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תקציר מנהלים
מסמך זה מרכז את תוצרי שלב ב' של הכנת תכנית המתאר למעגנות ים תיכון תמ"א /13ב.3/
בחלקו הראשון ,המסמך כולל ריכוז תובנות משלב א' ותהליכי ניתוח מרחבים ,חיזוי ביקושים
ובחינת ההיצע המקסימלי לפיתוח מעגנות בחוף הים התיכון בישראל .בחלקו השני של המסמך
מובאים עקרונות מדיניות וגישת התכנון המהווה את מודל ייחודי ,הנובעים מחלק א' .מתוך
ניתוח זה מובאים פרמטרים לבחינת ההיצע לפיתוח המקסימלי לכדי ראייה של מירב הפיתוח
האפשרי בפועל אשר יוצג בשלב הבא בתכנית .פיתוח זה הינו כלל האפשרויות באזורי החוף
העירוניים .כלל אפשרויות אלה יבחנו בצורה מפורטת בשלב ג' ומותכם תוצע חלופה נבחרת.

מטרת העל ומטרות נגזרות
מטרת העל של התכנית כפי שהוגדרה על ידי רשות הספנות והנמלים ומינהל התכנון( ,מזמיני העבודה) ,הינה
"לתת מענה ברמה מתארית לביקוש למקומות עגינה ושירותים נדרשים נוספים לכלי שייט קטנים בשנים הבאות
ולהוות את המסגרת התכנונית להוספת מקומות עגינה ,לרבות איתור ומיקום מעגנות חדשות"1.
מתוך כך נגזרות שתי מטרותיה של תכנית המתאר שהינן :2
" .1התווית מדיניות כוללנית וארוכת טווח לנושא פיתוח המעגנות בחופי הים התיכון".
 " .2בחינת הצורך בתוספת מקומות עגינה לכלי שייט קטנים בחופי הים התיכון ,לרבות בחינת הצורך
בהרחבת מעגנות קיימות ,הסבת מתקנים ימיים לשימושי חינוך ימי ,פנאי ונופש ואיתור מיקומים למעגנות
חדשות".

הרקע לעריכת התכנית
•
•
•

•

ענף השייט נמצא במגמת גידול הנשען על גידול האוכלוסייה ,העלייה ברמת החיים והדרישה הגוברת
לבילוי ונופש ימי בחוף ובים.
נכון להיום ,הביקוש למקומות עגינה ולשרותים לספורט ונופש ימי עולה על ההיצע .כלומר ,כיום קיים
מחסור בפתרונות לעגינת כלי שייט לסוגיהם ולמתקנים נלווים לעגינה.
החינוך והספורט הימי בישראל נמצאים במגמת גידול במספר המשתמשים ובמגוון של ענפי הספורט
הימי .זאת כתוצאה של גידול האוכלוסיה ורמת החיים וכמו כן ,גידול במודעות לספורט ימי והמחסור בהיצע
שטחים ואפשרויות לנופש וספורט צמודי חוף .לכך מצטרפת המגמה בעליה בביקוש בדרישה למתקנים
ראויים ,מקומות עגינה ושרותים נלווים.
עליה בביקושים לתיירות ימית  -בעקבות התפתחות ענף שייט הפנאי בעולם והביקוש הגדל בעיקר
לתיירות במדינות הים התיכון ,הגידול הצפוי באוכלוסיה והעליה ברמת החיים בארצות הים התיכון ובארץ,
צפויה עלייה גם בביקושים לתיירות ימית בישראל בדגש על שייט לפנאי ונופש.

 1סעיף  ,1.1.1פרק  ,1מכרז פומבי  16/16לקבלת הצעות להכנת תכנית מתאר ארצית למעגנות בים התיכון ,מדינת ישראל –
משרד התחבורה ,רשות הספנות והנמלים.
 2שם ,סעיף 2.2
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מטרות העל בדו"ח שלב ב'
בחלקה השני של תוכנית המתאר הארצית למעגנות בים התיכון ,להלן דו"ח שלב ב' ,הוגדרו מספר מטרות
על המוגדרים להלן באופן תמציתי:
•
•
•
•

הערכת ביקוש  -למקומות עגינה ושירותים נלווים לנופש ,חינוך וספורט ימי ותיירות בישראל לשנת היעד
.2040
הערכת היצע  -בחינת חלופות מיקום ופריסה למעגנות ומקומות עגינה בחופי הים התיכון בישראל לשנת
היעד  -2040בחינה של היצע אפשרויות מקסימלי בחופים עירוניים.
ניסוח עקרונות ,מטרות נגזרות ויעדים לתכנון
ניסוח ראשוני של דרישות תכנוניות למעגנה גנרית

מתודולוגיה
שיטת העבודה כוללת שני תהליכי איסוף מידע וניתוח מקבילים:
 .1אומדני ביקושים והיצע :בשלב זה מבוצעים:
•

•

תחזית ביקוש למקומות עגינה בתחום המים  -מבוסס על תחזית גידול של האוכלוסיה הכללית והערכת
השפעות העלייה ברמת החיים .נערך סווג לסוגי משתמשים ובוצע אומדן ביקושים משולב למקומות עגינה
לשנת היעד  .2040התחזית מתבססת על הנחות מוצא שונות לאומדני הביקוש הכוללות :הערכות גידול
היקף המשתמשים בענף השיט והספורט הימי ,עליה בהשתתפות בחינוך ימי ,השפעות ממגמות תיירות
ימית בים התיכון ועוד .הערכת היקף משתמשים חזוי מתרגם להיקף הביקוש למקומות עגינה ושירותים
נלווים ברמה ארצית ואזורית.
קיבולת של מקומות עגינה בפיתוח מקסימלי– מבוצעת הערכת אפשרויות קיבולת מקומות עגינה
מקסימלית בהתאם לפיתוח תאורטי-אזורי המבוסס על ניתוח מצב קיים ומספר קריטריונים ראשוניים.
בשלב הבא יבוצע ניתוח מפורט של הקיבולת המקסימלית תוך הערכת מיקומים אפשריםם בהיבטים שונים
ותחת עקרונות על .מניתוח זה תוצע חלופה נבחרת אשר תתכלל את כלל השיקולים הרלוונטיים.

 .2בחינת אתרים וידע חיצוני :בשלב זה מבוצעים:
•

בחירת אתרים ראשוניים בפיתוח תיאורטי מקסימלי של מקומות עגינה .בחינת האתרים מתחלקת ל:
 oבחינת אפשרויות לייעול ולהרחבת מעגנות קייימות.
 oבחינת אתרים לפיתוח מעגנות חדשות.

שני תהליכים אלו מתגבשים לכדי מסלול גישת התכנון והתווית מדיניות ראשית – ניסוח מטרות ויעדים
וניסוח ראשוני של מעגנה גנרית  .שלב זה מתכלל את מסקנות איסוף המידע והניתוח של השלבים
הקודמים ובנוסף ,מתבסס על תמציתן של תובנות סקר מצב קיים (דו"ח שלב א') וביסוס אסטרטגיית
מרחבי שירות.
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התוויות המדיניות הראשית כוללת מספר שלבים:
•
•
•

עקרונות מדיניות ראשיים ונלווים
גישת התכנון -מודל ייחודי לחופי הים התיכון במדינת ישראל המתכלל את עקרונות היסוד השונים בתכנון
המעגנה ופורס את תשתית העל אשר ממנה יפרטו מטרות התכנון.
כל מטרה נפרטת למגוון יעדים ואלו לגביהם מצוינים מספר פרמטרים שיהוו את יחדיו את האינדיקטור
לגיבוש חלופה תכנונית בשלב הבא בתוכנית ,שלב ג'.

מבנה המסמך ועיקר תוצריו :
המסמך פורס את תוצרי העבודה בצורה לוגית וליניארית כאשר כל פרק נתמך על ידי קודמו .למסמך שני
חלקים עיקריים הנפרסים לאחר פרקי התקציר (פרק  )1והמבוא (פרק .)2

חלק א'  :תשתית לניתוח ,ביקוש והיצע
חלק זה דן בבסיס האיכותי והכמותי עליו מושתתים עקרונות המדיניות ,גישת התכנון ומטרות התוכנית.

חלק ב' :עקרונות מדיניות ,מטרות ויעדים
חלק זה פורס את עקרונות המדיניות ,מודלים ,מטרות ,יעדים ופרמטרים עליהן יתבססו חלקיה הבאים של
התוכנית ובפרט החלופה המוצעת וניסוח ראשוני של שימושים ושירותים נדרשים יחד עם תנאים הנדסיים
ותפעוליים בתחום המים ובעורף המיידי כחלק ממודל גנרי המגובש למעגנה.

חלק א'  :תשתית לניתוח ,ביקוש והיצע
פרק  :3מתובנות ראשוניות לקווי מדיניות:
מתוך סקר המצב הקיים ותובנותיו עלו מספר נושאים למתן דגש עיקרי בפיתוח מעגנות .נושאים אלו התגבשו
למספר קווי מדיניות ראשוניים המהווים את הבסיס להמשך התווית עקרונות המדיניות ומובאים להלן
בתמציתם:
•
•

•

•
•

המעגנה כחלק בלתי נפרד ממ כלול המרחב הימי ,החופי והעירוני והיותה נקודת חיבור בין
השלושה מבחינה פיזית תרבותית-קוגנטיבית ואסטתית.
נדירותו של חוף הים התיכון הישראלי והיותו משאב נדיר אשר משרת מגוון קהלים למגוון שימושים
בעלי צרכים מקומיים יחודיים .על פיתוח המעגנות להעשות תוך שמירה על עקרונות איזון סביבתי,
כלכלי וחברתי ומיצויים של עקרונות אלו בצורה אפקטיבית ויעילה.
פעילויות הספורט והחינוך הימי המשולבות גם בפעילות נופש ימית ,יוצרות את הממשקים
העיקריים בין הציבור הרחב לים .במטרה להעצים ממשקים אלה וליצור תנאים לחיזוק והרחבה
של פעילויות אלו ,שהביקוש להן גובר בשנים האחרונות ,יש חשיבות עצומה לחינוך הימי בפיתוח
מודעות לסביבה הימית ,פיתוח מיומנויות המהוות את הבסיס לאנשי מקצועות הים של העתיד,
עיצוב אופיו ודמותו של הנוער עד הגיעו לבגרות ,הישגים בפעילות אולימפית ועוד'.
לא קיימים מודלים ותוכנית בינלאומית באשר לפיתוח מעגנות הניתנים לשעתוק לצורך יישום
במקרה הישראלי היחודי.
יש צורך בחשיבה מודלורית חדשנית אשר תעמיד את המעגנה הישראלית כשלם הגדול מסך
חלקיו כאשר תועלותיה לחברה ,לכלכלה והסביבה יהיו גדולים מעלויותיה.

שלב ב' | 6

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

•
•

יש לשמור על מידת גמישות תכנונית גבוהה ככל הניתן .כזו שתאפשר את ההתאמה של המעגנה
לתנאים חברתיים ,כלכליים וטכנולוגים משתנים.
כחלק מהרצון בהקצאת שירותים שיוויונית למכלול חלקי המדינה ,יש צורך בניתוח הביקושים
ואפשרויות ההיצע למקומות עגינה בהיבט אזורי.

פרק  : 4חלוקה למרחבי שירות
בהמשך לקווי המדיניות הראשוניים שהותוו בפרק הקודם ,עלה הצורך הדוחק בחלוקת המדינה לאזורי שירות
מרחביים  .הרציונאל הבסיסי העומד מאחורי החלוקה הוא בתיחום אזור השירות המעגנתי מבחינה איכותית
ופרספקטיבה שיוויונית .המרחבים הם גמישים וכוללים תחומים של מרחבים משותפים לאזורי שירות משיקים.
מדובר למעשה במרחבי שירות האנכיים לקו החוף.
מפני שהמעגנות משרתות מספר רב של משתמשים ,ככלל ,מרחבי השירות אינם מוגבלים למרחק מקו החוף.
בספרות ובמספר גופים בינלאומיים דוגמת האו"ם ,מוגדר התחום של עד כ 100-ק"מ מקו החוף "אזור חופי"
( .)Coastal Zoneכלומר ,אזור המייצר אינטראקציות חזקות ברמה החברתית והכלכלית עם משאבי והיצעי
החוף .רוב רובה של מדינת ישראל מתגוררת במחצית ממרחק זה מקו החוף ולכן אין סיבה להניח שמשתמשי
מעגנה פוטנציאילים המתגוררים בירושלים ,לא יגיעו לצרוך שירותים במעגנת אשדוד לדוגמה .על כן החלוקה
למרחבי שירות שאינם מוגבלים מזרחה מקו החוף טומנת בחובה מספר רב של משתמשים פוטנציאלים
(למרבית השימושים האפשריים במעגנה) שאינם יכולים לקבל כיום שירות ממעגנות בשל חוסר במקומות עגינה
או מתקנים שונים במעגנות וכככל מהווים "ביקוש כבוש"־ כזה שאין לו מענה בשל היצע חסר.
בנוסף למרחבי השירות הרוחביים (אנכיים) ,סומנו גם מרחבי שירות אורכיים (מקבילים) המקבילים לחופו של
הים התיכון בהתאם למרחק מקו החוף .להתייחסות זו שתי סיבות :האחת היא מתן דגש להצטופפותה של
האוכלוסיה בישראל כיום ,וביתר שאת בשנת היעד  2040באזור שלא עולה על  25ק"מ מקו החוף .כך ,יותר
ויותר אנשים עתידים להתגורר ,לעבוד ולקבל שירותים באזור זה ,המוגדר כאן כ"מרחב המערבי" והכולל כמעט
 10מיליון תושבים בשנת היעד .שנית ,ניתוח של אוכלוסיית יעד אשר הינה בעיקרה אוכלוסית תלמידי החינוך
הימי הפורמלי אשר מוגבלים במרחק/זמן נסיעה למעגנה במסגרת השיעורים המתוקצבים על ידי משרד
החינוך.
הביקוש למקומות עגינה נבחן לשנת יעד של תכנית המתאר הארצית ,שנת  .2040מתודולוגיית העבודה כללה
בשלב הראשון בחינה של הביקוש בראייה ארצית ובשלב השני בחינה של הביקוש בראייה אזורית (מרחבי
שירות) .בכל אחד מהשלבים התבססה התחזית על חלוקת הביקוש למרכיבי הענף השונים והם :נופש ימי,
תיירות חו"ל ,חינוך וספורט ימי ,כלי שייט לצרכי דייג ותחומים אחרים ,כפי שיפורט בהמשך .זאת מאחר וכל
אחד ממרכיבים אלו שונה במאפייניו וצרכיו ,ובהתאם ,כלל שיטת עבודה אחרת לקביעת מספר המשתמשים
החזוי בשנת היעד .כלל המספרים שיוצגו בתחזית להלן הינם מעוגלים.
פרק  : 5תחזית וניתוח הביקוש למקומות עגינה
תחזית הביקוש למקומות עגינה ברמה הארצית נשענת על מספר מרכיבים והם:
( )1שיעור גידול האוכלוסייה והתל"ג בישראל
( )2שיעור גידול האוכלוסייה והתל"ג לנפש במדינות העולם הרלוונטיות לתיירות בים התיכון
( )3מידת האטרקטיביות של המדינה ,המושפעת מאירועים גיאופוליטיים
( )4היצע המעגנות ורמת השירות בהן
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( )5מחירי העגינה והשירותים הנלווים
ברמה האזורית התחזית נשענת על תכנית האסטרטגית לדיור של המועצה הלאומית לכלכלה ונתוני הלמ"ס.
על מנת להתמודד עם אי הוודאות בנוגע לתחזיות בענף זה ,הנובעת בין היתר מאי הוודאות באשר לשינויים
גאו-פוליטיים ,מצב ביטחוני ,מצב כלכלי עולמי וכיו"ב ,הערכת הביקוש נעשתה תוך יצירת טווח בין הערכת
מינימום ומקסימום ,ככל שניתן.
כבכל מודל כלכלי ,על מנת לבצע את התחזית ללא הפרעה של משתנים אנדוגניים המשפיעים על התחזית,
נקבעו שתי הנחות עבודה:
( )1אין מגבלה כמותית במספר מקומות העגינה
( )2מחירי העגינה והשירות הנלווה להן מבוססים על המחיר הנוכחי
התחזית נפרסת בתצורה ארצית ומרחבית (ע"פ מרחבי שירות)
תחזית ביקוש ארצית (מעוגל)
רכיבי המשתמשים העיקריים* **

מצב קיים

תחזית נמוכה

תחזית גבוהה

מספר כלי השייט למטרות נופש בבעלות פרטית

5,500

8,300

11,000

מספר כלי השיט בשכירות תפעול ע"י השוכר

240

480

520

מספר כלי השיט להסעת נוסעים (בשכר)

160

270

290

מספר כלי השיט (העוגנים) לחינוך הימי במעגנות

160

550

840

כלי שייט לדייג

300

300

300

כלי שיט לתיירות חוץ

60

200

250

סה"כ מקומות עגינה (מעוגל)*

6,420

10,100

13,200
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תחזית ביקוש אזורית

מרחב

סה"כ כלי שייט לשימושים השונים* **
תחזית נמוכה
כלי שייט

תחזית גבוהה
כלי שייט

צפון

2,125

2,781

שרון

1,555

2,039

מרכז

4,115

5,398

דרום

2,010

2,637

סה"כ -מעוגל

9,800

12,900

* נדרש להוסיף ביקוש של כ 15-מקומות עגינה בכל מעגנה לתפקידים ימיים שונים ובהם משטרה ,צבא ,ביטחון ,כיבוי ,תחזוקה
וצרכים נוספים ** .הטבלה לא כוללת -תוספת של כ 300-כלי שייט למטרות דייג לאורך חוף הים.

פרק  : 6תחזית וניתוח ההיצע למקומות עגינה
פרק זה מציג את כלל מקומות העגינה הקיימים במעגנות המוכרזות בחוף הים התיכון בחלוקה לאזורי השירות
האנכיים לקו החוף .בהמשך ,כחלק מהמתודלוגיה המוצעת לתכנון ,מוצגת הבחינה התיאורטית הפוטנציאלית
המקסימלית של מקומות העגינה לפיתוח בחוף הים התיכון .יש לציין כי מספר מקומות העגינה המקסימלים
לפיתוח פוטנצילאי חורג משנת היעד  2040ומתייחס למספר מקומות העגינה המקסימלי אותו ניתן יהיה למצות
באופן תיארוטי בעתיד הנצפה והחזוי .מספר זה הוא ניתוח ראשוני של אפשרויות תיאורטיות .בדיקה מפורטת
של האפשרויות תעשה בשלב ג'.
הבסיס לחיזוי וניתוח אפשרויות ההיצע הוא המצב הקיים אשר כולל  2,896מקומות עגינה ב  7מעגנות
כעולה מהניתוח  ,לאחר הרחבה וייעול מקסימליים של המעגנות הקיימות ,תמונת המצב הפוטנציאלית היא
כדלהלן:
תוספת של  1,574מקומות עגינה .מתוכם ,תוספת של  435מקומות על ידי ייעול בלבד והשאר 1,139 ,על
ידי הרחבה בלבד .פעולות אלו מביאות לסה"כ  4,470מקומות עגינה (כולל מקומות עגינה קיימים).
בנוסף מוצעות אפשרויות תיאורטיות לפיתוח (מקסימלי) של מקומות עגינה במספר מעגנות חדשות .אפשרות
תיאורטית זו מוסיפה כ  5,850מקומות עגינה בפריסה ארצית כך שבכל מרחב ,למעט מרחב דרום ,מוצעים
אתרים לפיתוח פוטנציאלי .אלו כאמור ,יבחנו בשלל פרמטרים נוספים להיתכנותם ובשלב זה מהווים מסגרת
לפיתוח מקסימלי תיאורטי.
נתוני הפרק מסתכמים באפשרויות הפיתוח המקסימליות התיאורטיות למקומות עגינה המסוכמות באיור
שלהלן.
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חלק ב'  :עקרונות מדיניות ,גישת התכנון ,מטרות ויעדים
פרק  :7עקרונות מדיניות תכנון מוצעת
הפרק מציג מספר עקרונות על ולאחריהן עקרונות נוספים:
עקרונות העל:
מעגנה כמוקד עירוני וכמפגש עיר חוף וסביבה ימית  -מעגנה הנותנת מענה מרבי לכמות גדולה של תושבים
ומשרתת תפקיד ציבורי .מעגנה המתוכננת בצמוד לעורף עירוני גדול המתחבר אל הפיתוח בעורף החוף
ויוצרת נגישות של הציבור אל קו המים .פיתוח מעגנות הנסמך על עורף עירוני אינטנסיבי.
מעגנה כמרכז תרבות ימית  -מעגנות הנותנות מענה למגוון שימושים רחב הכולל ספורט ימי מעגנתי ,חינוך
ימי ,נופש ובידור בקרבת הים ,פעילות חינוך ,תרבות וחברה הקשורה לים  -פיתוח הון חברתי ותרבותי ומתן
מענה לביקושים של משתמשים מסוגים שונים מהמרחב הארצי והאזורי ולאפשר נגישותם למגוון רחב של
אפשרויות בילוי בצד המים.
מעגנה כמרכז נופש ותיירות ימית  -מעגנה התואמת לשילוב של פעילויות שייט ,נופש ימי ותיירות ימית יוצאת
ונכנסת ופעילויות תיירות פנים על המתקנים והתנאים הנדרשים לפעילותם .חלק מהמעגנות תכלולנה גם
משתמשים נוספים כגון כוחות ביטחון ,מחקר ימי ,חקלאות ימית ודייג .על כל המתקנים והדרישות המתחייבות
מפעילותם.

עקרונות נוספים כוללים  ,בין היתר :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

תכנון העומד בקו אחד עם ההמלצות הבינלאומיות לפיתוח סביבתי ,חברתי וכלכלי
תכנון התואם את מגבלת פיתוח אזור חוף ים תיכון הישראלי כמשאב ציבורי מוגבל ביותר המשרת
אוכלוסייה הולכת וגדלה ונותן מענה לשימושים וצרכים מרובים
פרספקטיבה אזורית  -חלוקת ההנאה משרותי מעגנה ופריסה מרחבית
מתן מענה להיקף הפעילות העתידי של החינוך הימי במעגנות
מקסום שטחי עגינה בכל אחת המעגנות הקיימות והמתוכננות בהתאם לתנאים מקומיים
הבטחת תנאים ופעולות נדרשות להגנה על הסביבה
שמירת רצף המרחב החופי
מתן גמישות תכנונית ותפעולית לשינויים עתידיים
הבטחת תנאים תכנוניים והנדסיים נדרשים – תכנון המבטיח תנאים מיטביים להקמה ולתפעול המעגנה ,
עמידה בסטנדרטים בינלאומיים נדרשים ואמות מידה מקומיות.

