זאת, בחירת חוף ההטלה מתבצעת לעיתים ללא דפוס פעילות ברור: נקבות צב

ים שהיו פעילים בעבר להפסיק את ההטלות בחופ -עשויות להטיל בחופים בהם לא היו הטלות זמן רב, ולהפך 

ולעבור ולהטיל בחופים סמוכים. נקבות צבי הים מטילות על פי רוב בחופים באזור בו בקעו, אך רמת הדיוק 

ים ירוק מדייקת מאוד, ולרוב ההטלות יהיו בסמיכות של עשרות עד מאות -בחוף משתנה בין המינים. נקבת צב

ה של מאות מטרים ועד עשרות קילומטרים. מכאן הים החום תדייק ברמ-מטרים בלבד. לעומתה, נקבת צב

ק"מ לפחות מאתרי הטלות קודמות, ולפיכך ניתנים  1שהטלות עתידיות יתרחשו בסבירות גבוהה בטווח של 

ק"מ. בנוסף, לאחרונה התגלה כי חלק קטן מההטלות שתבצע נקבת צב ים  1נתוני ההטלות ברזולוציה של 

 ל )מאות ק"מ( מיתר הקינים שחפרה.במהלך העונה עשוי להתרחש במרחק גדו

  

ים. עם זאת, הפרעות האדם -למעשה, בכל חוף חולי בחופי ישראל יש פוטנציאל גבוה להטלה של צבי

נות, נמלים ומסעדות( גורמות לצמצום שטח החוף הזמין להטלה עג)כדוגמת תאורה מלאכותית, רעש, מ

שונים כולל בחופי הערים החופיות )נהריה, בפועל. על אף ההפרעות, עדיין קיימות הטלות בחופים ה

 חיפה, נתניה, הרצליה, גוש דן, אשדוד ואשקלון(. 

 

תפיסת חופים אלו או בניה באזורם ואו כל הפרעה שהיא יכולה לגרום "לוויתור" צבות הים על חופים מסוימים 

כבעלי פוטנציאל להטלה. אמנם החוף הישראלי הינו קצר יחסית לאזורים אחרים בים התיכון אך מידע שנצבר 

הטלות בחופי ישראל הן חשובות ברט"ג והמרכז להצלת צבי ים בישראל עולה כי במינים מסוימים של צבים ה

 ביותר להמשכיות אוכלוסיית צבי הים באגן הים התיכון המזרחי הן במספר הפריטים והן בהתמיינות לזיווגים. 

מ' יש להתייחס לנדירות בית הגידול/רגישות/ערכיות. יש להפנות למיפוי  0-6בסקירת בתי הגידול בתחום 

גע מבניית מעגנה )עומק ומרחק בים ובחוף(. האם יש אזורי אל שתומך בסקירה. איזה טווח נוסף עלול להפ

געת בהיבט האקולוגי. יש לפרט את בתי הגידול לפי מדרג, אם הכל מאד ערכי אין לקריטריון האקולוגי 

משמעות בבחירת חלופות, בסוף יהיה צורך לקבוע מקום ולתעדף בין חלופות. לחילופין להגדיר אזורים בעלי 

 .ת נמוכה אליהם אפשר לכוון פיתוח של מעגנהרגישות אקולוגי

 

ים בשלבי חיים שונים פעילים מול חופי ישראל בכל עונות השנה:  חופי הארץ מהווים בית גידול לצבי ים -צבי

צעירים, מתבגרים ונקבות בתקופות שבין ההטלות. בעונת הרבייה )פברואר עד מאי(, צבים מרחבי הים 

ת להזדווג ולהטיל בחופי הארץ. עונת ההטלה מתחילה במאי ומסתיימת בתחילת התיכון נודדים לאזורנו על מנ

הים -הים נודדות לאזורי ההזנה הפזורים בים תיכון. חלק מצבי-אוגוסט. לאחר עונת ההטלה, נקבות צבי

משחרים אחר מזון בקרבת חופי ההטלה, ואילו אחרים עשויים לנדוד אלפי ק"מ. עונת הנדידה נמשכת לרוב 

 ועד נובמבר.  מיולי

 

טיוב ומבנים נוספים בקו החוף גורמים לשינויים בהסעות החול. שינויים אלו עשויים -בניית שוברי גלים, גאו

 -לגרום לצמצום שטחי הטלה סמוכים )לרוב מצפון( והגדלת אזורי החוף מול המבנים המלאכותיים )שרטום 

Tomboloועד היום, לא  90-קע גבוהה. מניסיוננו משנות ה(. השרטומים הינם רדודים ולכן גם בעלי לחות קר

 צבי כי עולה, לוויני משדר גבם על שהותקן ים-מצבי המתקבלים מנתוניםנצפו מעולם הטלות באזורי שרטום.  

(. A-C1 איור) ורבייה הזנה, נדידה: השונים חייהם בפרקי'( מ 50 עומק עד לרוב) החוף בקרבת נמצאים הים
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 מלאכותיים מבנים או גלים שוברי בניית בעקבות( שרטומים יצירת) החוף בקרבת הקרקעית מבנה שינוי

 .בו החיים בעלי של התקינה לפעילות הגידול בית את קוטע, אחרים

 

 
 : ניתוח צפיפות תשדורות צבי ים לפי רט"ג 3מפה 

 

בהקשר האקולוגי, ניתן לסווג את המעגנות לאורך החוף הישראלי על בסיס מיקומן הגיאוגרפי, על מה הן 

נתמכות כמעגנה )האם בנויות על אזור סלעי או חולי( והאם השתמשו באותו מסלע בבניית ההגנה על 

החופי המושפע  הבריכה. הסביבה הימית והחופית לאורך חופי ישראל, הנמצאת בטווח עומקי המים והמרחב

-0מטרים, כאשר המרחק מקו החוף/ קו המים נע בין  0-6והמתאים למעגנות, הוא לרוב בטווח העומקים 

מטרים. יוצאים מהכלל הם נמלים גדולים, מסועים לתוך הים ומקשרים.אזור הבניה של המעגנות ועורף  500

חול טבעיות, חופים חוליים או סלעיים, המתחמים נושק לעיתים לאזור מצוקי )רכסי כורכר(, חולות ודיונות 

בסמוך לשפכי נחל או ואדיות וכן עורף עירוני בנוי ומיושב. ברוב מעגנות החוף הישראלי ניתן למצוא מעגנות 

)וההגנות המשרתות אותן( הבנויות על אזור מסלע טבעי או המשתמשות בהגנות טבעיות של אזור סלעי 

. באזורים מסוימים בסמוך לאזור הסלעי המגן על המעגנה ישנם הבולט מפני הים, טבול או טבול למחצה

 שרטונות חול שיחד מהווים את ההגנה על המעגנה ומנתבים את הכניסה והיציאה ממנה. 
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מעגנות על בסיס הגנה טבעית לרוב "משתמשות" ברכס טבול או טבול למחצה כהגנה מצד הים ומסתמכות 

כמו כן, ברוב המקרים יש מצבור סלע נוסף בקו החוף שתוחם את  על בריכת חול פנימית בין המסלע לחוף.

 זרקא ומעגן הדייג באולגה.-הבריכה הפנימית שמשמשת לעגינה. דוגמאות לכך הן מעגנת דור, ג'יסר א

מעגנות נוספות מסתמכות על מפרץ טבעי, שבתוספת שובר גלים על קו המסלע מצד הים, ייצרו בריכה 

מעגנת שביט בחיפה הינה יוצאת דופן בשל הימצאותה בתוך ובצמוד לשפך  פנימית מוגנת כנמל עכו ונמל יפו. 

ני כיווני הגלים הנפוצים נחל הקישון ובנוסף מצויה בעורף נמל חיפה הגדול )המסתמך על מפרץ טבעי המגן מפ

מעגנות מסוימות בישראל הסתמכו רק על מבנה המסלע הטבעי בקו החוף, וזאת בכדי  בסערות החורף(.

לבסס מצע בנייה מוצק ויציב ללא מסלע מצד הים להגנה והפחתת אנרגיית הים. את ההגנה סיפקו שוברי 

וח על הקרקעית )בעומק הנקבע לבניית שובר גלים מלאכותיים שנבנו ישירות על מצע חולי יציב או מסלע שט

הגלים( כדוגמת נמל תל אביב, שצידו המזרחי מסתמך על רצועת סלעי חוף מסיבית שהייתה קיימת טרם 

בנייתו, וסלע שטוח שקוע בצד המערבי בבסיס שובר הגלים. מעגנות אשדוד ואשקלון נבנו על בסיס קרקע 

שהן נחשבות למעגנות שנבנו על תוואי חוף ישר ללא תמיכת  חולית שמתחתיה רכס מכוסה בשכבה חולית כך

סלעים מסיבית. בצידה המזרחי, מעגנת אשקלון "נהנתה" מתמיכה מסוימת של רצועת סלעי חוף שאותם 

 הסירו חלקית בעת הבניה. 

 

 סקירת מבנה החוף והרגישות לפיתוח 

 

רום )גבול רצועת עזה( ועד ראש הנקרה ק"מ, מזיקים בד 195-חוף הים התיכון של ישראל נמשך לאורך של כ

בצפון. קו החוף הטבעי, קשתי וחלק כמעט לכל אורכו, למעט ראש הכרמל הבולט אל הים, מפרץ חיפה ומספר 

 ים, יפו, אפולוניה, עתלית, ראש עכו וראש הנקרה.-בליטות חוף סלעיות: תל יבנה

 

נוף, חי וצומח, היסטוריה ותרבות, הכולל רצועת החוף והים הישראלי מהווים מרחב פתוח, עשיר במשאבי 

 גם פעילויות ספורט, בילוי ונופש, אך גם כלכלה, מסחר, קידוח, טיפול והפקה ופעילויות ביטחוניות מגוונות. 

, מעגנות, הנמלי ים, תחנות כוח, מתקני התפל כגוןשימושי תשתית ב עמוסההיא רצועה צפופה ה ףהחורצועת 

 זו רצועהכמו כן, . ביטחון ומתקני צבא בסיסי וכןימיים ו חופייםמקשרים לפריקת דלקים וכימיקלים, מוצאים 

 תפקודו עלו ימיחופי והה המרחב ם עלמיהמאיי שונים, מסוגים פיתוח של גדולים לחצים תחת כולה נמצאת

 .פתוח מרחבכו ציבורי כנכס

 

ניים והתשתיתיים, כגון הקמת מתקני תשתית וצנרות בים, דיג יתר, זיהומי ים, הפרת מנגנון עירוהלחצים ה

 .הימיתהחופית והסעת החולות, פגיעה בחופים ובמצוקים לאורך החוף, יוצרים איומים שונים על הסביבה 

 מ"ק 55: ומתכלה הולך אשר, מוגבל משאב גם הם, ערך ויקר נדיר לאומי משאב שהנם, הים ופילמעשה, ח

 כוח תחנות, ותשתית תעשייה מתקני, ביטחוניים מיתקנים אותם ידי-על תפוסים, מ"ק 195 אותם מתוך

. ועוד תיירות מתקני, פרטית בנייה כגון שונות מסיבות הציבור בפני סגורים נוספים נרחבים חוף קטעי. ונמלים

כאמור, השנים האחרונות.  20-קו החוף של ישראל זכה להתייחסות תכנונית רבה ומקיפה במיוחד בלאור כך, 

 תכניות סטטוטוריות ומסמכי, הן על הסביבה החופית ביותר רבהההשפעה התוכניות העיקריות בעלות ה

 בראשית הפרק. 1.2.1סעיף מדיניות למיניהם אשר הוצגו ב

 

מטרת הניתוח של אזור הסביבה החופית והימית המוצג להלן, הינה לזהות ולסמן שימושים ופעילויות עיקריים 

לאורך רצועת החוף, אזורים בעלי ערכים סביבתיים ורגישויות לפיתוח, מיקומם העקרוני של אתרי עתיקות, 

פוי זה מהווה תשתית בסיסית אשר מתקני תשתית גדולים וקטנים, אזורים תיירותיים וחופי רחצה מוכרזים. מי

יוכל לשרת את הצוות בשלבים הבאים ולאחר שיקבעו הצרכים והביקושים העתידיים ופרוגרמה עקרונית 

למקומות עגינה. לפיכך המפות המוצגות להלן אינן כוללות התייחסות תכנונית כלשהי ובוודאי שאינן מנחות 

 המידע לקראת שלבי התכנון הבאים. כרגע את כיווני הפיתוח, אלא יהוו חלק מתשתית 
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 מקטעים, מצפון לדרום, כאשר הניתוח כלל התייחסות להיבטים הבאים: 20-לצורך כך, חולקה רצועת החוף לכ

מעגנות, נמלים, מועדוני שייט/ספורט ימי, חופי רחצה מוכרזים,  :לאורך החוףקיימים  קרקע שימושי ▪

ים צבאיים, מתקני תשתית גדולים/קטנים, כפר נופש/מלון, חוות הדגרה של צבי ים, בסיס

 .תעשיות/מפעלים, תחנות כוח, מוצאים לים

חופיים וימיים בהתייחס לערכיות גבוהה במיוחד, גדולה מאד, גדולה,  מכלולים ואתרים ארכיאולוגיים ▪

 .161בעל ערך

שמורות טבע וגנים לאומיים )מוצעים, מאושרים, מוכרזים ובהפקדה(, שטחי אש לפי  שטחים מוגנים ▪

 .35תמ"א 

 .35עפ"י תמ"א  סומנו גבולות מרקם עירוני עורף יבשתי והחיבור העירוני ▪

חשובים כגון  ובתי גידול סומנו אזורים בהם קיימים ערכי טבע אזורים בעלי ערכיות אקולוגית גבוהה ▪

 .סלעי חוףו דוד, סלעים טבולים/טבולים למחצההימצאות טבלאות גי

 . אירוזיה מוגברת ונסיגה של קו החוףרצועות חוף שבהן קיימת בעיית  ▪

                                                           
רוב אתרי העתיקות החופיים והימיים מוכרזים עפ"י חוק העתיקות הקובע שכל פעילות בנייה בתחומם תיעשה לאחר בדיקת התכנית  161

העתיקות מסומנים במפות בפוליגונים רחבים שאינם  ואישור רשות העתיקות ובכפוף לתנאיה. אתרי העתיקות המוכרזים עפ"י חוק

מצביעים על השתרעות השרידים בפועל ואינם מספקים מידע על ערכיות האתרים ורמת חשיבותם. מקור הנתונים הוא אתר רשות 

( כאשר בסיס הנתונים כלל tp://www.parks.org.il/ParksAndReserves/yamTichon/Pages/shchavot.aspxhtהטבע והגנים )

סימון מכלולים ואתרים ארכיאולוגיים וסיווג עפ"י דרגות חשיבות )ערכיות, חשיבות מדעית ואטקרטיביות לצרכי תיירות ופיתוח מוקדי 

 עניין(.

 

http://www.parks.org.il/ParksAndReserves/yamTichon/Pages/shchavot.aspx
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 זיהום והשפעות סביבתיות 

 

מעבודות הבנייה  בפרק זה יוצג מכלול ההיבטים הסביבתיים וההשפעות הסביבתיות האופייניות למעגנות, הן

וההקמה והן מתפעול ותחזוקה שוטפת. המידע המוצג מתבסס על סיורים בשטח, מידע מהמשרד להגנת 

 ועוד. מעגנותהסביבה, מנהלי ה

 

 איכות מי הים וזיהום ים 7.5.1

 

זיהום ים מהווה איום משמעותי על בתי גידול חופיים וימיים וכן על חברות החי והצומח הימי. מעיון בדוחות 

עולה כי מצב איכות המים בנמלים ובמעגנות  התכנית הלאומית לניטור מימי החופין של ישראל בים התיכון

וע בתקן לאיכות מי הים. חריגות בישראל הוא טוב, וריכוזי המזהמים נמצאים, רובם, מתחת לרף העליון הקב

של אשדוד  מעגנותתל אביב והרצליה וערכים קרובים לתקן מי הים התגלו ב מעגנותבריכוזי נחושת התגלו ב

 .162ואשקלון. בחלק מהמעגנות ובכל הנמלים נמצאו מזהמים אופייניים לדלקים

מתקן  6ננוגרם/ליטר( אך זה גבוה פי  12) 163נמדד מתחת לסף הגילוי האנליטי 2012נכון לשנת  TBTריכוז 

. המשמעות של TBTננוגרם/ליטר( וזאת גם לאחר האיסור לשימוש בצבעים המכילים  2איכות מי הים )

  החריגה הינה שפעילות הרחצה והדיג בשטחי הנמלים והמעגנות עלולה להוות סיכון לאדם.

אלה לרוב מזוהמים ברמה נמוכה אל מול דיגום הסדימנטים בנמלים ובמעגנות ברחבי הארץ הראה כי 

( נמדדו עבור ERL(. זיהומים ברמה גבוהה )מעל ערכי ERL)ריכוזים נמוכים מערכי  NOAAהקריטריונים של 

 הרצליה, תל אביב, אשקלון, עכו ובמעגנת הקישון. מעגנותב TBT-ו PCB'sמתכות רעילות ותרכובות 

בהוצאת היתרי הטלה. במסגרת הבקשה  מעגנותדרשות ה, נמעגנותבמסגרת עבודות חפירת החול מפתחי ה

מסוימות מבצעות דיגום שוטף של המים והסדימנט באופן תקופתי, ללא  מעגנותיש לבצע דיגום סדימנט. 

 קשר להיתרי ההטלה.

( שאינם עומדים בערכי הסף שקבע מעגנהחול או סדימנטים אחרים )טין, חרסית ומשקעים אחרים הנצברים ב

ס )בדרך השכבה העליונה של הקרקעית( מסולקים לאתרי פסולת ימית )כגון אלפא או אפסילון(. המשרד להג"

 משקעים "נקיים" יכולים לשמש להזנת חופים.

זיהום ים בשמן )בעיקר נפט( מכלי שייט מתרחש בעיקר כתוצאה מפעילות שוטפת )בחלקה  זיהום ים בשמן:

. אירועי זיהום ים בשמן מכלי שייט מכליותלא תקינה(, טעויות אנוש ותאונות כלי שייט, בכלל זה טביעת 

היות מתרחשים מול חופי ישראל בכל שנה, לעיתים מס' פעמים בשנה. כתמי שמנים ונפט גולמי עלולים ל

מוסעים עם הזרמים והגלים לחוף או לשקוע לקרקעית הים בצורת זפת. בשני המקרים נגרם נזק כבד לא רק 

 לעמודת המים אלא גם לבתי גידול על הקרקעית.

כגון דליפות מאוניות גדולות המשנעות נפט למרחקים  -מרבית הזיהומים מתרחשים ומתגלים בנמלים הגדולים

בוצעו מאות ביקורות על כלי שייט ע"י היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית  2010-2014גדולים. בשנים 

תיקים  14במשרד להגנת הסביבה. בתקופה זו נפתחו עשרות תיקים על זיהום ים בישראל, כאשר מתוכם 

 על זיהום הים התיכון בשמן מספינות ואוניות שונות, בהם יאכטות, גוררות, אוניות, מיכליות ועוד.

ודורשת תחזוקה  מעגנהתחנת תדלוק לכלי שייט הינה תשתית הכרחית לתפעול  מתדלוק כלי שייט:זיהום ים 

רבה, עמידה בתקני איכות סביבה מחמירים והינה מקור לזיהום ים ושריפות. תפעול תחנת התדלוק חייב 

 להתבצע באופן מקצועי ותחת בקרה. 

                                                           
 ים תיכון )מנהל התכנון, בהכנה(-ימי של ישראלמסמך מדיניות למרחב ה -דוח מצב קיים 162

 בדיקות כימיות שהן רגישות יותר ממיכשור אנליטיבשל כלומר,  163
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באמצעות רציף  מעגנותמיכלית דלק וברוב הבישראל מבוצע ע"י תדלוק ידני באמצעות  מעגנותהתדלוק ב

ייעודי לתדלוק. מיקום התחנה ואופן הפעלתה מבוצע בהתאם לתנאי הבטיחות ולתנאים למניעת מפגעים 

סביבתיים, לרבות זיהום הים, כפי שנקבעו על ידי הרשויות המוסמכות לכך על פי דין. מלבד החשש מזיהום 

היום עומדות  מעגנותהתדלוק. בהיבט זה, מרבית התחנות הקיימות בים, קיימים היבטים של סיכונים ממיכלי 

במרחקי ההפרדה הנדרשים ממוקדי משיכת קהל )"רצפטורים ציבוריים"( כהגדרתם במדיניות מרחקי הפרדה 

 ממקורות סיכון נייחים של המשרד להגנת הסביבה.

 

הימית כגון שטיפה של משטחים  מעבר לתאונות, גם תפעול שוטף של התחבורה הימית עלול לפגוע בסביבה

מזוהמים במי ים ועוד. הנושא מעוגן כיום גם בפרוטוקול של אמנות בינלאומיות ובהן מצוינת החובה לשאת 

 מיכלים נפרדים ולהפריד את הדלקים והשמנים מן המים.

שמן, שמן תקנות הנמלים מחייבות את המעגנות להתקין מתקני קליטה לאיסוף וסילוק שפכים, מי שיפוליים, 

משומש ופסולת בתחום המעגנה. מפעילי המעגנות מחויבים לפנות את מתקנים ומיכלים אלה לאתר סילוק 

 מורשה.

קיימים מתקנים למטרות אלה, רובן אף מציעות את השירות לעוגנים ללא תשלום, אך  מעגנותבפועל, בכל ה

לא בכולם נעשה שימוש ע"י משתמשי המעגנה )הן מאחר ואין חובות המושתות על העוגנים והן בשל חוסר 

 אכיפה(.

כלובים  ( לצביעת כלי שייט וכןAntifoulingצבעים רעילים מונעי צמדת ים ) זיהום ים מצבעים רעילים:

( אשר השתחרר אל מי הים TBT) Tributyltinלחקלאות ימית ומתקנים ימיים אחרים הכילו בעבר חומר בשם 

 ופגע גם ביצורים שאינם מיני המטרה. החומר מצטבר ברקמות ועלול להגיע לדגים, יונקים ימיים ועופות ים.

בעמודת המים במעגנות ונמלים  TBTכיום חל איסור על שימוש בצבעים המכילים את החומר, ואכן ריכוזי 

בישראל מראים מגמת ירידה כביטוי להפחתת השימוש בצבעים מסוג זה. עם זאת, בקרקעית הים עדיין לא 

 נצפית מגמה ברורה והמשקעים בנמלים עדיין מכילים ריכוזים גדולים יחסית.

מעגנה החובה להחזיק ציוד לניקוי לשם מניעת זיהום מי המעגנה ולהבטחת טיפול מהיר במקרי זיהום, על כל 

והתמודדות עם אירועי זיהום ים. ציוד זה כולל חוסם פתח נמל )שרוול החוסם את כל שטח פתח המעגנה 

 ומונע יציאת זיהום אל הים הפתוח(, אמצעי ספיחת דלקים ושמנים וכיו"ב.

 

 

 פסולת ימית והשפעתה על הסביבה 7.5.2

 

הים, הינה תופעה עולמית מורכבת בעלת השפעה רבה על הסביבה  ריבוי הפסולת )בעיקר פלסטיק( במי

הימית והחופית ברחבי העולם ועל פעילות האדם, הגובה מחיר סביבתי וכלכלי גבוה. מקורה של הפסולת 

אובדן או השלכה של ציוד  -ומעגנות מעגנותהימית הוא ניהול לוקה של פסולת מוצקה ובמקרה של שימושי 

 יט ובעיקר מהחוף. פסולת ימית מהווה גם איום גובר לבטיחות השייט.דיג ופסולת מכלי שי

לאורך חופי ישראל, גורמת הפסולת, בעיקר מוצרי הפלסטיק שאינם מתכלים, למפגעים אסתטיים. חלק 

מהפסולת מוסעת ע"י זרמי הים למדינות אחרות ומהן. הפסולת הפלסטית אינה נעלמת, אלא מתפרקת 

 לגרום לפציעה, חנק ואף למוות של צבי ים ויונקים ימיים אחרים עקב בליעתן.לחתיכות קטנות העלולות 

בנוסף לתכנית "חוף נקי" קיים מערך פיקוח ומניעת השלכת פסולת מכלי שייט באמצעות תקנות הנמלים 

( שנאכף ע"י מפקחי היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית. כמו 2010-)השלכת פסולת מכלי שייט התש"ע

אשר כל מדינה אמורה ליישם במסגרת  -ברצלונה אימצה רשמית תכנית להפחתת פסולת ימית כן, אמנת

. לא ניתנה התייחסות 2016-לכך ניתן ביטוי בתכנית העדכנית שהוכנה ב -(NAPתכנית הפעולה שלה )

 ספציפית לנושא פסולת ממעגנות.

 

 השפעות סביבתיות של פעילות המספנה 7.5.2
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תפעולי בו מתחזקים ומתקנים את כלי השייט. תשתיות המספנה כוללות ממשה, בריכת המספנה הינה אזור 

 הרמה, מתקני ניקוז והפרדת שמנים, מרכזי מחזור ואיסוף פסולת, משרדים ובתי מלאכה שונים.

חלק מפעולות התחזוקה הבסיסיות לכלי שיט )שטיפת סיפונים ומפרשים, צביעה בהתזה, ניקוי חול וחלודה( 

ות העלולות לגרום למפגע או לנזק סביבתי כגון זיהום מי המעגנה בשמנים, דלקים וצבעים רעילים הן פעול

 וכן לגרום למטרדי אבק וזיהום אויר בשל ניקוי חול של כלי השיט.

ברוב המעגנות בישראל לא קיימת כיום תשתית מניעת מטרדים סביבתיים מספקת בשטח המספנות כגון 

 , התקנת אמצעים למניעת מטרדי אבק וכיו"ב.משטחי עבודה מונעי חלחול

 

 השפעת פיתוח חופי וימי על בתי גידול  7.5.3

 

 וימי חופי שטח תפיסת

בניית מעגנה תופסת שטח חופי שנהוג לחשבו כמטר חוף אורכי לכל נקודת עגינה. בהתחשב שמעגנות 

מקומות עגינה יוצא שחלק מהחוף נתפס/נדרס על ידי   500-1000עתידיות בחוף הישראלי מתוכננות בערך ל

וגית לעד. המעגנה הבניה באופן שלא יחזור למצבו הטבעי או הלא טבעי לפני הבניה ולא ישתקם מבחינה אקול

בנויה על שטח חופי שלרוב כולל חוף חולי והאקולוגיה הייחודית שלו, במקרים מסוימים מצוק חופי על צורותיו 

השונות, גובה, שיפועים, מבנה המסלע/חול כורכר של המצוק וחוזקו המבני, צמחיה והחי על המצוק והמדרון. 

מטר,  4-7בילי חוף טבולים שלרוב נמצאים בטווח העומקים סלעי חוף, סלעים טבולים רדודים ורכסי כורכר מק

קירבה למוצאי נחלי חוף וניקוזי מים טבעיים. כל הנישות המוזכרות יוסרו/יכוסו תחת מתחם הבניה של 

 הן הסלעית והן החולית.  -רוב המעגנות בחוף הישראלי גרמו לשינוי אקולוגי בסביבה הטבעיתהמעגנה. 

 

 נההמעג של שוליים השפעות

 לבניית מעגנות ישנה השפעה ישירה על האזור הקרוב ועל אזורי שוליים רחוקים יחסית.

במעגנות קטנות בעלות פיתוח מבני מזערי, השינוי בסביבה הטבעית הינו קטן וההפרה אינה משמעותית 

משלב  והאזור חוזר או יחזור לשיווי משקל אקולוגי במהרה. במעגנות אלו ההשפעות הסביבתיות הן בעיקר

ת של המעגנה, מאירועים חריגים מהתנהלות שוטפ הבניה וההפרעה הסביבתית שמייצר תהליך הבניה עצמו,

כאמור השטח בו מוקמת המעגנה יעבור  ממידת השמירה וההקפדה על סביבת המעגנה.הנובעות שפעות הומ

 ו כמשתקם עם הזמן.שינוי לתמיד ולמעשה יגרע מקו החוף ומהסביבה הטבעית לתמיד ומכאן שאין להחשיב

 

שהתרחשה הן בזמן  זו לרוב. תית בהיבט האקולוגי גדולה יותרבמעגנות הגדולות יותר, ההשפעה הסביב

הבניה והן לאורך כל שנות פעילותה של המעגנה. גם במקרה זה, ההשפעה נובעת מהיבטי התפעול וכן 

 מתופעות טבעיות שהשתנו, הוסטו או נוצרו מהמבנה הימי של המעגנה.

עוצמת ההשפעה על הסביבה הטבעית הינה כתלות בממדי הבנייה, תהליכי הבניה ומשכה. גורמים אלה 

קובעים באופן ישיר האם ומתי יגיע האזור לשיווי משקל אקולוגי חדש וכמה שונה יהיה מהתנאים הטבעיים 

רחוקים יחסית  מבני המעגנות משנה את הסביבה הקרובה והקרובה יחסית וכן אזורי שולייםטרום הבניה. 

 בזמן הבניה והתפעול וברוב המקרים אין חזרה למצב האקולוגי טרום ההקמה אלא למצב אקולוגי חדש.

 

חשוב לציין כי השינויים הסביבתיים המתרחשים כתוצאה מהקמה ותפעול מבנים ימיים כגון מעגנות הוא נושא 

בלתי צפויות המתלוות להקמת מבנים המצוי באי וודאות רבה בכל העולם. גם היום, רבות הן ההשפעות ה

 אלו, כך שמודלים מורכבים מתקשים אף הם בקביעת תחזיות שתעמודנה במבחן המציאות והטבע. 

 

 כבית גידול חדש  המעגנה

 המעגנה עצמה והאזור המוגן לכלי שייט לרוב מתאפיין בגוף מים בעל המאפיינים הבאים:

 

 נמוך ותחלופת מים מוגבלת ערבול ▪
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 ואאוטרופיקציהעכירות  ▪

 רמות חמצן נמוכות יותר מהאזור הטבעי בסביבה  ▪

 טמפרטורת מים חמה או קרה יותר מהסביבה, כתלות בעונה ▪

 מורכבות מבנית נמוכה יחסית בהשוואה לזו הטבעית ▪

 זיהומים כימיים, זיהומי אור, זיהומי רעש, תדרי רעש/רעד תת מימי משתנים ▪

 בה הטבעית הסמוכהאלקטרומגנטיות ומטען חשמלי שונה מהסבי ▪

 הצטברות פסולת צפה, פסולת מרחפת ושקועה על הקרקעית ▪

 ושינוי אופי המצע על הקרקעית עומס אורגני בקרקעית ובמים ▪

 הצטברות חול בשטח המעגנה שיש צורך לפנותו וכתוצאה מכך הרחפת חול ▪

 

השוטף, חלקם הם חד כאמור, חלק ממאפיינים אלה הינם מתמשכים ומהווים חלק בלתי נפרד מהתפעול 

 פעמיים )לרוב מתרחשים רק בעת ההקמה( וחלקם מוגדרים כאירועי קיצון.

 

אזור המעגנה מייצר לרוב סביבה סביבה אקולוגית חדשה שהיא שונה מהסביבה הטבעית מחוץ למעגנה. 

באזור מעגנות קיימות תופעות של התמיינות מינים לא טבעית הנובעת מהנישה המיוחדת שמציעה המעגנה 

הן התת ימי, הן החופי והן ליצורים שהודרו מהאזור בשל התנאים הלא טבעיים שנוצרו באזור.  -לחי והצומח

לה לחזק אוכלוסיות יכו נישת המעגנהבנוסף, ישנם יצורים שנהנים "מהמסתור" שמספקת המעגנה, ובכך 

  שהטבע מעדיף לשמור אותן מוחלשות בשל השפעתם השלילית על הסובב הטבעי.

לעיתים ישנן אוכלוסיות שנראות כמשגשגות בתנאי המעגנה אך לרוב בריאותן הטבעית לקויה ובכך תיתכן 

ון סופגי זיהומים או לאחרים בטווח הארוך. דוגמאות לכך הן דגי קיפ יםהספציפי אורגניזמיםהשפעה שלילית ל

הנאכלים על ידי דגים ברמה טרופית גבוהה מהם או חלזונות אשר מחקרים הראו שינוי ביכולות הרבייה 

 שלהם עקב עקרות כתגובה לזיהומי מעגנות.

 

כגון הסטת זרמים, הנוצרים מבניית מעגנות והמצאותן, מיוחסות לשינויים רבות השפעות אקולוגיות נוספות 

יכול אף להוביל לשינוי הסעת החולות לאורך קו החוף ועוד. שינוי במשטר אנרגיית הים שינוי בתנועת וה

בהסעת חומרי תזונה ליצורים האורגניים, לשינוי הנישות הטבעיות ואופיין, להתמיינות מינים חדשה וזאת על 

 פי השרידות המיטבית בהתאמה לשינויים באזור. 

חול בצד אחד, גריעה בצד אחד או כל שילוב מקומי אחר  שינוי במשטר הסעת החולות הגורם להצטברות

עשוי להשפיע על אזורי מסלע שהיו תחת תנאים יציבים או תלויי עונתיות, וכעת מתקשים לבסס אוכלוסיות 

הראו שינויים  164 יציבות. היות ורוב המעגנות לאורך החוף הישראלי סמוכות לאזורי מסלע, ניטורים וסקרים

אזורים אלה לעומת אזורים מרוחקים ממעגנות. יש לציין שכל שינוי שנחזה שאינו טבעי אקולוגיים גדולים ב

 נחשב כשלילי אפילו אם הוא נראה כשיפור משמעותי בסביבה. 

 

 השפעת זיהום אור באזור החוף ובים 7.5.4

 

הביולוגי, השימוש בתאורה מלאכותית באזור החוף ובסביבת מבנים ומתקנים ימיים, משבש את השעון 

מחזורי החיים, מחזורי הרבייה ויכולת הניווט של בעלי חיים ימיים רבים. הנפגעים העיקריים כתוצאה מזיהום 

 אור זה הם ציפורים, צבי ים צעירים וכן דגים וחסרי חוליות שמחזורי הרבייה והנדידה שלהם משתבשים.

                                                           
 החופי למצוק החברה, חשמל חברת מעגנות באזורי חשמל חברת ניטורי, אקדמיה חוקרי אצל פרטי באופן שנמצאים סקרים 164

 38 תא צפון אשקלון למרינה סמוך סקר
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ות גדולים כמזחים ונמלים. גורם נוסף מרבית זיהום האור מתרחש בערים שלאורך החוף וכן במתקני תשתי

לזיהום אור בים הוא תאורת כלי השייט בלילה, העלולה לחשוף יצורים ליליים לטריפה ולמשוך יצורים ימיים 

 חובבי אור בצורה לא רצויה אל כלי השייט

 

 השפעת זיהום רעש ומקורותיו 7.5.5

 

יים ימיים, בעיקר ביונקים וצבי ים אך גם רעש לא טבעי בים עלול לפגוע פיזית ולמסך תקשורת בבעלי ח

 בדגים.

 המקורות העיקריים של זיהום רעש בים הם:

 תובלה ימית הגורמת לרעש רב עקב תנועת ופעילות המנועים והמדחפים של כלי השיט. .א

 סקרים סיסמיים לצורך חיפושי נפט וגז טבעי. .ב

 

 השפעות נוספות של כלי שייט על הסביבה הימית 7.5.6

 

להשפעה הסביבתית הקשה של זיהום ים בשמן על ידי כלי שייט, העברה והחדרה של מינים ימיים מעבר 

זרים מאזור ביוגיאוגרפי אחד למשנהו עלולה להתרחש באמצעות הצמדה ביולוגית על גבי כלי שייט ומי נטל 

יכוך של תחתית כלי במכלי ספינות. גרימת נזק פיזי ישיר לבתי גידול בקרקעית עלולה להיגרם ע"י עוגנים, ח

במצע הרך. התנגשות בין כלי שייט ויצורים ימיים  שייטהשייט והמדחפים בקרקעית הים או התחפרות כלי ה

נושמי אויר כיונקים ימיים )לדוגמא לוויתנים ודולפינים( וצבי ים, היא איום ישיר על יצורים אלה ופגיעות מסוג 

 י שייט גדולים ומהירים.זה שכיחות במי הים התיכון העמוסים בתנועת כל

 

 

 

 

 השפעות סדימנטולוגיות 7.5.7

 

מניתוח תוצאות מחקרים, אשר חלקם הוצגו בתחילת פרק זה, ניכר כי לאחר הקמת מבנה ימי בחוף חולי 

בישראל, מתפתחים שינויים מורפולוגיים מהותיים בקרקעית הים בסביבת המבנה ובחופים החוליים הסמוכים 

כי לגודלו הפיזי של המבנה ובעיקר מרחק חדירתו אל הים בניצב לקו החוף השפעה רבה אליו. כמו כן, ברור 

על עוצמת השינויים הללו. מהניסיון שנצבר בחוף הישראלי בכל האמור להקמת מבנים ימיים עולה כי עיקר 

. פי חמישה מאורך המבנה לתוך הים -ההשפעה היא מצפון למבנה וכי מרחק ההשפעה, ככלל אצבע, הוא כ

מפות טופוגרפיות, בתימטריות ותצלומי  ק"מ. 2.5-ק"מ ישפיע עד למרחק של כ 0.5-לפיכך, מבנה ימי שאורכו כ

אוויר, אשר שימשו עבודות ומחקרים רבים בישראל, הראו כי השינויים המורפולוגיים המשמעותיים ביותר 

וש השנים הראשונות לאחר בסביבתם של מבנים ימיים שהוקמו בחופים חוליים, מתפתחים בדרך כלל בשל

הקמת המבנה הימי ועם הזמן מתייצבת מחדש המורפולוגיה של קרקעית הים בסביבת המבנה ובחופים 

 15-20 ל שמעבר,  גדול מים לעומק לים יחדור לא שהמבנה זמן כל זמן ארוך בטווחכלומר, הסמוכים אליו. 

בתנאי הזרימה  .לאיזון יגיע האזור שנים של( יחסית קטן) מספר ולאחר זמנית תהיה השפעתו, מים עומק מטר

בחוף הישראלי בדרך כלל מתפתח שרטון חולי תת ימי מקביל לחוף, בהמשך למבנה המלאכותי. לעיתים שרטון 

והטלת חול באזור שמצפון למבנה. מפות בתימטריות חוזרות שנעשו באזור  מעגנהזה מובלט על ידי העמקת ה

 הרצליה מעידות על כך. מעגנה
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( מאזן החול 3-5מתוך המעקב אחרי השינויים באזור מרינת הרצליה נמצא כי תוך שנים בודדות ) למשל, 

להוציא את  .לטווח ארוך אין יותר השפעה 165ומגיע "לשיווי משקל סדנימטולוגי חדש" בסביבת המרינה מתייצב

 עניין השקיעה בפתח הכניסה המחייב חפירת ניקוי.

ודר לים משפיעה על מאזן הסדימנט בסביבה הקרובה. המרחק שעד אליו מגיעה כמו כן, בניית מבנה ימי הח

ההשפעה תלוי בגורמים כגון כיוון הזרם החופי, זמינות החול, משטר הגלים, ועוד. במידה ובקטע חוף זה מצוי 

 .אשקלון( מעגנתמצוק של רכס כורכר תתכן הגברה של נסיגת המצוק )כמו התופעה שנצפתה בחופים שמצפון ל

 לצורך אחרים וסדימנטים חול חפירת פעולותלהינו קריטי בכל האמור  אב החולישיש לציין כי אופן ניהול המ

 ברורה מדיניות לנושא נדרשת.  לצורך כך מלאכותיתחול  תהזנוהשוטף  תפעולם, וחופיים ימיים מבנים הקמת

הממשלה שתסדיר את הנושא ותמנע מפגעים עתידיים. עם זאת על נושאים עלו להילקח  של פעולה ותוכנית

 . 166בחשבון גם ברמה הניהולית המעגנתית

 

 השפעות על המצוק החופי 7.5.8

 

קצב נסיגת מצוקי הכורכר בחופי הים התיכון של ישראל, נחקר בהרחבה בשנים האחרונות. עבודות אלה 

 עסקו בין היתר ב:

 וליתולוגיה של המצוקים. סטרטיגרפיה .1

 טכניים של יציבות המצוקים ודרגות הסיכון להתמוטטותם. -היבטים גיאו .2

 התהליכים הגיאו מורפולוגיים הפועלים על המצוק והגורמים לנסיגתו.  .3

המגמה הכללית של נסיגת צוקי החוף, מראה כי ערכי הנסיגה של הצוקים הם בסדר גודל דומה של עשרות 

 16-ק"מ, וגובהם הממוצע הוא כ 70-האורך הכולל של מצוקי החוף הכורכריים הוא כ בודדות ס"מ/שנה.

ס"מ/שנה, אכן מייצג את קצב הנסיגה הממוצע השנתי של כל  20מ'. בהנחה וקצב נסיגה שנתי ממוצע של 

אלף מ"ק לשנה  220-תרמו כל המצוקים כ 20-מצוקי החוף של ישראל, אזי ניתן להעריך כי במאה ה

מיליון מ"ק. תרומה בנפח דומה חושבה גם על ידי  22-למאזן הסדימנט בחופי ישראל, שהם כבממוצע 

 גוליק ורוזן. 

נסיגת מצוקי החוף הביאה לסיכון של מבנים הנמצאים בגג המצוק, ועודדה מציאת פתרונות נקודתיים כגון 

 הקמת קירות ים, מיגון המדרון באמצעים פיזיים וכיו"ב.

 

ן מובהקים בין המשאר הסדימנטולוגי לאורך חופי ישראל, לבין התערבות הפיתוח קיימים קשרי גומלי

והקמת מבנים ימיים הבולטים מקו החוף, כגון מעגנות, לבין הנזק העלול להיגרם לחופים סמוכים, אשר 

כאמור הנזק הוא ככל הנראה בטווח הקצר  .167 בחלקם מצוי מצוק כורכרי, כתוצאה מהקמת אותם מבנים

מכמות החול שהצטברה בעורף שוברי הגלים מדרום ומצפון למעגנת אשקלון השווה וער לדוגמה כפי המש

 בקירוב לכמות החול שנגרעה מצפון לשוברי הגלים והביאה להרס מוגבר של מצוק החוף.

                                                           
 לנושא טיילת הרצליה -מצוטט מדברי חוות דעת ד"ר  י. ניר 165

להרחבה בנושא ראה מסמך המרחב הימי בפרק המשפטי וכמו כן בפרק משאב החול:  166
http://www.iplan.gov.il/Documents/Report_1.pdf  

 והמלצה ישראל של החופי המצוק נסיגת של הנוכחי והקצב הרקע קצבי  2016  שמש רן, כרובי און, יןמושק עמית, כץ עודד 167

 מוגש. והמים האנרגיה הלאומיות התשתיות משרד הגיאולוגי המכון   הנסיגה בקצב שינויים וכימות זיהוי, לניטור חדשה לשיטה
 .GSI/2016/26' מס דוח. התיכון הים חוף מצוקי להגנות הממשלתית לחברה

 -ו 2016 השנים בין החופי המצוק וסחיפת התמוטטות  שמש רן, בוסתן ענבל, עופרי עמרי, כרובי און, מושקין עמית, כץ עודד
 דוח. התיכון הים חוף מצוקי להגנות הממשלתית לחברה מוגש. והמים האנרגיה הלאומיות התשתיות משרד הגיאולוגי המכון 2017

 .G/2018/01' מס

 

http://www.iplan.gov.il/Documents/Report_1.pdf
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  בישראל והמעגנות השייט ענף  - תפעוליים היבטים סקירת 

 רקע 

 ,ת בית" או כנקודת מעבר, כך או כךעגנמשמשות כמקום עגינה לסוגים שונים של כלי שייט אם כ"מ מעגנותה

גם צריכה לתת מענה לצוותים ולבעלי כלי היא  א,אלה איננה רק לעגינת כלי השייט עגנהשירותים שמציעה המ

 השייט במספר רב של תחומים.

תחום השייט והימאות הנו  .את אותם האלמנטיםובלרת ברחבי הגלובוס מתנהלות ומציעות עגנומבסך הכל, 

שונות לא תמיד ירגישו בהבדל הגבולות ושינוי המדינה  מעגנותבינלאומי והשייטים אשר מורגלים במעבר בין 

 כחוק. תפרט לביקורת הדרכונים הנדרש

ם הגדרת המשתמשי סדר העדיפויות.המענה למשתמשי העתיד חייב להיות בראש  ,ה חדשהעגנבתכנון מ

 את התכנון והביצוע אותו יהיה קשה לשנות לדורי דורות. ווקהל היעד יקבע

 

קרים לתפעול ילשפוך אור בנושאים הע ומטרת מעגנה בישראל.להנוגעת  סקירה תפעוליתבפרק זה ישנה 

לפעולת המעגנה בהמשך.  כבסיס. בפרק נעסוק תחילה בנושא תכנון המעגנה מעגנות בכלל ובישראל בפרט

רגולציה אכיפה,, וניהול המעגנהבמעגנה הנוגעים למקומות העגינה,  נעסוק באתגרים הניהולייםלאחר מכן 

המעגנה,  תשתיותההתפעוליים בניהול מעגנה ונסקור את נעסוק באתגרים  בהמשך . ונהלי מעגנות

 .מירה על איכות הסביבהשו היבטים של בטיחות ובטחוןפיזיים בתפעול מעגנות, הקשיים צוותה,ה

 תצורת המעגנה וסל הסירותן תכנו 

רכי עגינה שונים ותשתיות שונות, כמו כן בעלי וכלי השייט הנם הטרוגניים, לכל כלי שייט נתונים פיזיים שונים, צ

ה עגנהמ על מתכנןהדבר נכון גם למקרה הישראלי.  כלי השייט השונים שייכים למעמד סוציואקונומי שונה.

הפיזיים של כלי  תוך התחשבות בכלל הגורמים ומיקומם העתידי היעודיים למעגנה  שייטהסוג כלי ב להתחשב

 .תמרוןוכושר  כגון אורך, רוחב, שוקע, משקל, יעוד )פרטי, מסחרי, דייג וכו'( השייט

 

 ה אופיינו כספינות מפרש צרות, כיום הספינות הפכו לרחבות יותר ויותרעגנאם בעבר הלא רחוק כלי השייט במ

ספינות ,ניתן לראות התפתחות של אופנת הקטמרנים , לבעולם כמו גן בישראבמגמת התרחבות.  ונמצאות

וסירות מנוע המשמשות לדייג ספורטיבי ופנאי. בנוסף יותר כלי שייט מנועיים חדרו לשוק. אלמנטים לשיפור 

ך שניתן לראות שיפור כ .שייטם וכן "ברך מסתובבת" מותקנים על יותר כלי יהתמרון כגון מדחפי חרטום וירכתי

 . שיטביכולות תמרון כלי השייט ללא קשר למיומנות המ

 

 ,לדוגמה .תעגנותכנון כלי השייט השתנה לאורך השנים והתאים את עצמו לפלטפורמה הנהוגה בממאידך , גם 

בעבר הרציפים היו גבוהים והמעבר בין כלי השייט לרציף התבצע מדופן כלי השייט הגבוה או מירכתי כלי 

הרציפים הצפים הנם נמוכים מאוד ולפיכך  ,אשר מפותחות בשנים האחרונותת עגנובמ. השייט באמצעות גשרון

ה עגנהרציף לסירה. בתכנון המ מעבר קל בין לצורך אימצו מתכנני כלי השייט פלטפורמות הנפתחות מהירכתיים

 . יש להתייחס לתחזית מקצועית על כלי השייט העתידיים להבנות, צורתם, גודלם, אופי ההנעה וכו'

 

כך נוצר קשר בין קטגורית כלי שייט למקום )אזור( . גנריות גודלמחולקים לקטגוריות  נהכלי השייט במעג -

קומות העגינה, מסל הסירות במעגנה הכולל גם את נון הדבר משפיע על תכ (.קטגוריהפי מוגדר ל)עגינה 

  .מעגנה(, אופי וסגנון השייט באזור האוכלוסייהתמחור, קהל היעד )סוג 
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 תוך הבאים הפרמטרים שקלול באמצעות תמתבצע העגינה  מערך של האופטימיזציה  לתכנוןהמתודולוגיה 

 :ועתידיים קיימים ביקושים של בחשבון לקיחה של

 אורך כלי השייט מתוכננים במעגן •

 רוחב כלי השייט המתוכננים במעגן •

 מים באזורים השונים במעגןעומק  •

 סוג כלי השייט וייעודו •

 ת העגינה שיט •

 תמחור מקומות •

 נתיבי שייט •

 נגישות •

 אזורי תפעול שונים •

 ניהול המעגנה 

 

 יתרונות. לכל אחת מהתצורות פרטי או ציבורי להיות יכול במעגנה ניהולי גוףכאמור בפרק הכלכלי, 

 .וחסרונות

 מעגנות.מודלים של ניהול  4בארץ מזוהים 

 חברת ניהול כלכלית עירונית  .1

מעגנות אשקלון, יפו, הרצליה, תל אביב מנוהלות על ידי החברות הכלכליות של הרשות ולכן הן לוקחות חלק 

ברמת הרווחים והתקצוב של המעגנה וברמת הסיכונים והתחזוקה שדורשת המעגנה. מחיר העגינה נקבע על 

משותפת שהיא הכנסות המעגנה לוקה בחסר. ניתן לראות ידי רשות הספנות והנמלים ולכן המטרה ה

 השפעות אלה במעגנת אשקלון שנדרשת בה השקעה גדולה בתשתיות שהרשות המקומית אינה מתקצבת.

 חברה ממשלתית  .2

קט' 

1 

קט' 

2 

קט' 

3 

קט' 

4 

קט' 

5 

קט' 

6 

קט' 

7 

עד 

7 

 מטר

7 – 

10 

 מטר

10 

– 

12 

 מטר

12 

– 

14 

 מטר

14 

– 

20 

 מטר

20 

– 

24 

 מטר

מעל 

24 

 מטר

 : חלוקה אופיינית לקטגוריות, כלי שייט קטנים19טבלה 
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מעגנת שביט בחיפה מנוהלת על ידי חברת נמלי ישראל שהיא חברה ממשלתית והרשות המקומית אינה 

ול. עלויות העגינה נקבעות על ידי רשות הספנות והנמלים. התמריץ הכלכלי מעורבת בשרשרת הניהול והתפע

 הוא המוביל את חנ"י. הדבר נמצא בהתנגשות עם היותה של המעגנה בהפסדים תפעוליים מתמשכים .

 . ניהול מפוצל: חברת ניהול כלכלית עירונית ומשרד ממשלתי3

החקלאות. במעגנה אין  לפיתוח תיירות ועל ידי משרדמעגנת עכו מחולקת לשניים והיא מנוהלת ע"י החברה 

 גורם ברור המפיק רווחים ולוקח חלק בסיכונים ולכן המעגנה נמצאת במצב של אי סדר והזנחה.

 . ניהול פרטי בפיקוח ממשלתי )שותפות ציבורית פרטית בזיכיון ארוך טווח(4

לאורך מעגנת אשדוד הינה מעגנה שמנוהלת על ידי מפעיל פרטי. הזכיין משלם רק ארנונה לרשות המקומית. 

כתוצאה מכך אין לרשות תמריץ לדאוג לכך כל שלבי הזיכיון, הרשות המקומית איננה שותפה לרווחים. 

 .ו כן רווחים למעגנהצור מעגל היזון חוזר של רווחים עירוניים וכמשהמעגנה תהיה עוגן עירוני חשוב שי

  

 ,שונים לרגולטורים הכפוף כגוף השנים לאורך עצמו את הוכיח ממשלתי או מוניציפאלי גוף באמצעות ניהול

 תקנים פי על עגנההמ מתקני על ולשמירה לתפעול דואג ,ומאידך והוגנים יציבים עגינה מחירי על שומרגוף ה

עם זאת, בהעדר גוף פרטי או גוף בעל מטרות רווח השותף במנגנון המימון ולטובת הציבור כולו.  נוקשים

 במעגנה, התמריץ הכלכלי לשדרוג המעגנה ולתחזוקתה ברמה הגבוהה ביותר הוא נמוך באופן יחסי. 

נושאים עיקריים.  חמישהל מתחלק המעגנה ניהול, התיכון הים במעגנות נוספים במקומות גם כמו, בישראל

יפורטו כל אחד  להלן שירותיםו מתקנים תחזוקה ואספקת, ונהלים, אכיפת תקנות שיווקניהול מערך העגינה, 

  ומרכיבהם:  הניהול כיבימר

 

 ניהול מערך העגינה 8.3.1

 

אופטימיזציה הנה  מטרתו .נההמעגשיקולים רבים בפני מנהל  המעמיד העגינה הנו מנגנון מורכבמערך ניהול 

בכדי להפיק את הרווח השולי הגבוה ביותר  . זאתבמעגנה.  מקומות העגינה היצע מלאה וניצול מרבי של

כאשר אילו אינם תמיד חופפים בהלימה  ,שניהצד ה מן שירות הטוב ביותר ללקוחאת המצד אחד וכן לתת 

 ק זמן רצוי אל מול:אחת. השיקולים לבחירת מקום עגינה נגזרים מכמות העמדות הזמינות לפר

 אורך, רוחב ושוקע כלי השייט   •

 סוג כלי השייט )מפרש/מנוע( •

 סוג לקוח )זמני/קבוע/תייר זר( •

 תמרון כלי השייט •

 משקל כלי השייט •

 חיבור לתשתיות ותאימות )מים, חשמל( •

 נגישות •

 ומנהלה יםתלשרוקרבה  •



 

 
 לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ                                                      202 | סקר וניתוח מצב קיים

 

 

פיון ינה. אעגעל מנת לתת מענה לצרכי המ תמערך ארגוני מסודר חייב בתמיכה של מערכת מידע יציבה ואיכותי

מערכת מידע חייב לכלול את כל האלמנטים במקום אחד כגון: ניהול הלקוחות ואנשי הקשר, כלי השייט, מקומות 

כך  העגינה, סטטוסים למקומות העגינה, מחירונים, , הזמנות וחשבוניות. מערכת תקציב וחלוקה למרכזי רווח

נה עג. המתודולוגיה לאפיון מערכת מידע למ,)ראה בהמשך(. ול ברמת מרכז רווחשכל עמדת עגינה ניתנת לניה

יכול להתבצע בשני דרכים אם בניהול עמדות העגינה כמחסנים, כלי השייט כפריטים ואילו לקוחות כלקוחות. 

קוח דרך אחרת לראות זאת היא בניהול עמדות העגינה כפריטים ואילו את כלי השייט כלקוח ואיש הקשר של הל

נה וסטטוס ויזואלי עגהנו הלקוח המשלם. נדרשת מפה אקטיבית בה ניתן לראות את כל מקומות העגינה במ

 לכל עמדה ועמדה )פנוי זמנית, תפוס זמנית, תפוס קבוע ופנוי קבוע(.

 

 הישירות העליות את עליו ולהעמיס עצמו בפני רווח כמרכז עגינה עמדת כל לחשב יש נתון מים לשטח

  -:כגון והעקיפות

 'וכו תחזוקה עבודות, מורינגים, מצופים, שרשראות, מים, חשמל -ישירות הוצאות

 'וכו, ניקיון, ציבורי תפעולי מים שטח, תשתיות, ארנונה, ניהול -עקיפות הוצאות

 

כיום, אין שריון מתוך כלל מקומות העגינה לצרכים ציבוריים אלא השימוש במקומות העגינה נובע מהצרכים 

 בשטח.

 

 :(2017)נכון לדצמבר  במעגנת הרצליה (סל הסירות) להקצאת מקומות עגינהלהלן דוגמא 

 

 (לעיל המפורט על שייט כלי קטגוריית' = קט, שייט כלי= ש"כ: )קטגוריות לפי עגינה מקומות 756-כ

 

 :כ"סה

 

 ש"כ 145 - מטר 0-7 1'קט

 ש"כ 120 - מטר 7-10 2'קט

 ש"כ 230 - מטר 10-12 3'קט

 ש"כ 160 - מטר 12-14 4'קט

 ש"כ 65 - מטר 14-20 5'קט

 ש"כ 30 - מטר 20-24 6'קט

 ש"כ 5 - מטר 24 מעל  - יאכט מגה

 

 : מתוכם

 

 מסחריים שייט כלי

 ש"כ 10 – 1'קט

 ש"כ 3 – 2'קט

 ש"כ 30 – 3'קט

 ש"כ 6 -4'קט

 ש"כ 1 – 5'קט

 

 ימי וספורט לחינוך שייט כלי

 39 -1' קט

 12 - 2'קט

 1 – 3'קט
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 :ממשל גופי של שייט כלי

   3' קט אחת עמדה -משטרה

 7' קט אחת עמדה – צבא

 2' קט אחת עמדה – בטחון

 1' קט אחת עמדה – כיבוי

 " 2-ו 1' בקט המרינה לתפעול שייט כלי לשני הקצאה

 

 

 המקומות שיוך .העגינה מקומות בתמהיל שינוי לבצע ניתן לא המעגנה בניית לאחרבאופן עקרוני, 

 עגינה מקומות מספר חישוב לצורך .מחדש הרציפים וארגון פיזי לשינוי עד קבוע הנו לקטגוריות

 . אורך מטר 12-כ  -השייט כלי של ממוצע בגודל משתמשים

 

. יבשה אחסנהכחלק ממקומות ה"עגינה" האפשריים ניתן לקחת בשחבון את יכולתה של המעגנה ב

 בנוי שהמודל כך המים בקרבת לרוב מתבצעת יבשה אחסנה)בארץ מתקיים רק במעגנת הרצליה(. 

של אזור/מתקן  מרחקכך ש .הבקשה מרגע דקות תוך למים השייט כלי להורדת הלקוחות את לשרת

)ראה בסקירה  המים מקו רחוק שייט כלי מאחסנים בהם מקומות בעולם. קריטי הנו מהמים האחסנה

ה מטרתלהבדיל מהמודל הקיים בארץ,  .עירוני בכביש נסיעה דבר המצריך לעיתים אפילו בינלאומית(

 בניית .שימוש ללא ממושכת אחסנה או מכירה לצורך שנים או רבים לחודשים נהיה זו אחסנה של 

 . עצמו המתקן ייבנה עליו למים סמוך פנוי שטח בקיימות תלוי יבשה לאחסנה מתקן

 

 שיווקניהול מערך ה 8.3.2

 

ימו את יבנותני שירות אשר יקמנהל המעגנה חייב  ,הקצהכדוגמת כל גוף עסקי המקיים קשר עם לקוח 

שירות הלקוחות יהווה את הקשר בכל הקשור לצורכי העוגן . ה(עגנהקשר בין העוגן לנותן השירות )המ

ה )נותנת עגנהמנגנון להסדרת היחסים בין המנה.עג)הלקוח( וכלי השייט לבין התשתיות אותן מספקת המ

הינו  . לבסוף מוגדרמערך שיווק הכולל הצעות מחירראשיתו ב השייט שברשותוהשירות( לבין העוגן וכלי 

 מעגנהאת הישות המשפטית ובעליו של כלי  השייט, השירותים אותם מתחייבת ה שמגדיר חוזה העגינה

מוני  ,וגדר קטגורית העגינה, עמדת העגינהתלספק וכן את התמורה שעל בעל/י כלי השייט לשלם. כך גם 

במידת אי תשלום או אי  מעגנהבמידת הצורך. בחוזה העגינה חייב להופיע במפורש התנהלות החשמל ומים 

 . 168מעגנהעמידה בתקנון ה

 בה מקיימת סביבה קהילה בעלת עניין משותף , נהמעגחלק שיווקי נוסף בניהול המעגנה נוגע להיותה של ה

נה הנה לקדם עגאחת ממטרות המ לפיכך. נהעגחלק בלתי נפרד מחיי המ ההנ תוהחברתי תהמקשה התרבותי

נה ולקוחותיה. הדרכים לחיזוק הקשר וקידום התכנים עגולחזק את הקהילה ובכך ליצור שותפות והדדיות בין המ

חלקן של אלו נעשה ביוזמת המעגנה ומתוך  משטים ותחרויות שייט, אירועים, הרצאות וכו'. יוצרי העניין הן:

 .המקומית החברה הכלכליתו ות בשותפות עם הרשות המקומיתם יכולים להעשריתקצביה בעוד אח

 

כמובן שמרכז  .ה איננה יכולה להתקיים אך ורק מהשכרת מקומות עגינהעגנמבנוסף, כאמור בפרק הכלכלי, ה

ה חייבת בתמיכה משלימה להגדלת המחזור וזאת באמצעות מוצרים עגנהרווח הינו ממקומות העגינה אך כל מ

ומשווקים ומסופקים ללקוחות הקצה  כחובה מתוקף החוק או כצורך הקיים בענף משלימים הנדרשים אם

                                                           
 דוגמא ראה בנספח . 168
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יות וחנ, ת דלקותחנ, השכרת משרדים, השכרת מחסנים, אחסנה יבשה, מספנהבמקביל וכוללים בין היתר: 

 וחנויות ציוד ימי. נוחות )סופרמרקט(

 

 אכיפת תקנות ונהלים 8.3.3

 

 שאינו אלא 169מעגנהה תקנוןאכיפת תקנות ונהלים במעגנה נעשת באמצעות מספר מנגנונים. הראשון הינו 

אם בעלי כלי השייט  מעגנהמגדיר את כללי ההתנהגות של המשתמשים במתקני ה אשרנספח לחוזה העגינה 

. אלו איכות הסביבה וכו, בטיחות השייט, כללית בטיחות הכולליםהנושאים וההיבטים  לבכל , וזאתאו בא כוחו

 , 2010)מעגנות( התשע"א  תקנות הנמלים)ראה בפרק הסטטוטורי(. בפרט,  על מדרג החוקכמובן מבוססים 

את מערך  . אלו מגדירותלאמץ ולהחיל בתחומים שונים כל מעגנה מוכרזת חייבתהממערכת חוקים  ןהנ

. פעיל )מעגנה( סיסי להגדרה כנמלהמתקנים הפיזיים והאלמנטים הנדרשים בכדי לשמור על סטנדרט ב

. התקנות מגדירות 170 האת הסמכת תאבד המעגנה שאם לא כך, שמירה על תקנות אילוב המעגנה מחוייבת

ואת חובות המעגנה והשירותים שהיא מחוייבת  ,את מערכת היחסים בין העוגן וחובותיו כלפי המעגנה מחד

  לספק מאידך.

 

 אחזקה  8.3.4

לצורך תפעול וטיפול  . זאתתפקידי מפתח בכל שעהב ויש צורך לאיישש 24/7הנה מתקן פעיל  מעגנהה

סוערים בהם הסיכון  מזג אוויר , תפעול תקלות וכן תגבור צוות בימימעגנהבלקוחות וכלי שייט הפועלים ב

 .לאירועים חריגים גבוה

הגדרות לתחזוקה , ותכניות עבודהעבודה על בסיס נהלי עבודה מסודרים בבאופן שוטף, שינו צורך

תיעוד תחזוקת מקומות  ,תחזוקת מקומות עגינה כמרכזי רווח,יומית/שבועית/חודשית/ שנתית

 ,מתקני מחזור,תחזוקת ניקיון כללי רציפים וים,עמידה בתנאי רישיון עסק  ,פיקוח לקבלני משנה,עגינה

 

נות אך לתפקידי מפתח אין עגון ספציפי במנה נדרש ניסיעגלא לכל תפקיד במעל אלו אמון צוות המעגנה 

 ספק שללא התמחות ספציפית בתחום הכישלון מובטח. 