פרק  :8גישת התכנון -מודל מעגנה יחודי לישראל
כעולה מהניתוח קווי המדיניות הראשוניים המתגבשים לכדי עקרונות המדיניות המוצעת ,מוצעת גישת תכנון
חדשנית למעגנות בהקשר הישראלי.
הצורך במודל המהווה גישת תכנון חדשנית
פתרון מקומי המותאם לתנאים מקומיים וייחודיים כולל התאמה למדיניות בינלאומית וזירה גלובלית מורכבת.
דבר אשר עומד בקנה אחד עם עיקרון הגלוקליות – רתימת החשיבה והפרקטיקה הגלובלית ,והתאמתה לרמה
הלוקלית תוך התחשבות בגורמים ,אתגרים ומאפיינים מקומיים היכולים להוות מינוף בהקשר לדגם הגנרי
הבינלאומי.
השיטה לגיבוש גישת התכנון והמודל
איגוד של ניתוח קווי מדיניות ראשוניים כתוצרי תובנות סקר מצב קיים ועיבודם לכדי עקרונות מדיניות ראשיים
ונוספים ,התבססות על החלוקה למרחבי שירות ותובנות ההיצע המקסימלי ביחס לתחזיות הביקושים.
מבנה המודל
•
•
•
•

זיהוי שלושת עקרונות מדיניות העל בתכנון ופיתוח מעגנות
זיהוי מתח היחסים בין שלושת עקרונות מדיניות העל – חברה ,סביבה וכלכלה (מרכיבי המודל)
זיהוי המרכיבים פריסה אזורית ,תועלת ציבורית וצמיחה כחולה  -כעקרונות המנחים הנמתחים בין
חברה-סביבה וכלכלה
זיהוי המרכיבים הפנים מעגנתיים של תכנון והקמה ,תפעול וניהול ואיכות השירות  -כשלוש
פרספקטיבות נבדלות בעלות קשרים הדדים

כעולה מהעקרונות ,קווי המדיניות ותובנות תחזיות הביקוש וההיצע ,זוהו שלושת מרכיבי המודל המקיים –
סביבה ,חברה וכלכלה כמייצגים את המתח בין העקרונות הראשיים במודל:
•

סביבה – נמצאת בין עיקרון המעגנה כמודל עירוני  -חופי לבין היותה מרכז לנופש ותיירות ימית .כאן באה
לידי ביטוי ההחלטה התכנונית המקדימה לפיתוח מעגנות באזורים בעלי עורף עירוני אינטנסיבי ובכך למנוע
פגיעה סביבתית בחופים באזורים פתוחים ובכל מקרה תוך שמירה על עקרון מזעור הפגיעה בסביבה
הימית והחופית בכל פיתוח עתידי .בנוסף ,יש לשים דגש על תכנון תמך לניטור ופיקוח סביבתי מחמיר
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•

•

ותדיר בתפעולן השוטף של המעגנות .כמו כן ,המרכיב הסביבתי הוא גם רכיב על שמשתקף בכל מעקרונות
המודל.
חברה – נמצא בין עיקרון המעגנה כמודל עירוני – חופי לבין היותה מרכז תרבות ספורט וחינוך ימי .בחלק
זה באים לידי ביטוי עקרונות של עידוד וצמיחה חברתית בהיותה של המעגנה מוקד אזורי ועירוני המושך
קהלים בעלי עניין בתחומי הים והשייט .מיצוב המעגנה כמרכז תרבות שמכיל מגוון מתקנים ופעילויות
למגוון קהלים ועונה על חוסר קיים במתקנים המעודדים את התרבות הימית בישראל ,כדוגמת הרחבה
משמעותית של פעילויות החינוך הימי ,שאינה מקבלת מענה מספק ,ראוי  ,בטיחותי והעומד בתקנים מחוץ
למעגנה .בנוסף ,מרכז התרבות הימית מתעתד לשרת כמרכז ידע ולמידה ימי בדמות  -מתנ"ס ימי ,מוזיאון
ימי ,כיתות לימוד וסמינרים לקהל הרחב בנושא הים וחיבורו הפיזי והנופי של הים לעיר .זאת על ידי תכנון
ועיצוב עירוני מוקפד שביכולתם לתרום ,בנוסף להעלאת תחושת הרווחה של התושבים ,לחינוך הציבור
לאהבה ושמירת המשאב הימי והחופי.
כלכלה – נמצאת בין עיקרון המעגנה כמרכז תרבות ,חינוך וספורט ימי לבין היותה מרכז לנופש ותיירות
ימית .ראשית באים כאן לידי ביטוי עקרונות המעגנה כמוצר בעל תועלות ציבוריות והצורך במעגנה
שמחזיקה את עצמה מבחינה כלכלית .קיים מתח מסוים בין אוכלוסיות משתמשים המייצרות הכנסה
שו טפת ,כגון שייטים העוגנים במעגנה ,לבין הציבור הרחב שנהנה מפירותיה של המעגנה על ידי מגוון
השימושים החברתיים והכלכליים שהיא מייצרת .יש צורך ביצירת מעגנה מאוזנת מבחינה כלכלית -מקיימת
כך שתוכל לתמוך בעצמה מבחינת התפעול השוטף ולהמשיך לספק את השירותים החשובים שביכולתה
לספק לכלל האוכלוסייה .עם זאת יש להדגיש כי היתכנותה הכלכלית של המעגנה אינה תתבסס על שטחי
מגורים או שימושים אחרים שאינם בעלי קשר ישיר והכרחי לפעליותה של המעגנה .אלו יכול ויפותחו כחלק
מעורפה העירוני של המעגנה.

פרק  :9מטרות ,יעדים ופרמטרים לגיבוש חלופה תכנונית
בהתבסס על גישת התכנון שמהווה מודל ייחודי וקווי המדיניות המוצעים הוחלט לגזור מתוך המודל את עקרונות
החברה – סביבה – כלכלה המהווים את השלד המשותף לכלל העקרונות ולפתח על בסיסם מטרות מסגרת
בשלב הראשון .בשלב השני ,לכל מטרה הוקצו מספר יעדים וכל יעד מספר פרמטרים .הפרמטרים יגובשו
למסגרת מתכללת לצורך בחירה בחלופה תכנונית בשלב הבא בתוכנית (שלב ג') .להלן מוצגות המטרות
מטרות חברתיות
•

קידום החינוך והתרבות הימית בישראל והנגשתה לאוכלוסיות רבות ומגוונות

•

קידום מודעות ,ידע ותרבות ימית והעצמת הספורט והנופש בתחום הים והחוף

•

קידום בילוי ותרבות ימית וחופית אזורית תוך חתירה לשיוויון מרחבי

מטרות סביבתיות
•

פיתוח תוך התחשבות זהירה במשאבי החול והים – הבטחת אמצעי הגנה על החוף החולי וניהול
משאב החול.

•

שמירה על ערכי הטבע בים ובחוף ומניעת זיהום ים וביצוע בקרה סביבתית הן בשלבי ההקמה והן
בתפעול השוטף

•

שמירת מעבר רציף לאורך החוף ונגישות הציבור למים
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•

תמיכה בפתרונות שיקום והגנת חופים ומצוקים באופן מבוקר ובראייה מרחבית רחבה

מטרות כלכליות
•

תרומה לצמיחה כלכלית-חברתית בהיבט המקומי והאזורי

•

חיזוק אפשרויות הנופש התיירות הימית והחופית בישראל כמנוע לצמיחת הכלכלה בישראל

יעדים – פרמטרים
יעדים להשגת מטרות חברתיות

היעד :פיתוח ותפקוד המעגנה כמוקד אזורי למגוון אוכלוסיות
פרמטרים ליעד:
•

היקף אוכלוסייה אזורית משורתת בשנת היעד – לשימושים השונים של המעגנה

•

מתן מענה לצרכי האוכלוסייה והשלמת פערים בהיבט האזורי

•

פוטנציאל העצמת שימושי עורף המעגנה כמוקד ציבורי [תכנון יעודי קרקע]

•

נגישות אזורית [רדיוס שרות ]

היעד :חיזוק תרומה הדדית בין מעגנה ועיר
פרמטרים ליעד:
•

יכולת העיר לתמיכה בפעילויות המעגנה [כלכלה]

•

אפשרות השתלבות עם הפיתוח העירוני בעורף המעגנה ובחוף

•

אפשרות פיתוח מרכז תרבות וחינוך ימי בסמוך למעגנה

•

התאמה למגמות פיתוח עירוניות

•

נגישות וחיבוריות לתח"צ ,רכב שרות וחרום

ה יעד :פיתוח מגוון אפשרויות תרבות ,נופש ,שייט וספורט וחינוך ימי
פרמטרים ליעד:
•

מתן מענה למגוון השימושים של החינוך והספורט הימי

•

אפשרות להעשרה והרחבת מגוון שימושים לקהל הרחב

•

תמיכה ומתן שירותים נדרשים למשתמשי ספורט חופי

היעד :התאמת המעגנות לדרישות המקומיות ולתנאים לאורך החוף
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פרמטרים ליעד:
•

התאמה לתנאי המקום ואפשרויות ההשתלבות בפיתוח העירוני והאזורי

•

השתלבות במרחב החוף  -חיבור ראוי של המעגנה ואזורי החוף הגובלים

היעד :הסכמה ציבורית
פרמטרים ליעד:
•

הסכמות גורמים מעורבים וציבור

יעדים להשגת מטרות סביבתיות:

היעד :צמצום ההשפעה על משטר הסעת החול
פרמטרים ליעד:
•

מידת השפעת מיקום המעגנה על משטר הסעת החולות בסביבתה ופוטנציאל ההפרעה לו ואמצעי
התמודדות אפשריים.

היעד :צמצום ההשפעה על חופים סמוכים ועל המצוק החופי
פרמטרים ליעד:
•

מידת קרבת המעגנה לאזורים בהם קיים מצוק חופי ובחינת פוטנציאל יצירת אירוזיה בחופים סמוכים
(מצפון ומדרום) ואפשרויות ההגנה.

היעד :הפחתת ההשפעות על בתי גידול חופיים וימיים
פרמטרים ליעד:
•

מידת פוטנציאל הפגיעה של הפיתוח בבתי גידול חופיים וימיים בעלי ערכיות אקולוגית גבוהה.

היעד :צמצום הפגיעה באזורי חוף בעלי רגישות גבוהה
פרמטרים ליעד:
•

מידת התאמת מיקום המעגנה לשימושי קרקע חופיים וימיים קיימים ,אתרי עתיקות ,שטחים מוגנים
ואזורים בעלי ערכיות אקולוגית גבוהה ואפשרויות צמצום הפגיעה בהם.

יעדים להשגת מטרות כלכליות:
היעד  :מעגנה כ"חי הנושא את עצמו"
פרמטרים ליעד:
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•

יעד הכרחי – הבטחת איזון כלכלי של פעילות המעגנה  -הכנסות המכסות את עלות התפעול והתחזוקה
לאורך שנים .3

•

יעד רצוי  -הכנסות המכסות את עלות ההשקעה

היעד  :מקסום התועלת לציבור
פרמטרים ליעד:
•

מקסימום שירות לאזרח – צמידות לעורף עירוני אינטנסיבי

היעד  :אטרקטיביות לקהל המשתמשים
פרמטרים ליעד:
•

הבטחת מגוון שימושים ושירותים במעגנה  -הרמה וההיקף

•

נוחות השירות לעוגנים [עגינה וטיפול בסירות ושירותים נלווים]

•

פיתוח חזותי איכותי ומרחב ציבורי ראוי כולל הגנה והצללה

היעד  :אטרקטיביות לתיירים
פרמטרים ליעד:
•

אפשרות עגינה לתיירים באזורים אטרקטיביים

•

מעגנה אטרקטיבית  -רמה והיקף שירותים והנוחות לעוגנים.

•

מעגנה אטרקטיבית  -פיתוח חזותי איכותי ומרחב ציבורי ראוי

היעד  :השתלבות בכלכלה העירונית
פרמטרים ליעד:
•

פעילות כלכלית משלימה לפעילות העירונית

פרק  :10מעגנה גנרית
המודל הגנרי פורט את ההיבטים והתנאים השונים במעגנה – אלו ההכרחיים אל מול האפשריים בכל היבט
שלהלן :התנאים ההנדסיים והתכנון הפיזי במצד הימי והיבשתי ,מרכיבים סביבתיים ,תשתיות ותפעול ,היבטים
ניהוליים ,שירותים בשטח המעגנה ,היבטים כלכליים ,קשר עם עורף המעגנה והיבטים סטטוטוריים .בהיבטים
השונים מרכיבים כמותיים ואיכותיים בהתאם למרכיב הערכתי.

 3ראה נספח .11.1
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מבוא
מטרות העל ורקע כללי
להלן מוצג חלקה השני של תוכנית המתאר הארצית למעגנות בים התיכון -שלב ב' .שלב זה עוסק בנושאים
הנ"ל:
•
•
•
•
•
•

הערכת ביקוש למקומות עגינה ושירותים נלווים לנופש ,חינוך וספורט ימי בישראל לשנת היעד .2040
הערכת היצע הכולל בחינת אתרים לייעול ,הרחבה ופיתוח מעגנות תיאורטי פוטנציאילי בחופי הים
התיכון בישראל מעבר לשנת היעד .2040
ניסוח עקרונות מדיניות ,מטרות ויעדי תכנון למעגנות ומקומות עגינה.
ניסוח גישת התכנון המהווה מודל ייחודי למעגנות בישראל.
ניסוח פרמטרים להערכת חלופה נבחרת.
ניסוח של דרישות תכנוניות למעגנה גנרית

ראשית יש להתייחס למעגנה בהקשרה הבינלאומי מול זה המקומי .למרות שלא קיים מודל חד ערכי או מדיניות
כוללנית בינלאומית לפיתוח מעגנות ,מתפתחת בשנים האחרונות ההכרה והדרישה לפיתוח אסטרטגיות
סביבתיות ,כלכליות וחברתיות ארוכות טווח במרחב הימי של מדיניות רבות ברחבי העולם ובפרט אלו השוכנות
לחופיו של הים התיכון .המעגנה ,כתשתית חופית וימית הינה חלק בלתי נפרד מהמרחב הימי ,אך גם מהחלק
היבשתי המגדיר את עורפה .בהיותה ממוקמת בתווך שבין היבשה לים ,למעגנה חשיבות יתרה בחיבור נכון
ומקיים של האדם לים .בנוסף ,את המעגנה יש לראות בהקשרה המקומי הייחודי למקרה הישראלי בו החוף
הינו משאב יקר ערך .כתוצאה מכך ,כל תשתית קיימת או תכנון עתידי לפיתוח באזור החוף יעשה באופן
אפקטיבי ,מתחשב וזהיר ביחס למקום ,לצרכים ולרגישויות .בשל מסקנות ראשוניות אלו ,הוחלט א-פריורית כי
פיתוח מעגנה יש ויעשה באזור חוף עירוני תוך התאמת המעגנה ומתקניה למגוון רחב ככל הניתן של משתמשים
כדי לייצר ערך מוסף במעגנה כתשתית ,המאפשרת הזדמנויות לפרט ולקולקטיב ועונה על חוסרים וצרכים
העולים מהקשר שבין האדם והים.
כתוצר נוסף של תובנות סקר מצב קיים ועוד קודם להערכת הביקושים ,גובשה אסטרטגיה מרחבית המבצעת
חלוקה של המדינה למרחבי שירות אנכיים לקו החוף (דרום ,מרכז ,שרון ,צפון) ומרחבי שירות מקבילים לקו
החוף (מערבי ,מזרחי) שעל בסיסן יתבצעו ניתוחי הביקוש וההיצע מאוחר יותר .במרכזה של ההחלטה לחלוקה
למרחבי שירות עומדת ההבנה כי המעגנה מהווה מוקד משיכה הגדול מסך מרכיביו וכי ישנה חשיבות במתן
שירות שיוויני לאזרח הכולל את סך המרכיבים אותם יכולה לספק המעגנה .אלו מסתכמים ביצירת "מקום" שיש
לו ערך תרבותי-חברתי ,כלכלי ואף פסיכולוגי-קוגנטיבי.
בהתאם לכך ,מקום עגינה ,מעבר להיותו מקום עגינה פשוטו כמשמעו ,מאפשר נתינת שירותים למגוון
משתמשים כגון :תלמידי החינוך הימי ,אגודות ספורט ימי ,חובבני שייט וגלישה ,צרכני שייט פנאי למינהם,
פיקוח והגנת הסביבה ,גופי מחקר ,כוחות הביטחון ורבים נוספים .מעבר לכך ,מקום העגינה כמו גם כלל
המעגנה מייצרים ערך כלכלי ותרבותי הבא לידי ביטוי ביצירת מקום בילוי ותרבות ימית הכוללים מגוון מבקרים,
צרכנים ומועסקים המחזקים את הכלכלה המקומית והאזורית .כמו כן ,נראה כי למעגנה תרומה משמעותית
לפיתוחו ושגשוגו של אזור עורף המעגנה .הדבר בא לידי ביטוי בצמיחתם של מגון שימושים לתיירות ימית כגון
מלונאות ,הסעדה ופנאי ובאופן כללי והעלאת ערך שימושי הקרקע למגורים ולמסחר בסביבתה הקרובה של
המעגנה.
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בשל אלו ,ארגז הכלים הכולל ב חינת ייעול ,הרחבה או הקמת מעגנות חדשות צריך להיעשות במסגרת ראייה
כוללנית המתייחסת ל"אזור" כיחידת תפקוד אחת ,דבר שיינתן לו דגש רב בבחינת החלופות המוצעות במסגרת
השלב הבא (שלב ג') בתוכנית.
בפרקים הבאים מתוארים בפירוט תחזיות ואומדני הביקוש בחלוקה למשתמשים השונים במעגנות וכמו כן
מועלת האפשרות לבחינת ההיצע המקסימלי האפשרי החורג ממסגרתה של שנת היעד ( .)2040כלומר היצע
המתייחס לקיבולת תיאורטית מקסימלית של מקומות העגינה בחופים עירוניים אותם ניתן יהיה למצות בטווח
הזמן הרחוק ביותר בחוף הים התיכון הישראלי.
בשלב מאוחר יותר וכנגזרת של השלבים הקודמים מתגבשים עקרונות המדיניות העל והעקרונות הנלווים
לתכנון .מאלו מפותח מודל מעגנה ייחודי לישראל המהווה גישת תכנון חדשנית ,היונקת משלל התובנות
והניתוחים הקודמים ומהווה את עמוד השדרה לתכנון .מטרות התכנון המנוסחות בשלב שלאחר מכן ,נשענות
על עיקריו של המודל .מן המטרות נגזרים היעדים השונים ולכל יעד מפורטים מספר פרמטרים לתכנון .מטרתם
של הפרמטרים להוות את אבני הבניין העיקריות לבחינת חלופות התכנון בשלב הבא בתוכנית (שלב ג') .בנוסף
בשלב זה מובא ניסוח עקרוני של מודל מעגנה גנרית והשוואותו למעגנות הקיימות לשם בחינת המצב הקיים,
יתרונותיו וחסרונותיו.

מתודולוגיה ותהליך התכנון
תהליך העבודה כולל שני תהליכי איסוף מידע וניתוח מקבילים המתגבשים לכדי יצירת מסלול התווית מדיניות
ראשי – ניסוח מטרות ויעדים .שני תהליכי העבודה המקבילים בשלב זה הינם:
 .1אומדני ביקושים והיצע :בשלב זה מבוצעים:
•

•

תחזית ביקוש למקומות עגינה בתחום המים  -מבוסס על תחזית גידול של האוכלוסיה הכללית והערכת
השפעות העלייה ברמת החיים .נערך סווג לסוגי משתמשים ובוצע אומדן ביקושים משולב למקומות עגינה
לשנת היעד  .2040התחזית מתבססת על הנחות מוצא שונות לאומדני הביקוש הכוללות :הערכות גידול
היקף המשתמשים בענף השיט והספורט הימי ,עליה בהשתתפות בחינוך ימי ,השפעות ממגמות תיירות
ימית בים התיכון ועוד .הערכת היקף משתמשים החזוי מתרגם להיקף הביקוש למקומות עגינה ושירותים
נלווים ברמה ארצית ואזורית.
קיבולת של מקומות עגינה בפיתוח מקסימלי– מבוצעת הערכת קיבולת מקומות עגינה מקסימלית
בהתאם לפיתוח תאורטי-אזורי המבוסס על ניתוח מצב קיים ואפשרויות פיתוח מקומי ראשוני ,בהיבט
הארצי והאזורי.

 .2בחינת אתרים :בשלב זה מבוצעים:
•

בחירת אתרים ראשוניים לצורך הערכת קיבולת מקומות עגינה בפיתוח תיאורטי מקסימלי .אתרים אלה
מתחלקים ל:
א .בחינת אפשרויות לייעול ולהרחבת מעגנות קייימות.
ב .בחינת תשתית קיימת להסבה למעגנות חדשות
ג .בחינת אתרים לפיתוח מעגנות חדשות
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בחירת האתרים לפיתוח תיאורטי מקסימלי של מקומות עגינה מתבססת על מספר עקרונות המשמשים סינון
ראשוני להיתכנות (.)GO no GO
א.
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

מעגנות ספורט ונופש קיימות
ערי חוף עם עורף עירוני אינטנסיבי
אתרים בערים בהן יש לרשות המקומית כוונות לתכנון מעגנות
אתרים בהם מסומן "עוגן" בדיוק או בקירוב לתמ"א  13המקורית
הערכה ראשונית -פיזית ותכנונית  -חיובית
נמלי חח"י
אתרים שאינם כוללים חופים מוכרזים

בנוסף כולל הניתוח תיאור נקודתי של מעגנות קיימות ואפשרויות הייעול והרחבת מקומות העגינה בהן ,והצבעה
על האתרים אפשריים לפיתוח מקסימלי תיאורטי .בתוך כל אחד מהאתרים קיים פירוט (ת.ז ראשונית) בגין
מספר מקומות עגינה מקסימלי אפשרי ,המלצות שונות לפיתוח פיזי ותכנוני ומגבלות סביבתיות ראשוניות.
•

צבירת ידע בינלאומי נוסף בנושא פיתוח מעגנות .מנהל התכנון מקדם בימים אלו את היערכותו של כנס
 - TAIEXכנס אשר יערך בישראל בהשתתפות מומחים בינלאומיים ספציפיים בחסות האיחוד האירופאי
בנושא פיתוח מעגנות.

 .3ניסוח המטרות והיעדים
שני התהליכים הקודמים מתגבשים לכדי מסלול התווית מדיניות ראשי הממשיך ל"ניסוח מטרות ויעדים" .שלב
זה מתכלל את מסקנות איסוף המידע והניתוח של השלבים הקודמים ובנוסף ,מתבסס על תמציתן של תובנות
סקר מצב קיים (דו"ח שלב א') וביסוס אסטרטגיית מרחבי שירות.
התוויות המדיניות הראשית כוללת מספר שלבים:
•
•

•
•

פיתוח עקרונות מדיניות ראשיים ונלווים.
פיתוח גישת תכנון שהינה מודל ייחודי לחופי הים התיכון במדינת ישראל .מודל זה אשר יפורט לעומקו
בהמשך מתכלל את עקרונות היסוד השונים בתכנון המעגנה ופורס את תשתית העל אשר ממנה יפרטו
המטרות והיעדים בשלב הבא .המודל מעמיד את המעגנה הים תיכונית הישראלית כמרכז נופש ותרבות
ימית המבוסס על אינטראקציה הדוקה של עורף עירוני משמעותי והים בתוך כך משולבים עקרונות התמך
המבוססים על עקרונות הקיימות של חברה -סביבה – כלכלה.
ניסוח מטרות כפועל יוצא של המודל הייחודי למעגנה בישראל .לגבי כל מטרה מפורטים מספר יעדים
לבחינה.
פירוט מספר פרמטרים בהתאם לכל יעד .אלו יהוו יחדיו את האינדיקטור לגיבוש חלופה תכנונית בשלב
הבא בתוכנית ,שלב ג'.

 .4ניסוח דרישות תכנוניות למעגנה גנרית
על מנת שבשלב הבא נוכל לנסח פרוגרמה עקרונית למעגנה גנרית בשלב זה בנינו תבנית הערכה כוללת של
ההכרחי המשותף במעגנה הישראלית אל מול התוספות השונות האפשריות בה .בנוסף ,בשלב זה המודל אינו
כולל הערכה או המלצה לתמהיל ("סל סירות") כלי השייט הרצוי במעגנה אלא קובע כי על התמהיל להיות
מגוון ככל הניתן לצורך מענה על הביקושים המקומיים .בשלב ג' תגובש פרוגרמה מפורטת לפיתוח מעגנות
ושרותי חינוך הימי לשנת .2040
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להלן מוצג מבנהו המתודלוגי של תהליך החשיבה והניתוח המוצג במסמך זה.

מבנה הדו"ח וסוגיות עיקריות
להבדיל מהתהליך המתודלוגי ששם את הדגש על תהליכי החשיבה והניתוח ,מבנה הדו"ח שלהלן מתבסס
על שני חלקים עיקריים שמטרתם ליצור סדר לוגי ,כך שכל פרק במסמך נשען על קודמו:
חלק א' – הנחות המוצא ותשתית לניתוח ,כולל ארבעה פרקים :
פרק  ,3תובנות ראשוניות -סיכום  ,מתמצת את שלב תובנות סקר מצב קיים בעבודה ומניח את התשתית
להמשך העבודה .פרק  ,4הדן בחלוקה למרחבי שירות השונים ,הרציונאל והעקרונות העומדים מאחורי
ההחלטה בחלוקה המרחבית .פרק  ,5ניתוח ביקושים בהתאם להנחות מוצא ,סיווג משתמשים וחלוקה למרחבי
שירות .פרק  6מציג את היצע המצב הקיים באופן מתוכלל ונקודתי (מצב קיים) זאת בחלוקה למרחבי שירות
ולאפשריות ייעול והרחבה ,ולעומתו ההיצע התיאורטי המקסימלי לבחינה באופן ארצי ובחלוקה למרחבי שירות
ולקהלי יעד.
ארבעת הפרקים מהווים למעשה את התשתית לניסוח ועיבוד מבנה התכנון והמדיניות המוצעים בחלק הבא.
חלק ב' – עקרונות מדיניות ,מטרות ויעדים ,כולל ארבעה פרקים:
פרק  ,7עוסק בגישת התכנון וב פיתוח מודל המעגנה הייחודי לישראל והתמקדות במכלול מרכיביו .פרק ,8
מסכם את עקרונות המדיניות והמטרות הנגזרות ממודל המעגנה הייחודי .פרק  ,9מסכם את היעדים השונים
כתוצר של אותם מטרות בפרק הקודם ובנוסף ,מפרט פרמטרים לבחינה בכל יעד לבחינה מאוחרת יותר (שלב
ג') ,פרק  10מתחיל לדון בנושא הפרוגרמה ויצירת סטנדרט ,מדיניות תכנון ודרישות פרוגרמטיות" הנשענות
על הסקירה הבינלאומית והמקומית ועל העקרונות והמודל המוצג .המעגנה הגנרית תורחב לפרוגרמה בהמשך
שלבי התכנית.
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חלק א' – תשתית לניתוח ,ביקוש והיצע
• תובנות ראשוניות  -סיכום
• חלוקה למרחבי שירות
• ניתוח ביקוש
• ניתוח היצע
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תובנות ראשוניות  -סיכום
רקע
פרק זה מסכם את עיקרי התובנות שעלו בשלב א' – סקר מצב הקיים על ידי אנטגרציה של עיקר התובנות
לכדי נושאים משותפים .זאת על ציר הנע מההיבט הרחב למצומצם ומהמצב הנוכחי לעקרונות הנורמטיבים
שעולים מהניתוח הראשוני .התובנות מהוות את התשתית לאופן ביצוע הערכת הביקושים ,ההיצע הפוטנציאלי
וקווי המדיניות שגובשו כסיכום של כלל התהליכים.
שלב א' סקר מצב קיים –סיכום התובנות העיקריות

מעגנה בהיבט המרחב הימי
הפיתוח בחופי הים התיכון הישראלי הינו חלק ממגמת פיתוח אזורי רחבה הנשענת על מדיניות תכנון כוללת
ומעוגן באמנות ומסמכי תכנון לתחומי החוף והים אשר שותפות להם מרבית מדינות הים התיכון ,כולל ישראל.
יחד עם זאת ,אין בנמצא גישה כוללנית ,בינלאומית משותפת לפיתוח מעגנות .למרות האמור ,כחלק ממגמה
נורמטיבית ורגולטורית להגדרת המרחב הימי של מדיניות ברחבי הים התיכון ,ישראל ,בדומה למדינות רבות
נוספות ברחבי הים התיכון ,מגדירה בימים אלו את המרחב הימי שלה המתבסס בין היתר על עקרונות פיתוח
ה"צמיחה הכחולה" .לחלק גדול מהעקרונות לתכנון ופיתוח המרחב הימי יש קשר ישיר לפיתוח מעגנות.
מעגנה בהיבט החוף הישראלי
חופו של הים התיכון הישראלי שונה מאזורי חוף אחרים בים התיכון ובמיוחד מהחופים המערביים בהם
נמצא כיום הפיתוח המשמעותי למעגנות וספורט ימי .הדבר בא לידי ביטוי באורך החוף ביחס לאוכלוסיה המייצר
נכס ציבורי חשוב המוגבל בהיקפו ונמצא במחסור וגם לאור מאפייני החוף בכל הקשור להסעת חולות וחשיפת
המעגנות לתנאי ים קשים ,ההשפעות הסביבתיות משמעותיות אף יותר .בפרט ,אזור החוף מושך מגוון רחב
של פעילויות ומשתמשים ,ומהווה במקביל אזור בעל ערכים טבעיים ראויים להגנה ולשימור .כל אלה יוצרים
תחרות קשה על ניצול משאבי רצועת החוף .לכן יש להגדיר את חופי המדינה כנכס ציבורי חשוב וכמשאב יחודי
הנמצא במחסור .כך שבתכנון אזור החוף וסביבתו יש לנקוט בגישות תכנון ופיתוח במשנה זהירות ואחריות
סביבתית בו צריכה המעגנה להשתלב בחזית ים העירונית תוך צמצום ,ככל האפשר ,של קטיעת המעבר לאורך
החוף ובגישת פיתוח וניהול משאבים משולבת ברת קיימא הצופה פני עתיד.
הרציונאל במעגנה
כיום המעגנות בישראל מהוות מוקד פעילות נופש ,ספורט ובילוי ובכך משרתות ציבור רחב של משתמשים
וקהלים כגון תלמידי החינוך הימי ,צורכי ספורט ימי ,חוקרים ,כוחות הביטחון ,דייג ועוד המקבלים את המענה
לצורכיהם באמצעות המעגנה ומתקניה .אלו הם חלק נכבד מבעלי העניין בקיומה של המעגנה יחד עם ציבור
רחב נוסף כגון שייטים ,מבקרים ,שוכרים ,רשויות מקומיות ,יזמים ועוד .למעגנה גם השפעה עקיפה בעורפה.
המעגנה מגדילה את הביקוש לפיתוח בעורף המעגנה ובצידיה ,מושכת שימושי קרקע נוספים הקשורים ישירות
לפעילות המעגנה המשלימים את היצע הפעילויות והשירותים לידה ושימושים הנהנים מהקרבה למוקד פעילות
אורבני בעל חזות אסטטית ומשמעות חברתית-כלכלית רחבה .כל אלו גורמים להעלאת ערכי הקרקע והנדל"ן
בקרבתה של המעגנה ולהיותה של המעגנה פרויקט לטובת הציבור ברמה המקומית ,האזורית והארצית.
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דגשים בפיתוח מעגנה
תכנון עתידי למעגנות יבוצע באזורים בעלי עורף עירוני אינטנסיבי בהם הפגיעה הסביבתית פחותה ו/או
ניתנים להגנה ראויה .לעומת זאת במעגנות קיימות הניתנות להרחבה יש להבטיח מקסום השימוש במקומות
עגינה לרבות בחינת אפשרויות לייעול העגינה ,לתוספת של אחסנה יבשה ,ובחינת אפשרות הגדלת קיבולת
כלי שייט באמצעות הרחבת המעגנה .זאת תוך הישענות ,במידת האפשר ,על מתקנים ימיים קיימים תוך ניצול
מבנים ומתקנים קיימים והרחבתם .כל אלו יעשו תוך הקפדה על תנאים הנדסיים הכרחיים עם שאיפה לתנאיים
הנדסיים מיטביים כגון  :שוברי גלים ,מזחים ,עומק ורוחב פתח כניסה ימי ,עומק בריכת המעגנה ,מזחים
פנימיים ,ממשה לחינוך ימי ,ממשה לשאר כלי השייט ומספנה .כמו כן יש לתת דגש על מתקנים נדרשים בתחומי
הביטחון ,הגנת הסביבה ואספקת שירותים בסטנדרט גבוה .כמו כן ,בפיתוח מעגנות יש להבטיח תנאים ופעולות
נדרשות להגנה על הסביבה על ידי מתן מענה מתאים לדרישות להגנת הסביבה הימית והחוף הן בשלב ההקמה
והן בשלבי הפעילות השוטפת לרבות נושא פינוי והטלת עודפי החול המצטברים.
דגשים למיצוי המעגנה
כל מעגנה קיימת ועתידית תנוצל למגוון פעילויות ומשתמשים .בשל כך על שטח המעגנה הימי והיבשתי
לכלול שימושים הנחוצים למשתמשיה באופן ישיר ועקיף .כלומר ,על תמהיל השימושים במעגנה לכלול שטחים
תפעוליים וכמו כן שטחים שאינם תפעוליים .בנוסף יש להבטיח תנאים ומתקנים מתאימים ואיכותיים לשילוב
של פעילויות שייט ונופש ימי ,תיירות ימית ,ספורט וחינוך ימי ומשתמשים נוספים כגון כוחות ביטחון ,מחקר ימי
דייג ,פיקוח וניטור .כמו כן יש להתייחס למעגנה כאל אזור בילוי ושוטטות על השימושים ,המתקנים והשטחים
הציבוריים הנחוצים להקצאה העולים מכך שיש לקחתם בחשבון לצורך מיצוי מיטבי של שטח המעגנה .אחד
הדגשים התורמים לנושא הוא ייעול מיקום תשתיות עגינה ומתקני מעגנה הכוללים למשל ממשה רחב להורדת
כלי שייט לחינוך ולספורט למים בקרבת היציאה הימית מהמעגנה ,מועדון ומבני שירותים לספורטאים ,כיתות
לימוד עם אמצעי הדרכה מתקדמים ,מבני אחסון גמישים ועוד .דגש נוסף הוא על שמירת גמישות ואפשרות
שינוי והתאמת מקומות העגינה לתנאים משתנים כגון גודל כלי שיט ,אמצעי עגינה ועוד'.
דגשים לפעילות שוטפת של מעגנה
המעגנות בישראל צריכות להתבסס על סטנדרטים אחידים לתפעולן ולניהולן .יש ליצור סטנדרט ניהולי אחיד
העונה לתקנות ולדרישות רישוי עסקים ,איכות הסביבה ודרישות רספ"ן ,המבטיח את המענה המיטבי לצרכי
ציבור המשתמשים ואת אפשרויות התחזוקה המיטבית לאורך זמן .ההפעלה השוטפת של המעגנה צריכה
להתבסס על היותה מרכז רווח על מנת לכסות עלויות התפעול ,החידוש והתחזוקה השוטפות ולאורך זמן .שולי
רווח בתפעול המעגנה יכולים להיות מוסתים למגוון יעדים כולל פיתוח המעגנה ,העיר ועוד ,בהתאם להחלטת
הגופים המנהלים .בשל כך ,הקמה והפעלה של מעגנה חייבת להיות באחריות גוף מנהל המתייחס למכלול
הפעילויות במעגנה כולל אחריות תקציבית לפעילות השוטפת ולתחזוקה הרב שנתית העונה לסטנדרטים בין
לאומיים .שיטות המימון כמו גם הגוף המנהל יכולים להיות מגוונים בהרכבם ויש להתייחס לכל מקרה לגופו.
עם זאת נראה כי מודל השותפות הציבורית הפרטית הוא המומלץ ביותר לניהול ארוך טווח במעגנות .כלומר,
המעגנה צריכה להיות תחת ניהול או מעורבות של גורם ציבורי שיתכלל את מגוון הדרישות של הגורמים
הפועלים ומשתמשי המעגנה כולל הרשות המקומית ורשות הספנות ,ויאפשר ניהול יעיל-כלכלי וסביבתי באופן
מיטבי המאפשר קיומה של המעגנה לאורך זמן.
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מרחבי שירות
רקע
בהמשך לעיקר התובנות שהותוו בפרק הקודם ,עלה הצורך הדוחק בחלוקת המדינה לאזורי שירות מרחביים.
הרציונאל הבסיסי העומד מאחורי החלוקה הוא בתיחום אזור השירות המעגנתי מבחינה איכותית ופרספקטיבה
שיוויונית .ההנחה היא כי מקומות עגינה כמו גם מעגנה על שירותיה השונים הממוקמת בעכו ,למשל ,ישרתו
בעיקר את אוכלוסיית הצפון ונתחי אוכלוסיה הולכים ופוחתים ככל שמדרימים ולהפך.
המרחבים הם גמישים וכוללים תחומים של מרחבים משותפים לאזורי שירות משיקים .בנוסף למרחבי השירות
המרחביים או הרוחביים ,סומנו גם מרחבי שירות אורכיים המקבילים לחופו של הים התיכון בהתאם למרחק
מקו החוף .להתייחסות זו שתי סיבות :האחת היא מתן דגש להצטופפותה של האוכלוסיה בישראל כיום ,וביתר
שאת בשנת היעד  ,2040באזור שלא עולה על  25ק"מ מקו החוף .שנית ,ניתוח של אוכלוסיית יעד אשר הינה
בעיקרה אוכלוסית תלמידי החינוך הימי הפורמלי והלא פורמאלי ,אשר מוגבלים במרחק/זמן נסיעה למעגנה
במסגרת השיעורים המתוקצבים על ידי משרד החינוך .נושאים אלו יפורטו ויקבלו ביטוי נוסף בפרק הבא (פרק
הביקוש) .להלן יפורטו עקרונות החלוקה למרחבי השירות והאוכלוסיה אשר כלולה בהן.
מרחבי שירות אנכיים לקו החוף
לחלוקה התכנונית למרחבי השירות האנכיים לקו החוף מספר עקרונות מפתח:
א .הבחנה בין אזורי התיישבות שונים לצורך חתירה למתן היצע שיוויני – במילים אחרות ,הקמת מעגנה בחיפה
סביר שאינה תשפיע או תשרת ,ואינה צריכה גם להשפיע או לשרת את תושבי אשקלון.
ב .ניתוח מגמות דמוגרפיות ופיזור אוכלוסין באופן ממוקד :אשר יאפשרו למקד את הביקושים והצרכים ברמה
האזורית.
ג .חלוקה לתאי שטח שאורכם נגזר מאורך החוף כולל ביחס לצפיפות אוכלוסיה .כלומר ,באזור המרכז בו רמת
הצפיפות היא הגבוהה ביותר יש צורך במרחב שירות קצר יותר ( 30ק"מ) הכולל יותר היצע בקו חוף נתון
המשרת אוכלוסיה רבה יותר וכמו כן לוקח בחשבון זמני הגעה (גודש ,צפיפות) למעגנות.
ד .מפני שהמעגנות משרתות מספר רב של משתמשים ,בשלב הראשון ,מרחבי השירות אינם מוגבלים למרחק
מקו החוף .בספרות ובמספר גופים בינלאומיים דוגמת האו"ם מוגדר התחום של עד כ 100-ק"מ מהחוף אזור
חופי ( .)Coastal Zoneכלומר ,אזור המייצר אינטראקציות חזקות ברמה החברתית והכלכלית עם משאבי והיצעי
החוף  .4רוב רובה של מדינת ישראל מתגוררת במחצית ממרחק זה מקו החוף ולכן אין סיבה להניח שמשתמשי
מעגנה פוטנציאילים המתגוררים בירושלים לא יגיעו לצרוך שירותים במעגנת אשדוד ,לדוגמה .על כן החלוקה
למרחבי שירות שאינם מוגבלים מזרחה מקו החוף למרבית השימושים טומנת בחובה מספר רב של משתמשים
פוטנציאלים שאינם יכולים לקבל כיום שירות ממעגנות בשל חוסר במקומות עגינה או מתקנים שונים במעגנות
מהווים "ביקוש כבוש".

 4ראה למשל:
file:///C:/Users/extra/Downloads/_home_nben_public_html_media_kunena_attachments_420_co astal_zone_definitio
ns_MarieHelene%20(1).pdf
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באיור הבא מוצגים נתוני האוכלוסיה לכל מרחב בשנה הנוכחית ולשנת היעד בתוכנית –  .2040כמו כן מצויינים
האחוז היחסי של אוכלוסיית אזור השירות מכלל האוכלוסיה בשנה הנוכחית ובשנת היעד ואחוז הגידול
האוכלוסיה למרחב השירות בין השנה הנוכחית לשנת היעד .הנתונים אשר מבוססים על הערכות הלמ"ס 5
והתכנית האסטרטגית לדיור של המועצה לכלכלה 6מצביעים על גידול משמעותי ביותר באוכלוסיית מרחב הצפון
וגידול משמעותי באוכלוסיית מרחב הדרום .בסך הכל ,האוכלוסיה בשנת היעד עתידה לגדול בכ ,57%-דבר
שהינו בעל השלכות מרחיקות לכת בכל האמור לשירותים שאוכלוסיה זו עתידה לצרוך בהיבט הימי והמעגנתי
ביחס לקיים.

 5ראה  :תחזיות אוכלוסיה לישראל לטווח הארוך .2009-2059:הלמ"ס.
 6ראה  :התוכנית האסטרטגית לדיור לשנים  .2017-2040המועצה לכלכלה .משרד רוה"מ
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מרחבי שירות מקבילים לקו החוף
לחלוקה התכנונית למרחבי השירות המקבילים לקו החוף מספר עקרונות מפתח:
א .הדגש הוא על ניתוח אזורים מרחביים על פי מרחק מקו החוף .זאת בשל ההנחה שהקרבה לקו החוף
מקיימת קורלציה חיובית עם מספר המשתמשים במעגנה.
ב .מושם דגש על בחינת ריכוזי אוכלוסיית ישראל בטווח של עד  25ק"מ מהחוף .טווח זה מהווה כרבע מאזור
החופי המוגדר על ידי האו"ם ( 100ק"מ) ,אשר מקיים אינטרקאציות חזקות עם שימושים חופיים ובהם מעגנות
ושירותי חינוך וספורט ימי .במסגרת זו מובדלים שני מרחבים :מרחב מערבי ( 0-25ק"מ) הכולל תחתיו שני
מרחבי משנה  0-12.5ק"מ ו 25 -12.5 -ק"מ ו"המרחב המזרחי" המהווה את המרחב שמרוחק מעבר ל25 -
ק"מ מהחוף (ראה באיור).
ג .מושם דגש על אוכלוסיות יעד קונקרטיות המושפעות ממרחק/זמן נסיעה למעגנה .מדובר בעיקר על
אוכלוסיית משתמשי החינוך הימי הפורמלי אשר מוגבלים בזמן נסיעה משוער של עד  30ד' ( 25ק"מ) לכיוון
למעגנה .זאת בכדי שיוכלו לצרוך שיעורי חינוך ימי במסגרת בית ספרית .הנושא מקבל ביטוי לעומקו בפרק .5
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האיור הבא ממחיש את הצטופפות האוכלוסיה בישראל במרחק של עד  25ק"מ מקו חוף הים התיכון כיום
וביתר שאת ,בשנת היעד .המגמה הינה בהירה .יותר ויותר אנשים עתידים להתגורר ,לעבוד ולקבל שירותים
באזור המוגדר כאן כ"מרחב המערבי" הכולל כמעט  10מיליון תושבים בשנת היעד .20407

מרחבי שירות משולבים – אוכלוסייה כללית ואוכלוסית יעד

 7הניתוח מתבסס על נתוני הלמ"ס לחיזוי אוכלוסיה ( )2015-2065וחלוקה לאזורים טבעיים של הלמ"ס ( . )2016בוצע היוון
בתוספת  5%לנתוני אוכלוסיית .2018
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האיור המסכם שלעיל מבצע אינטגרציה לשני סוגי חלוקת מרחבי השירות – האנכי והמקביל (מרחב ומרחק
מהחוף בהתאמה) וגוזר בהתאם את מספרי האוכלוסיות לכל תא שטח .לדוגמה ,נכון ל  ,2018במרחב הצפון
שבין  0-12.5ק"מ מתגוררים כ  940אלף נפש .בשנת  2040יתגוררו באותו מרחב כמעט  1.5מיליון תושבים.
אך בעוד שכיום מהווים ה  940אלף נפש כ  47%מסך התושבים במרחב צפון ,ב  2040הם יהוו רק כ35% -
מאותו מרחב .נתון המצביע על מגמה עתידית לגידול האוכלוסיה יחסי בתאי השטח המזרחיים יותר במרחב
הצפוני.
בכל מרחב מבוצעת השוואה בין סך המתגוררים באזור שבין  0-25ק"מ לבין אלו המתגוררים במרחק גדול
יותר מ  25ק"מ בשנה הנוכחית והתחזית לשנת היעד .נתונים אלו מובאים בריבועים הצבעונים בתוך עמודות
הנתונים .בהתייחס לשנת היעד  ,2040המגמה מוצגתבאופן סכמטי בצדו השמאלי של האיור .ניתן לראות כי
עיקר ההתפרסות האוכלוסיה עתידה להתרכז במרחבים המערביים (מקבילים) של כל מרחב אנכי.
בהתייחס למרחבי השירות המקבילים ,המערבי והמזרחי ,כאמור הינם רלוונטים ביותר לאוכלוסיית יעד של בני
 .6-18אלו מהווים את האוכלוסיה הפוטנציאלית לחניוך הימי הפורמלי והלא פורמלי (בעיקר) .האיור הבא
מדגיש את העל יה הדרמטית במספר אוכלוסיית יעד זו ביחס לאוכלוסיה הכללית ועל פי אינטגרציית מרחבי
השירות השונים.

נתונים אלו מדגישים את הביקוש הכבוש שהינו ביקוש פוטנציאלי קיים וכמו כן ביקוש עתידי אשר כבר היום
אינו יכול לקבל מענה בשל החוסר בהיצע קיים.
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תחזית וניתוח הביקוש למקומות עגינה
רקע
הביקוש למקומות עגינה נבחן לשנת יעד של תכנית המתאר הארצית ,שנת  .2040מתודולוגיית העבודה כללה
בשלב הראשון בחינה של הביקוש בראייה ארצית ובשלב השני בחינה של הביקוש בראייה אזורית (מרחבי
שירות) .בכל אחד מהשלבים התבססה התחזית על חלוקת הביקוש למרכיבי הענף השונים והם :נופש ימי,
תיירות חו"ל ,חינוך וספורט ימי ,כלי שייט לצרכי דייג ותחומים אחרים ,כפי שיפורט בהמשך .זאת מאחר וכל
אחד ממרכיבים אלו שונה במאפייניו וצרכיו ,ובהתאם ,כלל שיטת עבודה אחרת לקביעת מספר המשתמשים
החזוי בשנת היעד .כלל המספרים שיוצגו בתחזית להלן הינם מעוגלים .אין בכוונת התכנית לענות על מלאי
הביקוש הכולל.