 

 הסמכות תפקיד

 הסמכה ע"פ רספ"ן העגנמנהל מ

מנהל תפעול 

 מעגנה

  40ו  60 שייטרישיון מ

 צוללן מוסמך טכני צוללן 

 רישיון למלגזה, מנוף וטרקטור עובד מספנה

 - אחזקה

 - מנהל משרד

 - שירות לקוחות

 - עובד ניקיון

 

 : תפקידי הצוות במעגנה והסמכה נדרשת20טבלה 

 

                                                           
 מעגנה לתקנון דוגמה זו לעבודה בנספח ראה 169
 ראה בנספח. 170
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 יםמספר כלים ייעודי הכולל במעגנההשוטף  לתפעול ההכרחימערך לוגיסטי  ומשרת מתלווההצוות  אל

 , סירות תפעול, ציוד צלילה וכלים ימיים לפינוי חול. הכוללים כלי סימון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כוללת: תחזוקה תפעוליתה

 

 טיפול ותחזוקת קירות ים

 

החיצונית והגורם המפריד בין היבשה לים, הקירות הנן פלטות בטון המחוברות קירות הים הנם המעטפת 

ב"עוגנים" למפלס הגבוה ביבשה, בין פלטה ופלטה קיים חיבור אותו יש לאטום בכדי שהאדמה והחול לא ישקעו 

 לתחתית וישאבו לים דבר שיגרום לבורות ושקיעות של המדרכים במפלס היבש. פעולה זו של איטום מתבצעת

 אחת מעבודות הצלילה הקשות והמסובכות לביצוע. זוהיבצלילה ו

 

 טיפול ותחזוקת שוברי גלים

 

מידע לאורך זמן על מצבו של שובר  מספקשובר הגלים חייב בתחזוקה מתמדת, צילום אווירי אחת לתקופה 

בירות" של "שדקת בוחנים את רמת השקיעה וההתמקמות של השובר בתחתית הים. כמו כן נבבצילום הגלים. 

 דולוסים לצורך תיקון או החלפה, על המהנדסים לתת את חוות דעתם אחת לתקופה למצבו של השובר. 

 

 )קתודית( ההגנה אנודות הקרב

 

אנודות הקרבה הנם סוג של מתכת המשמשת להגנה על גופים מתכתיים מפני שיתוך, האנודה מיועדת 

חלקים  ,מפני שיתוך נהלצורך הגנה על כלי השייט במעגלהתמוסס בכדי להגן על מרכיבים מתכתיים אחרים. 

תי אנודות אבץ. הפעולה מתבצעת בצלילה או באמצעות סירת שייטהנמצאים מתחת למים מפזרים באופן 

 .עבודה בחיבור האנודות לרציף

 

 חפירה ימית

 

ת החול בקרקעית בכלל, תזוז מעגנהשמירה על עומק בנתיבי השייט וב הניאחת מאבני היסוד של מעגן בטוח ה

הים יוצרת חסימה בנתיבים בדרך כלל בכניסה למעגן ולאורך שובר הגלים. הפעולה הנדרשת הנה ביצוע של 

את הכלי הרצוי אשר  מעגנהחפירה ימית, הפעולה מתבצעת ע"י כלי שייט המתאים לעבודה זו ויש להתאים ל

דרישות המשרד לאיכות הסביבה בהיתר  ייתן מענה לכמות החול הנכנסת בצורה טבעית למעגן וכן יענה על

 .ההטלה )החול הנאסף(. ההוצאה הכספית הגדולה ביותר בתחזוקת המעגן

 

 

 מדידה ימית

 סימון מצופי: 30 תמונה
 ומגדלורים

 ציוד :29 תמונה
 וצלילה ייעודי

 סירות: 28 תמונה
 וכיבוי תפעול
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מדידת עומקים מתבצעת לצורך שמירה על נתיבי השייט במעגן ולצורך סימון יעיל ובטוח. לאחר המדידות ניתן 

 .החול בקרקעית המעגן לקבוע את מיקום מצופי הסימון וכך גם לעקוב אחר תזוזת

 

 ושרשראות מצופיםערכות עגינה : חבלים 

 

תי לצורך יצירת נקודות עיגון קבועות לכלי השייט, ערכות אלו שייטערכות עגינה תת ימיות פזורות במים באופן 

וחבלים בגדלים שונים המתאימים לכלי השייט השונים. התחזוקה לערכות אילו מצופים בנויות משרשראות 

ערכת עגינה במצב תקין  השעליהם להבטיח שלכל כלי שייט מצוי מעגנהבודה העיקרית של צוללי ההנה הע

ובזווית המתאימה לקשירת כלי השייט, כל כניסה של כלי שייט חדש לעמדת עגינה מתבצעת בדיקה של 

רך לתקינות הערכה ולאחר קשירת כלי השייט נבדק הזווית והמרחק ובמידת הצו ,רם הכניסהטהצוללים 

 .מבצעים התאמה בצלילה

 

 סימוני עמדות ורציפים

 

 .נדרשת תחזוקה שוטפת של הסימונים בעמדות וברציפים . לעמדה זולכל עמדת עגינה ה"כתובת" שלה

 

 ציוד בטיחות וכיבוי אש ברציפים

 

הנם חלק מציוד בטיחות אשר חייב  , תותחי קצףסולמות עליה מהמים, גלגלי הצלה, מטפי כיבוי, זרנוקי כיבוי

 .רות תקינות באופן קבוע ושוטףולהיות מותקן ברציפים וכן לעבור ביק

 

 תחזוקת מגדלורים

  

חייבת להתבצע בקרה מתמדת ותחזוקה שוטפת להבטחת  . לפיכך,קיימים מגדלורי סימון נהכניסה למעגב

 .פעילותם ללא כשל

 

  תחזוקת מתקני חשמל

 

ניזוקים מקורוזיה ברמה ובתדירות גבוהה. שנאים, מאמ"תים,  מעגנהה ביבתים בסמתקני החשמל הנמצא

על מנת לספק לכלי השייט חשמל  הכבלים, מונים, בקרי כניסה לרציפים וכו' נדרשים בתחזוקה שוטפת גבוה

באופן שוטף וללא תקלות. בנוסף מוני החשמל או יחידות הבקרה השולטות על אופן פעולת החשמל נדרשים 

 .גם כן, עבודות החשמל יתבצעו על ידי המוסמכים לכך ע"פ חוק ההחלפה בתדירות גבוהב

 

 

 ושירותים לעוגנים  מתקניםאספקת  8.3.5

 

ליצור את  . הרציף נועדהרציף הנו הזרוע הנשלחת מכיוון מעטפת המעגן כשלוחה לתוך הים: רציפים

ממשק נוח למשתמש במעבר בין כלי להוות ובטוחה ושל כלי השייט לעמדת עגינה נוחה  וקופלטפורמת רית

. מתוקים פלטפורמה להעברת תשתיות קיום לכלי השייט לדוגמה: חשמל, מיםכהשייט לחוף. הרציף משמש גם 

רציפים קבועים מבטון ( 1) :בעולם מעגנותאשר משמשים את רוב ה מעגנותקיימים שני סוגים עיקריים לרציפי 

גאות ה. באזורים בהם חומרים העשויים גם כן מבטון, עץ, פלסטיק ושילובירציפים צפים למיניהם ( 2) ;או עץ
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רציפים העומדים על עמודים המקובעים שהם  ניתן להשתמש ברציפים קבועים ,והשפל הנם בטווח מטר אחד

הרציפים הקבועים נמצאים במפלס קבוע מעל פני הים ולכן כלי . בעומק האדמה ועליהן מונחים פלטות בטון

לאורך נאלצים להשתמש באמצעי קשירה שיאפשרו גמישות  . אלוקשורים מושפעים מאוד מגאות ושפלהשייט ה

"לטפס" מעל הרציף  , עלולים כלי השייטבסערות בהן גובה המים עולה מעבר לממוצע . קת כלי השייטתיזמן לר

לשעה. רציפים צפים הנם שתנה משעה מוהירידה לכלי השייט איננה נוחה ו העלייה, בנוסף . ואף "לשבת" עליו

באזור הים התיכון הרציפים הצפים  .בעולם ללא קשר לאזורי גאות ושפל גדולים עגנותהדרך המועדפת על מ

 הינם בגדר סטנדרט. 

 

דרך התקנת הרציף הצף מספר סוגים של התקנה, אם בחיבור לעמודים המקובעים לעומק האדמה או ל

 .רות למשקולות באדמהבאמצעות מערכות שרשראות תת ימיות המחוב

 

 רציף צף התקנה באמצעות מערכת שרשראות רציף צף בהתקנה על עמודים

  

 

 : הדמיות סוגי רציפים צפים.31 תמונה

המחויבים את המעגנות מתוקף החוק ולצורך אספקת שירות נאות מתקנים נוספים  מספרכוללים  הרציפים

 ללקוח. אלו כוללים:

שערי הכניסה לרציפים מסננים ומאפשרים מעבר לרציף למורשים בלבד, בדר"כ באמצעות זיהוי בתג :  שערים

השער הנו המקשר  . לשערים אומנם תפקיד פונקציונאלי חשוב ביותר אך לא רק,עגנההמנוהל על ידי משרדי המ

מעגנה אותה ש ולאווירהבין הרחוב הפתוח לקהל הרחב לבין הים, בחירת שער לרציף יתרום לנראות הכללית 

 .תקרין

וכן כעזר בטיחות לתאורת רציף אלמנט של התמצאות ובטיחות בהליכה על הרציף בשעות החשיכה : תאורה

 .מעגןבף הוא יצירת האווירה נוסחשוב  אלמנט לשייטים בעת גישה עם כלי השייט למקום. 
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חשוב שהפדסטל כמובן יעמוד  ת.בבחירת פדסטל חשמל חשיבות רבה לתחזוקה הרב שנתי: פדסטלי חשמל

בתקן החשמל הישראלי ובתקן עמידות למים אך חשוב ביותר לבחור במוצר העשוי מקשה אחת ללא חלקים 

תקנות רספ"ן   . בשעת עגינהנעים, ללא דלתות או מכסים. מוצר בגוון אחיד רצוי ללא צביעה בשכבות

 מחייבות בחיבור לפדסטל החשמל כשימוש במקור כוח. 

 

 

תשתית מים מתוקים לאורך כל רציף ורציף ונקודות יציאה לפני כל עמדת עגינה, רצוי להשתמש  מים ברזי

 .בברזים מברונזה או נירוסטה

 

 

 :וכוללים סוגים למספר מסווגים אלו:  עגינה וריתקה מתקני

 .המעגנה רציפיב אלמנטי תאורה שונים סוגים: 32 תמונה

 : סוגים שונים של פדסטלי חשמל ברציפי המעגנה.33תמונה 
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 מצופים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כלי השייט הניגש לעגינה צריך לזהות את מצוף הקשירה המיועד לו בין עשרות  ,בעגינה באמצעות מצופים

פעולה זו איננה  .ת הגישה "לדוג" את המצוף ולהעביר חבל קשירה טרם הגיעו לרציףעהמצופים הפזורים וב

צמדת קן גידול מצוין ל םוהמתרכזת פסולת ימית המצופים סביב  ,בנוסף .ולא לסובבים אותו שייטנוחה לא ל

 .ים

 

 "פיילים"  עמודים

 

קשירת כלי השייט  .ומגדירה את "תאי" העגינה במעגנה תשתית עמודים הבנויה מראשלמעשה מדובר ב

כלי  ם ויצאתם שלבכניסת, כך שהעמודים הנם אלמנט קשיח  .מתבצע לשני  עמודים משני ציידיו וכן לרציף

קיים סיכון גבוה למגע בעוצמה גבוה בין כלי השייט לעמוד. בנוסף כלי שייט רחבים  ממקום העגינה השייט

. הקשירה לעמוד איננה נוחה תמרון עגינה לטעויות היא איננה מאפשרת מרווח מאתגרת שכןה זו שייטימצאו 

 ה זו היא רמת תחזוקה אפסית.יטשב מעגנהוקשה לביצוע. יתרון גדול לתפעול ה

 

 "Mooring line" )"מורינגים"(חבלי שילוח 

 

מחוברות למשקולות ממרכז תעלה )בין שני רציפים( מהם ומערכת שרשראות הנפרסת על פני הקרקע 

ערכות העגינה נקשרות בצד אחד לשרשרת  .מרכיבים ערכות עגינה )שרשרת, חבל קשירה, חבל שילוח דק(

שילוח מהמים ולאחר המורם חבל  ,כניסת כלי השייט לעגינהבהמרכזית התת ימית ובצידה השני לרציף. 

ה זו לא מגבילה "בתאי עגינה" ונותנת למעגן יתרון דינאמי לחלוקת שיטמתיחה ניתן לקשור את כלי השייט. 

בים התיכון ונהוגה כמעט כסטנדרט. החיסרון  מעגנותבמאוד  ה זו נפוצהשיטהרציף במספר כלי השייט. 

 מרובה לצורך בדיקות תקופות צלילהרבה הבאה לידי ביטוי ב ה באה לידי ביטוי בתחזוקה שוטפתשיטב

 החלפת השרשראות והחבלים באופן קבוע.ו

 מצופים באמצעותעגינה  משמאל, עגינה באמצעות עמודים מימין, :34תמונה 
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 "אצבעות"

 

 מיועדים העגינה תאילצידו.  הנשלחות" אצבעות" באמצעות מתוחמים" עגינה תאי"ל המחולק ארוךו ראשי רציף

 להשתמש ניתן. הצדדים מאחד" אצבע"ל גישה שייט כלי שלכל כך. זו לצד זו העוגנות סירות לשתי כלל בדרך

 זו השיט. והמשקולות העגינה ערכות פריסת את לחסוך וכך" Mooring Line" שילוח חבלי ללא גם זו השיטב

 .מהדופן גם השייט לכלי ולרדת לעלות ניתן כן כמו .לרציף והגישה התמרון בנוחות נהיתרו .לשימוש מאוד נוחה

חסרון נוסף הוא אובדן  .לשינוי ניתן ובלתי קבוע רציף כל בהיותו בחוסר גמישות מערך העגינה הנו החיסרון

 . תשתית עגינה זושל אצבעות העגינה הבא על חשבון מקומות עגינה המצטבר מקומות עגינה בשל הרוחב

 .אפסית הנה שילוח חבלי ללא רציףה תחזוקת . מקום מגבלת וללא גדול שטח בעלות מעגנותלמה מתאי

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 .אביזירים לקשירת כלי השייט לרציף 

 

 

 טבעות קשירה: / ברווזים /)זקפים(  בולרדים

התורם למראה נקי והליכה  . דברהברווזים והזקפים מותקנים על הרציף ואילו טבעות הקשירה בצד הרציף

 'סינקרים'בנוסף קיימים שהינם .המונחים על הרציףהפרעה מחבלים  ללא

. וזאת לצורך חיבור ערכות העגינה ולעגינת כלי השייט נההמעג תגושי בטון המשמשים כ"עוגן מת" בקרקעי

 : עגינה ב"אצבעות".36תמונה 

 
 : עגינה באמצעות חבלי שילוח35 תמונה

 : "ברווז", זקף "בולרד", "טבעת".משמאל: מתקנים שונים לקשירת כלי השייט: 37 תמונה
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הנחת הסינקרים והקיבוע שלהם לקרקע מתבצע ע"י אסדות ומנופים וכן צוללן ה"חופר" את נקודת העיגון 

  .יקינג(באמצעות לחץ מים תת ימי )פר

 

גם לבאים מצד החוף וגם לשייטים  נהסימון הרציפים בשילוט ברור לצורך התמצאות במעג:סימון רציפים

תחילתו וסופו עם שם או מספר הרציף וכן מול כל  ,ת הרציףוהמגיעים מהים. השילוט ימוקם בנקודות כגון קצו

 .מספור העמדה ,עמדת עגינה

 

שג ימות עליה מהמים, גלגלי הצלה, ציוד עזרה ראשונה חייב להימצא בהציוד בטיחות כגון סול: ציוד בטיחות

מטר לערך ע"פ תקן ולפי תקנות הרשות  50יד. ברציפים חובת גלגלי הצלה וכן סולמות עליה מהמים כל 

 הספנות והנמלים. 

 

עם נקודות תשתית מים לכיבוי אש הנה נפרדת לתשתית המים המתוקים לשתייה ועוברת ברציפים : ציוד כיבוי

ציוד הכיבוי נמצא בארונות ייעודיים כגון מטפים, זרנוקים וצינורות ולהם ביקורת כל מספר  .יציאה על פי תקן

 .חודשים על פי הצורך

 

 לעגינה יםנלוו שירותיםמתקנים ו אספקת 8.3.6

 

תחנת דלק מצד . מוצר נילווה והכרחי לכלי שייט שבלעדיו לא ניתן לבצע שימוש בכלי הנו הדלק:תחנת דלק 

עמידה בתקני איכות סביבה  ,אך מאידך דורשת תחזוקה רבה מעגנהמקור להכנסה נוספת למהווה אחד 

לזיהום ים ושריפות. תפעול תחנת הדלק חייב להתבצע באופן מקצועי ותחת  סיכון עקב היותה מחמירים

נות המשמשות רכבים בקרה. בעולם ניתן לראות סוגים שונים של תחנות דלק, מתחנות דלק צפות, תח

 .וספינות כאחד ובאופן השכיח ביותר כרציף ייעודי לתדלוק

 

אזור תפעולי המאופיין בבעלי מקצוע זהו מספנה הנו המקום בו מתחזקים ומתקנים את כלי השייט, : מספנה

, לכ"ש יתייעודמלגזה , טרקטור, מנוף להרמה והורדת כ"ש :מיכון הנדסי אופייניי.בתחומים שונים ובמיכון הנדס

ניקוז , בריכת הרמה, ממשה: תשתיות המספנה. סולמותו כ"ש לייצוברגליים ותמיכות , מכונות שטיפה בלחץ

 .בתי מלאכה שונים, משרדים, מרכזי מחזור ואיסוף פסולת, והפרדת שמנים

 

 

 

 מגדלורים וסימון נתיבי שייט

רשות הספנות והנמלים, מגדלורים בכניסה  סימון נתיבי השייט הנו על פי חוקי השייט הבינלאומיים ולפי תקן

אדום וירוק וכן מצופי סימון תעלות השייט למניעת עלית כלי שייט על שרטון חול אם לאורך שובר  מעגנהל

 מעגנה./הגלים או בכל נקודה בה העומק איננו מספק על פי שיקול דעתו של מנהל הנמל

 

 

 מתקני איסוף שמן שרוף

  

החלפת שמנים למנועים הנה פעולה המתבצעת . נדרשים לביצוע תחזוקה הבמעגנכלי השייט העוגנים 

ה לספק מתקנים לאיסוף השמן השרוף המתבצע במכלים המכלים עצמם חייבים עגנ. על המהבתדירות גבוה

להבנות ע"פ תקן ובאישור מכון התקנים וכן ההטמנה ומקום ההטמנה מתבצע בהנחיית המשרד לאיכות 

 הסביבה ובפיקוחו.
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  קני איסוף למצבריםמת

 נאותים סביבה איכות תנאי בסירות להבטחת מהמכלים ומסננים המצברים לפינוי המעגנה מספקת מתקן

  .במעגנה

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 שמן ופילטרים מצברים, שמנים לאיסוף מתקן: 38 תמונה   

 

 'מים שחורים'משאבות 

 

לפרוק את המים השחורים )מי שופכין( ישירות למי המעגן וזאת כמובן בכדי כלי השייט העוגנים אינם רשאים 

לשמור על איכות המים והסביבה. כלי השייט מצוידים בשירותים בעלי מכלי אגירה וכשאילו מתמלאים יש צורך 

 גדולה יותר נה עגיותר ופריסתם ברחבי המ הלשאוב ולרוקן אותם לביוב המקומי. ככל שכמות המשאבות גדול

את העוגנים להשתמש בהם ולמזער את הסיכון של המעגנה מעודדת הן ניתן לגשת בכל שעה כך יבנקודות אל

 .העגנמי שופכין בתוך המ

 

 

 מתקני איסוף ומחזור פסולת

 

פחי אשפה, פחים כתומים למחזור אריזות ופחים כחולים למחזור נייר, מתקנים לאיסוף בקבוקים וכו' צריכים 

ובקרבה לכל רציף. רצוי שמתחם הפחים יהיה מגודר בכדי למנוע מהאשפה להתפזר ברוח להימצא בהישג יד 

מזיקים יש לוודא שכל פחי האשפה סגורים בכדי למנוע מפגע של  באופן כלליואף להגיע למים.  מעגנהברחבי ה

 .וכו' שונים

 

 מתקן טיהור סחרור מי ים

 

בצורה טבעית . אחד מאפשר את תחלופת המים נה וכאשר רק פתחמעגהמעגן הסגור כולא בתוכו את מי ה

כל זאת עדין לא . תזוזת כלי השייט וכו'ם, מת זרימה של המים ותחלופתם מהפרשי גאות ושפל, רוח, גלייקי

מספיק בכדי להתגבר על נזקי המים העומדים היוצרים זיהום סביבתי. אחת האפשריות הנפוצות לטיפול בבעיה 

 .רים ייעודייםהנה סחרור המים באמצעות מכשי
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שמירה על איכות המים וניקיונםמתקנים ל  

 

היא גם ,פסולת הצפה במים לא רק שאיננה מחזה יפה  עגנה.תפעול המבאחת המטרות המרכזיות מדובר ב

גורמת לנזקים לבעלי החיים ולאדם ולכלי השייט. איסוף הפסולת מפני הים יכול להתבצע על ידי כלי שייט 

המסייר במעגן ומבצע איסוף אקטיבי של הפסולת או על ידי פיזור של מכשירי איסוף שונים. חשוב לציין שלא 

מן ודלק הצפים על פני הים באמצעות שאלא יש להימנע גם מרק פסולת ניילון ופלסטיק יש לנסות ולמזער 

 .שרוולי ספיגה

 

, כספומט, חדרי שירות "רטובים", מועדון שייטים, חנות נוחות אלחוטי אינטרנט כולליםאלו   :נוחות מתקני

 ומגוון שלם של שיורתים אופציולנים 

 

 אחסנה יבשה ואחסון חורף

לאחסון כלי שייט בד"כ מנועיים, פועל יוצא של ביקוש  , צמוד למעגנהמתקן בחוף :( Dry stackאחסנה יבשה )

להתמודד עם הביקוש בהגדלת מקומות העגינה  עגנההמ יכולת וחוסר רב למקומות עגינה מצד בעלי כלי השייט

, הצורך שטח בתוך המעגנה מתקן ייעודי במספר קומות לאחסון כלי שייטהינה  תשתית לאספנה יבשהה .במים

 אחסון זה נעשה בצמוד למעגנה  .מלגזה ייעודית לכלי שייטו מחסנים, אזור תפעול, למיםממשה או נקודת גישה 

בתחזוקה שוטפת של הסירה  ותיות רבות הכרוכותורם לשימור הסירה והארכת חיי המנוע וכן חוסך בעל והוא

אשר אותם היו נאלצים בעלי הסירות לערוך בתדירות גבוהה יותר במידה וסירות אלו היו עוגנים במים ולא 

יש  171מ'. 15כלי שיט באורך של עד   fly bridge"כיום מעגנות בעולם מאחסנות באמצעות " במתקן עצמו.

 :במעגנת הרצליה כוללתוחדים. האחסנה היבשה קומות ויותר המשתמשים במנופים מי 5מתקנים שהם עד 

 . מטר 9 עד אורךו מטר 2.8 עד רוחב,מטר 3.5 עד גובה, טון 5 עד משקל

 היתרונות הנתפסים של אחסנה יבשה בקומות הם:

 סירות מוגנות מהשמש ומדהיית צבע •

 סירות שמורות בצורה נקייה יותר •

 הסירות לא צריכות צבע אנטיפאולי •

                                                           
171 Water Storage-Drystack vs. In –On The Waterfront  

By Daniel S. Natchez Published on March 1, 2018 

 : מערכת לסחרור מי ים.39תמונה 
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לדאוג להכנות הבסיסיות להכנת הסירה ליציאה כמו התנעת המנוע מישהו אחר צריך  •

 ובדיקת מערכת החשמל

 מישהו אחר בדרך כלל שואב את המים מהסירה אחרי השימוש •

 מקום בטוח לסירות במזג אוויר קשה •

 

 החסרונות הנתפסים של אחסנה יבשה בקומות הם:

 אי אפשר להנות מהסירה ולשבת בה כשהיא חונה ברציף •

 אחר מתעסק בסירה שהוא לא הבעליםמישהו  •

 צריך לתאם מראש זמן ולוח זמנים לשימוש בסירה •

 דאגה לכך שסירה אחרת המועמסת מלמעלה מזרימה מים על הסירה שמתחת •

 האפשרות לנסוע למעגנה ולראות את הסירה ולהנות מזה שהיא שם •

 

אחסנה שדורשת הכנה של כמה ימים אחסנה יבשה של סירות גדולות מכונה אחסנת חורף, זוהי  אחסון חורף:

לאחסנה ארוכה. כלי השיט מסודרים לפי זמן השחרור שלהם, מאחור לקדימה. לרוב במהלך אחסנה זו גם 

טון ושטח קרקע המאפשר העמדה  10נדרש מתקן הרמה גדול שיכול להרים לפחות  עושים טיפול לכלי השיט.

כלי שיט בינוניים מ ומשקל הכוללים:  גודל . מגבלותהבקרבת המעגנ נדרש שטח חיצוני למעגנה. כולל תמיכה

 .מ' אורך 24.0מ' אורך ועד  7.0

 

 

 

 

 

  

 

 יבשה במרינה באנגליה: אזור אחסנה  42 תמונה

 

 אירופה, חורף אחסון:  41 תמונה הרצליה מעגנת יבשה אחסנה : 40 תמונה
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, הרבה רשיות מקומיות מאמצות תקנות המגבילות גובה של מבנים, ויש דאגה עולה לאחסון בקומות

לפגיעה נופית ולהפרעה בנוף עקב נוכחות המתקנים על קו החוף. יש מתקנים שברובם הם מתקני 

 אחסון עקב המחסור בשטח רציף ומקומות עגינה.

בעומק, מאפשרים מרום למגוון של גדלי כלי שייט ואפשר להשתמש מקומות עגינה במים, תלוי 

שייט. כלי שייט במים מקיימים סביבם קהילת שייטים, מעודדים  -בסירות למטרה שלמה הן קיממות

אנשים לשהות יותר זמן במעגנה, ומוסיפים עוד שייטים וכולם יכולים להיות על הסירות שלהם 

בחנויות כלי השיט, המסעדות וחנויות השירות. בנוסף עקב כך בזמנם הפנוי, דבר המגדיל מכירות 

שהסירות יותר פגיעות במים, הן יבוקרו יותר, דבר המגדיל את הזמן של המשתמשים  במעגנה. דבר 

 ' בגלל הטרדה בבעלות על סירה'. -זה דווקא יכול לגרום לאנשים לא לרצות להיות בעלים של סירות

יפות יותר גדולה למטר מאשר במים אך היא לא יכולה להכיל הרבה לסיכום, לאחסנה בקומות יש צפ

מהסירות עקב הגובה וגם עקב הגודל של סירות גדולות יותר. וגם מתקן האחסון היפה ביותר אינו 

 משתווה לאווירה של מעגנה ששם שוהים שייטים ולא שייטים. 

. 
 

 נותעגמ בתפעולסקירת קשיים פיזיים  

 

 :קשיים פיזיים עיקריים העולים בתפעולה השוטף של המעגנה להלן יסקרו בקצרה מספר

 

מטבעה היותה עשירה בלחות, מלחים ורוחות מאיצה בכל חומר מתכתי את תהליך השיתוך  :הסביבה הימית

ת אותו לחלודה בן רגע, לכן מתקנים כ, הקורוזיה לא בוחלת באמצעים ואיננה חסה על אף חלק והופ))קורוזיה

ולהבטיח חיים ארוכים יותר לכל  316רצוי לבנותם מראש ממתכת פלב"ם נירוסטה  מעגנהרבים בסביבת ה

 .מתקן אשר דורש חוזק ועמידות

 

השמש "שורפת"  את כל חלקי הפלסטיק, הגומי, חבלים ובדים  .הנה גורם משמעותי להרס ויובש :השמש

 .שונים. רצוי לכסות כל מתקן שאיננו בשימוש בכדי להאריך את חייו

 

יוצרים סביבה המאיצה חשמלית את הקורוזיה התת ימית תוך ריאקציה וגורמת לשיתוך  :מים המלוחיםה

אפקט זה מתגבר כאשר נוסף חיבור כלי השייט לחשמל מהרציף  .נהעגחלקים של כלי השייט העוגנים במ

ץ וחיבורם הפורק את היונים לתוך המים. התמודדות עם שיתוך חלקי כלי השייט היא באמצעות אנודות אב

  .בנקודות קריטיות מתחת לרציפים

 

העוגנים. בנוסף בזמן נשיבה של נה ולתזוזת כלי השייט עגבעוצמה בינונית וחזקה גורמת לגלים בתוך המ :רוח

נה בתמרון עגיותר ולעיתים גם נדרשת עזרה של צוות המ הנה נעשה קשעגמבשל רוח חזקה תמרון כלי השייט 

  על מנת לשמור על בטיחות המפליגים וכלי השייט העוגנים. ובגישה לעמדת העגינה וזאת

 

שמירה על סביבה נקיה, פחי  .המתעופפים ברוח מהחוף למים הםימניילונים ופלסטיקים למינ :מעגנהזיהום ה

 .אשפה סגורים יכולים לצמצם תופעה זו
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עברות פריצה וגנבה מכלי , וונדליזםהגורמות להנה מוקד משיכה לקבוצות בעלות סיכון  מעגנה: ביטחון

מתבצע  מעגנההטיפול למניעה ויצירת תחושת בטחון בוכדומה.  הברחות, שייטעברות של גניבת כלי , שייטה

 ועוד'. פעילות שב"כ, ור מקומישייט, סיירי אבטחה, מצלמות, שערי כניסה לרציפים על ידי:

 

חות הקהל הרחב, בטיחות משתמשי המעגן המעגן הנו מתקן בסיכון גבוה לאירועי בטיחות, אם בטי: בטיחות

ם כל איום עוכן בטיחות השייט והתעבורה. יש צורך במיפוי הסיכונים במעגן ויצירת מנגנון להתמודדות מראש 

מכל סוג שהוא. תרחישים שונים יקבלו מענה באמצעות צוותים שונים בעלי ניסיון לתחום הרלוונטי. רצוי לנהל 

יש  .חשים מקטן לגדול וכך לתחזק את דרכי ההתמודדות ומניעתם מראשמעקב סטטיסטי לאירועים המתר

 לנהל "יומן מעגנה" בו ירשמו כל האירועים.

 

, פגיעה אקולוגיתהיכולים לגרום ל מעגנהמפגעים שונים ומזהמים בקיימים : שמירה על איכות הסביבה 

פגיעה באיכות הינם:  מזיהום יםהנזקים הנגרמים . מפגעי רעשו זיהום אור, זיהום אויר, פגיעה בעתיקות

פגיעה , פגיעה בענף השייט הדייג צלילה ושחיה, פגיעה בחי ובצמחיה הימית, פגיעה בבריאות האדם, המים

מים , שמנים, צבעים, נוזלי ניקוי וחומרים רעילים אחרים, דלקהינם:  קרים לזיהום יםיהגורמים הע. בתיירות

 .פלסטיק, ניילון וכו' -אשפה, מי שיפוליים -מי בילג', שפכים -ריםמים שחו, מקלחות, כביסה וכו' –אפורים 

 האמצעים להתמודדות:

 .תיקון נזקים לאחר מעשה )טיהור מים, ניקיון המים( 1

, מתקנים לאחסון, סחרור המים המניעה פיזית )שילוט, מחסומים, איסוף אשפה בתדירות גבוה 2

 עגנה(.במ

 .הכחול, אמנות בין לאומיות, אכיפת החוק הישראלי( מניעה בחינוך חוקים ואמנות )תכנית הדגל 3

זיהום ים משפכים, מים , פליטת גזי פליטה מהמנועים מכלי השייט: פוטנציאלים מפגעים ומזהמיםקיימים גם 

רעש ממנועים , השלכת פסולת, אנודות אבץ להגנה קטודית, צביעת התחתית באנטי פאולינג, אפורים ובילג'

 .שייט בחומרים רעיליםשטיפת כלי ה, ומוזיקה

חפירה תחזוקתית לבצע ולהבטיח את עומק המים יש לשם שמירת המעגנה שמישה  -חפירה תחזוקתית

החול מועבר לאתר הטמנה או לאזור אחר בהתאם להיתר ההטלה שמתקבל ע"י המשרד להגנת . תעגנובמ

 הסביבה.

נה משלים זה עגמלונאות לבין פרויקט ימי כגון ממהפן הכלכלי השילוב שבין נדל"ן למגורים או : קשיים נוספים

מו יציבות כלכלית. בפן התפעולי לא כך הדבר ענה תורמת אופי ואטרקטיביות ואילו הנדל"ן מביא עגאת זה, המ

מעטים הם בעלי דירות להם כלי שייט במעגן כך שפלח השוק הנו שונה מהותית בין בעלי היאכטות לבין בעלי 

ער בין האוכלוסיות, פער אשר הולך וגודל עם הזמן. כל קבוצת אינטרסים פועלת בניגוד הנדל"ן ולפיכך קיים פ

לשנייה וכך נוצר חיכוך שאיננו פועל לטובת אף אחד. בעלי הדירות מגלים במהרה שהציפייה למראה של כלי 

עילות תחזוקה נה מפעילות מנועים, זזות ורועשות, מבצעות פעגשייט מול החלון איננו רק תמונה והיאכטות במ

נית "שהמטרה הנה נדל מעגנהשאיננה רומנטית כלל והמספנה הנה מוסך לכלי שייט. ומאידך כאשר מקימים 

 לפיל לבן. מעגנהוללא מחשבה על היאכטות והמשתמשים בצורה מקצועית יכולה להפוך ה
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       חינוך ימי וספורט ימי 

 

 רקע 

 

של מדינת ישראל, והוא מספק מגוון אפשרויות לבילוי ופנאי במרחב פתוח גדול,  הים הוא הגבול הפתוח היחיד

במדינה המצטופפת. פעילויות הספורט והחינוך הימי המשולבות גם בפעילות נופש ימית, יוצרות את הממשקים 

עילויות העיקריים בין הציבור הרחב לים. ישנה חשיבות ערכית וציבורית ביצירת התנאים לחיזוק והרחבה של פ

 אלו לאור התועלות הרבות שבהן והביקוש הגובר להן.

ים הינו נכס ציבורי המהווה מרחב פתוח לבילוי, פנאי ונופש לכלל הציבור, ובישראל הוא גם הגבול היחיד ה

ערכים  שאינו מוקף בגדר. הים מספק שירותים תרבותיים ואחרים כגון פעילות פנאי ונופש בחיק הטבע,

דתיים ורוחניים, חינוך ומדע. עיקרון זה כולל את השטח הפיסי עצמו, את הים וחופיו, אך לא אסתטיים, ערכים 

. עקרונות אלו מעוגנים בחוק שמירת היוצר מקום בלב לנהנים ממנו מבט פתוח אל היםשטח המהווה  פחות מכך

 , ועוד. 13תמ"א  –תכנית המתאר הארצית לחופים , הסביבה החופית

וון הפעילויות והנגישות של הציבור הרחב לים יש חשיבות עצומה לחינוך הימי לעיצוב במטרה להעצים את מג

 אופיו ודמותו של הנוער עד הגיעו לבגרות.

 עקרונות עיקריים:

 מגרש המשחקים הגדול של המדינה.למצוא דרכים להוציא את הנוער מהבית לטבע ולים שהוא:  •

שהם יסודות  זרה הדדיתעצמאות ועבודת צוות, עתרומת החינוך הימי לבני הנוער בערכים הבאים:  •

 החינוך הימי. 

 לימוד  שימוש בכלי מלאכה, מברשות, צבעים, חומרים מורכבים, כלי עבודה ועוד.  -מיומנות ידנית •

התפתחות כלי השייט, מפרשנות, מטאורולוגיה, מבנה כדור הארץ, אסטרונומיה ושייט  -ייחודיידע  •

 בכיתה.מעשי כהשלמה ללימודים 

 , מספנה לתחזוק כלי השייט, הכרת ספורט השייט ויסוד עתודת ספורטאים.עבודה בסדנה •
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מאחר ומרבית תושבי ישראל מתגוררים בצפיפות ברצועת החוף, הרי שמבחינה פיזית מדובר בפוטנציאל 

למדינת  והביאהיבטי הפנאי והנופש, ענפי הספורט הימי ללממשק אינטנסיבי ביותר, בנוסף לתרומה הישירה 

ישראל הישגים משמעותיים בתחרויות בינלאומיות יותר מכל ספורט אחר, מדליות זהב באולימפיאדות 

המהוות את הבסיס לאנשי מקצועות  המיומנותואליפויות עולם ומסייעים בפיתוח מודעות לסביבה הימית ופיתוח 

ביצירת התנאים לחיזוק והרחבה של  הים של העתיד. מסיבות אלו ואחרות, ישנה חשיבות ערכית וציבורית

 פעילויות אלו, שהביקוש להן גובר בשנים האחרונות.  

כמו כן, יש קושי להפריד בין פעילויות הנופש והספורט המתקיימות בים, לבין אלו שבחוף. לרשות הציבור 

ה לחוף היא במקרים המגיע לנפוש בחוף הים מגוון פעילויות: שחייה, דייג, שייט, גלישה או צלילה. מטרת ההגע

בפעילויות המתקיימות במעגנות בלבד, ובעיקר באלו  פרק יתמקדרובו של הרבים משולבת. עם זאת, 

המתקיימות רחוק יותר מקו החוף ודורשות תשתיות נרחבות יותר מאלו הנדרשות עבור הפעילות בקו החוף 

 בסאפ(. שייטגלישת גלים או  )כגון שחייה, צלילה,

על כך  .משים בים למטרות ספורט ונופש מלמדת על עניין הולך וגובר בשימוש במעגנותבחינת היקף המשת

 במועדוני השייט וכל הגופים העוסקים ביםו שייטהגידול הקבוע במספר השייטים הפעילים באיגוד ה( 1)מלמד 

 -ישראל התפתחות ענף השייט בראו פרק ) מספר בעלי רישיון השייט ההולך ומתעצם( 3)לומדי השייט ( 2)

מספר הגדל של בתי הספר ומועדוני השייט הפרטיים  והמשתמשים במעגנות ( 4) ,(סקירת היבטים  כלכליים

 למטרות שונות.

מספנות  שוברי גלים, תשתיות של עגינה,דורשים  ,פעילויות השייט לסוגיו, החינוך הימי והספורט ההישגי

מאורגנת )דרך מועדונים( ולא במסגרת פרטית. התשתיות פעילויות אלו נעשות לרוב במסגרת  .ושרותי ים שונים

  הנדרשות לקבוצה זו של פעילויות הן:

 לכלי שייט קטנים לספורט מקומות עגינה במעגנות •

 שייטתשתיות נלוות לפעילות במעגנות: כיתות לימוד, שירותים, מספנה, מחסנים, בתי מלאכה לכלי  •

 וציוד, שטחים תפעוליים, חניה וכד'.  

גבש מדיניות ארצית כוללת לפיתוח מעגנות לצרכים של פעילויות ל מטרת תכנית זו היאבין יתר מטרותיה, 

הספורט, החינוך הימי, הפנאי והנופש בחופי ישראל החל מחינוך ימי וספורט חובבני ועד ספורט הישגי חינוכי, 

 תיירותי ונופש. 

 בוחן מכלול של נושאים:זה פרק 

 ת בתחומי החינוך והספורט הימי בישראלמיפוי הפעילות הקיימ •

 הצרכים הפיזיים הנדרשים לצורך קיומה של הפעילות הקיימת )מועדונים, נקודות גישה לים, וכו'(  •

 מיפוי היקף המשתמשים וסוגי הפעילויות למטרות פנאי נופש וספורט במעגנות. •

 שראל.זיהוי הכלים והתמריצים הנדרשים בכדי לעודד את ענפי הספורט הימי בי •

המלצות לניצול יעיל של המשאבים הפיזיים והתשתיות בים ובחוף הנדרשים למכלול  פעילויות החינוך  •

 .הימי והספורט

 בחינת האפשרות להגדיל את פעילות החינוך והספורט הימי במעגנות הקיימות.  •

 . ועוד( ליםנקודות ירידה )תשתית חיונית לעידוד פעילויות החינוך הימי, הפנאי והספורט במעגנות  •

 בישראלהחינוך והספורט הימי הגדרות  
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ישראל אולי אינה נתפסת בעיני הציבור כמובילה בתחום הספורט והחינוך הימי, אך מבט על היקף המשתמשים 

בים למטרות אלו, ועל ההישגים שנרשמו בתחומים אלו בשנים האחרונות, מלמד על היקף גדל והולך של עניין 

 ושימוש במעגנות למטרות ספורט חינוך ונופש ימי. 

הגופים הפועלים בתחום החינוך הימי ]לדוגמה צופי הים, זיו נעורים,  -נוך הימיהספורט הימי שונה מהחי

 אתגרים ועוד[ מתמקדים בחינוך דרך הפעילות הימית.

]לדוגמה איגוד השייט פורום השייט והליגה למקומות עבודה[ מתמקדים  בספורט הימיהגופים העוסקים 

 בספורט, תחרויות והישגים.

ל בהרבה העוסקת בפעילות ספורט ונופש בים, שאינה טעונה רישום או רישיון, ישנו פלח אוכלוסייה גדו .1

 וכולל גולשי רוח, חותרי קיאקים, צוללים ובעלי סירות קטנות.

 

כלי שייט קטנים, המשמשים לצורכי ספורט נופש וחינוך ימי.  ושימושים  23,000-ברשות הספנות רשומים כ .2

אלפי כלי שייט שאינם מחויבים ברישום, כמו גלשנים, קיאקים  ייעודים אחרים. בנוסף להם, קיימים עוד

 מ' ללא מנוע.  7עד  אורךבוסירות מפרש 

 

 .פעילות מוסדרת של החינוך הימי והספורטיבילקיים מחסור בפתרונות לעגינת כלי שייט  .3

 

לחלק מהכלים מלאות ואין מקומות עגינה לכלים נוספים לחינוך הימי וכן  - יפו, ת"א, הרצליה -המעגנות  .4

 הצפיפות בהן מאוד גדולה. ולכן  הנוכחיים

בישובים שונים בארץ ישנם מוקדי שייט ופעילות ימית ספורטיבית ללא עורף מעגנה וללא יכולות לפיתוח 

 מעגן מיכאל, נהרייה ועוד. חדרה,הספורט והחינוך הימי, כמו: חיפה, בת ים, שדות ים, נתניה,

 )אוניברסיטת ת"א( לקירוב ילדים ונוער לים וגופים פרטיים שמקימים קייטנותקייטנות קיץ  ותמתקיימכמו כן 

 .עם פעילויות חינוך ימי

 מתחלק לשניים: החינוך הימי

מתקיים באמצעות פעילות בתי ספר ימיים ומרכזים לחינוך ימי, ומהווה את התשתית   חינוך ימי פורמלי .1

לטיפוח המודעות לים, ולהכשרת כוח אדם מקצועי במקצועות הים. גם תחום זה, על אף שהינו מצומצם 

יחסית, מנוהל על ידי שני גורמים: בתי ספר ימיים המנוהלים על ידי החברה הממשלתית לחינוך ימי, 

 על ידי האגף לחינוך גופני במשרד החינוך.    –כזים לחינוך ימי והמר

, (והעיריות)מנהל החינוך והספורט  : מתקיים כיום בעיקר דרך אגודות ספורטחינוך ימי בלתי פורמאלי .2

 תנועות נוער, עמותות עצמאיות, וגופים עירוניים, וכן דרך מועדונים פרטיים. 

 

 בישראלארגונים לחינוך וספורט ימי   

 

בסעיף לעיל. בישראל קיימים סוגי ארגונים שונים הפועלים  החשיבות הארגונים לחינוך וספורט ימי כבר הוזכר

בתחום החינוך הימי. על אף השוני בין כל סוגי ארגון, לכולם יש צרכים דומים כשמדובר בתפעול מצד המעגנה 

 .בהם הארגון נמצא
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מסגרת  סוג פירוט מוסד
 ניהולית

שימוש 
במעגנות 

קיימות 
או 

 עתידיות

 רשומים/
 הערכה

ביה"ס  10 מרכז לחינוך ימי
לחינוך 

 -וספורט ימי
נהריה, עכו, 

חיפה, 
מכמורת, 
הרצליה, 

, בת 2-ת"א
ים, אשדוד, 

 אשקלון

 חינוך 
 

משרד 
 החינוך

שימוש 
קיים 

 ועתידי

19,000 
 תלמידים.

 קציני ים עכו בתי ספר לחינוך ימי
 מבואות ים

 אורט אשדוד

חינוך 
 פורמלי

החברה 
לחינוך ימי 

 -בישראל
משרד 
 החינוך

שימוש 
קיים 

 ועתידי

600    
 תלמידים.

 השבע צופי ים ישראל
שבטים 

 לאורך החוף
עכו, חיפה, 

נתניה, 
הרצליה, 

ת"א, יפו ובת 
 ים.

חינוך לא 
 פורמאלי

תנועת נוער 
הסתדרות -

 הצופים

שימוש 
קיים 

 ועתידי

1430   
 חניכים

לנוער  תכנית עוגן לחיים
במצבי סיכון 

ותכנית 
לבעלי 

מוגבלות 
שכלית 
כאשר 

הפעילות 
מועברת 

-כחלק מצופי
  -ים.

חינוך לא 
 -פורמאלי

לא למטרות 
ספורט 
 תחרותי

 בתל אביב
 בנמל יפו

הסתדרות 
הצופים/עמו

 תה

שימוש 
קיים 

 ועתידי

750     
 פעילים.

מרכזים  3 זיו נעורים
ימיים: 

באשדוד, 
בנתניה 

 ובעכו.

חינוך לא 
 -פורמאלי

לא למטרות 
ספורט 
 תחרותי

שימוש  
קיים 

 ועתידי

 

 ארגון   בית הלוחם
 -וולונטרי
 עמותה

 הרצליה
 ת"א

 חיפה

 

יפו,  קיאקיםמועדוני 
 טראסנטה

 ועוד'

אין צורך  עצמאי 
 במעגנה
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מרכז ספורט  אתגרים
ימי בחופי 

ת"א, חיפה 
והרצלייה 

לבעלי 
, מוגבלויות
נכי צה"ל 

 ועוד.

 ארגון 
 -וולונטרי
 עצמאי

שימוש 
קיים 

 ועתידי

 430 –כ 
משתמשים ו 

 כלי שייט  15

הפורום לקידום 
 השייט

 

התארגנות 
של בעלי כלי 

שייט 
המשתתפים 

 בתחרויות

שימוש  פרטי לא מסווג
קיים 

 ועתידי

 עמותה

בתי ספר לשייט 
 פרטיים

גופים 
פרטיים 

המלמדים 
ימאות 

 למבוגרים
 

שימוש  מסחרי מסחרי
 קיים

 ועתידי
 
 

בתי ספר  22
להשטת 
ספינות 
מפרש, 
מנועיות 

ואופנועי ים. 
3500   

   פעילים.

שימוש  פרטי   מועדוני שייט פרטיים
קיים 

 ועתידי

מועדונים,  16
כלי  200כ 

 –שייט, כ 
4500 

 משתמשים

 אגוד השייט
 

18  

 אילת

 מכמורת

 אשדוד

 נהריה

 חיפה

 גנוסר

 תל אביב

 הרצליה

 עכו

 שחפית

 נחשולים

 מעופפי הים

משרד  
החינוך 

 והספורט

שימוש 
קיים 

 ועתידי

1600   
 שייטים
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 מעגן מיכאל

 בת ים

 חדרה

 
)התאחדות  -צלילה

 הצלילה הארצי(
אין צורך    מועדונים 10

 במעגנה
5000   

 פעילים.

הרבה  סאפ 
משתמשים 

פרטיים 
בחופים 
 נגישים.

אין צורך   
 במעגנה

 

מועדונים  גולשי גלים  
ומשתמשים 

פרטיים 
לאורך 

החופים לא 
 ממוסדים.

אין צורך   
 במעגנה

 

 גולשי רוח 
 

מועדונים 
ומשתמשים 

פרטיים 
לאורך 

החופים לא 
 ממוסדים.

אין צורך   
 במעגנה

 

 
 .הימי והחינוך הספורט בתחום משתמשים מיפוי: 21 טבלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : חינוך ימי בנמל יפו 43 תמונה

 חינוך ימי 
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 הארגונים לחינוך ימי בישראל: בידול ביןדגש על יש לשים 

 

 מטעם משרד החינוך והחברה לחינוך ימי בישראל. ותבתי ספר ומגמות ימי –חינוך פורמלי  •

 חינוך בלתי פורמלי ומועדונים קהילתיים : •

o  אתגרים, )כבר לא פעילה( ים זבולון-ים, יורדי-שבטי צופי -תחרותיארגונים לא למטרות ספורט ,

 בית הלוחם, זיו נעורים, עוגן לחיים, וכד'.

o  ברמה  שייטלמטרת הישגים בתחרויות בישראל ובעולם בכלי  שייטמועדוני  –ספורט תחרותי

 אולימפית.

 חינוך פורמאלי 9.4.1

 פעילות הספורט והחינוך הימי כוללות את סוגי הפעילות והמשתמשים הבאים: 

פעילות הנעשית על ידי משרד החינוך והרשות המקומית. הפעילות מתקיימת  במרכזים לחינוך ימי, שהוקמו 

שעורי הימאות מקבילים לשעורי  כמוקדים אליהם הגיעו תלמידים לפעילות יומית ושיעורים בנושא הים.

מגעים לשעורי ימאות. בבית הספר לחינוך  תות כשהתלמידים יוצאים לחווה חקלאית ובמקום חקלאוהחקלא

יסודי, חטיבת ביניים ותיכונים עד בחינות   -ימי, לומדים תלמידים מהחינוך הפורמאלי ממגוון בתי ספר בעיר 

הינה המטרה   .בשבועעים למרכזים הימיים ומקבלים שעורי ימאות פעם ימג. תלמידים אלה בגרות בימאות

אהבת הים, שמירה על הטבע והסביבה, שאיפה למצוינות והישגיות, ומתן הזדמנות שווה לכל  של  הקנייה 

 תלמיד.

צוגי ותחרותי. התלמידים יספורט יהמכוונת לפעילות בית הספר מהווה תשתית לפעילות אחרי שעות הלימודים 

 כלי שייט מגוונים: סירות מפרש בצוות, קיאקים, גלשני רוח וסירות אופטימיסט.  שייטלומדים לה

כיתות ה' עד ם מתלמידי 19,000 –ביה"ס לחינוך וספורט ימי שבהם לומדים כ  10לאורך חופי ישראל קיימים 

מפרש, תלמידים בסירה, פרטני, בגלשני  8 -כ , עים ומפליגים בסירות מפרש קבוצתיותיי"ב. התלמידים מג

 קיאקים וסירות אופטימיסט לשייט בודד. 

 

 : אשקלון, אשדוד, בת ים, הרצליה, תל אביב, נתניה, חדרה, חיפה, עכו, נהריה.בהם נכללת התוכנית יישובים

 

 

 

 )מימין( וסירות חתירה.  סירות אופטימיסט -44 תמונה

 ספר בתי את שמנהלת ממשלתית חברה שזאת ימי לחינוך החברה של תיכונים ספר בתי שלושה קיימים

 . ב"י עד' ט מכיתה
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 ים לקציני הספר בית: בעכו •

 ים מבואות: מכמורת •

  אשדוד אורט ים לקציני הספר בית: אשדוד •

 

 חינוך לא פורמאלי 9.4.2

 

   משתמשים במעגנות -ארגונים לא למטרות ספורט תחרותי

 צופי ים

ים הינה הזרוע הימית -צופי ים הינם שלוחה של תנועת הצופים, ועוסקים בחינוך ימי וקבוצתי לא פורמאלי. צופי

עם קומץ צעירים ציוניים שעלו  1919וחלק מתנועת הצופים העבריים בישראל שהחלה את פעילותה בשנת 

ר ימית ושכמותה פעלו בארץ הפעילות החלה כאגודת נוע הקמת מדינת ישראל. בחווייתלארץ להיות שותפים 

 האגודות: הפועל, זבולון ואליצור. 

לכל אלה יש חלק נכבד בפעילות החינוכית הימית במדינת ישראל. צופי הים הוא מגזר בתוך תנועת הצופים. 

חינוך הנוער והכנתו לחיים. ההבדל העיקרי בין המגזרים הוא אופן  - המטרה זהה לתנועת הצופים הכללית

העברת הערכים לחניכים. בניגוד לצופים, אשר מאמינים כי בעזרת מחנאות, שהייה בטבע, משחקי חברה ועוד, 

ניתן ליצור קבוצות ילדים מגובשות הנשענות על ערכי הצופה, צופי ים משתמשים בסירות המפעילות צוותים 

ות ההדרכה של תנועת שייטת צוות: חתירה ומפרשים, לשם השגת אותן מטרות. זאת בשילוב עם ועבוד

 הצופים.

מכיתה ה' ועד כיתה י"ב, ם צופי ים היא שלוחה קטנה באופן יחסי לצופים, אך ייחודית יותר. גילאי החניכים ה

שבטים לאורך  6ועלים כאשר ברוב השבטים קיימת קבוצה של הורים, המשתתפים בפעילות. כיום בארץ פ

 חופי ישראל: חיפה, נתניה, הרצלייה, ת"א, יפו ובת ים.

 

לצופי ים סוגים שונים של סירות, עליהן פועלים החניכים: קרוול, סנוניות, לויתניות, לחלק מן השבטים יש סוגי 

 ים. סירות מנוע וקיאק ,, אופטימיסט, טופז470, 420סירות נוספות כגון קטמרן, סייפן, לייזר, 

עקב היותה תנועת נוער מחנכת, צופי ים דוגלת בתחזוקת הסירות על ידי החניכים, למען החניכים, בחניכת 

 הסגל.
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 : צופי ים יפו45 תמונה

חינוך ימי וקבוצות נערים ונערות מכל שמשלבת  פרויקט ג'ומנג'יצופי ים יפו מפעילה תכנית שנקראת 

עמוס פיאט התחיל כשיתוף פעולה בין  הפרויקט  האוכלוסיות שביפו והסביבה משלוש הדתות המיוצגות.

את ג'ומנג'י, סירה תחרותית .  מרכז צופי הים ביפולאון אזולאי  פרופסור למדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב

המטרה לצאת לים עם קבוצות מכיתות ט'.  הוא התחיל הרצלייה ו מעגנהלנמל יפו מעמוס העביר ,  120Jמדגם 

משך השנה מעכו ב . ההפלגות היוובו בזמן לחנך לסובלנות וכבוד הדדי להדריך אותם בשייט תחרותיהייתה 

 עים בתחרויות רבות.יזכה בגב לאשקלון, לרנקה. ולימסול בקפריסין. הצוות

 עוגן לחיים

יפו, והתפתחה -קידום נוער בעיריית תל אביב, בשיתוף פעולה עם המחלקה ל1995התכנית נפתחה בשנת 

-במשך השנים האחרונות בכל שבטי צופי ים ישראל: בת ים, נתניה, מכמורת )בסיס פעילות(, חיפה, עכו וכנרת

מטופלים של  30עמק הירדן. היום, מפעילים בבסיסים השונים, קבוצות בני נוער גם מיישובים נוספים לדוגמא: 

 השנה הרביעית בצופי ים ת"א. תפים ב"עוגן לחיים"קידום נוער ירושלים משת

הפעילות הימית בתכנית "עוגן לחיים" פותחה כאמצעי לשיקום בני נוער, המוגדרים כנתונים בסיכון גבוה לסמים, 

אלכוהול ואלימות. חלקם הגדול בעלי לקויות למידה. במסגרת התכנית, משתתפים בני הנוער בסדרה של 

ת עם הזירה הימית, השטה של כלי שייט שונים, אימונים אתגריים, תרגול של הצלה פעילויות הכוללת היכרו

ימית והתנהלות במצבי חירום. בכל אלו צוברים בני הנוער סדרה של התנסויות התורמות לחיזוק חוסנם הנפשי 

בים של והפיזי, פיתוח האינטליגנציה הרגשית והעצמתם כיחידים וכחלק מקבוצה. תכנית זו מבוססת על מרכי

 ".SEA THERAPY"תראפיה ימית" ובלועזית "
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 : חניכי "עוגן לחיים"46 תמונה

 

 זיו נעורים

להיות הגוף המוביל בארץ בהפעלת פעילות ימית אתגרית חווייתית כאמצעי להעצמה לבני נוער בסכנת החזון: 

נשירה ממערכת החינוך ובאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים על מנת לאפשר לכל אחד מהם לממש ולמקסם את 

 הפוטנציאל האישי הגלום בתוכו, למען הצלחת השתלבותם בכל תחומי החיים 

חינוכית  תכניתנשירה של בני נוער ממערכת החינוך על ידי הפעלת ע והוא למנמותת זיו נעורים הייעוד של ע

באמצעות החיבור לים ופיתוח מיומנויות בהשטת כלי שייט, מבקשת  שנתית המתקיימת בסביבה הימית.

כיום  אחרים.העמותה להקנות לבני הנוער ערכים וכלים לחיים שיסייעו להם במיצוי יכולותיהם במעגלי חיים 

 מרכזים ימיים: באשדוד, בנתניה ובעכו. 3לעמותת זיו נעורים יש 

  

 עמותת אתגרים

היציאה לים  בעמותת אתגרים גאים להיות הגוף המוביל בארץ המנגיש את הים לכלל האנשים עם מוגבלויות.

להתחרות ולחוות מספקת למשתתפים תחושת מסוגלות והעצמה לצד למידה של ענף ספורט בו כולם יכולים 

 בצורה שווה.

בתל אביב ובמעגן השייט בחיפה( בהן יש פעילות כמעט  מעגנהאתגרים מפעילה היום שני מועדוני שייט )ב

מעסיקים עשרות מדריכים, ימאים, המתמקצעים בהעברה של תהליכים שיקומיים הם בכל אחד מימי השבוע. 

תנדבים מסורים לוקחים חלק בפעילות במועדונים והינם לאנשים בגילאים שונים בעלי מגבלות שונות. עשרות מ

 שותפים מלאים להצלחות והישגים של חברי העמותה.
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מפעילים מגוון הם במועדונים מתקיימים חוגים המלמדים שייט תחרותי לצד קבוצות שייט חברתיות. כמו כן, 

 חד. הפעילות מיועדת לכל הגילאים.תכניות חינוך שיקום על מפרשיות, עבור מגוון רחב של בתי ספר לחינוך מיו

קיימות לאוכלוסיות מיוחדות: עיוורים, חרשים, נפגעי שיתוק מוחין,  מעגנותעמותת אתגרים מפעילה מרכזים ב

 נכי צה"ל ועוד:

 פעילים. 240, כלי שייט 10 -ת"א  מעגנה

 פעילים. 30, כלי שייט 3 -מעגן שביט 

 פעילים. 70יאכטה,  -הרצלייה  מעגנה

 .מעגנותנפגעים באמצעות פעילות ימית ב 350-מטפלת העמותה בכסה"כ 

 .מחסור במקומות עגינה מונע הרחבת הפעילות

 

 ספורט ימי 

 תחרותיימי ספורט  9.5.1

 איגוד השייט

 

תחרות  תחרות שייט: 47 תמונה

"אופטימיסט" לשייט  סירות מדגם

  10בודד מגיל 

 

 

 

 

 

 

הן בשייט עממי והן בשייט ספורטיבי תחרותי. איגוד השייט ממומן בחלקו על ידי המדינה, לעת  עוסקהאיגוד 

מביא את ההישגים הגבוהים ביותר  שייטהספורט ההישגי בתחום ה שייט ספורטיבי.תחום ההזו בעיקר ב

 ישראל באופן מוחלט ובאופן יחסי אל מול כמות השייטים הפעילים. במדינת

 400 -כ ,כלי שייט 600 -כ שייטלאיגוד ה מרכזים(. 12ם התיכון )הבלאורך חוף ההישגי פרוסים  שייטמועדוני ה

שייטים, קרי הם  600תחרויות בהשתתפות של  ןישנ ירות מנוע. ס 70 -מהם בדגמים תחרותיים ועוד כ

 משתמשים משמעותיים של המעגנות.
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 גלשני מפרש: 48 תמונה

בעקבות זכיתם של אלופי העולם השייטים  1970ענף השייט היה הראשון שקיים אליפות עולם בישראל, בשנת 

 ". 420בסירות מדגם "1969ים.  בשנת -צפניה כרמל ז"ל ולידיה לזרוב מזבולון בת

 הישגים:

(. גל פרידמן הוא הספורטאי הישראלי 2002ואלוף עולם ) 2004רוח אלוף אולימפי באתונה  גולש -גל פרידמן  

  היחיד שזכה במדליית זהב אולימפית והיחיד שזכה בשתי מדליות אולימפיות.

 ובתחרויות רבות. 2008בייגינג  –במדליית ארד אולימפית בדגם גלשן ניל פרייד  זכה –שחר צוברי 

זכתה ארבע פעמים ברציפות בתואר אלופת העולם ודורגה במקום השישי במשחקי וח, גולשת ר -  לי קורזיץ

 , קורזיץ הינה הספורטאית עטורת ההישגים בישראל.2012לונדון 

מדליות בינלאומיות לנוער בכל שנה, כולל אלופי עולם לנוער  בנים ובנות בדגם גלשני  25 -י ישראל זכו בכשייט

 .RSXביק ו 

גיל הורביץ אשר זכה בתחרויות בינלאומיות   וך ימי בקרית ים ורכז תחום קייט סרף בעמותה, מנהל המרכז לחינ

סגן אלוף ישראל לשעבר בגלישת רוח ומאמנם של אלופי עולם  שנערכו בישראל בתחום גלישת הקייט סרף, 

 וסגניהם בגלישת רוח, מרכז קורס מדריכי קייט במכון וינגייט.

בישראל   האולימפייםבעל מדליה אולימפית, מייסד ענף הקיאקים  –מנהל תחום קיאקים, מר מיכאל אליגולשוילי 

  ומאמנם לשעבר של בכירי חותרי הקיאקים בישראל.

 שייטבתי ספר פרטיים ומועדוני  9.5.2

 

בתי הספר  בתי הספר הפרטיים התפתחו מהצורך בקבלת רישיון להשטת כלי שייט לפי הנחיות רספ"ן. 