מרכיבים והנחות מוצא לתחזית הביקוש בראיה ארצית
תחזית הביקוש למקומות עגינה ברמה הארצית נשענת על מספר מרכיבים והם:
( )1שיעור גידול האוכלוסייה והתל"ג בישראל
מספר התושבים בישראל מלמד על מספר המשתמשים הפוטנציאלי בתחום השייט .ככל שהאוכלוסייה
גדלה כך מספר המשתמשים גדל .זאת ,גם בהינתן כי שיעור המשתמשים מסך האוכלוסייה נותר קבוע.
התל"ג לנפש מבטא את העושר היחסי ואת היכולת להקדיש משאבי כסף וזמן פנוי לתחום השייט .ככל
שהתל"ג לנפש גדל ,כך גם היכולת של הפרט להקדיש משאבים אלו לתחום השייט גדלה.
מכאן ,שמשתנים אלו מספקים אינדיקציה טובה לרמת הביקוש הצפויה לעגינה של כלי שייט.
( )2שיעור גידול האוכלוסייה והתל"ג לנפש במדינות העולם הרלוונטיות לתיירות בים התיכון כגון :גרמניה,
רוסיה ,צרפת ,איטליה ,ארצות הברית ויוון
בדומה לסעיף  ,1גידול האוכלוסייה החזוי והגידול ברמת העושר היחסי צפויים להשפיע על מספר התיירים
הפוטנציאליים בענף זה בעולם בכלל ,ובישראל בפרט.
( )3מידת האטרקטיביות של המדינה ,המושפעת מאירועים גיאופוליטיים (כמו למשל מלחמות ומצב
ביטחוני) ומספר האתרים המעניינים בה
ככל שמדינת ישראל אטרקטיבית יותר ומציעה למשתמש מגוון נרחב של מקומות בילוי ,אטרקציות
תיירותיות ואטרקציות הקשורות לתחום הספורט והנופש ,כך סביר כי חלקה היחסי מסך התיירים באזור
הים התיכון יגדל .בדומה ,מצב ביטחוני ואירועים גאו-פוליטיים משפיעים על מידת היכולת של המדינה
למשוך אליה תיירים .ענף התיירות רגיש ביותר למצבי מלחמה ואי יציבות ולכן התנודתיות בו גדולה ,וזה
על סמך אירועים בעבר.
( )4היצע המעגנות ורמת השירות בהן
היצע נרחב של מקומות עגינה מיצר אופציה לתייר ולמבקר לשהות זמן ממושך יותר במדינה ,ולנצל את
הזמן המוקדש לשייט ולפנאי בצורה המיטבית .מגוון אופציות ורמת שירות גבוהה למבקר ולתייר ,הן
מבחינת כלי השייט והן מבחינת מקומות הבילוי והפנאי ,משפיעה על הביקוש למקומות עגינה.
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( )5מחירי העגינה והשירותים הנלווים.
על מנת לאפשר רמת שירות טובה על המעגנה לגבות מחירי עגינה סבירים המאפשרים לה לספק את
רמת השירות הנדרשת מחד ,ומאידך עליה להתחרות עם מחירי עגינה במעגנות במרחב ההתייחסות
כדוגמת האגן המזרחי של הים התיכון.

להלן שיטת העבודה והגדרת המדדים העיקריים לאומדן הביקוש לשנת היעד:
משתמשים בענף
השייט

הגדרות

מדדים והנחות לחישוב (פירוט בהמשך)

נופש ימי
כלי שייט בבעלות
פרטית

כלי שייט בבעלות פרטית של
משתמשים תושבי ישראל

כלי שייט המיועדים
להשכרה של
משיטים בעלי רישיון

כלי שייט העומדים להשכרה
למשתמשים בעלי רישיון
שייט .השכרה היא עבור שייט
יומי ולתקופות ממושכות יותר.
מועדונים ובתי ספר לשיט
וכדומה.

כלי שייט להסעת
נוסעים בשכר

כלי שייט המשמשים להסעת
נוסעים בשכר; שייט תענוגות,
אירועי בת/בר מצווה ,אירועים
פרטיים שונים ,הסעת נוסעים
בין יעדים שונים בישראל (קו
עכו-חיפה) וכיו"ב .שלא
שייכים ונספרים תחת מועדוני
ובתי ספר לשיט.

תיירות חו"ל

כלי שייט של תיירים המגיעים
לביקור בישראל

גידול בביקוש לעגינה במזרח הים התיכון
ושינויים גאו-פוליטיים .הונח כי הביקוש לעגינת
תיירים יהווה כ 2%-מסך הביקוש של שאר
המשתמשים.

חינוך וספורט ימי

משתמשים בטווח גילים של
 6-18המשתתפים בפעילות
חינוך ימי פורמאלי ובלתי
פורמאלי.

גידול אוכלוסייה פוטנציאלית בטווח של עד 25
ק"מ מקו החוף ,תוך התייחסות לביקוש כבוש,
שהינו ביקוש שלא בא לידי ביטוי כתוצאה של
חוסר היצע.

כלי שייט לצרכי
דייג

כלי שייט המשמשים לדייג
ונדרשים ברישיון מטעם
רספ"ן.

ביקוש על בסיס מדיניות משרד החקלאות,
לפיה ישנה הגבלה לכ 300-כלי שייט למטרות
דייג (לא כולל כלי שייט לחקלאות ימית).
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כלי שייט
אחרים/רשויות

כלי שייט עבור מתן שירותי
חירום ,פיקוח ,מחקר וניטור,
תחזוקה וכיו"ב

הקצאת מכסה של  15מקומות עגינה בכל
מעגנה עבור שירותי חירום והצלה ,פיקוח
ומחקר וכיו"ב.

על מנת להתמודד עם אי הוודאות בנוגע לתחזיות בענף זה ,הנובעת בין היתר מאי הוודאות באשר לשינויים
גאו-פוליטיים ,מצב ביטחוני ,מצב כלכלי עולמי וכיו"ב ,הערכת הביקוש נעשתה תוך יצירת טווח בין הערכת
מינימום ומקסימום ,ככל שניתן.
כבכל מודל כלכלי ,על מנת לבצע את התחזית ללא הפרעה של משתנים אנדוגניים המשפיעים על התחזית,
נקבעו שתי הנחות עבודה:
( )1אין מגבלה כמותית במספר מקומות העגינה
הנחה זו מאפשרת לבצע את תחזיות הביקוש ללא מגבלה של היצע ,שיכולה בתורה להשפיע על
הביקוש החזוי; מגבלת ההיצע משפיעה גם על מחירי העגינה ,והופכת את העגינה למוצר "נדיר" .על
מנת להימנע מהשפעות אלו ,ובחינת הביקוש  ,AS ISיש להניח הנחה זו.
המשמעות של חריגה ממגבלת ההיצע היא זליגה של חלק מהביקוש לחו"ל ,כפי שקיים כיום ,וכן אי
מימוש הביקוש.
( )2מחירי העגינה והשירות הנלווה להן מבוססים על המחיר הנוכחי
הנחה זו במטרתה לעגן את המחירים במצב הקיים וזאת מטעמי שמרנות ואי יכולת לחזות את מחיר
העגינה בעתיד.
תחזית ביקוש ארצית למקומות עגינה לכלי שייט לנופש ימי
תחזית הביקוש לעגינה של כלי שייט לנופש ימי ,ובהם כלי שייט בבעלות פרטית ,כלי שייט להשכרה וכלי שייט
להסעת נוסעים בשכר ,מתייחסת לשני רכיבים – שיעור הגידול השנתי במספר התושבים ושיעור הגידול הצפוי
של התל"ג ל נפש .כאמור בפרק המתודולוגיה ,הביקוש לפעילויות נופש הן תלויות מספר התושבים והעושר
היחסי הנמדד בפרמטרים כגון ההכנסה לנפש ,או התוצר הלאומי הגולמי לנפש:
( )1תחזית האוכלוסייה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת  2035הינה כ 13-מיליון תושבים .מספר
התושבים כיום הינו כ 8.9-מיליון .בהתבסס על תחזית זו ,שיעור הגידול השנתי הממוצע בין 2018
לשנת היעד עומד על כ 2%-בשנה.
( )2בטווח של  15השנים האחרונות ,שיעור הגידול הממוצע של התל"ג עומד על כ 3.7%-בשנה .הנחת
העבודה היא ששיער זה יימשך גם בעתיד.
המכפלה של שיעור הגידול השנתי במספר התושבים ושיעור הגידול בתל"ג לנפש הוא המדד בו נעשה
שימוש לתחזית הביקוש למקומות עגינה לכלי שייט לצרכי נופש לשנת היעד.
הערכת הביקוש נעשתה תוך יצירת טווח אפשרי באמצעות שינוי המשקולות של מרכיביו:
( )1מדד המבוסס ב 75%-על שיעור גידול האוכלוסייה ו 25%-על שיעור הגידול של התל"ג לנפש .מדד
שנתי משוקלל של כ .2.27%-בהינתן  23שנה לתחזית לשנת היעד ,מקדם הגידול הוא .1.67
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( )2מדד המבוסס ב 50%-על שיעור גידול האוכלוסייה ו 50%-על שיעור הגידול של התל"ג לנפש .מדד
שנתי משוקלל של כ .2.64%-בהינתן  23שנה לתחזית לשנת היעד ,מקדם הגידול הוא .1.82
להלן פירוט של תחזית הביקוש לכלי שייט לנופש ופנאי ,בהתאם למרכיביהם השונים:
תחזית ביקוש ארצית לעגינה של כלי שייט בבעלות פרטית (שאינם למטרות השכרה)
על פי נתוני רספ"ן לשנת  ,2018כ 4,000-כלי שייט בבעלות ישראלים העוגנים במעגנות בים התיכון בישראל,
כולל כלים בבעלות ישראלית אשר עוגנים בחו"ל וכלים רשומים אשר מאוחסנים באופן פרטי ביבשה .כיום יש
מחסור במקומות עגינה ,בעיקר במרכז הארץ .כתוצאה מכך ,ישנם כיום ישראלים שבבעלותם כלי שייט בעגינה
במדינות זרות וישנם כאלו שלא רוכשים כלי שייט נוכח היעדר מקום העגינה.
אותם בעלים פוטנציאליים (שאינם רוכשים או משתמשים בכלי שייט) של כלי שייט לעגינה בישראל מהווים את
הביקוש הכבוש .הנחת העבודה ,המתבססת על רישומי רספ"ן והתייעצות עם מומחים בתחום השייט ,הינה כי
ביקוש זה עומד על כ 1,500-כלי שייט .לכן ,על מנת לתת ביטוי לביקוש הכבוש הנוצר כתוצאה ממחסור בהיצע
במקומות עגינה כיום ,הונח כי במצב הקיים כ 5,500-כלי שייט.
כבכל תחזית ,ובפרט בענף זה ,קיימת אי וודאות מסוימת התלויה בשינויים במצב הכלכלי העולמי ,במצב
ביטחוני ,תוספת משתמשים בגין החשיפה לענף השייט בגילים צעירים יותר (פירוט בפרק החינוך הימי) וכיו"ב.
על מנת לתת ביטוי הולם לאי הוודאות בתחזית ,ולהפחית את טווח הטעות ,הופחתה התחזית הנמוכה של כלי
השייט בבעלות פרטית ב 10%-והוגדלה התחזית הגבוהה ב.10%-
להלן ממצאי התחזית:
תחזית נמוכה – ביקוש ל 8,300-מקומות עגינה לכלי שייט
תחזית גבוהה – ביקוש ל 11,000-מקומות עגינה לכלי שייט
תחזית ביקוש ארצית לכלי שייט בשכירות/מועדוני שייט (תפעול הוא על ידי השוכר)
על פי נתוני רספ"ן לשנת  2018כ 240-כלי שייט לשכירות ובשימוש במועדוני שייט .נוכח הפופולאריות ,הזמינות
של כלי השייט והתפתחות סוג שימוש זה ברחבי הים יש להגדיל את תחזית הביקוש לכלי שייט לשכירות ב-
.20%
להלן ממצאי התחזית:
תחזית נמוכה – ביקוש ל 480-מקומות עגינה לכלי שייט
תחזית גבוהה – ביקוש ל 520-מקומות עגינה לכלי שייט
תחזית ביקוש ארצית כלי שייט להסעת נוסעים
על פי נתוני מנהלי המעגנות ,נכון לשנת  2018כ 160-כלי שייט להסעת נוסעים בשכר.
להלן ממצאי התחזית:
תחזית נמוכה – ביקוש לכ 270 -מקומות עגינה לכלי שייט
תחזית גבוהה – ביקוש לכ 290-מקומות עגינה לכלי שייט
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תחזית ביקוש ארצית לעגינה לכלי שייט של תיירים (תיירות נכנסת)
עד כה תיירות השייט לישראל איננה משמעותית .מבירור שערך צוות התכנון עם מנהלי המענגות ברחבי הארץ,
וככל שהיו נתונים בנידון ,נמצא כי מספר כלי השייט של תיירים שעגנו בשנים האחרונות בישראל הינו כ 60-כלי
שייט בשנה.
על סמך הגידול הניכר של הביקוש למקומות עגינה במזרח הים התיכון ,ובהינתן אי שינוי לרעה במצב הגאו-
פוליטי ,צפויה עלייה בביקוש לעגינת תיירים בישראל .זאת תוך התייחסות גם לגידול האוכלוסייה במרחב
הרלוונטי והגידול ברמת החיים המשפיע גם על מספר התיירים הפוטנציאליים.
התחזית להלן יוצאת מתוך ההנחה כי חלקה היחסי של התיירות יהיה כ 2%-מסך הביקוש של שאר השימושים.
זאת בשל היעדר תחזית רשמית ממשלתית על ידי משרד התיירות או הל.מ.ס לתחום התיירות בכלל ולתיירות
ימית בפרט.
להלן ממצאי התחזית:
תחזית נמוכה – ביקוש ל 200-מקומות עגינה לכלי שייט
תחזית גבוהה – ביקוש ל 250-מקומות עגינה לכלי שייט

תחזית ביקוש ארצית לחינוך וספורט ימי
ה חינוך והספורט הימי הם נושאי הוראה ייחודיים במערכת החינוך ומהווים חלק ממקצוע החינוך הגופני .הם
מיועדים בעיקר לתלמידים ולתלמידות הגרים בקרבת חופי הים של מדינת ישראל ,בים התיכון ,באגם הכנרת
ובים סוף .החינוך והספורט הימי מאורגנים בבתי ספר ייעודיים שהוקמו למטרה זו ,הממוקמים סמוך לחופי
הים ,ומאפשרים כניסה ויציאה לים וממנו .התלמידים מגיעים לבתי הספר לחינוך ולספורט ימי מבתי הספר
הכלליים .המנהלים והמורים בבתי הספר לחינוך ולספורט ימי ובבתי הספר הכלליים המזינים אותם פועלים
בשיתוף פעולה ליצירת חוויה חינוכית ולימודית משמעותית.
החינוך הימי הבלתי פורמאלי ,מתקיים כיום בעיקר דרך אגודות ספורט (מנהל החינוך והספורט והעיריות),
תנועות נוער ,עמותות עצמאיות ,וגופים עירוניים ,וכן דרך מועדונים פרטיים.
אוכלוסיית היעד של החינוך הימי הפורמאלי והלא פורמאלי כגון תנועות נוער וכדומה ,הינה גילאי  .6-18נכון ל
 2018מספרה של אוכלוסיה זו עומד על כ 2 -מיליון נפש .מתוכם  1,339,000מתגוררים בתווך של בין 0-25
ק"מ מהחוף (מרחב מערבי) .בשנת  2018ישנם כ  20,000- 15,000משתמשי חינוך ימי הפורמלי וכ5,000-
משתמשי חינוך לא פורמאלי וספורט ימי המהווים כ 1.5% -מאוכלוסיית היעד בתחום  25 – 0בתחום ק"מ.
בשנת  2018ישנם כ  157מקומות עגינה במים במעגנות לכ  10,000משתמשי חינוך ימי [.8בנוסף על מקומות
לאחסנה יבשה]  .נתון המוביל ליחס של מקום עגינה לכ 63-תלמידים .על בסיס נתונים אלו מובאת הטבלה
הבאה:

8

מוערך כי מספר זהה של מקומות עגינה קיים במעגנים קטנים (סה"כ כ  260מקומות עגינה נכון ל .)2018
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חלופות

מספר משתמשים בחינוך
הימי – 2040

שמירה על מצב קיים1.5% -
משתמשים ללא מענה לביקוש
סמוי או  70-75%גידול
סגירת פערים ביחס לביקוש
סמוי 1.8% -משתמשים

מקומות עגינה לפי מפתח
*1:63

34,350

41,220

550

655

(כ 20% -גידול במשקל
היחסי) או כ 100%-גידול
הרחבת משתמשי החינוך
הימי  2.3%משתמשים (כ-
 50%גידול במשקל היחסי) או
למעלה מ  150%גידול

52,670

835

להלן ממצאי התחזית:
תחזית נמוכה – ביקוש ל 550-מקומות עגינה לכלי שייט
תחזית גבוהה – ביקוש ל 840-מקומות עגינה לכלי שייט
תחזית ביקוש ארצית לעגינת כלי שייט לדייג
המעגנות לאורך חוף הים התיכון בישראל בהן עוגנות סירות דייגים הן נמל עכו ,מעגן שביט ,נמל יפו ,מעגנת
הרצליה ,מעגנת אשדוד ומעגנות אשקלון.
בשל מצב הדגים בים ,בשנת  2015קבע משרד החקלאות בישראל מכסה מקסימאלית של כ 300-כלי שייט
לצרכי דייג .המשמעות היא כי מספר כלי השייט בשנת היעד יהיה לכל היותר  300כלי שייט לצרכים אלו .ניתן
להחליף סירה בסירה ,אך מספר כלי השייט הכולל לא יגדל ,אלא יקטן ככל שיוצאים אנשים מענף זה9.
תחזית כלי השייט לשנת היעד היא כ 300-כלי שייט בשני התרחישים ,נוכח המגבלה של משרד החקלאות.
תחזית ביקוש ארצית לכלי שייט לצרכים אחרים – משטרה ,צבא ,ביטחון ,כיבוי וכיו"ב
בסקירת מצב קיים עלו כי במעגנות השונות מספר כלי שייט לצרכים שונים ובהם כוחות הביטחון (משטרה
וצבא) ,ניטור ופיקוח סביבתי ,מחקר ותחזוקה ,כמפורט בדוח שלב א' .נוכח גידול האוכלוסייה הצפוי וגידול
המשתמשים הצפוי בענף ,צוות התכנון ,בשיתוף עם רספ"ן וגורמי מקצוע נוספים ,קבע כי יש להוסיף כ15-
מקומות עגינה בכל מעגנה על מנת לספק מענה לצרכים אלו.
סיכום  -תחזית ביקוש ארצית למקומות עגינה לכלי שייט (מספרים מעוגלים)

9

ניר פרוימן ,מנהל אגף בכיר (דייג וחקלאות מים) ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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בחיבור כלל מרכיבי הענף נמצא כי בשנת היעד הביקוש למקומות עגינה הינו בין  9,900כלי שייט ל13,000-
כלי שייט .נוסף לאלו ,ביקוש נוסף עבור כוחות שיטור ,צבא ,תחזוקה וכיו"ב הנאמד בכ 15-כלי שייט בכל
מעגנה.
רכיבי המשתמשים העיקריים

מצב קיים

תחזית נמוכה

תחזית גבוהה

מספר כלי השייט למטרות נופש בבעלות פרטית

5,500

8,300

11,000

מספר כלי השיט בשכירות תפעול ע"י השוכר

240

480

520

מספר כלי השיט להסעת נוסעים (בשכר)

160

270

290

מספר כלי השיט (העוגנים) לחינוך הימי במעגנות

160

550

840

כלי שייט לדייג

300

300

300

כלי שיט לתיירות חוץ

60

200

250

סה"כ מקומות עגינה (מעוגל)*

6,420

10,100

13,200

* נדרשת תוספת של כ 15-מקומות עגינה בכל מעגנה לתפקידים ימיים שונים.
תחזית ביקוש ארצית לכלי שייט לצורכי חקלאות ימית
לפי מסמך המדיניות למרחב הימי (טיוטא אוקטובר  ,)2017תכנית אב לחקלאות הימית ( ) 2015הוכנה ע"י
משרד החקלאות לטווח של  20שנה ,ומציעה הקצאת שטחי חקלאות בים בהיקף של כ 100 -קמ"ר.
הפוליגונים שאותרו במסגרת זו לשימושי חקלאות ימית מבטאים צריכת שטח גדולה מאוד בהתחשב בהיקף
השימוש הנוכחי ,ומבוססים על תחזית של גידול אדיר בהיקף הייצור העתידי בישראל .מתוך השטחים
המוצעים של  100קמ"ר שאותרו על ידי משרד החקלאות 30 ,קמ"ר הוגדרו כבעלי עדיפות גבוהה לפיתוח.
משיקולי תפעול ,כלכלה ,סביבה ,ביטחון ובטיחות לאומיים ,המיקום המוצע לחוות הוא בעומק שבין  30ל-
 150מ' ובמרחק של עד כ 20-ק"מ מנמל שרות .מסיבה זו ,פיתוח האתרים בצפון ובדרום נמצא בעדיפות
גבוהה מאשר באזור המרכז ,שבו חסר מענה לצורכי עגינה ולוגיסטיקה .כמו כן לפי מסמך המדניות למרחב
הימי ,לצורך ניצול הפוטנציאל הכלכלי של המרחב הימי ופיתוח ענפי הכלכלה השונים נדרשת תוספת מקומות
עגינה לכלי שיט קטנים ,בנמלים ובמעגנות ,עבור פעילות ספנות חופית לרבות דיג ,חקלאות ימית ,עבודות
ימיות ושיט פנאי וספורט.
להלן סכום פרוט מתקנים ,צרכי עגינה ושטח קרקע נדרשים לחקלאות ימית בהנחה כי החברה מפעילה
חוות כלובים בתפוקה של כ 5,000-טון/שנה:
•

סירת שירות מהירה קטנה לצוללנים ולהאכלה -אורך עד  7מ'.

•

ספינת שירות בינונית להאכלה ותחזוקה -אורך כ 12-מ' 3-4 ,טון

•

כלי שיט גדול עם כננת /מנוף לאספקת מזון ,לשלייה וגרירות -אורך של כ 24-עד  29מ' ,קיבולת 30-
 40טון

שטחי קרקע צמודי שטח עגינה
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•

רציף בקו המים -אורך רציף לעגינה פריקה וטעינה ומתקנים על קו המים 85 -מטר אורך

•

עורף קדמי בשטח ציוד לרציף -שטח צמוד רציף וקו המים -כ 0.5-דונם

•

עורף אחורי בתוך הנמל (עדיף) או כ 2.5-דונם

* קיים יתרון לגודל וצריכת אורך רציף כמו גם שטח צמוד ושטח נוסף ליחידת תפוקה ,שטחים אלה
קטנים באופן יחסי עם העלייה בהיקפי הייצור.
פרוגרמת משרד החקלאות מצביעה על  4בסיסים לעורף תפעולי לחקלאות הימית:
אזור הצפון -עכו והמפרץ
אזור חיפה והכרמל
אזור השרון והמרכז -חדרה/נתניה
אזור הדרום -אשדוד ואשקלון
התייחסות לביקושים אלה בפרק  6.3במסמך זה.

תחזית ביקוש אזורית לכלי שייט ומקומות עגינה
למעט בתחום התיירות ,תחזית הביקוש למקומות עגינה לפי אזורים מתבססת על פריסת האוכלוסייה
המתגוררת במרחק של עד  25קילומטר מהחוף ובהתאם לתכנית האסטרטגית לדיור של המועצה הלאומית
לכלכלה ונתוני ל.מ.ס  .2018זאת בהתחשב בחלוקה שערך צוות התכנון לארבעת מרחבי הביקוש – צפון,
שרון ,מרכז ודרום (ראה הרחבה בפרק .)4
על פי התכנית האסטרטגית לדיור ,סה"כ כ 10-מיליון תושבים יתגוררו בטווח של עד  25קילומטר מהחוף,
המהווים כ 70%-מכלל אוכלוסיית ישראל בשנים אלו .על פי התכנית האסטרטגית ,מרבית התושבים שיתגוררו
עד  25קילומטר מהחוף יתגוררו במרחב המרכז ( ,)42%כחמישית מהם יתגוררו במרחב צפון (כ)20%-
ובמרחב דרום (כ )20%-והיתרה יתגוררו במרחב שרון (.)16%

פריסה של משתמשים פוטנציאליים –
תושבים המתגוררים עד  25ק"מ מהחוף ב2040-
שיעור התושבים
מספר תושבים
מרחב
בטווח  25ק"מ
בטווח  25ק"מ
22%
2,088,000
צפון
16%
1,519,000
שרון
42%
3,990,000
מרכז
20%
1,947,000
דרום
100%
9,544,000
סה"כ
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תחזית ביקוש אזורית למקומות עגינה לכלי שייט בבעלות פרטית
הביקוש הארצי לכלי שייט בבעלות פרטית נע בין  8,300כלי שייט ל 11,000-כלי שייט .תחזית הביקוש לכלי
שייט בפריסה אזורית ,בהתאם לפריסת האוכלוסייה ,היא כדלקמן:

מרחב
צפון
שרון
מרכז
דרום

כלי שייט בבעלות פרטית (מעוגל)
תחזית נמוכה
כלי שייט
1,815
1,320
3,470
1,700

תחזית גבוהה
כלי שייט
2,400
1,750
4,600
2,250

סה"כ

8,300

11,000

תחזית ביקוש אזורית למקומות עגינה לכלי שייט לשכירות/מועדונים (בתי ספר לשייט והסעת נוסעים)
תחזית זו כוללת התייחסות לשני סוגי כלי שייט נוספים בתחום הנופש והפנאי והוא כלי שייט לשכירות (מופעל
על ידי המשכיר) וכלי שייט להסעת נוסעים .בראייה ארצית סה"כ ביקוש שנע בין  750ל 770-כלי שייט
לשימושים אלו.
תחזית הביקוש לכלי שייט בפריסה אזורית ,בהתאם לפריסת האוכלוסייה ,היא כדלקמן:

מרחב
צפון
שרון
מרכז
דרום
סה"כ

כלי שייט לשכירות – מועדונים ,ביה"ס והסעת נוסעים
תחזית גבוהה
תחזית נמוכה
כלי שייט
כלי שייט
178
165
130
120
340
315
150
162
810
750

תחזית ביקוש אזורית למקומות עגינה לכלי שייט של תיירות חוץ בפריסה אזורית
הפריסה החזויה של כלי השייט לתיירות התבססה על בחינה של נקודות עניין תיירותיים בארבעת המרחבים
שנקבעו על ידי צוות התכנון תוך התייחסות לנתיבי השייט של תיירים הנכנסים לארץ באמצעות כלי השייט.
בהתבסס על סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות ( ,)2017ערי החוף המרכזיות מבחינת מספר מבקרים
וכאלו בעלות ערך היסטורי הם עכו ,קיסריה ,תל אביב ומרכז אשקלון .הכניסה העיקרית לישראל בשייט היא
מכיוון צפון ,ועל כן הוסט משקל משמעותי יותר ליעד זה.
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הערכה היא כי במרחב מרכז הביקוש הגבוה ביותר בתחום התיירות ,העומד על כ 50%-מסך הביקוש הכולל
של מקומות העגינה בתחום זה .במרחב צפון הביקוש יעמוד על כ 25%-מסך הביקוש ובמרחב שרון ודרום סך
הביקוש יעמוד על כ 12.5%-בכל מרחב מסך הביקוש הכולל.
תחזית הביקוש לכלי שייט בפריסה אזורית ,בהתאם לפריסת האוכלוסייה ,היא כדלקמן:

כלי שייט תיירים
תחזית נמוכה
כלי שייט

מרחב

תחזית גבוהה
כלי שייט

צפון

50

63

שרון

25

31

מרכז

100

125

דרום

25

31

סה"כ

200

250

תחזית ביקוש אזורית למקומות עגינה לכלי שייט של חינוך וספורט ימי
פריסת המשתמשים וכלי השייט נעשתה על פי חלקו היחסי של מרחב הביקוש הכולל .הנחת העבודה ביחס
לכלי שייט עבור החינוך הימי והספורט הימי היא כי על כל  63תלמידים נדרש כלי שייט אחד (לא כולל כלי
שייט של החינוך הימי המאוחסנים ביבשה).

כלי שייט לחינוך ולספורט הימי
תחזית גבוהה

תחזית נמוכה
מרחב

משתמשים

כלי שייט

משתמשים

כלי שייט

צפון

7,515

120

11,520

180

שרון

5,460

90

8,370

135

מרכז

14,370

230

22,000

350

דרום

7,005

110

10,750

170

סה"כ

34,350

550

52,600

835
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סיכום  -תחזית ביקוש אזורית למקומות עגינה לכלי שייט (מספרים מעוגלים)
להלן טבלה המרכזת את פריסת הביקוש הארצי לפי ארבעת המרחבים של התכנון:

מרחב

סה"כ כלי שייט לשימושים השונים* **
תחזית נמוכה
כלי שייט

תחזית גבוהה
כלי שייט

צפון

2,125

2,781

שרון

1,555

2,039

מרכז

4,115

5,398

דרום

2,010

2,637

סה"כ -מעוגל

9,800

12,900

* תוספת של כ 15-מקומות עגינה בכל מעגנה לתפקידים ימיים שונים ובהם משטרה ,צבא ,ביטחון ,כיבוי ,תחזוקה
וצרכים נוספים.
* תוספת של כ 300-כלי שייט למטרות דייג לאורך חוף הים.
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ניתוח ההיצע למקומות עגינה -קיים ותיאורטי
רקע
בהתבסס על החלוקה למרחבי השירות אשר הוצגה בפרקים הקודמים ,פרק זה מציג את כלל מקומות העגינה
הקיימים במעגנות המוכרזות בחוף הים התיכון בחלוקה לאזורי השירות האנכיים לקו החוף .בהמשך ,כחלק
מהמתודלוגיה המוצעת לתכנון ,מוצגת הבחינה התיאורטית הפוטנציאלית המקסימלית של מקומות העגינה
לפיתוח בחוף הים התיכון .יש לציין כי מספר מקומות העגינה המקסימלים לפיתוח פוטנצילאי חורג משנת היעד
 2040ומתייחס למספר מקומות העגינה המקסימלי אותו ניתן יהיה למצות באופן תיארוטי בעתיד הנצפה
והחזוי.
הבסיס לחיזוי וניתוח אפשרויות ההיצע הוא המצב הקיים אשר מובא באיור שלהלן וכולל  2,896מקומות עגינה
מתוכננים ב  7מעגנות והמצב הקיים בפועל הכולל  2,570מקומות עגינה בפועל:
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היתכנות ראשונית לאפשרויות ייעול והרחבת מעגנות קיימות

כעולה מהניתוח אשר יפורט בהמשך ,לאחר הרחבה וייעול מקסימליים של המעגנות הקיימות ,תמונת המצב
הפוטנציאלית היא כדלהלן:
תוספת של  1,195מקומות עגינה מהמצב המתוכנן .ראה פירוט לפי מעגנה בהמשך הפרק .תתכנה סטיה
שלילית באחוזים בודדים מסך ההערכות ההיצע בשל בדיקות מעמיקות יותר שיבוצעו בשלבים הבאים של
תוכנית המתאר .יש לראות את הערכה זו כהערכה מקסימלית תיאורטית.
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פירוט לפי אתר/מעגנה :
מעגנת אשקלון

רקע

•
•
•
•
•

מיועד ל 600 -כלי שייט בפועל קיימים  400מקומות עגינה
חינוך ימי קיים  15סירות עוגנות ו  30כלי שייט קטנים בחוף( .כ 1200-תלמידים)
כלי שייט לדייגים 70-100 -כלי שייט
כלי שייט שכירות והסעת נוסעים בשכר -כ 13-כלי שייט
כלי שייט משתמשים נוספים 2 -כלי שייט למשטרה 1 ,כלי שייט להגנ"ס (נכון ליולי
 )2018וכלי שייט אחד לשירות המעגנה.

עיקרי המלצות
להרחבה וייעול
הקיים

•

הרחבת קיבולת העגינה ע"י השמשה של הרציף הדרום מזרחי והדרומי .כ 80-מקומות
עגינה.
הסדרת מקומות עגינה לדייגים ע"י רציף צף המצריך עיבוי שובר הגלים הראשי או
הגבהתו -כ 30-סירות דייג.
פינוי רציף דייגים -תופסים כ 70 -מקומות עגינה
שינוי שיטת עגינה והורדת העמודים -גמישות והרחבת קיבולת נוספת לסירות בגדלים
שונים .כ 50-מקומות עגינה.
בדיקה של הביקוש לסירות הקיים בשטח וקביעת סל סירות חדש במסגרת התכנית
הקיימת (תלוי ביקוש והיצע).
לא מוצע להרחיבו
תוספת שטח קרקעי לטובת החינוך הימי
יש לבצע שיפור במתקנים המשרתים את קהל השייטים כדוגמת שירותים ,מקלחות
ומועדון
להוספת עגינה יבשה יש למצוא שטח קרקעי מתאים

•
•
•
•
•
•
•
•
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•

אמצעי ייעול

שימושים
ויעודים
אפשריים/רצויים

שדרוג יכולת המספנה ופינוי מטרדים ושימושים לא ראויים  ,פתרון עגינת סירות דייג.
סה"כ ע"י ייעול תוספת של כ 230-מקומות עגינה ל 400-מקומות העגינה הקיימים.

שובר גלים ראשי במעגנת אשקלון
• ניתן להוסיף  100מקומות עגינה חדשים לאורך שובר הגלים הראשי.
• כדי לאפשר זאת יש הכרח לבצע פעולות שימנעו  Overtoppingשל גלים במצבי ים גבה
גלי עד סוער.
• ניתן להשיג זאת בשתי דרכים:
• עיבוי שובר הגלים הראשי ע"י הוספת מדרגת (ברמה) אבן (בגדלים שונים) ברוחב של
בין  10ל 15-מטר ובגובה של לפחות )+(2מ' ,הכול בכפוף לתכנון מפורט ומודלים כפי
שיקבע המתכנן
• הגבהת שובר הגלים הראשי או קורת הכותרת לגובה נוסף ,כפי שיקבע בתכנון מפורט
ובמודלים השונים.
• כמויות משוערות של עיבוי באבן כנ"ל ,כ 150 -מ"ק/מ"א של שובר גלים .העבודה תהיה
כרוכה בפינוי הדולוסים הקיימים ,הנחת שכבות האבן החדשות בברמה והחזרת
הדולוסים כשכבת שריון חדשה .במהלך זה צפוי פחת ניכר של דולוסים (בהערכה ,כ-
 .)15-20%עלות משוערת /$ 20,000מ"א של שובר גלים.
רציף צף במעגנת אשקלון
• במקביל לקו הדופן הפנימי של שובר הגלים הראשי יותקן רציף צף ברוחב  3מ' עם
גשרון לקשר לרציף היבשתי הדרומי .עלות משוערת /$ 2,000מ"א כולל כלונסאות עיגון,
מערכות עגינה לכלי שייט ,חשמל ומים לרציף.
• הסדרת חניה בעורף המעגנה למשתמשים ומבקרים.
• הרחבת המסחר לכל אורך המעגנה ובדרומה כפי שמאושר בתכנית
• תוספת הצללה ופיתוח שטח בתחום המעגנה ובסביבתה המידית

אפשרויות
שדרוג מערכים
קיימים

•
•
•
•

הוצאת שימושים לא מוסדרים [מסעדות]
המשך פיתוח עורף המעגנה לטובת שימושים תומכים
מציאת פתרון קבע ,הסדרה והרחבת החינוך הימי
שיפור וחיבור המעגנה אל הפעילות העירונית הסמוכה.

שיפור ופיתוח
חזות המעגנה
וסביבתה

•

שיפור חזות המסעדות -שטחי ההסעדה הצמודים למבני הסעדה הינם לא מורשים והם
בעלי חזות זמנית ולא מטופחת ותופסים חלק נרחב שטחי החוץ של המעגנה.
פינוי מבנים הבילים זמניים בעלי חזות לא ראויה
הסדרת החצר האחורית ופינוי פלישות  -של מבני ההסעדה הלא מורשים פולשת לשטח
המספנה ,יוצרת מטרדים ויזואליים ותפקודיים ומצמצמת את שטח התפעול הקרוב
לכניסה הימית

היבטים
סביבתיים
בהרחבה וייעול

•
•

ייעול-
•
•
•
•
•
•
הרחבה

עיבוי שוברי הגלים לא צפוי לגרום להשפעות משמעותיות על הסעת החול והחופים
הסמוכים
לא צפויה השפעה אקולוגית שלילית מעיבוי שובר הגלים.
עיבוי שובר הגלים וניצול שטח העגינה הקיים לא יתפוס שטחי חוף נוספים
קיימת התאמה מלאה לסדר עדיפויות פיתוח מעגנות ,יש ליישם בשלב ראשון תוך מתן
עדיפות להרחבה בצורה של ניצול יעיל של מקומות העגינה הקיימים.
בנוסף ,לעת קידום התכנית המפורטת יש לשדרג את תפעול המספנה ותחנת התדלוק
ביחס למצב כיום.
יש התאמה למפת הרגישות המוצגת להלן.
לא מוצע להרחיבו -במרינה זו יש השפעה גדולה על המצוק בחופי שמצפון לשוברי
הגלים .הרחבת המרינה מערבה עלולה לגרום להשפעה על המצוק עוד יותר צפונה.
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מעגנת אשדוד

רקע

•
•
•
•

עיקרי המלצות
להרחבה וייעול
הקיים

אמצעי ייעול
והרחבה

מיועד ל 550 -מקומות עגינה בפועל  400מקומות עגינה
חינוך וספורט ימי קיים  18סירות עוגנות ו 60 -כלי שייט קטנים בחוף ו 50-סירות במחסן
גדול( .כ 2000-תלמידים)
כלי שייט שכירות והסעת נוסעים בשכר30 -
כלי שייט אחד לשירות המעגנה.

(נכון ליולי )2018
• ייעול ניתן לבנות רציפים לאורך שובר הגלים ולהגדיל בכ 150 -מקומות עגינה – סה"כ
 550מקומות כפי שיועדה המעגנה
• הוספת מקומות עגינה במים לחינוך הימי מכלל מקומות העגינה
• בחינת אפשרות עגינה יבשה
• הרחבה אפשרית – נתנונה לבדיקה סטטוטורית -הזזת שובר הגלים המשני צפונה
ולהגדיל ב 50%-את מקומות העגינה .תוספת כ 300 – 250-מקומות [ראה תרשים]
סה"כ ע"י ייעול והרחבה הוספה של  250-300מקומות עגינה 800-850 .מקומות
עגינה
שובר גלים ראשי
• בדומה לאשקלון ,גם באשדוד ניתן לעבות או להגביה את שובר הגלים הראשי וע"י כך
להוסיף מקומות עגינה לאורכו .כמויות ועלות ,כמו באשקלון.
הרחבה
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•

שימושים ויעודים
אפשריים/רצויים

•
•
•

אפשרויות
שדרוג מערכים
קיימים

•
•
•
•
•
•

שיפור ופיתוח
חזות המעגנה
וסביבתה
היבטים
סביבתיים
בהרחבה וייעול

•
•
ייעול-
•
•
•

הרחבה צפונה ע"י בניית שובר גלים חדש מצפון למעגנה אפשרית מבחינה הנדסית,
אולם התכנון יהיה חייב לעבור בדיקה סטטוטורית מדוקדקת וזהירה באמצעות מודלים
סדימנטולוגיים על מנת לברר את בעיית החול המצטבר כיום בין המעגנה לנמל אשדוד,
וגורם לסתימות בעייתיות מאד של הכניסה למעגנה
הפיכת המבנה המרכזי לשימושי לטובת המעגנה או הריסתו
פיתוח מסחרי תומך ,סמוך לקו המעגנה
הקמה של שירותים ופיתוח נלווה למעגנה המשרתים את קהל השייטים כדוגמת
שירותים ,מקלחות ומועדון
העברת המעגנה לניהול חברה עירונית וביטול הזכיון והקבלן הפרטי וקבלת אחריות
על ידי העירייה למעגנה
ארגון מחדש -נדרשות פעולות לארגון מחדש של המערך האירגוני ,תפעולי והכלכלי
להסדרת המצב הקיים
הסדרה של שטחי המעגנה – פיתוח המרחב הציבורי ,הסרת מכשולים וגידור לא הכרחי
השלמת הבינוי העירוני בעורף המעגנה.
הגדלת הנגישות להולכי רגל מהעורף הבנוי
הנגשת המעגנה לקהל העירוני ולמבקרים ע"י שיפור נגישות רכב שירות ותח"צ אל
עורף המעגנה
שיפור וחיבור המעגנה אל הפעילות העירונית הסמוכה.
שיפור תחזוקה ואחזקה ,הוספה של מתקנים כגון :פינות ישיבה ,הצללה ,שרותי
הסעדה
עיבוי שוברי הגלים לא צפוי לגרום להשפעות משמעותיות על הסעת החול והחופים
הסמוכים
לא צפויה השפעה אקולוגית שלילית מעיבוי שובר הגלים.
עיבוי שובר הגלים וניצול שטח העגינה הקיים (לאורך הצלעות היבשתיות) לא יתפוס
שטחי חוף נוספים

הרחבה כלפי צפון-
• האזור שבין המעגנה לנמל הוא מלכודת חול ולכן גם אם תורחב המעגנה האזור ימשיך
לצבור חול
• רק ממרחק של כ 1500מטרים ישנן נישות אקולוגיות כך שעקרונית לא תהינה השפעות
משמעותיות בהיבט האקולוגי באם תורחב המעגנה לצד צפון
• הרחבה צפונה תגרום לפיתוח שטח חוף שאינו מוכרז אך משמש לרחצה
• קיימת התאמה טובה למפות הרגישות
קיימת התאמה מלאה לסדר עדיפויות פיתוח מעגנות ,יש ליישם בשלב ראשון תוך מתן עדיפות
לייעול מקומות העגינה הקיימים ורק לאחר מכן הרחבה
בנוסף ,לעת קידום התכנית המפורטת יש לשדרג את תפעול המספנה ביחס למצב כיום
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איור  :2מפת רגישות סביבתית אזור מעגנת אשדוד
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נמל יפו

רקע

•
•

•
•
•

עיקרי המלצות
להרחבה וייעול
הקיים
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מיועד ל 200 -כלי שייט
חינוך וספורט ימי קיים  25כלי שייט עוגנים במים  25 ,כלי שייט במחסן( .כ1000-
תלמידים)  .בעבר היו יותר כלים אך עקב ביטול אזור המחסנים ע"י העירייה אין מקום
אחסון ראוי.
כלי שייט לדייגים -כ 80 -כלי שייט
כלי שייט נוסעים בשכר ושכירות -כ 15 -כלי שייט
כלי שייט אחד לשירות המעגנה.

(נכון ליולי )2018
• בניית שובר גלים צפוני כרציף והוספת מקומות עגינה לחינוך הימי
• השמשת מחסן נוסף או שטח קרקע לתוספת מקומות אחסון לכלי שייט קטנים
• השלמת פיתוח עירוני בעורף המעגנה כמוקד נופש ותיירות

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

שתי חלופות לתוספת מקומות עגינה:
אמצעי ייעול
רציף קיסונים ביפו לחינוך ימי
והרחבה
• המשקיט הקיים נפגע קשות ולמעשה יצא מכלל שימוש .לכן אפשר להפכו לרציף קיסונים
ובכך ניתן "לתפוס שתי ציפורים במכה אחת":
רציף קיסונים ישמש כמשקיט
•
ישמש לעגינה משני צדדיו .כלי השייט שיעגנו מצדו החיצוני יהיו חשופים בעתות סערה
•
ויהיה צורך להכניסם לבריכה.
שינוי מערך העגינה
• אין שינוי בקונסטרוקציה של המעגנה אלא רק במערך הרציפים .יש לכך משמעות
תפעולית.
עומק ,חפירה ימית ביפו
• יהיה קשה מאד להעמיק את בריכת המעגנה מתחת ל  -4בשל היות הקרקעית ברובה
סלעית
• שיפוץ האנגרים  2+3בטווח המידי והעברת הדייגים למבנה זמני במהלך השיפוץ.
שימושים
• הסדרת נושא פעילות החינוך הימי ומציאת מבני קבע מספקים
ויעודים
• מתקנים ושימושי דייגים במקביל לשאר הפעילויות הקיימות והמתוכננות
אפשריים/רצויים
• שימור מבנה המכס מצפון למעגנה
• מודרניזציה של המספנה
• ביטול תכנון קומפלקס מלונאי מדרום כדי להגביר את הנגישות ושימושי הקרקע
הנדרשים למעגנה[ .חינוך ימי ,אספנה ,חניה ,וכו]

אפשרויות
שדרוג מערכים
קיימים
שיפור ופיתוח
חזות המעגנה
וסביבתה
היבטים
סביבתיים
בהרחבה וייעול

•

חיבור ושיפור נגישות המעגנה לעורפה המזרחי

•
•

שימור אופיו של הנמל כנמל עתיק ליד עיר עתיקה
הסדרת נושא השימור והשימוש בבית המכס בשל ערכו ההיסטורי ובשל אפשרויות
השימוש בו
שינוי שובר הגלים הצפוני שיותאם כרציף לא צפוי לגרום להשפעות משמעותיות על
הסעת החול והחופים הסמוכים
התרחבות או ייעול הסידור הפנימי שתעשה בתוך הקונטור החיצוני לא תגרום להשפעה
על הסביבה האקולוגית בסביבת המעגן.
ניצול יעיל יותר של שטח העגינה לא יתפוס שטחי חוף נוספים
אזור בעל מכלול ארכאולוגי בערכיות גבוהה ,כמוצג במפת הרגישות להלן.
בנוסף ,לעת קידום התכנית המפורטת יש לשדרג את תפעול המספנה והתשתיות בשטח
המעגנה ביחס למצב כיום.

•
•
•
•
•
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איור  : 3מפת רגישות סביבתית אזור נמל יפו
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לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

מעגנת תל אביב

רקע

•
•
•
•

עיקרי המלצות
להרחבה וייעול
הקיים

אמצעי ייעול
והרחבה

(נכון לדצמבר )2017
• המעגנה מוגבלת בקיבולת הסירות ומנוצלת במלואה ולכן לא ניתנת לייעול.
• הרחבה אפשרית רק מערבה לכ 300-מקומות עגינה נוספים.
סה"כ ע"י הרחבה הוספה של  300מקומות עגינה – נתון לבדיקה נוספת בשלב ג'.
 600-300מקומות עגינה
•

•
•

שימושים ויעודים
אפשריים/רצויים

•
•

אפשרויות
שדרוג מערכים
קיימים

•
•
•
•
•

שלב ב' | 53

מיועד ל 300 -כלי שייט
חינוך וספורט ימי קיים  52סירות עוגנות ו 86 -כלי שייט קטנים בכלובים בחוף (כ3000-
תלמידים)
כלי שייט נוסעים בשכר ושכירות 30 -כלי שייט
כלי שייט משתמשים נוספים 3-כלי שייט שיטור ימי 3 ,כלי שירות למעגנה.