ים ומפרשיות. במועדון מתקיימים לימודי שייט בכל  יאופנוע סירות,נחלקים לבתי ספר ללימוד והשטת 

י יאכטות וקורסים מתקדמים לסקיפרים מנוסים. שיטהרמות, החל מקורס סקיפרים ללא רישיון, דרך קורס מ

י שיטקורס הסקיפרים )מ בפרט.י יאכטות שיטמועדון השייט מציע מגוון פעילויות לאוהבי הים בכלל ולמ

( לשייט חופי ובינלאומי לספינות בגודל של 30 שיטיאכטה" )מ שיטיאכטות( מכין את בוגריו למבחני תעודת "מ
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 הבוגריםישנם מועדוני שייט בהם  וכן לסירות מנוע בכל הספק. טון דחי 100 מטר ועד למשקל של 24עד 

 וזה במקום רכישת כלי שייט.  של המועדון מפליגים בכלי שייט להפלגה עצמית

 

 

 למרכזי חינוך וספורט ימי במעגנות ויתרונות צרכים 

 

מרכז ימי הפועל היטב יכלול בתוכו שלל סוגי פעילות היכולים להיות בתחומי ארגונים שונים. לדוגמא, בשטח 

ובנוסף מרכז ימי  ים, ומרכז לריפוי באמצעות הים-אחד יכולים להתקיים מרכז לחינוך ימי פורמלי, שבט צופי

 והפעילויות שלושת הארגונים השוניםאופטימלי יכלול את מגוון כלי שייט, מסירה קטנה עד גלשן רוח וקיאק. 

 וכוח אדם. שייטיכולים להתחלק במשאבים העומדים לשירותם, כגון שטח לפעילות, כלי 

וכיות פורמליות במהלך היום "שתי משמרות" מוסיפה ליעילות המרכז הימי. לדוגמא, מסגרות חינ-עבודה ב

 וחוגי שייט ואימוני שייט תחרותי אחרי שעות הלימודים.

 על מעגנה להעמיד לשירות המרכז הימי את הצרכים הבאים:

 מבנה עם גישה נוחה לים/ ממשה ירידה לים. •

 
 : הורדת סירות במעגנת הרצליה49 תמונה

הקרוב לפתח המעגנה ושאינו חוצה נתיב שייט ראשי. הדבר תורם לבטיחות אזור העגינה יהיה במקום  •

השייט וכן לפעילות המרכז הימי )פחות זמן ומשאבים בתמרון ליציאה וכניסה מ/למעגנה(. עדיפות 

   לשטח ימי המוגן מגלים לצורך פעילות שייט למתחילים ובימים בהם אין אפשרות להפליג בים הפתוח.
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 ימי לחינוך המומלץ מיקום: 50 תמונה

מקומות העגינה יכולים להיות בצורת רציפים  -של המרכז )מפרשיות ומנועיות( שייטמקומות עגינה לכלי  •

יש להתחשב בבעלי מוגבלויות פיזית במיקום  קבועים, רציפים צפים מודולריים, או שילוב של השניים.

 .ובתצורת מקומות העגינה

 

 ימי חינוך לסירות ברציף לנכים לנגישות הדמייה: 51 תמונה

 גישה לרכב לצורך השקת סירה או הזזת עגלות. מרחק סביר מחופי רחצה מוכרזים. •

להכיל שטח המאפשר  האזור"סטרילי" מכלי רכב ומהולכי רגל אשר אינם קשורים למרכז. על  אזור •

 .על עגלות וכן לאפשר תחזוקה נוחה שייטהזזה של כלי 
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מחסני ציוד רטוב ויבש. על המחסנים להיות בגובה מספיק לאחסן סירות קטנות עם תרנים ובשטח  •

 ביחס למספר החניכים וסוגי הפעילות. שייטמספיק המאפשר מספר כלי 

 

 : אזור לסירות החינוך הימי52 תמונה

עבודה לתפעול -לחומרים וכלי שנועד ייעודי לכלי שייט קטנים/ גדולים/ ציוד ימיאזור אחסנת ציוד  •

 .שייטולתחזוקת כלי 

חדרי , משרדים לשימוש מנהלים ומרכזים, ומדריכים מורים י, חדרמבנה בית ספר הכולל כיתות לימוד •

 .לחניכים ומדריכים הלבשה/ שירותים/ מקלחות

 

 חדרי כיתות חינוך ימי בהרצליה :53 תמונה
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ו/או ממשה, כתלות בסוגי כלי השייט המיועדים לשימוש במרכז. גישה לרכב לצורך  שייטחוף להחפת כלי 

 .השקת סירה או הזזת עגלות. מרחק סביר מחופי רחצה מוכרזים

 : במעגנה ימי מרכז שלמצאותו הל יתרונות

 בחובן יתרונות רבים. העיקריים שבהם הינם:טומנות  הימצאותם של מרכזים ימיים במעגנות

  .למיםמ/ בטוחה ויציאה כניסה •

 .המאפשרת פעילות  בתוך המעגנה במים שאינם שקטים שקטה מים בריכת •

 ומאפשר יציאה לים הפתוח גם בתנאים שאינם אידיאליים. המשברים לאזור הנמצא מעבר הגלים שובר •

 .אפשרות לפעילות במשך מרבית ימות השנה •

 אופן בטוח ויעיל.בתלמידים  של גדולה כמותהיכול להכיל  דיו רחב שטח •

 'ועוד שיט כלי תיקון, התארגנות חדרי /מורים חדר/שירותים/כיתות -מינמליים שירותיםאספקת  •

 )קייאקים, סאפים, גלשנים ועוד(. קטנים שייט לכליאחסנה  ישטח •

 הסדרת היבטי ביטחון, בטיחות וסביבה. – ן"רספ פיקוח •

 המעגנה בשטח ומשתמשים שימושים, פעילויות של למגוון החשיפ •

 .יותר גדול שוקע בעליגדול יותר , שייט כלי המאפשר מגוון יותר גדול בריכה עומק •

 

 תלמידים/החניכים וקיבולת הימי המרכז גודל 

 

 מהגורמים חלק .למעגנה הצמוד במטרופולין היהאוכלוסי לכמות ישירות קשור להיות הימי המרכז גודל על

 :להתחשב יש בהם התפעוליים

 היהאוכלוסי גידול קצב •

 תלמידים שיותר כמה ימית לפעילות לחשוף וממשלתיים עירוניים חינוכיים מוסדות של השאיפה •

 ופחות במסגרות עצמם את מוצאים ילדים יותר. פורמליות-בלתי במסגרות וחניכים פורמליות במסגרת

 ליעילות מוסיפה גם חניכים/תלמידים של גדולה כמות, נכון בניהול. עירוניות בגינות או בבית מסכים מול

 (. במשאבים חלוקה)

 .לאומית-בין ברמה הישגים בעקבות נוער בני בקרב הימי הספורט פופולריות התחזקות •

 .בסיכון נוער-בני בקרב הימית הפעילות וליתרונות הים באמצעות ושיקום לריפוי המודעות עליית •

 

 להתפתחות המרכז הימי: הרצליהדוגמא 

 

ים הרצלייה, בני -, כגון בית הספר לחינוך ימי, צופישייטבהרצלייה ישנה פעילות ימית ענפה של מספר ארגוני 

 מספר לבין חוף זבולון. מעגנההרצלייה שייט )איגוד השייט(, בית הלוחם, ועוד. הפעילות מתחלקת בעיקר בין ה

 1050-פעלו במרכז כ 2016בשנת  (.והאזור) העיר אוכלוסיית עם ביחד גדל הימי במרכז והתלמידים החניכים

מספר החניכים והתלמידים יהיה גדול פי  2021חניכים ותלמידים במסגרות שונות. ההערכה היא שעד שנת 

 שלושה.
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 סקירה מצפון לדרום של מרכזי החינוך והספורט הימי בארץ 

 

רט ימי לאורך החוף ואת הצרכים של כל מרכז. מרכזי החינוך הימי המרכזים לחינוך וספובחלק זה נסקור את 

 במעגנות, נסקרים גם בפרק תעודות הזהות, אך בצורה מצומצמת יותר.

 נהריה

  :מועדון שייט הפועל נהרייה

המועדון,   שייט  זכה   2014   בשנת. עד בוגרים מפליגים על דגמים שונים 10ים מגיל שייט 101

הפעילות בחוף ים 4.7  בלייזר  ,ביפן  שנערכה בקדטים,  העולם באליפות   3 –ה   במקום  הרוש  בן  מאור

 עם שובר גלים קטן.

 מרכז לחינוך ימי נהרייה:

 ח'-תלמידים מקבלים שעורי שייט וימאות מכיתה ה'  600 

 עכו

 בית הספר לקציני ים: 

י"ב כולל בחינות בגרות בימאות והכנה  פעילות בית הספר הימי מעבירה לימודי שייט וימאות מכיתה ט' עד

 לחיל הים וצי הסוחר.

עורים בחוף למרגלות בית הספר כשכלי השייט מורדים כל יהפעילות בחוף פתוח ותנאי ים קשים כשחלק מהש

 ו.חלק מכלי השייט בנמל עכלמורמים כי אין אפשרות עגינה ויום לים 

  :"מועדון השייט "הפועל זבולון עכו

 לאחר שעבר ממשכנו הקודם בתוך העיר העתיקה של עכו. 1968בחוף הסוסים מחודש אוגוסט שוכן במשכנו 

הפעילות במועדון מיועדת  שייטים. 105תחרותי ורשום באיגוד השייט עם  \המועדון פעיל בספורט הישגי 

  .  420 -ובעיקר : אופטימיסט , לייזר ו דגמים במגוון ועד בכלל, 8לילדים מגיל 

  

. המנהלים בעמותה כולם בהתנדבות למעט  עמותת מועדון השייט הפועל זבולון עכו ע"רנוהל ע"י המועדון מ

המועדון פועל תחת שני מרכזי הספורט הגדולים בישראל : הפועל ומכבי  מדריכים ומאמנים המקבלים שכר .

היום פועל המועדון  פעילות המועדון והגישה לים בוצעה דרך חוף הסוסים. מאז ועד 2012עד לשנת . )זבולון(

 .דרך ממשה בית הספר לקציני ים עכו, זאת לאחר מספר מקרי אלימות בשטח החוף

 

  צופי ים עכו:

 והפסיק את פעולתו מחוסר תקציב וגיבוי עירוני. 2016שבט פעל עד ה

 

 מרכז לחינוך ימי עכו:

 ח' -תלמידים מקבלים שעורי שייט וימאות מכיתה ה'  600 

  שייט פרטיים:בתי ספר ומועדוני 
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ים יאכטות וסמוך להם מועדון חברים להפלגות שייט  בארץ והפלגות שייטבתי ספר להסמכת מ 2בנמל עכו 

 לחו"ל.

 קריית ים

 :ימי קריית יםמרכז לחינוך וספורט 

הינה ארגון ללא מטרות רווח ומטרתו קידום  ,"עמותת מעופפי הים" המפעילה את המרכז לחינוך וספורט ימי

  ענפי הספורט הימי האתגרי, שמירה על חוף נקי ופעילות טיפולית לנוער בסיכון ובעלי מוגבלויות.

 :בהן, מרובות פעילויות מתקיימות ימי וספורט לחינוך המרכז מסגרתב

 .הקריה לילדי במיוחד מסובסדים אתגרי ימי ספורט חוגי •

 .וקיאקים סאפים על למבוגרים עממיות חתירה קבוצות •

 .מוגבלויות בעלת ולאוכלוסייה בסיכון לנוער טיפולית פעילות •

 .ובינלאומיות ארציות בתחרויות המתחרות והגלישה הקיאקים בדגמי הישגי ספורט קבוצות •

 לעסוק ונשים לנערות לסייע שמטרתו בינלאומי מארגון חלק המהווה בישראל KB4GIRLS נציגות •

 ספורט באמצעות ולהעצים תחרותית לרמה להגיע ואף הגלישה כישורי את לשפר, הגלישה בספורט

 .ונשים נערות  הגלישה

למעגן מוגן שיאפשר לכלי השייט "והשייטים והמדריכים הצעירים" לצאת המרכז מהבחינה הימית זקוק 

 בבטחה עם חניכיהם לים ברוב ימות השנה מבלי לסכן את כלי השייט והחניכים.

 פהחי

ח' הפעילות בחוף השקט  -תלמידים מקבלים שעורי שייט וימאות מכיתה ה'  1000מרכז לחינוך ימי חיפה: 

 שהוא חוף פתוח וקשה לפעילות בתנאי ים קשים ללא שובר גלים והגנה לכלי השייט.

מועדון של ותיקי וצעירי השייטים בחיפה, כלי השייט שלהם . זהו בחוף השקטהמועדון נמצא  מועדון "כרמל":

 עוגנים בנמל הקישון. 

 צופי ים חיפה

)לא בתוך מעגנת שביט( י"ב. השבט פועל בנמל הקישון -חניכים מכיתה ה' 170 -מונה כ –שבט צופי ים חיפה 

צריך להכיל , הוא 2000 -בתוך תחומי הנמל. מבנה השבט ישן ואינו מתאים לפעילות תנועת נוער בשנות ה

כמות גדולה יותר של חניכים באירועים ארציים שאותם השבט מארח )שיוט זוהר מינץ, פעילות פסח, משט 

 דקר, פעילות קיץ(.

חוסמת  אוכלוסייההימצאותו של השבט בתוך תחומי הנמל מקשה על הפעילות בים וביבשה וריחוקו ממרכזי 

מעגן מוגן שיאפשר למפקדי כלי השייט "הצעירים" לצאת זקוק להשבט את התפתחותו. מהבחינה הימית 

כלי שייט גדולים  14 -לשבט יש כ בבטחה עם חניכיהם רוב ימות השנה מבלי לסכן את כלי השייט והחניכים.

רוב הפעילות מתרכזת  .470ועד  מקיאקכלי שייט קטנים מסוגים שונים  25 -קראוולים וכ 6)סנוניות וליוויתנית(, 

 , אך מדי פעם מתקיימת פעילות לשכבה הבוגרת במתחם השייט העירוני הנמצא בחוף השקט.בנמל הקישון

רבות יותר הוא יכול להתפתח ולגדול עד  תולאוכלוסייהיה נגיש הוא נראה שבמידה והשבט ישנה את מיקומו 

ונראה שזה  200 -חניכים. במידה והשבט נשאר במיקומו הנוכחי מספר החניכים יגדל השנה עד ל 350 -ל

בגלל אופי פעילותו של השבט כתנועת נוער הוא זקוק למבנה  על פי ניסיון השנים האחרונות. המרביהמספר 

חניכים בכל קבוצה. המבנה חייב לאפשר  30 -ת בו זמנית של כקבוצו 8 -תקני המאפשר פעילויות של עד

לחניכים את תחושת הבית והשייכות לא פחות מכלי השייט המשמשים אותם בים. כמו כן מבנה עתידי חייב 

קיום סמינרים ומחנות הנמשכים מספר ימים. ללהיות נגיש לחניכים כל ימות השבוע בכל שעות היום והלילה 
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להיות עם מתקן המאפשר את הוצאת הסירות מהמים לתחזוקה שוטפת או כפעולת מניעה אזור המעגן חייב 

 לפני סערות חורף קיצוניות.

 

  חיפה: עמותת אתגרים

 .פעילים 70כ  . קיימיםצופי ים ולהם כלי שייט המותאמים למוגבלים עםבשיתוף פעולה  ועלתעמותה שפ

  בתי ספר ומועדוני שייט פרטיים:

ים יאכטות וסמוך להם מועדון חברים להפלגות שייט  בארץ והפלגות שיטבתי ספר להסמכת מ 4במעגן הקישון 

 לחו"ל.

 .במעגן הספורט ממוקם ופועלמועדון קיאקים חיפה: 

 מעגן מיכאל

החוף פתוח. חלק ואין מעגן וגלישת גלים ורוח.  סאפים, מועדון שייט למפרשיות קיאקים הימייה במעגן מיכאל:

 ים קשים מתקיימת בברכות הדגים.מהפעילות בימי 

 חוף דור נחשולים

 :עמותת שייט נחשולים 

 . מועדון שייט נחשולים הינו עמותה רשומה הפועלת בחוף נחשולים )המפרץ הגדול( 

 :ת הארגוןומטר

 .וקידום פעילות שייט וספורט באזור נחשולים ההפעל •

 פעילות שייט ספורטיבי במסגרת חוגים לחניכי העמותה.  •

 ארגון ימי חשיפה לפעילות שייט ספורטיבי.  •

 פעילות כושר וספורט באזור חוף נחשולים. •

 

 כיום המועדון מפעיל חוגים ופעילויות לילדים ומבוגרים מאזור חוף הכרמל במגוון ענפי שייט:

תי שייט אופטימיסטים תחרו,ט(-ב(,גלישת רוח )ז-שייט קטנטנים )כיתות א,ט(-גלישת גלים )כיתות ד ילדים:

 .ט(-קבוצות כושר גופני )כיתות ג, ו(-גלישת רוח תחרותי )כיתות ד,ו(-)כיתות ד

 מבוגרים: קבוצת סאפים עממי קבוצת סאפים ספורטיבי, קבוצת גלישת רוח.

לאורחי המלון ולנופשי החוף הכוללת פעילות  תחווייתיהמועדון מפעיל בשיתוף פעולה עם מלון נחשולים פעילות 

הדגש העיקרי של המועדון הוא על חינוך ספורטיבי ושיתוף הנוער  של סאפים, קיאקים, גלישת גלים ושייט.

ארגון תחרות אליפות ישראל  -אירועי שיא ביניהם  'למועדון מס יב( בהדרכת החוגים והפעילויות.-הבוגר )י

מים פתוחים, סדנאות מקצועיות )פרחי ספורט, אתנה(, בקיץ יצאה הפלגה של בסאפ )איגוד השייט(, משחה 

 נוער נחשולים לקפריסין ובימים אלו נפתח קורס סקיפרים לחברי המועדון.

 

 קיסריה

ח'  -מקבלים שעורי שייט וימאות מכיתה ה' התלמידים  600 -כ משתתפיםבמרכז מרכז לחינוך ימי קיסריה: : 

 ותנאי ים קשים, בימי החורף הפעילות מתקיימת בברכות הדגים במעגן מיכאל.הפעילות בחוף פתוח 
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קורסים לשייט וחתירה, ספורט ימי כנסים,  ביניהם אתר נופש המציע אטרקציות תיירותיות מרכז ימי קיסריה: 

רוח  שייטים צעירים בסוגים שונים של דגמים קיאקים אופטימיסטים גלישת 220-כ מפעיל המרכזבנוסף  ועוד'.

 וגלישת גלים.

 מועדון קטמרנים לבוגרים ובני נוער.: עמותת הקטמרנים

 .מועדון גלישת רוח ושייטי קיאקים וסאפים: פריגל גלשנים

 מועדון פרטי לגלישת רוח וגלים.דדיס: 

 

 שדות ים

התרבות מועדון שייט תחרותי הפועל ורשום באיגוד השייט ומתוקצב בחלקו על ידי משרד  הפועל שדות ים:

 ם.יהמתחרים הביאו הישגים בינלאומי .ים מכיתה ב' עד בוגריםשייט . במועדוןוהספורט

 חדרה

הינו מועדון שייט עממי ותחרותי המקבץ תחתיו יורדי ים ואוהבי ים  (שייט)איגוד ה המועדון הימי בחדרה

מפרץ בנימין אשר בגבעת כזבולון חדרה ושוכן בחוף  1938המועדון הימי נוסד בשנת  בוגרים וצעירים כאחד.

מאז היווסדו פועל המועדון בקרב תושבי חדרה והסביבה. המועדון הימי הינו עמותה ללא כוונת רווח  אולגה.

ואינו ממומן על ידי שום גוף ממסדי או עסקי. אחת ממטרותיה העיקריות של העמותה הינה פיתוח הספורט 

 לבני הנוער הפועלים בו.הימי על כל מקצועותיו, תוך התמקדות בחינוך הימי 

עמותת אתגרים", "פעילויות המועדון כוללות שיתופי פעולה עם ארגונים בעלי מטרות חינוכיות דומות לדוגמא 

 ועוד.  "זיו נעורים"

יב'.  –לחניכים בכיתות ו'  כיוםומיועדת הפעילות במועדון למעשה דומה או מקבילה לפעילות תנועת נוער ימית 

הפעילות במועדון כוללת הסעות מרחבי חדרה ומתקיימת במתכונת של קבוצות חברתיות המודרכות ע"י 

מדריכים ומפקדי סירות מהשכבה הבוגרת במועדון אשר עושים זאת באופן וולונטרי. החניכים החדשים 

י הקבוצה חוויות משותפות, לומדים במהלך השנים עוברים כל בנ .מאותה שכבת גיל לקבוצהמתחברים 

כלי שייט שונים בים ומתמודדים עם אתגרי הטבע והסביבה, המשמעת, הביטחון העצמי, האחריות  שייטלה

ועבודת הצוות. בנוסף לוקחים החניכים במועדון חלק בתחרויות ואירועי שייט גדולים, משתתפים במחנות ועם 

   חניכים. 70כיום כ  הענף מונה די סירות ולקורס מדריכים. השנים והכישורים יוצאים לקורס סגני ומפק

במסגרתו לומדים ילדים מכיתה א' לשוט במסגרת תחרותית בדגמים , 2015במאי ענף השייט התחרותי, הוקם 

הילדים משתתפים בתחרויות ומחנות אימונים בארץ  אישיים דוגמת גלשני רוח ומפרשיות מסוג אופטימיסטים.

פעמים בשבוע. בנוסף, לומדים הילדים על הסביבה הימית,  3-4ם במועדון הימי בחדרה ולשם כך מתאמני

 ילדים. 60הענף מונה כיום  גלים, רוחות, זרמים וערכים בשמירת הטבע.

חברים השטים על כלי שייט  110המכיל  מלבד ענפי השייט לנוער, פועל במקום גם מועדון חברים לבוגרים

 מפרשיות, סאפים וכו'.פרטיים, קיאקים, גלשנים, 

 אנשים וילדים במסגרת המועדון. 240 -סך הכל פעילים כ

 המועדון מתמודד:הבעיות איתן 

 תשתית( 1
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כיום ישנם הרבה תושבי חדרה המעוניינים להצטרף למועדון אך המבנה מאוכלס עד אפס מקום בכלי שייט ולא 

 נותרו יותר מקומות אכסון.

 המעגן (2

מוגנות, המעגן הקטן בחדרה, פתוח למערב,  עגנותאחרים הפועלים ברובם מתוך מ להבדיל ממועדוני שייט

 1ברגע שהגלים בים מגיעים לגובה של  מ( ונמוך והוא פרוץ לגמרי למפגעי הים. 75בנוי מ"דורבן" אחד קצר )

 ועדון. מסיבה זו חברי המפעם אחר פעם לבטל את הפעילות והמועדון נאלץמטר, אי אפשר לצאת לים להתאמן 

נאלצים להוריד לים סירות ולהוציאם מהמים בסוף הם לא יכולים להשאיר אף סירה עוגנת במהלך הלילה ו

 את יעילות האימון. 30%קושי אדיר לילדים הקטנים ולמאמנים, מסרבל ומוריד ב  זהוהאימון. 

 בעיות: 2שגורם ל  , דברעומק המים לא עולה על חצי מטר, בנוסף, המעגן רדוד מאוד

( גלים נשברים מיד עם כניסתם למעגן, הרבה לפני הגיעם לחוף. תורם לחוסר הנוחות והבטיחות בלימוד א

 שייט במעגן.

 לצאת לים הפתוח. את השייטיםב( סירות הילדים נתקעות הרבה בקרקעית הרדודה וזה מאלץ 

 עומס משתמשים בחוף( 3

ג(  ציבור ב( הוא משמש את כל דייגי חדרה.פתוח ל חוף רחצהבמעגן קטן אחד זה יש ריבוי משתמשים: א( 

משמש גם להשקת והוצאת סירות מהים )אופנועי הים יורדים צפונית למעגן אך מתלוננים על ירידה לא נוחה 

 ולעיתים מסוכנת(

שתספק פתרונות עגינה לכל הדייגים  בחדרה עגנהאדירה לבניית ממנהל המרכז איתן קרבצ'יק רואה חשיבות 

פעילות ותאפשר  כלי שייטתאפשר השקה מסודרת של מעגנה  מקומיים שעוגנים כיום בהרצליה.ולבעלי יאכטות 

 עשירה של חינוך ימי לבתי הספר, לאגודות נוער ימיות, ולמועדון שייט תחרותי הישגי. 

 מכמורת

ט : מועדון שייט תחרותי ועממי הפועל במעגן חדרה בגלישת רוח, סירות מפרש ושיימועדון השייט מכמורת

 משתתפים. 175עממי. במועדון  

 .ח' -תלמידים מקבלים שעורי שייט וימאות מכיתה ה'  600 משתתפיםמרכז לחינוך ימי מכמורת: 

במכמורת  פועלת שלוחה של מכללת רופין ללימודי הים ועוברים הסמכה, הדרכה מכללת רופין למדעי הים: 

 והשתלמויות בנושאי הים.

האחרונות המועצה המקומית העבירה את מוסד התיכון למכמורת  בשניםבית הספר הימי מכמורת: 

 ימים חוגים לשייט וימאות.יומתק

 נתניה

חניכים  110בשנים האחרונות התחיל לפעול שבט צופי הים סירונית בשבט כיום צופי ים נתניה סירונית: 

 ע"י החניכים.ה ירגרכלי השייט מורדים בעגלות תוך כדי  שפועלים מחוף הים ללא מעגן ותנאי ים סבירים.

 פעילות של כמה עשרות חניכים בסירות מפרש. זבולון נתניה:
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 הרצליה

 במעגנה.תלמידים פועלים  1260פעילות מוסדית של משרד החינוך ימי הרצליה: לחינוך מרכז 

הרצלייה בכלי השייט הגדולים  עגנהמוקדים, במחניכים, הפעילות בשני  160צופי ים הרצלייה צופי ים הרצליה: 

 )סנוניות(, ובחוף זבולון בכלי השייט הקטנים יותר.

 :בני הרצליה

 וחרטה בעיר ובוגרים נוער ילדים בקרב הספורט פעילות את ולקדם לעודד במטרה הוקמה הרצליה בני עמותת

 הספורט למקצועות ספר בתי מפעילה העמותה .חיים כדרך הרצליה בעיר בספורט העיסוק את לקדם דגלה על

, שחייה, ודו'הג, הטניס בענפי האישיים הספורט למקצועות ספר ובתי וכדוריד כדורגל, כדורסל כמו הקבוצתיים

 ההתבגרות בהמשך. ועוד מחול, והגלישה השייט, התעמלות, שולחן טניס, מגע קרב, תיאלנדי אגרוף, קפוארה

 . השונות בליגות התחרותיות במסגרות קבוצות העמותה מפעילה םהשוני בענפים והתפתחותם החניכים של

פותח בפני הוא  פועל במרכז לחינוך ימי במעגנת הרצליה, ,שתחת כנפי איגוד השייט ועדון השייט בני הרצליהמ

ברמת  במהלך הפעילות הילדים מתקדמים. וגלישת גלים גלישת רוח, שייט :ילדי העיר שלושה ענפי ספורט

פעילות השייט כבר מתחילה בכיתות  .והגלישה בתחום השייט לקראת תחרויות ארציות ובינלאומיותהמצוינות 

 מפליגים בדגמים שונים. 78במועדון ד' בהתאמה. -א' וגלישת הגלים והרוח מכיתות ג' ו

עמותה שפעילותה בשיתוף פעולה של צופי הים ולהם כלי שייט המותאמים  הרצלייה: עמותת אתגרים

 אים אותם לארץ. יפעילים, ברשותם שני כלי שייט בחו"ל שאין להם מקומות עגינה ולכן לא מב 70למוגבלים כ 

בתי ספר להסמכת שייטי יאכטות  וסמוך להם מועדון  6הרצליה  עגנתבמ בתי ספר ומועדוני שייט פרטיים:

 ים להפלגות שייט  בארץ והפלגות לחו"ל.חבר

 הרצלייה  –מרכז לחינוך, העצמה וספורט ימי לנערים : דרך הגלים

. המרכז 2008דרך הגלים הוא מרכז לחינוך וספורט ימי לנוער )בנים בלבד( הפועל בהרצלייה החל מדצמבר 

ת הישגיהם. בכדי להשיג מטרה לשפר א ,הוקם על מנת לסייע לנערים בעלי הישגים נמוכים וקשיים לימודיים

זו, משתמש הצוות במגוון כלים שעיקריהם ליווי וסיוע בהכנת שיעורי בית, פעילות משימתית מאתגרת בה חווה 

כוללים  שייטכלי ה הנער הצלחות מבחינה אישית וחברתית, העשרה דרך חוגים ופעילות חברתית מגוונת.

 וגלשנים. קיאקיםמפרשיות, 

 מעגנת תל אביב -יפו תל אביב

המרכז כולל מבני כיתות,  תלמידים. 2200מתקן קטן ל קיים   מעגנהדרום הבימי תל אביב: לחינוך מרכז 

שטחי אחסון פתוחים וסגורים לציוד וכלי שייט, שטחי אספנה וטיפול בכלי השייט, מחסן ציוד ואספנה מסודר 

 תוכנן המתחם יושב בקראוונים ומ .שטחי פעילות יבשה מקורהו

 לבית ספר ימי על כל מתקניו )במעגנה( במקום אחד בהתאם לנדרש מבחינת אזורי פעילות. ולהתאמה לשדרוג

על  שטחי עגינה לכלי שייט קרוב לפתחי המעגנהכיום שטח העגינה רחוק מפתח המעגנה ולכן דרוש שינוי ל

 יוכלו לפעול.תלמידים מתחילים מנת ש

  הפועל תל אביב:

" 420משתתפים בסירות שונות אופטימיסטים " 300 -. ישנם כתחרותי מכיתה א' ועד בוגריםמועדון שייטים 

טי המועדון הגיעו להישגים בשייט בעולם. איגוד השייט קיים את אליפות העולם ישי ."  וגלשני רוח470"

 ועוד אליפויות בינלאומיות.  1997" בשנת 470ואליפות  עולם ב " 1970הראשונה בתל אביב בשנת 
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בגלל מדרון הורדת כלי השייט הקטנים והיציאה ונתיב  ףהתארגנות ליציאה לים בימי הפעילות צפוהשטח 

 ים. יש צורך במתקנים נוספים כמו מקלחות, שירותים ומתקנים לאכסון ציוד של כלי השייט.היציאה ל

קורסים בסיסיים ומתקדמים בשייט מפרשיות וקטמרן, גלישת רוח  המקייםמועדון פרטי  מועדון לב הים:

ים של מפעיל צוותהמועדון  .מעגנהה ומשתמש בחוף שמחוף למעגנפועל בדרום ה .ובקיאקים SUP-וחתירה ב

 .עדי עובדים,  בשייט סירות מפרש, גלשנים וקטמרנים וליגה במשך השנהוספורט ימי לו

 240 –עמותה שפעילותה בתחום הימי ולהם כלי שייט המותאמים למוגבלים, כ  תל אביב: עמותת אתגרים

 פעילים.

 לפי חוק הספורט כל צולל חייב ברישיון צלילה ומועדון זה מכשיר צוללים. מועדון צלילה:

י יאכטות וסמוך להם מועדון שייטבתי ספר להסמכת מ 4תל אביב  עגנתבמ בתי ספר ומועדוני שייט פרטיים:

 חברים להפלגות שייט  בארץ והפלגות לחו"ל.

תל אביב.  במעגנתשבט פועל בנחל הירקון וי"ב. ה-חניכים מכיתה ה' 270 -מונה כ שבט צופי ים תל אביב:

ה פועלים המתקדמים יותר. המתקן נמצא עגנימים שעורי חתירה בצוותים ויסודות השייט, במיבירקון מתק

 בחוסר של כיתות, שירותים ומתקני טיפול בכלי השייט.

המרכז ל ש שייטשכלי ה שמרוחק מהיציאה לים, יש לצייןבצד הפעילות וכלי השייט עוגנים בדרום המעגנה 

 יוצאים בחתירה.הם אין מנוע ו, הימי וצופי הים

השנה  הפעילות הימית במטופלים של קידום נוער ירושלים משתתפים ב"עוגן לחיים" עוגן לחיים תל אביב:

 .בצופי ים תל אביב הרביעית

 נמל יפו -תל אביב יפו

י"ב השבט מפעיל מגוון של חניכים מיפו והשכונות וחלק  –חניכים מכיתה ה  175  -מונה כ  צופי ים יפו:

, דבר המאפשר פעולה בצורה מהחניכים מהמגזר הערבי. הכיתות וכלי השייט נמצאים בסמוך ליציאה לים

 בטיחותית יותר.

 והסביבה.עים מיפו יתלמידים המג 800 -כ , מונה פועל בנמל יפוימי יפו: לחינוך מרכז 

ים יאכטות וסמוך להם מועדון חברים שייטבתי ספר להסמכת מ 2בנמל יפו  בתי ספר ומועדוני שייט פרטיים:

 להפלגות שייט בארץ והפלגות לחו"ל.

 מועדון הקיאקים פועל במתקן של זבולון ומעביר שעורי חתירה בקיאקים.מועדון קיאקים: 

לב חינוך ימי וקבוצות נערים ונערות מכל האוכלוסיות שביפו המשפרויקט  –פרויקט ג'ומנג'י בצופי ים יפו 

 והסביבה משלוש הדתות המיוצגות.

 ת יםב

חוף פתוח ללא שהינו בחוף הסיפאלס  , 1990 בבת ים מאז שנתפועל המרכז הימי ימי בת ים: לחינוך מרכז 

עם ילדי כתות ו' בבתי הספר  המרכז עובד עים מבת ים.יתלמידים המג 800 -מונה כ  . המרכזמעגנה

סטים, ימפרשיות )סנוניות, אופטימ -כוללים שייטכלי ה עם ילדים מתחום החינוך המיוחד.והממלכתיים 

 וגלשנים. קיאקיםקרוולים(, 
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מונה  . המרכזבחוף פתוח ללא מעגנהמקום הלימודים מתבצע על שפת הים בחוף סי פאלאס צופי ים בת ים: 

  עים מבת ים.יחניכים המג 110 -כ 

  אפשרות לשינוע ועגינת כלי שייט גדולים יותר. איןותנאים קשים במיוחד בחוף פתוח לשני הגופים קיימים 

רת המועדון פרטי ומש. וייטרף קיאקים, SUPמועדון פרטי העוסק בלימוד גלישת רוח וגלים,  מועדון לגונה:

  . פועל בחוף פתוח.ציוד לאחסון את חברי המועדון

 אשדוד

   עים מאשדוד וישובים מהסביבה.יתלמידים המג 1000 -מונה כ ופועל במעגנה ימי אשדוד: לחינוך מרכז 

 85ת משתתפים יובפעילו .פועל במבנה מעולה כך שכלי השייט מאוחסנים עם התרנים מועדון השייט אשדוד:

 .שייטים מכיתה ב' עד בוגרים

 

.  חסרון המבנה כיתות ושירותים במצב טובוהוא כולל  המועדון והמרכז פועלים באותו מבנה שמצבו מעולה

 מעגינת כלי השייט והתלמידים נאלצים לעבור בשטח המספנה )דבר המסכן את התלמידים(.  הינו בריחוק

ים יאכטות סירות ואופנועי ים שייטבתי ספר להסמכת מ 4אשדוד  מעגנהב בתי ספר ומועדוני שייט פרטיים:

 להפלגות שייט  בארץ והפלגות לחו"ל.וסמוך להם מועדון חברים 

פעילות בית הספר הימי מעבירה לימודי שייט וימאות מכיתה ט' עד י"ב  בית הספר לקציני ים אורט אשדוד:

 כולל בחינות בגרות בימאות והכנה לחיל הים וצי הסוחר.

 אשקלון

קלון וישובים סמוכים עים מאשיתלמידים המג 1000 -הפועל במעגנה מונה כ ימי אשקלון: לחינוך מרכז 

 הכיתות והשירותים הנלווים במבנה זמני שנים רבות ורחוק מכלי השייט. מהסביבה.

ים יאכטות סירות ואופנועי ים שייטבתי ספר להסמכת מ 4אשקלון  מעגנהב בתי ספר ומועדוני שייט פרטיים:

 וסמוך להם מועדון חברים להפלגות שייט  בארץ והפלגות לחו"ל.
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 סקירה ואפיון הפיתוח ההנדסי של מעגנות בישראל 

 רקע 

 חופה של מדינת ישראל ממוקם בקצה המזרחי של אגן הים התיכון. משום כך הוא מתאפיין בנקודות הבאות:

עושים דרך ארוכה תוך צבירת  ,(0283 – 0281מערב ) מרחב הים התיכון, כוון כללי הגלים הבאים מכוון .א

ת תוך כדי תנועה ומכאן שגובה הגלים, בעיקר בעת סערות, גבוה בצורה אנרגיה גבוהה ההולכת ונערמ

מאפיינים  –)להרחבה ראה, בפרק השפעות סביבתיות  משמעותית בהשוואה לחופים אחרים בים התיכון.

 בו הפוקדים הגלים בכיווני מעלות 10 -מ יותר של הבדל , יהיהגלים סערת באותהייתכן, והידרודינמיים(

 ם לאורך חופי הארץ.שוני אתרים זמנית

התא הליטורלי הנמצא בקצה המזרחי של הים התיכון, שבו מתקיימת הסעת חולות בזרמים מאזור הדלתה  .ב

של הנילוס, מזרחה, בכיוון המנוגד לשעון לאורך חופי צפון סיני, רצועת עזה וחוף ישראל מדרום לצפון. לחול 

וגיה של החוף הישראלי ועל המעגנות והנמלים המוסע בזרמים אלה, יש השפעה משמעותית על המורפול

 (יםסנדימנטולוגמאפיינים  –)להרחבה ראה, בפרק השפעות סביבתיות  הנמצאים לאורכו

 משפיעים על התפעול השוטף מזווית הנדסית. אלו בסעיפים הבאים יוצגו נתונים הנוגעים לנושאים שלהלן

 המעגנות השוכנות לאורך החוף הישראלי: ומבנה

לעצמת הרוחות וכיוונם יש השפעה יומיומית על התפעול השוטף של המעגנות  – )כיוון ועצמה(רוחות  •

השונות. לעיתים, מוטלות מגבלות שייט הנובעות מעצמות רוח חריגות ומכיוונים המסכנים את בטחון 

 השייט.

בעתות סערה מוטלות הגבלות שייט עד כדי השבתה מוחלטת של פעילות  – משטר הגלים וסערות •

 השייט. כלי שייט שמחוץ למעגנות נקראים למצוא מקלט במעגנות הסמוכות למקום הימצאם. 

•  

כיוון ועצמת הזרמים בקרבת החוף המשפיעים, כפי שיוצג בהמשך, על כיוון ועצמת הסעת  – זרמים •

 החולות.

הסעת החול לאורך חופי ישראל מתרחשת ברצועת ים הצמודה    – הישראלי הסעת החול לאורך החוף •

רצועות. האחת הצמודה -מטר. רצועה מתחלקת לשתי תת 3,000-ל 2,500לקו החוף, שרוחבה בין 

 מטר.  2,200עד  2,000מטר והשניה, המערבית, ברוחב  800-לחוף, ברוחב של עד כ

מינורית. באותם המעגנות שבהם הותקנו רציפים השפעתם על התפעול השוטף היא  –גאות ושפל  •

 צפים, נוטרלה למעשה השפעת הגאות והשפל.

אין לה השפעה בתפעול השוטף, אולם, יש לקחת זאת בחשבון בתכנון עתידי של  – עליית מפלס הים •

 מעגנות חדשות.

 .להבטחת יציבותם ההנדסית ובטיחותם של משתמשי המעגנות –תקנים לתכנון וביצוע  •

יש לקחת בחשבון נושא זה בעת תכנון מעגנה  –י כניסה ויציאה, קונפליקטים בין כלי שייט שונים נתיב •

חדשה או הרחבת פעילותה של מעגנה קיימת. יש להתייחס לתכניות מאושרות של בניית והרחבת 

 הנמלים החדשים בקשר למעגנות של כלי שייט קטנים הנמצאים בסמיכות מקום.

טריה לאורך חופי ישראל נוחה לתפעול מעגנות, למעט במעגנות טבעיות ימתבד"כ הב –ימטריה תב •

  .שבהם עומקי שייט רדודים מאד

 תכנון פונקציונלי המספק שטחי  –שטח בריכת המעגנה, העומק בתחום הבריכה ובתעלת הגישה  •

 נוחים )מעגלי סיבוב( ועומקים המתאימים לשוקעים השונים לפי סל הסירות. ותמרוןעגינה 

צריכים להיות כאלה שיספקו הגנה בעתות סערה ואקלים גלים שוטף, מיטבי, בתוך  –שוברי גלים  •

תחום הבריכה שיאפשר עגינה בתנאים נוחים ובטוחים, כולל מתן אפשרות לעגינה לאורך צידו הפנימי 

  של שובר הגלים.  
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שתהיה להם הגמישות צריכים להיות מותאמים לסל הסירות ובנויים הנדסית כך  –מזחים ורציפים  •

והיכולת להתאים עצמם למצבי ים שונים )עליה וירידה של מפלס המים בבריכה אם כתוצאה מגאות 

 ושפל ואם כתוצאה מעלית המפלס בעת סערה(.

 התאמתם לסל כלי השייט ולנוחיות הגישה והיציאה מעמדות העגינה. –מתקני קשירה ועגינה  •

 

 רוחותהשפעת  

 

 )שושנת הרוחות( באזור חיפהמהירות וכיווני רוחות 

שנים, בין  9מהירויות וכיווני רוחות נמדדו במתקן מדידה בראש שובר הגלים הראשי של נמל חיפה במהלך 

 .31.3.2011 -ל 1.4.2002

 הוא: המהירויותפילוג 

מהרוחות בקיץ, הן רוחות קלות  90%-מהרוחות בחורף ו 83%מהרוחות השנתיות,  88%בערך,  •

 מ'/שניה. 6 -לשמהירותן מתחת 

-ל 6מהרוחות בקיץ, מהירותן בין  9.4% -מהרוחות בחורף ו 16%מהרוחות השנתיות,  12%בערך,  •

 מ'/שניה. 10

מהרוחות בקיץ,  0.34%-מהרוחות בחורף ו 1.2%מהרוחות השנתיות,  0.67%באופן כללי, רק  •

 מ'/שניה. 10מהירותן עולה על 

 -מ'/שניה  19.5שנים,  1:10מ'/שניה בזמן חזרה של   18.5מצבי קיצון ניתן לתאר כרוחות במהירות  •

 שנים. 1:100 –מ'/שניה  20.3-שנים ו1:20

 הוא: הכיווניםפילוג 

 (.0135מזרח )-( דרוםSEבד"כ, כיוון הרוחות הדומיננטי הוא ) •

מ'/שניה והגורמות לסערות גלים ולזרמים חזקים, מנשבות  10הרוחות החזקות שמהירותן עולה על  •

 .0.15%-( מערב, כWמכיוון )

 .31.3.2011-ל 1.4.1993-שנים, בין ה 18מהירויות וכיווני רוחות נמדדו בנמל אשדוד במהלך 

 הוא: המהירויותפילוג 

מהרוחות בקיץ, הן רוחות קלות  93%-מהרוחות בחורף ו 86%מהרוחות השנתיות,  90%בערך,  •

 מ'/שניה. 6 -שמהירותן מתחת ל

 10-ל 6מהרוחות בקיץ, מהירותן בין  7% -מהרוחות בחורף ו 12%מהרוחות השנתיות,  9%בערך,  •

 מ'/שניה.

מהרוחות בקיץ, מהירותן  0.26%-מהרוחות בחורף ו 2.7%מהרוחות השנתיות,  1.2%באופן כללי, רק  •

 מ'/שניה. 10עולה על 

 12.12.2010-מ'/שניה, נמדדה ב 21.8הרוח החזקה ביותר,  •

 -מ'/שניה  24שנים,  1:10מ'/שניה בזמן חזרה של   22.7ות מצבי קיצון ניתן לתאר כרוחות במהיר •

 שנים 1:100 –מ'/שניה  27-שנים ו 1:50 –מ'/שניה  25.5שנים, 1:20

 הוא: הכיווניםפילוג 

 (.0157.5מזרח )-דרום-( דרוםSSEבד"כ, כיוון הרוחות הדומיננטי הוא ) •

גלים ולזרמים חזקים, מנשבות  מ'/שניה והגורמות לסערות 10הרוחות החזקות שמהירותן עולה על  •

 .0.30%-מערב, כ-( דרוםSWמכיוון )

(. על פי 0202.5) SSW, כיוונה היה 12.12.2010-מ'/שניה, שנמדדה ב 21.8הרוח החזקה ביותר,  •

 מ'. 6באותה סערה היה מעל  גובה גלים משמעותיבאשדוד,  CAMERIמד הגלים של 
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 CAMERI Report P.N. 800/14, Kit and: מקורות .אשדוד באזור( הרוחות שושנת) רוחות וכיווני מהירות: 39 תרשים

Kroszyenski, 2014; Levin et al, 2012 

 

 ש להבחין בין פנים המעגנה בשטח הבריכה, לבין הים הפתוח שמחוץ למעטפת שוברי הגלים. י

עים באופן משמעותי על כלי השייט העוגנים בתוך בריכת המעגנה. יבד"כ, עוצמת הרוחות וכיוונם אינם משפ

סערה וכלי שייט זרים הנמצאים בים הפתוח,  בעתותאולם מחוץ לבריכת המעגנה אסורה יציאת כלי שייט 

בקרבת המעגנה, ימהרו להיכנס לתוך המעגנה על מנת למצוא מקלט בפני רוחות חזקות המביאות איתן בדרך 

 וים סוער.כלל גלים גבוהים 

בתקופות המאופיינות ברוחות מזרחיות, הים אמנם לא גלי אולם הרוחות המזרחיות עלולות לסחוף כלי שייט 

 אל הים הפתוח ולסכן אותם.

 

 גלים וסערותהמשטר  השפעת 

 

 CAMERI P.N. 800/14 ,Kitלאורך חופי ישראל ישנם מספר מתקנים למדידת גובה גלים וכיוונם. בדו"ח 

and Kroszynski מובאים בפרוט רב הממצאים, גם מתוך מחקרים של אחרים, לגבי מדידות גלים בנקודות ,

 שונות לאורך החוף בישראל.

 במסמך זה מובא ריכוז ממצאים בחיפה ובאשדוד, המתבססים על המקור הנ"ל.

מציה המציעה , מובאת טבלת טרנספורCAMERI P.N. 800/14, Kit and Kroszynskiכמו כן, במקור הנ"ל, 

נוסחה על פיה ניתן לקבל, מתוך נתוני חיפה ואשדוד, גם נתוני גלים בנקודות נוספות לאורך החוף כמו חדרה, 

 הטבלה תוצג בהמשך. נתניה, הרצליה, תל אביב ואשקלון.

 

 משטר הגלים

 

 נתוני גלים בחיפה

 .99.5%בכיסוי , 31.3.2011-ל 1.4.1992שנה, בחיפה, בין  19על פי מדידות שבוצעו במשך 

מהשנה. בד"כ הגלים בחיפה גבוהים  70%-(, כ0270 – 0293) WNW-ל Wכיווני הגלים הם בעיקר בין  •

 לפי טבלת הטרנספורמציה המובאת בהמשך. 1.08מאלה של אשדוד פי 

 WNW-W (0281 .)הכיוון הדומיננטי הוא  •

מ'  8.8שנים, גלים בגובה  1:50 זמן חזרה –מ'  8.3במצבי קיצון )במיקום קוראי הגלים(: גלים בגובה  •

 שנים. 1:200זמן חזרה  –מ'  9.3שנים וגלים בגובה  1:100זמן חזרה  –

ומקסימום  3סערות, מינימום  96סערות. בסה"כ התרחשו  5שנות המדידה התרחשו בממוצע  19 -ב •

8. 
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ה . הגל הגבו2010ודצמבר  2002, דצמבר 2001התרחשו בפברואר  7.5mmoH <סערות שבהם  3 •

( שהוא כיוון 0281) WNW-W. כיוון הגל היה 12.12.2002-,נמדד במים עמוקים ב7.75mmoH=ביותר, 

 הגלים הדומיננטי בשנה.

שעות והקצרה ביותר  125שעות. הסערה הארוכה ביותר נמשכה  52משך הזמן הממוצע של סערה היה  •

 שעות. 15

 

 CAMERI P.N. 800/14, Kit and Kroszynskiמקור:  מטרים( במים עמוקים, בחיפה.-ב Hmoמשמעותי ): גובה גלים 40תרשים 

 

 

 CAMERI P.N. 800/14, Kit and Kroszynski: מקור.  .בחיפה, עמוקים במים( שניות-ב Tp) חזרה זמן: 41 תרשים

 נתוני גלים באשדוד

 

 .99.25%, בכיסוי 31.3.2011-ל 1.4.1992שנה, באשדוד, בין  19על פי מדידות שבוצעו במשך 

 מהגלים בשנה. WNW (0292.5  )– %51הכיוון הדומיננטי הוא   •

מ'  7.6שנים, גלים בגובה  1:50זמן חזרה  –מ'  7.2במצבי קיצון )במיקום קוראי הגלים(: גלים בגובה  •

 שנים. 1:200זמן חזרה  –מ'  8.0שנים וגלים בגובה  1:100זמן חזרה  –

ומקסימום  2סערות, מינימום  91סערות. בסה"כ התרחשו  5שנות המדידה התרחשו בממוצע  19-ב •

9. 

. הגל הגבוה 2010ודצמבר  2008, ינואר 2002התרחשו בדצמבר  6.5mmoH <סערות שבהם  3 •

וון ( שהוא כי0292.5) WNW. כיוון הגל היה 20.12.2002-,נמדד במים עמוקים ב6.93mmoH=ביותר, 

 הגלים הדומיננטי בשנה.

שעות והקצרה  100שעות. הסערה הארוכה ביותר נמשכה  47משך הזמן הממוצע של סערה היה  •

 שעות. 18ביותר 

•  

 

 

 

 

 

 CAMERI P.N. 800/14, Kit and: מקור .באשדוד, עמוקים במים( מטרים-ב Hmo) משמעותי גלים גובה: 42 תרשים

Kroszynski 
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המונע את ניצול הדופן הפנימית של שובר הגלים הראשי , Overtopping -מלמידה של מדידת גובה הגלים וה

כך שתתאפשר עגינת כלי יש ליצור תכנון עתידי של שובר גלים ראשי בגובה וברוחב מתאימים ,כרציף כלי שייט

 ,. שייט לאורך הדופן הפנימית של שוברי הגלים, מבלי שכלי שייט אלה יסבלו ממתזי מים

 זרמיםהשפעת  

 

 נתוני זרמים על פי מחקרים ועל פי מדידות שוטפות.

 

חופי ישראל, קיים זרם רקע המסתובב בניגוד לכיוון השעון ובמקביל לקו באגן המזרחי של הים התיכון, לאורך 

 החוף של ישראל, כלומר, לאורך קו החוף ובמקביל לו, קיים זרם רקע מדרום לצפון.

 מ' או יותר. 20מ'/שנייה. זרם זה פעיל בעיקר ברצועה שעמקה  25 – 15מהירותו הממוצעת של זרם זה היא 

החוף ובמקביל לקו החוף, הם זרמים מושרי רוח וגלים, הנוצרים בעיקר ברצועת זרמים חזקים יותר לאורך 

מ'/שנייה בזמן סערות. אולם, מחוץ לאזור המשברים והגלישה,  2.0 – 1.5 -המשברים, ומהירותם יכולה להגיע ל

 מ', מהירות זרמי החוף מצטמצמת עד כדי מספר סנטימטרים לשנייה.15-בעומק של כ

של המכון לחקר ימים ואגמים, מספק מידע מן העבר על זרמים, על פי אינפורמציה  ISRAMARאתר האינטרנט 

 תחנות מדידה מדרום לחיפה, מול חדרה, נתניה, אשדוד ואשקלון, בעמקים שונים. 20-שהתקבלה מ

שעות אחרונות, משתי תחנות: האחת, תחנת המדידה  72 -כמוכן מספק האתר מידע שוטף, עדכני, של זרמים ב

מ' מתחת לפני המים, והשנייה, תחנת מדידה  11מ' ונמדדת מהירות הזרם בעומק  27דרה, שם העומק הוא בח

 דוגמא לכך ניתן לראות בשני הגרפים הבאים )המעודכנים לשעת כתיבת מסמך זה(: באשקלון

 CAMERI P.N. 800/14, Kit and: מקור .באשדוד, עמוקים במים( שניות-ב Tp) חזרה זמן: 43 תרשים

Kroszynski 
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 השעות האחרונות. 72בציר האופקי: 

 שניות-בציר אנכי שמאלי: זמן חזרה של הגלים ב

 ימני: גובה הגלים במטריםבציר אנכי 

 

 
 השעות האחרונות. 72בציר האופקי: 

 מ'/שנייה-בציר אנכי שמאלי: מהירות הזרם ב

 בציר אנכי ימני: מהירות הזרם בקשרים

 החיצים כלפי מעלה מבטאים זרמים לכוון צפון עם נטייה מזרחה או מערבה
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 מערבה החיצים כלפי מטה מבטאים זרמים לכוון דרום עם נטייה מזרחה או

 

 נתוני זרמים באזור נמל אשדוד

 

 CAMERI P.N. 800/14, Kit and Kroszynski המקורות לסעיף זה:

Levin et al 2012 

 באזור נמל אשדוד הותקנו מספר מכשירי מדידה שמודדים זרמים בשני מפלסי מים:

 מ' מתחת לפני הים. 3.5בעומק  -קרוב לפני הים  •

 (-24.5מ' מעל הקרקעית )הקרקעית בעומק  2-שהוא כמ'  22.5בעומק  –קרוב לקרקעית  •

, עלו הממצאים בשני המפלסים, כדלהלן 31.3.2010 -ל 1.4.2001שנים, בין  9מהמדידות שבוצעו במשך 

 )שתי "שושנות" לשני המפלסים(:

 

 

 

 

 

 

 

 

 , אזור נמל אשדוד.לקרקעית קרוב, -22.5 במפלס זרמים: 44 תרשים

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 עוד עולה מהממצאים:

 רוב הזרמים, כוונם מדרום לצפון, לאורך החוף •

 )צפון, במקביל לקו החוף( N-NEכוונם  –מהזרמים "קרוב לפני הים" ו"קרוב לקרקעית"  58%-כ •

 SSW-SWכוונם  –מהזרמים "קרוב לקרקעית"  13%-מהזרמים "קרוב לפני הים" ו 20%-כ •

 )דרום, במקביל לקו החוף(

ס"מ/שניה קרוב  84-ס"מ'/שניה קרוב לפני הים, ו 120הזרמים החזקים ביותר נמדדו בחורף,  •

 לקרקעית.

ס"מ/שניה ואילו קרוב לקרקעית, היא  35-15תחום מהזמן, המהירות קרוב לפני הים היא  90%-ב •

 סמ'/שניה. 25–10בתחום 

 , אזור נמל אשדודהים לפני קרוב, -3.0 במפלס זרמים: 45 תרשים
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 חתך הזרמים )מהירות וכיוון( לעומק המים, מוצג בשני הגרפים הבאים:  •

 

 

 
 Levin et al: מקורמימן הכיוון ביחס לצפון, משמאל, המהירות לפי עומק.  .המים לעומק( וכיוון מהירות) הזרמים חתך: 46 תרשים

,2012) 

 

 חולות הסעת 

 

 בין) החוף מקו מטר 2,500-3,000 שרוחבה ברצועה, לצפון מדרום, החוף לאורך מתרחשת החול הסעת

 70%) החול מרבית. הרצועה רוחב לכל אחידות אינן, הרצועה בתוך המוסעות החול כמויות( -30 – 0 עומקים

 הכמות. גלים מושרי בזרמים, -8 -ל 0 עומקים בין(, surf zone הדחי אזור) לחוף הקרוב בתחום מוסע( 80% –

 – 300,000 של כמות, מתוכם, שנה/ק"מ 400,000-כ היא( עזה רצועת גבול) מדרום הנכנסת הכללית

 זו כמות. מטר 800 – 500-כ שרוחבה, לחוף הצמודה ברצועה גלים בהשראת מוסעים שנה/ק"מ 350,000

 לעומת) דרום-צפון -ל הזרימה כיוון להשתנות עשוי אף הצפוני החוף ובקטע, שמצפינים ככל ומתמעטת הולכת

 . לחוף לאנך ביחס הגלים כיוון משום וזאת(, המרכזי בקטע משקל ושיווי הדרומי החוף בקטע צפון-דרום

 בהשראת, צפונה מוסע, שנה/ק"מ 100,000-60,000 -כ של קבועה כמות על השומר, מדרום הנכנס החול שאר

 חיפה מפרץ לכוון כרמל ראש את שעוברת הכמות זו. -10 לעומק מעבר, מהחוף יותר הרחוקה ברצועה, רוחות

 

 :( שהוכן ע"י א. קיט ואורי קרושינסקיPN 800/14ציטוט מתוך דו"ח המכון לחקר הנדסה ימית בטכניון )

 

At water depths beyond about 5 m, wind-induced south-to-north currents transport about 

100,000 m3 of sand annually along the Israeli Mediterranean coast from Ashkelon to Haifa 

Bay. According to a study of the Herzelia coast summarizing the above considerations, the 

expected littoral sand transport in that region can be considered as consisting of: 

· wave-induced; gross transport ~300,000-350,000 m3/year with net transport close to zero, 

and wind-induced; northward transport of 100,000 m3/year. The above values are used for 

calibration of mathematical models in studies by CAMERI 

researchers. 

 

( רוב המעגנות לאורך החוף שבין אשקלון לחוף הכרמל בנויות בתחום 1התובנות העולות מנתונים אלה הן )

מעגנות ב( 2) הרצועה הפעילה מאד מבחינת הסעת החול, לכן הן רגישות מאד לנושא של חדירת חול לתוכן.

הנמצאות בקטע הדרומי של החוף החול יחדור לפתחי המעגנה )הפונים צפונה( כתוצאה מרפרקציה 
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בקטע החוף הצפוני עשויות מעגנות עתידיות )אם תקומנה( לחוות זרמים ( 3) המתרחשת בראש שוברי הגלים.

שלהן. סביר להניח שגם דווקא מצפון לדרום, דבר שיחייב בחינה מדוקדקת לגבי הגאומטריה וכיוון הפתחים 

  כאן הפתח יהיה לכוון צפון.

 

 מפלס ים, גאות ושפל 

 

 עליית מפלס הים

נמצא כי מפלס הים לאורך חופי ישראל עלה בקצב של  2006-ל 1999במדידות שנערכו בים התיכון בין השנים 

כמו למשל במרכז מ"מ/שנה.  התמונה אינה זהה בשאר חלקי הים התיכון. ישנם אזורים בים התיכון,  15-10

הים התיכון, מדרום לאיטליה, סיציליה, ומסביב לקורסיקה וסרדיניה, שבהם המפלס דווקא ירד. ישנן דעות 

שני הנמלים החדשים, ההולכים ונבנים בימים אלה בישראל,  שונות לגבי הסיבות ולא כאן המקום לדון בכך.

ס"מ מאלו של הנמלים הקיימים  30-ד'( הגבוהים בכתוכננו לעשורים הבאים עם מפלסים )רציפים, שוברי גלים וכ

 באשדוד ובחיפה.

 

 ס"מ בין מפלס גבוה בסוף הקיץ לנמוך בסוף החורף. 20-גובה מפלס הים משתנה )לא גאות ושפל( בכ

 

 

 גאות ושפל

( מבצע מדידות גאות ושפל במספר אתרים לאורך החוף, SOI ,Survey of Israelמרכז המיפוי של ישראל )

. כמו כן מתבצעות מדידות ע"י 2011-ל 2000בתל אביב, באשדוד ובאשקלון ישנם נתונים שנמדדו בין  בעכו,

 חברת נמלי ישראל, השרות המטאורולוגי והמכון לחקר ימים ואגמים.

 

 ש'( 24מחזוריות הגאות והשפל היא בד"כ כמעט יממתית )

 

 100-שנה ופעם ב 50-הטבלה שלהלן, מרכזת ממצאים של גאות ושפל, למחזורי זמן של פעם בשנה, פעם ב

גם הוא עולה  MSL -שנה. יש לזכור שאם עולה מפלס הים בכללותו, כפי שתואר בסעיף קודם, הרי שה

 לא משתנה. ILSDבאותה מידה. לעומת זאת, 

 

 ם מטרי-מפלס ים נמוך ב מטרים -מפלס ים גבוה ב

 כל....שנים

 Stiassnieלפי 

ביחס למפלס 

אפס בים 

(MSL) 

 Rosenלפי 

ביחס למפלס  

של  0.00-ה

הקרקע 

((ILSD 

 Stiassnieלפי 

ביחס למפלס 

אפס בים 

(MSL) 

 Rosenלפי 

ביחס למפלס  

של  0.00-ה

הקרקע 

((ILSD 

0.60 0.64 0.41- 0.38- 1 

1.00 1.04 0.79- 0.74- 50 

1.06 1.10 0.90- 0.87- 100 

 

 Rosen 1998  -ו  Stiassnie 1987. מקור זמן מחזורי על פי ,ושפל גאות: 22 טבלה

התובנה העולה מכך היא שלשינויים התכופים במפלס הים )למשל, גאות ושפל או סערות חיצוניות( ולשינויים 

נוסים(, אין השפעה על התפעול השוטף של המעגנות הקיימות יבטווח ארוך )צפי לשינויים במפלס הימים והאוקי

בישראל, למעט אולי במעגנות טבעיות שבהם שפל קיצוני עשוי למנוע תנועה כלי שייט בהם. במרבית המעגנות 
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בישראל )כמו ברוב המעגנות המודרניות בעולם( הותקנו רציפים צפים היודעים להתאים את עצמם למפלס 

 המים המשתנה.

 

 ם לתכנון וביצועתקני 

 

הרשימה בטבלה להלן, של תקנים בינלאומיים, ביחד עם תקנים ישראליים, מיועדת לתכנון וביצוע בתחום 

 ההנדסי בלבד.
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 .מבנים ימיים למעגנות ישראליים תקניםו בינלאומיים תקנים: 23 טבלה

 

 ימיים מהמעגנה נתיבי כניסה ויציאה  

לכיוון צפון. מאחר וכלי השייט הקטנים יוצאים ונכנסים  םהכפי שהוסבר קודם לכן, פתחי המעגנות, 

לבריכת המעגנה בנתיב מקביל לקו החוף, ומכאן, גם במקביל לגלים, הרי שבים גבוה הכניסה 

 והיציאה כמעט בלתי אפשריים.

ות כלי שייט קטנים בשעה פתח המעגנה, צריך להיות מחוץ לרצועת המשברים, כדי למנוע התהפכ

 ששטים במקביל לגלים.

באופן כללי, ייתכן ואם יוארך שובר הגלים הראשי צפונה, מעבר לראש שובר הגלים המשני, כדוגמת 

   בשתי נקודות:יל עלהוהכחולה" באשדוד )ראה תמונה(, זה יכול  מעגנה"ה

 בזווית לגלים.יוצר "צל" של שובר הגלים הראשי שיאפשר אולי תמרון נוח יותר,  •

יסייע באגיטציה נוחה יותר בתוך בריכת המעגנה, ירחיק מפתח המעגנה את רפרקצית הגלים  •

 סביב ראש השובר גלים הראשי.
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 .באשדוד" הכחולה המעגנה": 54 תמונה  

 

 קטנים לאניות שייטקונפליקט בין כלי 

להתחשב בנתיבי השייט המסחרי והצבאי. למשל, בנמל חיפה יש בעת תכנון נתיבי הגישה למעגנות יש 

הצטלבות )בעייתית לפעמים( של נתיב השייט בכניסה ויציאה של אניות גדולות וספינות חיל הים עם נתיב של 

לאחר השלמת נמל המפרץ, נתיב כלי השייט  כלי שייט קטנים הנכנסים ויוצאים ממעגן הקישון )מעגן שביט(.