הזזה של שובר הגלים מערבה ב 300-מטר ,יכולה לאפשר הגדלה משמעותי במספר
כלי השייט אפילו ב 300-כלי שייט ,וגם לשפר את רמת הבטיחות של השייטים בעת
כניסתם ויציאתם בפתח הבריכה שיהיה עתה רחוק יותר מכפי שהוא כיום ,מאזור
המשברים
כמו כן נקבל מרינה "צרת גוף" (תופסת חוף באורך  300מ' וחודרת לים  500מ').
במקרה כזה צריכה להיבדק בזהירות ההשפעה של מידות תנוחה אלו על חופי הרחצה
שמשני צדי המעגנה ,בדגש לחוף הצפוני
הסדרה של מבני החינוך הימי ומעבר למבנים קבועים
הוספת שירותי מסחר והסעדה מזמינים כמקום בילוי עירוני מסביב למעגנה יובילו
לשימוש רב יותר בשטח המעגנה
הגדלת שטח לחינוך הימי
יצירת גישת רכב נאותה לשרות וטיפול בסירות לחניה ולמשתמשים
תוספת שטחי עורף במעגנה לאחסנה וטיפול בסירות
הקמת מקום/מבנה לפעילות מועדון משתמשים
פתיחה ותכנון נכון -מגבלות הכניסה והעדר שירותים למעט המסעדה ,גורמים לאי
שימוש ציבורי ורחב בטיילת המרינה.
לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

שיפור ופיתוח
חזות המעגנה
וסביבתה
היבטים
סביבתיים
בהרחבה וייעול
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• פתיחת המעברים והגידור מסביב למעגנה
• השקעה בפיתוח המרחב הציבורי הפתוח על מנת להנגישו לקהל המשתמשים
ולמבקרים ולהפכו לחלק מטיילת החוף ומוקד חוף הים בתל אביב
• העיריה מקדמת משטים ודיאלוג עם תושבי העיר וניתן להרחיב פעילות זו בהגדלה של
שטח המעגנה
הרחבת המעגנה מערבה-
• בהנחה כי כל ההרחבה לא תחרוג באופן בולט במבנה הכללי מזו של מעגנת הרצליה
ניתן יהיה לחזות את התוצאות הצפויות .הרחבה שתכלול כניסה למרחק יותר גדול לים
עלולה להיות בעלת תוצאות משמעותיות קשות לחיזוי
• לבניית שובר גלים חדש והרחבה מערבה עלולות להיות השפעות שליליות על הנישה
האקולוגית מצפון למעגנה בחוף הילטון וכן על רכס הכורכר התת מימי בסמוך ממערב
למזח הקיים הנמצא בטווח העומקים  4.5-7מטרים
• הרחבת שובר הגלים מערבה לא תתפוס שטחי חוף נוספים
• קיימת התאמה מלאה לסדר עדיפויות פיתוח מעגנות ,יש לבחון הרחבה בשלב ראשון
בהתאם למכלול הרגישויות .להלן מפת הרגישות

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

איור  :4מפת רגישות סביבתית אזור מעגנת תל אביב
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לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

מעגנת הרצליה

רקע

•
•
•
•
•
•

עיקרי המלצות
להרחבה וייעול
הקיים
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מיועד ל 756 -כלי שייט בפועל עקב התאמת סל הסירות 740 -מקומות
אחסנה יבשה ל 100-כלי שייט קטנים עד 9מ'
חינוך וספורט ימי קיים  52סירות עוגנות ו 50 -כלי שייט קטנים בחוף (כ1200-
תלמידים)
כלי שייט לדייגים -אין כלי שייט
כלי שייט שכירות והסעת נוסעים בשכר 50 -כל שייט
כלי שייט משתמשים נוספים 6 -כלי שייט כולל  2סירות תחזוקה של המעגנה

(נכון לדצמבר )2017
• אפשרויות מיצוי מוגבלות עקב היעילות הגבוהה של המעגנה כיום ניתן להאריך מזחים
למעגנה המערבית ובניה לאורך שובר הגלים ליצירת כ 47-מקומות עגינה נוספים
• בניית שובר גלים צפוני נוסף (על הארכת מובל ניקוז מתוכנן) לצורך העברת הספורט
והחינוך הימי לשטח מעגנה נפרד לכ 45 -כלי שייט
• בעתיד תידרש המרינה בהחלפת הרציפים הקבועים הקיימים לרציפים אחרים
• שובר הגלים הנוסף ייצור מקומות נוספים לעגינה לחינוך הימי
• בעתיד תידרש המעגנה בהחלפת הרציפים הקבועים הקיימים לרציפים אחרים
• תוספת אחסנה יבשה במספנה
סה"כ ע"י ייעול והרחבה הוספה של כ 91-מקומות עגינה .סה"כ  831מקומות עגינה.

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

אמצעי ייעול
והרחבה

שימושים
ויעודים
אפשריים/רצויים

אפשרויות
שדרוג מערכים
קיימים

שיפור ופיתוח
חזות המעגנה
וסביבתה
היבטים
סביבתיים
בהרחבה וייעול
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ניתן להוסיף מקומות עגינה בדרכים הבאות:
• הסטת קצהו המערבי של שובר הגלים המשני לכיוון צפון .הנהלת המעגנה כבר חשבה
בכיוון זה ומייעדת את השטח החדש לספורט וחינוך ימי.
• הוספת מקומות עגינה לאורך דופן הקשת הדרומית בשובר הגלים הראשי מבלי צורך
בשינויים מסיביים במבנה השובר
• הוספת מקומות עגינה לאורך הצלע המערבית של שובר הגלים הראשי
• הדבר יחייב עיבוי מסיבי של שובר הגלים בדומה למה שנעשה במעגנת "אתרים" בתל
אביב .כמות אבן משוערת לצורך כך –  150מ"ק/מ"א של שובר
• הדבר כרוך גם בפינוי דולוסים והנחתם מחדש (לאחר פחת משוער של כ)15-20%-
בדופן החיצונית החדשה של שובר הגלים
• תכנית הגנה על החוף עתידה לטפל בנושא צמצום החוף הצפוני וחיבור טוב יותר של
העיר למעגנה
• העיר הרצליה מעוניינת לשפר ולהנגיש את עורף המעגנה כולל גשר עלי וקו המגע עם
תל מיכל
• תכניות עתידיות לדרום הרצליה תפתחנה את העורף העירוני והנגישות מדרום.
• קיימת תוכנית להקמת בית מלון (בבניה) בטווח המידי
• מתחם הארנה עתיד להתחדש ולהביא עמו תמהיל תעסוקה ומסחר חדש כנו גם חיבור
טוב יותר של המעגנה לעורף העירוני.
• תוספת מקומות לאחסנה יבשה לסירות עד  9מ' בעתיד.
• חינוך ימי -שטחים ומשאבים נוספים -הגידול בפעילות ידרוש שטחים ומשאבים נוספים:
• לפחות  250מ"ר שטח נוסף לתחזוקה ואחסון כלי-שיט ביבשה
• לפחות  4כיתות לימוד נוספות במרינה ,גידול של כ 200-מ"ר
• לפחות  30מקומות עגינה נוספים למפרשיות וסירות מנוע
• לפחות  40מ"ר נוספים של שטחי שירות (שירותים ,מקלחות ,חדרי מורים)
• העיריה מעוניינת לפתח את עורף המעגנה כמתחם שוקק הממצה את הפוטנציאל
התשתיתי והתפעולי שמביאה עמה המעגנה כמוקד עירוני על שפת המים ובים
• שילוב טיילת המחברת את החופים מדרום ומצפון ושיפור גישת הולכי הרגל/רוכבי
אופנים ותח"צ למעגנה
• עיב וי שובר הגלים לא צפוי לגרום להשפעות משמעותיות על הסעת חול והחופים
הסמוכים
• מצפון למזח הקטן של הרצליה נמצא אזור צבירת חול שלא נע צפונה בגלל הטומבולו
• אין באזור נישות אקולוגיות מורכבות ,לא צפויה השפעה שלילית האזור מצפון למרינה
הינו חופי רחצה ומערך מזחים מנותקי חוף .להלן מפת הרגישות
עיבוי שובר הגלים וניצול שטח העגינה הקיים לא יתפוס שטחי חוף נוספים .ככל הנראה
הרחבת המעגנה צפונה תצמצם את שטחי חוף רחצה -לבחינה בהמשך
• קיימת התאמה מלאה לסדר עדיפויות פיתוח מעגנות ,יש לבחון הרחבה בשלב ראשון
בהתאם לרגישויות האמורות

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

איור  : 5מפת רגישות סביבתית אזור מעגנת הרצליה
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לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

מעגנת שביט

רקע

•
•
•
•
•
•

עיקרי המלצות להרחבה וייעול הקיים

אמצעי ייעול והרחבה
שלב ב' | 59

מיועד ל 360 -מקומות עגינה ,עכשיו בשלבי
הארכת רציפים ל 400-מקומות עגינה
לא קיים חינוך וספורט ימי
קיימת פעילות של עמותת אתגרים הכוללת  4כלי
שייט
כלי שייט לדייגים 81 -כלי שייט
כלי שייט מסחרי ,שכירות והסעת נוסעים בשכר-
22
כלי שייט אחד לשירות המעגנה

(נכון לדצמבר )2017
• הרחבה  -ניתן להרחיב בעוד כ -200 -מקומות
בתכנון האזורי הקיים ע"י חפירה לכוון מזרח
בתחום ההכרזה של הנמל ויציאה מזרחה מעבר
לכביש על שטחים נמליים
• פיתוח שטח הכורכר מדרום למעגנה כאזור
מספנה ואחסנה יבשה
סה"כ ע"י ייעול והרחבה הוספה של  200מקומות
עגינה .סה"כ  600מקומות עגינה.
מבחינה הנדסית ניתן לבצע את שתי החלופות:
לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

•
•

•
•

שימושים ויעודים אפשריים/רצויים

•
•

אפשרויות שדרוג מערכים קיימים

•
•
•

שיפור ופיתוח חזות המעגנה וסביבתה

•
•
•

היבטים סביבתיים בהרחבה וייעול

•
•
•
•
•
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הוספת מקומות עגינה באזור המערבי של
המעגנה ע"י הוספת רציפים צפים
הוספת  200מקומות עגינה ע"י עבודות הנדסיות
מסיביות של פרוק הרציף היבשתי המזרחי,
חפירה והרחבת בריכת המעגן לכיוון מזרח עד
לדרך הדייגים ההיקפית ,בניית רציפים יבשתיים
חדשים במזרח ,בצפון (הארכה) ובדרום
(הארכה)
צפי להתנגדות של חברת נמלי ישראל להרחבת
המעגן
צפי לחיכוך תעבורתי בעייתי מאד בין כלי שייט
קטנים לאניות מטען ענקיות הצפויות לפקוד את
נמל המפרץ .נתיב הגישה למעגן שביט עובר
בתחום מעגל הסיבוב של האניות הגדולות
פיתוח עורף נמלי סביב שטח המעגנה כחלק
מתוכנית רחבה של חנ"י לשטחים נמליים במפרץ
חיפה
עיגון המעגנה באופן סטאטוטורי כחלק מתכנית
פארק נמלי ישראל.
הוספה של שימושי חקלאות ימית
שימוש בשטח העורפי הגדול באופן יחסי של
המעגנה לפיתוח מסחרי רלוונטי כחלק ממחזור
ההכנסות של המעגנה
ניהול פעילות דייגים והסדרת המערכות
לשירותם
שדרוג שטח המספנה והרחבת האזור התפעולי
הסדרת מעבר דרך אזור הנמל מסחרי
המשך פיתוח פארק הקישון ושצ"פ מדרום
למעגנה
השקעות פיתוח גדולות בעורף המעגנה
לאור ההימצאות בתוך שטח נמל אין השפעה על
הסעת החולות ועל חופים הסמוכים.
המעגן "מנותק" מהסביבה האקולוגית ולא צפויה
השפעה אקולוגית על בתי הגידול
אין צורך להתייחס אקולוגית לכל עבודות הרחבה
במעגן שביט
בשל ההימצאות באזור תעשייתי נכון יהיה לבחון
שילוב חקלאות ימית במעגנה

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

נמל עכו

רקע

•
•

מיועד ל 130 -מקומות עגינה
חינוך וספורט ימי קיים  8סירות עוגנות ו 32 -כלי
שייט קטנים בחוף הסוסים (כ 1000-תלמידים)
כלי שייט אחד לשירות המעגנה

•
•

המעגנה מנוצלת בצורה מלאה
אפשרות להרחבה בכ 300-מקומות עגינה ע"י
בניית שובר גלים (קטן יחסית) ממזרח לתוואי
שובר הגלים העתיק והגדלת קיבולת כלי השייט
במעגנה

•

עיקרי המלצות להרחבה וייעול הקיים

סה"כ ע"י ייעול והרחבה הוספה של  300מקומות
עגינה .סה"כ  430מקומות עגינה.

אמצעי ייעול והרחבה

•
•
•
•

שימושים ויעודים אפשריים/רצויים
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•
•

ניתן להגדיל את בריכת המעגנה לכיוון מזרח.
ניתן להאריך את שובר הגלים הראשי ואף לבנות
שובר גלים משני חדש ממזרח לתוואי שובר
הגלים העתיק
רשות העתיקות לא פסלה להרחבה אם ישומר
השובר העתיק
עומק ,חפירה ימית  -בתחום המעגנה הקיימת,
לא ניתן לבצע העמקה משמעותית מעבר לעומק
הנוכחי שהוא בסביבות  1.5-2.5מ' (ניתן רק
חפירה תחזוקתית)
הוספת עסקים באזור הצמוד למעגנה
הסדרת מקום חניה -להיבחן בצורה מעמיקה
בתכנית פיתוח

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

•

אפשרויות שדרוג מערכים קיימים

•
•
•
•
•
•
•
•

שיפור ופיתוח חזות המעגנה וסביבתה

•
•
•
•
•

היבטים סביבתיים בהרחבה וייעול

•
•
•
•

•
•
•
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חינוך ימי -שיפור התשתית במעגנה ,יצירת אזור
נפרד לחינוך הימי בשטחי המעגנה ,הוספת
כיתות ,שירותים ומקלחות ,מחסנים ומבנה ייעודי
הקמת משרד להנהלת המרינה
הסדרת פיתוח המעגנה וטיפול בליקויים ובורות,
באזור החקלאי ובאזור התיירותי
פיקוח על הדייגים והסדרה של פעילותם
חיבור המעגנה לעיר ליצירת חיבור נכון לעיר
שינוי ניהול המעגנה ע"י  2גופים שונים ואיחודם
לגוף אחד בעדיפות לניהול ע"י העירייה
חפירה והעמקת המרינה כדי לשפר את הניהול
והשירות היומיומי
תחזוקת רציפים ושינוי שיטת העגינה לשיטה
מודרנית
פתיחת השירותים והמקלחות לעוגנים ושיפור
תחזוקתם ונראותם
הוספת מסחר באזור הצמוד למעגנה
הגברת הנגישות לרכב ותחבורה ציבורית
שיפור בתחזוקה וניקיון הרציפים -רשתות דיג
זרוקות ופסולת רבה מפוזרת
הגברת הנגישות בתחבורה ציבורית וברכב
התחברות לטיילת החדשה המתוכננת לחוף
הדרומי
כמויות הסחף המגיעות הן קטנות מאוד.
תיתכן השפעה על שפך נחל הנעמן.
במידה ויבנה דורבן חדש במזרח הנמל הוא יצבור
מעט חול
באזורים המקיפים את נמל עכו בצד דרום ומערב
קיימות טבלאות גידוד ונישות אקולוגיות
מפותחות שנוצרו עם השנים בסלעים התומכים
את חומות העיר העתיקה בצידם הטבול בים.
האזור ברגישות אקולוגית גבוהה .בכדי למזער
את ההשפעות האקולוגיות השליליות רצוי
להתרחב מזרחה בלבד (לכיוון אי הזבובים) אזור
המסומן המפות הרגישות כעכו מזרח  .זאת
למרות נישה אקולוגית סלעית שהתפתחה על
רציף עתיקות מאי הזבובים לקו החוף הסמוך
חפיפה לאתר ארכאולוגי בערכיות גבוהה -רשות
העתיקות אינה פוסלת הרחבה באם ישומר
השובר העתיק
קיימת התאמה מלאה לסדר עדיפויות פיתוח
מעגנות
בנוסף ,לעת קידום התכנית המפורטת יש לשדרג
את תפעול המעגנה והתשתיות הסביבתיות
שבשטחה ביחס למצב כיום.

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

איור  : 6מפת רגישות סביבתית אזור נמל עכו
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ניתוח היתכנות ראשונית לפיתוח מקומות עגינה חדשים

להלן מוצעות אפשרויות תיאורטיות לפיתוח (מקסימלי) של מקומות עגינה במספר מעגנות חדשות .אלו יבחנו
לעומקן בכל אתר מוצע בהמשך הפרק .אפשרות תיאורטית זו מוסיפה כ  5,310מקומות עגינה בפריסה ארצית
כך שבכל מרחב ,למעט מרחב דרום ,מוצעים אתרים לפיתוח פוטנציאלי .אלו כאמור ,יבחנו בשלל פרמטרים
נוספים להיתכנותם .בשלב זה בחירת האתרים לפיתוח תיאורטי מקסימלי של מקומות עגינה מתבססת על
מספר עקרונות מצטברים המשמשים סינון ראשוני להיתכנות ( .)GO no GOהמיקומים המוצעים יבחנו בשנית
ובבחינה מדוקדקת בשלב השלישי (שלב ג') בתוכנית המתאר.
העקרונות לפיהם נבחרו האזורי איתור לבחינת מעגנות חדשות הינן:
א .ערי חוף עם עורף עירוני אינטנסיבי
ב .אתרים בערים בהן יש לרשות המקומית כוונות לתכנון מעגנות
ג .אתרים בהם מסומן "עוגן" בדיוק או בקירוב לתמ"א  13המקורית
ד .הערכה ראשונית -פיזית ותכנונית  -חיובית
ה .נמלי חח"י וחנ"י
ו .אתרים שאינם כוללים חופים מוכרזים
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פירוט לפי אתר/מעגנה :
ניתוח התכנות ראשונית – בת ים
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איתור מיקום
רקע

•
•

דרום חוף בת ים .כ 1.5-ק"מ דרומית לנמל יפו.
רצועת החוף משתרעת על פני שלושה קילומטרים וחצי וכוללת שמונה
חופים מוכרזים.
ברצועת החוף הצפונית בחיבור עם יפו ישנו מצוק חופי .בתחום המים
ישנם סלעי גידוד בשמורת טבע ימית וחוף גולשים.
ברצועה המרכזית מספר חופי רחצה.
רצועת החוף הדרומית כוללת מצוק חופי והיא צמודה לשטח פארק פתוח
נרחב.
בת ים עיר ותיקה עם מרקם עירוני צפוף יחסית המגיע לקרבת החוף.
פרט לאזור הדרומי העורף העירוני מגיע עד קו החוף.

•

נבחנה אפשרות הקמה של מעגנה עירונית בינונית  500-700מקומות
עגינה לשרות דרום מטרופולין תל אביב
חינוך ימי עד  10%מקומות עגינה.
הקמת מתקנים נדרשים כגון :שירותים ומקלחות ,מבנה לחינוך הימי,
טרווליפט ,כיבוי אש ,עזרה ראשונה ,תאי אחסון לציוד אישי של שייטים,
בתי מלאכה לכלי שייט ועוד'.
שטח ומתקנים למספנה
כביש גישה לרכב שרות ואספקה
חניה למבקרים בעורף המעגנה
התחברות לטיילת עירונית לאורך החוף
חיבור למערכת העירונית – ולשימושי קרקע תומכים/משלימים

•

לאור מנגנון הסעת החול באזור (נמל אשדוד ומרינה הרצליה) תיתכן
צבירה מדרום למבנה ואירוזיה מצפון לו .נושא זה צריך להיבחן במודלים
פגיעה במצוקי בת ים .יש לתאם עם הגנות מוצעות במסגרת תמ"א 9/13
א'.
אקולוגיה :פגיעה בסלעי חוף ,טבלאות גידוד ומקבצי סלעים טבולים
בערכיות אקולוגית גבוהה באזור השמורה הימית בחוף עלייה.
תפיסת רצועת חוף המאפשרת עלייה של צבות ים להטלה.
תפיסת חופי רחצה מוכרזים.
צפון ומרכז רצועת החוף העירונית מתאפיין בעורף עירוני בנוי ,עמוס
שימושים .נגישות קשה לאזור פיתוח בתחום המים מעורף החוף .כל
פיתוח בתחום המים יפגע במצוק החופי בצפון העיר וביפו ,בתחום המים
פוגע בשמורת טבע ימית ובחופי רחצה קיימים ואינו מאפשר הקמת
מעגנה.
בדרום רצועת החוף העירונית שטחים חוליים נרחבים המיועדים לחופי
רחצה ולפארק חוף .פיתוח מעגנה בתחום זה פוגע בחופים מוכרזים ואינו
מומלץ.

•
•
•
•
פיתוח מוצע תיאורטי
למעגנה חדשה

•
•
•
•
•
•
•
פוטנציאל סביבתי

•
•

הערכת ישימות

•
•
•

•
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איור  : : 7מפת רגישות אזור בת ים
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ניתוח התכנות ראשונית  -ראשון לציון
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איתור מיקום
רקע

•
•
•
•
•
•
•

•
פיתוח מוצע תיאורטי
למעגנה חדשה

•
•
•
•
•
•
•
•
•

אפשרות הנדסית
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כ  6מייל ימי דרומית למרינה יפו וכ 10 -מייל צפונית למרינה אשדוד.
דרומית לחוף הנפרד בראשון לציון בשטחים שכיום הם שטחים סגורים.
האזור הינו שטח צבאי סגור ומסומן כשטח בטחוני ושטחי אש לפי תמ"א
 35וכאזור בעל רגישות נופית סביבתית
בצמוד קיים בסיס צבאי [מיועד לפינוי עם הרחבת הפיתוח העירוני והקמת
מעגנה)
רצועת החול הפנימית הופרה ברובה ע"י מתקנים הנדסיים (בריכות
חמצון) ,הסופרלנד ופארק האגם ,וחלקו מוגדר כעתודות קרקע לתכנון.
תל עתיקות בשטח המטווח (תל יונה) .בראש התל בנוי בסיס צבאי קטן.
מצפון מעבר לכביש הגישה נמצאת שכונת שער הים ,הכוללת שדרה
עירונית ,מגורים ופיתוח מתוכנן לתיירות ומלונאות בהיקף משמעותי .כמו
כן קיימים מספר חופים לרחצה מצפון וחוף המיועד לכלי שייט לא
ממונעים.
קיימת טיילת בחזית הפיתוח העירוני המגיעה עד החוף הסגור ועתידה
להתחבר עם טיילת חוף בת ים ובהמשך לטיילות יפו ות"א.
מעגנה עירונית גדולה  1000מקומות עגינה לשרות דרום מטרופולין תל
אביב
חינוך ימי עד  10%מקומות עגינה.
הקמת מתקנים נדרשים כגון :שירותים ומקלחות ,מבנה לחינוך הימי,
טרווליפט ,כיבוי אש ,עזרה ראשונה ,תאי אחסון לציוד אישי של שייטים,
בתי מלאכה לכלי שייט ועוד'.
הקצאת שטח חיצוני/עורפי לאחסנה יבשה ל 200 – 300-סירות.
שטח ומתקנים למספנה
כביש גישה לרכב שרות ואספקה
חניה למבקרים בעורף המעגנה
התחברות לטיילת עירונית לאורך החוף
חיבור למערכת העירונית – ולשימושי קרקע תומכים/משלימים

שוברי גלים למעגנה אפשרית בראשל"צ
• מאחר וטרם הועלתה הצעה לתנוחה אפשרית של המעגנה ,קשה לתת
הערכה כמותית וכספית של שוברי הגלים .אולם ,בהנחה שהתנוחה תהיה
תנוחה טרפזית שבה שובר הגלים הראשי יוצא במאונך לקו החוף למרחק
של כ 500 -מ' ,ממשיך בתפנית של  900-1000לכוון צפון באורך של עוד
כ 900-מ' (כדי שפתח המעגנה יהיה לפחות בעומק  ,)-(5שובר גלים משני
מאונך לחוף באורך כ 400-מ' ,אזי ,בהערכה גסה מדובר בכמויות כדלהלן:
• בשובר גלים ראשי –
• אבן בגדלים שונים  0.5עד  9טון ,כ 600,000-מ"ק (כ 1,100,000-טון)
• יחידות שריון מבטון ,כ 29,000 -מ"ק
• קורת כותרת מבטון ,כ 3,700-מ"ק
• בשובר גלים משני –
• אבן בגדלים שונים  0.5עד  9טון ,כ 90,000-טון (כ 170,000-טון)
• קורת כותרת מבטון ,כ 1,000-מ"ק
• עלות ממוצעת לאספקת והנחת האבן בשוברי הגלים ,כ/$ 100-מ"ק
רציפים ומזחים למעגנה אפשרית בראשל"צ
• בתחום הימי מזחים ורציפים צפים .רוחב מוצע למזח גישה לרציפי כלי
שייט  6 -מ'.
• רוחב מוצע לרציפי כלי שייט –  3מ'

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

•

פוטנציאל
סביבתי
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• בהיקף היבשתי של המעגנה ,רציפים בנויים מקונסטרוקציית בטון על
עמודי פלדה ,מתחת לרציף שיפוע אבן לשיכוך אנרגית גלים בתוך
הבריכה.
• עלות משוערת של בניית מעגנה ,כולל אביזרי ומתקני רציפים ,מערכות
עגינה ,פיתוח ,מים וביוב ,חשמל ותאורה ,מנוף שער ,ממשה ,מגדלורים
ומבנה שירותים .העלות אינה כוללת שוברי גלים וחפירה ימית ,היא כ-
/$ 56,000כלי שייט (על פי אומדן חדרה)
עומק ,חפירה ימית למעגנה אפשרית בראשל"צ
• יש לשאוף לכך שפתח הבריכה יהיה מעבר לרצועת המשברים ,במרחק
של כ 450-מ' מקו החוף ,והעומק בפתח יהיה לא פחות מ 5 -מ' .כמות
חפירה ימית משוערת כ 350,000-מ"ק.
• עלות משוערת של חפירה ימית והטלת החול החפור במרחק עד  5מייל
ימי ,כ/$ 25-30-מ"ק.
• לאור מנגנון הסעת החול באזור (נמל אשדוד ומרינה הרצליה) תיתכן
צבירה מדרום למבנה ואירוזיה מצפון לו .נושא זה צריך להיבחן במודלים
• אין מצוק כורכר בסמיכות מצפון (עד למרחק של  2ק"מ)
• בהנחה כי המעגנה מתוכננת לקטע הצפוני ביותר של הקו הכחול במפה
הרי יש לחשוב על בנית שוברי גלים מצפון למרינה בדומה למה שקיים
בהרצליה ובאשקלון
• באזור אין נישות אקולוגיות מפותחות בשטח המים .יש לבחון את
ההשפעות העתידיות לחוף החולי עצמו כגון שינוי קו החוף והאפשרויות
לעליות של צבות ים להטלות
• פיתוח רצועת חוף פתוחה שהייתה עד היום סגורה לציבור
• מידת ההתאמה למפות הרגישות :חפיפה לשמורת טבע מוצעת "חולות
ראשון לציון" ולאתר ארכיאולוגי חופי בערכיות גבוהה (החלק הצפוני לפי
תכנית המתאר מיועד לתכנון בעתיד ולא לשמורה) ,גן לאומי מאושר נחל
רובין צמוד לשטח האיתור מדרום .לאור העובדה שהיה מדובר בשטח
צבאי סגור עד לא מזמן ,מדובר בשטח טבעי בעל רמת הפרה נמוכה

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

איור  : 8מפת רגישות אזור ראשון לציון
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ניתוח התכנות ראשונית -נמל תל אביב
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איתור מיקום
רקע

פיתוח מוצע תיאורטי
למעגנה חדשה

אפשרות הנדסית

פוטנציאל סביבתי
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• צפון-מערב העיר תל אביב -בתוך מתחם נמל תל אביב
• כיום ,אין פעילות ימית בשטח המעגן עקב בעיה של כניסת חול לתוך
המעגן
• מסביב למעגן ישנה טיילת היקפית של כל הנמל
• מסעדות ובתי קפה
• האנגרים של אירועים
• בתי מסחר וחנויות
• בעורף החוף המתחם מוגדר כמתחם בילוי
• מצפון תחנת החשמל רידינג והמעגנה העתידית
• ישנה חניה בקרבת מקום
• מעגנה קטנה  110מקומות
• הקמת מתקנים נדרשים כגון :שירותים ומקלחות ,מבנה לחינוך הימי ,כיבוי
אש ,עזרה ראשונה ,מבנה לחינוך הימי הכולל חדרי כיתות ומחסנים,
ממשה ייעודי ,שטח אחסון חיצוני לסירות קטנות.
• הארכת שובר גלים דרומי מערבה וצפונה
שוברי גלים למעגנה אפשרית בנמל ת"א
• בריכת נמל ת"א נבנתה כך שפתח הנמל תחום בין שני קירות בטון
מקבילים בכיוון מערב ,וביניהם הפתח הפונה מערבה ,חשוף לחדירת
גלים לתוך תחום הבריכה .משום כך ,בים גלי ,גם בגלים נמוכים יחסית,
הכניסה והיציאה כמעט בלתי אפשרית גם לכלי שייט קטנים
• כדי לאפשר פיתוח מעגנה ,הכרחי לבנות שובר גלים מול הפתח באופן
שיחסום חדירת גלים לתוך הבריכה
• שובר הגלים ייבנה כהמשך לקיר הבטון הדרומי ,עד למרחק  300מ'
לפחות מקו החוף ,שם יפנה צפונה בזווית של  900ובאורך של כ 150-מ'.
כמות האבן שתידרש לשם כך כ 15,000-מ"ק (כ 27,000-טון).
• עלות משוערת לבניית שובר גלים זה כ 5-מיליון .₪
רציפים ומזחים אפשרית בנמל ת"א
• ייתכן ויש מקום למזח גישה צף ברוחב 6.00מ' ורציפים צפים ברוחב
3.00מ' לסירות קטנות עם שוקע של עד  2.00מ'.
• עומק ,חפירה ימית אפשרית בנמל ת"א
• כיום ,הבריכה רדודה מאד ,עומק בין  1.0ל1.5-מ' ,משום שסובלת
מחדירה כרונית של חול הנובעת מחשיפת הפתח לים הפתוח .החול
החודר לבריכה נדחף ע"י הגלים אל פינתו הדרומית הרחוקה מהפתח,
ושם אף נחשף מעל פני המים .תופעה זו תיפסק עם בניית שובר הגלים.
• יהיה צורך לחפור לעומק  .)-(3המחפר היחידי שיכול לבצע החפירה הוא
מסוג  CSDשיזרים החול החפור לקטע החוף שבין הנמל לשפך הירקון,
מתחת לקיר הטיילת .כמות משוערת של החול שייחפר ,כ 20,000-מ"ק.
• עלות משוערת של חפירה ימית – /15$מ"ק
• בהנחה כי כל ההרחבה לא תחרוג באופן בולט במבנה הכללי מזו של
מעגנת הרצליה (עומק פתח כניסה ועומק ממוצע של המעגן) ניתן יהיה
לחזות את התוצאות הצפויות .הרחבה שתכלול כניסה למרחק יותר גדול
לים עלולה להיות בעלת תוצאות משמעותיות קשות לחיזוי.
• בהרחבת המעגן למרחק גדול יותר לים סביר להניח שתהיינה השפעות
אקולוגיות לסביבה .עם זאת האזור נמצא בתוך מערך כולל של "הפרעות"
מלאכותיות מזה שנים רבות .יתכן שהרחבה לכיוון הים תשתלב עם קו
המזחים של מרינה תל אביב ,מזחי החוף ,רידינג תל אביב ושפך הירקון
• הרחבה מערבה לא תתפוס שטחי חוף נוספים
• יש התאמה למפת רגישות .להלן המפה
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איתור מיקום
רקע

פיתוח מוצע תיאורטי
למעגנה חדשה

• מבנה קיים -חוף הים של צפון תל אביב ,בצמוד לגדה הצפונית של שפך
הירקון ובצמוד לגבול הדרומי של שדה התעופה "דב" ,בצמוד לבריכת
ההשקטה למי קירור של תחנת הכוח רידינג.
• כיום משמש את חח"י כבריכת השקטה
• בעורף נמצאת תחנת הכח ושדה דב
• בעורף המרוחק היותר קיים פארק הירקון
• גשר מדרום המוביל למעגנה
• שדה תעופה "דב" אזרחי  +בסיס צבאי
• תשתיות גז (תמ"א )37
• נמל תל אביב ושפך נחל הירקון (מדרום)
• דיור :שכונת "נופי ים" ממזרח
• חופים :מוכרזים מצפון (תל ברוך צפון) ושאינם מוכרזים
• השימושים מדרום הם שימושי מסחר והסעדה
• ממזרח פארק ולאחר מכן מגורים
• מצפון חוף הים
שלב א' -מעגנה עירונית קטנה  300כלי שייט קטנים-בינוניים עגינה לשרות
מטרופולין תל אביב
• חינוך ימי עד  10%מקומות עגינה.
• הקמת מתקנים נדרשים כגון :שירותים ומקלחות ,כיתות לחינוך הימי,
טרווליפט קטן ,כיבוי אש ,עזרה ראשונה ,תאי אחסון לציוד אישי של
שייטים'.
• כביש גישה לרכב שרות ואספקה
• חניה למבקרים בעורף המעגנה
• התחברות לטיילת עירונית לאורך החוף -
• חיבור למערכת העירונית – ולשימושי קרקע תומכים/משלימים
שלב ב' -מעגנה עירונית גדולה  1000 – 700מקומות עגינה לשרות מטרופולין
תל אביב
• חינוך ימי עד  10%מקומות עגינה.
• הקמת מתקנים נדרשים כגון :שירותים ומקלחות ,מבנה לחינוך הימי,
טרווליפט ,כיבוי אש ,עזרה ראשונה ,תאי אחסון לציוד אישי של שייטים,
בתי מלאכה לכלי שייט ועוד'
• הקצאת שטח חיצוני/עורפי לאחסנה יבשה ל 200 – 300-סירות.
• שטח ומתקנים למספנה
• כביש גישה לרכב שרות ואספקה
• חניה למבקרים בעורף המעגנה
• התחברות לטיילת עירונית לאורך החוף -
• חיבור למערכת העירונית – ולשימושי קרקע תומכים/משלימים

אפשרות הנדסית
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שלב א'-
• עירית תל אביב הכינה תכנית להסבת בריכת מי הקירור של תחנת הכוח
רידינג למעגנה לרווחת הציבור .התכנית ,בעיקרה ,מוסיפה רציפים לכלי
שייט קטנים בתוך הבריכה הקיימת בתוספת דרכי גישה ,שטחי ספורט
ימי ושטחי פנאי ובילוי מבלי לשנות את שלד שוברי הגלים הקיימים
• תכנית העיריה שומרת על המבנה הנוכחי של שוברי הגלים וסוללות האבן
הישנות שבתוך תחום הבריכה .על פי התכנית ,הרציפים מרוכזים במרכז
הבריכה .אין בתכנית עגינה בגב שוברי הגלים ,למעט הספורט הימי
שמוצע למקמו בשורש שובר הגלים הראשי .מכאן ,שאין חשש ש-
לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

 Overtoppingבזמן סערות יפגע בכלי שייט העוגנים במעגנה ,ועל כן אין
צורך לבצע שינויים כל שהם בשוברי הגלים ,הנובעים משיקולים הנדסיים
רציפים ומזחים במעגנה אפשרית ברדינג ת"א
• דרך הגישה לרציפים תהיה על גבי סוללת אבן ישנה הנמצאת כיום בתוך
מימי הבריכה ,וממנה יסתעפו רציפים צפים ,על פי התכנית המוצעת,
ברוחב  3מ'.
עומק ,חפירה ימית במעגנה אפשרית ברדינג ת"א
• עומק המים בפתח הבריכה כ 3 -מ' .בעומק הבריכה העומק הוא כ 2-מ'.
מדיווחים שונים עולה כי בריכה זו אינה סובלת באופן משמעותי מחדירת
חול לתוכה .תחזוקת עומק של  3מ' יכולה לאפשר תפעול המעגנה לכלי
שייט קטנים .ניתן להעמיק את הבריכה לעומק גדול יותר ,עד  ,)-(4.5עבור
כלי שייט בינוניים ,בתנאי שישמר מרחק ביטחון משוברי הגלים לאבטחת
יציבותם
• כמות חפירה משוערת –  100,000מ"ק לפי /$ 20מ"ק.
שלב ב'-
ההנחה שהמעגנה תורחב מערבה וצפונה ,דהיינו ,שובר הגלים הראשי יוארך לפי
כיוונו כיום ,לכיוון צפון-מערב ,ובמרחק של כ 600 -מ' מקו החוף יקבל תפנית
צפונה.
שוברי גלים במעגנה אפשרית מורחבת בשדה דב/רדינג ת"א
הארכת שובר הגלים הראשי ב 250-מ' לכיוון צפון-מערב ובהמשך בעוד  250מ'
לכיוון צפון ,בחתך טרפזי ,בשאיפה שפתח הבריכה יהיה ב .)-(6 -שובר גלים משני
חדש יבנה במאונך לקו החוף באורך כ 400-מ'.
בהערכה גסה מדובר בכמויות כדלהלן:
בשובר גלים ראשי –
• אבן בגדלים שונים  0.5עד  9טון ,כ 220,000-מ"ק (כ 400,000-טון)
• יחידות שריון מבטון ,כ 11,000 -מ"ק
• קורת כותרת מבטון ,כ 1,400-מ"ק
בשובר גלים משני –
• אבן בגדלים שונים  0.5עד  9טון ,כ 90,000-טון (כ 170,000-טון)
• קורת כותרת מבטון ,כ 1,000-מ"ק
עלות ממוצעת לאספקת והנחת האבן בשוברי הגלים ,כ/$ 100-מ"ק.
רציפים ומזחים במעגנה אפשרית מורחבת בשדה דב/רדינג ת"א
בתחום הימי מזחים ורציפים צפים.
רוחב מוצע למזח גישה לרציפי כלי שייט  6 -מ' .רוחב מוצע לרציפי כלי שייט – 3
מ'
ניתן לנצל סוללות האבן הישנות לצורך התקנת גישות לרציפים השונים ובכך אולי
להוזיל את עלות הרציפים
בהיקף היבשתי של המעגנה ,רציפים בנויים מקונסטרוקציית בטון על עמודי
פלדה ,מתחת לרציף שיפוע אבן לשיכוך אנרגית גלים בתוך הבריכה.
עלות משוערת של בניית מעגנה ,כולל אביזרי ומתקני רציפים ,מערכות עגינה,
פיתוח ,מים וביוב ,חשמל ותאורה ,מנוף שער ,ממשה ,מגדלורים ומבנה שירותים.
העלות אינה כוללת שוברי גלים וחפירה ימית ,היא כ/$ 48,000-כלי שייט (עלות
מופחתת ב15%-ביחס לאומדן חדרה בשל האפשרות לנצל הסוללות הקיימות
כדרכי גישה לרציפים השונים)
עומק ,חפירה ימית במעגנה אפשרית מורחבת בשדה דב/רדינג ת"א
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עומק המים כיום בפתח הבריכה כ 3 -מ' .בעומק הבריכה העומק הוא כ 2-מ'.
מדיווחים שונים עולה כי בריכה זו אינה סובלת באופן משמעותי מחדירת חול
לתוכה .תחזוקת עומק של  3מ' יכולה לאפשר תפעול המעגנה לכלי שייט קטנים.
ניתן להעמיק את הבריכה לעומק גדול יותר ,עד  ,)-(4.5עבור כלי שייט בינוניים,
בתנאי שישמר מרחק ביטחון משוברי הגלים לאבטחת יציבותם.
כמות חפירה משוערת למעגנה המורחבת כ–  160,000מ"ק ( 60,000מ"ק בנוסף
ל 100,000-מ"ק ללא הגדלת שטח הבריכה) לפי /$ 20מ"ק
מעגנת רדינג  300 -מקומות על בסיס מבנה קיים
• המבנה קיים ולכן לא צפויות השפעות סביבתיות כתוצאה מהקמת
המעגנה ,הן בהיבט הסעת החולות והן בהיבט אקולוגי-סביבתי.
• יש התאמה מלאה לסדר עדיפויות פיתוח מעגנות לאור ניצול מבנה ימי
קיים והשמשתו לצרכי מעגנה
שדה דב שדה דב/רדינג מורחב
• בהנחה כי ההרחבה מערבה לא תחרוגנה באופן בולט במבנה הכללי מזו
של מרינה הרצליה (עומק פתח כניסה ועומק ממוצע של המעגן) ,ניתן
יהיה לחזות את התוצאות הצפויות .הרחבה שתכלול כניסה למרחק יותר
גדול לים עלולה להיות בעלת תוצאות משמעותיות קשות לחיזוי .כמו כן,
צפוי אפקט מצטבר על הסעת החול באזור אם תפותחנה שתי מעגנות
(שדה דב ואתרים) למרחק של  600מ' מקו החוף
• באזור נישות אקולוגיות ברגישות בינונית שעלולות להיפגע מהקמה של
מבנה ימי חדש .בצד הצפוני למעגנה הקיימת כיום ישנם אזורים בעלי סלע
טבול מקו החוף עד טווח העומקים של כ 4מטרים .על קו החוף ישנה
רצועה של סלעי חוף .יש לבחון את הצורך להרחבה לצפון שיבוא על
חשבון כיסוי חלק הנישות סלעיות אלו .הרחבה צפונה לא אמורה לייצר
השפעות שליליות על אזור שפך נחל הירקון שנמצא צמוד למזח המעגן
מצידו הדרומי
• פיתוח על שטח חוף שאינו מוכרז
• יש התאמה מלאה לסדר עדיפויות פיתוח מעגנות לאור ניצול מבנה ימי
קיים ,הרחבתו והשמשתו לצרכי מעגנה .ראה מפה להלן
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כ  10מייל ימי צפונית למרינה הרצליה וכ 10 -מייל דרומית למעגן חדרה.
מעגנה חדשה מדרום לשכונת גלי הים בצמוד למזבלה קיימת שעתידה
להיות מפונה
עיריית נתניה מקדמת תכנית מתאר ארצית  6/13להקמת מעגנה.
במקום ישנו אתר זבל ,ממזרח בריכת החורף ,מצפון שכונת מגורים,
מדרום שטחים פתוחים וממזרח אצטדיון כדורגל
חוף אסור לרחצה
היום קיימים  2500חדרי מלון בעיר בתפוסה של  70-80%ובקיץ התפוסה
עומדת על 100%
בנתניה חזית רצועת החוף באורך כ 11-ק"מ ומתוכם בתשעה ק"מ רצועת
החוף מתחילה בבוהן המצוק
הפרש הגובה בין חוף הים למפלס העיר נע בין  25מ' עד  45מ'.
אזור האיתור לא מפותח ,מצפון ומדרום שכונות מגורים .ישנה טיילת
שנגמרת מצפון
מעגנה עירונית גדולה עד בינונית  700-1000מקומות עגינה לשרות אזור
השרון בהתאם לאזור איתור בתמ"א .6/13
חינוך ימי עד  10%מקומות עגינה
הקמת מתקנים נדרשים כגון :שירותים ומקלחות ,מבנה לחינוך הימי,
טרווליפט ,כיבוי אש ,עזרה ראשונה ,תאי אחסון לציוד אישי של שייטים,
בתי מלאכה לכלי שייט ועוד'
הקצאת שטח חיצוני/עורפי לאחסנה יבשה ל 100-סירות קטנות.
שטח ומתקנים למספנה
כביש גישה לרכב שרות ואספקה
חניה למבקרים בעורף המעגנה
התחברות לטיילת עירונית לאורך המצוק
חיבור למערכת העירונית – ולשימושי קרקע תומכים/משלימים
הקמת מעגנה חדשה -בהתאם לבדיקת היתכנות למעגנה בחוף העיר-
בחדרה שהוצעה על ידי מהנדס רמי רביב
הוצעה מרינה ל 650-כלי שייט ,בתנוחה מלבנית
עומק בפתח המעגנה – )-(6
במידות היקפיות של בערך 800X450מ'
באומדן עלות כוללת של כ 95 -מיליון ( $ללא מע"מ).
בבדיקת ההתכנות יש התייחסות לכל המרכיבים ההנדסיים
תיתכן השפעה ופגיעה במצוק הכורכר בנעורים ובבית ינאי .באזור זה בו
הזרם החופי הקרוב לחוף פועל גם בכיוון דרום יש לחשוש גם מהרס
המצוק מדרום לשטח האיתור
באזור נישות אקולוגיות ברגישות נמוכה -בינונית בשטח המים .בקו
החוף ישנה רצועה צרה ומקוטעת של סלעי חוף שלא מקיימים נישה
אקולוגית משמעותית היות וסלעי חוף אלו מתכסים ונחשפים תדירות
ממעטה חול .קרבה לשמורת האירוסים
תפיסת רצועת חוף פתוחה לציבור

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

ניתוח התכנות ראשונית -חדרה
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איתור מיקום

רקע
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פיתוח מוצע תיאורטי
למעגנה חדשה