והגוררות  מ' אורך( 400אים ממעגן הקישון, יחצה את מעגל הסיבוב של האניות הגדולות )הקטנים, היוצ

הכחולה באשדוד לכיוון צפון, "חותכים"  מעגנהדוגמה נוספת, כלי שייט קטנים היוצאים מה המתרוצצות סביבם.

 את נתיב הגישה של אניות גדולות אל/מ נמל אשדוד

 

 מפות בטימטריות  

 

 
 : בטימטריה, מזרח הים התיכון וחופי ישראל.4 מפה

  

כתוצאה ממגבלות ביטחוניות )בטחון שדה( לא ניתן לפרסם מפות בטימטריות לאורך החוף ברזולוציה גבוהה 

ומפורטת יותר. המפה שלעיל מתארת מצב לפיו שיפוע הקרקעית באזור הדרום, שבו מדף היבשת רחב יותר, 
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בעוד שבקטע הצפוני של החוף )עד ראש כרמל(, שבו מדף היבשת צר יותר, השיפוע הוא  1:100הוא בערך 

 .בערך 1:70בערך 

 

 שטח נדרש בתחום המים ובעורף התפעולי של המעגנה 

 

כללית, השטח הנדרש בתחום המים ובעורף התפעולי, נגזר מפרוגרמה שמכין היזם/הזכיין הלוקח על 

 במהלך שנות הזיכיון שלו. מעגנהולפתח את המעגנה / העצמו לבנות, להפעיל, לתחזק 

 היזם/הזכיין מגדיר את:

סירת התכן או סל סירות תכן )מידות, שוקע וכד'( שמהן נגזר העומק המבוקש, כמות הסירות ומקומות 

 העגינה, קוטר מעגל או מעגלי הסיבוב, חלוקה לקבוצות טיפוסי סירות.

 נה, תיקונים ותחזוקת כלי שייט וכד'(.ספארמת השרות )שרותי עגינה, שרותי 

שרותי רציף לאנשי ים ושייטים )שירותים ומקלחות, ברים ומסעדות, מכס ומשטרה, פעילות מועדונים 

 לספורט וחינוך ימי וכד'(.

מ"ר/כלי  180 -110שטח מים המקובל בישראל בתוך בריכת המעגנה, לכלי שייט אחד, נע בממוצע בין  

 שייט. למשל:

 כלי שייט( 550דונם,   99.4מ"ר/כלי שייט ) 180 –כחולה באשדוד ה מעגנה •

 כלי שייט( 650דונם,   82.9מ"ר/כלי שייט ) 128 –אשקלון  מעגנת •

 כלי שייט( 210דונם,    25.2מ"ר/כלי שייט ) 120 –נמל יפו  •

 כלי שייט( 227דונם,  28.3מ"ר/כלי שייט ) 125 –אתרים  מעגנת •

 כלי שייט( 680דונם,   142מ"ר/כלי שייט ) 210 –הרצליה  מעגנה •

 

 

 ובכניסה מעגנהאורך חזית החוף, עומקי מים בתוך ה  

 

 ייגזר מהשיקולים הבאים: אורך חזית החוף

 

מעגנה המאפשרת מקלט בפני רוחות חזקות המביאות איתן בדרך כלל  -מתן אפשרות למקלט מסערות •

 . בתקופות המאופיינות ברוחות מזרחיותגלים גבוהים וים סוער האופייני בישראל 

לטובת חופי רחצה ופעילות חופית אחרת  מעגנהאורך חוף זמין, שאיפה לצמצום האורך שייתפס ע"י ה •

 .מעגנהמעגנה או השאינה קשורה ל

גדול(,  נותר לקבוע את  שייטלאחר שיקבע שטח בריכת המעגנה הדרוש )מתן מענה למספר כלי  •

 . מעגנההגאומטריה של מעטפת המעגנה / ה

הימנעות ככל האפשר מחדירה עמוקה לתחום הימי וחסימת רצועת שטף החול החופי )הניילוטי(, שרוחבה  •

  מ' מקו החוף. 3,000 – 2,500-הוא כ

מ',  7-6 -במידה ויתעורר הצורך להמליץ על מעגנה חדשה, מומלצת חדירה שתהיה עד לעומק מים של כ •

מ', שלא תהווה חסימה מוחלטת של שטף החול, אם כי תהווה מכשול  700-500 -במרחק מהחוף של כ

גנה כלשהוא. היקף החסימה והשפעת הגיאומטריה המוצעת על המורפולוגיה של החוף, משני צידי המע

 המוצעת, יצטרכו להיבדק בעת התכנון המפורט, במודלים. 

 מנתוני המרחק מהחוף ומהשטח הנדרש, ניתן יהיה לקבוע את אורך החוף הנתפס. 
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עומק המים הוא זה שיכתיב לנו את  מעגנהכפי שנאמר בסעיף קודם, סל הסירות, שעל פיו מתכננים את ה

על מנת לאפשר  -506.על פי רוב, עומק החפירה בתוך הבריכה יהיה  .מעגנההדרוש בתוך בריכת המעגנה / ה

 )לאחר הצטברות חול בקרקעית החודר לתחום הבריכה(. -6.00עומק תפעולי של 

 קיימים בישראל העמקים הבאים )על פי דיווחי מנהלי המעגנות(:

. בפועל העומק הוא -6.00עומק מתוכנן בבריכה ותעלת גישה,  –אשקלון  מעגנת •

5.00-. 

. בפועל העומק -6.00עומק מתוכנן בבריכה ותעלת גישה,  -הכחולה באשדוד  מעגנה •

 .-6.00 - -5.00. עומק בתעלת גישה, -5.00עד  -4.50הוא  

זו בעיית הצטברות מ'. אין במעגנה  3.80 – 3.70עומק בפועל,  –מעגן שביט )קישון(  •

 חול.

 .-4.00. עומק בפתח, -4.0  – - 2.5עומק בפועל,   -"אתרים" בתל אביב  מעגנת •

 .-4.00 - -3.00עומק  –בריכת הקרור רידינג ת"א  •

 -2.50 - -1.50. בפועל העומק -4.00עומק בריכה מתוכנו  –נמל יפו  •

 .-5.50. עומק בפתח, -5.50 - -2.80עומק בפועל,   -הרצליה  מעגנת •

. עומק ליד -7.50 - -6.00. עומק בתעלת הגישה, -5.50עומק בפועל,  –נמל חדרה  •

 .-3.50פתחי היניקה, 

 .-2.00עד  -1.00מעגנה טבעית בעומק בערך  –מעגנת דור  •

 

, מעט עמוק מעומק הבריכה בשל -06.5מומלץ שיהיה  עומק המים התפעולי בתעלת הכניסה

 אפשרות לטלטולי סירות.

 

 ות ומתקני עגינה, מזחים.שיטאמצעי הגנה: שוברי גלים,  

 

 שוברי גלים

, הם מרכיב משמעותי מעגנותשל מבנים ימיים בחופי ישראל, כמו למשל נמלים או  שוברי גלים •

ביותר בסך העלויות של בנייתם. הדבר נובע מן העובדה שהחוף הישראלי הוא בעצם "הקיר" 

המחסום שבו פוגשות הרוחות המערביות וסערות הגלים ממערב המזרחי של אגן הים התיכון, הוא 

 לאחר שצברו אנרגיות גבוהות בדרכם הארוכה מזרחה.

לכן, רצוי מאד שלשוברי הגלים תהיה היכולת, מצד אחד, למנוע את כניסת הגלים לתחום הבריכה,  •

עילים על ומצד שני, לספוג חלק מאנרגית הגלים, ובכך, להקטין את עצמת הכוחות שהגלים מפ

 של מים מעל שוברי הגלים בעתות סערות. Overtopping-שוברי הגלים, וכן להקטין את ה

מכאן ששובר הגלים צריך להיות, מצד אחד, מסיבי וכבד, ומצד שני, לא אטום לחלוטין, ובעל  •

 משטח חיצוני מחוספס.

ינום, בשני החתך הטיפוסי המקובל היום בשוברי הגלים שנבנו ונבנים בנמלי ישראל ובפול •

 9 – 6 – 3טון העטוף בשכבות סלעים בגודל בינוני,  0-0.5העשורים האחרונים, הוא גרעין אבן 

 טון, ושכבת שריון חיצונית של קוביות בטון טרומי מסוג "אנטיפר".
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 ".אנטיפר" מסוג טרומי בטון קוביות: 55 תמונה   

  

 
 : חתך רוחב שובר גלים טיפוסי, שלבי ביצוע עיקריים.56 תמונה

 

כמוראה בשרטוטים ובתמונות שלהלן. כל תיבת קיסון, מידותיה , קיסוניםסוג נוסף של שוברי גלים הוא  •

מ' גובה. יש להם יכולת ציפה, כך שניתן ליצרם בתנאים 27-מ' רוחב ו20מ' אורך, 30 -יכולות להגיע ל

נוחים בתוך נמל, במתקן מיוחד, לגרור אותם לאחר מכן אל יעדם הסופי, ולבסוף, להשקיעם מטה 

 ולמקם אותם במקומם הסופי על גבי מזרון אבן.
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 "קיסונים" מסוג גלים שוברי: חיתוך 47 תרשים

 

 
 "קיסונים" בתהליך בניה: שוברי גלים מסוג 57 תמונה

  

כדי למנוע החזר גלים )רפלקציה( מקיר הקיסון, ניתן להתקין בצידו הימי מדרון אבן שתפקידו לספוג את אנרגית 

 הגלים, כמוראה בחתך טיפוסי להלן:

 
 שובר גלים בשילוב מדרון אבן טיפוסי חתך: 48 תרשים

 

 מזחים

 

 הן כדלהלן: מעגנותמזחים בות מוכרות לבנית שיט •

מטה תוך שהם חובקים בטבעות -בהם משטחי ההליכה והעגינה חופשיים לנוע אנכית מעלה מזחים צפים •

 סביב כלונסאות )פלדה, עץ, בטון( מוחדרים. חביקת הכלונסאות מונעת תזוזה אופקית של המזחים.

 מימיים למניעת תזוזתם לצדדים.-לעוגנים תת על גבי אלמנטי ציפה וקשירת המזחים מזחים צפים •

 התאמת גובהו למפלס המים המשתנה. -יתרון בולט למזח צף 
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ניתן להגביה מפלס המזח הצף בקלות ע"י הוספת אלמנטי ציפה מתחתם, לצורך התאמתם  –יתרון נוסף 

 לקבוצות / סוגי כלי שייט בגדלים שונים

 

 

 
 (2018 ינואר) אביב תל במעגנת צפים רציפים: 58 תמונה

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .(2018 ינואר) בקישון" שביט" במעגנת צפים רציפים: 59 תמונה

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 .בעולם שונים במקומות צפים מזחים: 60 תמונה
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 בהם משטחי ההליכה והעגינה נשענים ומקובעים על כלונסאות מוחדרים. מזחים קבועים •

 על המונחים מבטון כובד אלמנטי על נשענים והעגינה ההליכה משטחי בהם קבועיםמזחים  •

 .מפולסת קרקעית

 

 
 נשען על עמודים שהוחדרו לקרקע.: )מימין( חתך טיפוסי למזח קבוע בהיקף המעגנה. )משמאל( מזח פימי 61 תמונה

  

 
 (הבריטים י"ע שנבנה חיפה ובנמל יפו בנמל קיימים כדוגמתו) כובד אלמנטי על למזח טיפוסי חתך: 49 תרשים

 

 

 ות ומתקני עגינהשיט

)ראה הרחבה על סוגי מתקני  מסוגים שונים, עגולים או שטוחים מגיני גומיו לקשירת כלי השייט  עגינה זקיפי

 ריתקה שונים בפרק התפעולי(.

 

 
 : זקיפי עגינה שונים62 תמונה
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 סקירה והערכת המעגנות בישראל 

 

 רקע 

 

 

 

( כמעגנה 7.3( )ראה פרק 1983) 13בפרק שלהלן נסקרות לעומקן המעגנות בישראל אשר סומנו על פי תמ"א 

שר התחבורה מכח פקודת הנמלים ומופיעות בנספח לתקנות הנמלים)מעגנות( על ידי כנמל  מוכרזותוכמו כן 

, והנמלים הספנות רשות חוקומכוחו של מקובל  )רספ"ן(   רשות הספנות והנמליםשל   2010-התשע"א

היא יצירת 'תעודת זהות' מפורטת לכל מעגנה אשר  זו מטרתה של סקירה .(7.2)ראה פרק  2004 – ד"התשס

 .והיכרות עם המצב הקיים במעגנות נסקרת בפרק

 

דו"ח זה. בנוסף כלולים רו לאורכו של הסקירה לוקחת בחשבון את מכלול ההיבטים והמאפיינים אשר נסק

ירות, מצב תכנוני וקונקרטים למעגנות השונות ובהם: רקע להקמה, נתוני קיבולת וסל הס נקודתייםמרכיבים 

רלוונטיות, להכולל תוכניות מקומיות ומפורטות רלוונטיות וכמו כן תוכניות להגנת המצוק החופי בהתאם לצורך ו

, מיצוי פוטנציאל קיים, מגמות ותחזיות לעתיד ונושאים ומגבלות בעיותמאפיינים תכנונים וחזותיים וכמו כן 

 שונים להסדרה במעגנה.

 

בדגש  ' למעגנות שנסקרו,תעודת הזהות'תמציתה של  קריטריונים המהווים אתמספר ים , מובאהעוקבבחלק 

( לצורך 12( )פרק 'רצוי'. אלו נסקרים ביחס למודל המעגנה הגנרית )ההמעגנה הקריטייםומאפייני על מרכיבי 

ה על ועמיד )המצוי( המעגנות השונותשל  כמותני ואיכותני נורמטיבית המבוססת על ניתוח השוואהביצוע 

עולה : 'המצוי משוב ההשוואה נעשית על ידי חלוקת ההערכה לשלוש רמותהפערים השונים, ככל שישנם. 

 לרצוי'. המצוי לוקה בחסר ביחס'-הרצוי', 'המצוי עונה באופן חלקי או גבולי על הרצוי' ו בקנה אחד עם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ                                                      260 | סקר וניתוח מצב קיים

 

 

 : ורספ"ן 13מעגנות מוכרזות על פי תמ"א  'תעודות זהות מפורטת' – סקר 

 

 

 מעגנת אשקלון

 

 

 

 

 

 

 מיקום
ממוקמת מול המרכז המתפתח של העיר אשקלון, בסמוך לחופים "בר כוכבא" ו"דלילה" 

 באשקלון.
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שנת 
 הקמה

 .1995וסיום ההקמה בשנת  1992הנחת אבן הפינה בשנת 

 תיאור כללי

 עגנה בינלאומית לספנות ולתיירות.מ •

מספנה עם חצר שירות ומתקנים לטיפול בסירות, בצפון המעגנה,  כולל מנוף להרמה של  •
 טון. 100

משרדי מנהלת המעגנה מספקים את השירותים הדרושים לעוגנים ולמעגנה, בהם אחזקה,  •
 שירותי מנהלה ומגדלור המעגנה.

ויות ספורט, קיימים קניון, מסעדות, בתי קפה ,חנויות, פעילובסמוך אליה בתחום המעגנה  •
  ומשטרת גבולות. ור ימי שייט, תחנת מרכז לחינוך ימי, מועדון צלילה

 בשטח התפעולי של המעגנה קיימים שימושים חורגים הכוללים מסעדות ובתי קפה. •

 במעגנה פועל רציף המוקצה לדייגים באופן לא מוסדר. •

מחוץ לתחומי הטיילת של אשקלון נושקת למעגנה מדרום באזור בו פועל פארק אתגרי  •
 המעגנה. אין חיבור טיילת לצפון המעגנה.

 בעורף המעגנה קיים קומפלקס המשלב דירות נופש ומגורים. •

 בצפון המעגנה הוקמו שוברי גלים להגנה על החוף והחול ]אחד שקע[ •

 בדרום המעגנה נוצרה הצטברות חול ואפשרויות פיתוח חופי רחצה וספורט ימי. •

מסגרת 
 תפעול

 .שהינה חברה עירונית "החברה הכלכלית אשקלון" י"מנוהלת ומתופעלת עהמעגנה 

 שימושים

 ופעילויות

 ארבעה שימושים עיקריים:

 פעילות כלי שייט ישראליים מסוגים שונים •
 פעילות נמוכה של סירות בינלאומיות •
 פעילות דייגים •
 חינוך ימי •

 ימי.במעגנה פעילות משולבת של ספורט ונופש ימי, דייג וחינוך 

 ו"משט הערים". "EMYR-בנוסף, המעגנה מארחת משטים בינלאומיים כמו "משט ה

 סירות דייג היוצאות לעבודתן מידי יום. 30

קיבולת 
מקומות 

 עגינה

 מקומות עגינה. 600 -מודרנית, בינלאומית, לכ מעגנהתוכננה כ •
 מקומות עגינה. 400 -ממומשים כ •
  בשל העדר תשתיות לא ממומשים( 150-200מקומות העגינה הפוטנציאלים ) •
 מקומות עגינה. 70 -דייגי המקום התופסים כ •

 סל סירות

  -סירות סוגי 5 של סירות לסל תוכננה המרינה
 .240 מקומות -מטר 9 עד של ואורך מטר 3 עד רוחב A סוג •
 .מקומות 116 -'מ 10 של ואורך' מ 3 עד רוחב -B סוג •
 .מקומות 174 -אורך' מ 12-ו' מ 4 עד רוחב -C סוג •
 מקומות 52 -'מ 15 ואורך' מ 4.5 עד רוחב -D סוג •
 .ר"מ 25 של ממוצע גודל. כאלה מקומות 18 -מוגבל לא אורך, מוגבל לא רוחב -F סוג •

 .600 הכל סך
 

שטח 
 המעגנה

 דונם 177.9
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שטח מים 
כלוא בין 
שוברי 
הגלים 
)ללא 

פרוזדור 
 הכניסה(

 דונם 82.9

שטח מים 
לסירה לפי 

 קיבולת
 מתוכננת

 מ"ר 138

שטח 
יבשתי 
 תפעולי

 דונם שחלק ממנו תפוס לטובת מסעדות על המזח 12-כ

אורך חוף 
תפוס 
 ישירות

 מ' 505 -כ

אורך חוף 
 לסירה

 מ'. 1.19

מצב 
 -תכנוני

תכניות 
 מפורטות

 

מצב 
 -תכנוני

תכניות 
 מפורטות

מקומות עגינה, שטחים למלונאות, מגורי  600קובעת ( 1995-)מ 179/03/11תכנית  •
 נופש, שטחי מסחר ובידור, ושטחים ציבוריים.

בשטח למבני ציבור תותר הקמת מדרון /מימשה להשקת סירות, מקום יציאה לגלשנים  •
וסירות ספורט לים, מבנה למנהלת המעגנה, מועדון שייטים, משרדי ממשלה שונים, 

, מבנה לאגודות ספורט ימיות, בית ספר ללימודי מבנה תחזוקה ונקודת תדלוק לכלי שייט
 הימאות וכיוצב'.

 טיילת להולכי רגל והקמת פרגולות. •
החוף הציבורי ישמש לרחיצה בים ולספורט ימי. בשטח שובר הגלים לא תותר גישה  •

 לציבור, אלא פעולות הנדסיות לאחזקת השובר בלבד.
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ל. בקצות שוברי הגלים תותר שובר הגלים הראשי יהיה שטח ציבורי פתוח להולכי רג •
 הקמת מגדלורים.

 שטח המזחים ישמש גישה ועגינה של כלי שייט. •
שטחים המיועדים למלונאות לסוגיה, מגורי נופש, דירות, שטחי מסחר ובידור,  -בעורף המעגנה

 שטחים ציבוריים ודרכים.

מצב 
 -תכנוני

תכנית 
המתאר 
החדשה 
 ]בהכנה[

 

מצב 
 -תכנוני

תכנית 
המתאר 
החדשה 
 ]בהכנה[

 מדגישה את פיתוח רצועת החוף וחיזוק הקשר של העיר לים. •
מילוי הנתקים הקיימים בין העיר לחוף הים בבינוי מרקם המשכי, מעורב שימושים  •

 מסחר ומגורים. תיירותהכוללים: 
רחוב אורך בעל חזית מסחרית ורחובות ניצבים מוצללים הפותחים מבטים נוספים אל  •

 הים.
 , ובנייה מרקמית.ים באזורי התיירות ומלונאותשילוב מגור •
 המ' מראש המצוק. 50לא יאושרו תכניות בתחום  •

 ומסופי הסעה, חינוך וספורט ימי. שייטתיירות ימית, דיג, נתיבי  -השימושים של המעגנה

מ"ר תעסוקה,  60,000יח"ד תוספת(,  2108)יח"ד  3000יכלול  מעגנההכולל את ה 11מתחם 
 71חדרים(,  3,441)הפחתה של חדרי מלון  4,000מ"ר תוספת(,  1365)מ"ר מסחר  60,500

 ד' מבנים ומוסדות ציבור.

 מסמך מדיניות למתחם:

 ק'. 24ק' בה משובצים מגדלים עד לגובה  6יכלול בניה מרקמית עד  •
 החזית הצרה של המגדלים תופנה אל הים •

מ', פתוחה לים )מערב(,  20-דרה עירונית מוצלת ברוחב שלא יפחת מרחוב יפה נוף יפותח כש
 )מזרח(. 0בניה רציפה ובקו בנין 

מצב 
 -תכנוני

 הגנה על המצוק -9/13תמ"א 
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הגנה על 
 המצוק

אשקלון ומדרום מול הגן הלאומי כשטח להגנה ימית.  מעגנתהתכנית מגדירה את השטח מצפון ל
 שתקבע בתכנית מפורטת.

 אתרי אחסון חול בים -9/13תמ"א 

 דונם בתחום המים 571 -אתר אחסון אשקלון

מטר, גובה מקסימלי  4מיליון מ"ק, עובי שכבת ערום לא תעלה על  1.5נפח האחסון לא יעלה על 
 מטר מתחת לפני הים. 17עד 

 א'/9/13תמ"א 

 .מעגנהמגדירה שטח להגנה זמנית )גאוטיוב( מצפון ל

מצב 
 -תכנוני

הגנה על 
 המצוק

 

תשתיות 
והיבטים 
 תפעוליים

 תחזוקת המעגן

 מופעלת ע"י חברה עירונית מוגבלת בתקציב מעגנה •

 מקשים על תפעולה מעגנהכוחות פועלים ב •

 קיימת הזנחה בתחזוקה וניקיון הרציפים •

 

 תשתיות לכלי השייט

 רציפים )אחד לשירות הדייגים( 9 •

 אפשרות לחיבור חשמל •
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 תשתית מים מתוקים •

 הפועלת בשעות פעילות המשרד ולפי תאוםתחנת דלק לסולר  •

 שטח מספנה קטן ומנוצל לטובת בתי עסק שונים •

טון אך אין שטח מספיק לתפעולו. היחיד מסוגו בארץ ונותן שירות  100מנוף עד  •
 לסירות מרחבי הארץ הזקוקות לטיפולי מספנה

 תשתיות לעוגנים

 מקלחות ושירותים קטנים ביחס למספר העוגנים •

 טן המיועד למנהל ופקידהק מעגנהמשרד  •

 קיים מרכז מסחרי •

 החינוך הימי

 תפעול הכיתות בקונטיינרים •

 לא קיימים מחסני ציוד מסודרים •

 קיימת פעילות ענפה אך התשתית איננה מתאימה •

 עורף המעגן

 מעגנהחנית עפר בגב ה •

 מרכז מסחרי מגוון •

 חניות ועסקים שונים לאורך הטיילת •

 נהעגאת תפעול המ חוסר ברישוי לעסקים מפריע ומסכן •

 חלוקת המעגן

 שער כניסה יחיד המוביל למזח ראשי •

 רציפים 8המזח הראשי מוביל ל  •

 מערך עגינה באמצעות עמודים •

 כלי שייט בגדלים שונים 600מיועד לקליטת  •

ע"פ קטגוריות איננה מורגשת כך שאוכלוסיות שונות של  שייטחלוקת כלי ה •
 עוגנים מפריעים זה לזה

 

 חינוך ימי

 המוסד מבני. ימאות שעורי המקבלים תלמידים 1200 משתתפים: ימי לחינוך מרכז •
 כיתות) מהמוסד רחוקים השייט כלי. רבות שנים וארעיים זמניים במבנים נמצאים
 .בנושא והשקעה מספיקות תשתיות אין(. הלימוד

 וסירות ספינות להשכרת ומועדון לשייט ספר בתי 3 פועלים במתחם - לשייט ס"בתי •
 .מפרש

 .במספנה המבדוק דרך ים אופנועי להורדת אפשרות יש שבוע בסופי - ימי ספורט •
 :תובנות •
 .ביקושים מול ימי חינוך אפשרויות בהיצע חוסר •
 מייצר. תחרויות בזמני וביחוד בקיץ בעיקר שייט כלי של רבה צפיפות ישנה במעגנה •

 .רב תשתיתי עומס
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היבטים 
 סביבתיים

 החוףמעגנה זו גרמה לשינויים סביבתיים בעיקר בחוף מצפון כהיצרות משמעותית של  ▪
 פגיעה במצוק הכורכר ושינוי השיפועים שהיו בעבר.

מטר וסלעי החוף חווים  1-3מטר, הרצועה הרדודה  6-7רכסי הסלעים בקווי העומק  ▪
ולפי התכסות והתגלות ממעטה חולות בחלקים נרחבים של הסלעים וזאת בהתאמה 

 אנרגית הים ועונתיות.

שינויים תדירים אלו מקשים על התבססות אוכלוסיית פאונה ופלורה יציבה. כמו כן סובלת  ▪
 זיהום מדלקים וצבעים, השלכת פסולת וכיו"ב. -מזיהומים שונים כגון מעגנהה

 קיימות תשתיות לשאיבת מי שיפולים, ביוב ואיסוף פסולת. ▪

 יהום ים משמנים ודלקים.קיימים אמצעים לטיפול באירועי ז ▪

)בתוך שובר הגלים( למבנה  מעגנהשל עמדת התדלוק ביציאה מה מידיתקיימת קרבה  ▪
 המסעדה.

 

היבטים 
 -סביבתיים
קו החוף 
ופנים 
 המעגנה
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היבטים 
כלכליים: 

פנים 
 מעגנה

 מעגנההקמת ה

, מעגנהבעורף ה. שובר הגלים, מזחים ומתקנים רלוונטייםכללה את  1992-ב מעגנההקמת ה
 מעגנה. ביצוע הפרויקט נעשה בשיתוף עם חברת שטחי מסחר ומגורים מעגנההכחלק מהקמת 

 ( בע"מ.1992אשקלון )

 עלויות הקמה

 )נכון לשנת ההקמה(.מיליון דולר  35של שנה בעלות  25הוקמה לפני  מעגנהה

 PPP –שיתוף פעולה 

שימושים שונים ליצירת כדאיות ניתנו קרקעות הרשות המקומית ל מעגנהבמסגרת הקמת ה
 אלף מ"ר(. 232-)ככלכלית ובהם מגורים ומסחר 

 מעגנהניהול ה

 בבעלות הרשות המקומית ומנוהלת על ידי החברה הכלכלית אשקלון. מעגנהכיום ה

 תקציב

. פער הרווח מתנקז מיליון 5-5.5הוצאות עומדות על . מיליון שקל בשנה 6.5-כ מעגנהמחזור ה
חצי מהכנסות מקורם בעגינה וחצי נוסף מתמהיל של פעילות המספנה, עסקים  לחברה הכלכלית.

 והכנסות נוספות. הקניון בשטח הפרטי משלם ארנונה לעירייה.

קוב חול כלוא. כיום העלויות גבוהות יותר  60,000הולך לפינוי  מעגנהחלק גדול מהוצאות ה
 ת התפעול.שייטמאשר בעבר, בשל מגבלות שינוע הקיימות כיום נוכח שינוי 

של פוטנציאל מקומות העגינה צפוי להביא לתוספת מימוש מלא , מעגנהעל פי הערכות מנהל ה
 בשנה בהכנסות.₪ של מיליון וחצי 

היבטים 
כלכליים: 

עורף 
 המעגנה

 משרדים, מסחר, בילוי ופנאי

מול' ובו רצועות מסעדות, פאבים, חנויות בוטיק,  מעגנהנפתח קניון מסחרי ' 2017בשנת 
 השכרת ציוד ולימוד, ובית קולנוע.

 , וקומה עליונה טרם התאכלסה.מעגנהכיום קומה תחתונה פעילה ובה בעיקר מסעדות ושירותי 

 מספר מסעדות נוספות. מעגנהבסמוך למשרדי ה

 מ"ר מסחרי. 8000רוב בתי העסק פתוחים בשבת. 

 מלונאות

 בעיר והעיר אינה פונה היום לפלח התיירות הבינלאומית.חדרי מלון  500-כלכל היותר  כיום יש

 אלף חדרי מלון. 6-תכנית המתאר שבהכנה, מציעה בעיר כ
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 מגורים

קומות. מחיר דירת שלושה חדרים בסמוך לים באזור  8ישנם בנייני מגורים עד  מעגנהבעורף ה
 ₪.אלף  800-בכזה נאמדת 

 מבקרים

מבקרים  5,000-מ, פתיחת הקניון המסחרי הביאה לגידול במספר התיירים, מעגנההע"פ מנהל 
 איש. 15,000-מידי סופ"ש לכ

 חדרים. 6000-כתכנית המתאר שבהכנה, מציעה בעיר 

מאפיינים 
תכנוניים 
וחזותיים 

של 
המעגנה 
והעורף 
 הסמוך

פיתוח טובה שטח רחב ופתוח לתנועת מבקרים ומשתמשים, רמת  -המרחב הציבורי הפתוח
 יחסית, רצף שטח ציבורי פתוח עם חזית מסחרית ואזורי ישיבה

קו מים ארוך יחסית, שטח המים והעגינה נצפים מהמרחב הציבורי,   -נגישות הציבור לקו המים
 מעקה בטיחותקו המים תחום ע"י 

רציפים רחבים יחסים, בקרת כניסה ]שערים[ מהרציפים מתאפשרת  -רציפים ואזורי עגינה
תנועה ומבטים לשטחי המעגנה. רציף דייגים לא נגיש ונמצא ברמת מוזנחות גבוהה. ]תוספות 

 הצללות וכיסויים לא מבוקרים[

מבנה מנהלה בו שתי קומות במצב טוב הנמצא בכניסה  -מבנים ציבוריים/מועדונים/שירותים
סמות חלק למעגנה, מבנים  בני קומה אחת ושטח שיועדו לחינוך ימי הוסבו למסעדות שחו

מהמרחב הציבורי וכן פוגעות בכניסה הימית ובשטח המספנה. חזות המסעדות ברמה נמוכה 
 יחסית.

של המעגנה  מזרחיתהפיתוח מבנה חדש בן שתי קומות לאורך חזית  -פיתוח מסחרי במעגנה
מיועד למסחר והסעדה ] במפלס הקרקע[ וישיבה במרחב הציבורי המותיר מעבר חופשי ראוי 

  הישיבה והמים. בין אזור

 זמניים בעלי חזות לא ראויה. מיועדים לפינוי.בילים ימבנים  -מבנים ושירותים לחינוך ימי

ספנה בחלק הצפוני של המעגנה עם  כניסה נפרדת, חצר רחבה אאזור  -ספנהאמבנים ואזור 
המשרדים עם מקום לטיפול בסירות, מבני שרות ואחזקה  ]סככות[ ומבנה מרכזי הגובל במבנה 

. החצר האחורית של מבני ההסעדה הלא מורשים פולשת לשטח המספנה, יוצרת מטרדים 
 ויזואלים ותפקודיים ומצמצמת את שטח התפעול הקרוב לכניסה הימית.

שטחי ישיבה והסעדה הצמודים למבנה  -סככות, אזורי ישיבה וכו-בינוי נוסף בתחום המעגנה 
לי חזות אטרקטיבית.  שטחי הסעדה הצמודים למבני המסחרי החדש, מטופלים ומטופחים ובע

הסעדה לא מורשים הינם בעלי חזות זמנית ולא מטופחת ותופסים חלק נרחב שטחי החוץ של 
 המעגנה.

חיבור המעגנה לחוף הרחצה מדרום למעגנה ,מפותח בחלקו  -הפיתוח והחיבור לחופים הגובלים
עתידי המשמש לחניה, אזור החוף מורחב  וכולל טיילת. החיבור עובר כיום דרך שטח לפיתוח

 ,עקב הצטברות חול ומשמש כחוף רחצה. מצב פיתוח נוכחי בינוני.

באזור המוגן ע"י שוברי גלים וקיימת בו הצטברות של חול וחוף מורחב.  –חיבור לחוף הצפוני 
יע החוף אינו מפותח . החיבור למעגנה באמצעות מדרכה הנהפכת לטיילת הצפונית. החיבור מג

 עד הכניסה לשער המספנה אינו אטרקטיבי ואינו מזמין.

עורף עירוני היושב על מתלול  -עוצמות בינוי, וחזית עורף המעגנה-בינוי בעורף הצמוד למעגנה
 כורכר וגבוה מהכניסה הראשית למעגנה.

העורף כולל מגורים ופיתוח עירוני ,. חיבור למזרח ]עורף עירוני[ דרך פיתוח עירוני ממומש 
קומות. הדירות צופות למעגנה ולים. החיבור בין  8ו 6בחלקו וכלל מבני מגורים ומגורי נופש בני 

העורף העירוני למעגנה עדין לא ממומש, קיימים שבילים חלקיים וכביש גישה לעורף המעגנה. 
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המתאר  תכניתאין כיום פיתוח מסחרי בעורף והרחוב הפנימי  ]יפה נוף[ אינו נושק למעגנה. 
 ה ]בהכנה[ נותנת דגש לשדרוג ופיתוח אלמנטים אלה בעורף, לתוספת מלונאות ומסחר.החדש

אולם בגלל הפרש   -----------------------חזית הבינוי הגובלת במעגנה מתרוממת לגובה של 
 הגבהים הנובע מהטופוגרפיה, יוצרת מרקם עורף גבוה וחומתי. בעיקר בצד.

בעורף העירוני של המעגנה קיים פיתוח רחוב  -ת, מעברים טיילות, מתקנים, הצללו -פיתוח שטח
 עירוני  בלבד שאינו מתקשר כיום אל המעגנה וכולל פיתוח שטח וגינון בעל אופי של רחוב עירוני.

טיילת החוף נמצאת בתחום המעגנה עצמה המלווה כיום במסחרי. עם התחלת פיתוח שטח 
 לכוון העורף העירוני.

היבטים 
 הנדסיים

 -, בנויים אבן, שכבת גרעין, מעליה שכבות סלעים מטרפזים, בחתכים גלים ראשי ומשני שוברי
 טון. 25-טון, שכבת שריון חיצונית של יחידות דולוסים טרומיות מבטון במשקל משוער כ6-0.5

קבועים, מבטון טרומי בחתך תעלה הפוכה, נשענים על כלונסאות פלדה מוחדרים.  רציפים:
 רציפים המתפצלת למספר רציפי עגינה.נקודת כניסה אחת ל

אשקלון. בשל כך אין צורך להעסיק צוללים לתחזוקה  מעגנהבין עמודים, ייחודי לת העגינה: שייט
 שוטפת של הסתבכות חבלים במנועים וכד'.

 אנכיים ואופקיים.מגיני גומי: 

 מ'. 4.0 –מ'. בפועל   4.0-5.0 -מתוכנן עומק בריכה: 

 מ'. 4.0 -בפועל 4.0-6.0 -מתוכנןעומק תעלת גישה: 

 מטר, נדרשת חפירה תחזוקתית. 40רוחב תעלה:  

אחת למספר שנים מתבצע פינוי חול. החול מוטל על החוף פינוי חול החודר לבריכת המעגנה: 
 80,000-. כיום לאחר שנים רבות, מפנים כמעגנהבסמוך לשורש שובר הגלים המשני מצפון ל

 מ"ק.

בעיות 
 ומגבלות:

נגשות הת
עם 

פעילויות 
ושימושים 
במעגנה 
 וסביבתה

שימושי תיירות וספורט ימי לעומת שימושי דייג ]רציף דייגים תופס מקומות עגינה והינו  •

 מפגע סביבתי וחזותי[

שימושים מסחריים ופעילות בפועל לעומת תכנון מאושר  ושימושים נדרשים בעיקר  •

בשטח המתוכנן לתפעול וחינוך ימי שימושים חורגים ומסעדות ללא היתר  -ציבוריים

ולכן הדבר אינו מאפשר ביסוס נאות של חינוך ימי וצופי ים בחזית הצפונית של 

 המרינה

 פעילות הדייג, אינה משתלבת עם הפעילות התיירותית במעגנה.  •

חניון גדול למשתמשים בקצה המרינה המיועד להיות שטח  -תכנון ושימוש בפועל  •

 מלונות ומסחר

חוף  - עגנה והפיתוח העירוני לעומת שימושים נדרשים ורמת פיתוח רצויהתקציב המ •

 דרומי  וצפוני הסובלים מחוסר פיתוח ראוי  ומהזנחה

בעיות 
 ומגבלות:

מפגעים 
 סביבתיים

בשל כך השפעתו על צבירת חול טביעה של שובר גלים צפוני,  -פתרונות לא ראויים  •

 בעורפו קטנה. פגיעה במצוק החופי 

 היצרות משמעותית של החוף בצפון ועקב כך פגיעה במצוק החופי.  •
ביציאה  קרבה מידית של עמדת התדלוק -אי התאמות בין תכנון ושימוש בפועל  •

השפעות סביבתיות כתוצאה  מהמרינה )בתוך שובר הגלים( למבנה המסעדה.
 שימוש בצבעים, שמנים וחומרים מסוכנים, עבודות שיוף(.מפעילות המספנה )

בעיות 
 ומגבלות:

  –גורמים מנהלים והקצאת תקציבים 

 הוא, מעסיקו י"ע אלא ן"רספ י"ע ממונה אינו המעגנה מנהל -סדרי עדיפויות שונים •

 זאת, תפקידו לבצע סמכויות לו שיהיו בכדי ן"מרספ סמכויות ואצילת מינוי כתב מקבל
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בתחום 
ניהול 
 ואחזקה

ניגוד עניינים בין דבר הגורר  (החוק לפי) לתפקיד שנקבעו בקריטריונים עומד הוא באם

הצורך לפתח ולתחזק את המעגנה לעומת סדר העדיפויות הכספי של העירייה, אחת 

 הסיבות לניצול הדל של מקומות עגינה במעגנה.

ע"פ קטגוריות דבר שגורם לחיכוכים בין  שייטאין חלוקת כלי ה -סוגי משתמשים  •
 אוכלוסיות שונות של משתמשים ועוגנים

בעיות 
 ומגבלות:

התנגשות 
אינטרסים 

בהיבט 
 הכלכלי

מהווה מרכז רווח שאמור לכסות את  מעגנההבין גורמים מנהלים והקצאת תקציבים :  •
מוסטים על ידי הבעלים  מעגנהעלות התפעול ותחזוקת שבר. במידה ועודפי תזרים של ה

לבין העירייה, מה שמקשה על יכולת  מעגנהלפעילות אחרת, נוצר קונפליקט מובנה בין ה
 לתת רמת שירות טובה לאורך זמן. מעגנהה

רווחי ההשכרה של המסעדות בשטח החורג  –התנגשות בין תכנון ושימוש בפועל  •
 מתנגשים עם ייעוד של הקרקע לחינוך ימי.

אין תעריף אחיד לכל המשתמשים וקיים סבסוד צולב בתעריפי העגינה  -סוגי משתמשים  •
של כלל הציבור לבין דייגים וסירות החינוך הימי. כך נוצר קונפליקט מובנה בין 

 המשתמשים השונים

בעיות 
 ומגבלות:

בהיבט 
התכנוני 

והקשר עם 
העורף 
 העירוני

קשר לקוי ולא מזמין בין הפיתוח  -בין שימושי מעגנה לפיתוח חופי רחצה וטיילת עירונית  •
 ספנה של המעגנהאהעירוני וחופי הרחצה מצפון עקב מפגש עם אזור ה

מגורים? מסחר? מלונאות?  –סוגי השימושים  – בין פיתוח עורף עירוני ושטחי המעגנה •
 ?]בהיבט הכלכלי והתכנוני ]מה ראוי ומה חשוב להדגיש בתכנון עורף עירוני של מעגנה

  /מגמות 
 /תחזיות

תכניות 
 לעתיד

מתאר כוללנית חדשה לעיר המתייחסת לחיבור הים לעיר. התכנית  תכניתבימים אלה עובדים על 
 דרום, תפיסה הוליסטית וקישורית של העיר אל המעגנה. -מציעה טיילת צפון

אפשרויות 
מיצוי 

פוטנציאל 
קיים, 

הרחבה 
ופיתוח 

 נוסף

 נושאים לדיון:

מקומות  150-200-לא מלא של אפשרויות העגינה )כניצול  הרחבת ניצולת עגינה עקב •
 במסגרת התכנית הקיימת(.

 העברת עגינת הדייגים לדרום תפנה רציף עגינה. •
ת עגינה והורדת העמודים תאפשר שייטשינוי פעולות אפשריות להסדרת המצב הקיים:  •

 גמישות והרחבת קיבולת נוספת.
, שדרוג יכולת המספנה ופינוי מטרדים הרחבת יכולת העגינה לסירות בגדלים שונים •

 ושימושים לא ראויים , פתרון עגינת סירות דייג.
 הסדרת חניה בעורף המעגנה למשתמשים ומבקרים.

נושאים 
לטיפול 
 והסדרה:

חזות 
המעגנה 
והעורף 
 העירוני

 שיפור מבנה וחזות המעגנה :

לטובת שימושים הוצאת שימושים לא מוסדרים ]מסעדות[, המשך פיתוח עורף המעגנה  •
מציאת פתרון קבע, הסדרה והרחבת החינוך הימי, שיפור וחיבור המעגנה  אל  תומכים,

 הפעילות העירונית הסמוכה.
 השלמת הבינוי העירוני בעורף המעגנה והגברת הנגישות להולכי רגל מהעורף הבנוי. •
 שיפור נגישות רכב שירות ותח"צ אל עורף המעגנה. •

טיילת ברוחב ראוי להולכי רגל ואופניים מצפון ומדרום כולל הצללות, הסדרת חיבוריות ורציפות 
 אזורי פעילות וישיבה, תאורה וכו'.
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 אשדודמעגנת 

 

 

 

 

 

 ממוקם בחוף המרכזי של אשדוד מיקום

שנת 
 הקמה

1994 

תיאור 
 כללי

שותפים  אשטרום, סולל בונה ומגור, -היזמים, 1994מעגנה פרטית, הסכם הקמה משנת  •
 שהוקמה למטרות הקמה וניהול של המעגנה .הכחולה"  מעגנה"הבחברת 

 20למשך הל מקרקעי ישראל נמכרז להקמה ותפעול של המעגנה ממהחברה זכתה ב •
ואולם הדבר תלוי בגורמים  2018סוף ל נקבעההחכירה תקופת סיום נכון לעת זו , שנים. 

 .שונים ואינו סופי ומוחלט
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המאושרת, אמורה להשתלב בטיילת העיר אשדוד, והיא חלק  תכניתהמעגנה, בהתאם ל •
 . יחידות דיור, אזורי מסחר, משרדים ובתי מלון 1,000 -ממכלול הכולל כ

תאור כללי : צורת המעגן קרובה לעיגול ובמרכזו רציף הנשלח כזרוע למרכז האגן. הרציף  •
 בנוי בדומה למנורה והוא שולח שלושה רציפי אצבע לכל צד. 

במקום שהיה מיועד בנין גדול לאירועים ושימושים נוספים מרכז המעגנה הוקם ב •
המקום עומד שומם ומהווה מפגע נמכר ליזמים פרטיים. לשירותים למשתמשי המעגנה. 

 חזותי ותפעולי
חסומה ומגודרת ונמצאת במצב ירוד יחסית. מנותקת כיום מהעורף העירוני, המעגנה  •

לקהל אין שרותים מסחריים ת מסעדה מקומית. במעגנה בקצה המעגנה ומחוץ לגדר פועל
 מבקרים חיצוני. בעורף המעגנה קיים שטח לא מפותח המשמש לחניה לא מוסדרת.

 המשך האחריות על הפעלת המעגנה עדין לא ברור. •

מסגרת 
 תפעול

בסוף הזיכיון עומד לפוג "המעגנה הכחולה". שנה ע"י חברת  20-מופעלת במסגרת זיכיון ל •
 והניהול יעבור לידי עירית אשדוד.  2018

של  DREGING-והם מספקים את שירותי ה EDTנמל הבית של חברת המעגנה היא  •
 המעגנה.

 טונות. 50ובה מנוף בעל יכולת הרמה של  מספנהמפעילה במקום ים -אשדודחברת  •
לכלי עבודה, ציוד  וחנותי  סירות ולמשתמשים באופנועי ים שיטבית ספר למבמקום פועל  •

מועדון , שלוחה של בית הספר אורט ימי אשדודימי ציוד דיג וצלילה. עוד פועלים במעגנה 
לאורך מישור .קיים שרות יכטות לסיורים  שייט, מוסך לתיקוני מנועי כלי שייטגלישה ו

 החוף הדרומי. 
לעבודות כבסיס לוגיסטי לכלי שייט הנדסיים של חברה קבלנית כמו כן משמשת המעגנה  •

 ימיות
 פעילות דייגים. אין במעגנה •

 שימושים 

 ופעילויות

 פעילות יומיומית של כניסה ויציאה של כלי שייט פרטיים, יאכטות, סירות  •
 [. ראה סקירה בהמשך]משתמשי החינוך הימי פעילות ערה של  •

קיבולת 
מקומות 

 עגינה
 במזח הראשי.  40-ברציפים וכ 350, 390-בפועל, כ. מקומות עגינה 550-כ

 סל סירות

 ' >(מ 38) יאכטות למגה עגינה אפשרות

 . ימי חינוך לטובת הצפוני בשובר במזח מהסירות שליש

 ניתן בולרדים ותוספת השייט כלי של נכון בסידור אך מטר 7 עד קטגוריית לעגינת מקום אין כרגע
 רציף בכל סירות מספר להוסיף

שטח 
 המעגנה

 דונם 183.7 -כ

שטח מים 
כלוא בין 

שוברי 
הגלים 
)ללא 

פרוזדור 
 הכניסה(

 דונם 99.4 -כ

שטח מים 
לסירה 

לפי 

 דונם 19-כ
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קיבולת 
 מתוכננת 

שטח 
יבשתי 

 תפעולי 
 מ"ר 180 -כ

אורך חוף 
תפוס 

 ישירות
 מ' 560-כ

אורך חוף 
 לסירה

 מ' 0.98 -כ

מצב 
 -תכנוני

תכניות 
 מפורטות

 

מצב 
 -תכנוני

תכניות 
 מפורטות

כוללת את שטחי העגינה ואי תיירותי המפריד  -(1998-)מ 70/101/02/3הוקמה מתוקף תכנית 
 בין אגם הנופש למעגנה.

למעגנה ולאזור מסביב. מגדילה את כמות יח"ד על גבי  - 2003 -112/101/02/3 -תכנית הרחבה 
 שטחי מסחר ומשרדים בעורף המעגנה ושינתה את השצ"פ הצמוד.

, ופיקוח טיפול, שייט לכלי מלאכה בתי, לבדיקה שטחים: כוללים ע"התב לפי המעגנה שירותי
 המעגנה) אש מכבי, א"מד, מכס, משטרה נקודת, ותדלוק אחזקה שטחי, המרינה ומנהל משרדים

 ( מומשו לא האחרונים השימושים ארבעת ולכן בינלאומית כמעגנה הוכרה לא

 בעורף המעגנה קיימים השימושים הבאים:

 יח"ד בצמוד למלונאות, בניינים משותפים , מדורגים וקוטג'ים.  951 •

בתי ספר, גני ילדים, מעונות, בתי כנסת, מקווה, מרכז קהילתי, טיפת חלב ומקלטים  •
מ"ר. שטחים ציבוריים פתוחים ושצ"פ גדול שבמרכזו  23,000ציבוריים הכוללים 

 . )שלא הוקם עדיין(אגם

קמעוני הכולל מסעדות ובתי קפה, מועדונים, חנויות ביגוד אזור משולב מלונאות מסחר  •
מ"ר לתעסוקה. ]מרביתם  32,000חדרי מלון,  1,500והנעלה, מכוני כושר, וכיוצב', כולל 

 לא הוקמו בפועל[

 בתכנית טיילת שוברי הגלים המאפשרת גישה להולכי רגל •
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מצב 
 -תכנוני

תכנית 
המתאר 
החדשה 
 ]בהכנה[

 

מצב 
 -תכנוני
 תכנית

המתאר 
החדשה 
 ]בהכנה[

 בהכנה מדגישה:תכנית המתאר החדשה 

 תפקיד המעגנה כמוקד תיירות ונופש חופי  •

על מנת לחזק את הקשר לנמל אשדוד ויצירת ציר חוף אורכי בין נמל אשדוד לאשקלון  •
 קשר ורצף מלא מעבר ציבורי לאורך הים כולל בשטחים שסגורים לציבור

 ויצירת מוקד ימי אורבני לציבור הרחבלציבור  מעגנההשטחים הפתוחים בפתיחת  •

 מעגנהלהולכי רגל לכל אורך החזית הימית דרך המעבר רציף וישיר פתיחת  •

 בדרום המעגנהקומות בשטח שמיועד למלונאות ומסחר  25מעל   -עוצמות בנייה •

תשתיות 
והיבטים 
 תפעוליים

 תחזוקת המעגן

 מופעלת ע"י חברה פרטית אשר איננה משקיעה בתחזוקה כלל מעגנה •

 קימת הזנחה בתחזוקה ונקיון הרציפים  •

 תשתיות לכלי השייט

 אפשרות לחיבור חשמל •

 תשתית מים מתוקים •

 תחנת דלק לסולר הפועלת בשעות פעילות המשרד ולפי תאום •

 שטח מספנה •

 טון מופעל על ידי קבלן משנה  50מנוף עד  •

 תשתיות לעוגנים

 מקלחות ושירותים ציבוריים לכלל, קטנים ביחס לכמות משתמשים •

  מעגנהמשרדי  •

 קיים מרכז מסחרי

 החינוך הימי

 מספר גופים לחינוך וספורט ימי מעגנהפועלים ב •
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 חסר תשתיות לקיום פעילות כיתות וציוד •

 קיימת פעילות ענפה אך התשתית איננה מתאימה  •

 עורף המעגן

 מעגנהיחידות דיור בגב ה 1000כ  •

 מרכז מסחרי מגוון •

 חניות ועסקים שונים לאורך הטיילת •

 )לא נבנה(אגם מים מלוחים מלאכותי  מתוכנן •

 חלוקת המעגן

 שער כניסה יחיד המוביל למזח ראשי •

 רציפים בצורת מנורה  6המזח הראשי מוביל ל  •

 מערך עגינה באמצעות מורינגים וחלק מצופים •

 בגדלים שוניםכלי שייט יעודכן  550מיועד לקליטת  •

 לא כל מקומות העגינה מנוצלים  •

 חינוך ימי

תלמידים במשך השנה מהעיר אשדוד.  1200  -משתתפים כמרכז לחינוך ימי אשדוד:  •
 החינוך הימי פועל בשטח צמוד למעגנה ומופרד בגידור.

 משתתפים בשייט תחרותי. 90העירוני פועל במקום במתקן טוב. מועדון השייט  •

 אשדוד. ביה"ס לקציני ים •

 המטפל בבני נוער במצוקה.זיו נעורים:  •

 בתי ספר לשייט פרטיים. 4 •

 תובנות:

כלי השייט על החוף  בצמידות למעגנה נמצאים מעט רחוק מהירידה למים, ורחוק  •
 מהיציאה לים.

 קיים בצמידות למעגנה מחסן לסירות לחינוך והספורט הימי. •

 

היבטים 
 סביבתיים

אשדוד קיים אורך חפיפה גדול. בשל מבנה מיוחד זה, מצב בין שוברי הגלים במעגנת  •
 ההשקטה של הגלים בתוך המעגן טוב אך קצב השקעת הסחף גבוה מאד.

הקטע שבין המעגנה והנמל הוא "מלכודת" חול. כמות החול שהצטברה בקטע זה מוערכת  •
 מיליון מ"ק. המשמעות היא הצטברות חול מדרום ומצפון, 6-7-בכ מעגנהמאז הקמת ה

 והסטת הזרמים הטבעיים. חלק מחול זה נחפר והועבר להזנה חופית מצפון לנמל.

למעגנה השפעות נמוכות על הסביבה הימית בשל הצימוד היחסי לנמל אשדוד. האזור  •
 . מעגנההיה מופר יחסית בשל הנמל עוד טרם הקמת ה

רים בשטח למעגנה השפעות אופייניות כגון שימוש בצבעים, שמנים וחומרים מסוכנים אח •
 המספנה, פסולת וכיו"ב.

 קיימות תשתיות לשאיבת מי שיפולים, ביוב ואיסוף פסולת. •

 קיימים אמצעים לטיפול באירועי זיהום ים משמנים ודלקים. •
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היבטים 
כלכליים: 

פנים 
 מעגנה 

 הקמת המעגנה

 של המאה הקודמת כללה את שובר הגלים, מזחים ומתקנים רלוונטיים. 90-בתחילת שנות ה

, שטחי מסחר ומגורים, וכן שטחי ציבור, שירות, נקודות מעגנהבעורף המעגנה, כחלק מהקמת ה
עד לסוף  מעגנהמשטרה וביטחון ומשרדים. במסגרת ההסכם, קיבל היזם לידיו את תפעול ה

 תקופת החכירה. 

הכחולה בע"מ זכתה במכרז שפורסם על ידי רמ"י, משרד התחבורה, עיריית  מעגנהחברת ה
 . מעגנהוהחברה העירונית לפיתוח אשדוד, והקימה את האשדוד 

 

 PPP –שיתוף פעולה 

ניתנו קרקעות מדינה לשימושים שונים ליצירת כדאיות כלכלית ובהם במסגרת הקמת המעגנה 
 מגורים ומסחר. 

 

 עלויות הקמה ותקציב המעגנה

 לא התקבל מידע אודות עלויות ההקמה ותקציב המעגנה. 

 

 המעגנה ניהול

 . החכירה תקופת לסוף עד, פרטית חברה באמצעות מתבצע המרינה ניהול כיום

 . מהמרינה התקבולים את מקבלת החברה, זו בתקופה

 ברור לא -העירייה לידי לעבור והניהול הרכוש לרבות, אמורה המעגנה, החכירה תקופת בתום
 י"מר או העירייה לניהול עוברת המעגנה האם

 

 מעגנהכלי שייט, עגינה ושירותי 

 . 90%-כלי שייט, בתפוסה של כ 550-קיבולת של כ

 . מעגנהמטרים ממתינות למקום עגינה ב 7-סירות קטנות מ 17, כיום יש מעגנהעל פי מנהל ה

בעבר היה ביקוש גבוה של סירות תיירים בעונת החורף, כאשר בשנים האחרונות חלה ירידה 
בסופי השבוע, כאשר ברציף האורחים  מעגנהבביקוש. ישנם אורחים שמגיעים ממרכז הארץ ל

 ישנו מקום עגינה אחד לכל הפחות פנוי. 

היבטים 
כלכליים: 

עורף 
 המעגנה

 משרדים, מסחר, בילוי ופנאי

מבנים אלו בבעלות . שייטכיום מסעדה אחת פעילה, חנות ציוד ימי ובית ספר ל מעגנהבעורף ה
 מבנה פרטי גדול העומד ללא שימוש.   מעגנהבנוסף, ב, ומושכרים למפעילים. מעגנהה

 

 שימושים נוספים שטרם מומשו

שימושים למלונאות, מסחר, הסעדה, מכוני כושר, ציוד ואביזרי ספורט, קוסמטיקה  מעגנהבעורף ה
 ים. מגורים בתמהיל מגוון, מבני ציבור, שטחים פתוחים הכוללים שטח ציבורי לאגם. שיטותכ
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 מגורים

 יח"ד בצמוד למעגנה.  1,000-כ

 ₪. מיליון  2.5הוא  מעגנהובסמוך ל₪, מיליון  1.5מחיר דירה ממוצע באשדוד הוא 

מאפיינים 
תכנוניים 
וחזותיים 

של 
המעגנה 
והעורף 

 ךהסמו

 

שטח צר  מגודר באופן בלתי ראוי ומוזנח, שילוט פרוע , אינו נגיש  -המרחב הציבורי הפתוח
ומשתמשים, רמת פיתוח ואחזקה שוטפת ירודה, מחסור בשטחים ומתקנים לתנועת מבקרים 

לשהיה בשטח כגון:  פינות ישיבה, הצללה שרותי הסעדה, חיבור לשטחים עורפיים ולחופים 
 סמוכים.

קו מים חסום על ידי גידור גבוה,  הגישה מהשטח הציבורי הפתוח  -נגישות הציבור לקו המים
 המעגנה והחסימה של המבנה המרכזי העזוב.אינה מזמינה עקב צורת 

רציפים רחבים יחסים, קיימת בקרת כניסה ]שערים[ מהרציפים מתאפשרת  -רציפים ואזורי עגינה
 תנועה ומבטים חלקיים לשטחי המעגנה. רמת אחזקה נמוכה

 בתחום המעגנה לא קיימים מבנים ציבוריים.  -מבנים ציבוריים/מועדונים/שירותים

 אין פיתוח מסחרי במעגנה -הבמעגנפיתוח מסחרי 

בשטח הסמוך למעגנה קיים מרכז חינוך ימי מתוחזק היטב ובצמידות  -מבנים ושירותים לחינוך ימי
לו מבנה מסעדה,   חנות לציוד ימי. המבנים מוחזקים אולם אין רצף בינם לבין שטחי המעגנה 

 החסומים ע"י גידור

סירות הכולל גם את החינוך הימי והחנות מתחם נפרד לשרותים ל -אספנהמבנים ואזור 
למשתמשים , המתחם מגודר מהמעגנה, דבר המייצר קשיי נגישות ופעילות לחינוך הימי. המתחם 

 בקצה הצפוני של המעגנה וחוסם את הגישה מהחוף הצפוני

 אין בינוי נוסף -'סככות, אזורי ישיבה וכו-בינוי נוסף בתחום המעגנה 

 המעגנה מנתקת את החוף מדרום. -הגובלים הפיתוח והחיבור  לחופים

 מדרום למעגנה אין טיילת חופית ואין חיבור לחוף הדרומי. החוף אינו מפותח.

אזור שאינו מוגן משובר גלים אך יש בו הצטברות של חול )עקב השפעת הנמל  -חיבור לחוף מצפון
 המסחרי מצפון(. 

של המעגנה ואינה  אספנההתפעול והקיימת טיילת חוף מצפון למעגנה שמגיעה אל אזור 
 החיבור אינו אטרקטיבי ואינו מזמין. מתחברת בצורה מוצלחת אל המעגנה.

קיים נתק בין המעגנה והעיר.  -עוצמות בינוי וחזית עורף המעגנה -בינוי בעורף הצמוד למעגנה
ותח וכולל ישנו שטח גדול המפריד בין המגורים הקיימים )בנייני קומות ( למעגנה. השטח לא מפ

 חניה לא מוסדרת. הדירות צופות לים. 

 מפרויקטמתוכננים היו לקום מגורים במבנים מדורגים, צמודי קרקע ומבני קומות ובתי מלון כחלק 
המעגנה הרחב שעדין לא מומש. קיימת רק גישת רכב מצפון. אין כיום פיתוח מסחרי תומך פעילות 

 מעגנה וחוף ים בעורף המעגנה. 

 לא קיים. -טיילות, מתקנים, הצללות, מעברים -פיתוח שטח

היבטים 
 הנדסיים

טון, שכבת שריון 6-0.5 -בנויים אבן, אבן גרעין, מעליה שכבות סלעים מראשי ומשני,  שוברי גלים
 טון. 25-טרומיות מבטון במשקל משוער של כ חיצונית של יחידות דולוסים

טרומיים בחתך תעלה הפוכה, מונחים על גבי קורות בטון רוחביות רציפים בנויים ממשטחי בטון 
 טרומיות הנשענות על כלונסאות בטון מוחדרים. 

לכבל תת מימי  mooringלקשירת סירות,  טון30-15זקיפי פלדה גומי אנכיים ותלויים,  מגיני

 ומצופים. 
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 חסרון: חבלים עלולים להסתבך במנועי הסירות.

 מ'. 5.0-4.5 –מ'. בפועל  6.0 -מתוכנן עומק בריכה: 

 מ'.  6.0-5.0עומק תעלת גישה: 

 מטר, חפירת תחזוקה אינטנסיבית. 30)צרה בשל הצטברות חול( : רוחב תעלה 

 מ"ק/שנה 30,000 -: כפינוי חול החודר לבריכת המעגנה

בעיות 
 ומגבלות:

התנגשות 
עם 

פעילויות 
ושימושים 
במעגנה 
 וסביבתה

קשר לקוי ולא מזמין  -קונפליקט בין שימושי מעגנה לפיתוח חופי רחצה וטיילת עירונית  •
גידור שילוט פרוע וחסימת מעברים עקב אי  -בין הפיתוח העירוני וחופי הרחצה מדרום 

 פיתוח בשטח.

מגורים? מסחר? מלונאות? בהיבט  –קונפליקט בין  סוגי השימושים בעורף המעגנה  •
 ]מה ראוי ומה חשוב להדגיש בתכנון עורף עירוני של מעגנה? הכלכלי והתכנוני 

בעיות 
 ומגבלות:

מפגעים 
 סביבתיים

 שמנים, בצבעים שימוש) המספנה מפעילות כתוצאה פוטנציאליות סביבתיות השפעות •
 (.שיוף עבודות, מסוכנים וחומרים

 את מאיטה המעגנה. המסחרי הנמל עקב חול" מלכודת" הוא והנמל מעגנהה שבין הקטע •
 מעגנהה הקמת מאז מוערכת זה בקטע שהצטברה החול כמות. מדרום החול הצטברות

 חלק. הטבעיים הזרמים והסטת ומצפון מדרום חול להצטברות וגרמה ק"מ מיליון 6-7-בכ
 המפורטת התכנית מהוראות כחלק לנמל מצפון חופית להזנה והועבר נחפר זה מחול
 .אשדוד לנמל

בעיות 
 ומגבלות:

בתחום 
ניהול 

 ואחזקה

 -תקציבים והקצאת מנהלים גורמים בין קונפליקט

 מקבל הוא, מעסיקו י"ע אלא ן"רספ י"ע ממונה אינו המעגנה מנהל -סדרי עדיפויות שונים •
 הוא באם זאת, תפקידו לבצע סמכויות לו שיהיו בכדי ן"מרספ סמכויות ואצילת מינוי כתב
 לפתח הצורך בין עניינים ניגודדבר הגורר  (החוק לפי) לתפקיד שנקבעו בקריטריונים עומד

 .היזם של הכספי העדיפויות סדר לעומת המעגנה את ולתחזק

  – משתמשים סוגי בין קונפליקט

הינו ש דבר גודל כלי שייט וסוג שימוש במזחי העגינה.  קטגוריות פ"ע שייט כלי חלוקת אין •
 .ועוגנים משתמשים של שונות אוכלוסיות בין חיכוכים בעל פוטנציאל לגרימת

בעיות 
 ומגבלות:

התנגשות 
אינטרסים 

בהיבט 
 הכלכלי

חוסר נכונות  –קונפליקט בין הגורם היזמי והאינטרס הציבורי כולל משתמשי המעגנה •
לתרום לתפעול ראוי ושוטף של המעגנה.  מחסור בשירותים למעגנה כולל אחזקה 

 שוטפת, טיפוח חזות המעגנה, שירותים נדרשים כגון מסחר והסעדה וכו'. 

קהל היעד העיקרי של עורף נמל אשדוד הכולל שטחי מסחר,  -קונפליקט בין משתמשים  •
סגורה בשבת. בשל כך היא איננה מנצלת  גנהמעהסעדה ובילוי, הינו קהל דתי. לכן, ה

 את פוטנציאל ההכנסות שלה ועלול להיווצר גרעון שוטף.

בעיות 
 ומגבלות:

בהיבט 
התכנוני 
והקשר 

עם 
העורף 
 העירוני

מבנה נטוש ואי הקמה של שירותים ופיתוח נלווה  –קונפליקט בין תכנון ושימוש בפועל  •
 למעגנה ופגיעה קשה באטרקטיביות. 

לבין קצבי הפיתוח העירוני ונכונות הרשות המקומית יקט בין שלבי הקמת המעגנה קונפל •
 להשקעה ולתחזוקה שוטפת כולל פיתוח הקשר לעורף ולחופים הסמוכים. 

 של המעגנה. אספנהחיבור לקוי מצפון עקב מפגש עם אזור ה •

נתק בין  -אי מימוש תוכניות פיתוח –קונפליקט בין פיתוח עורף עירוני ושטחי המעגנה  •
 המעגנה והעורף העירוני
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  /מגמות 
 /תחזיות
תכניות 
 לעתיד

מתאר כוללנית חדשה לעיר המתייחסת לחיבור הים לעיר. התכנית  תכניתבימים אלה עובדים על 
שמה דגש על הקשר בין העורף העירוני והמעגנה ורציפות והמשכיות ציר הליכה צפון דרום. 

 ק'. 25המשך פיתוח העורף העירוני כולל מלונאות בבניה עד 

 

אפשרויות 
מיצוי 

פוטנציאל 
קיים, 

הרחבה 
ופיתוח 

 נוסף

 נושאים לדיון:

 אפשרויות ניהול ופיתוח המעגנה  •

 העברת המעגנה לניהול חברה עירונית •

פיתוח המרחב הציבורי, הסרת מכשולים וגידור לא הכרחי,  –הסדרה של שטחי המעגנה  •
הוספת שירותים הכרחיים ורצויים, הפיכת המבנה המרכזי לשימושים לטובת המעגנה או 

 הריסתו,

 150-בכ עגינה קיבולת להרחבה פוטנציאל קיים -עגינה ניצולת הרחבת אפשרות •

 את להעתיק וניתן הקיימת התכנית במסגרת. מבפנים הגדול הגלים שובר על מקומות

 '.ב בשלב ייבחן -המעגנה נפח את ולהגדיל צפונה המשני הגלים שובר

 ויצירת חיבוריות נאותה למשתמשיםפתיחת החיבור עם החינוך הימי  •

לארגון מחדש של המערך האירגוני, תפעולי והכלכלי נדרשות פעולות  -ארגון מחדש •

 להסדרת המצב הקיים.

עול וגמישות והרחבת לקיבולת נוספת, ייפעולות אפשריות להסדרת המצב הקיים:  •
לסירות מגדלים שונים, שדרוג יכולת המספנה ופינוי מטרדים הרחבת יכולת העגינה 

 ושימושים לא ראויים , 

 והגישה אל המעגנההשלמת פיתוח העורף העירוני  •

 הסדרת חניה בעורף  העירוני הבנוי של המעגנה למשתמשים ומבקרים. •

נושאים 
לטיפול 

 והסדרה:

חזות 
המעגנה 
והעורף 
 העירוני

מציאת  המשך פיתוח עורף המעגנה לטובת שימושים תומכים,, –שיפור מבנה וחזות המעגנה  •
פתרון קבע, הסדרה והרחבת החינוך הימי, שיפור וחיבור המעגנה  אל הפעילות העירונית 

 הסמוכה, 
 השלמת הבינוי העירוני בעורף המעגנה. והנגישות להולכי רגל מהעורף הבנוי •
שיפור נגישות רכב שירות ותח"צ אל עורף ע"י הנגשת המעגנה לקהל העירוני ולמבקרים  •

 המעגנה 
ברוחב ראוי להולכי רגל ואופניים מצפון ומדרום כולל הצללות, ריות ורציפות טיילת הסדרת חיבו •

 אזורי פעילות וישיבה, תאורה וכו'.

 

 

 

 יפומעגנת 
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 העיר העתיקה, יפו מיקום

שנת 
 הקמה

מהעת העתיקה. הוקם כנמל בצורה  תנמל עתיק שהתקיים לאורך תקופות היסטוריות שונו
 מוסדרת ע"י הבריטים בשנות השלושים של המאה הקודמת. 

תיאור 
 כללי

שימש כנמל הראשי של ארץ ישראל עד לאמצע תקופת המנדט  אחד הנמלים העתיקים בעולם. •
 הבריטי. בכניסה לנמל נמצא סלע אנדרומדה.

ר הגלים, נוספו רציפים והפעילות עובה שוב  80-עם סגירתו הפך לנמל דיג. באמצע שנות ה •

 הפכה למשולבת דייג ומעגנה. 
 נמצא על רצף החוף העירוני של תל אביב יפו ומתחבר אל טיילת החוף הן מצפון והן מדרום. •
לדייגים  שייטכלי  90-100מתוכם  מקומות עגינה, תשעה רציפים קבועים וצפים. 220-תכנון לכ •

 , שאר הסירות פרטיות ומסחריות.'לצופי ים ולחינוך הימי שייטכלי  20-ו



 

 
 לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ                                                      281 | סקר וניתוח מצב קיים

 

 

הפלגות קבוצתית, בעורף הצמוד  ‘ אתר היסטורי ותיירותי. כולל אטרקציות, סיורים מודרכים •

שבט צופי ים  ,והמידי פועלים: מסעדות וברים, שוק דגים, גלריות, תיאטרון, מרכז לחינוך ימי
 יפו. 

מסגרת 
 תפעול

לחברה הכלכלית של  2007ובשנת  למנהל מקרקעי ישראל. 1998האחריות לנמל עברה בשנת 
המנהלת היום  אתרים""הועבר הניהול של הנמל לידי חברת  1.1.2018יפו. ב-אביב-עיריית תל

 .את מעגנת תל אביב

 שימושים 

 ופעילויות

 ותיירות .דייג, מעגנה ליאכטות וספינות טיולים קטנות, ופעילות פנאי 

כלי שייט לפנאי  120 ,כלי שייט של דייגים והשאר 90 ,כלי שייט מתוכם 210 כ עוגנים בנמל"סה
  ,חינוך ימיו

   .כל כלי השייט הם דיירי קבע בנמל יפו

 .אין בנמל מקום לכלי שייט אורחים/תיירים זרים

קיבולת 
מקומות 

 עגינה
 מקומות עגינה 220-כ

 סל סירות
( פרטיות 100לצופי ים ולחינוך הימי. שאר הסירות ) שייטכלי  20-כלדייגים, שייטכלי  90-100

 מ'(.  7-8ומסחריות. הסירות הפרטיות בקטגוריות קטנות ברובן הגדול )עד 

שטח 
 המעגנה

 דונם 81-כ

שטח מים 
כלוא בין 

שוברי 
הגלים 
)ללא 

פרוזדור 
 הכניסה(

 דונם  25.2-כ

שטח מים 
לסירה 

לפי 
קיבולת 

 מתוכננת 

 דונם 27.7-כ

שטח 
יבשתי 

 תפעולי 

 מ"ר 115-כ

אורך חוף 
תפוס 

 ישירות

 מטר 525-כ

אורך חוף 
 לסירה

 מ' 2.39
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מצב 
 -תכנוני

תכניות 
 מפורטות

 

מצב 
 -תכנוני

תכניות 
 מפורטות

 (2007-א )שתיהן מ2378תא/-ו 2378התכניות 

ישמשו ככיכרות, מעברים, טיילת חוף  -פתוחים שטחים ציבוריים ושטחים פרטיים •
 ושבילים.

 מותרים גם כן שירותים ציבוריים אחרים. -אחסנה, שירותי עגינה, מסחר ודיג •

 יותרו שימושי מסחר תיירותי, נופש, בילוי ובידור, -מלונאות ומסחר  •

עדוני שירותי מספנה, מעגנה ודיג, לרבות שוק דגים, אחסנה, מנהלה, מתקנים טכניים, מו •
 שייט וצלילה, 

 לרבות מוזיאונים, תיאטראות, תערוכות, גלריות וכו'.שימושים ציבוריים בעלי זיקה לים  •

בניה חדשה בהמשך לחזית המגורים של יפו העתיקה, המשלב שימושים  -מגורים •
 מסחריים בקומות התחתונות וכן אכסון מלונאי
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מצב 
 -תכנוני

תכניות 
 נוספות

  

מצב 
 -תכנוני

תכניות 
 נוספות

 2003 – 2שינוי -13תמ"א 

 התכנית לא נכנסת לשטח המים

 אזור נמל היסטורי •

 אזור תיירות ונופש בדרום •

 טיילת חוף •

 בהכנה -13שינוי  -5תמ"מ 

 בתחום המעגנה:

 טיילת חופית  •

 מעגנת נופש, ספורט ודיג •

 :גב ועורף המעגנה

אזור פעילות מיוחד הכולל מלונאות, תיירות, נופש , מתקני ספורט  -ובדרוםבצפ'  •
 ונופש, בילוי, מוסדות ציבור לסוגיהם, שטחים פתוחים, משרדים, ומסחר.

 אזור עירוני בדגש על מלונאות ומגורים. -במרכז •

 

 2/13תמ"א 

 

 2/13תמ"א 

 13/5תמ"מ 

 

 13/5תמ"מ 
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מצב 
 -תכנוני

תכניות 
 נוספות

 

 

מצב 
 -תכנוני

תכניות 
 נוספות

  2016-אושרה למתן תוקף ב -5000/תא

 תחום המעגנה

 טיילת חופית •

 מעגנת נופש ספורט ודיג •

 גב ועורף המעגנה

 שטח פתוח מטרופולני מוטה מלונאות -צפון •

 אזור מגורים בבנייה עירונית נמוכה מוטה מלונאות -מרכז •

 אזור מוטה מלונאות ואזור לתכנון בעתיד -מעגנת נופש -דרום •

 עירוניים בתחום שיפוט  •

 נספח נופי

 תחום המעגנה

 מכלול טבע עירוני -שטח המים   •
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 -גב ועורף המעגנה

 קומות במרקם בנוי לשימור 4מגורים עד  •

 שטח פתוח מצפון •

 ציר ירוק /טיילת  •

 אזור לתכנון בעתיד מדרום •

מצב 
 -תכנוני

 5000תא 

. הייעוד אזורי בתשריט המסומנים אלו על בנוסף מקומיים ירוקים צירים ארבעה ייקבעו •
 ושני, ניהשה העלייה רציף לטיילת העתיקה יפו בין שיחברו המתחם בצפון צירים שני

 המלונאות מתחם דרך החוף טיילת עם הבנוי העורף בין שיחברו המתחם בדרום צירים
 . יפו לנמל מדרום המתוכנן

 למעט, גלים שוברי לרבות, בניה כל תותר לא בו לשימור ימי כמעגן ייקבע המעגנה תחום •
, המתחם בשטח הקיימים המבנים של תחזוקה או שימור, שיקום לצורך הכרחית בניה
 הנמל של הסדיר תפעולו ולצורך המשתמשים בטיחות על שמירה לצורך, ביבשה או בים

 . הקיימים ובהיקפו במתכונתו
, היסטוריים מבנים ולשחזור לשימור הוראות ייקבעו( המדרון גן) במתחם החוף בעורף •

 שישמר ובתנאי, למבנים גובה תוספת ללא, בחלקה הקיימת התכסית הרחבת תתאפשר
 התכנית. הים וחוף ויפו אביב תל לכיוון החופשי והמבט הפתוח הציבורי השטח מרבית
 .למתחם כוללת שימור ובתכנית נופי בפיתוח תלווה

 מדורג יהיה, לים מרבית נצפות על ישמור יפו לנמל מדרום החוף לעורף ממזרח הבינוי •
 .המתחם בעורף קומות 5 של מרבי גובה על יעלה ולא

 החוף מקו שתימדד, מטר 30 - מ יפחת שלא ברוחב לציבור פתוחה רצועה תישמר •
 . המעגנה שבחזית

 .  החוף עורף בתחום והמאושר הקיים על נוספת עילית חניה תותר לא •
 . במתחם הגידוד בטבלאות פגיעה למניעת הוראות ייקבעו •
 חנייה תותר לא – בלבד קרקעית תת חנייה תותר המלונאות באזור המגרשים בתחומי •

 .עילית

תשתיות 
והיבטים 
 תפעוליים

 תחזוקת המעגן

תפעול המעגן מתבצע על ידי חברה עירונית אך בימים אילו מתבצעת החלפת  •
 גוף ניהולי חדש "אתרים"

 ים וזקפים חלודיםרדרציפים ישנים, בטון מתפורר בול •

 שערי כניסה לרציפים וגדר  הבטיחות במצב  טוב  •

•   

 תשתיות לכלי השייט

 מחסנים. אחד משמש לפעילות הדייגים 3-רציפים ו 9 •

 אפשרות לחיבור חשמל •

 תשתית מים מתוקים •

 אין תחנת תדלוק •

 שטח אספנה תפוס ע"י הדייגים במצב תמידי   •

 ללא מתקנים לבעלי מקצוע •

 תשתיות לעוגנים

 שירותים ציבוריים •

   מעגנהמשרדי  •
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מסגדים המסמנים את ציר התנועה לכניסת כלי  2לפתח הכניסה המערבי קיימים  •
 למעגן. שייט

 החינוך הימי

 מספר גופים לחינוך וספורט ימי כולל צופי הים יפו מעגנהפועלים ב •

 חסר תשתיות לקיום פעילות כיתות וציוד •

 עורף המעגן

 טיילת צמודה מסעדות ופעילות תיירותית מגוונת •

 העיר העתיקה כמגורים ומרכז אומנות •

 חניה מסודרת מדרום למעגן •

 מבני ברזל גדולים וחלודים משמשים את הדייגים כמחסנים •

 חלוקת המעגן

 פתחי כניסה למעגן צפוני ומערבי 2 •

 הפתח הצפוני רדוד מאוד ומשמש לסירות קטנות •

 פתח הכניסה המערבי צר ונדרש ידע מקצועי מקומי לשימוש בו •

 מזחים קצרים לכל מזח שער 7ארוך וצר בו מעגן  •

 משמשת דייגים, יאכטות וצופי הים -מלאה מעגנה  •

 חינוך ימי

 תלמידים המגיעים לקבל שעורי ימאות פעם בשבוע. 600כ מרכז לחינוך ימי:  •

 מועדון קיאקים. •

 חניכים ופועלים במסגרת צופי ים. 145משתתפים צופי ים:  •

 חניכים. 50השייט של צופי הים. כ  פעילות במבנה וכליעוגן לחיים:  •

 תובנות:

 לאחרונה צופי ים קיבלו מבנים מול בית המכס שרוצים להורידו. •

 כלי השייט באופן יחסי קרובים למבנה הכיתות. •

העיריה להעביר את צופי ים לדרום הנמל דבר שאינו מעשי מבחינת המרחק של  תכנית •
כלי השייט ובטיחות החניכים. האוכלוסייה היא מדרום ת"א ויפו ושיתוף פעולה עם 

 התושבים הערבים מיפו.

 העיריה מתחזקת את המבנים ואת הצוות הבכיר של השבט ואת תחזוקת כלי השייט. •

 

היבטים 
 סביבתיים

שוברי הגלים של הנמל בנויים על גבי טבלאות גידוד קלאסיות ממקור כורכרי )מתחילת  •
על ידי הבריטים(. סלע אנדרומדה בכניסה הצפון מערבית גם הוא טבלת  20-המאה ה

 גידוד. 

שינויים או עבודות חיזוק שנעשו בעבר או יעשו בעתיד יפגעו בחי בטבלאות. פגיעה קלה  •
 בהתאמה.  תתאושש במהרה וההפוך לה

למעגנה השפעות אופייניות כגון שימוש בצבעים, שמנים וחומרים מסוכנים אחרים בשטח  •
 המספנה, זיהום ים, פסולת וכיו"ב.
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 קיימות תשתיות מינימליות לשאיבת מי שיפולים, ביוב ואיסוף פסולת. •

ההשפעה על הסביבה הימית היא בעיקר כמוקד דיג גדול, וכן זיהום )בין השאר בשלל  •
 שלך של דייגים( ופסולת מוצקה. מו

היבטים 
כלכליים: 

פנים 
 מעגנה 

 כלי שייט, עגינה ושירותי מעגנה

 , נעשה שימוש במקום העגינה שלה וגבייה כפולה. מעגנהבעת יציאת סירה למספר ימים מחוץ ל

 

 תקציב

מיליון שקלים מידי שנה בתחום הימי. כיסוי ההפסד  2עד  1.5-המעגנה נמצאת בגירעון של כ
באמצעות הכנסות מעורף הנמל הכולל את שטחי המסחר. הוצאות נמוכות באופן יחסי בשל הצורך 

 הנמוך בפינוי חול, אשר אינו נכנס לתחום המעגנה. 

 שטחים נוספים

י בניהול הנמל, ובשל כך החנייה ניתנת ללא תשלום. שטח חנייה בבעלות רמ" מעגנהבסמוך ל
 , ישנה תכנית להוספת חדרי מלון. מעגנהמשרת כיום את באי ה

 

היבטים 
כלכליים: 

עורף 
 המעגנה

 משרדים, מסחר, בילוי ופנאי

לאורך טיילת הנמל מספר מסעדות ובתי קפה. בעתיד צפויה הפעלתם של שני מחסנים נוספים 
 פנאי.לצרכי מסחר, תרבות ו

  

 מגורים

בעורף הנמל בנייני מגורים, חלקם בדמי מפתח. מחיר דירת ארבעה חדרים בסמוך לטיילת נאמד 
 בכמה מיליוני שקלים לפי אתר מדלן, וכפי שעלה מנציגים בסיור שנערך במקום.

מאפיינים 
תכנוניים 
וחזותיים 

של 
המעגנה 
והעורף 
 הסמוך

 

השטח הציבורי הפתוח מהווה חלק מהטיילת הרציפה המחברת את יפו  -המרחב הציבורי הפתוח
לתל אביב מצפון לדרום ומחברת את העיר העתיקה דרך מספר סמטאות צרות לרחבת המעגן 
והרציפים. השטח ברובו צר יחסית ורמת הפיתוח טובה לאורך רוב המרחבים הצמודים למעגנה. 

 יד להגדיל את המרחב הציבורי ואיכותו. שיפוץ עתידי של ההאנגרים הצמודים למעגנה עת

קו מים פתוח ברובו ללא מחסומים פיזיים. הגישה מהשטח הציבורי  -נגישות הציבור לקו המים
זמינה ומהווה חלק רציף מהנוף הנמלי והעירוני. ישנו קושי בנגישות לקו המים לבאים ממזרח 

 בשל מורכבות טופוגרפית ומרקם מבני צפוף של העיר העתיקה.

רציפים צרים, יש קושי בהגדרת אזורי התפעול והשצ"פ לנמצא בשטח. רמת  -רציפים ואזורי עגינה
 אחזקה נמוכה. ציוד דייג רב נערם ללא סדר בעיקר ברציף הדרומי. 

עורף המעגנה הקרוב הינו אתר תיירותי המוגדר כאתר  -מבנים ציבוריים/מועדונים/שירותים
קה של יפו. בהקשר המעגנה, קיים מבנה המרכז את משרדי עתיקות ומבנים לשימור מהעיר העתי

המיועדים לשיפוץ מתרכזים בעיקר חדרי  3+ 2ההנהלה ושירותים לבאי המקום. בהאנגרים 
 הדייגים וציודם האישי. 

בעורף הקרוב למעגנה פיתוח מסחרי ניכר הכולל מסעדות, ברים, בתי  -הפיתוח מסחרי במעגנ
. מתוכנן )HOT, CHANNEL 24ומטות של חברות מסחריות ) קפה חללים לתערוכות, משרדים

 מלון במתחם )בתב"ע( 

במקום פעילות חינוך ימי המתרכזת במזח הצפוני קרוב לקו המים.  -מבנים ושירותים לחינוך ימי
הכיתות ואחסון מול בית המכס. יש תכנון למבנה שישרת עתידית את החינוך הימי אך הוא מרוחק 
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פץ את בית המכס הישן במתכונת של שימור מבנים ולא להורסו, לטובת מקו המים. ניתן לש
 החינוך הימי.

אזור המספנה נמצא בחלקה הדרומי של המעגנה. השטח משרת את  -אספנהמבנים ואזור 
בשל כושר הרמה קטן )מנוף צד ישן( ומהווה בעיקר מקום לאחסון  מינימלייםמשתמשיו לתיקונים 

 כלי שייט שיצאו משימוש.

דק, ריהוט רחוב  –כחלק מפיתוח הטיילת  -סככות, אזורי ישיבה וכו-בינוי נוסף בתחום המעגנה 
 ואזורי ישיבה. אין אלמנטים משמעותיים של הצללה. 

מדרום חיבור רציף לפארק מדרון יפו ושכונת עג'מי. מצפון  -הפיתוח והחיבור  לחופים הגובלים
'רלס קלור.  החיבוריות מצפון ומדרום טובה ויוצרת וחיבור לחוף צא השנייההמשך טיילת העלייה 

רצף עירוני בעל נופים עירוניים מגוונים ומשתנים. בית המכס במצבו הנוכחי )בחלקה הצפוני של 
המעגנה( מהווה כיום אלמנט מרתיע )נטוש( בשטח. במקרה של שימור, מומלץ למנף לצורך חיבור 

 הצפונים וכן לשימושים דרושים לשירות המעגנה.  איכותי ומזמין יותר של אזור המעגנה לשטחים

המעגנה מהווה חלק רציף מהעיר  -עוצמות בינוי וחזית עורף המעגנה-בינוי בעורף הצמוד למעגנה
העתיקה של יפו. האזור עתיר עתיקות ומיועד לשימור. עם זאת, יש למצוא דרכים לשפר את 

חנייה גדולה שעתידה  –ת רכב מדרום מערב. קיימת גיש-הנגישות ויצירת מרחב שוטטות מזרח
להתחלף בבינוי עתידי למלונאות. כמו כן רוב הפיתוח העתידי בטווח הקצר הוא מדרומה של 

 המעגנה.

יפו. שיפוץ -כחלק מפיתוח טיילת תל אביב -טיילות, מתקנים, הצללות, מעברים -פיתוח שטח
 .המידיבטווח  2+3האנגרים 

היבטים 
 הנדסיים

שהונחו על בסיס רצועת כובד מבטון  ם של(, מאלמנטי1920)נבנו ע"י הבריטים שוברי גלים 
 הסלעים וטבלאות הגידוד הטבעיים. 

טון בצדו החיצוני  8בוצע עיבוי של שובר הגלים ע"י הוספת שכבות סלעים במשקל עד  1984 -ב
 של שובר הגלים.

מזחים צפים הקשורים  3לדה, מזחים צפים החובקים עמודי פ 3מזחים:  9במעגנה ישנם רציפים. 
מזחי בטון קבועים, חלקם טרומיים וחלקם יצוקים במקום, הנשענים על כלונסאות  3-לסינקרים ו

פלדה ממולאים בבטון. בהיקף הבריכה הרציפים בחלקם על אלמנטיי כובד )בריטים( וחלקם 
 שיגומים מוחדרים.

. במפלס -4( עד לעומק 1984-)ב קרקעית הבריכה נחפרה ונחצבה במקורעומק המים בבריכה: 
זה הקרקעית היא ברובה סלעית ולכן קשה מאד להעמיקה. במהלך השנים, כתוצאה מכניסת חול 

מ'. רק במקומות הכרחיים, עבור כלי שייט גדולים,  2.5-ל 1.5לבריכה, עומק הקרקעית נע 
 .-4 -הועמקה הבריכה שוב ל

 מ'. 2.5עומקה גם הוא בסביבות תעלת הכניסה 

 באמצעות סינקרים.עגינה 

 תובנות
 מניתוח

 מצב סקר
 קיים:

התנגשות 
עם 

פעילויות 
ושימושים 
במעגנה 
 וסביבתה

 ניגוד אינטרסים בין גורמים שונים במעגנה:

 עיריית ת"א: רצון לשמר את הנמל כנמל אותנטי ולשמרו בגודלו.  •
 דייגי נמל יפו: רצון להגדלת כמות מקומות העגינה. •
יזמים פרטיים: אטרקטיביות הנמל ומיקומו במרכז תא יפו יוצרים ביקוש גבוה לפיתוח כלכלי,  •

 מלונאות, מסחר ופיתוח המעגנה כמנוף לפיתוח כלכלי. 
התנגשות בין פעילות הדייגים לבין פעילות שייט פרטי בהיבט מקום עגינה ושטחי עורף  •

 תפעוליים. 
 יגים בשטח מוזנח פוגעת בנראות השטח. פעילות די -היבטים בטיחותיים וסניטרים •
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 תובנות
 מניתוח

 מצב סקר
 קיים:

מפגעים 
 סביבתיים

שמנים וחומרים  שימוש בצבעים,)השפעות סביבתיות כתוצאה מפעילות המספנה  •
 מסוכנים, עבודות שיוף(.

שינויים או עבודות חיזוק שנעשו בעבר או יעשו בעתיד עלולים  -היבטי הרחבה ותחזוקה •
 בטבלאות הגידוד ממקור כורכרי המצויות מתחת ובסמוך למעגנה.לפגוע 

 תובנות
 מניתוח

 מצב סקר
 קיים:

בתחום 
ניהול 

 ואחזקה

קונפליקט פוטנציאלי בין חברת "אתרים" המנהלת את המעגנה לבין קהילת  -סדר ארגוני •
 הדייגים לגבי סוגיות של שעות פעילות, מקום עגינה וכו'. 

ע"פ קטגוריות דבר שגורם לחיכוכים בין  שייטאין חלוקת כלי  -קונפליקט בין סוגי עוגנים  •
 .אוכלוסיות שונות של משתמשים ועוגנים

 

 תובנות
 מניתוח

 מצב סקר
 קיים:

התנגשות 
אינטרסים 

בהיבט 
 הכלכלי

 תכנון, ניהול והקצאת תקציבים  •
כמרכז רווח בעל יכולת תפעולית הרצון להגדלת המעגנה כך שתתפקד  –שימור מול פיתוח  •

עצמאית, לבין הרצון לשמר את הנמל העתיק ואופיו כחלק משימור המורשת וההיסטוריה 
 הבנויה.

קיים קונפליקט מובנה בניצול מחסני המעגנה ושטחי העורף  -תחרות על שימושי קרקע •
 הצמוד, בין השימוש התיירותי לבין השימוש של הדייגים .

המעגנה מהווה מרכז רווח שאמור לכסות את עלות התפעול  - הזרמת רווחי התפעול •
והתחזוקה. והיה אם עודפי תזרים של המעגנה מוסטים על ידי הבעלים לפעילות אחרת, נוצר 

לתת רמת שירות  מעגנהקונפליקט מובנה בין המעגנה לבין העירייה, מה שמקשה על יכולת ה
 טובה לאורך זמן. 

 תובנות
 מניתוח

 מצב סקר
 קיים:

בהיבט 
התכנוני 
והקשר 

עם 
העורף 
 העירוני

רצון לשמר את מבנה המכס מצפון למעגנה מחד לעומת רצון העירייה  -שימור מול שינוי •
 להרוס את המבנה.

תכנון קומפלקס מלונאי מדרום כגורם מגביל את הנגישות  ושימושי   -כנון מול שימוש בפועלת •
 ['וכו, חניה, אספנהקרקע הנדרשים למעגנה. ]חינוך ימי, 

  /מגמות 
 /תחזיות
תכניות 
 לעתיד

 המשך פיתוח האזור והעצמתו כמוקד תיירותי ראשי תוך הוספת שימושי מלונאות ומסחר. •
 בטווח המידי והעברת הדייגים למבנה זמני במהלך השיפוץ. 2+3שיפוץ האנגרים  •
 פערים טופוגרפיים.יצירת מרחב שוטטות שיחבר את המעגנה ליפו העתיקה באופן שיקשר בין  •

אפשרויות 
מיצוי 

פוטנציאל 
קיים, 

הרחבה 
ופיתוח 

 נוסף

 נושאים לדיון:

 הרחבת החינוך והספורט הימי לעומת פיתוח אזור מלונאות אינטנסיבי בעורף הצמוד.  •
 קיים יעוד למלון בוטיק בצמידות למעגנה אשר יש קושי לממשו.  •
המקום נמצא בניצולת מלאה של שטח העגינה. יש ביקוש רחב  -הרחבת קיבולת עגינה  •

במסגרת התכנית  שייטכלי  30-למקומות עגינה. ישנו פוטנציאל לגידול קיבולת עגינה בכ
 הקיימת ע"י הזזת שובר הגלים הצפוני צפונה במקצת. ]שאלת כדאיות כלכלית ותכנונית[

 והקונפליקט הקיים עם שימושי הנופש והספורט.הסדרת פעילות הדייגים  •
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נושאים 
לטיפול 
 והסדרה:

חזות 
המעגנה 
והעורף 
 העירוני

 הסדרת נושא פעילות החינוך הימי ומציאת מבני קבע מספקים •
 מתקנים ושימושי דייגים במקביל לשאר הפעילויות הקיימות והמתוכננות •
 חיבור ושיפור נגישות המעגנה לעורפה המזרחי  •
נושא השימור והשימוש בבית המכס בשל ערכו ההיסטורי ובשל אפשרויות השימוש הסדרת  •

 בו

 

 

 תל אביבמעגנת  
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 חוף הים המרכזי של תל אביב, מול כיכר אתרים וממערב לבריכת גורדון. מיקום

שנת 
 הקמה

 בצורה מתוכננת למחצה.  70-הוקמה בתקופת ראש העיר רבינוביץ' בראשית שנות ה

תיאור 
 כללי

בניית המעגנה החלה מקיר הים הדרומי של בריכת גורדון לכיוון מערב, אזור הבריכה נכלל  •
 . מעגנהבשטח הכולל של ה

חברת אתרים )חברה ממשלתית עירונית( השקיעה בבניית שוברי הגלים  70-בשנות ה •
, היועץ ההנדסי של חברת אתרים. במעגנת תל אביב מקים המעגנה היה אינג' אורי שארוק

 1987. בשנת 1971גיורא ומיכל קדר קיבלו את זיכיון ההפעלה הראשון מחברת אתרים בשנת 
 הועבר ניהול המעגנה לחברת אתרים. 

                  2000-התדרדר מחוסר השקעה באחזקה בה. בשנות ה מעגנהמצב ה 90-וה 80-בשנות ה •
 המעגנה שופצה ושודרגה.

 .בנוסף לשובר הגלים הצפוני שגם לאורכו מתאפשרת עגינה ,ה משישה מזחיםבנוי •
 .מטרים 2.5מטרים ובשוקע מרבי של  20 סירות באורך של עד 320-מקומות עגינה ל •
אין לעגינה[.  168המתנה של . ]ישראלים שייטלי לכ 120%של היא בשיעור  מעגנההתפוסה ב •

 .פעילות דייגים מעגנהב
 שייטמועדון   ,בית הספר לחינוך ימי,  ענפה הכוללת את צופי ים תל אביב פעילות חינוך ימית •

 מהווים את המוקד המרכזי לחינוך וספורט   ס לצלילה."אתגרים, בי ועמותת הפועל -תחרותי
 מספנה קטנה. ,שייטנות ואספקה לכלי יבמעגנה מסעדה, חנות לציוד ספ •

מסגרת 
 תפעול

 ניהול על האמונה עירונית חברה שהיא" אתרים" חברת י"ע ומתוחזקת מנוהלת המרינה •
 יפו-אביב–תל של החוף רצועת מרחב ופיתוח

מהרצליה עד בת  –חברת אתרים, קיבלה בנוסף מראש העיר את כל רצועת החוף לניהול  •
 ים. אתרים קנתה את חברת אוצר מפעלי ים וחברת יפו העתיקה.

 שימושים 

 ופעילויות

 כלי שייט, בעיקר בסופי שבוע.כניסה ויציאה יומיומית של  •
 פעילות חינוך וספורט ימי במהלך כל ימות השבוע. •
 .מעגנהוגלישת גלים המאכסן את הציוד ב מועדון צלילה ומועדון סאפ •
משתמשים העוגנים בדרך קבע במעגנה יוצאים בממוצע פעם אחת בשנה מחוץ לארץ, ומגיעים  •

פי רב, הם חולקים יחד את הבעלות על להפלגה בסופי השבוע ובחגים באופן די סדיר. על 
מתגוררים אנשים בדרך קבע.  מעגנהמהסירות ב 30-הסירה, כשניים שלושה שותפים. ב

 במעגנה מספר סירות מסחריות.
ממוקמת בסמיכות לתשתיות תיירותיות, בתי מלון ובריכת שחייה "גורדון", בית קפה  מעגנהה •

 אלפי אנשים כל יום. ובצמוד לטיילת הראשית של תל אביב בה עוברים
 פתוחה בשבתות וגם בתי העסק הנמצאים בתחומה.  מעגנהה •
 מטרים.  200-יושבת על רצועת חוף באורך של כ מעגנהה •
בשל הפגיעה בשטח  מעגנהבסמוך חוף של גולשי גלים אשר מתנגדים להרחבת המעגנה ב •

 הגלישה הפוטנציאלי. 

קיבולת 
מקומות 

 עגינה

 מקומות 300-כ

 סל סירות
 15-20פיט( . אחוז קטן יחסית לסירות בין  40מטר )עד  15רוב מקומות העגינה לסירות עד  •

 מטר. 
 כלי שייט לחינוך ימי.  100כ  •

שטח 
 המעגנה

 דונם 50 -כ

שטח מים 
כלוא בין 

שוברי 
הגלים 
)ללא 

 דונם 28-כ
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פרוזדור 
 הכניסה(

שטח מים 
לסירה 

לפי 
קיבולת 

 מתוכננת 

 מ"ר 93

שטח 
יבשתי 

 תפעולי 
 דונם 5 -כ

אורך חוף 
תפוס 

 ישירות
 מטר 300-כ

אורך חוף 
 לסירה

 מ' 1

מצב 
 -תכנוני

תכניות 
 מפורטות

 

מצב 
 -תכנוני

תכניות 
 מפורטות

   -(1975-א )מ1211תכנית תא/

קובעת שטחים ציבוריים כגון דרכים, כיכר עירונית וטיילת, אזורי מגורים, מלונאות, מסחר  •
 ומתקניו ואזור לתכנון בעתיד )כיום בריכת גורדון(. שייטומסעדות, מועדון 

קומות. המגרש המיוחד )בניין כלל( מיועד למבנה  9אזור המלונאות מוגבל לבניה לגובה  •
ת תצוגה, בית קולנוע, שטחי מסחר ומשרדים. מועדון רב תכליתי המכיל מלון, אולמו

 ייבנה על פי תכנית מפורטת נפרדת. שייטה

  –( 2011-)מ 3890תכנית תא/מק/
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 תל אביב הצמודה לדופן בריכת גורדון.  מעגנהקובעת את טיילת  •

  -(1985-ד )מ1211תכנית תא/

 מאפשרת תוספת בניה בתחום השטח למלונאות. •

  -תכנית כיכר אתרים )לא מאושרת(

 . מעגנהלא קיימת הרחבת ה תכניתמחברת את שדרות בן גוריון ישירות לים. ב •

 

מצב 
 -תכנוני

תכניות 
 נוספות

 

מצב 
 -תכנוני

תכניות 
 נוספות

 בהכנה -13שינוי -5תמ"מ 

 תחום המעגנה:

 מעגנת נופש, ספורט ודיג •
 טיילת חופית  •

 גב ועורף המעגנה:

 פארק החוף •

 אזור עירוני בדגש מלונאות ומגורים •

 דרך ראשית •

 אזור עירוני בדגש מגורים יחד מתחם עירוני מוגן •

 



 

 
 לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ                                                      294 | סקר וניתוח מצב קיים

 

 

מצב 
 -תכנוני

 5000תא 

 

מצב 
 -תכנוני

 5000תא 

 ת' מתאר ת"א כולל. נספח נופי  -5000תא/
 תחום המעגנה:

 שטח פתוח מסביב למעגנה •
 ציר ירוק •
 כיכר עירונית בכיכר אתרים •

 גב ועורף המעגנה:
 שטח פתוח •
 קומות 25בניה עד  •
 מכלול טבע עירוני מצפון •
 בניה עד שמונה מקומות ומרקם בנוי לשימור •
 מגיע עד למעגנההלבנה  תחום הכרזת העיר  •

 
 ת' מתאר ת"א כולל. אזורי יעוד -5000תא/

 תחום המעגנה:
 שטח פתוח מסביב למעגנה •
 ציר ירוק •
 כיכר עירונית בכיכר אתרים •

 גב ועורף המעגנה:
 פתוחשטח  •
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 קומות 25בניה עד  •
 מכלול טבע עירוני מצפון •
 בניה עד שמונה מקומות ומרקם בנוי לשימור •
 ה מגיע עד למעגנהלבנתחום הכרזת העיר ה •

מצב 
 -תכנוני

 5000תא 

 הוראות -5000תא/

מ"ר, רק  3,000תל אביב( בהיקף של עד  מעגנהתותר הרחבת הבינוי בעורף המעגנה ) •
עבור הצרכים התפעוליים של המעגנה ועבור שימושים ציבוריים )כגון: שטחי אחסנה, 

 טיפול בסירות, חינוך ימי וכדו'( , בכפוף לבחינה כוללת של ההשפעות על הסביבה. 
 לא יותרו שימושים מסחריים במסגרת ההרחבה.  •
ה בהתאמה לקיים בשטח, לרבות חלוקתה לשני ניתן יהיה לצמצם את קידמת המעגנ •

 מ'  0.7 -מפלסים. רוחב קידמת המעגנה לא יפחת מ
הבטחת ההמשכיות של ציר שדרות בן גוריון וחיבורו לטיילת החוף, כולל פתיחה ויזואלית  •

 של המבטים מציר זה אל אזור החוף. 
 לא יותרו שימושי מגורים ממערב לרחוב הירקון •

 

תשתיות 
והיבטים 
 תפעוליים

 תחזוקת המעגן

 תפעול על ידי חברת  אתרים •

 עברה שיפוץ שובר גלים והקמת רציפים חדשים מעגנהרציפים צפים חדשים, ה •

 במצב תחזוקתי גבוה, נקיה ומסודרת  מעגנהה •

 מפעילה את תכנית "הדגל הכחול" •

 תשתיות לכלי השייט

 אפשרות לחיבור חשמל •

 תשתית מים מתוקים •

 תחנת תדלוק לסולר •

 טון( כולל ממשה תואם למנוף. 20מספנה ומנוף מופעל ע"י קבלן חיצוני )עד  •

 כה ובעלי מקצועאבתי מל •

 ור ימישיט-תחנת משטרה •

 תשתיות לעוגנים

 שירותים ומקלחות לעוגנים •

 ור ימישייטונקודת  מעגנהמשרדי  •

 חנות לציוד ימי, בתי ספר ומסעדה •

 מעודדת פעילות שייט, תחרויות ואירועי שייט •

 החינוך הימי

 מספר גופים לחינוך וספורט ימי כולל צופי הים תל אביב מעגנהפועלים ב •

 חסר תשתיות לקיום פעילות כיתות וציוד •

 חוסר במקומות עגינה לחינוך הימי •

 מנוף מיוחד להורדת נכים לסירות •
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 עורף המעגן

 טיילת צמודה מסעדות ופעילות תיירותית מגוונת •

 בריכת גורדון המפורסמת •

 כיכר אתריםחניה ב •

 מרחק הליכה רב מהחניה, והנגישות  ברכב מוגבלת •

 חלוקת המעגן

 .המישברים קו בתוך הפתח, חוף לגלי וחשוף צר פתח •
 חופרת נמצאת קבוע בכניסה להוצאת החול מהפתח •

 רציפים 4מזח ראשי אחד המחבר בין  •

 כלי שייט 300בתפוסה מלאה תמידית ומותאמת ל  מעגנהה •

 לרציף וירכתייםמערכת העגינה במורינגים   •

 חינוך ימי

תלמידים בשנה.  2300-ביה"ס הגדול ביותר בארץ לחינוך ימי הכולל כמרכז לחינוך ימי:  •
מחוץ )רמת גן,  20%ועוד  80%התלמידים שמגיעים לחינוך הימי ברובם מתל אביב 

והסירות מאופסנות גבעתיים ,פתח תקווה(. כיתות הלימוד מתקיימים במבנים יבילים 
 בחוץ.

 שבט צופי ים •

 בחוף( מעגנה)פעילותו מדרום למועדון שייט לב הים  •

 שייטים. 300 -מועדון שייט תחרותי הפועל ת"א •

 מועדון צלילה •

תלמידים שכרגע אין אפשרות להכניס בעיקר בשל מגבלת  1000קיים ביקוש לפחות לעוד  •
 תקציב.

 למים שקטים. ישנה חשיבות לסירות להיות בקרבה לירידה •

 מעבר למבנה קבע מתאים. •

 

היבטים 
 סביבתיים

מצוי מסלע טבול מפותח מאוד וסלעי חוף שהיו בעבר נישה אקולוגית  מעגנהמצפון ל •
 ושוברי הגלים המנותקים שהוספו מצפון. מעגנהחופית שהשתנתה בעקבות בניית ה

ישנו רכס טבול  מעגנהמטרים ממערב לשובר הגלים של ה 7-9-בעומק מים של כ  •
שבאזורים מסוימים משופע בכוכים. בהיבט האקולוגי, אתר זה חשוב באזור תל אביב 

 העני יחסית ברכסים תת מימיים.

על החופים מצפון ומדרום לא מורגשת כלל שכן מצפון ומדרום  מעגנהכיום, השפעת של ה •
 ישנם שוברי גלים. את הסחף הנצבר מנקים על ידי שאיבה לפי הנדרש.

 .ISO 9001 ,ISO 14001הינה בעלת תו "דגל כחול", תקן איכות  עגנהמה •

קיימות תשתיות לשאיבת מי שיפולים, ביוב, שמנים ואיסוף פסולת. למרות ששירותים  •
 אלה ניתנים בחינם, מרבית העוגנים אינם עושים בהם שימוש.

שגת מצויה עמדת תדלוק מוסדרת ליד הפתח, התדלוק מבוצע באמצעות מתדלק כך שמו •
שליטה טובה יותר על דליפות ואירועי זיהום ים. כמו כן, קיימים אמצעים לטיפול באירועי 

 זיהום ים משמנים ודלקים כנדרש.
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 פעילות צביעת כלי שייט מוסדרת במספנה באמצעות מע' יניקת אוויר וסינון הפליטות. •

היבטים 
כלכליים: 

פנים 
 מעגנה 

 הקמה ותפעול

 )ערכי שנה נוכחית(. ₪ מיליון  85-הינו כ מעגנהאומדן עלות ההקמה של ה •

 ₪. מיליון  35-בעלות של כ מעגנהשופצה ה 2010בשנת  •

 כלי שייט, עגינה ושירותי מעגנה

שעות  24ניתן לקלוט אורחים על בסיס מקום פנוי במקום עגינה של סירה שיצאה מעל  •
 אין מקום. בתל אביב, אך מעגנהמשטח המעגנה. מידי יום עשרות בקשות לעגון ב

 סירות של תיירים שמגיעים לתקופה קצרה. 5-כיום יש במעגנה כ  •

 תקציב

 כולל דמי השכירות מהנדל"ן. ₪ וחצי מיליון  7-נאמדות בכ מעגנההכנסות ה •

 ₪.מיליון  4-נאמדות בכ מעגנההוצאות ה •

הכנסות ממקומות העגינה בלבד אינן מספיקות לכסות הוצאות תפעול ושוטף, וסך  •
זאת בשל מספר מקומות עגינה נמוך באופן יחסי ₪. מיליון  2-ההכנסות מהן נאמד בכ

 בהשוואה לשאר המעגנות. 

 ההוצאות המשמעותיות ביותר הן עבור שמירה, ניקיון, משכורות והוצאת חול.  •

 

היבטים 
כלכליים: 

רף עו
 המעגנה

 משרדים, מסחר, בילוי ופנאי

 קיים בית קפה, חדר כושר, גלידריה ובית מלון.  מאחורי המעגנה טיילת הלאורך 

 ישנו בר שפועל בעונת הקיץ השייך למלון.

 מגורים

לפי אתר מדלן,  ברחוב הירקון מאחורי המעגנה,חדרים  3דירת  רהקרוב. מחיאין מגורים בעורף 
 ₪.מיליון  4.5-מוערך ב
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מאפיינים 
תכנוניים 
וחזותיים 

של 
המעגנה 
והעורף 
 הסמוך

 

כמעט ולא קיים שטח ציבורי פתוח בתחום המעגנה.  שטח המעגנה  -המרחב הציבורי הפתוח
היבש הינו שטח תפעולי ברובו המשמש למעבר כלי רכב ועל חלקו ממוקמים מבני המעגנה 

בבניין המנהלה/משטרה בחלקה ומספנה חיצונית. השטח המשרת את הציבור הרחב ממוקם 
הצפוני של המעגנה אך גם במקרה הזה מדובר על שטחים בשימוש מסחרי פרטי. העיריה ביצעה 
שיפוץ נרחב בכל עורף המעגנה המידי  ויצרה חיבורים אל העורף ואל החופים הסמוכים מדרום 

מנותקת בקיר ומצפון. מעברים אלה חסומים ע"י גידור ושערים עקב דרישות בטחון. המעגנה 
ובמפלס. עורף המעגנה וסביבות הבריכה מגוננים ומפותחים ברמה גבוהה כולל ריהוט רחוב, 

 תאורה וכו'.

שים לציבור הרחב. קיים יקו מים כמו גם המעגנה כשלעצמה אינם נג -נגישות הציבור לקו המים
כיווני ליוצאי גידור המפריד בין שטח המעגנה לבריכת גורדון עם שער המאפשר מעבר חד 

המעגנה. כמו כן קיים מעבר המיועד לרכב מדרום ומצפון. המעגנה גם אינה חשופה למתבונן 
 ממזרח בשל קומפלקס המבנים בכיכר אתרים והמבנים ממערב לו )בניין מנהלה(.

רציפים רחבים יחסים, וחזות אטרקטיבית, קיימת בקרת כניסה ]שערים[  -רציפים ואזורי עגינה
 רמת אחזקה גבוהה. מעגנת דגל כחול. מהרציפים. 

קיימים שירותים לעוגנים ובניין משטרה כחלק מבניין  -מבנים ציבוריים/מועדונים/שירותים
המנהלה. כמו כן קיימים מועדון צלילה וספורט ימי. המבנה קטן יחסית אולם בעל נראות טובה. 

 הכניסה המרכזית למעגנה צרה יחסית והינה חלק מהמבנה 

הינו חלק ממבנה המנהלה ומנכסי חברת הניהול. במבנה מסעדה, חנות  -סחרי במעגנהפיתוח מ
 ציוד ימי ובר.  ]פיתוח מוגבל[

בית הספר הגדול בארץ. מספר בודד של מבנים יבילים בדרום  -מבנים ושירותים לחינוך ימי
ה ע"ח המעגנה המשמשים ככיתות לימוד ואחסנת כלי שייט קטנים )גלשנים, סאפים מחוץ למבנ

 השטח הציבורי(

יבשה ממזרח למזח המזרחי, המתפרסים כמעט  אספנהקיימים מספנה ו -ספנהאמבנים ואזור 
 לכל אורכה של המעגנה. ע"ח השטח הציבורי הפתוח 

החיבור לחופים הסמוכים הינו דרך  הטיילת אולם נחסם ע"י  -הפיתוח והחיבור לחופים הגובלים
 הגידור של שטח המעגנה. 

בעורף המעגנה נמצאת כיכר  -עוצמות בינוי וחזית עורף המעגנה-עורף הצמוד למעגנה בינוי ב
אתרים העומדת כיום בפני תכנון מחדש. הכיכר חוסמת את הקשר ממזרח דרך שדרות בן גוריון. 

 מצב הכיכר ירוד ביותר וכן מצב החניה הגדולה מתחת לכיכר. 

קומה אחת וממזרח לה קו בתי  -יה נמוכהבעורף הצמוד נמצאת בריכת גורדון  עם מבנים בני
 המלון הגובלים בחופי הרחצה.

 את האחרונות בשנים פיתחה אביב תל עירית -טיילות, מתקנים, הצללות, מעברים -פיתוח שטח 
 גם וכוללת ישיבה בפינות,  צללותהב מלווה הטיילת. המעגנה לעורף המתקשרת החוף טיילת
 .הגלים שובר על ציבורית טיילת קיימת. אופניים מסלול

 של שייטה כלי י"ע תפוס השטח רוב) ובילוי לשהייה חוף שטחי פיתוח קיים לא  המעגנה בשטח
 (.והמספנה המועדונים, הימי החינוך
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היבטים 
 הנדסיים

 ראשי ומשני, בנויים אבן, אבן גרעין, מעליה שכבות סלעים שוברי גלים 

 ( Bermהגלים ע"י הוספת ברמה )חוזק שובר  2004טון. בשנת 8-0.5 -מ

 מטר בחזית הים. ע"י כך הורחקו הגלים המתנפצים מערבה  12ברוחב 

 .overtopping-ומאז ירדה באופן דרסטי תדירות ועצמת ה

, הבנויים ממשטחי בטון טרומיים הנשענים על מצופים ותפוסים ע"י מסגרות עם רציפים צפים
 מטה אולם אינם -תנועת הרציפים מעלהגלגיליות החובקות עמודים. כך מתאפשרת 

 יכולים לזוז לצדדים. 

 מימי. -אורכיים אופקיים. קשירת סירות באמצעות מצופים הקשורים לכבל תת מגני גומי

 חסרון: חבלים עלולים להסתבך במנועי הסירות.

 מטר.  4.0 – 2.5מטר. בתחום הבריכה: בין  4.0בפתח הבריכה: עומק בריכה: 

 מטר. 20-כ – בפתחרוחב תעלה 

מ"ק/שנה. הפינוי באמצעות מחפר ימי מסוג  4,000 -3,000  -החודר לבריכת המעגנה: כפינוי חול 
CSD  המזרים החול דרך צינור אל הים הפתוח ממערב לשובר הגלים הראשי. חב' אתרים

 מ"ק/שעה. 750רכשה מחפר חשמלי קטן בעל הספק  מעגנההמנהלת את ה

 תובנות
 מניתוח

 מצב סקר
 קיים:

התנגשות 
עם 

פעילויות 
ושימושים 
במעגנה 
 וסביבתה

המעגנה מוגבלת בקיבולת הסירות , הרחבת הקיבולת כרוכה בפיתוח נרחב והשקעות  •
 גבוהות

חסר שטח ציבורי פתוח ומזמין כמקום בילוי עירוני והכולל שירותים עירוניים צמודי חוף  •
 כגון מסעדות ובתי קפה

 טיפול בסירותחסרה גישת רכב נאותה לשרות ו •
 חסרה גישת רכב  וחניה למשתמשים  •
 וטיפול בסירות אספנהחסרים שטחי עורף במעגנה ל •
 חסר פתרון מתאים ובהיקף ראוי לחינוך ולספורט הימי  •
 חסר מקום/מבנה לפעילות מועדון משתמשים •

 תובנות
 מניתוח

 מצב סקר
 קיים:

מפגעים 
 סביבתיים

שמנים  שימוש בצבעים,מפעילות המספנה )השפעות סביבתיות פוטנציאליות כתוצאה  •
 וחומרים מסוכנים, עבודות שיוף(.

 תובנות
 מניתוח

 מצב סקר
 קיים:

בתחום 
ניהול 

 ואחזקה

שטח דרוש לחינוך הימי בשל הביקוש הגבוה לעומת מיצוי מקום במעגנה שגם כך אינה  •
 )בהתייחס לשטחי עגינה בלבד(. רווחית מבחינה תפעולית

 תובנות
 מניתוח

 הכנסות ממקומות העגינה בלבד אינן מספיקות לכסות הוצאות תפעול ושוטף, •
חסר שטח דרוש לחינוך הימי בשל הביקוש  -התנגשות בין שימושים ציבוריים ופיתוח כלכלי  •

 הגבוה לעומת מיצוי מקום במעגנה שגם כך אינה רווחית מבחינה תפעולית. 
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 מצב סקר
 קיים:

התנגשות 
אינטרסים 

בהיבט 
 הכלכלי

 תובנות
 מניתוח

 מצב סקר
 קיים:

בהיבט 
התכנוני 
והקשר 

עם 
העורף 
 העירוני

מעגנה בסדר גודל מתאים והכוללת את השירותים  אפשרפיתוח היסטורי של המעגנה לא  •
 ההכרחיים

פיתוח עורף המעגנה בשטח כה אטרקטיבי ויקר נוטה לקפח את הנדרש לפיתוח עורף מעגנה  •
 הכרחיים ראוי והכולל שימושים ושרותים

קיים קונפליקט  תפקודי וחזותי בין היבטים ביטחוניים )גידור שטח המעגנה( לבין הרצון לחבר  •
  את המעגנה למרחב העירוני.

  /מגמות 
 /תחזיות
תכניות 
 לעתיד

 העיריה מקדמת משטים ודיאלוג עם תושבי העיר.

"פינוי בינוי" לכיכר אתרים תשפיע רבות על המעגנה , הנגישות אליה, והשימושים  תכנית
 והשירותים בסביבתה.

 אתרים אבל כרגע אין תכניות רלוונטיות. מעגנתקיים רצון להגדיל את 

אפשרויות 
מיצוי 

פוטנציאל 
קיים, 

הרחבה 
ופיתוח 

 נוסף

 המעגנה כרגע מלאה, מנוצלת אופטימלית ובתפוסת יתר.  •

מגבלות הכניסה והעדר שירותים למעט המסעדה, גורמים לאי שימוש  -פתיחה ותכנון נכון •
 .מעגנהציבורי ורחב בטיילת ה

נושאים 
לטיפול 

 והסדרה:

חזות 
המעגנה 
והעורף 
 העירוני

 חיבור המעגנה לעורף העירוני והמרקם הבנוי הסובב והגברת הנגישות לקו המים.  •

 ולמשתמשים ומבקריםהסדרת הנגישות לרכב שרות  •

 הסדרת חניה בעורף המעגנה  •

 הסדרה של מבני החינוך הימי ומעבר למבנים קבועים. •

 הסדרה ושיפור השירותים הנדרשים בתחום המעגנה  •

לקהל המשתמשים ולמבקרים  השקעה בפיתוח המרחב הציבורי הפתוח על מנת להנגישו •
 ולהפכו לחלק מטיילת החוף ומוקד חוף הים בתל אביב. 
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 נמל תל אביב

 

 

 

 

 

 מערב העיר תל אביב-ממוקם בצפון מיקום
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שנת 
 1938 הקמה

תיאור 
 כללי

בפברואר  23-נמל תל אביב, הנמל העברי הראשון בארץ ישראל. הנמל נפתח רשמית ב •
 . עבודות1965באוקטובר  25תל אביב ביום  ה האחרונה עגנה בנמלי, האוני1938

הן בנמל תל אביב והן בנמל יפו, בעקבות  1965בנובמבר  3-הפריקה והטעינה הופסקו ב
 פתיחתו של נמל אשדוד. 

 בריכת הנמל נסתמת בחול בקצב מהיר בשל תכנון לקוי של פתח הנמל.  •
 מ' צפונית לפתח הנמל. 300פעולות חפירה ימית מבוצעות באופן קבוע, החול נשפך  •
חה בשנים האחרונות אתר תיירותי ומוקד משיכה מטרופוליני פית‘ אוצר מפעלי ים‘חברת  •

המבוסס על שמירה על יחודו של הנמל ועל הסממנים האותנטיים שלו. כחלק מתהליך 
השיקום והפיתוח, שיקמה "אוצר מפעלי ים" את מבני הנמל ההיסטוריים, ופיתחה את 

מסחר גדולים. שטחים  השטחים הציבוריים )הטיילות והמזח( וכן נוספו במבני הנמל שטחי
 אלה, מארחים במהלך השנה אירועים שונים לרווחת מבקרי הנמל.

מסגרת 
 תפעול

חברת אוצר מפעלי ים מנהלת את נמל תל אביב מיום הקמתו, ובשנים האחרונות אחראית על 
תהליך השיקום והפיתוח, במהלכו עוצב הנמל מחדש, והפך מאתר היסטורי למקום מפגש ובילוי 

 .1.1.2018-חברת אתרים הופקדה לניהולו ע"י עיריית ת"א החל מה חווייתי.

 שימושים 

 ופעילויות

 סירות דייגים בודדות.  4כיום, אין פעילות ימית בשטח המעגן למעט עגינת 

 השמשת הנמל כמרכז לחינוך ימי.קיימת מגמה ל

שטח 
 המעגן

 אין מעגן/מעגנה מוגדרים בשלב זה

שטח מים 
כלוא בין 

שוברי 
הגלים 
)ללא 

פרוזדור 
 הכניסה(

 דונם 14-כ

אורך חוף 
תפוס 

 ישירות
 מטר 225-כ

מצב 
 -תכנוני

תכניות 
 מפורטות

 

מצב 
 -תכנוני

 (2006-)מ 3208תכנית תא/
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תכניות 
 מפורטות

התכנית קובעת את מתחם נמל ת"א ואולמות שפך הירקון כאזור בילוי, נופש, פנאי ומסחר  •
 והסדרת זכויות הבניה בהם, כולל מגבלות גובה ועיצוב.תוך ניצול המבנים הקיימים 

במתחם השימושים הבאים: אזור מסחרי מיוחד בו מותרים בתי אוכל, מסחר קמעונאי,  •
סטודיו וגלריות, מתקני שעשועים, מועדון צלילה וספורט ימי, בתי מלאכה לכלי שייט, 

שים נלווים אחרים. אזור תאטרון, קולנוע, אולמות קונצרט וכד', משרדים, מחסנים ושימו
 נמל )מעגנה( בו מותרים שימושי ספורט ימי, עגינת סירות, לא כולל דוברות או רפסודות.

טיילת חוף רחבה ושטחי עורף מסחריים. בטיילת ובעורפה מותרים דוכנים, פרגולות,  •
הצללה, חניה, כבישים, שווקים ניידים, בתי קפה, פאבים ומסעדות פתוחות, תחנות 

 טרנספורמציה זעירות וריהוט רחוב לסוגיו. תקבע תכנית פיתוח לאזור הטיילת.

 

 חינוך ימי
ספורט ימי ללא תוספת כלי שייט לחינוך ימי/כלי שייט פרטיים.  ,כרגע מתוכנן להפעיל בנמל

 יהוו את עיקר פעילתה של מעגנה זו. כוללת מחסנים לספים, קייקים וגלשני רוח. אלו  תכניתה
  ביטול הכרזת הנמל ע"י משרד התחבורה()יכול והדבר יגרור 

היבטים 
 סביבתיים

ואילו  מ' 2-3-המזח המערבי לנמל נבנה על רכס טבול טבעי בעומקי מים רדודים של כ •
 הבריכה של המעגן נחפרה באזור בו היו מצויים רכסים טבולים וסלעי חוף. 

המערבי של הנמל ניתן למצוא את המשכו של האזור הסלעי הטבול וכן בטווח העומקים  בצידו •
מטרים ממערב מצוי רכס טבול שהינו נישה אקולוגית חשובה. רכס זה אינו מושפע  6-7

 ממבנה המעגנה. 
כגון זיהום ים, פסולת  כיום לא מתבצעת עגינת כלי שייט במעגן ועל כן אין השפעות סביבתיות •

 וכיו"ב.

היבטים 
כלכליים: 

פנים 
 מעגנה 

אין פעילות בשטח המעגן, על פי נציגי חברת אתרים, הנמל מיועד בעיקרו לספורט ימי  •
 ולכלים לא ממונעים. 

 בנמל קיימים מחסנים לסאפים, קיאקים וכלים קטנים לא ממונעים.  •
 

היבטים 
כלכליים: 

עורף 
 המעגנה

 מבקרים

ים" על פרויקט שיקום לנמל תל אביב והפיכתו הכריזה חברת "אוצר מפעלי  2001בשנת  •
 למתחם תרבות, בילוי ופנאי, הפתוח לציבור.

 אלף מבקרים בשבוע.  120-מיליון אנשים מבקרים בנמל בשנה, ובממוצע כ 7-כיום, כ •

 המקום מהווה אחד מהנקודות "החמות" ביותר בארץ לתיירות נכנסת.  •
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מאפיינים 
תכנוניים 
וחזותיים 

של 
המעגנה 

עורף וה
 הסמוך

 

בשטח הטיילת ועורפה קיים שטח רחב ידיים בחזית הפונה לים ולנמל  -המרחב הציבורי הפתוח
ובה פיתוח אזורי משחק, בילוי, טיול וישיבה בשטח פתוח.  האזור אטרקטיבי ברמת פיתוח גבוהה 

 ומושך המוני מבקרים כל ימות השבוע ובמיוחד בשבתות וחגים. 

 קו המים תחום בגדר אולם בסמיכות לו קיים שטח ציבורי פתוח ונרחב.  -נגישות הציבור לקו המים

 לא קיים -רציפים ואזורי עגינה

לא קיימים שרותי מעגנה אולם קיים שטח מסחרי הכולל מגוון  -מבנים ציבוריים/מועדונים/שירותים
 שירותים מסחריים כולל הסעדה ובילוי. 

קיימים שרותי מסחר ובילוי המשמשים כמוקד עירוני ואינם קשורים  -הפיתוח מסחרי במעגנ
 ישירות למעגנה.

 לא קיים ]מתוכנן להוסיף בעתיד[ -מבנים ושירותים לחינוך ימי

 לא קיים למעט מספר  מחסנים לסאפים, קיאקים וכלים קטנים לא ממונעים. -מבנים ואזור אספנה

 אזוריפיתוח נרחב הכולל טיילת דק,  -סככות, אזורי ישיבה וכו'-בינוי נוסף בתחום המעגנה 
 שוטטות, ישיבה )אבן(, משחק. חוסר באזורי הצללה טבעיים)צמחייה( ומלאכותיים )סככות(. 

 חיבור ישיר לחוף מציצים מדרום )טיילת דק(  -הפיתוח והחיבור  לחופים הגובלים

 יה לטיילת שמובילה לחוף הצפוני מעבר לירקון ולכוון מעגנת רידינג.חיבור דרך משטחי החנ

חלק מקומפלקס בינוי עורף נמל  -עוצמות בינוי, וחזית עורף המעגנה-בינוי בעורף הצמוד למעגנה
תל אביב )האנגרים( ומאחוריו אזור מגורים מעורב עם מלונאות בחלק הדרומי מפותח כיום חלקית 

והסדרת האזור, כולל תוספות בינוי משמעותיות. בחלק המרכזי מבני וקיימות תכניות להרחבה 
מבנים זמניים בשטח "גני התערוכה" המיועד לפיתוח ובינוי נוסף  –משרדים ומסחר. בחלק הצפוני 

 בהיקף נרחב.

פיתוח טיילת אטרקטיבית כחלק מקומפלקס  -טיילות, מתקנים, הצללות, מעברים  -פיתוח שטח
 של נמל תל אביב.

יבטים ה
 הנדסיים

, בנויים קירות בטון המבוססים על גבי רכס כורכר בעומק מים מאד רדוד. שוברי גלים ראשי ומשני
. שני שוברי גלים ניצבים לחוף 1938-. הנמל נפתח ב1938 – 1936נבנו ע"י הבריטים בשנים 

יוצרים פתח הפונה מערבה באופן שאינו מונע כניסת גלים לתוך הבריכה, עובדה המונעת כמעט 
 גינת כלי שייט. לחלוטין את השימוש בבריכה לע

 רך שובר הגלים ומעלות וא 288מטר וכיוונו  100-הוא כאורך שובר הגלים הדרומי 

 מעלות 285מטר וכיוונו  50-הצפוני הוא כ

 קיים רק קיר היקפי מסביב לבריכה – רציפים

 אותם כלי שייט בודדים )סירות קטנות( הנכנסים לבריכה, ת העגינה: שיט

 בעיקר בצד הדרומי של הבריכה, הרחוק מהפתח. נקשרים לקירות ההיקפיים, 

 פרטיים משלה. מגנים. כל סירה דואגת לעצמה באמצעות מגניםאין גומי:  מגני

 בצד הדרומי יש הצטברות של חול העולה לעיתים מעל מפלס בריכת המעגנה: 

 מטר. 1.0המים. בשאר חלקי הבריכה ובפתח, העומק הוא בסביבות 

 מטרים, נחפרה בקרקע חולית בתוך תחום היבשה, X 60 200מידות הבריכה 
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 לשימוש דוברות המטענים.

 התעלה בין שני שוברי הגלים )שני קירות בטון( רדודה מאד, תעלת גישה: 

 מטרים. 35-מטר בלבד. רוחב התעלה בין הקירות, כ 1.5בסביבות 

 : מאחר ופתח הנמל פונה מערבה לים הפתוח, חודרים גלים לתוך פינוי חול

 בריכה ומביאים איתם גם את החול. החול מצטבר בבריכה ונדחק לצידה הדרומי. ה

 על מנת לשמור לפחות על מראה של בריכה, נדרשת חפירת תחזוקה שוטפת ואכן 

 חופר בבריכה ומזרים את החול לחוף שמצפון לנמל,  CSDמחפר קטן קבוע, מסוג 

 בין הנמל לשפך הירקון.

התנגשות 
פעילויות 
 ושימושים
במעגנה 
 וסביבתה

שטחי עורף כמו גם שטחי רציף לפעילות  שיידרפיתוח של ספורט ימי והפעלת המעגנה  •
 . משלימה ונגישות כלי רכב העשוי להיות ע"ח פעילות העורף המסחרי

מפגעים 
 סביבתיים

קיים מפגעים בשטח מפעילות מסחר וריבוי משתמשים )זיהום ימי, פלסטיקים, בקבוקים  •
 וכו'(.

תחום 
ניהול 
 ואחזקה

 בניהול חברת אתרים •

היבט 
תכנוני 
והקשר 

עם 
העורף 
 העירוני

מוקד פעילות עירוני אינטנסיבי הנהנה מפיתוח היסטורי ליד הים ובתחום המים. מתוכנן פיתוח  •
רב היקף בשטחי העורף הצמוד והקרוב לשימושים עירוניים מגוונים. פיתוח אפשרי בתחום 

ויתאים בעיקר לסירות קטנות וחינוך ימי. כל פיתוח משמעותי הבריכה הקיימת הינו מצומצם 
 נוסף של המעגנה פירושו בנית שוברי גלים והרחבת שטח המעגנה.

  /מגמות 
 /תחזיות

תכניות 
 לעתיד

 הפיכת המעגנה הקיימת למעגנת ספורט ימי וכלי שייט קטנים )לא מנועיים( לטובת חינוך ימי •

אפשרויות 
מיצוי 

פוטנציאל 
קיים, 

הרחבה 
ופיתוח 

 נוסף

מיצוי החלל הימי הלא מנוצל במעגנה לטובת השימושים המוזכרים לעיל, תוך פיתוח סינרגטי  •
 ימי ואזורי מסחר/פנאי נוךוחישל ספורט 
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 מעגנת רידינג ושדה דב

 

 

 

מעגנת 
 שדה דב
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מעגנת 
 רידינג

 

חוף הים של צפון תל אביב, בצמוד לגדה הצפונית של שפך הירקון ובצמוד לגבול הדרומי של  מיקום
 של תחנת הכוח רדינג. רקירושדה התעופה "דב", בצמוד לבריכת ההשקטה למי 

שנת 
 . 1938והושלמה בספטמבר  1937תחנת הכוח החלה להיבנות בסוף שנת   הקמה

תיאור 
 כללי

 . 30-תחנת הכח הוקמה בשל ההתפתחות המהירה של תל אביב בשנות ה •
 חומר הבערה המקורי היה מזוט שהפעיל יחידת יצור קיטורית, שהוזן בצנרת ממצופים בים.  •
הוסבה התחנה לשימוש בגז טבעי ובכך חל שיפור משמעותי מבחינת זיהום  2006בשנת  •

מאשדוד אל מתקן קבלה במעגנת רדינג בת"א האוויר. קו צינורות להולכת גז טבעי הונח בים 
 בכניסה לתחנת הכח.  PRMS-ומשם ל

את בריכת הקירור חוצה גשר הולכי רגל. שטח בריכת הקירור ממזרחו מתופעל באופן שוטף  •
 מ"ק/שעה של מי ים לצורך קירור.  68,000על ידי חח"י לשאיבת 

תם בחפירה ימית תחזוקתית מ"ק חול שיש לפנו 5,000 -לתחום הבריכה חודרים כל שנה כ •
 על מנת לאפשר פעולה תקינה של הבריכה ומניעת כניסת חול למערכות הקירור.

מסגרת 
 תפעול

שטח המעגנה הועבר מחח"י לעיריית תל אביב. זו העבירה את הניהול ותפעול המעגנה לידיה 
 של חברת "אתרים". 

שימושים 
 ופעילויות

 כיום משמש את חח"י כבריכת השקטה.

קיבולת 
מקומות 

 עגינה

מקומות עגינה למעגנה   700-800-מקומות עגינה למעגנה הקטנה הקיימת וכ 300 -כ–מתוכנן 
 מעגנת שדה דב -המורחבת

שטח 
מעגנת 
 רידינג

 דונם 100-כ

שטח מים 
כלוא בין 
שוברי 
 הגלים

 דונם 58-כ

גודל 
שימוש 

 רידינג ובמעגנת שדה דב עוד לא ידועדונם שטח יבשתי במעגנת  30-כ
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יבשתי 
תפעולי 
 מתוכנן 

אורך חוף 
תפוס 
 ישירות

 מטר 610

מצב 
 -תכנוני

 תכניות 

 3שינוי א  10תמ"א 

 13שינוי יעוד השטח למעגנה, לפי תמ"א 

 בהכנה -13שינוי -5תמ"מ 

 טיילת חופית וציר ירוק עירוני ראשי •
 מעגנת נופש, ספורט ודיג •
 פארק חופי •

 ת' מתאר לכל ת"א  -5000תא/

 מעגנת נופש, ספורט ודיג •
 ים בתחום שיפוט עירוני •
 אישור כל השימושים הנדרשים למעגנה •

 ת' מתאר מקומית שמסדירה את החוף -3484תא/

 הקצאת זכויות •

מצב 
 -תכנוני

מעגנת 
 דב שדה

 ורידינג

 בהכנה -ת' מתאר מקומית -507-0524777

 השמשת מעגן רידינג למעגנה פעילה •
 מקומות עגינה 300 •
שירותי מעגנה ותפעול הכולל מבנה לשירותי המעגנה )משרדים(, מלתחות  -יבשתיתחום  •

 ושירותי חוף, תפעול ושירותים מסחריים ומנוף תפעולי
 התקנת רציפי הגנה והתאמות בשובר הגלים -תחום ימי •
 חיבור לעיר מדרום ע"י גשר הולכי רגל ודרך שירות •
 חינוך ימי מתוכנן בחלקה הצפוני של המעגנה.  •
 התכנית צריכה להתמודד עם מגבלות בשטח הנובעות מתחנת הכח וקו הגז:  •

 של תחנת כח. prms -לחיבור הגז הטבעי לרשת הארצית, חיבור ל -תחנה חופית

 בהכנה -ת' מתאר מחוזית -רובע שדה דב

סירות הכוללת רציפי  700-800 -לכ  -מעגנה גדולה -תכנית רעיונית לפיתוח מעגנת שדה דב  
 עגינה:

 נגישות מן הרקמה הבנויה שממזרח, דרך רובע שדה דב, לכיוון רצועת החוף שממערב לה.
 פארק חופי 

 רצועת חוף מגוונת הן מבחינת השימושים והן מבחינת האופי הטבעי אל מול העירוני.
 תכנון מעגנה נוספת מורחבת  ובית ספר ימי

, מספנה, אחסנה יבשה, תייעודיוהפרוגרמה כוללת את התחומים הבאים: רציפי עגינה, תשתיות 
 (. שייטמנהלה ותפעול המעגנה, שימושים ציבוריים ומסחריים )ובכלל זה, מועדונים ובתי"ס ל

היבטים 
 הנדסיים

 

, ראשי ומשני, מקיפים את בריכת המעגנה בצורת משולש. בתוך הבריכה נמצאות שוברי הגלים
פיתוח תחנת הכוח ובריכת ההשקטה  עוד סוללות אבן ששימשו בעבר כשוברי גלים לפי שלבי

 הצמודה לה.
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שובר הגלים הראשי )הצלע הדרומית של המשולש( מתחיל בגדה הצפונית של שפך הירקון ואורכו 
מ'. עומק הים  7-+. רוחבו כ6 -טון. גובהו של שובר הגלים  9מ', בנוי מסלעים בגודל עד  600-כ

 מ'.6 –בקצהו המערבי של שובר הגלים 

 המשני )הצלע הצפונית של המשולש( דומה במבנהו ההנדסי לשובר הגלים הראשי.שובר הגלים 

 מ"ק בשנה, שיש לפנות בחפירה ימית. 5,000-לתחומי הבריכה בכמות של כחדירת חול 

 בפנים הבריכה -2.5 -בפתח הבריכה ל -5עומק הבריכה בין 

 הגלים. התקנת רציפי עגינה צפים תוך ביצוע התאמות הנדסיות בשובר רציפים:

התנגשות 
עם 

פעילויות 
ושימושים 
במעגנה 
 וסביבתה

 לחח"י הקירורהפעלת המעגנה תיצור פוטנציאל עגינה גדול לת"א, שיתואם עם הזרמת מי  •

מפגעים 
 סביבתיים

בניית המעגן הקיים השפיעה היסטורית בעיקר בהמשך החוף מצפון לו למשך תקופה מסוימת  •
 משקל.אחרי ההקמה עד להגעה לשיווי 

הרחבה עתידית  ]בהתאם לתכנית הגדולה[ עלולה לגרום להיצרות בקו החוף הצפוני והגברת  •
האנרגיה המגיעה לסלעי החוף והרכסים הטבולים באזור החופי הרדוד ולהשפיע על אוכלוסיות 

 החי שבבתי גידול אלה.

בתחום 
ניהול 
 ואחזקה

 לא קיים בשלב זה

היבט 
התכנוני 
והקשר 

עם 
העורף 
 העירוני

 "שדה דב" העתידית.  תכניתפוטנציאל עירוני וכלכלי גבוה ]מותנה בתכנון[ כחלק מ

  /מגמות 
 /תחזיות

תכניות 
 לעתיד

מקומות עגינה,  300-מעגנה קטנה שתכיל כ -למצוקה מסויםמעגנת רידינג ה"קטנה" כמענה  •
 מקומות סה"כ. 800 - 700- לאחר מכן באישור התכנית "הגדולה" 

 ה"גדולה" כחלק אינטגרלי מרובע "שדה דב".  גרידינמעגנת  •
 תכנון מעגנה נוספת ובית ספר ימי לעיר תל אביב.  •
, תייעודיוהפרוגרמה למעגנת שדה דב כוללת את התחומים הבאים: רציפי עגינה, תשתיות  •

מספנה, אחסנה יבשה, מנהלה ותפעול המעגנה, שימושים ציבוריים ומסחריים )ובכלל זה, 
 (. שייטובתי"ס למועדונים 

 בינוי המעגנה והרחבת המעגנה הקטנה והוצאת מפגעים  דורש עלות כספית רבה. •

אפשרויות 
מיצוי 

פוטנציאל 
קיים, 

הרחבה 
ופיתוח 

 נוסף

 יצירת המעגנה הקטנה והשמשתה בפועל.  •
כלי  300-אפשרות לפיתוח בטווח הקצר בעלות כלכלית מזערית באופן יחסי. מקום עגינה לכ •

 שייט. 
אם יוחלט להפעיל את בריכת הקירור כמעגנה, לא יהיה בעורף המעגנה אזורי שירות בהיקף  •

 .ראוי
 מקומות עגינה בטווח הארוך. 700-1000-הרחבת המעגנה לכ  •
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 הרצליהמעגנת 

 

 

 

 

 

 החוף הדרומי של הרצליה בצמוד לרכס הכורכר ותל מיכל מיקום
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שנת 
 הקמה

 1995המוקדמות , פתיחה בשנת  90 -תחילת ההקמה בשנות ה

תיאור 
 כללי

 מקומות עגינה.  750-במעגנה כ  •
תהליך הקמה: היזמים זכו במחצית משטח המתחם לצורכי מסחר, נופש ותיירות, בתמורה  •

 להקמת המעגנה על כל מתקניה.
 הוכרזה כנמל בינלאומי.  •
 מרכז חינוך ימי פעיל הכולל צופי ים, פעילות עמותת אתגרים ונוספים •
 במעגנה  מתקיימות במהלך השנה תחרויות שייט ארציות ובינלאומיות. •
הגדול בישראל, תחנת דלק ימית, בתי מלאכה, מנוף הרמה,  אספנהשירותים במעגנה: מרכז  •

 אחסנת סירות ביבשה. 
פתוח לגישת הקהל הרחב, ובכלל זה שובר הגלים שאורכו יותר מקילומטר,  מעגנהשטח ה •

 .והמתפקד גם כמעין טיילת
המעגנה כוללת: שטחי תיירות ונופש, כיכר עירונית, קניון, בתי מלון ודירות נופש פרטיות  •

 שאינן חלק מהמנגנון הכלכלי של המעגנה. 

מסגרת 
 תפעול

 מנוהלת ע"י החברה כלכלית הרצליה המעניקה זיכיונות ליזמים מעגנהה

 שימושים 

 ופעילויות

 מטר. 35 יאכטות באורך-עגינת סירות נופש בתוכם מגה •
 .כלי שייט באספנה יבשה 62-כלי שייט, כיום ישנם כ 100-מיועד ל כ –אספנה יבשה  •
 שייט מסחרי •
 בתי ספר ללימוד שייט •
 תיירים •
 בליינים •
 מגוון אירועי שייט ומשטים בינלאומיים וארציים. מעגנהבמהלך השנה מתקיימים ב •
בשנים האחרונות מספורט המקום מהווה  מוקד משיכה לכל חובבי הספינות והשייט שהפך  •

 נמצאת בתפוסה מלאה. מעגנהיוקרתי לספורט עממי. ה

קיבולת 
מקומות 

 עגינה

 מקומות 750-כ

 

 סל סירות

 (166(, סה"כ )158(, פרטי ,)8מ': מסחרי ) 7סירות עד  •
 (317(, סה"כ )278(, פרטי ,)39מ': מסחרי ) 7-24ספינות  •
 (1מ': פרטי ,) 24אוניות מעל  •
 2עבודה, רשויות וכו': ספינות שרות,  •
 221דגל זר :  •
 43בי"ס ימיים: •

 (750( סה"כ )701( פרטי )49סה"כ כלי שייט במעגנה: מסחרי )

שטח 
 המעגנה

 דונם 137

שטח מים 
כלוא בין 

שוברי 
הגלים 
)ללא 

פרוזדור 
 הכניסה(

 דונם )כולל רציפים( 120
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שטח מים 
לסירה 

לפי 
קיבולת 

 מתוכננת 

 מ"ר 160

שטח 
יבשתי 

 תפעולי 

 דונם 17

אורך חוף 
תפוס 

 ישירות

 מטר 790

אורך חוף 
 לסירה

 מ' 1.03

מצב 
תכנוני  
תכנית 
 נוספות 

 חזית חוף הים הרצליה -2202תכנית מתאר הר/

בעקבות התכנית להגנת המצוק, עיריית הרצלייה והחברה לפיתוח תיירות הרצליה יזמו את  •
 גלים מנותקים מצפון למעגנה.הכוללת שוברי  2202התכנית הר/ 

חופים מוכרזים והסדרת מסחר  3הרחבת החוף, פיתוח הטיילת לכל אורך החוף, הוספת  •
 ושירותי חוף קיימים וחדשים, הסדרת מוקד מסחרי בירידה מכיכר דה שליט.

 פיתוח טיילת מצוק והגנת המצוק.  •
 שמירה על מצב קיים. -אזור סידני עלי •

מצב 
 תכנוני

הגנה על 
 וקהמצ

 הגנה על המצוק -9/13תמ"א 

התכנית מגדירה את השטח מצפון למעגנת הרצליה כשטח להגנה ימית. שתקבע בתכנית 
 מפורטת.

 אתרי אחסון חול בים -9/13תמ"א 

 דונם בתחום המים 486 -אתר אחסון הרצליה

מקסימלי מטר, גובה  4מיליון מ"ק, עובי שכבת ערום לא תעלה על  1.5נפח האחסון לא יעלה על 
 מטר מתחת לפני הים. 17עד 

 א' /9/13תמ"א 

 .מעגנהמגדירה שטח להגנה זמנית מצפון ומדרום ל
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מצב 
תכנוני : 
תכנית 

מפורטת 
 מאושרת

 

 

מצב 
תכנוני : 
תכנית 

מפורטת 
 מאושרת

 

 -(1995 -א )מ 2003תכנית הר/ 

 כוללת את אזור המעגן, אזור מלונאות ונופש, אזור שטחי ציבור ושובר הגלים.    •

באזור המלונאות והנופש מותרת מלונאות ודירות נופש, בשילוב עם מסחר בזיקה  •
 לתיירות ושייט )כגון בתי קפה, מסעדות, וחנויות(.

 (. 1990 -מ 2א  2002א +  2002הר/ -ו 1994 -מ 2003הר/ -)תכניות קודמות •

בשטח הפתוח תותר תחזוקה כלי שייט, מבנה לאגודות הספורט הימיות, בי"ס ללימודי  •
, מועדון שייט, מוסדות )משטרה, מכס, וכו' (, מעגנהימאות, מבנה משולב למנהלת ה

 שטח החפה לסירות, מדרון השקה לסירות ומקום יציאה לגלשנים וסירות ספורט לים.

ת אבן, או כיסונים ממולאים בחול או בטון. הבניה קירות הים יהיו מבטון או פלדה, סולל •
 תבטיח מבטים חופשיים לכיוון הים ורצועת מעבר חופשי, ויוסדר קשר פיזי

להולכי רגל מהשטח הציבורי בגב המצוק אל חוף הים, אל רצועת המעבר החופשי, וכן  •
 יובטח ייצוב המצוק.
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מצב 
 -תכנוני

תכניות 
 נוספות

 

מצב 
תכנוני : 
תכנית 

  מפורטת

 –א )בהכנה( 2410תכנית הר/מק/
 התחדשות מתחם הארנה בתחומה של מעגנת הרצליה וללא שינוי שימושים מותרים.  •
 עיקרי הוראות התכנית מתייחסות בין היתר: •
 לשינוי חלוקת שטחי הבניין הכוללים המאושרים •
 לשימושיו נהשינויים במערך הפנימי והתאמת המב •
 לציבור בתחום הבנוי כיוםשינוי מקום זיקת הנאה  •
תוספת קומות עבור מפלסים פנימיים )תוספת קומות חלקית מעל גג  –שינויים בבינוי  •

 הארנה הקיים(.
שינויים בחזיתות הקיימות ותוספת אלמנטי הצללה מעבר למבנה הקיים על השטחים  •

 הציבוריים הסובבים

תשתיות 
והיבטים 
 תפעוליים

 תחזוקת המעגן

 חברה עירוניתתפעול באמצעות  •

 לאחרונה עברה שיפוץ רציפים, צביעה, בולרדים ופדסטלי חשמל חדשים •

 במצב תחזוקתי גבוה, נקיה ומסודרת  מעגנהה •

 מפעילה את תכנית "הדגל הכחול" •

 תשתיות לכלי השייט

 חשמל •

 תשתית מים מתוקים •

 תחנת תדלוק לסולר ובנזין  •

  מעגנהמספנה ומנוף מופעל ע"י ה •

 תשתיות לעוגנים

 מוקדים שונים 3שירותים ומקלחות לעוגנים ב  •

 מאוד הומועדון שייטים ברמה גבוה מעגנהמשרדי  •

 מסעדות, מרכז מסחרי  ,חנות לציוד ימי, בתי ספר •

 החינוך הימי
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 מספר גופים לחינוך וספורט ימי כולל צופי הים הרצליה מעגנהפועלים ב •

 חסר תשתיות לקיום פעילות כיתות וציוד •

 ינה לחינוך הימיחוסר במקומות עג •

 מנוף מיוחד להורדת נכים לסירות •

 עורף המעגן

 טיילת צמודה מסעדות ופעילות תיירותית מגוונת •

 קניון ארנה בתי מלון מתחמי מגורים •

 חניה בקניון ארנה ושני חניונים חיצוניים •

 חוסר במקומות חניה בסופי שבוע וברציפים המערביים •

 חלוקת המעגן

 גדולהפתח רחב ובריכת התארגנות  •

 מעגנות ופרוסה על שטח גדול 3מחולקת ל  •

 רציפים בגדלים שונים ואצבעות תמיכה היוצרות "תאי עגינה" 22סה"כ  •

 מטר 60כלי שייט בגדלים שונים עד  740בתפוסה מלאה ומותאמת לכ  מעגנהה •

 מערכת העגינה במורינגים בעיקרה  •

 

 חינוך ימי

לחינוך ימי, , כגון בית הספר שייטבהרצליה ישנה פעילות ימית ענפה של מספר ארגוני  •
. הפעילות מתחלקת בעיקר בין ים הרצליה, בני הרצליה שייט, בית הלוחם, ועוד-צופי

 לבין חוף זבולון. מעגנהה

 מספר החניכים והתלמידים במרכז הימי גדל ביחד עם אוכלוסיית העיר )והאיזור(. •

חניכים ותלמידים במסגרות שונות. ההערכה היא שעד  1300-פעלו במרכז כ 2016בשנת  •
 מספר החניכים והתלמידים יהיה גדול פי שלושה. 2021שנת 

 חלוקת הפעילות כיום: •

 תלמידים במסגרת בית ספר ימי 500חינוך פורמלי:  •

 חניכים 350צופי ים  •

 חניכים 200בני הרצליה  •

 תלמידים 250צמי"ד  •

מ"ר(,  20ועגינה במעגנת הרצליה כוללים חללים לאחסון ציוד סיפון ) שטחי האחסנה •
כלי שייט, מקום עגינה  25סירות מנוע ועוד  15מ"ר(, מקום עגינה הכולל  100כיתות )

 טסיאופטימכלי שייט הכוללים קייקים, סאפים, גלשני רוח, גשלני גלים,  140יבשה ל 
 ולייזר. 

 תובנות:

 ואזור כיתות הלימוד נדרשת הרחבת אזור העגינה •
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היבטים 
  סביבתיים

 בחלקה חול הצטברות היו האקולוגי בהיבט הטבעי באזור שחלו העיקריים השינויים •
 מבניית כחלק. חוף סלעי ורצועת טבעיים טבולים סלעים שכיסה מעגנהה של הדרומי

 .החוף על להגנה חוף מנותקי גלים שוברי נבנו המעגנה

 7-9 של העומק לצפון ממשיך והשרטון הראשי הגלים שובר לאורך לחו של צבירה חלה •
 מצפון והן מעגנהל מדרום הן החוף בקרבת הים של גדולה העמקה חלה לכך בנוסף. מטר

 .מעגנהל שמצפון הגלים לשוברי

" עומדים" מים יציאת, הזרימה בכיווני שינויים בעיקר הן באזור כיום האקולוגיות ההשפעות •
. מעגנהה ותפעול השייט בכלי שמקורם זיהומים יציאת וכן מסביבה לשטח מהמעגנה
 . גדול מים גוף המעגנה של היותה עקב נגרמות אלה השפעות

 ".כחול דגל" תו בעלת הינה המעגנה •

 ששירותים למרות. פסולת ואיסוף שמנים, ביוב, שיפולים מי לשאיבת תשתיות קיימות •
 אמצעים קיימים, כן כמו. שימוש בהם עושים אינם העוגנים מרבית, בחינם ניתנים אלה

 . כנדרש ודלקים משמנים ים זיהום באירועי לטיפול

 שיפוץ לעבור ועומדת היטב מתוחזקת התחנה. הגלים שובר בתוך מצויה התדלוק תחנת •
 .הסביבה להגנת המשרד והנחיות דרישות י"עפ אלה בימים נוסף

 . אוויר יניקת' מע באמצעות במספנה מוסדרת שייט כלי ושיוף צביעת פעילות •

 .במים העגינה מקומות' למס בנוסף שייט כלי 100-כ -משמעותית יבשה אחסנה במעגנה •

היבטים 
כלכליים: 

פנים 
 מעגנה 

 מעגנההקמת ה

, מעגנהכללה את שובר הגלים, קירות הים ויתר המתקנים הרלוונטיים. בעורף ה מעגנההקמת ה
 יח"ד והוקם קניון גדול.  1,200-נבנו ונמכרו כ מעגנהכחלק מהקמת ה

 עלויות הקמה

מיליון דולר )נכון לשנת ההקמה(. על פי עלויות קיימות עבור אורך שוברי הגלים, ובהנחה  50-כ
 ₪. מיליון  340-מהעלויות הכולל, הוא כ 70%ששוברי הגלים מייצגים 

  PPP –שיתוף פעולה 

קרקע ללא עלות כחלק מההשתתפות שלהם בהקמתה.  נהמעגהממשלה והעירייה העמידו ליזם ה
 בשלמותה הועברה לבעלות העירייה.  מעגנהתמורת העמדת הקרקע, ה

 מעגנהאומדן תקבולים בגין נדל"ן שבעורף ה

אלף מ"ר בנוי. ערך הקרקע, לפי המחירים היום, הוא  100-יח"ד ונבנו כ 1,000-נמכרו כ מעגנהב
 ₪. מיליארד  1-נאמד בכ מעגנהומדן שווי הקרקע למגורים בלכל מטר בנוי. סך א₪ אלף  17-כ

 ₪. מיליון  800-, נאמד בכמעגנהרווח היזם , תקבולים פחות הוצאות הקמת ה

 מעגנהניהול ה

תאגיד עירוני בבעלות  –מתבצע על ידי החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה  מעגנהניהול ה
מהתפעול השוטף מועברים לשימושים מגוונים בולים קהת. 1985עיריית הרצליה שנוסד בשנת 

 לפי החלטת החברה העירונית.  

 

היבטים 
כלכליים: 

פנים 
 המעגנה

 כלי שייט, מעגנה ושירותי עגינה

 במעגנה רשימת המתנה למקום עגינה. •
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קיים ביקוש של סירות וספינות תיירים, העוגנים על בסיס מקום פנוי, כאשר בעת יציאה  •
 שעות מתאפשרת עגינה כפולה במקום העגינה שלה.   24של סירה מעל 

 תעריף עגינה עבור כלי שייט מהגבוהים בארץ.  •

 תעריף עגינה של סירות תיירים נמוך בהשוואה לתעריף עגינה של מקומיים.  •

 לטיפול ואחזקת סירות מכל רחבי הארץ.  מעגנהתמשים שונים מגיעים לסירות ומש •

מבנה זה מספק ₪. מיליון  3.5-הוקם מבנה לאחסנה יבשה בעלות של כ 2015בשנת  •
מטרים. במעגנה  10מקומות עגינה לכלי שייט קטנים שאורכם לא עולה על  100-מענה לכ

 תפוסה.  60%-בוע. כיום בכמלגזה ייעודית לעניין זה ורציף צף לעגינה בסופי הש

 תקציב

 בשנה.₪ מיליון  25-הן כ מעגנההכנסות ה •

 . (ימית חפירה) מההוצאות עבור דרדג'ינג 10%-בשנה, כ₪ מיליון  17.5-הוצאות של כ •

 הוצאות אלו כוללות הוצאות עבור תיקון רציפים, שובר גלים ועוד.  •

 

היבטים 
כלכליים: 

עורף 
 המעגנה

 מסעדות ופעילות תיירותית מגוונתטיילת צמודה כללי: 

 קניון ארנה ]לשעבר[ , בתי מלון, מתחמי מגורים,

 חניה בקניון ארנה ושני חניונים חיצוניים

 חוסר במקומות חניה בסופי שבוע וברציפים המערביים

 

מבניים[,  ובשינוייםבתחום המעגנה נמצא קניון 'ארנה' ]כיום בהסבה  משרדים, מסחר, בילוי ופנאי:
 בעורף הצמוד מגוון חנויות הסעדה, בילוי, ופנאי,

. 

מ"ר משרדים ובהם מספר עסקים שבעיקרם קשורים לתחום הימי,  2000-בשטח המעגנה כ
 ובנוסף מספר מבני מועדוני שייט. 

 

דירות במגדלים ובבנייה נמוכה. בבעלות פרטית של  1,200-ומסביבה ישנם כ מעגנהב מגורים:
גדרות בחלקן כדירות נופש המחייבות השכרתן במשך חלק מהשנה. שווי דירת הדיירים ומו

 4.5-ולמגורים כ₪ מיליון  2.5-הוא כ מעגנהשלושה חדרים )להשכרה לטווח זמן קצר( בסמוך ל
 ₪.מיליון 

 

, תחנת דלק ימית, ואספנהימיים  מרכז שרותים מעגנהבשטח הואחסנה יבשה:  מעגנהשירותי ה
סירות, נכון  100-בתי מלאכה ואחסנת סירות ביבשה המאפשרים אחסנה של כ מבנים לחינוך ימי,

 . 60%-לעת הנוכחית, בתפוסה של כ

 

אלף מבקרים  50-ל 40פתוחה לציבור לאורך כל ימות השבוע, בסופי שבוע בין  מעגנההמבקרים: 
 . מתקיימים בה מספר אירועים לאורך השנה הפתוחים לציבור. מעגנהב

 

מאפיינים 
תכנוניים 
וחזותיים 

של 
המעגנה 
והעורף 
 הסמוך

רחב באופן יחסי בעיקר בחלקה המזרחי של המעגנה. השטח העיקרי  -המרחב הציבורי הפתוח
כלוא בין שטחי המסחר ממזרח לתחום המעגנה ממערב. הכניסה העיקרית למרחב היא דרך 

טיילת מעגנה, הצמודה חניית הרכב הפרטי מכיוון דרום מזרח ודרך שטחי המסחר בנוסף קיימת 
לרציפים המאפשרת תנועה מעגלית במתחם. השצ"פ במתחם המעגנה מטופח, נגיש וכולל 

 מתקנים לשימוש העוברים ושבים כגון אזורי ישיבה, הסעדה, תצפית וחיבור לאזורי המסחר.

רחב באופן יחסי בעיקר בחלקה המזרחי של המעגנה. השטח העיקרי  -נגישות הציבור לקו המים
וא בין שטחי המסחר ממזרח לתחום המעגנה ממערב. הכניסה העיקרית למרחב היא דרך כל

חניית הרכב הפרטי מכיוון דרום מזרח ודרך שטחי המסחר בנוסף קיימת טיילת מעגנה, הצמודה 
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לרציפים המאפשרת תנועה מעגלית במתחם. השצ"פ במתחם המעגנה מטופח, נגיש וכולל 
 כגון אזורי ישיבה, הסעדה, תצפית וחיבור לאזורי המסחר.מתקנים לשימוש העוברים ושבים 

קו המים מגודר אולם קיים מבט מלא ופתוח למרבית שטחי העגינה.  -נגישות הציבור לקו המים
קיימת נגישות לקו המים עד לגבול המוגדר כחצי מטר מגדות הרציף. אזורי השצ"פ נטמעים באופן 

פנימית לבאי המתחם ואינה מהווה חלק מהרצף טבעי יחסית בנוף המעגנה. הנגישות הינה 
 העירוני הבנוי. 

רציפים רחבים עם בקרת כניסה לעוגנים )שערים( רמת אחזקה גבוהה.  -רציפים ואזורי עגינה
 מגוון אפשרויות עגינה לסירות מגדלים שונים ואזור מיוחד לחינוך הימי. 

מה גבוהה הכולל מועדון , משרדים מבנה מנהלה מרכזי בר -מועדונים/שירותיםמבנים ציבוריים/
 .בשטחי האספנה ושטחי מסחר נוספים)בקרת גבולות ומכס(  ורשיטומסעדה . מבני 

פיתוח מסחרי ענף הכולל בתי מסחר שונים בעלי זיקה לתחום השייט,  -פיתוח מסחרי במעגנה
בנוסף קיים בתי קפה, מסעדות, תעסוקה , מלונאות ומקומות בילוי. כולם פונים לחזית המעגנה. 

 לכלול מגוון שימושים. קניון ארנה  לשעבר העתיד

בחלקה הצפוני של המעגנה קיים שטח יעודי המוקצב לטובת החינוך  -מבנים ושירותים לחינוך ימי
והספורט הימי. השטח המיועד קטן ביחס לביקושים אך ממוקם קרוב לפתח המעגנה, דבר המקנה 

 לו יתרון. 

ת אזור מספנה ואספנה יבשה בחלקה הדרומי של המעגנה. מבנה המעגנה כולל -אספנהאזור 
 האספנה היבשה בולט בשטח. 

בתחום הטיילת ואזור הפתוח בין המים  -'סככות, אזורי ישיבה וכו-בינוי נוסף בתחום המעגנה 
 והדופן  המסחרית קיימים שטחי ישיבה הצמודים למסעדות  והכוללים  ריהוט, תאורה והצללה.

קיים חוסר רציפות בין החופים מדרום ומצפון. בהקשר זה  -בור  לחופים הגובליםהפיתוח והחי
המעגנה מהווה חסם למעבר רציף בין החופים באופן יבשתי. המעבר לחופים מתאפשר רק 

 ביציאה לכביש המזרחי למעגנה. 

כחלק בלתי נפרד ממנגנון  -עוצמות בינוי וחזית עורף המעגנה-בינוי בעורף הצמוד למעגנה
קומות(  6הקמתה של המעגנה, זו כוללת בשטחה המיובש )אי( קומפלקס מגורים בבנייה רוויה )

קומות( לשימוש מלונאות ומגורים מעל למרכז המסחרי  13בצפיפות גבוהה ובניינים גבוהים יותר )
 הגדול )קניון ארנה(. 

ית, פיתוח ברמה בהיותה מעין מובלעת עצמא -טיילות, מתקנים, הצללות, מעברים -פיתוח שטח 
נאותה. טיילת פנימית בלבד, חוסר בהצללה ומעברים בין האזורים העירוניים למעגנה וקיום מרחב 

 רציף. 

היבטים 
 הנדסיים

בגודל  מ'. שובר הגלים הראשי בנוי אבנים 480מ' ומשני באורך  1080ראשי באורך שוברי גלים, 
טון בשאר 12-טון בראש השובר ו 16טון ומעליהן שכבת שריון דולוסים מבטון, משני סוגים:  8-0.5

+. על גביו 5.5מ'. גובהו של שובר הגלים 7-אורכו. עומק המים מתחת לצלע המערבית היה כ
 מ'. 4טיילת בטון מאלמנטים טרומיים ברוחב 

 בשנה 2%דולוסים בשיעור . פחת של שברים ב1995ס"מ 9-נמדדו שקיעות של כ

 מעגנה, נבנו גם שלושה שוברי גלים מנותקים לאורך החוף שמצפון למעגנהכחלק ממכלול בניית ה
 במטרה להרחיב ולייצר חוף רחצה רחב ושקט.

 

 –מ', במעגנה המערבית 5.50-2.80 –מ', בפנים הבריכה 5.5 -בפתח עומקים בבריכה משתנים: 
 מ'.4.5-4 –מ', באזור הצפוני של הבריכה 2.80 –המרכזית מ', בלגונה ובמעגנה 4.5
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מ"ק בשנה, באמצעות חפירה ימית והטלתו מצפון למעגנה בעומק  15,000-כפינוי חול בממוצע 
 מ'.6

 

רציף צפוני צף. שאר הרציפים מבטון, נשענים על עמודים מוחדרים לקרקע. הבטונים  –רציפים 
 ם.ברציפים מצופים בחומר דוחה כלורידי

 תובנות
 מניתוח

 מצב סקר
 :קיים

התנגשות 
עם 

פעילויות 
ושימושים 
במעגנה 
 וסביבתה

עורף נדרשים לספורט  חישטהתנגשות בין  ניצול השטח לשימושי מעגנה לרבות שימוש ב •

 וחינוך ימי לבין שטחים פרטיים הכוללים דירות ושטחי חוץ פרטיים סגורים.

 תובנות
 מניתוח

 מצב סקר
 :קיים

מפגעים 
 סביבתיים

נעשו כל הטיפולים הנדרשים במעגנה ובמספנה להגנת הסביבה  –למעגנה דגל כחול •
 מהפעילות השוטפת של המעגנה.

הגנה מפני השפעות סביבתיות פוטנציאליות כתוצאה מתקלות בפעילות מים אמצעיקיי •
 .ללא טיפול( -שמנים וחומרים מסוכנים, זיהום ים, עבודות שיוף שימוש בצבעים,המספנה )

השפעות על הסביבה ומשטר הסעת החולות גרמו פגיעה משמעותית בחופים העירוניים מצפון  •
 למעגנה ועד אפולוניה כולל פגיעה במצוק החופי.

 ללא כל טיפול נופי. פיתוח עורף המעגנה גובל בתל מיכל והמצוק החופי. במקום קיר שיגומים •

 תובנות
 מניתוח

 מצב סקר
 :קיים

 

 

 )מדיניות מיסוי( לגבי הקצאת מקומות לעגינת מגה יאכטות .חוסר וודאות עתידי  •

 תפוסה מלאה ומיצוי כמעט מלא של מקומות עגינה "רטובים" ו"יבשים". •

את המעגנה  ולהנגישלהרחיב  ההכוונשטח לחינוך ימי מוגבל ולא עונה לצרכים במיוחד לאור 

 לקהלים נוספים.

 תובנות
 מניתוח

 מצב סקר
 :קיים

התנגשות 
אינטרסים 

בהיבט 
 הכלכלי

הכנסות מפעילות המעגנה מופנות לשימושים שונים לפי עדיפויות של החברה הכלכלית ואינן  •

 בהכרח משרתות את המעגנה וצרכיה.

קיימת פעילות ערה של המסעדות, בתי הקפה והשירותים המסחריים במעגנה והעורף הצמוד  •

לה והוא עומד לעבור הסבה לשימושים במיוחד בסופי שבוע וחגים, פעילות קניון ארנה נכש

 אחרים.

 ופגעה רבים שייט כלי של  לעזיבה גרמה, יכטות מגה זה ובכלל יכטות ליהטלת מכסים על בע •

 .המעגנה בהכנסות משמעותית

 תובנות
 מניתוח

 מצב סקר
 :קיים

בהיבט 
התכנוני 
והקשר 

 המעגנה מנותקת מהרצף העירוני.  •

 בחסר של אמצעי תחבורה לא ממונעים )רגל, אופניים(קישוריות לוקה  •

 דרום.  -המעגנה מהווה חסם לרציפות חופים/טיילת צפון •

 במעגנה עירוב שימושים בעייתי של מגורים )לא לצורכי מלונאות( מסחר ומעגנה. •

עורף המעגנה אינו ידידותי ומקבל ומשמש למגרש חניה גדול ולחזית אחורית של מבנים  •

 כניסה מזמינה ]מבנה הקניון חוסם את החיבור מצפון[ מסחריים, אין

 הקשר לטיילות החוף וחופי הרחצה בעייתי ולא מזמין. •
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עם 
העורף 
 העירוני

  /מגמות 
 /תחזיות
תכניות 
 לעתיד

הגנה על החוף עתידה לטפל בנושא צמצום החוף הצפוני וחיבור טוב יותר של העיר  תכנית •

לי וקו ית עורף המעגנה כולל גשר עא למעגנה. כמו כן העיר הרצליה מעוניינת לשפר ולהנגיש

עתידיות לדרום הרצליה תפתחנה את העורף  העירוני והנגישות  תוכניותהמגע עם תל מיכל. 

 מדרום.

 להקמת בית מלון )בבניה( בטווח המידי.  תכניתקיימת  •

חיבור טוב יותר ו חדשתמהיל תעסוקה ומסחר  עמומתחם הארנה עתיד להתחדש ולהביא  •

 העירוני. של המעגנה לעורף

אפשרויות 
מיצוי 

פוטנציאל 
קיים, 

הרחבה 
ופיתוח 

 נוסף

 יש חשיבה על הרחבת שטח לחינוך ימי מצפון למעגנה. •

בתכנון מחדש ניתן להגדיל את מקומות העגינה אם בהגדלתם או בנייתם מחדש וכן לאורך  •

 שובר הגלים

•  

נושאים 
לטיפול 
 והסדרה:

חזות 
המעגנה 
והעורף 
 העירוני

העיריה מעוניינת לפתח את עורף המעגנה כמתחם שוקק הממצה את הפוטנציאל התשתיתי  •

 המעגנה כמוקד עירוני על שפת המים ובים. עמהוהתפעולי שמביאה 

שילוב טיילת המחברת את החופים מדרום ומצפון ושיפור גישת הולכי הרגל/רוכבי אופנים  •

 ותח"צ למעגנה. 

למיצוי הפוטנציאל התיירותי של קניון ארנה תאפשר שיפור הכניסה והשירותים  תכנית •

 במעגנה.
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 שביטמעגנת 

 

 

 

 

 

 נמצא ממזרח לנמל חיפה, באזור שפך נחל הקישון. מיקום

שנת 
 הקמה

  1958המעגנה הוקמה בשנת 



 

 
 לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ                                                      322 | סקר וניתוח מצב קיים

 

 

תיאור 
 כללי

הוקמה ע"י משרד החקלאות כמעגן דייג. עבודות ההקמה כללו חפירת בריכת עגינה ונתיב  •
 שייט באזור שהיה חלק צדדי בשפך נחל קישון, אזור ביצתי בתוך פשט ההצפה של הנחל. 

הרחיבה את המעגן ולצידו הוקמה  רשות הנמלים"“. ץבארכנמל הדיג המרכזי משמשת  •

  פרטיים. שייטמעגנה לכלי 
 ,המעגנה סביב המים מקו מטר 5המעגנה מוכרזת מבחינת רספ"ן כחלק מנמל בשטח ימי +  •

 "חברת נמלי ישראל “ י"מנוהלים המעגן והמעגנה ע 2005 שטח מעגנה יבשתי. מאז שנת
 המקדמת תכנית לפיתוח . 

( ושימשו 1965המבנים בשטח המעגנה נבנו בתקופה הקודמת את חוק התכנון והבנייה ) •
 בעיקר לענף הדייג עד אמצע שנות השמונים. 

משנות השמונים חלק מהמבנים שינו ייעוד לטובת מסחר עם זיקה ימית כגון חנות לציוד ימי,  •
את ענף הדייג באופן  '. למרות זאת שני שלישים מהמבנים עדיין משרתיםמכונאות ימית וכו

ישיר וכוללים מחסני דייגים, חדרי מנוחה לדייגים, אחסון רשתות וציוד דייג, חדרי קירור לדגים 
 טריים וליבוא דגים )כחלק מהסכם יבוא דגים קפואים לצד דגים טריים(. 

בערך, דבר מייל  עם הקמת הנמל החדש )נמל המפרץ( התרחקה היציאה לים הפתוח בכחצי •
 פעילות המעגנה.  המקשה על

ממערב למעגנה נחל הקישון ופארק הקישון. ממזרח שטח פתוח לא מפותח המגיע עד לגבול  •
השטח הנמלי. מדרומה שטח חנייה ושטחים פתוחים לפיתוח עתידי של המשך פארק 
הקישון. צפונית למעגנה נמצאים מעגן מספנות ישראל ומזח הכימיקלים. וצפונה יותר הנמל 

 החדש.
 האזור מאוד פעיל בסופי שבוע וחגים.  •

מסגרת 
 תפעול

, הועבר לניהול 1995הוקם כנמל דייג ע"י משרד התחבורה ומשרד החקלאות שניהלו אותו עד  •
 רשות הנמלים שאפשרה עגינה של כלי שייט פרטיים. 

 , שהינה הבעלים של הקרקע. , הועברה המעגנה לחנ"י2005החל משנת  •
 פיקוח של רספ"ןתפעול המעגנה נמצא תחת  •
   .והמעגנה בפועל אינה מוחרגת מנמל חיפה אין הכרזה רשמית כמעגנה ע"י רספ"ן •
  

 שימושים 

 ופעילויות

 פעילות סירות דייגים על בסיס יומי •

 שייטים מקומיים תושבי חיפה ואזור הצפון ודייגים. -עיקר המשתמשים  •

 במובן זה, קונפליקט נמוך של האחרונים עם תפעול הנמל. , שייטים  בעיקר בסופ"ש •

מטען, כלי שייט  וספורט ימי עם אוניות שייטבנתיב היציאה יש התנגשות בין תנועות כלי  •

 צבאיים, ספינות שירות של הנמל, דייגים ואחרים.

בשטח היבשתי של המעגנה מתקיימת פעילות ערה של סחר סיטונאי וקמעונאי של תנובת  •

כולל שוק לממכר דגים בשעות הבוקר המוקדמות, במתחם בתי מסחר לציוד ימי , בתי הים 

 וספינות טיולים. שייטספר ל

 מסעדה בשטח המעגנה נסגרה.  •

סירות יוצאות לחו"ל, ישנו ביקוש מקומי למקום העגינה . כאשר המעגנה בתפוסה מלאה •

קרים מחו"ל מגיעים לים שלהם. סירות בודדות של אורחים מגיעות בעיקר בחורף, כאשר מב

 התיכון בחודשים אלו. 

ממתינים למקום עגינה. חלקם עוגנים כיום בחו"ל, מעגנה זו בעלת יתרונות יחסיים  320-כ •

שכן היא המוגנת ביותר בארץ, אין בה גלים הפוגעים בכלי השייט, משמשת כנמל יציאה 

 .וכניסה לארץ

 

קיבולת 
מקומות 

 עגינה

סירות לשימוש  30-סירות, מהן כ 360 -סירות בפועל עוגנות כ 380קיבולת מתוכננת  •
-מסחרי השייכות לבתי ספר לשייט, סירות גוררות, סירות של עמותת אתגרים וכיו"ב, וכ

 סירות נוספות לצרכי דייג.  90-100
 . )בביצוע(מקומות עגינה נוספים ברחבי המעגנה 40-ניתן להוסיף כיום עוד כ •
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 סירות סל

מטר( שרק ארבע  24מטר ועוד מספר סירות מסוג מכמורתן ) 8רוב הסירות עד  -דייגים •
 מהן מבצעות דייג פעיל )עוגנות במזח הצפוני של המעגנה(. 

כלי שייט פרטיים, מסחריים, כלים לצורכי עבודה  -כלים שאינם משמשים לדייג 260 •
 מטר. 7עד כלי שייט נכללים בקטגוריה של  60ואימונים, מתוכם 

מטרים.   11-12מטרים. הממוצע עומד על כ  17הגדול ביותר הוא כ  שייטאורכו של כלי ה •
 מטר(.  8מכלי השייט הם קטנים )עד  75%סה"כ כ 

שטח 
 דונם 230-כ המעגנה

שטח מים 
כלוא בין 

שוברי 
הגלים 
)ללא 

פרוזדור 
 הכניסה(

 דונם 65-כ

שטח מים 
לסירה 

לפי 
קיבולת 

 מתוכננת 

 מ"ר 171

שטח 
יבשתי 

 תפעולי 
 דונם 170

אורך חוף 
תפוס 

 ישירות
 מ' 250-כ

אורך חוף 
 מ' 0.66 לסירה
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מצב 
תכנוני : 

קומפילציי
  ת תכניות
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מצב 
תכנוני : 
תכנית 

מפורטת 
 מאושרת

 

 המעגנה אינה מוסדרת סטטוטורית. •

 יעוד הקרקע המאושר תעשייה ולא מסומן שטח למעגנה. •

 תוואי נחל הקישון אינו תואם את מצבו המאושר.  •

תכניות מקבילות המשלימות  2כיום מתבצע תכנון להסדרת המצב הסטטוטורי על ידי  •
 אחת את השנייה:

  304-0089318תכנית פארק מורד נחל קישון 

 .2017אושרה להפקדה בנובמבר  •

ומבטלת יעוד  התכנית מסדירה את שינוי תוואי הנחל בהתאם למיקום בו קיים היום •
 תעשיה בחלק מהשטח.

 שינוי ליעוד פארק וכן מסדירה זכויות בנייה וקווי בניין.   •

התכנית מגדירה את תחום המים במעגנה כנחל/תעלה/מאגר מים שהשימושים הנוספים  •
 בו הם: מזחים ומתקנים לעגינת סירות ולדיג.

ומעגנה, חפירת חול, אמצעים ומתקנים לשמירת  שייטבתא השטח של המעגנה מותר  •
למטרות ספורט ונופש, תשתיות וקווי תשתיות  שייטהביטחון, איכות מי הים וניטורם, 

 ימיות.-לרבות צנרות תת

המעגנה מוגדרת כמעגנה תחום ימי ומעגנה   304-0311852חיפה  -תכנית פארק נמלי ישראל
 וטרם נדונה. בשלב מליוי תנאי סף  תכניתה תחום יבשתי.

 

תשתיות 
והיבטים 
 תפעוליים

 תחזוקת המעגן

 המעגנה עברה שיפוץ כללי בעשור האחרון  •

 המעגנה במצב תחזוקתי גבוה, נקיה ומסודרת  •

 תוך שמירה על מאזן חיובי מעגנהמחירים בפיקוח ואינו ריאלי להחזקת ה •

 תשתיות לכלי השייט

 צפים. 2רציפים מתוכם פאות של  6מטר הכוללים  1200רציפים באורך  •
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 מזחים צפים ועגינה במזח הראשי.  2 •

 אפשרות לחיבור חשמל •

 תשתית מים מתוקים •

מספנה ומנוף מופעל ע"י קבלן חיצוני, מנוף קטן שאיננו יכול להרים את כל כלי  •
 במעגנההשייט 

 קטן אספנהשטח  •

 כרגע אין תחנת דלק אלא תדלוק כלי שייט בסולר ע"י מכליות מורשות. •

כלי שייט שאינם בשימוש עוגנים ביבשה בסמוך למעגנה, בשטח ללא  30-כ כיום, •
 מכסה.

 תשתיות לעוגנים

 שירותים ומקלחות לעוגנים •

 מעגנהמשרדי  •

 חנות לציוד ימי, בתי ספר לשייט •

 ביקורת גבולות •

 החינוך הימי

 מעגנהלא קיים ב •

 עורף המעגן

 בתוך נמל מסחרי ודייג •

 חניה צמודה •

 ציבוריתאין גישה בתחבורה  •

 פארק הקישון  •

 השכרת מבנים ומחסנים לפעילות דיג ופעילות ימית.  •

 חלוקת המעגן

 כניסה דרך הנמל המסחרי בין האניות •

 צפופה ובתפוסה מלאה מעגנה •

 יאכטות 260 -סירות דייג וכ 100משרתת כ  •

 כתים לרציףרמערכת העגינה במצופים וחרטום/י  •

 חינוך ימי

 . הפתוח לים ליציאה הגדול המרחק עקב להקים אפשרות ואין במעגנה ימי חינוך אין •
 .המגוונת לפעילות תואמת מעגנה העדר בשל נפגע בחיפה הימי החינוך •
 . חיפה הכוח תחנת של הקירור מי לבריכת ממזרח התרכז הימי החינוך בעבר •
 רחצה כחוף בחלקו המוגדר קטן למפרצון לפולינום מערבית הועבר הימי החינוך כיום •

 .  לרוחצים בצמוד הימי השטח את וחולקים
 חינוך, גלים בבת מעגנה תהיה אם. ים צופי לטובת קטנים מבנים זה במקום נשארו כיום •

 .לשם יעברו ימי

 השלכות
 סביבתיות

 ידוע ולא החוף במעלה ונמצא הנמל ידי על מוגנת שביט מעגנת, הסדימנטולוגי בהיבט •
 .במעגנה מיוחדות חול צבירת בעיות על
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 בשלל השאר בין) זיהום וכן, גדול דיג כמוקד בעיקר היא הימית הסביבה על ההשפעה •
 . מוצקה ופסולת( דייגים של מושלך

 שהינה, המעגן מי בתנועת קשורה המעגן בניית של העיקרית האקולוגית ההשפעה •
 . מספקת מים תחלופת קיימת לא ולפיכך ביותר מזערית

 למרות. העוגנים שייטה מכלי פסולת ואיסוף ביוב, שיפולים מי לשאיבת תשתיות קיימות •
 .שימוש בהם עושים אינם העוגנים מרבית, בחינם ניתנים אלה ששירותים

 ים זיהום באירועי לטיפול אמצעים וכן מצברים, משומש שמן איסוף מתקני קיימים, בנוסף •
 .כנדרש ודלקים משמנים והנחל

 קבועה תדלוק תחנת אין, מיכלית באמצעות מבוצע השייט כלי תדלוק •
 זה מצב. המעגנה של ישירים מזיהומים ועורפו המעגן של האזור סבל בעבר כן כמו •

 .הנדרשים הסביבה איכות מדדי על הקפדה בעקבות השנים עם ביותר השתפר

היבטים 
כלכליים: 

פנים 
 מעגנה 

 תקציב

 בשטח הנכסים ומהשכרת, הדייג מעגן לרבות, העגינה משירותי הן המעגנה הכנסות •
 (. מבנים השכרת ר"מ 6000-כ) המעגנה

 הקרובות בשנים אך, משמעותי גרעון היה בעבר. ₪ מיליון 3 של שנתי גרעון, הקיים במצב •
 . העגינה תעריפי העלאת בשל תקציבי איזון צפוי

 (.ועוד כ"שב, משטרה) האבטחה הוצאות את מעלה המסחרי לנמל שיוכה •
 .המעגנה ברחבי השכירות מבני של נמוך ניצול •

 עגינה תעריפי

, חיפה לנמל שייכת והיא מאחר, העגינה תעריף את קובעת ן"שרספ היחידה המעגנה •
 . התעריפים צו פי על נקבעים בו שהתעריפים

. המעגנות לשאר בהשוואה ביותר הנמוך היה שייט כלי לעגינת התעריף שנה לפני עד •
 בשתי תהנעש התעריפים עליית,. ואשקלון אשדודיפו ונמוך מל דומה העגינה תעריף, כיום

  .2018-ב והשנייה 2017-ב האחת, פעימות

היבטים 
כלכליים: 

עורף 
 המעגנה

 ופנאי בילוי, מסחר, משרדים

 קירור מחסני הוא, רב פי על, שלהם והשימוש למסחר ר"מ 2,000-כ מאושר כיום •
 . הדייג בענף נוספים ושימושים

 לענף הקשורות חנויות ומספר שייט בכלי לטיפול הקשורים עסקים מלאכה בתי בעורף •
 .מסחר ואין כמעט. ולים השייט

 נמוכה ונגישות קנייה כוח מיעוט בשל נסגרה אך, המעגנה בעורף מסעדה הייתה בעבר •
 . לאזור

 המגבלות בשל, הנמל ברחבי ומסחר הסעדה בשילוב בעיה עולה, מעגנהה מנהל פי על •
 . נמל היותו בשל בו החלות

 לאורחי כחניות משמשים לרב) יומיומי בשימוש שאינם נרחבים שטחים למעגנה מסביב •
 שבגדותיו לציבור הפתוח הקישון נחל פארק קצר הליכה ובמרחק(, בסמוך הנמצא הפארק
 ותוספת, הנחל תוואי לאורך הפארק את להרחיב בתכניות. ודשא ישיבה ספסלי מספר

 . מסחר מטר אלף 8-כ של
 .בפארק מבקרים אלף 6-כ חג בימי •

מאפיינים 
תכנוניים 
וחזותיים 

של 
המעגנה 
והעורף 
 הסמוך

שטח עורפי רחב שמהווה בעיקר שטח תפעולי לטובת פעילויות הדייג,  -המרחב הציבורי הפתוח
מספנה, כלי שייט לגריטה, שאינו נגיש לתנועת מבקרים ומשתמשים מבחוץ. מצפון מערב קיים 

 אזור חניה החוצץ בינו ובין המעגנה.פארק ציבורי פתוח המהווה שצ"פ מפותח, מסתיים ב

הכניסה למעגנה רחוקה מקו המים ואין גישה ישירה. קיימת גישה דרך  -נגישות הציבור לקו המים
 הפארק מדרום.

בגלל המבנה האלכסוני של דפנות המעגן הרציפים מרוחקים מהדופן, קיימת  -רציפים ואזורי עגינה
פשרת תנועה ומבטים חלקיים לשטחי המעגנה. בקרת כניסה ]שערים[וגידור. מהרציפים מתא

 רמת אחזקה טובה.
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בתחום המעגנה לא קיימים מבנים ציבוריים. קיימים שירותים  -מבנים ציבוריים/מועדונים/שירותים
 מה של המעגנה בצמוד לשטח הכורכר הגדול המיועד לחניית רכבים. רולטובת העוגנים בד

 , ובתי מלאכה לטיפול במנועים וציוד סירותלציוד ימית יוחנו 2ת וקיימ -פיתוח מסחרי במעגנה

לא קיים חינוך ימי. כיום נשארו במקום זה מבנים קטנים לטובת צופי  -מבנים ושירותים לחינוך ימי
 ים.

 אספנהשזקוקים לשיפוץ ותחזוקה. כמו כן אזור  50-מבנים ישנים משנות ה -אספנהמבנים ואזור 
  חיצוני קטן בצפונה של המעגנה

רוב הבינוי לטובת דייגי המקום )חדרי קירור  -סככות, אזורי ישיבה וכו'-ינוי נוסף בתחום המעגנה ב
 לדגים(, מחסנים לציוד דייג, חדרים ותשתיות נוספות. אין בינוי נוסף בתחום המעגנה. 

מעגנת שביט לא נמצאת באזור חופי אלא באזור נמלי ולכן  -הפיתוח והחיבור  לחופים הגובלים
 קישור בינה לבין חופים גובלים.אין 

. והעיר המעגנה בין נתק קיים -עוצמות בינוי וחזית עורף המעגנה-בינוי בעורף הצמוד למעגנה
 . המפרץ תעשייה ואזור חיפה תעופה שדה,  הקישון פארק, למעגנה בצמוד

 .מעגנה פעילות תומך מסחרי פיתוח כיום אין

 לא קיים -מעבריםטיילות, מתקנים, הצללות,  -פיתוח שטח 

היבטים 
 הנדסיים

אין שוברי גלים היות והמעגנה ממוקמת במעלה נחל הקישון בבריכה שהגישה אליה שוברי גלים: 
היא דרך נמל הקישון, המוגן כשלעצמו ע"י שוברי הגלים של נמל חיפה, ובעתיד יהיה מוגן ע"י 

 שוברי הגלים של נמל המפרץ.

 משלושה סוגים: רציפים: 

. צפים, משטחי עץ התפוסים באמצעות מסגרות פלדה וגלילים לעמודי פלדה המוחדרים לקרקע. 1
 מטה אולם אינם יכולים לזוז לצדדים. -כך מתאפשרת תנועת הרציפים מעלה

 . רציפי בטון קבועים בחתך תעלה הפוכה הנשענים על כלונסאות פלדה מוחדרים לקרקע. 2

 כלונסאות, ביניהם מדרון אבן לשיכוך גלים.. רציפי בטון קבועים נשענים על 3

 לאורך הרציפים ההיקפיים, מגיני צמיגים. קשירת סירות באמצעות מגיני גומי: 

 מימית. חסרון: חבלי קשירת הסירות עלולים -מצופים הקשורים לשרשרת תת

 להסתבך במנועי הסירות.

 בממשה, מגיני גומי אנכיים.

 מ'. 3.80 – 3.70עומק בריכה: 

 נתיב הגישה למעגנה עובר בתחום נמל הקישון, ובעתיד, יעבור בתחום "נמל רוחב תעלה בפתח: 

 המפרץ".

אין בעיית חדירת חול מהים, אולם, בסערות, נחל הקישון מביא עמו סחף בוצי השוקע פינוי חול: 
 שנתיים, מכניסים מחפר ימי קטן המנקה את קרקעית הבריכה.-בתחום המעגנה. מידי שנה

 בנותתו
 מניתוח

 מצב סקר
 קיים

התנגשות 
עם 

 ומסחר, נופש, פנאי פרטיים שייטהתנגשות בין פעילות ותשתיות דייג לבין כלי  •

 מעבר דרך אזור נמלי מסחרי וכלי שייט גדולים. –פעילות שייט פרטי/פנאי ביציאה לים הפתוח  •

  המסחריים מקשה על פיתוח חינוך ימי שייטתנועת כלי ההמרחק מנקודת העגינה לים הפתוח ו •

 במעגנה.

ניגוד עניינים בין פיתוח אזורים נמליים עורפיים עתידיים סביב שטח לבין נגישות עירונית,  •

 פיתוח נופי, סביבתי ומסחרי.
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פעילויות 
ושימושים 
במעגנה 
 וסביבתה

 תובנות
 מניתוח

 מצב סקר
 קיים:

מפגעים 
 סביבתיים

)שימוש בצבעים, שמנים וחומרים מסוכנים, השפעות סביבתיות כתוצאה מפעילות המספנה  •
 עבודות שיוף וכיו"ב(.

 . זיהום מקומי בשל פעילות הדייג •

 תובנות
 מניתוח

 מצב סקר
 קיים:

בתחום 
ניהול 

 ואחזקה

 מקבל הוא)חנ"י(,  מעסיקו י"ע אלא ן"רספ י"ע ממונה אינו המעגנה מנהל -שונים עדיפויות סדרי •

 עומד הוא באם זאת, תפקידו לבצע סמכויות לו שיהיו בכדי ן"מרספ סמכויות ואצילת מינוי כתב

לעובדה זו עשויות להיות השלכות על תפעול ופיתוח  ( החוק לפי) לתפקיד שנקבעו בקריטריונים

 המעגנה 

 ניהול פעילות דייגים והסדרת המערכות לשירותם  •

 מעגנה בגרעון בין היתר בגלל הוצאות ביטחון גבוהות •

 ביחס לביקוששטח מספנה קטן מאוד  •

 תובנות
 מניתוח

 מצב סקר
 קיים:

התנגשות 
אינטרסים 

בהיבט 
 הכלכלי

כוונות פיתוח אחרות כגון מסחר  מול  אינטרס של חנ"י לפיתוח האזור הסובב כעורף נמלי, •

)חנ"י הינה חברה לניהול נכסים ואינה ושימושי נופש ובילוי ליד הים כולל הרחבת המעגנה 

 חברת תפעול(.

 תובנות
 מניתוח

 מצב סקר
 קיים:

בהיבט 
התכנוני 
והקשר 

עם 
העורף 
 העירוני

. המעגנה מוגדרת סטטוטוריתהשטחים העורפיים למעגנה )פרט לשטח הימי( אינם מעוגנים  •

 כמעגן דייג.

ניתוק מוחלט מהעורף העירוני. גישה למתחם רק באמצעות כלי רכב. קרבה לאזור תעשייה  •

 .לחיבור המעגנה לרצף העירוני ולעורקי תנועה ראשיים המהווים חסם

 .בצמידות לפארק הקישון הפועל עונתית בסופי שבוע ומביא המוני מבקרים למעגנה  •

  /מגמות 
 /תחזיות
תכניות 
 לעתיד

 הרחבת המעגנה מזרחה. •
רחבה של חנ"י לשטחים נמליים  תכניתפיתוח עורף נמלי סביב שטח המעגנה כחלק מ •

 במפרץ חיפה.
 כחלק מתכנית פארק נמלי ישראל.  סטטוטוריעיגון המעגנה באופן  •
 המשך פיתוח פארק הקישון ושצ"פ מדרום למעגנה. •

אפשרויות 
מיצוי 

פוטנציאל 
קיים, 

הרחבה 

 מקומות עגינה. בבדיקה מול חנ"י. 200הרחבת המעגן מזרחה, דבר שיוביל לתוספת  •
 יבשה. אספנהפיתוח שטח הכורכר מדרום למעגנה כאזור מספנה ו •
 .שילוב חינוך ימי במעגנה •
שימוש בשטח העורפי הגדול באופן יחסי של המעגנה לפיתוח מסחרי רלוונטי כחלק ממחזור  •

 .ההכנסות של המעגנה
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ופיתוח 
 נוסף

נושאים 
לטיפול 
 והסדרה:

חזות 
המעגנה 
והעורף 
 העירוני

 השקעות פיתוח גדולות בעורף המעגנה •
)שבילי אופניים, מסלולי הליכה, מציאת פתרונות לקישוריות המעגנה לרצף העירוני  •

 מסדרונות ירוקים(

 

 

 עכומעגנת 
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 .  UNESCOממוקמת במרכז העיר העתיקה עכו, באזור מוגדר לשימור  מיקום

שנת 
 הקמה

לפנה"ס  6-וה 5-שרידים ארכיאולוגיים וכן תיעודים בכתובים לנמל העתיק נמצאו עוד במאה ה •
 לפנה"ס )התקופה ההליניסטית(. 3-ו 2-)התקופה הפרסית( או במאה ה

 .1982הוגדרה כמעגנה ע"י רספ"ן בשנת  •

תיאור 
 כללי

"מלכת עכו" המיועדת להשטת  -סירות עוגנות במעגנה, מתוכן אחת מוגדרת כאוניה 130-כ •
 נוסעים בין עכו לחיפה 

 אין שירותי מספנה.  •
 אין משרדי מנהלת המעגנה.  •
 אין תחזוקה שוטפת. •
תלמידים מעכו ומערים אחרות )נצרת, מגדל  430-משרת כ -לספורט וחינוך ימיקיים בית ספר  •

 מ' מאזור המעגנה. 100-העמק(, משרדים ומחסן ללא כיתות לימוד נמצאים כ
 בעורף המעגנה קיימים שימושים חורגים הכוללים מסעדות ובתי קפה. •
 קוח או ניהול.במעגנה פועל רציף המוקצה לדייגים באופן לא מוסדר ועליו אין כל פי •
 חסר מבנה לשירותים סניטרים ומקלחות. נעשה בעבר תכנון ע"י רספ"ן, אך לא הוקם. •

מסגרת 
 תפעול

בשנות השמונים, ניהול הנמל עבר ממשרד התחבורה לחברה לפיתוח עכו העתיקה, חברה  •
 ממשלתית תחת משרד התיירות. 

מטפלת רק בתחזוקת העגינה של הסירות הפרטיות והמסחריות, ולא על שטח העגינה  החל"פ •
של סירות הדייג. הניהול מתבצע באמצעות זכיין. בעבר משרד החקלאות היה אמון על תפעול 

 ותחזוקת שטח העגינה של סירות הדייג. 

 שימושים 

 ופעילויות

 ארבעה שימושים עיקריים: 

 ולא ברור אם ישרוד חיפה שהושק אך לא פעיל  -הקו עכו -פעילות כנתיב תחבורה ימי •

 שיוטי יום -פעילות תיירותית •

 .בית ספר לחינוך וספורט ימי, הפועל זבולון וקציני ים -חינוך ימי •
. פעילות אינטנסיבית שבה כל הכלים יוצאים לפחות שייטכמחצית מכלי ה –פעילות דייגים  •

 ג בים הפתוח. פעם ביום לדיי
כלי השייט הפרטיים, יאכטות, סירות ומפרשיות, יוצאים לים בתדירות ממוצעת של פעם עד  •

 פעמיים בשבוע.



 

 
 לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ                                                      332 | סקר וניתוח מצב קיים

 

 

קיבולת 
מקומות 

 עגינה

 מקומות עגינה.  130 -משמשת לכ •
דייגי המקום התופסים כמחצית ממקומות העגינה אך לא כולם באמת יוצאים לפעילות דיג  •

 )קיימת הפרדה ניהולית בין נמל "חקלאי" ל"תיירותי"(. 

 סל סירות
 מ'.  8-9מטר ]מרבית הסירות[ וסירות בגודל של  7תמהיל סל הסירות כולל סירות עד  •
כוללת רציף משופץ ואזור המתנה לנוסעים  " מלכת עכו" -סירה גדולה אחת המוגדרת כאוניה •

 במימון משרד התיירות.

שטח 
 דונם 21-כ המעגנה

שטח מים 
כלוא בין 

שוברי 
הגלים 
)ללא 

פרוזדור 
 הכניסה(

 דונם 13-כ

שטח מים 
לסירה 

לפי 
קיבולת 

 מתוכננת 

 מ"ר 100

שטח 
יבשתי 

 תפעולי 
 דונם 8-כ

אורך חוף 
תפוס 

 ישירות
 מ' 191

אורך חוף 
 מ' 1.5-כ לסירה
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מצב 
תכנוני : 
תכנית 

 מפורטת
ותכנית 
  מתאר

 
 

מצב 
תכנוני: 
תכנית 

מפורטת 
 ומתאר

 ( 2007-)מ 10895תכנית המתאר לעכו העתיקה ג/
 שימושים כגון מעגנה, טיילת, והמתקנים המשרתים אותם.  •
 המעבר במתחם פתוח לציבור למעט המזחים המשניים.  •
 לא תותר בנייה או פיתוח שטח אי הזבובים מלבד מתקני איתות ותאורה.  •

 21535ג/ -תכנית מתאר חדשה
תושבים ומייצרת מערך דרכים עירוני היוצר נגישות לעיר העתיקה  85,000-תכנית המייעדת ל •

 ופיתוח מערך אכסון מלונאי מגוון וייחודי ושימור, שיקום והחייאה של אוצרות המורשת.
 

מצב 
כנוני: ת

תכנית 
מפורטת 

 ומתאר

 תכנית החלה ממזרח למעגנה -213-0210765תכנית 
מאפשרת הסדרת כביש בעורף, מעבר לציבור, שינוי מיקום בי"ס לחינוך ימי לאזור קציני  •

 ים
 הסדרה של המבנים החדשים של החינוך הימי. •

תשתיות 
והיבטים 
 תפעוליים

 תחזוקת המעגן

מקשים על  מעגנהכוחות פועלים ב -ורספ"ןתפעול באמצעות חברה עירונית  •
 תפעולה 

 השטח הימי המשמש לכניסה ועגינה לחפירה והעמקת  לבדוק אפשרותיש  •

 דורשת טיפול ואחזקה  תחזוקת רציפים ופלטפורמת העגינה  •

רשתות דיג זרוקות ופסולת רבה  -קיימת הזנחה בתחזוקה וניקיון הרציפים •
 מפוזרת

מ'  3.5שנים ומוגבלת לעומק מים של עד  העמקת הנמל מתבצעת אחת לכמה •
 בגלל העתיקות במים

 תשתיות לכלי השייט

 אפשרות לחיבור חשמל •

 תשתית מים מתוקים •
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 , קיים מנוף זרוע לתחזוקת סירות הדייג הקטנות בלבדייעודיללא שטח אספנה  •

 תשתיות לעוגנים

 שירותים ומקלחות לעוגנים נעולים ואינם בשימוש •

 מעגנהאין משרד להנהלת ה •

 החינוך הימי

 שנים 3-4-תפעול הפעילות במבנה קטן, יעברו למבנה אחר עוד כ •

 קיימים מחסני ציוד מסודרים )לא ראינו( •

 קיימת פעילות ענפה עם פוטנציאל אדיר לגידול אך התשתית איננה מתאימה  •

 עורף המעגן

 מסעדות ושוק עכו העתיקה •

 אין חניה צמודה והחנייה בהיקף מוגבל מאוד  •

 גישה בתחבורה ציבוריתאין  •

 מרכז מסחרי מגוון בעורף •

 עסקים שונים לאורך הטיילת •

 אזור עתיקות רגיש לשימור בעל הגבלות תכנוניות •

 חלוקת המעגן

 הכניסה בין אי הזבובים ושובר הגלים •

 צפופה ובתפוסה מלאה מעגנה •

 סירות דייג ויאכטות פרטיות קטנות 115-130משרתת כ  •

 מערכת העגינה בין עמודים לרציף וחלק עם מצופים  •

 חינוך ימי

 : ימי לחינוך מרכז

 . להרחבה רב פוטנציאל עם ימאות שעורי המקבלים תלמידים 430-800 -ימי לחינוך מרכז •
 .ים לקציני ס"ביה •
 (.השייט איגוד) זבולון – הפועל מועדון •
 .עירוני תקציב מחוסר נסגר המקום – ים צופי •
 נעורים זיו •
 ים לקציני ספר בית •
 . רבות שנים וארעיים זמניים במבנים נמצאים המוסד מבני •
 .בנושא והשקעה מספיקות תשתיות אין •

 : תובנות

 .ביקושים מול ימי חינוך אפשרויות בהיצע חוסר •
 .יחסית מוגנים שהמים כיוון ימי לחינוך יתרונות יש לעכו •
 .ואפשרויות כיתות חסרות. הרציפים במרכז נמצאים כרגע, הימי לחינוך נפרד אזור חסר •

היבטים 
 סביבתיים

 . עשיר ארכיאולוגי עבר בעל הינו עכו נמל •
 למעט עליה משפיע ואינו, הטבעית הימית בסביבה משתלב הנדסי כמבנה עצמו המעגן •

 .הקמתו בעת המלאכותי הגלים שובר סלעי תחת שנקברו הטבעיות הגידוד טבלאות
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, רבה פסולת והשלכת הצטברות הם העיקריים האקולוגיים /הסביבתיים המטרדים •
כמו כן, בקרקעית ובמי הים בתוך המעגנה ריכוזי  .המעגן ותפעול השייט מכלי זיהומים

 כספית גבוהים.
 סביבתיות תשתיות לרבות כלל תשתיות בו ואיןנמצא במצב סביבתי ירוד  המעגן למעשה •

 .ים זיהום באירועי וטיפול פסולת איסוף, ביוב, שיפולים מי לשאיבת תשתיות כגון
 מהבתים ביוב והזרמת המעגן לתוך רחוב תשטיפי של ניקוז היא נוספת משמעותית בעיה •

 ומשפיעים למעגן מחוץ אל" זולגים" אלו זיהומים. המעגן אל ומהמסעדות הנמל בחומת
 אורגניזמים של גוף וחלקי ברקמות להצטבר יכולים והם מאחר הימית הסביבה על לרעה
 (. מזוהמים דגים מצריכת כתוצאה) אדם בני ואצל ימיים

 שקטים ומים מסתור המעגן במי המוצאים פולשים למינים" כמקלט" משמש המעגן, כן כמו •
 . להתבססות

 במים השאריות כל את הותירה אך החומה לשיקום עבודות עשתה עכו לפיתוח החברה •
 (לפנותם מתכננים ן"רספ)

היבטים 
כלכליים: 

פנים 
 מעגנה 

 עגינה ושירותי עגינה, שייט כלי

 שאינן דייג סירות מחציתן(, 2018 לינואר נכון) סירות 129 עוגנות ובמעגנה הדייג בנמל •
 .עגינה דמי משלמות

 . לעוגנים ומים חשמל מלבד, הנמל בעורף שירותים אין •
 . בשכר נוסעים הסעת כסירות כיום פועלות הדייג מסירות חלק •
 לקציני ס"וביה הימי החינוך של שייט וכלי, פרטיים, מסחריים הם האחרים השייט כלי •

 . הים
 צפויה הייתה הספינה. ועכו חיפה של בציר נוסעים להסעת איש 220-ל ספינה עוגנת בנמל •

 ומבקרים תיירים משמשת בפועל אך, לחיפה הקרוז בסירות שמגיעים לתיירים מענה לתת
 .בקרוז מגיעים שלא

. למטר שקלים 50 על ועומד נמוך, דייג לצרכי שאינם, השייט כלי עבור העגינה תעריף •
 שטח פי על המעגנות ברוב הנהוג פי על ולא, בלבד הסירה אורך פי על נעשית הגבייה
 . ועוד רוחב(, ב"וכיו מסחרי, פרטי) הסירה בסוג הבחנה אין. הסירה

 מקום יש תמיד לא. הקיץ בחודשי בעיקר תיירים של לעגינה ביקוש, המעגנה מנהל פי על •
, שעות 24 מעל יוצא שייט כלי כאשר. מטרים 12 מעל סירות עבור ובפרט, פנוי עגינה

 .  שלו העגינה במקום זמנית עגינה מתאפשרת
 תקציב

 . קטן הגירעון אך, גירעונית( י"חפ בניהול) המעגנה, המעגנה מנהל פי על •
 . נקודתי תפעול של בהקשר בעיקרן, מעטות השקעות בה מתבצעות •
 של והמנוף הרציפים בשיקום ₪ מיליון 2.5-כ השקיע החקלאות משרד שנים מספר לפני •

 . הדייג נמל
 החול הוצאות עלות. התחבורה משרד באחריות שנים למספר אחת מתבצעת חול הוצאות •

 הקרקע של הזיהום בשל בישראל אחרות למעגנות בהשוואה משמעותי באופן יקרה
 .החופי מהאזור הרחק החול בשינוע והצורך

היבטים 
כלכליים: 

עורף 
 המעגנה

 המעגנה עורף

 וברים מסעדות, ופנאי בילוי מתחם לו ובסמוך, העתיקה מהעיר חלק הינו עכו נמל •
 . ועתיקות

 נוספים ושירותים ומקלחות שירותים, משרדים כולל אינו כך ובשל לנמל משויך אינו העורף •
 . ולעוגנים למבקרים

 ומבקרים תיירות

 . ופנאי בילוי ומרכזי היסטוריים אתרים ובו תיירותי יעד הינה העתיקה העיר •
 משרד להערכות ונכון עולמית מורשת כאתר ו"אונסק ידי על עכו הוכרזה 2001 בשנת •

 נכנסת תיירות סקר פי על. איש מיליון 2-כ שנה מידי בה מבקרים 2014 לשנת התיירות
 המהווים, תיירים 360,000-כ בעכו באתרים ביקרו, 2015 לשנת התיירות משרד של

 . הנכנסים התיירים מסך 13%
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 . עכו חופי לאורך טיילת •
 . העוגנים השייט ולכלי לנמל בסמוך דוכנים מספר מוקמים השבוע בסופי •
 .איש אלף 40-כ על עומד ש"סופ מידי המבקרים מספר, המעגנה מנהל פי על •

מאפיינים 
תכנוניים 
וחזותיים 

של 
המעגנה 
והעורף 
 הסמוך

מ'( לתנועת מבקרים ומשתמשים, רמת  3-5שטח ברוחב לא רב )בין  -המרחב הציבורי הפתוח
פיתוח נמוכה יחסית עם ליקויים ובורות בדרך, באזור החקלאי עורף של העיר העתיקה וכך גם 

 לקו המים.  מעקה בטיחותבחלק מהאזור התיירותי, הטיילת ממשיכה עם 

קו מים לא ארוך, שטח המים והעגינה נצפים מהמרחב הציבורי וניתן  -נגישות הציבור לקו המים
, יש אנדרטה בצורת לוויתן באמצע האזור מעקה בטיחותלטייל לצידו,  קו המים תחום ע"י 

 התיירותי.

ים מאפשרות רציפים ברוחב בינוני, שתי בקרות כניסה ]שערים[ מהרציפ -רציפים ואזורי עגינה
תנועה ומבטים לשטחי המעגנה. רציפי דייגים לא מפוקחים, פריסת רשתות בצורה לא מבוקרת 
בליווי פסולת מחוץ לשער, נמצא ברמת מוזנחות גבוהה. ]תוספות הצללות וכיסויים לא מבוקרים[, 

כו, ע -החלק התיירותי נראה מסודר יותר. רציף אחרון מוסדר ומחודש להסעת נוסעים בקו חיפה
 כמעט ולא בשימוש. 

אין מבנה מנהלה, מבנים  שיועדו לחינוך ימי נמצאים במרחק  -מבנים ציבוריים/מועדונים/שירותים
מ', בעתיד יעברו למבנים מוסדרים בתכנית מקודמת. באזור החקלאי חזות המסעדות ברמה  100

לכיוון העיר נאה נמוכה יחסית, באזור התיירותי ישנן שתי מסעדות סמוכות, המבט מאזור זה 
 מאוד. 

הפיתוח המסחרי כולו לא נמצא בשטח המעגנה אלא בעורף. החל"פ  -פיתוח מסחרי במעגנה
עורכת תיקונים בחומה ובאזור חצרות האבירים בשטח השיפוט שלהם, אך בתחום המעגנה שהוא 

 רק שטח המים, הרציפים ורצועה דקה מאוד בעורף, אין מסחר.

מ', מיועדים לפינוי. בעיקר מחסנים  100-לא ראינו אותם, נמצאים כ -ימימבנים ושירותים לחינוך 
 ולא כיתות.

ייעודי לאספנה ולתיקון ושיפוץ סירות. נראה כי ככל הנראה טיפולים  אזוראין  -אספנהמבנים ואזור 
 אלו נעשים באזור המנוף )האזור החקלאי(.

ספסלי ישיבה באזור החקלאי, ספסלי  2 -סככות, אזורי ישיבה וכו'-בינוי נוסף בתחום המעגנה 
ישיבה נוספים באזור הרציף המחודש,) לא נעימים לשהייה כי השטח לכאורה מגודר ונראה כאזור 

 המתנה(.

, הקשר מנותק מידיהמעגנה לא מתחברת לחוף רחצה באופן  -הפיתוח והחיבור  לחופים הגובלים
חוף הרחצה  -חייץ ימי. בהמשך דרומהמהווה  -על ידי חומת העיר. שובר הגלים המטובע העתיק

 ארגמן. לא ניתן ללכת בין החומה לקו המים.

רעיון שהועלה: חיבור המעגנה לעיר באזור בי"ס לקציני ים, עשוי לספק תוספת מקומות עגינה 
 וחיבור נכון יותר לעיר.

 יעברו.יש תכנית להוסיף עסקים באזור הצמוד למעגנה וזו אחת הסיבות שמבנה החינוך הימי 

עורף עירוני ותיק צפוף ועתיק,  -עוצמות בינוי, וחזית עורף המעגנה-בינוי בעורף הצמוד למעגנה
 אזור בהגדרת שימור של אונסק"ו ולכן קשה יחסית להכין בו תכניות

קומות בלבד. יש מגרש חניה קטן  2-3-חזית הבינוי הגובלת במעגנה מתרוממת לגובה של כ
ום( שנותן מענה למבקרי העיר העתיקה. יש תכנון למלון בקרבת בעורף האזור החקלאי )בתשל
 המעגנה שלא ברור מה גובהו.

קיימת תכנית )מייזליץ כסיף( במימון משרד  -טיילות, מתקנים, הצללות, מעברים -פיתוח שטח
 התיירות לשיפוץ הרציף המרכזי ושדרוג שובר הגלים. ויכוח על ניהול הפרויקט מעכב אותו.

 נוספת להסדרת המבנים החדשים של החינוך הימי. קיימת תכנית
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היבטים 
 הנדסיים

 גלים השובר של שרידיו גבי על 1965 בשנת נבנה, הנוכחי, הראשי הגלים שובר:  גלים שוברי
 בטון מסעת גביו ועל טון 8 – 0.5 במשקל אבן משכבות בנוי השובר. העתיקה מהעת הדרומי
" הזבובים אי" בין, הנמל של המזרחי בצדו העתיקה בעת קיים היה נוסף גלים שובר'. מ5-כ ברוחב
 זה גלים משובר נותרה, כיום(. הנמל של היסטוריים מחקרים בתמונת מרוסק קו ראה) והחוף
 .-2 בערך רדוד בעומק למים מתחת השקועה סוללה

, המודרני הגלים שובר ראש לבין, לידו שהוצב והמגדלור" הזבובים אי" בין עובר הגישה נתיב
 '.מ100-90 -כ ורוחבו

 הסירות קשירת. הבריכה לקרקעית שהוחדרו עמודים גבי על נשענים הרציפים כל: רציפים
 בצדו, הראשי הגלים שובר ראש ליד(. תמונה ראה) לרציפים במקביל עמודים קו באמצעות

 (.תמונה ראה) לחיפה עכו בין שייט לקו טיולים לספינת המיועד רציף הותקן, הפנימי

 באזור, הנמל של המזרחי בצד'. מ 2.5 הוא העומק, הנמל שטח במרבית: בבריכה המים עומק
 האחרון הפינוי) ק"מ5,000-כ של בכמות חול ופינוי' מ 3.5 לעומק חפירה מתבצעת, הכניסה פתח
 החול לסלק צורך יש", פרוטארום"מ המגיעים למזהמים סימנים יש ובחול מאחר(. שנים 8 לפני

 '.מ1,300 בעומק, לחיפה ממערב ימי מייל 22 המרוחקת" אלפא" לנקודה ים ללב החפור

 .תחומו לתוך חול חדירת כמעט שאין מכך הנמל" נהנה" כללי באופן

 תובנות
 מניתוח

 מצב סקר
 קיים:

התנגשות 
עם 

פעילויות 
ושימושים 
במעגנה 
 וסביבתה

 אזור נרחב שמוגן ע"י אונסק"ו •

שובר הגלים העתיק במים, אין יכולת למעבר סירות גדולות  קיימת חסימה ימית עקב המצאות •

 כולל ה"אולמה" לחפירת חול.

 תובנות
 מניתוח

 מצב סקר
 קיים:

מפגעים 
 סביבתיים

 פסולת בקרבת המעגנה לא מטופלת. •

 מפגעים בים שנגרמים משיפוצים ואינם מפונים כראוי. •

" לשובר הגלים העתיק, צורך בפינוי יקר לאתר היסחפות חומרים מזהמים מאזור "פרוטרום •

 חיפה.ספציפי באזור 

תחלופת מים נמוכה בבריכת מי המעגן, הצטברות והשלכת פסולת רבה, זיהומים מכלי השייט  •
 ותפעול המעגן.

סביבתיות, אפילו לא מינימאליות של ביוב, איסוף פסולת וטיפול באירועי  אין כלל תשתיות •
 זיהום ים.

 תובנות
 מניתוח

 מצב סקר
 קיים:

בתחום 
ניהול 

 ואחזקה

  -גורמים מנהלים והקצאת תקציבים  

 כתב מקבל הוא, מעסיקו י"ע אלא ן"רספ י"ע ממונה אינו המעגנה מנהל -סדרי עדיפויות שונים •
 עומד הוא באם זאת, תפקידו לבצע סמכויות לו שיהיו בכדי ן"מרספ סמכויות ואצילת מינוי

במעגנה זו קיים גורם נוסף שהוא החברה לפיתוח  (.החוק לפי) לתפקיד שנקבעו בקריטריונים
 הניהול מנותק מהעירייה.ו קבלן משנה )חורי( מתבצע ע"י ניהול המעגנה דרך החל"פעכו ולכן 

 ללא כל ניהול. -האזור החקלאי  -מחצית מאזור המעגנה  •

 תובנות
 מניתוח

 מצב סקר
 קיים:

 פעילות הדייג אינה משתלבת עם הפעילות התיירותית במעגנה.  •
 .  אין תעריף עגינה אחיד לכל המשתמשים •
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התנגשות 
אינטרסים 

בהיבט 
 הכלכלי

 תובנות
 מניתוח

 מצב סקר
 קיים:

בהיבט 
התכנוני 
והקשר 

עם 
העורף 
 העירוני

קשר חזק עם העורף עקב הגעתו של השוק עד למעגנה, אך נעדר שטחים ראויים לקליטת  •

 קהל.

  /מגמות 
 /תחזיות
תכניות 
 לעתיד

בעיר ומתן מענה  שייטהוגדרה החשיבות לפיתוח ענף ה, בחזון החברה לפיתוח עכו העתיקה •
כולל כל ( ספינות העוסקות בשייט חופים ול ל"היאכטות מהארץ ומחו לצרכים של בעלי

 .התיכון(-השירותים הנדרשים לצורך שילובה של עכו במסלולים המופעלים לחופי הים
מקומות עגינה אך זו  300 לכוון דרום והוספת מעגנהתכנית שמטרתה הגדלת ה עבר הוגשהב •

 .נדחתה

אפשרויות 
מיצוי 

פוטנציאל 
קיים, 

הרחבה 
ופיתוח 

 נוסף

 המעגנה מנוצלת בצורה מלאה. •
מחובר באופן . האזור לא הותיקמדרום לנמל  -אפשרות להקמת מעגנה חדשה באזור פרוטרום •

נערכת תכנית לבניית שכונת מגורים על שטח  -ישיר לעיר, אך משתלב בכיוון הפיתוח שלה
 -לעבוד בשת"פ עפ"י תכנית המתאר מחוייבים -. )שטח בבעלות תשובה וחב' גב יםהמפעל 

 מתחם איחוד וחלוקה(.
 מהעיר. . מנותק יחסית2עלות כלכלית גבוהה.  -. אזור עם זיהום קרקע קשה1חסרונות:  •
, לא 13 בתמא. אזור מוכרז כמרחב חיפוש 2תהינה התנגדויות. לא  -. שטח מופר1: יתרונות •

 .. אפשרות להקמת עורף חוף משמעותי בניגוד לאזור הותיק3הליך סטטוטורי חדש. צריך 

נושאים 
לטיפול 
 והסדרה:

חזות 
המעגנה 
והעורף 
 העירוני

 ובורות, באזור החקלאי ובאזור התיירותי.פיתוח המעגנה וטיפול בליקויים הסדרת  •

 פיקוח על הדייגים והסדרה של פעילותם. •

 בנייה של מבנה מנהלה ומבנה לחינוך הימי •

 חיבור המעגנה לעיר ליצירת חיבור נכון לעיר •

 הצמוד למעגנה הוספת עסקים באזור •

 הסדרת מקום חניה •
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 עיקריות  תובנותסיכום ו 

 

גרציה של הנסקר ברמה טהתובנות העולות מסקירת תחום המעגנות תוך ביצוע אינפרק זה מסכם את עיקרי 

ים תיכונית והעולה מתוך הסקירה המקומית. בתוך כך מתבצעת חלוקה למספר נושאים עיקריים  -הבינלאומית

החלוקה לנושאים מתחקה  שהינם תוצר של ההיבטים הרב נושאיים שנסקרו ונותחו לאורכו של של דו"ח זה.

הרחבים והראשיים העומדים בפרקו של הצורך  ההיבטיםשלבי הלוגיקה בניתוח נושא המעגנות, מן  אחר

 בתחום פנים המעגנה.  והנדסייםספציפיים, פיזיים  להיבטיםהמתאר ועד  תכניתב

  תובנות ראשוניות 

 תכנון מדיניות על נתהנשע הרחב אזורי ממגמת פיתוח חלק הישראלי הינו התיכון הים בחופי הפיתוח •

תכנון לתחומי החוף והים אשר שותפות להם מרבית מדינות הים התיכון,  ומסמכי באמנות ומעוגן כוללת

 .  כולל ישראל

ובמיוחד מהחופים המערביים בהם התיכון  חופו של הים התיכון הישראלי שונה מאזורי חוף אחרים בים •

 ,הכללייםהפיזיים המורפולוגים/ הפיתוח המשמעותי למעגנות וספורט ימי, הן מבחינת מאפייניו כיום נמצא 

, האמצעים התכנוניים וההנדסיים התואמים דרישות מקומיות והן מבחינת התהליכים המתרחשים לאורכו

 . הפיתוח ההיסטורי

אוכלוסית המדינה. אזור החוף מושך לאורכו פרוסה מרבית כנכס ציבורי המוגבל בהיקפו, החוף בישראל  •

, כמו גם היותו אזור בעל ערכים טבעיים ראויים להגנה ולשימור. כל מגוון רחב של פעילויות ומשתמשים

נכס ציבורי כ יש להגדיר את חופי המדינהלכן רצועת החוף. משאבי יוצרים תחרות קשה על ניצול  אלה 

 .הנמצא במחסורכמשאב יחודי ו חשוב

מעגנות באופן הוליסטי ושיטתי. למרות האמור,  גישה כוללנית, בינלאומית או אזורית לפיתוחאין בנמצא  •

כחלק ממגמת הגדרת המרחב הימי של מדינת ישראל, בדומה למדינות רבות נוספות ברחבי הים התיכון, 

יש להצמד לעקרונות פיתוח הצמיחה הכחולה ויישומה במקרה הישראלי. שיטות נוספות לתכנון ופיתוח 

ן תועלת רבה בפיתוח מעגנות כחלק אינטגרלי מפיתוח המרחב הימי אשר נסקרות במסמך זה, יש בה

 המרחב הימי. 

בתכנון אזור החוף וסביבתו יש לנקוט בגישות תכנון ופיתוח במשנה זהירות  -גישות פיתוח סביבתי   •

 ברת קיימא הצופה פני עתיד.  תובגישת פיתוח וניהול משאבים משולבואחריות סביבתית 

הקשורים לחוף ולים והמיועד לציבור רחב  ת נופש, ספורט ובילויהמעגנות בישראל הינן מוקד פעילו •

 ומגוון של משתמשים.

  עיקרי התפיסה התכנונית הכוללת 

יש לראות את המעגנות כמוקד של נופש עירוני הכולל ספורט וחינוך ימי,  -המעגנה כמוקד נופש עירוני  •

שיש לתת להם פתרונות חקלאות ימית וביטחון , ור, דייגשיטמחקר,   הכולליםנוספים משתמשים בנוסף ל

 בתכנון הכולל של המעגנות לאורך החוף 

בו הציבור מסבסד את לטובת הציבור הקמת מעגנה היא פרויקט  - לטובת הציבורהמעגנה כפרויקט  •

משתמשי בעלי העניין בהקמת המעגנה הם הציבור הרחב,  על מנת ליהנות מתועלות עקיפות. ההקמה

השייטים, ספקי השירותים לסוגיהם, הרשות המקומית, הממשלה, היזם, והחברה  ציבור החינוך הימי,

 המנהלת את המעגנה.

רף המעגנה ובצידיה, ולפיתוח בעאת הביקוש מגדילה מעגנה הקמת  -ביקושים לפיתוח וערכי נדל"ן  •

ע הפעילויות נוספים הן אלה הקשורים ישירות לפעילות המעגנה ומשלימים את היצשימושי קרקע למשוך 

עלות את ערכי הקרקע הלוהשירותים לידה והן אלה הנהנים מהקרבה למוקד פעילות עירוני אינטנסיבי ובכך 

 בקרבתה.והנדל"ן 
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, לכמות גדולה של תושבים רביימעל מנת שהמעגנה תוכל לתת מענה  - מעגנה כמפגש של עיר חוף •

ותשרת תפקיד ציבורי מיטבי יש לתכנן אותה צמודי ים וחוף לקהל הרחב  תספק מגוון רחב של שירותים

  .גדולאינטנסיבי וכמוקד פעילות חופי בצמוד לעורף עירוני 

בתכנון חזית הים המעגנה כמוקד פעילות לציבור לאורך החוף צריכה להשתלב  - חזית הים העירונית •

 .החוףקטיעת המעבר לאורך  של ,ככל האפשר,צמצום ורצועת החוף העירונית תוך  העירונית

 מעגנות ופריסת בפיתוח ,בתכנוןעקרונות 

לרבות  במעגנות קיימות יש להבטיח מקסום השימוש במקומות עגינה -מקסום הניצול והשימוש במעגנות  •

בחינת אפשרויות לייעול העגינה, לתוספת של אחסנה יבשה, ובחינת אפשרות הגדלת קיבולת כלי שייט 

 באמצעות הרחבת המעגנה.

יש להשען במידת האפשר על מתקנים ימיים  בתכנון המעגנות בחוף הישראלי -ניצול מתקנים קיימים  •

 קיימים והרחבתם, לעגינה וספורט ימי המיועדים לציבור הרחב. קיימים תוך ניצול מבנים ומתקנים

בהם הפגיעה  תכנון עתידי למעגנות נוספות יבוצע באזורים עירוניים -מעגנות חדשות כמוקד נופש עירוני  •

יש להבטיח כי כל מעגנה קיימת ועתידית תנוצל למגוון  ו/או ניתנים להגנה ראויה הסביבתית פחותה

 פעילויות ומשתמשים וכמוקד לפעילות נופש עירונית אינטנסיבית.

יהיה  וניתןבטווח הרחוק  להוספת מעגנות כמענה לצרכים עתידיים  איים מלאכותיים הינם פוטנציאל עתידי •

 האיים. מן במשולב עםלהקי

לכמות  רביימעל מנת שהמעגנה תוכל לתת מענה  - כמפגש עיר חוף וסביבה ימיתכמוקד עירוני ומעגנה  •

יתחבר אל גדולה של תושבים ותשרת תפקיד ציבורי מיטבי יש לתכנן אותה בצמוד לעורף עירוני גדול אשר 

מעבר חופי רציף, כגון, השתלבות בתכנון הציבור אל קו המים תוך של יצור נגישות הפיתוח בעורף החוף ו

 לאורך החוף.הפתוח והרציף קטיעת המעבר  של , -ככל האפשר -צמצוםו ,טיילת החוף

למעגנה תועלות ציבוריות ישירות ועקיפות.  –כפרויקט משותף לסקטור הציבורי והפרטי  הקמת מעגנה •

 ,כפי העולה מהמעגנות הקיימות אשר החדשות שבהן נבנו במהלך שנות התשעים, במקרה הישראלי

ון של נלכן יש לייצר מנג .מכיוון שלא ניתן להחזיר את עלות הקמתהעצמאי מעגנה אינה פרויקט כלכלי 

 ציבור.לטובת ה פרויקטשיתוף פעולה בין הסקטור הציבורי לפרטי לצורך מימון ההקמה ליצירת 

על מנת רווח  שוטפת של מעגנה צריכה להתבסס על היותה מרכז ההפעל -המעגנה כמרכז רווח עצמאי  •

שולי רווח בתפעול המעגנה יכולים  .ולאורך זמן השוטפותוהתחזוקה   , החידושלכסות עלויות התפעול

 ים. להיות מוסתים למגוון יעדים כולל פיתוח המעגנה, העיר ועוד, בהתאם להחלטת הגופים המנהל

על שטח המעגנה היבשתי לכלול שימושים הנחוצים לקיומה של המעגנה ומשרתים את משתמשיה  •

כלומר, על תמהיל השימושים במעגנה לכלול שטחים תפעוליים וכמו כן שטחים שאינם  באופן ישיר ועקיף.

שטחים  תפעוליים הכוללים בין היתר שטחי מסחר בעלי אורינטציה לשימושי המעגנה ו/או שייט פנאי,

ציבוריים לטובת מרכזים ימיים לחינוך וספורט ימי וכמו כן שטחים פתוחים ומפותחים לטובת כלל ציבור 

המבקרים )לפירוט נוסף, ראה תמהיל שימושים מחייב ואפשרי המוצע במודל הגנרי שהינו נספח למסמך 

 זה(. 

הקמה והפעלה של מעגנה חייבת להיות באחריות גוף מנהל המתייחס למכלול הפעילויות  - ניהול המעגנה •

 במעגנה כולל אחריות תקציבית לפעילות השוטפת ולתחזוקה הרב שנתית והעונה לסטנדרטים בין לאומיים.

עם זאת שיטות המימון כמו גם הגוף המנהל יכולים להיות מגוונים בהרכבם ויש להתייחס לכל מקרה לגופו. 

 נראה כי מודל השותפות הציבורית הפרטית הוא המומלץ ביותר לניהול ארוך טווח במעגנות. 

יש ליצור סטנדרט ניהולי אחיד למנהלי המעגנות העונה לדרישות  - סטנדרטים אחידים לניהול מעגנה •

והמבטיח את המענה המיטבי לצרכי ציבור המשתמשים ואת  רישוי עסקים, איכות הסביבה ודרישות רספ"ן

 אפשרויות התחזוקה המיטבית לאורך זמן

 פעילויותתנאים מתאימים לשילוב של בכל מעגנה יש להבטיח  -שילוב פעילויות ומשתמשים במעגנה  •

חלק . תכנון נאים הנדרשים לפעילותםתוההמתקנים  ,תיירות ימית, ספורט וחינוך ימיימי,  נופששייט ו
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נוספים כגון כוחות ביטחון, מחקר ימי, חקלאות ימית ודייג. על כל  יכול לכלול גם משתמשיםעגנות הממ

 המתקנים והדרישות המתחייבות מפעילותם.

כולל  -  של החינוך הימי במעגנותהעתידי היקף הפעילות אפשרות מתן מענה לוחשיבות הבטחת  •

למרכז ימי/בית ספר ימי   .כחלק מפעילות המעגנהומתקנים נדרשים מבנים מקומות עגינה, שטחי תפעול 

הממוקם במעגנה יתרונות מהותיים בשלל היבטיים כמותיים כגון, כמות ימי פעילות אפשריים בשנה, יתרון 

 לגודל ועוד, וכמו כן היבטיים איכותיים כגון מתקנים מוסדרים לנוחות המשתמשים, תקני בטיחות ועוד.

בתכנון מעגנה יש להבטיח את המתקנים והשירותים ההכרחיים למשתמשי  -שטח המעגנה מקסום ויעול  •

השימוש במקומות עגינה תוך שמירת גמישויות לשינויים עתידיים  מקסוםואת אפשרויות  ,המעגנה השונים

 ואפשרות הרחבת מעגנות קיימות. ., הוספת אחסנה יבשה שייטבסל סירות וגדלי כלי 

עדיפות לפיתוח מעגנה באזור צפוני יותר, בו בעיית הסעת החולות  –הבטחת תנאים הנדסיים נדרשים  •

מעגנה יש להבטיח כל ב. כמו כן (-7, -6מטר מערבה לקו החוף )עומקים  600-מקו האי חריגה   קטנה יותר.

ב פתח כניסה ימי, שוברי גלים, מזחים, עומק ורוח –את התנאים ההנדסיים  ההכרחיים לפעילות מיטבית 

  ., מספנה ובריכת ממשהות עגינהשיטהתאמה למזחים פנימיים, עומק בריכת המעגנה, 

המתאים מעגנה יש להבטיח את מתן המענה  בכל –הבטחת תנאים ופעולות נדרשות להגנה על הסביבה  •

נושא פינוי הימית והחוף הן בשלב ההקמה והן בשלבי הפעילות השוטפת לרבות  לדרישות להגנת הסביבה

 והטלת עודפי החול המצטברים.

 ניהול המעגנה

שייט  כגוןעל מנת שהמעגנה תשרת את כלל משתמשיה  - מקומות עגינה למגוון משתמשים הבטחת •

יש להבטיח  שונים של המשתמשים הנוכחיים ועתידיים שייטחינוך הימי, תיירות נכנסת וכלי ונופש חופי, 

השירותים והמתקנים הנדרשים תוך שמירה על גמישות ואפשרות  את מגוון אפשרויות העגינה ואת סך

 שינוי והתאמה לתנאים משתנים.

תשתיות מתאימות כגון ממשה כולל  הפרדה בין כלי השייט הספורטיבי והחינוכי לכלי השייט האחרים •

כיתות לימוד עם אמצעי הדרכה לספורטאים,,  מועדון ומבני שירותיםרחב להורדת כלי השייט למים, 

 נפרדים לתלמידים.מקלחות ושירותים ו , מלתחותאחסוןמתקדמים, 

 שייטכגון מתקני עגינה, אספקות לכלי ה –עמידה בסטנדרטים ותנאים נדרשים לכלל המשתמשים  •

למניעת תאונות בעלייה ובירידה מהן  (המפרש והחתירה) גובה הרציף לכלי השייט]חשמל ומים[ התאמת 

 . ועוד ואפשרות להורדת בעלי מוגבלויות

יגרום לניצול יעיל של שירותי המעגנה  - שימוש בתשתיות הפיזיות על ידי מספר רב של משתמשיםיעול ה •

 .תחת הנהלה מאוחדת מרחב המעגנהבתכנון והפעלת לערב גורמים שונים  מוצע ו

 –חייב להתבסס על תנאים הנדסיים מומלצים  תכנון עתידי  - נון פיזיהתאמה לדרישות הנדסיות ותכ •

רוחב ועומק פתח  , OVERTOPPINGם תופעה של ושובר גלים ראשי בגובה וברוחב מתאימים, לצמצ

ות  עגינה המאפשרות גמישות בניצול שטח שיטכניסה, עומק בריכה נדרש, מתקני עגינה מומלצים ל

 הבריכה.

יתכלל את מגוון גורם ציבורי שמעורבות של המעגנה צריכה להיות תחת ניהול או  -מעגנה   ניהולרגולציה ו •

הספנות, ויאפשר ניהול  רשותוהדרישות של הגורמים הפועלים ומשתמשי המעגנה כולל הרשות המקומית 

 יעיל וכלכלי באופן מיטבי המאפשר קיומה של המעגנה לאורך זמן. בניהול המעגנות הקיימות ובהקמת

 .רמעגנות חדשות יש להתחשב בגורמים הפעילים ובצרכים המקומיים בכל אזו
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 רשימת תמונות

 40 , צרפתMENTON GARAVAN: מעגנת 1תמונה 

 41 פיתוח לנמל ומעגנת לרנקה, קפריסין-תכנית רה: 2תמונה 

 42 : תכנית חדשה לנמל ומעגנת לרנקה, קפריסין3תמונה 

 42 הדמיה של המרחב המסחרי במעגנה בלימסול, קפריסין 4 : תמונה

 89 13/2: מתוך תשריט תמ"א 5 תמונה

 91 3/13: מתוך תשריט תמ"א 6תמונה 

 92 א :/3/13: מתוך תשריט תמ"א 7תמונה 

 93 : 1ב//13מתוך תשריט תמ"א : 8תמונה 

 94 : מתוך תשריט מצב קיים המפרט את מגוון התמא"ות החלות באזור הנמל ו9תמונה 

 95 .30: מתוך תשריט תמ"א 10 תמונה

 96 ת :המתייחסות למתחמי המעגנות הקיימות והפוטנציאליו 4/13: תשריטי תמ"א 11תמונה 

 98 : למעלה, חלקים צפוניים למטה, חלקים דרומיים9/13: מתוך תשריטי תמ"א 12תמונה 

 99 חופי נתניה. 13/6: מתוך תמ"א 13תמונה 

 103 (: התמקדות בחוף הים התיכון. מצפון לדרום.2018פברואר -)נכון ל 1: מתוך תשריט תמ"א 15תמונה 

 105 39: מתוך תמ"א 16תמונה 

 106 :9/2מערבי, תמ"מ -חלק צפון –מתוך תשריט  :17 תמונה

 106 .6: מתוך תשריט תמ"מ 18תמונה 

 108 21/3תשריט תמ"מ : מתוך 19תמונה 

 109 , חלק צפון מערבי. 14/4: מתוך תשריט תמ"מ 20תמונה 

 111 (, רמות התערבות מומלצות, תאי שטח חופי.1999: מתוך מסמך המדיניות  "מימי החופין של ישראל" )21תמונה 

 114 לבחינת התאמת מיקומי איים מלאכותיים בים התיכון, מסמך איים מלאכותיים: ממפת רגישות בסיסית 22תמונה 

 121 דרום.., מצפון ל2012: שמורת טבע ימיות בים התיכון, רט"ג, 23תמונה 

 122 : מטריצת תאימויות וקונפליקטים בין השימושים השונים לבין עצמם.24תמונה 

 123 : מטריצת תאימויות וקונפליקטים בין השימושים השונים לבין משאבי הטבע וערכי המורשת והתרבות.25תמונה 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. : מצופי סימון ומגדלורים26 תמונה

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. : סירות תפעול וכיבוי28 תמונה

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. : ציוד ייעודי וצלילה27תמונה 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. : מתקני אספנה יבשה30תמונה 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. : הדמיות סוגי רציפים צפים.31תמונה 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. : משמאל, עגינה באמצעות עמודים מימן, עגינה באמצעות מצופים32תמונה 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. : עגינה באמצעות חבלי שילוח34 תמונה

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. : עגינה ב"אצבעות".35תמונה 

 ה! הסימניה אינה מוגדרת.שגיא : סוגים שונים אלמנטי תאורה ברציפי המעגנה.37תמונה 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. : סוגים שונים של פדסטלי חשמל ברציפי המעגנה.38 תמונה

שגיאה! הסימניה אינה  בעת".: מתקנים שונים לקשירת כלי השייט: משמאל: "ברווז", זקף "בולרד", "ט39תמונה 

 מוגדרת.

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. : מתקן לאיסוף שמנים, מצברים ופילטרים שמן40תמונה 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. : מערכת לסחרור מי ים.41תמונה 

שגיאה! הסימניה אינה  קים ושמנים: מערכת פסיבית לניקוי מים ים מפלסטיק וניילון ופסולת צפה, כולל דל42תמונה 

 מוגדרת.

 222 : חינוך ימי בנמל יפו 43תמונה 

 223 סירות אופטימיסט )מימין( וסירות חתירה. :44תמונה 

 225 : צופי ים יפו45תמונה 

 226 : חניכי "עוגן לחיים"46תמונה 

 227 10תחרות סירות מדגם "אופטימיסט" לשייט בודד מגיל  : תחרות שייט49תמונה 
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 228 : גלשני מפרש50תמונה 

 229 : הורדת סירות במעגנת הרצליה52תמונה 

 230 : מיקום המומלץ לחינוך ימי53תמונה 

 230 : הדמייה לנגישות לנכים ברציף לסירות חינוך ימי54תמונה 

 231 : אזור לסירות החינוך הימי55תמונה 

 231 : חדרי כיתות חינוך ימי בהרצליה56תמונה 

 252 : "המעגנה הכחולה" באשדוד.58תמונה 

 255 : קוביות בטון טרומי מסוג "אנטיפר".59תמונה 

 255 יים.: חתך רוחב שובר גלים טיפוסי, שלבי ביצוע עיקר60תמונה 

 256 : שוברי גלים מסוג "קיסונים" בתהליך בניה61תמונה 

 257 (2018: רציפים צפים במעגנת תל אביב )ינואר 62תמונה 

 257 (.2018)ינואר : רציפים צפים במעגנת "שביט" בקישון 63תמונה 

 257 : מזחים צפים במקומות שונים בעולם.64תמונה 

 258 : חתך טיפוסי למזח קבוע בהיקף המעגנה. מזח פימי נשען על עמודים שהוחדרו לקרקע.65תמונה 

 258 : זקיפי עגינה שונים66תמונה 

 תרשימיםרשימת 

 21 : פירוט התהליך המתודלוגי בחלוקה לשלבי הסקר, עיבוד וניתוח הנתונים1תרשים 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. .2015: צפיפות אוכלוסיה במדיניות הים התיכון, 2תרשים 

 הסימניה אינה מוגדרת.שגיאה!  : צפיפות כלי שייט ומסלולי שייט נפוצים במדינות הים התיכון,3תרשים 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. : מידת ההשפעה של משתנים רלוונטים בענף השייט על הביקוש.4תרשים 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. : 'סופר יאכטות' בחלוקה לפי דרגות וגודל.5תרשים 

: מספר מעגנות המאפשרות עגינה של 'סופר יאכטה' והגידול במספר מעגנות אלו בחמש השנים האחרונות, לפי אזור.6תרשים 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. : אנשי צוות לפי גודל כלי שייט.7תרשים 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. :  שיעור השכרות של כלי שייט ביחס לחודשי השנה.8תרשים 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. : הוצאה ממוצעת להשכרת כלי שייט על פי נקודת המוצא של השוכר.9תרשים 

שגיאה! הסימניה אינה  אקונומיים של הסקטורים של הכלכלה הכחולה בים התיכון.-: חלוקה של האינדיקטורים הסוציו10תרשים 

 מוגדרת.

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. : הוצאה ממוצעת לכלי שייט במעגנה.11תרשים 

 מוגדרת.שגיאה! הסימניה אינה  : מספר תיירי החוץ הנופשים בים התיכון.12תרשים 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. : מגמות גידול בתיירות במדינות הים התיכון.13 תרשים

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. לפי מדינות. –: מגמות גידול בתיירות במדינות הים התיכון 14תרשים 

 64 : העדפות משתמשים בנוגע למכירות דלק, גדלי סירה ומשך שהות במעגנה.15 תרשים

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. : העדפות משתמשים לבילוי ופנאי בזמן השהות במעגנה.16תרשים 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. : זמני ביקור של משתמשים במעגנה.17 תרשים

 133 : עגינת כלי שייט במעגנות הים התיכון ושיעור תפוסה מהקיבולת הכוללת.18תרשים 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. : מספר כלי שייט רלוונטיים למעגנה אל מול קיבולת מעגנות  בישראל )כולל אילת(.19 תרשים

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. הקטנים בישראל לאורך השנים. שייט: מספר כלי ה20תרשים 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. : כלי שייט בישראל לפני שנים )מתוך דוח מדיניות המרחב הימי בישראל(.21תרשים 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. בישראל.: מספר כלי שייט רלוונטיים לעגינה במעגנות 22תרשים 

 136 מטרים )למטה(. 7מטרים )למעלה( ומעל  7: כלי שייט בישראל בחלוקה לכלי שייט עד 23תרשים 

 136 : סה"כ כלי שייט בישראל לפי שימושים.24 תרשים

 137 בישראל )אלפים מעוגל(. שייט: בעלי הסמכה לתעודות מ25תרשים 

 138 ים לפי שנים וסוגי הסמכה.שייט: הסמכות מ26רשים ת

 138 ים לפי כלי שייט ולאורך שנים.שייט: הסמכת מ27תרשים 

 139 ים לכלי שייט פופולאריים לפי שנים.שייט: מגמות של הסמכות מ28תרשים 

 מניה אינה מוגדרת.שגיאה! הסי ים לכלי שייט נוספים.שייט: מגמות של הסמכות מ29 תרשים

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. לפי סוג הסמכה וחודש בשנה. 2017ים לשנת שייט: הסמכות מ30תרשים 
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 141 : מספר סירות דיג רשומות אל מול סירות פעילות,31תרשים 

 142 : תפוקת הדגים מייצור בחקלאות הימית בישראל.32 תרשים

 142 : שטחים מועדפים למיקום חקלאות ימית, לפי אזור וסדר עדיפות לכל אזור.33תרשים 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. : מידת שביעות הרצון מהחופים והים בישראל.34 תרשים

 155 : תעריף למ"ר ליום ולחודש בשקלים )הרצליה(.35תרשים 

 156 )ש"ח(. שייט: עלות עגינה בתוספת אורך לפי רוחב כלי 36 תרשים

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. : מסמכי מדיניות בסביבה החופית והימית. התפתחות כרונולוגית.37תרשים 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. (INMAN, 2003: "התא הליטורלי של הנילוס" )שונה עפ"י: 38תרשים 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. 2009-1993: התפלגות מהירות וכיוון הרוח שנמדדה באשדוד בשנים 39 תרשים

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. 2009-1993: התפלגות גובה הגל המשמעותי וכיוונו באשדוד, בשנים 40תרשים 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. : מהירות וכיווני רוחות )שושנת הרוחות( באזור אשדוד.41תרשים 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. : תפעול מעגנות על רקע או בהתחשב בנתונים/קשיים פיזיים.42תרשים 

 סימניה אינה מוגדרת.שגיאה! ה מטרים( במים עמוקים, בחיפה.-ב HMO: גובה גלים משמעותי )43תרשים 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. שניות( במים עמוקים, בחיפה.-ב TP: זמן חזרה )44תרשים 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. מטרים( במים עמוקים, באשדוד.-ב HMO: גובה גלים משמעותי )45תרשים 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. שניות( במים עמוקים, באשדוד.-ב TP: זמן חזרה )46תרשים 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. , קרוב לקרקעית, אזור נמל אשדוד.-22.5: זרמים במפלס 47תרשים 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. , קרוב לפני הים, אזור נמל אשדוד-3.0: זרמים במפלס 48תרשים 

שגיאה! הסימניה  : חתך הזרמים )מהירות וכיוון( לעומק המים. מימן הכיוון ביחס לצפון, משמאל, המהירות לפי עומק.49שים תר

 אינה מוגדרת.

 256 : חיתוך שוברי גלים מסוג "קיסונים"50תרשים 

 256 : חתך טיפוסי שובר גלים בשילוב מדרון אבן51תרשים 

 258 : חתך טיפוסי למזח על אלמנטי כובד 52תרשים 

 מפותרשימת  

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. : פריסת מדגם מאפיין  בהתאם לסווג של מעגנות בחופי הים התיכון1מפה 

 88 , צו הנמלים וסוג שימוש.13: מעגנות על פי תמ"א 2מפה 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. מצפון לדרום חופי הים התיכון. -: רגישות סביבתית מפורטת  3מפה

 252 : בטימטריה, מזרח הים התיכון וחופי ישראל.4מפה 

 

 רשימת טבלאות

 הסימניה אינה מוגדרת.שגיאה!  2015 , 2010: אחוז האוכלוסיה המתגוררת בסמוך לים, ע"פ מרחק, 1טבלה 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. : צפיפות האוכלוסיה לשטח חוף )כולל שטחי חוף שאינם של הים התיכון(2טבלה 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. מקור נתונים:   2010: מספר מעגנות במדינות הים התיכון, על פי מדינה, 3טבלה 

שגיאה! הסימניה  .2018 -ל  2010: מספר המעגנות במדינות הים התיכון, לפי מדינה, השוואה בין השנים 4טבלה 

 אינה מוגדרת.

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. .2018היצע תכנוני מעגנות נבחרות בים התיכון,    :5טבלה 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. .2015: מרחק הממוצע בין מעגנות במדינה, מדינות נבחרות בים התיכון, 6טבלה 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. 2015: גודל סירות ממוצע, 7טבלה 

שגיאה! הסימניה  2016 : מקומות עגינה ל'סופר יאכטות' במעגנות של מדינות האיחוד האירופאי בים התיכון.8טבלה 

 אינה מוגדרת.

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. : שירותים במעגנות ברחבי הים התיכון. מעובד מתוך מדריכי9טבלה 

 מוגדרת.שגיאה! הסימניה אינה  2011 ,התיכון.: מספר מעגנות ומתקנים לאחסנה יבשה בים 10טבלה 
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 132 ; 2015כלי שייט וסירות דייג.,  -: מעגנות לכלי שייט קטנים 11טבלה 

 132 : קיבולת ותפוסה של מעגנות בישראל לאורך השנים.12טבלה 

 82 : סקירת מצב תכנוני מעגנות ונמלים.13טבלה 

 87 : חוקים ותקנות המתקשרים לנושא המעגנות והסביבה החופית.14טבלה 

 118 : שמורות טבע מוכרזות בסביבה הימית של הים התיכון15טבלה 

 118 ת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה: שמורות הים התיכון בהתאם לאכרז16טבלה 

 119 : שמורות טבע ימיות וגנים לאומיים ימיים מוצעים בסביבה הימית של הים התיכון17טבלה 

 127 פרוטוקולים ויישומם בישראל. -: אמנת ברצלונה 18טבלה 

 200 : חלוקה אופיינית לקטגוריות, כלי שייט קטנים19טבלה 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. : תפקידי הצוות במעגנה והסמכה נדרשת20טבלה 

 222 : מיפוי משתמשים בתחום הספורט והחינוך הימי.21טבלה 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. : טבלת טרנספורמציה לחישוב גובה וכיוון גלים.22טבלה 

 ROSEN 1998 249  -ו  STIASSNIE 1987: גאות ושפל, על פי מחזורי זמן. מקור 23טבלה 

 251 : תקנים בינלאומיים ותקנים ישראליים מבנים ימיים למעגנות.24טבלה 
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 נספחים

 עניין ובעלי גורמים רשימת 14.1

 מעורבים גורמים עם פגישות 14.2

 ימי חינוך – דעת וחוות תכניות 14.3

 הגדרות – לדוגמה מעגנה תקנון 14.4

 לדוגמה עגינה הסכם 14.5

 2014, ימיים שטחים סגירת לצו נספח מפת 14.6

, אביב תל עיריית, המורחבת רדינג למעגנת פרוגרמה 14.7

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספחים  
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 רשימת גורמים ובעלי עניין 

 

 רשימת בעלי עניין

 
 

 אנשי קשר  משרד / גוף / רשות

 סביבה

ארצי  -המשרד להגנת הסביבה
 ובכל מחוז

יהודית מוסרי, פרד ארזואן,  שחר סולר,
 יואב צלניקר

 תשתיות

התשתיות הלאומיות, משרד 
 האנרגיה והמים

 דורית הוכנר 

 אילן ניסים

   אגף סביבה –חברת חשמל 

 חקלאות

נועם מוזס, מנהל תחום חקלאות ימית,  משרד החקלאות ופיתוח הכפר
אגף הדיג וחקלאות מים וניר פרוימן  מנהל 

 אגף בכיר )דייג וחקלאות מים(

 מנהל תחום תכנון -רענן אמויאל

   משרד התיירות תיירות

 תחבורה

   רספ"ן

   משרד התחבורה

 משרד הביטחון

  משרד הביטחון
  חיל הים

גורמים 
 ממשלתיים

 ניר אנגרט ורותי יהל רשות הטבע והגנים

 אגף תכנון -מו פרוביזור, אורלי זיו רשות המים

 ברק חירות חקר ימים ואגמים לישראל

החברה הממשלתית להגנה על 
 מצוקי חוף הים התיכון

 יעקב בכר, ניבה לונדון, אורנית מורגנשטרן

 עודד כץ, עמית מושקין המכון הגיאולוגי

ראש יחידת איכות הסביבה  -רמי קלינגר חנ"י
 ובטיחות 

מנהל אגף רפרודוקציה  -ברוך פרצמן מפ"י
 קרטוגרפית לימור גור אריה

   מנהלת פיתוח נמלים

 שרביט, היחידה לאריכיאולוגיה ימית יעקב רשות העתיקות

NGO's 

 יעל דורי אדם, טבע ודין

 אלון רוטשילד ונועה יאיון החברה להגנת הטבע

 מאיה ג'ייקובס צלול

מרכז חקר מידע  -מחמל"י 
 וסיוע ליונקים ימיים

 אביעד שיינין )יו"ר העמותה(

 מנכ"ל - אריק רוזנבלום אושן-אקו
 מדעייועץ  -ד"ר אסף אריאלי
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 מכוני מחקר

המאר"ג / מעבדה ימית של 
 אוניברסיטת חיפה

 אביעד שיינין )רכז תחום ים תיכון(

 יוזם שביל הים ד"ר אליק אדלר

   גיה וסביבהוהאגודה לאקול

הפורום הישראלי לשמירה על 
   החופים

   מתכננת שביל חוף

   הועדה לשינויי אקלים

המכון לחקר ימים ואגמים 
 בישראל

  

   טכניון

   המרכז האקדמי רופין

 אוניברסיטת ת"א
אביגדור אבלסון,  'מיכה אילן, פרופ 'פרופ
יוסי לויה, דר נועה שנקר לויון, דר יוני  'פרופ

 בלמייקר

   IOIבן גוריון עם שלוחה באילת 

 חינוך וספורט ימי

   משרד התרבות והספורט

משרד החינוך: המפקח על 
הימי ומפקח ארצי חינוך החינוך 

 ארז מרחב ימי

 שייטאיגוד ה
ינו נ \יושב ראש, סמדר, מיקי אילון -גילי אמיר

 שמואלי

 צופי ים
יוחאי פלצר,  יוסף זברק, און אזולאי )יפו(, 

 יוספה סמג'ה )בת ים(

 רם אוקנוס עיריית ת"א: מנהל תחום ימי

 מרכזי חינוך ימי במרינות
)אשדוד(, גילי בן שלמה )אשקלון(, אשר 

 יאיר)הרצליה(, דרור ורדימון )אשדוד(

   ביה"ס מבואות ים מכמורת

 אבירם חשמונאי בי"ס קציני ים עכו

 מועדוני ספורט ימי
יק, סבי אלמוזלינו 'רותם ברעם, איתן קרבצ

 )הרצליה(, דרור אילני )בת ים(

   מועדוני צלילה

   איגוד גולשי הגלים הישראלי

 ותשתיותדיג 

   רמ"י

   ועד דייגי מכמורת

   עמותת דייגי יפו

   ארגון דייגי ישראל

   עמותת דייגי הקישון

רשויות מקומיות 
ומנהל השלטון 

 המקומי

   עיריית אשדוד

   עיריית קריית ים

   עיריית ראשון לציון

   עיריית חיפה

   עיריית נתניה

   מנהל השלטון המקומי

   עיריית הרצליה
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   מכמורת

   לשכות תכנון מחוזיות

   החברה לפיתוח קיסריה

   עיריית אשקלון

   עיריית חדרה

   פורום רשויות החוף

   חברות כלכליות בכל עיר

   חברת אתרים

 מנהל התכנון

   אגף תכניות מקומיות

   מזר רונית

 מרינות

  בעלי עסקים במרינות

פורטוגלי, מנהל מרינה ערן 
   אשקלון

מנהל מרינה כפיר חודרה,
   אשדוד

אמיר צינדר, מנהל מרינה 
   הרצליה

 בעלי סירות

יהודה פורת, סקיפר )שוכר סירות לשייט 
בחו"ל(, שלמה מעיין, סקיפר, לוי אורנוי, 

 בעלים של ספינת דייג מכמורתן

מיקי פלג, ממפעילי המרינה 
הקמה  באשדוד וחלק מחברת
   של מרינה באיי נאפה

 

 

 פגישות עם גורמים מעורבים  

 תכנוןכלל צוות פגישות 

 ותפקיד שם גוף תאריך

12.12.2017 
 מרינה אשקלון

 מנהל המרינה: ערן פורטוגלי

 סגן ראש העיר: יורם שפר

12.12.2017 
 המרינה הכחולה באשדוד

 ז"ל מנהל המעגנה: יורם גרינברג
 דרור ורדימוןמנהל חינוך ימי: 

26.12.2017 
 מעגן שביט בקישון 

 מנהל המעגן: יניב מס

ממונה על היתרי הבניה וקידום תכנון סטטוטורי מטעם חנ"י 
 : שמוליק עובדיה

26.12.2017 
 

 מנהל כפר הנופש דור: איציק כהן דור ןמעג

27.12.17 
 מעגן מכמורת

 מנהל המרכז הימי : עופר פיין

 זאב גלאוברמנהל חינוך ימי: 

 מנהל המרכז הימי: גילי אמיר מעגן שדות ים 27.12.17

27.12.17 
 סמנכ"ל תכנון, ייזום ופיתוח עסקי: רן אורן נמל קיסריה
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10.1.2018 
 ונמל חדרה מעגן חדרה 

 מנהל המרכז לחינוך ימי: איתן קרבצ'יק

 בן ישי מנהל נמל נוכחי חדרה: עמרם

 ויסמן רל'ההמנהל הנמל לשעבר: א

11.1.2018 
 

מרינה אתרים  -חברת אתרים
 בת"א/נמל ת"א/ רידינג

 מנהל המרינה: עופר דובנוב

11.1.2018 
 

 נמל יפו

 (אברמוביץ' )ראובן מנהל המרינה לשעבר: צ'יפס

 מנהל המרינה: אילן בן יקר

 רויואמנכ"ל החברה לפיתוח יפו העתיקה: גיל 

 : און אזולאיצופי ים

31.1.2018 
 הרצליהמעגנת  

 מנהל המרינה: אמיר צינדר

 מנכ"ל החברה לפיתוח תיירות: עופר מור

 

 מצומצם פגישות צוות תכנון

 ותפקיד שם גוף תאריך

14.12.17 
 

 צוות צפון: אורית ברנדר עיריית תל אביב

 צוות יפו: מירב כהן

10.1.18 

 עירית חדרה

 גרייףמהנדס העיר: נעם  

אדריכלית וסגנית מהנדס העיר לתכנון ואדריכלות: 
 ליטל שלף דורי

14.1.18 

 החברה להגנת המצוקים

 סמנכ"לית תכנון ופיתוח: ניבה לונדון 

אורנית  - מנהלת אגף תכנון וסטאטוטוריקה
 מורגנשטרן

 ווטרמןמהנדס העיר: אריאל   עיריית חיפה 15.1.18

רני עמיר, : הארצית להגנת הסביבה הימית היחידה המשרד להגנת הסביבה 15.1.18
 פרד ארזואן

 עיריית הרצליה 22.1.18
 ציון -אדריכלית העיר: מוניקה זר

 גלבנדורףמתכננת: מיכל שחובר  

7.2.18 
 לשעבר: שבתאי לוי נמליםההממונה על   רספ"ן

 מהנדס העיר: יובל ברנוב  יריית קריית יםע 7.2.18

ומנהלת להתחדשות עירונית: דני  האסטרטגימנהל 
 פלד, 

 אחראית תחום תכנון הנדסה: עמרי פלדמן

25.2.18 
 מהנדס העיר: אבנר אקרמן עיריית נתניה

25.2.18 
 פתחי מוראד עמאש ראש המועצה: זרקא-ג'יסר א
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28.2.18 
 אקשטיין הגרמהנדסת העיר:  עיריית נהרייה

 

 

 פגישות ומידע בנושא חינוך ימי

 שם גוף

 יוחאי פלצורמנהל:  צופי ים מועדון כרמל חיפה

 גילי אמיר: יושב ראש  שייטאיגוד ה

 אבירם חשמונאי מנהל:  קציני ים עכו

 סמדר שייטאיגוד ה

 רותם ברעם:  מנהל מועדון נחשולים

 יוסף זברק :יושב ראש  צופי ים

 ארז מרחב:  אחראי על חינוך ימי משרד החינוך

 רם אוקנוס: מנהל  ת"אמרכז חינוך ימי 

 יק'איתן קרבצמנהל:  מועדון ימי חדרה

 און אזולאימנהל:  צופי ים יפו

 שלמהמנהל:  מרכז ימי אשקלון

 אשר:סגן מנהל  מרכז חינוך ימי

 גילי בן יאיר:מנהל מרכז  חינוך ימי הרצליה

 סבי אלמוזלינומנהל:  בני הרצליה שייטמועדון 

 

 תפעול מעגנות בנושאעם אישים פגישות ומידע 

 פעילות שם

התקיימו פגישות בנושא תפעול ותחזוקת מעגנות והתפתחות גידול  ד"ר עמוס רביב
 כלי השייט בישראל.

בכתיבת ועיצוב מצגת מעגנות ומתן יעוץ בנושא תפעול מרינות, עזר  גיא צרפתי 
 יבשה. אספנהעגינה ו

כגון: תפעול מעגנות, צרכים במרינות, עגינות, יעוץ בנושאים שונים   שי צינדר -מהנדס ימי 
 בניית רציפים ואיכות הסביבה.
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 פגישות ומידע בנושא סביבה

 שם גוף

 קובי שרביט רשות העתיקות

 ניבה לונדון החברה להגנת המצוק

  -ונציגים נוספים צוראל, יהודית מוסרי, דרור רני עמיר, פרד ארזואן  -המשרד להג"ס

 זנזוריואסף  פרלמוטרמשה  -חלה"ט

 ורותי יהל ניר אנגרט רט"ג

 

 

 חינוך ימיתכניות וחוות דעת ,  

 

 02/01/2018 -חדרה ימי מועדון

 וצעירים בוגרים ים ואוהבי ים יורדי תחתיו המקבץ ותחרותי עממי שייט מועדון הינו בחדרה הימי המועדון

 .כאחד

 .אולגה בגבעת אשר בנימין מפרץ בחוף ושוכן חדרה כזבולון 1938 בשנת נוסד הימי המועדון

 ואינו רווח כוונת ללא עמותה הינו הימי המועדון. והסביבה חדרה תושבי בקרב המועדון פועל היווסדו מאז

 הימי הספורט פיתוח הינה העמותה של העיקריות ממטרותיה אחת. עסקי או ממסדי גוף שום ידי על ממומן

 .בו הפועלים הנוער לבני הימי בחינוך התמקדות תוך, מקצועותיו כל על

 "משוט ומחזיקי מפרש פורשי להיות חדרה ילדי את ללמד" למועדון היובל מגילת מתוך

 כלכלית במצוקה ילדים, חלשה המאוכלוסיי ילדים הרבה מגיעים, אולגה בגבעת מיקומו מטבע, למועדון 

 ומפעילויות הרחוב מסכנות אלו ילדים מרחיקה בים הפעילות עצם. ועוד הרוסות ממשפחות ילדים, קשה

 .  חינוכיות לא

 עמותת"  לדוגמא דומות חינוכיות מטרות בעלי ארגונים עם פעולה שיתופי כוללות המועדון פעילויות

 . ועוד" נעורים זיו", "אתגרים

 –' ו בכיתות לחניכים כיום ומיועדת ימית נוער תנועת לפעילות מקבילה או דומה למעשה במועדון הפעילות

 המודרכות חברתיות קבוצות של במתכונת ומתקיימת חדרה מרחבי הסעות כוללת במועדון הפעילות'. יב

 החדשים החניכים. וולונטרי באופן זאת עושים אשר במועדון הבוגרת מהשכבה סירות ומפקדי מדריכים י"ע

 לומדים, משותפות חוויות הקבוצה בני כל עוברים השנים במהלך. גיל שכבת מאותה לקבוצה מתחברים

 האחריות, העצמי הביטחון, המשמעת, והסביבה הטבע אתגרי עם ומתמודדים בים שונים שייט כלי לה

 במחנות משתתפים, גדולים שייט ואירועי בתחרויות חלק במועדון החניכים לוקחים בנוסף. הצוות ועבודת

 . מדריכים ולקורס סירות ומפקדי סגני לקורס יוצאים והכישורים השנים ועם

 .חניכים 70  כ כיום מונה במועדון העממי השייט ענף
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 במסגרת לשוט' א מכיתה ילדים לומדים במסגרתו התחרותי השייט ענף, ידי על הוקם 2015 במאי

 .אופטימיסטים מסוג ומפרשיות רוח גלשני דוגמת אישיים בדגמים תחרותית

 פעמים 3-4 בחדרה הימי במועדון מתאמנים כך ולשם בארץ אימונים ומחנות בתחרויות משתתפים הילדים

 . בשבוע

 .הטבע בשמירת וערכים זרמים, רוחות, גלים, הימית הסביבה על הילדים לומדים, בנוסף

 .ילדים 60 כיום מונה הענף

 .לבוגרים חברים מועדון גם במקום פועל, לנוער השייט ענפי מלבד

 '.וכו סאפים, מפרשיות, גלשנים, קיאקים, פרטיים שייט כלי על השטים חברים 110

 .המועדון במסגרת פועלים וילדים אנשים 240 כי ולומר לסכם ניתן

 

 :מתמודדים אנחנו איתן הבעיות

 .תשתית( 1

 בכלי מקום אפס עד מאוכלס המבנה אך למועדון להצטרף המעוניינים חדרה תושבימ רבים  ישנם כיום

 .אכסון מקומות יותר נותרו ולא שייט

 .המעגן( 2

, למערב פתוח, בחדרה הקטן המעגן, מוגנות מרינות מתוך ברובם הפועלים אחרים שייט ממועדוני להבדיל

 .הים למפגעי לגמרי פרוץ והוא ונמוך( מ 75) קצר אחד" דורבן"מ בנוי

 פעם אחר פעם נאלצים ואנו להתאמן לים לצאת אפשר אי, מטר 1 של לגובה מגיעים בים שהגלים ברגע

 ! הפעילות את לבטל

 סירות לים להוריד ונאלצים הלילה במהלך עוגנת סירה אף להשאיר יכולים לא גם אנחנו, סיבה מאותה

 30% ב ומוריד מסרבל, ולמאמנים הקטנים לילדים אדיר קושי שזה כמובן. האימון בסוף מהמים ןולהוציא

 .האימון יעילות את

 :בעיות 2 ל שגורם מה מטר חצי על עולה לא המים עומק!  מאוד רדוד המעגן, בנוסף

 והבטיחות הנוחות לחוסר תורם זה גם. לחוף הגיעם לפני הרבה, למעגן כניסתם עם מיד נשברים גלים( א

 .במעגן שייט בלימוד

 .הפתוח לים לצאת אותנו מאלץ וזה הרדודה בקרקעית הרבה נתקעות הילדים סירות( ב

 .בחוף משתמשים עומס( 3

 משמש הוא( ב לציבור פתוח פופולארי רחצה חוף זה ראשית( א: משתמשים ריבוי יש זה אחד קטן במעגן

 .חדרה דייגי כל את

 לא ירידה על מתלוננים אך למעגן צפונית יורדים הים אופנועי) מהים סירות והוצאת להשקת גם משמש( ג

 (מסוכנת ולעיתים נוחה

 :סיכום

 ! בחדרה מרינה לבניית אדירה חשיבות ישנה, לפיכך

ובמרינות  בהרצלייה כיום שעוגנים מקומיים יאכטות ולבעלי הדייגים לכל עגינה פתרונות שתספק מרינה

 .אחרות בארץ ובחו"ל

 ולמועדון, ימיות נוער לאגודות, הספר לבתי ימי חינוך של עשירה פעילות שתאפשר ומוגנת גדולה מרינה

 . הישגי תחרותי שייט

 

 ,בברכה

 קרבציק איתן

 התחרותי השייט ענף מנהל

 .חדרה ימי מועדון
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 2016 בהרצליה הימי למרכז חומש תכנית

 

 

 עתיד הווה הפעילות

   

  :בית הספר הימי חינוך פורמלי:

 תלמידים 1,200 תלמידים 500 מספר תלמידים:

 צפון המרינה צפון המרינה מקום פעילות:

   חינוך בלתי פורמלי:

 ים:-צופי

 חניכים 300 חניכים 220 כמות:

 מרינה/ חוף זבולון מרינה/ חוף זבולון פעילות ימית:

 חוף זבולון חוף זבולון פעילות חברתית:

 חוף זבולון חוף זבולון אחזקת סירות וציוד:

 מספנה

 בני הרצליה:

 400 200 כמות:

 מרינה מרינה פעילות ימית:

 כיתות לימוד במרינה כיתות לימוד במרינה פעילות חוף:

סליפ צפוני +מזחים  סליפ צפוני +מזחים צפים לים:יציאה 

 צפים

 על קיר היםסליפ 
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 צמי"ד:

 400 250 כמות:

 מרינה מרינה פעילות:

סליפ צפוני +מזחים  סליפ צפוני +מזחים צפים יציאה לים:

 צפים

 על קיר היםסליפ 

   

 מרכז לחינוך ימילכל ה – ועגינה שטחי אחסנה
מ"ר בחלק הצפוני  270 באולםמ"ר  20 :סיפון לציוד

 עילות שוטפת.פעבור 

 עתיד הווה 

שטחי שירות )חדרי 

 מורים, שירותים וכו'(:

 מ"ר 50 מ"ר 10

כיתה  -מ"ר 250 כיתות 2 -מ"ר 100 שטחי לימוד:

 כיתות 5רטובה, 

 סירות מנוע 15 מקומות עגינה:

 כלי שייט 25

 סירות מנוע 25

 סירות שייט 40

 

לסירות מקומות שהיה 

 יבשה

 כלי שייט 140

סאפ ,   20גלשני גלים, 70קייקים, 30

 לייזרים 20אופ', 40גלשני רוח ,  60

 כלי שייט בחוף 200

גלשני   100קייקים, 40
גלשני רוח  100סאפ , 40גלים,

 לייזרים  30אופ',   60,

 מ"ר 100חוף זבולון,  מ"ר 100חוף זבולון,  תחזוקה:

 , מ"ר 15-מספנה
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 הגדרות - מעגנה לדוגמהתקנון  

 

 

 

 

 

 הסכם עגינה לדוגמה 
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  2018, (המפות אטלס -הימי המרחב תכנית) סגורים שטחים 
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 2015, עיריית תל אביב, גרמה למעגנת רידינג המורחבתרופ 

 

 י"ג בחשון, התשע"ו

 2015באוקטובר,  26 

 40762915סימוכין :  

 

 

  -מתחם "שדה דב" תכניתתכנון מעגנת רידינג המורחבת במסגרת 

 עיריית תל אביב -פרוגרמה ראשונית

 172 עודד גינוסר, היחידה לתכנון אסטרטגי

 

 

 . כללי1

מקומות עגינה נוספים לאורך חופי  2,500-3,000ידרשו  2040רשות הספנות והנמלים מעריכה כי עד שנת  1.1

להוות נדבך מרכזי במתן המענה לצורך זה, בהתחשב במיקומה המרכזי ובקושי ישראל. מעגנת רידינג צריכה 

 עגינתלהקים מעגנות חדשות. בהתאם לכך, הפרוגרמה המפורטת במסמך זה מתייחסת למעגנה גדולה המיועדת ל

 . שייטכלי  700-1,000

פונקציות החינוך והספורט הפרוגרמה המוצגת במסמך זה מתייחסת למכלול הפונקציות הנדרשות במעגנה, למעט  1.2

, יעודיות , תשתיותרציפי עגינההימי עבורם הוכנה פרוגרמה נפרדת. הפרוגרמה כוללת את התחומים הבאים: 

 .(שייט)ובכלל זה, מועדונים ובתי"ס ל מסחרייםשימושים מספנה, אחסנה יבשה, מנהלה ותפעול המעגנה, 

 תכניתאשונית, נקודת מוצא, לתכנון המעגנה במסגרת הפרוגרמה המוצגת במסמך זה נועדה לספק מסגרת ר 1.3

על בסיס פרוגרמה ראשונית וכללית זו יש לקדם, בעזרת יועץ המתמחה בתכנון המתאר למתחם "שדה דב". 

מיקום בחינה מעמיקה יותר של השטחים הנדרשים ושל שיכלול, בין היתר,  מעגנות,  תכנון פרוגרמטי מפורט

זיקות ביניהן, ויביא בחשבון את התנאים במתחם הנדון, הן בתחום הימי והן בתחום היבשתי. מיותר ההפונקציות ו

 לציין כי תכנון המעגנה חייב לעמוד בדרישות החוק והתקנות הרלבנטיות.  

 רציפי העגינה. 2

ייקבע בהמשך , כאשר המספר המדוייק יותר שייטכלי  1,000-700המעגנה תתוכנן לעגינת  -שייטמספר כלי ה 2.1

של המרכז הקהילתי  שייטכלי  80-100. מספר זה כולל ומגבלותיו האתר מאפייניתהליך התכנון לאחר שיילמדו 

מנועיים  שייטכלי  200 -הימי )ראה פרוגרמה נפרדת עבורו(. בנוסף, המעגנה תוכל לקלוט באחסנה יבשה עוד כ

 של החינוך הימי. גלשנים 100 -ו שייטי כל 200 -וכ ,של בעלים פרטייםמפרשיות  20-30 -וכקטנים 

                                                           
הפרוגרמה נערכה על בסיס ראיונות עם מר עופר דובנוב, מנהל מרינה ת"א, ועם מר רוני זיסו, רשות הספנות והנמלים, אך  172

 האחריות הבלעדית על תוכן הפרוגרמה היא של עודד גינוסר. 
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  -עוגנים בלבד( שייט)כלי  לפי גודל שייטהתפלגות כלי ה 2.2

 10% -מ' 7עד  •

 20% -מ' 7-10 •

 35% -מ' 10-15 •

 30% -מ' 15-24 •

 5% -מ' 24-40 •

  -שריון מקומות עגינה 2.3

 של החינוך הימי. מקומות אלו יוסדרו ברציפים הסמוכים ליציאה מהמעגנה אל הים הפתוח. שייטכלי  10%עד  •

זרים )תיירות נכנסת(. מקומות עגינה אלה יוכלו להיות מושכרים לתקופה שלא תעלה על שבוע  שייטכלי  5% •
 מקומיים. שייטלכלי 

 סירות שירות של המעגנה, שיטור ימי, איכות הסביבה, מכס וכד'. -של רשויות הפעילות במעגנה שייטכלי  10 •

 של רציפי עגינה נדרשאורך  2.4

גודל כלי 

 שייטה

 )אורך(

רוחב נדרש 

למקום עגינה 

 )מ'( *

אחוז מסך כלי 

 שייטה

 במעגנה

כלי  1,000חלופה גבוהה ) (שייטכלי  700חלופה נמוכה )

 (שייט

מספר כלי 

 שייט

אורך רציפים 

 )מ'(

מספר כלי 

 שייט

אורך רציפים 

 )מ'(

 350 100 245 70 10% (2.5+1)  3.5 מ' 7עד 

 1,000 200 700 140 20% (4+1)  5.0 מ' 7-10

 2,100 350 1,470 245 35% (5+1)  6.0 מ' 10-15

 2,250 300 1,575 210 30% (6+1.5)  7.5 מ' 15-24

 550 50 385 35 5% (9+2)11.0 מ' 24-40

 **6,250 1,000 **4,375 700 100%  סה"כ

)*( אורך הרציפים חושב עבור "עגינת ירכתיים". כלומר אורך הרציף הנדרש עבור כל מקום עגינה נקבע לפי רוחב כלי 

 מ'(.  1מ' או  0.75מ',  0.5+ מרווח מכל צד שלו )שייטה

רוב הרציפים במעגנה יאפשרו עגינה משני צדדיהם כך שאורך  )**( "אורך הרציפים" הוא האורך הנדרש לעגינה.

הרציפים בפועל יהיה קטן מהאורך הנקוב בטבלה. האורך המדוייק ייקבע בתכנון המפורט, גם בהתחשב באורך 

(, המחייבת אורך along sideהרציפים שיאפשרו עגינה רק בצד אחד ובאורך הרציפים שיוגדרו עבור "עגינת אורך" )

 גדול יותר.רציפים 

 מאפייני הרציפים 2.5

רציפי העגינה יהיו רציפים צפים, כדי שניתן יהיה לשנות את מיקומם בהתאם לשינוים בתמהיל גודלי הסירות  •
 במעגנה במהלך השנים

 -. שוקעשייטמ', כדי לאפשר הצבת התשתיות הנדרשות ותחזוקה נוחה של כלי ה 2.4 -מימדי הרציפים: רוחב •
 מ' 1

 -(. רוחבbrake waterחיצוניים: רציפי עגינה שתפקידם גם למתן גלים וזרמים בתוך המעגנה ) מימדי רציפים •
 מ'. 1.8 -מ', שוקע 4

והבטחת נתיב  שייט, כדי לאפשר עגינת ירכתיים של שני כלי שייטפעמים אורך כלי  4מרווח בין שני רציפים:  •
המתוכננים  שייטישתנה, כמובן, לפי גודל כלי ה. המרווח x 1.5-1.7 שייטתמרון ברוחב נטו של אורך כל /שייט

 (   freewayלעגון לאורך הרציפים משני עברי המרווח )
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 יעודיות. תשתיות 3

הרציף יכלול תחנת תדלוק לסולר ולבנזין ומשאבות נפרדות לשמנים, למי שיפוליים )בילג'(   -רציף תדלוק ושאיבות 3.1

גדולים לאורכו. הרציף ימוקם  שייטמ' לפחות כך שתתאפשר עגינת כלי  30 -(. אורך הרציף יהיה כholdולשפכים )

כך שלא יפריע לתפקוד המעגנה והעסקים הפועלים בה, תוך שמירת טווחי הבטיחות הנדרשים והבטחת דרך גישה 

דרכי גישה נוחות גם  נוחה למשאיות. אם מכלי הדלק ו/או מכלי הפסולת ימוקמו בנפרד מהרציף, יש להבטיח

 אליהם.

רציף נפרד או קצה רציף עגינה שניתן לגדר אותו, שיהווה שטח סטרילי )מבחינה  -רציף בידוק לתיירות חוץ 3.2

ביטחונית(. הרציף ישמש את יחידות ביקורת הגבולות, המכס ובטחון מעגנות. יש להסדיר עבורם עמדת בדיקה 

 קדמית ברציף זה.

 -ממשים(מדרונות הורדה ) 3.3

 סמוך לברכת המנוף, ברוחב שיאפשר הורדת כלי אחד בו זמנית -ממשה המספנה •

מ' )כדי לאפשר הורדת מספר  20 -ימוקם קרוב ככל הניתן לפתח המעגנה, ברוחב של כ -ממשה חינוך ימי •
 לקראת הורדתם אל המים. לצד שייטזמנית(, ובצמוד לו יוקצה שטח פנוי המיועד להערכות כלי ה-כלים בו

 שהורדו )כדי לאפשר התארגנות לקראת היציאה לים( שייטהממשה ימוקם רציף צף לעגינת כלי ה

בנוסף למכלי המחזור הרגילים )בקבוקים, קרטונים, אשפה ביתית( העמדה צריכה לכלול מכלים   -עמדות מחזור 3.3

ר עמדות כאלה ברחבי למחזור מצברים, חלקי חילוף לסירות, חבלים וציוד ימי אחר. נדרשת פרישה של מספ

 המעגנה לנוחות בעלי/מפעילי הכלים במעגנה.

יש לפזר מספר מקבצי מקלחות ושירותים ברחבי המעגנה. בכל מקבץ יש לכלול גם חדר  -מקלחות ושירותים 3.4

 כביסה )מכונות כביסה וייבוש(. 

 מספנה .4

טון. התכנון  150-100במשקל  שייטמ' והיכול לשאת כלי  8-7מנוף גדול שרוחבו  -( ובריכת מנוףtravel liftמנוף ) 4.1

צריך לאפשר למנוף לנוע ללא הפרעה בין בריכת המנוף לשטח הטיפולים הפתוח, ולתמרן בנוחות בתוך שטח זה. 

 מ'. 30 -לצורך כך נדרש מעבר פנוי ברוחב של כ

 50-35במעגנה, כלומר  שייטמכלי ה 5%זמנית של -אחסנה בו מתחם שצריך לאפשר -(שטח טיפולים )שטח פתוח 4.2

 4-6כלים )כלים באחזקה שוטפת, כלים בטיפול תקלות, כלים מושבתים(. לשם כך נדרש מתחם בשטח רציף של 

דונם. המתחם יהיה מרוצף, ותותקן בו מערכת הפרדת שמנים. המתחם צריך להיות ממוקם צמוד לבריכת המנוף 

 . המתחם יהיה מנותק מתנועת הולכי הרגל  במעגנה. שייטן עמדת שטיפה לכלי הכאשר ביניהן תותק

נדרשים בתי מלאכה לבעלי מקצוע בתחומי החשמל, מיזוג אוויר, מכונאות, מסגרות, נגרות,  -בתי מלאכה 4.3

מ"ר.  20 -מ"ר ולצדו סככה של כ 15-20 -פיברגלס, צבע, מפרשים ועוד. עבור רוב הסדנאות נדרש שטח בנוי של כ

מ"ר לפחות. מספר בתי המלאכה ושטחם המדוייק ייקבע בהמשך  400בית המלאכה למפרשים דורש שטח נרחב, 

 תהליך התכנון.    

 . אחסנה יבשה5

מ'( פרטיים, שיאוחסנו בקומות )מדפים(.  9-7מנועיים קטנים ) שייטכלי  200המחסן צריך להכיל  -שייטמחסן כלי ה 5.1

מ'  10 -קומות, עומק כל שורה 3שורות של מדפים בני  2הצעה לארגון המחסן )אך כמובן ניתן להציע אחרות(: 
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מ' למעבר ותמרון  20מסדרון ברוחב  -מ'. בין השורות 2.5 -כלים בקומה(, גובה קומה 33מ' )עבור  100ואורכה 

 המבנה יתוכנן כך שיוכל להבנות בשני שלבים.   173מ'. 10-8מ', גובהו  100x40 -מלגזה. ממדי המחסן המוצע

מפרשיות מסוגים שונים של בעלים פרטיים.  40-20דונם מ"ר לאחסון  1מתחם פתוח בשטח של  -אחסנה פתוחה 5.2

מפרשיות מדגם  2זה ניתן לאחסן  מ'(. בשטח 3x10מ' ) 30שטח אחסנה נטו הדרוש למפרשית מדגם קטמרן הוא 

 מאורך מפרשית הקטמרן(.  1.5מ' )פי  15. שטח התמרון הנדרש בין שתי שורות מפרשיות הוא 470או  420

  -תשתיות בסיסיות 5.3

 לפני הכנסתם למחסן.   שייט, לשטיפת כלי שייטעמדות שטיפה ליד הכניסה למחסן כלי ה 3-4 •

שהורדו )כדי לאפשר  שייטידי המלגזה, ולצדו רציף לעגינת כלי ה-ים עלאל המ שייטמקום פנוי להורדת כלי ה •
 התארגנות לקראת היציאה לים( 

 ותפעולמנהלה . 6

 הערות שטח נטו )מ"ר( הפונקציה

  18 משרד מנהל

  12 משרד מנהל תפעול

 עובדים 3-4 18 מזכירות

 עובדים 1-2 12 הנהלת חשבונות

  9 מנהל אחזקה

  35 חדר ישיבות

 תפעול מצלמות, אזעקות 12 מוקד אבטחה

 צוות אחזקה וניקיון, צוות כיבוי אש, צוות סירות 12x3 חדרי צוותי עבודה

 מיטות 3-4 18 חדר מנוחה ותורני לילה

  20 חדר אוכל ומטבחון עובדים

  20x2 מקבץ מלתחות ושירותי עובדים

 וכד'חבלים, שרשראות, מצופים, מנורות, כלי עבודה  300 מחסן

 עבור חברי המרינה 200 מועדון שייטים

משרדי מנהל/סגן/רכזים, מזכירות, חדר תדריכים,   150 שיטור ימי

חדר מנוחה, חדר אוכל ומטבחון, מחסן )שטח חלופי 

 לשטח במרינה ת"א( 

 רישוי, ביקורת גבולות, מכס, תיירות וכד'  12x4 חדרים לגורמי ממשלה

 טרה( 30%מ"ר ברוטו ) 1,210 930 סה"כ שטח 

                                                           
שלוש( כך שגובה כלי שיט שיאוחסנו בשתי קומות מדפים )ולא  120 -במידה ולא תתאפשר בניה בגובה זה, המחסן יתוכנן לכ 173

קומות מדפים, חפור בחלקו, כך שהגובה מעל מפלס הקרקע לא יעלה  3מבנה הכולל  -מ'. אפשרות נוספת 6המחסן לא יעלה על 
 מ'. 6על 
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אספות/הרצאות/אירועים . מושבים 600אולם של  600 )אופציונלי( אולם כינוסים 

 לחברי המרינה והשכרה לפעילות חיצונית.

 

 

 מסחריים שימושים. 7

להלן מפורטים תחומי העסקים הנדרשים בתחום המעגנה. מגוון העסקים בכל תחום ושטחיהם )אם הם מצויינים( הם 

בלבד, וייקבעו בהמשך תהליך התכנון בהתחשב באילוצי השטח של המעגנה המתוכננת. יחד עם זאת, יודגש  להדגמה

כי השימושים המסחריים יהיו מוגבלים בשטחם ולא יהוו מרכיב מרכזי בתמהיל השימושים במעגנה. יש לעגן בתב"ע 

 להלן. 7.1-7.3את האוריינטציה הימית של השימושים המסחריים המפורטים בסעיפים 

למפרשיות, קטמרנים וכו' והן לבתי"ס לסקיפרים. כל  שייטהכוונה הן למועדונים/בתי"ס ל -שייטמועדונים ובתי"ס ל 7.1

מ"ר כ"א( ולפחות  500 -מועדון כולל משרד, כיתות לימוד, מחסנים, מועדון. נדרשים לפחות שני מועדונים גדולים )כ

 נים ימוקמו ככל האפשר בסמוך לרציפי העגינה המשמשים אותם.מ"ר כ"א(. המועדו 100מועדונים קטנים ) 5

 , גלישה, צלילה, דיג וכד'שייטציוד ל -חנויות לציוד ימי 7.2

(, נציגי חברות זרות לציוד ימי שייטשמאי ימי, עו"ד ימי, ברוקר ימי )מוכר כלי  -משרדים לבעלי מקצוע בתחום הימי 7.3

 וכד'(

 פאבים, וכן מינימרקט המיועד בעיקר לחברי המרינה ואורחים/מסעדות/בתי קפה 3-5 -הסעדה 7.4
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 תמצית . 1

טכנולוגיות ייחודיות של כלובי דגים אשר ענף החקלאות הימית בישראל עומד לפני פריצת דרך משמעותית. 

לתנאים הקשים בים הפתוח מול חופי ישראל.  ותפותחו בישראל מאפשרות הקמת חוות כלובי דגים העמיד

והעסקה של מאות, או אף אלפי  ₪הפוטנציאל הכלכלי של הענף הינו בסדרי גודל של מאות רבות של מיליוני 

עובדים, ישירים ועקיפים. לחקלאות הימית חשיבות גם בהיבטים של החלפת יבוא, הגברת ביטחון המזון 

 ערך תזונתי גבוה ביותר.לישראל ואספקת מוצרים טריים בעלי 

, החסם העיקרי להמשך פיתוח הענף הינו העדר עבודה שנערכה עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפרעפ"י 

החיוני לעגינת ספינות החקלאות הימית, טעינת חומרי מזון ואחרים,  ,שטחים ותשתיות לעורף תפעולי יבשתי

עולי קיימים בנמל אשדוד ואופציונלית במעגנת לעורף תפמוגבלים פתרונות ביניים פריקת התוצרת ועוד. 

שביט )הקישון(, אך הם אינם מהווים תשתית הולמת לפיתוח ענף החקלאות הימית: נמל אשדוד מיועד 

, מעגנת שביט הינה בתפוסה שכזהלפריקת וטעינת אניות סוחר גדולות ואינו רואה בחקלאות הימית גורם 

 . מלאה וחסרה תשתיות מתאימות

, אותרו שטחים במרחב הימי 1בודה שנערכה ביוזמת משרד החקלאות ע"י מכון שמואל נאמןבהמשך לע

הקמת חוות כלובי דגים בהיקפים של עשרות רבות של אלפי טון בשנה. מינהל התכנון במשרד להמיועדים 

ל מרחב הימי של ישראמסמך המדיניות ל"האוצר אימץ באופן עקרוני את האיתורים שנמצאו והטמיע אותם ב

 5)פי אלף טון בשנה  12 . כבר כיום יש תכניות מפורטות בתוקף המאפשרות תפוקה של כ2/ ים תיכון"

מול נמל אשדוד. תכניות נוספות לתפוקות של עשרות אלפי טון נוספים בשנה נמצאות בשלבי קידום מהקיים( 

תנאי  ימית מול מכמורת.וכן תכנית מצומצמת למו"פ בתחומי החקלאות ה מול חופי אשקלון ומול חופי חיפה

, מעבר לקיים למימוש תכניות הקיימות והחדשות הינו יצירת תשתיות עורף תפעולי הולמות בדרום ובצפון

קיים גם פוטנציאל לחקלאות ימית באזור המרכז, מול חדרה או נתניה,  בנמל אשדוד ובמעגנת שביט.כיום 

 ת במרחק סביר מאזור זה. אך זאת בתנאי כי יפותחו פתרונות עגינה ותשתיות נוספו

משרד החקלאות רואה בעריכת תכנית מתאר חדשה למעגנות הזדמנות לפיתוח תשתיות עורף תפעולי 

במסגרת תכנון מעגנות חדשות או הרחבת מעגנות קיימות. עפ"י הניסיון שהצטבר, יש הכרח להפריד בין 

לבין שטחי עורף תפעולי בעלי אופי לוגיסטי  ,המאפיינים את רב המעגנות הנוכחיות ,שימושי פנאי ותיירות

תעשייתי. לפיכך, הצורך הינו בהקצאת שטחים מוגדרים וייעודיים המאפשרים עגינת ספינות לפריקה חקלאי/ו

מחוץ לאזורי בילוי, הסעדה  –וטעינה וכן גישת משאיות, הקמת מתקני אחסון מזון, טיפול ברשתות ועוד 

 וכדומה. 

 לאחרונה עבור משרד החקלאות, להלן ריכוז השטחים הדרושים לעורף התפעולי: עפ"י הפרוגרמה שהוכנה

 נתונים      אזור                     

 אומדנים לטווח הארוך

 שטח עורפי רציףצמוד שטח  אורך רציף תפוקה 

 דונם דונם מ' טון / שנה

 30 6 600 62,000 חיפה ועכו – צפון

 10 2 200 20,000 אופציונלי -מרכז )חדרה/נתניה( 

 10 2 200 21,000 אשדוד

 10 2 200 22,000 אשקלון

 60 12 1,200 105,000 סה"כ

 פירוט הנתונים וההנחות העבודה מובאים בהמשך.

1  HEB-Sea-Mediterranean-aquaculture-https://www.neaman.org.il/Sustainable 

 2017מדיניות למרחב הימי, אוקטובר  –מסמך מדיניות למרחב הימי של ישראל / ים תיכון, דוח שלב ב'  2

https://www.neaman.org.il/Sustainable-aquaculture-Mediterranean-Sea-HEB
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 עיקרי תכנית פיתוח החקלאות הימית. 2

 התיכון לפיתוח חקלאות ימית ביםבשלב זה שטחים המיועדים ריכוז ה 2.1

 

 הערות: 

  לעורף תפעולי באזור הצפון ובאזור הדרום נשענים על מעגנת שביט ונמל הנוכחיים הפתרונות

אשדוד, בהתאמה, אך אין בהם מענה מספק וכתוצאה מתעכב פיתוח החקלאות הימית, כולל 

 ת מאושרות ובתכניות מפורט

  העדר תשתיות עורף תפעולי עקבהתכנית אינה כוללת בשלב זה שטחים באזור המרכז, אך ורק 

  ק"מ 20עד  –מרחק רצוי בין חוות כלובי דגים למעגנה 

  השטחים לעיל מיועדים לחוות כלובי דגים. קיימות תכניות, בשלבים מוקדמים, לפיתוח ענפי

 חקלאות ימית נוספים כגון אצות, צדפות ויצורי ים אחרים
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 טבלת השטחים המיועדים בשלב זה לחקלאות ימית 2.2 

 סטטוס טון/שנה()פוטנציאל  שטח )קמ"ר( מיקום מס'

 איתור עקרוני בלבד *17,000 17 מול עכו 1

 לקראת מכרז מקב"ת *45,000 45 מול חיפה 2

בשלבי  – 499-0268565תב"ע  **700 2 מול מכמורת 3

 אישור, פעילה חלקית

 מאושרת - 300מח/תב"ע  **9,000 6 מול אשדוד צפון 4

מאושרת,  – 1/253/02/11תב"ע  **12,000 8 דרוםמול אשדוד  5

 פעילה חלקית

 בשלבי מכרז לתכנון סטטוטורי *11,000 11 1מול אשקלון ד' 6

 בשלבי מכרז לתכנון סטטוטורי *11,000 11 2מול אשקלון ד' 7

  105,700 100 סה"כ

 אפשרות צמצום השטחיםטון/דונם לשנה, עקב  1,000* לאתרים שאינם מאושרים הונח פוטנציאל של 

 טון/דונם לשנה, עפ"י ניסיון מצטבר  1,500** לאתרים מאושרים או בשלבי אישור הונח פוטנציאל של 

להשתנות בהתאם לתכנון סופי והוראות של התכניות הסטטוטוריות ובעיקר עפ"י  יםעשוי לעיל ניםנתוה

 טכנולוגיות כלובי הדגים אשר שונות לעיתים במידה רבה בהיבט ניצולת השטח.

התלויה בין היתר ברגולציה  ,מיצוי פוטנציאל השטחים מותנה כמובן בכדאיות כלכלית עבור היזמים

על תוצרת מתחרה מיבוא. הונח כי תישמר הכדאיות למגדלים הישראלית ובמחירי ושיעורי המכס 

 הישראלים.

 תפעולי יהיה כדלקמן: דוח מכון שמואל נאמן, מיקום רצוי לעורף מתוך

 

בסיסים  4ק"מ. בהתאם, היה רצוי כי יהיו  170אורך קו החוף של הים התיכון הינו בסדר גודל של מעל 

 במעגנות, לעורף תפעולי לחקלאות הימית: 

 עכו והמפרץ – אזור הצפון 

  חיפה והכרמלאזור 

  חדרה/נתניה –אזור השרון והמרכז 

  אשקלון.ו אשדוד –אזור הדרום 
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 פרוגרמת צרכים לעורף לוגיסטי . 3

 כללי 3.1

כל אחד משרד החקלאות ופיתוח הכפר לבתחום העורף התפעולי עבור פרוגרמת צרכים  נערכה

במסמך זה מובאים הנתונים לטווח הארוך, הרלוונטיים לתכנית מהאתרים הימיים ועבור מספר טווחי זמן. 

כבסיס לוגיסטי לחקלאות הימית כיום תאמים ומודגש כי נמלי חיפה ואשדוד אינם מהמתאר למעגנות. 

בהיותם מיועדים לפריקת וטעינת אניות מכולות ואחרות בממדי ענק ביחס לכלי השיט של החקלאות 

, אלא אם יוקצו גינה ולמתקני אחסון ותפעול קבועים לאורך הרציפיםהנמלים אינם מיועדים לע הימית.

גם המרינות הקיימות כיום במדינת ישראל אינן מתאימות לשמש כעורף תפעולי . רציפים יעודיים לכך

לחקלאות הימית לחקלאות הימית, הן עקב תפוסה מלאה והן עקב קונפליקטים עם שימושי פנאי ונופש. 

שולי , מותאמת לצרכיה, ובעלויות ותעריפים אשר מתאימים להיקפי הפעילות וית ייעודיתתנדרשת תש

 האפשריים. רווחה

 

עבור חברה אחת לתפוקה  –עיקרי הממצאים בפרוגרמה מובאים להלן, לפי מפתח של יחידה בסיסית 

 טון/שנה:  5,000סיכום הנתונים לחברה בתפוקה של טון/שנה.  5,000שנתית של 

  מ"א 85-כ –אורך רציף לעגינה, פריקה וטעינה ומתקנים על קו המים 

  דונם 0.5-כ –שטח צמוד רציף וקו המים] למתקנים, תמרון כלי רכב וכדומה 

  2.5-כ –שטח נוסף, רצוי במעגנה, לא הכרחי בקו המים, עבור אחסון, אחזקה, משרדים ועוד 

 דונם 

 ניםקטה ,שטח צמוד ושטח נוסף( ליחידת תפוקה קיים יתרון לגודל וצריכת אורך רציף )כמו גם 

 באופן יחסי עם העלייה בהיקפי הייצור.

הנתונים מבוססים על מידע שהתקבל ממשרד נתונים אלה משמשים בסיס לתחשיב המובא בתמצית לעיל. 

החקלאות, בפגישות עם כל החברות הידועות כיום והפעילות בתחום החקלאות הימית, דוח מוסד שמואל 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjiO_MhubVAhVGXBoKHYi8DIgQjRwIBw&url=http://www.global-engage.com/life-science/prebiotics-probiotics-synbiotics-aquaculture/&psig=AFQjCNF-YphlUXyybcfkeYyCJPxPrDFG1w&ust=1503326571797038
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של חברת א. ב. מתכננים וכן על סקר נתונים של חברות הפעילות בחו"ל  תכנון ראשוני נאמן, מסמך

 בתחום זה. 

צמוד לקו עורף קדמי פרוגרמת הצרכים בעורף תפעולי כוללת חלוקה לשלושה אזורים: א. קו המים, ב. 

 .בתוך או בעורף הנמלעורף אחורי המים, ג. 

לגידול דגים בכלובים, כגון גידול אצות ואחרים,  נוספיםרכים אפשריים הפרוגרמה אינה כוללת בשלב זה צ

אשר יידרשו אף הן למקומות  ,בהנחה כי עורף תפעולי עבור כלובי דגים יוכל לשרת גם יוזמות נוספות

 עגינה, פריקה והעמסה, מנהלה, אחזקה וכיו"ב. כמו כן, הונח כי הרחבת מגוון מיני הדגים בנוסף לדניס

  דרשו התאמות במתקני פריקה(.ייתכן וי )אך נה, לא תשנה את הנתונים הבסיסיים.טוגידול דג ה, לולברק

 

 סיווג צרכי החקלאות הימית באזורי עורף לוגיסטי 3.2

 לפריקה וטעינה: פריקת דגים לשיווק )בדולבים(  ת ספינותעגינה קבועה, פקיד – רציף בקו המים

וטעינת משאיות קירור, העמסה של מזון, דגיגים, ציוד וצוות. כמו כן, פריקה והעמסה של רשתות 

 וחלקים שונים המרכיבים את חוות הכלובים.

  גישה, , אפשרויות אחסון מזון וציוד תפעולי יומיומי, ייצור קרח – בשטח צמוד לרציףעורף קדמי

 ., תיקון כלוביםטריילרים-תמרון וחנייה לפריקת והעמסת רכב תפעולי, כולל סמי

  מחסני ציוד, בית מלאכה, שטח תחזוקה לרשתות,  –בתוך הנמל )עדיף( או בקרבתו אחורי עורף

 ציוד לצלילה, משרדים, שירותי עובדים, חניית רכב פרטי ותפעולי.

 

 סוגי כלובי הדגים ומיקומם 3.3

סוגי טכנולוגיה/פעילות  3החקלאות הימית הנוכחית והידועה, על פי נתונים זמינים, מתבססת על 

 עיקריים אשר משפיעים על מאפייני הצרכים הלוגיסטיים:

מופעלים כיום על ידי  – (TLCכלובים שוקעים, מעוגנים בים הפתוח )כדוגמת סאבפלקס,  .א

 בהתאמה  ,ים'-ו'לב בראשית'('ים פתוח' )לשעבר חברות '

 פחות – סוף'' ו''ערדג''-מופעלים על ידי חברות ''דג -כלובים צפים, קבועים בתוך נמל   .ב

חלק ממערך שחשוב שיפעל  ים, אך מהוובהיבט הצרכים מתכנית המתאר למעגנות יםרלוונטי

במעגנות, הן לצרכי שיווק דגים )ראה בהמשך( והן לצרכי "הקפצת גודל" )דהיינו גידול דגיגים 

 לגודל ביניים לצורך העברה לכלובים בים לפרק זמן קצר יותר(

פיתוח עתידי של חברת  -כלובים תחת אסדה עצמאית עם כלובי דגים תחתיה, בים הפתוח  .ג

 'סיקונטרול'
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לשונות בין הונח כי בדוח מוסד שמואל נאמן מובאת סקירה של סוגי כלובים שוקעים וצפים שונים, אך 

 :אין השפעה על הצרכים בעורף לוגיסטי אלהסוגי הכלובים בקבוצות 

 סוג        נדרש

בקו המים: 

עגינה, פריקה 

 וטעינה

 לא צמוד לקו המים צמוד לקו המים

כלובים בים א.  

עיקר  – הפתוח

הפעילות 

 הצפויה 

סירות שרות 

קטנות וספינות 

שרות/אספקה 

 בינוניות

אחסון מזון עגינה, מנופים, סילוסים, 

תיקון וציוד תפעולי יומיומי, ייצור קרח, 

משרד קדמי, כולל שירותי כלובים, 

 עובדים, גישת משאיות ושטח תמרון

מחסני ציוד, אחסון 

וטיפול ברשתות, שטח 

 תחזוקה, משרדים

כלובים ב. 

 בנמל  

  לא נדרש

*שימוש בשטח 

הכלובים לצד 

 שובר הגלים. 

אחסון מזון וציוד. מפוחים להכנסת 

אוויר וסוללות בלוני חמצן, גישת 

משאיות, חניית רכב, משרד קדמי, 

 שירותי עובדים

מחסני ציוד, אחסון 

וטיפול ברשתות, ייצור 

קרח, שטח תחזוקה 

 כללית, משרדים

אספקה ספינות  אסדהג. 

גדולות, סירות 

 שירות

-גישה ושטח תמרון לפולעגינה,  

 טריילרים

תשתית תפעולית 

 מסוימת

 

קיימות גם טכנולוגיות מתקדמות נוספות, המעבירות חלק מהמטלות של העורף התפעולי אל הים, 

 :AKVA GROUP))בדומה לטכנולוגיית חברת 'סיקונטרול' )כגון ציוד המסופק ע"י חברת 

 

זאת, נראה כי לפחות בשנים הקרובות תתפתח החקלאות הימית בישראל על בסיס טכנולוגיות יחד עם 

 ' והערכת צרכי העורף התפעולי נעשתה על פיהן.ים פתוחים' ו'-קיימות ומוכחות כגון של חברות 'לב

 

 בקו המים  –אורך רציף נדרש  3.4

 בסיס חישוב  3.4.1

 5,000חברה אחת לתפוקת ייצור של עד עבור שימוש של  כאמור חישוב השטחים המוערך נעשה

טון/שנה. בהתאם, כל הסעיפים בפרק זה מתייחסים לחווה בהיקף שצוין, הינם משוערים ועשויים 

יתרון לגודל וחסרון לקוטן, שיטות העבודה, יעילות  –להשתנות בהתאם לגודל החווה בפועל 
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ם לשמש בסיס מספיק לקביעת צרכי העורף תפעולית ועוד. יחד עם זאת, נתונים אלה יכולי

 התפעולי. נתונים שנמצאו מחוות גידול בחו"ל תומכים באופן כללי בהערכות המובאות להלן.

 

 אורך רציף  3.4.2

נעשתה הערכה לאורך הנדרש בהתאם לסוג, כמות ומידות כלי השיט מהמידע והנתונים 

כלובים קבועים בתוך הנמל ובצמוד  –'' סוף'', ''ערדג-שהתקבלו מהחברות הפועלות כיום: ''דג

פיתוח עתידי לאסדה עם  –כלובים בים הפתוח ו'סיקונטרול'  –' ים פתוחים' ו'-לשובר הגלים, 'לב

 כלובי דגים. 

לפריקה וטעינה נדרש אורך רציף בהתאם לאורך  אך לצרכי עגינה בלבד ניתן לעגון אנכית לרציף

 .Long sideכלי השיט הגדול ביותר, לעגינת 

 :כלובי דגים בים הפתוחכלי שיט משוערים עבור חוות 

  מ'  7אורך עד  -סירת שירות מהירה קטנה לצוללנים ולהאכלה 

  טון 3-4מ' ,  12-אורך כ -ספינת שירות בינונית להאכלה ותחזוקה 

 מ', קיבולת  29עד  24-אורך של כ - כלי שיט עם כננת/מנוף לאספקת מזון, לשלייה וגרירות

 טון 30-40

 מ' 25-כ – אורך רציף נוסף, עבור תיקון כלובים וצרכים עתידיים נוספים 

, לכל חברה המפעילה חוות מ' 85 –סה"כ אורך רציף משוער נדרש  כולל לתמרון ולקשירה 

 .טון/שנה 5,000-כלובים בתפוקה של כ

 TIMEגבוהים, ניתן יהיה לקיים משטר של חלוקת זמן, )הונח כי עם הגעה להיקפי גידול 

SHARING אשר יאפשר חיסכון באורכי רציף, המהווים משאב במחסור. כמו כן, ניתן בחלק )

' מ 05-לכ 0.6-כמהזמן לעגון בניצב לרציף ולא לאורכו. בהתאם נלקח מקדם התייעלות של 

 .של תפוקה שנה/טון 5,000 כל עבור רציף אורך

 ובי דגים באסדהכל 3.4.3

הנתונים להלן מבוססים על מידע ראשוני מנציגי חברת 'סיקונטרול'. תפיסת העבודה של 

טכנולוגיית האסדה הינה כי כל התשתית הלוגיסטית נמצאת על אסדה ולכן הדרישה לשטחי רציף 

 הינה לעגינה לצורך פריקה וטעינה בלבד. יחד עם זאת, מדובר על כלי שיט גדולים יחסית:

  טון 400- 300מ' , קיבולת  60-100-אורך כ -כלי שיט גדול לאספקה 

 כלי שיט נוספים, קטנים לשרות באסדה 

 מ'. 200עד  120 –סה"כ אורך רציף משוער נדרש )עפ"י החברה(, כולל לתמרון ולקשירה 

 

 תדירויות תנועת כלי שיט: 3.4.4

  יומיומי שוטף. –סירות שרות קטנות 

  טון דגים ביחס האכלה  5,000 -פעמים בשבוע. הערכה ל 5 –להאכלה סירות שרות בינוניות

 40טון מזון שנתי בכלי שיט בקיבולת של  10,000)כמות אוכל לכמות דגים(, דהיינו  1:2של 

טון כ"א )יתרון  20שתי ספינות בקיבולת של  –ימי האכלה. לחילופין  250-טון, בחלוקה לכ

 ביתירות למקרי תקלות וזמני תחזוקה(.
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  5,000 -פעמים בשבוע. הערכה ל 4-5–( הדגיםסירות שרות בינוניות לשיווק )שלייה ופריקת 

טון,  40( בכלי שיט בקיבולת של 1:1טון ברוטו כולל קרח ביחס  10,000טון דגים )סה"כ 

 טון כ"א.  20שתי ספינות כנ"ל, בקיבולת של  –שבועות. לחילופין  52-בחלוקה ל

 פעמים בשבוע. הערכה ל 1פריקת המדגה(  -כנולוגיית אסדה ספינות אספקה גדולות )לט- 

( בקירור בכלי שיט בקיבולת 1:1טון ברוטו כולל קרח לפי יחס  10,000טון דגים )סה"כ  5,000

 שבועות.  52-טון, בחלוקה ל 300-400של 

 

 שטח ימי לעמדות שיווק בתנאי מזג אוויר סוערים: 3.4.5

  מסוימות, בעיקר בחורף, תנאי מזג האוויר לא יאפשרו פעולות בשל האפשרות כי בתקופות

נדרשת  - מעגנהשיווק )שלייה בים הפתוח( ותידרש גרירת כלובים אל מקום מוגן בתוך ה

  לאורך הרציף. הקצאת שטחי שיווק לכלובים שיגררו מהים העמוק

  לות בעולם  ויכול קוטר הכלובים הינו בהתאם לטכנולוגיית המגדל, ועל פי טכנולוגיות המקוב

להגיע עד עשרות מ' רבות. לצורך פרוגרמה זאת הונח כי מדובר בכלובי שיווק קטנים יותר, 

עומק המים צריך לאפשר גרירת כלובים בעומק התלוי  .מ' 20לא יעלה על  םשקוטר

מ'. הונח  40בטכנולוגיית הכלובים. בשימוש בעולם קיימים גם כלובים הדורשים עומק של עד 

 מ' ובכך יינתן מענה לצורך בפעילות זאת. 10-15מק כלובי השיווק יותאם לעומק מים של כי עו

   מספר ימים עד שבועיים. בתקופות הקיץ יכולות לשמש עמדות אלו לגידול  –משך השהייה

של דגיגים לפרקי זמן קצרים, לצורך "הקפצת גודל" ולהעברה לכלובי הים הפתוח של דגיגים 

חזקים וגדולים יותר. בכך ישתפר אחוז השרידה של הדגים ויתקצר זמן הגידול בכלובי הים 

 הפתוח.

 הלא נכללו בתחשיב הרציף הנדרש, בהנחה כי ניתן לבצע רציף עבור פעילות זאת ארכיהערה: 

מדובר בשימוש בשוברי גלים קיימים, באורכים של במקביל ובחלוקת זמן עם שימושים אחרים.  

 עשרות ומאות מטרים.

 

 על הרציף  -שטחים בצמוד לקו המים  3.5

 טון/שנה: 5,000להלן פירוט לפי מתכונת הגידול, עבור תפוקה של     

 / נתונים משוערים במקורב: ציוד ומתקנים על הרציף –לכלובי דגים בים הפתוח 3.5.1

   מ"ר 20                                                      –סילוסים לאחסון מזון 

  מ"ר 50                                                   -מתקני ייצור ואחסון קרח 

     מ"ר  100שטח לאחסון ביניים של מיכלים להעמסת מזון / פריקת דגים 

  מ"ר 200                   –העמדה לטעינה/פריקה ותמרון  -גישת משאיות 

  מ"ר 25                                                –מחסן ציוד תפעולי יומיומי 

 מ"ר 25                                –שירותי עובדים, מטבחון , משרד קדמי 

 מ"ר       80                                                   - שטח לתיקון כלובי דגים 

 מ"ר בצמוד לרציף 500 -כ                                                                          סה"כ           

 

 סוגי משאיות ותדירויות תנועה 3.5.2
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 :טון דגים 1,000הובלת  

 ( 100מיכל דולב סטנדרטיX120X74 בנפח של כ ,)ק"ג דגים  350ליטר הכולל  700-ס"מ

 , או בנפח מיכל ומשקל כפולים.ובמשקל זהה קרח

  טון דגים: 5-כ –מיכלי דולב  14טון מכילה  10משאית עם כושר העמסה 

טון דגים  20-כ –שבועות  52-טון ברוטו(, בחלוקה ל 2,000טון דגים ) 1,000הובלת  -

 סבבי משאית  4 -בשבוע ב

  טון דגים: 14-כ –מיכלי דולב  38מכילה  ,טון 27משאית סמיטריילר עם כושר העמסה 

טון דגים  20-כ –שבועות  52-טון ברוטו(, בחלוקה ל 2,000טון דגים ) 1,000הובלת  -

 סבבי משאית סמיטריילר  2עד  1 -בשבוע ב

 טון דגים: 18-כ –מיכלי דולב  50-טון מכילה כ 36טריילר עם כושר העמסה -משאית פול 

טון דגים  20-כ –שבועות  52-טריילר, בחלוקה ל-טון דגים במשאיות פול 1,000הובלת  -

שטח טריילר מחייב -טריילר. יש לציין כי שימוש בפול-בשבוע בסבב אחד של משאיות פול

 שטחים חוסר במשאביזה, עקב  יתמרון רחב יחסית ולפיכך פחות סביר השימוש בכל

 לרציפים.  צמודי

 :טון דגים 1,000 -הובלת  מזון ל

 1,000 -הערכה ל ( טון דגים ביחס האכלהFCR של )כמות אוכל לכמות דגים(, דהיינו  1:2(

 טון מזון שנתי: 2,000

  טון: 10משאית עם כושר העמסה 

 סבבי משאית  4 -טון בשבוע ב 38-כ –שבועות  52-טון מזון, בחלוקה ל 2,000הובלת  -

  טון: 27משאית סמיטריילר עם כושר העמסה 

סבבי  2עד  1 -טון בשבוע ב 38-כ –שבועות  52-טון מזון, בחלוקה ל 2,000הובלת  -

 משאית סמיטריילר 

 טון: 36טריילר עם כושר העמסה -משאית פול 

טון בשבוע בסבב אחד של  36-כ –שבועות  52-מזון, בחלוקה לטון  2,000הובלת  -

 טריילר )הערה כנ"ל(-משאית פול

 

 טון/שנה 5,000עבור תפוקה של  בקו המיםהכרחי לא  ,נוספים, רצוי בתוך המעגנהשטחים  3.6

 ומדן שטחים בנויים:א 3.6.1

  מ"ר 150                                                        –מחסנים לאחסון מזון 

  מ"ר 80  –מחסן ציוד כללי של ציוד צלילה, חבלים, חלקי חילוף ותחזוקה 

  מ"ר 50                                                           –בית מלאכה קידמי 

 מ"ר 50                                                   –עובדים  5-משרד שטח ל 

 מ"ר 20                                                          –קדמי   חדרי ישיבות 

 מ"ר 30                                              – , מלתחות ומקלחותשירותים 

  מ"ר 20                                                        –מטבחון ופינת אכילה 

 מ"ר.  400                                                                                     –סה"כ 

 .מ"ר 1,000-שטח קרקע נדרש הינו            כ - 40%בהנחת תכסית שטח בנוי של 
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 אומדן שטחים פתוחים: 3.6.2

   )'מ"ר 300     –משטח אחסון וטיפול ברשתות )צביעה, תפירה, ניקוי וכדו 

  )'מ"ר 200                   –אחסנה פתוחה לציוד כללי )דולבים, חבלים וכדו 

  מ"ר 200                                           –שטח תפעולי למשאיות ורכבים 

  מ"ר  100                                                               –חניית רכב פרטי 

 מ"ר 700           – שטחי תמרון, טעינה ופריקה, דרכים, מעברים ותשתיות 

 מ"ר 1,500                                                                                      –סה"כ 

 מ"ר 2,500סה"כ שטח קרקעי למבנים ולשטחים פתוחים                                     
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 חו"למידע  .4

 שנה\טון 2,660עורף לוגיסטי לפרויקט חוות גידול דגי סלמון בטסמניה בהיקף ייצור של  4.1

, כולל בניית תשתיות עורפיות ומעגן ודומה באופיו והיקף TASSALהפרויקט באוסטרליה, של חברת 

הפעילות הלוגיסטית המתכונן בו לפעילות של חברה אשר תפעל בישראל. סכום ההשקעה בפרויקט 

Triabunna Marine Farming Shore Facility 30$ -הינו כM.  (1ראה נספח  -)מקור 

 נתונים:

 28 ( בים הפתוח 10+18כלובים ) 

  מ' 15 -מ' , עומק מקס' 54 -מ', קוטר  168 -כלוב: היקף מידות 

  מ"ק  20,615 –נפח כלוב בודד  מוערך 

  מ"ק 577,220 –כלובים  28נפח כולל של 

 חודש 18דגים למחזור גידול של  800,000 -מיועד ל 

 ק"ג.  5גר'. שלייה בגודל  100-150בגודל  אכלוס 

  דונם 200-כ –שטח כלובים 

 שנה \טון 2,660 – אומדן תפוקה שנתית 

 :)שינוע )טון/שנה 

 שנה\טון 67 –ביומסה באכלוס מוערכת  -

 שנה\טון קרח  2,660טון +   2,660 –ביומסה בשיווק מוערכת  -

 שנה\טון 3,590 -( כ = 1.35FCRמשקל מזון מוערך )לפי   -

 לוגיסטיקה:

 האכלה ע"י דוברה 

 תחזוקה שוטפת ע"י ספינה 

 שליה ופריקת דגה ע"י ספינה 

 פרוגרמת אתר עורפי לוגיסטי מתוכנן:

  עובד(\טון 80) 33 -מספר מועסקים במתקן 

  כביש גישה 

  מ' 140 –מ' ורציף להעמסה ופריקה של כלי השיט, עגינה דו צדדי  59 –מזח 

 [G חניה לרכב עד ]מ"ר1,000-כ –מקומות חניה לנכים  2מקומות כולל  32 

 [C,D,E מבנים יבילים ]-  מ"ר36 –מ"ר, ומקלחות/שירותים 36 –מ"ר,חדר אוכל 100 –משרדים 

 [B סככה לאחסון מזון ]– מ"ר240–מ"ר ומבני מלאכה 360 

 [H אזור אחסון פתוח ]– מ"ר600-כ 

 [Aאזור גישה תפעולי לתמרון משאיות פול ]-[ לרציף19טריילר ]מ"ר970-כ –מטר 

 [F אזור טיפול והתקנת רשתות ]– מ"ר4,000-כ 

  מ' 45.6מ', אורך 10ייעודי / רמפה על המזח רוחב כביש גישה 

 כלי שיט

 מ' 45.6 -ספינת שרות/אספקה באורך כ 

 ספינת שרות 

 סירות קטנות 
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 :תרשים המתחם

 

 

 

 הגדלת אזור רציף העגינה המתוכנן:

 

 מדריך לחקלאות ימית בהוצאת האו"ם: 4.2

" עוסק בעיקר בצד הימי של "Aquaculture operation in floating HDPE cagesהמדריך המקיף 

הקרבה בין אתרי הכלובים לעורף הקרקעי כגורם חשוב החקלאות הימית. המדריך מציין את חשיבות 

בעלויות התפעול וכקריטריון לבחירת השטחים הימיים. מתוארת פעילות ניקוי, אחזקת ואחסון הרשתות, 

כולל חשיבות שמירתן באזור מקורה. המדריך כולל גם מידע מסוים לגבי תשתיות נמליות, כגון מתקני 

 אחסון מזון ברציף.
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 Aquaculture Docksמסמך בנושא  –מדינת פלורידה  4.3

המסמך מציין כי מדינת פלורידה הכירה בחשיבות רציפי שרות לחקלאות ימית, בהתייחסות לרכיכות 

 2,000מ"ר ) 200-(. ההנחיות מתירות הקמת אזור בנוי מקורה בשטח של עד כshellfishלמיניהן )

square feet .הנחיות לשמירה על איכות הסביבה. ההנחיות אוסרות  –כמו כן (, אך ללא קירות חיצוניים

על כל פעולת עיבוד של התוצרת בשטח הרציף וכוללות הנחיות להגשת בקשה לקבלת שטחי רציף 

 לחברות חקלאות ימית.
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-http://www.itv.com/news/anglia/2016-04-13/cockle : מתוךשל דוח זה מונת דף השער ת

fishermen-on-the-wash-have-won-a-supreme-court-ruling-over-fishing-rights 