•
•
•
•
•

אפשרות הנדסית
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מדרום לתחנת הכוח.
הקמת מעגנה חדשה על בסיס מעגן חדרה הקיים אשר נמצא על החוף
הצפוני של חדרה.
המיקום הינו באמצע הדרך בין ת"א לחיפה .כ 20 -מייל ממעגנת הרצליה
וכ 30-מייל מנמל שביט.
נמצא בסמוך לפארק חדרה ,למתחם מלונות קיים ולתחנת הכוח
עירית חדרה מקדמת תכנית להקמת מרינה ,באזור המעגן
מעגנה על בסיס מעגן קיים בעל שובר גלים פשוט ,שנבנה בעקבות
העברתו מאזור מלון כפר הים .במצב הקיים עולה קושי ביציאה לים עם
הסירות הקטנות
המעגן משמש גם לסירות דייג וגם למועדון שייט וספורט וחינוך ימי ומקיים
הפלגות יומיומיות
במועדון השייט שנוסד מתבצעת פעילות של חינוך ימי לנוער ובוגרים -
סה"כ יש במועדון  60חניכים
משמש כמקום עגינה יבשה לכלים קטנים לא ממונעים  -בעיקר לכלי שייט
כמו גלשנים ,סאפים וכו'.
במעגן עוגנים כ -15-20כלי שייט מתוכם  5כלי שייט שייכים למועדון והשאר
לכ 30-עד  40דייגים מקומיים ,מהיישובים הסמוכים ומחדרה.
מסביב למועדון יש מכולות וציוד של דייגים מקומיים שמלכלך את החוף.
בסמוך מתחם להורדת אופנועי ים .סירות מנוע יורדות בסמוך למועדון
בשל מגבלות של עומק מים ,ובשטח העגינה הפוטנציאלי
ישנו מבנה למועדון שייט כ 82-מטר מהחוף ,מדרום ישנו כפר הים ומצפון
תחנת שפך נחל חדרה ותחנת הכוח.
משפך נחל חדרה עד לכפר הים ישנם  2.2ק"מ
החוף לא מוגדר כחוף רחצה והוא מוזנח וחסר אטרקטיביות עקב קרבתו
לתחנת הכוח
בעורף החוף הקרוב ישנה תכנית סטאטוטורית להקמת שכונת מגורים,
ומלונאות ,ישנם כבישי גישה שקיים תכנון עתידי לחיבור אליהם
מעגנה עירונית גדולה  1000מקומות עגינה לשרות אזור השרון
חינוך ימי עד  10%מקומות עגינה.
הקמת מתקנים נדרשים כגון :שירותים ומקלחות ,מבנה לחינוך הימי,
טרווליפט ,כיבוי אש ,תחנת דלק ,עזרה ראשונה ,תאי אחסון לציוד אישי
של שייטים ,בתי מלאכה לכלי שייט ועוד'.
הקצאת שטח חיצוני/עורפי לאחסנה יבשה ל 100-300-סירות קטנות.
הקצאת מקום עגינה לכלי שייט ( 27מ' אורך) עבור טיפול באירועי שפך
שמן לים (עקב הקרבה לאסדת לוויתן).
שטח ומתקנים למספנה
כביש גישה לרכב שרות ואספקה
חניה למבקרים בעורף המעגנה
התחברות לטיילת עירונית לאורך החוף
חיבור למערכת העירונית – ולשימושי קרקע תומכים/משלימים
הקמת מעגנה חדשה -בהתאם לבדיקת היתכנות למעגנה בחוף העיר-
בחדרה שהוצעה על ידי מהנדס רמי רביב
הוצעה מרינה ל 650-כלי שייט ,בתנוחה מלבנית
עומק בפתח המעגנה – )-(6
לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

פוטנציאל סביבתי

•
•
•

במידות היקפיות של בערך 800X450מ'
באומדן עלות כוללת של כ 95 -מיליון ( $ללא מע"מ).
בבדיקת ההתכנות יש התייחסות לכל המרכיבים ההנדסיים

•

ייתכן שלא תהיה הפרעה להסעת החול (בכפוף לבדיקה מודלים) .ייתכן
אף הצטברות חול בשל הסמיכות למעגן חח"י .מצוק הכורכר של תל עפר
המצוי מדרום מוגן יחסית על ידי טבלאות גידוד ימיות ,ולא צפויה ארוסיה
מוגברת שלו
נישות אקולוגיות ברגישות בינונית בשטח המים כמשטחי סלעים טבולים
ורצועת סלעי חוף מפותחת מבנית .הקמת מבנה ימי חדש תשפיע על
האקולוגיה הסביבתית .יתרון אפשרי לבחינת המקום לבניית מעגנה הוא
ההימצאות "בצל" הפרעה קיימת -נמל חח"י וזרם מי הקרור החמים
הזורמים דרומה ממוצאם לאורך החוף ברוב ימיות השנה .שפך נחל חדרה
מוזן ממי הקרור ברוב ימיות השנה ורק בימי גשם משמעותי הנחל נמצא
בזרימה טבעית עצמאית .יש להניח שבניית מעגנה לא תפגע בשפך נחל
חדרה .תדרש התייחסות לנושא עליית צבות ים להטלה על קו החוף החולי
מדרום לנמל חדרה ולהערך בהתאם לשמירת קו חוף בהפרעה מינימלית
ככל האפשר .להלן מפת הרגישות.
פיתוח על בסיס רצועת חוף פתוחה בחוף שאינו מוכרז שבעתיד תהפוך
לרצועת חוף עירונית צמודה לעורף עירוני
האזור הצפוני לא בעל רגישות גבוהה

•

•
•

שלב ב' | 84

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

איור  : 11מפת רגישות אזור איתור חדרה
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ניתוח התכנות ראשונית -חיפה בת גלים
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לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

•
איתור מיקום
רקע

פיתוח מוצע תיאורטי
למעגנה חדשה

אפשרות הנדסית
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מעגנה חדשה בראש שכונת בת גלים ,ממערב לפולינום של חיל הים .בין
הפולינום לחוף בת גלים .לאורך חניון בית החולים הקיים ורצועת החוף
שבימים אלו מתחילה הנגשתה לציבור

• השטח בין ה"קזינו" לנמל המערבי אושר כתחום איתור למעגנה במועצה
הארצית לפני כעשור
• החוף הוא חוף לא מוכרז .ממזרח לו נמצא החוף השקט שמהווה מוקד
לפעילות החינוך הימי כיום
• באזור ,חניון בית חולים רמב"ם וחוף סגור עקב בסיס חיל הים.
• הבסיס עתיד להתפנות ולאורכו חוף אשר אינו נגיש לציבור היום ואין בו
פעילות רחצה או גלישה
• פעילות הנמל ממזרח לאזור זה
• בעורף החוף ישנו בית חולים רמב"ם ,הפקולטה לרפואה ושכונת בת גלים
• תחנת רכבת בת גלים מדרום וממערב חוף בת גלים
פיתוח מעגנה ,שירותי חוף ופיתוח עירוני בשני שלבים שאינו מותנה בפינוי בה"ד
חיל הים.
שלב א'
• מעגנה לכ 700-כלי שיט עד  10%מקומות עגינה לחינוך הימי
• מספנה ומתקנים נדרשים
• חיבור לטיילת חוף
• נגישות למעגנה מאזור הכניסה המערבית לנמל המטענים ונמל חיל הים
ומהדרך הנכנסת כיום לבית הספר לרפואה ליד בי"ח רמב"ם
• ניתן לקיים את שלב א' לצד המשך פעילות של בסיס חיל הים ואף לפתח
מעגן לכלי שיט קטנים לשימוש חיל הים
שלב ב'-
• פינוי בסיס חיל הים
• פיתוח המעגנה לכ 1000 -כלי שייט
• אחסנה יבשה ל 100סירות קטנות
• קישור המעגנה למערכת הרחובות והטיילות של בת גלים
• יצירת טיילות חוף לאורך המים וקישור העיר לים
• פיתוח מוקדים למחקר ימי בתחום המעגנה
• מעגנה חדשה באזור בת גלים עלולה להשפיע במידה מסוימת על כניסת
החול המגיע למפרץ ,המגיע בכמות כ 60,000-70,000-מ"ק/שנה (מעט
יחסית)
• מבחינה הנדסית ,כדי לתכנן ולבנות מעגנה ל 1000-כלי שייט במיקום
המסומן בתשריט למעלה ,יהיה צורך לפרק את הדורבנים הקיימים ולבנות
שוברי גלים ,ראשי ומשני  ,חדשים.
• קרקעית הים בתחום המוצע היא חולית בד"כ אם כי ייתכן וימצאו בשטח
מספר סלעים בממדים כאלה שניתן יהיה לפנותם .ניתן יהיה לבצע חפירה
ימית לקבלת עומק הבריכה ,ולבסס עליה שובר גלים ללא קושי .ניתן יהיה
להשתמש בחול החפור לצורך ייבוש שטחי הרציפים ההיקפיים
• רציפי העגינה בהיקף הבריכה יכולים להיבנות בכמה אפשרויות:
 .aרציפים פתוחים על עמודים מוחדרים מבטון או פלדה ,ומתחתם
מדרון אבן משופע לספיגת אנרגית הגלים.
 .bרציפים סגורים עם קירות שיגומים
 .cרציפים סגורים על גבי קוביות כובד מבטון.
מאחר והקרקע חולית בד"כ ,לא צפוי קושי בהחדרת עמודים או שיגומים.
• רציפי העגינה בתחום הבריכה ,מומלץ שיהיו רציפים צפים המעוגנים
באמצעות צינורות מוחדרים המאפשרים תנועת הרציף מעלה/מטה אך
אינם מאפשרים תזוזה לצדדים
לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

•

שוברי הגלים יהיו בנויים אבנים ,סלעים ,שהופקו בפיצוצים או סלעי לקט
מבזלת ,במשקלים שבין  0.5-9טון ,גרעין הבנוי אבנים שהשתיירו לאחר
פיצוץ במשקלים שבין  0-0.5טון ,ושכבת שריון חיצונית כלפי חוץ ,מקוביות
בטון מסוג "אנטיפר" שמידותיהם ומשקלם ייקבעו המהלך התכנון
המפורט
פתח הכניסה לבריכת המעגנה יפנה מזרחה .רצוי שיהיה בעומק טבעי
של לא פחות מעומק . -6
במידה ויידרשו רציפי עגינה לאורך הדופן הפנימית של שוברי הגלים ,יהיה
צורך לתכננו במידות שימנעו מעבר גלים ( ,)overtoppingדהיינו ,הגבהה
נוספת או עיבוי

•

התכנסות גלים ומערבליות גבוהה .הסעת הסחף במקום חזקה מאד.
הוספת מבנה ימי תגרום למערבליות יתר.
קרבה לשמורת טבע ימית שקמונה .יש להתרחק מהנישות האקולוגיות
התת מימיות שהינן ברגישות גבוהה .ניתן לשקול בנייה מקו חוף "הקזינו"
האזור המסומן במפות הרגישות כחוף רחצה ומזרחה עד לקו החוף
"השקט" המסומן אף הוא כחוף רחצה .להלן מופיע במפת הרגישות.
פיתוח רצועת חוף פתוחה שחלקה סגורה לציבור כיום וחלקה לא
משמשת כחוף אלה למתקנים שונים לבית החולים

•
•

פוטנציאל סביבתי

•

•
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פיתוח מוצע תיאורטי
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מעגנה חדשה על בסיס האזור המערבי של נמל חיפה שעתיד להתפנות
בעתיד
בנמל המערבי ישנה תכנית מאושרת שינוי תמ"א /3/13א משנת 2017
מטרת התכנית -פינוי חזית הים הנמל המערבי מפעילות נמלית ופתיחת
רציפי הנמל לפעילות עירונית תיירותית
שטח המעגנה הימי עומד על  530דונם בקירוב
מרכז השייט בחוף השקט ישמש בין היתר ,מרכז לחינוך ימי ,מלתחות,
אחסנת ותיקון סירות ומזנון לשירות השייטים
תא שטח  117יהווה את השטח היבשתי הייעודי של המעגנה האזרחית
העתידה ועד לפינוי הכלים הביטחוניים ישרת את מערכת הביטחון.
לכשיתפנה השטח ,תתאפשר בו הקמת מבנים לשירות ושימוש באי
המעגנה כגון חינוך ימי ,תחנת מכס וביקורת ועוד'
אזור החוף ממערב מוגדר כשטח ציבורי פתוח עם טיילת ודרך בצדו
פינוי חזית הים הנמל המערבי מפעילות נמלית ופתיחת רציפי הנמל
לפעילות עירונית תיירותית
תכנית החזית העירונית שינוי תמ"א /3/13א משנת 2016
מעגנה עירונית גדולה  1000מקומות עגינה לשרות כלל מחוז חיפה
חינוך ימי עד  10%מקומות עגינה
הקמת מתקנים נדרשים כגון :שירותים ומקלחות ,מבנה לחינוך הימי,
טרווליפט ,כיבוי אש ,תחנת דלק ,תחנת מכס ,עזרה ראשונה ,תאי אחסון
לציוד אישי של שייטים ,בתי מלאכה לכלי שייט ועוד'
הקצאת שטח חיצוני/עורפי לאחסנה יבשה ל 100-סירות קטנות
שטח ומתקנים למספנה
כביש גישה לרכב שרות ואספקה
חניה למבקרים בעורף המעגנה
התחברות לטיילת עירונית לאורך החוף
חיבור למערכת העירונית – ולשימושי קרקע תומכים/משלימים
המבנה קיים ולכן לא צפויות השפעות סביבתיות כתוצאה מהקמת
המעגנה ,הן בהיבט הסעת החולות והן בהיבט אקולוגי-סביבתי.
יש התאמה מלאה לסדר עדיפויות פיתוח מעגנות לאור ניצול מבנה ימי
קיים והשמשתו לצרכי מעגנה

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

ניתוח התכנות ראשונית – קריית ים/קריית חיים
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איתור מיקום
רקע

פיתוח מוצע תיאורטי
למעגנה חדשה

אפשרות הנדסית
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• ברצועת החוף הדרומית של קריית ים או ברצועה הצפונית של קריית חיים
• בתחומי העיר קריית ים קיימת הצעה של העירייה לשילוב מעגנה חדשה
כחלק מפיתוח רצועת החוף והחזית הימית.
• על פי עמדת העירייה רצועת החוף משרתת אוכלוסייה של  400אלף איש
ברדיוס של  15ק"מ ובמעגל הקרוב (רדיוס  3ק"מ) כ –  200אלף תושבים
בקירוב
• רוב רצועת החוף לא מפותחת והחזית המערבית של העיר מרוחקת כ-
 200מ' בלבד מקו המים
• קיימות תכניות התחדשות עירונית רבות לקו המגורים המערבי של העיר,
אשר עתידות להפוך את האזור לשוקק חיים ,בשילוב מגורים ,מסחר,
מלונאות ,מבני ציבור ומרחבים ציבוריים איכותיים
• מעגנה עירונית בינונית  700מקומות עגינה (עם אופציה לגדולה) לשרות
כלל מחוז חיפה
• חינוך ימי עד  10%מקומות עגינה
• הקמת מתקנים נדרשים כגון :שירותים ומקלחות ,מבנה לחינוך הימי,
טרווליפט ,כיבוי אש ,תחנת דלק ,עזרה ראשונה ,תאי אחסון לציוד אישי
של שייטים ,בתי מלאכה לכלי שייט ועוד'
• הקצאת שטח חיצוני/עורפי לאחסנה יבשה ל 100-סירות קטנות.
• שטח ומתקנים למספנה
• כביש גישה לרכב שרות ואספקה
• חניה למבקרים בעורף המעגנה
• התחברות לטיילת עירונית לאורך החוף
• חיבור למערכת העירונית – ולשימושי קרקע תומכים/משלימים
• בעת תכנון מרינה בקרית ים יש לקחת בחשבון את השפעת נמל המפרץ
ההולך ונבנה כיום ,שבנייתו תסתיים ב2021-
• כבר כיום ניכרת השפעת אותם חלקים של שוברי הגלים הראשי והמשני
של נמל המפרץ שקיימים כבר בשטח
• תסקיר נמל המפרץ הנוגע לשינוי צפוי בקו החוף בקריות:
• שינוי צפוי בקו החוף
שני איורים:
• האיור הראשון מראה את נסיגת קו החוף בטווחי זמן שונים לאחר בניית
נמל המפרץ
• האיור השני מראה את פעולות התיקון המלאכותיות (הזנת חול) שיהי
צורך לבצע על מנת למנוע את נסיגת קו החוף או לפחות להקטין את
שיעורו

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

שוברי גלים למעגנת אפשרית בקרית ים
• מאחר וטרם הועלתה הצעה לתנוחה אפשרית של המעגנה ,קשה
לתת הערכה כמותית וכספית של שוברי הגלים .אולם ,בהנחה
שהתנוחה תיראה בדומה למעגנה המוצעת בחדרה ,דהיינו ,תנוחה
מלבנית שבה שובר הגלים הראשי יוצא במאונך לקו החוף למרחק של
כ 500 -מ' ,ממשיך בתפנית של  1000-900צפונה באורך של עוד כ-
 800מ' ,שובר גלים משני מאונך לחוף באורך כ 400-מ' ,אזי,
בהערכה גסה מדובר בכמויות כדלהלן:
בשובר גלים ראשי–
• אבן בגדלים שונים  0.5עד  9טון ,כ 560,000-מ"ק (כ 1-מיליון טון)
• יחידות שריון מבטון ,כ 30,000 -מ"ק
• קורת כותרת מבטון ,כ 3,800-מ"ק
• בשובר גלים משני–
• אבן בגדלים שונים  0.5עד  9טון ,כ 90,000-טון (כ 170,000-טון)
• קורת כותרת מבטון ,כ 1,000-מ"ק
• רציפים ומזחים למעגנת אפשרית בקרית ים
• בתחום הימי מזחים ורציפים צפים .
• רוחב מוצע למזח גישה לרציפי כלי שייט  6 -מ'.
• רוחב מוצע לרציפי כלי שייט –  3מ'
• בהיקף היבשתי של המעגנה ,רציפים בנויים מקונסטרוקציית בטון על
עמודי פלדה ,מתחת לרציף שיפוע אבן לשיכוך אנרגית גלים בתוך
הבריכה
• עלות משוערת של בניית מעגנה ,כולל אביזרי ומתקני רציפים,
מערכות עגינה ,פיתוח ,מים וביוב ,חשמל ותאורה ,מנוף שער,
ממשה ,מגדלורים ומבנה שירותים .העלות אינה כוללת שוברי גלים
וחפירה ימית ,היא כ/$ 56,000-כלי שייט (על פי אומדן חדרה)
• עומק ,חפירה ימית למעגנת אפשרית בקרית ים
• במרחק כ 550-מ' מקו החוף ,פתח בריכת המעגנה צפוי בעומק ( (-7
• עומק הבריכה רצוי שלא יהיה פחות מ 3-מ' .בחלק המערבי של
הבריכה נקבל עמקים בבריכה לפי העומקים הטבעיים .בחלק המזרחי
של הבריכה היכן שהעומק הטבעי הולך וקטן מתחת ל 3-מ' (במרחק
של כ 200-מקו החוף) ,יהיה צורך בחפירה ימית תוך שמירת מרחק
ביטחון משוברי הגלים למען שמירה ואבטחת יציבותם
• כמות חפירה ימית משוערת כ 200,000-מ"ק.
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• עלות משוערת של חפירה ימית והטלת החול החפור במרחק עד 5
מייל ימי ,כ/$ 25-30-מ"ק
חתכי קרקעית הים לאחר בניית נמל המפרץ (על פי תסקיר השפעה על
הסביבה של נמל המפרץ).

פוטנציאל סביבתי

•
•
•
•
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השפעה על משטר הסעת החול ועל חופים סמוכים :השפעה שקשה
לחזות לאור הקושי בניבוי השפעת בניית נמל המפרץ
האזור בעל ערכיות אקולוגית נמוכה
פיתוח כ 450-מ' של חוף פתוח לציבור ,שאינו מוכרז .פגיעה משמעותית
ברצף החופים באזור התחום בין רפאל לנמלים
יש התאמה עקרונית למפת הרגישות בהיבטי שימושי קרקע .להלן המפה

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

איור  : 13מפת רגישות אזור איתור קריית ים וקריית חיים

ניתוח התכנות ראשונית – עכו פרוטרום
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איתור מיקום
רקע

פיתוח מוצע תיאורטי
למעגנה חדשה

אפשרות הנדסית
פוטנציאל סביבתי
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• הקמת מעגנה חדשה כחלק ממתחם פרוטרום בחלק הדרומי של עכו
• מצפון אזור החוף והנמל העתיק של עכו ומדרום קריית ים
• לעכו איכויות ייחודיות בהם אתרי מורשת רבים והיא אף הוכרזה כאתר
מורשת עולמי .העיר מתפתחת כמוקד בעל תפקיד מרכזי במרחב
שעתידה לגדול ולקלוט אוכלוסייה לצד פיתוח מלונאי ,תיירותי ותרבותי
• אזור פרוטרום משתרע על פני  460דונם ,במהלך מספר רב של שנים
שימש כמפעל תעשיות אלקטרוכימיות
• המשרד להגנת הסביבה קבע כי יש לבצע פעולות לטיהור הקרקע
• לא קיים פיתוח כרגע אך יש יזמים שעובדים על תכנון לאזור
• כרגע אין שימושים בעורף החוף המידי והקרוב
• מצפון נחל נאמן והעיר העתיקה של עכו
• ממזרח -פסי הרכבת ,אזור תעשייה ,משרדים ואצטדיון עכו
• מדרום אזור טבעי ללא גישה
• פיתוח מעגנה ,שירותי חוף ופיתוח עירוני
• מעגנה בינונית  700מקומות מירבי
• אחסנה יבשה ל 100-300-סירות קטנות
• חינוך ימי עד  10%מקומות עגינה
• מספנה
• מתקנים נדרשים כגון :שירותים ומקלחות ,מבנה לחינוך הימי ,טרווליפט,
כיבוי אש ,תחנת דלק ,עזרה ראשונה ,תאי אחסון לציוד אישי של שייטים,
בתי מלאכה לכלי שייט ועוד'
• קישור המעגנה למערכת הרחובות והטיילות החדשה שתוקם.
• פיתוח מוקד מסחר ותרבות לתיירים
• פיתוח מוקד חינוך וספורט אזורי
בדומה למעגנת חדרה
• כמויות הסחף המגיעות הן קטנות מאוד .תיתכן השפעה על שפך נחל
הנעמן
• במידה ויבנה דורבן חדש במזרח הנמל הוא יצבור מעט חול
• באזור ישנן מספר נישות אקולוגיות ברגישות נמוכה -בנונית ונמוכה בשטח
המים .בניית מעגנה באזור צריכה להבחן בעיקר לפי השינויים הצפויים
בהסעת החולות ושינוים חזויים בקו החוף .לא ניתן להעריך את ההשפעות
האקולוגיות על האזור הרחוק ללא ניתוח וחיזוי השפעות ושינויים במתאר
קו החוף
• קיים פוטנציאל לשיקום אזור מופר ומזוהם ולהנגישו לציבור .יש לבחון את
ההיבט המרחבי והצורך במעגנה חדשה בשילוב הרחבת מעגן עכו
• מבחינת מפת הרגישות ,יש התאמה עקרונית בהיבטי שימושי קרקע יחד
עם זאת ,באזור זיהומי קרקע ומים חמורים בחוף ובסביבה הימית

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

איור  : 14מפת רגישות אזור איתור עכו פרוטרום
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ניתוח התכנות ראשונית  -נהריה
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איתור מיקום
רקע

•

בצד הצפוני של החוף המרכזי בעיר נהרייה במעגן הדייגים והספורט
הימי של העיר או מצפון לו .כ 7-10-מייל מנמל עכו.

•

מעגן הדייג הקיים הינו מעגן קטן המופעל ומתוחזק ע"י עירית נהרייה
המאכלס כ 15 -כלי שייט מתוכם כ -3-5סירות דייגים והשאר סירות צוללים
ומפרשיות למטרות נופש ופנאי הפועלות במסגרת מועדון שייט.
הפעילות בעיקר בסופי שבוע ובמסגרת הספורט והחינוך ימי.
כיום המעגן מאוד מוגבל ויש בו מקומות עגינה לסירות מעטות ביותר.
מדרום למעגן ,חוף גלי גלים ,חוף רחצה מותר לרחצה ומצפון חוף רחצה
לא מוכרז .חופי גולשים לא בקרבת המעגנה ורק מדרום .ממזרח מרכז
העיר
ריבוי גדרות והפרדות בין הרחוב שמקביל לחוף הים וכן לחוף הים עצמו.
ישנה הפרדה מגודרת בין המעגן לאזור החינוך הימי וכן לחוף הרחצה.
אין עורף מגורים נרחב בעורף המעגנה.
הגישה לציבור לחוף הרחצה [ששטחו מספר מאות מטרים] הינה דרך
שער כניסה ל"מיני קאנטרי" בבעלות העירייה.
יש ריבוי יחסי של נכסי עירייה בקרבת המעגן -מלונית ,מיני קאנטרי ועוד.
אטרקציות תיירותיות רבות בקרבת נהריה [ראש הנקרה ,אכזיב וכו']
מעגנה בינונית על בסיס מעגן קיים או צפונה 500 -מקומות.
אחסנה יבשה ל 100-סירות קטנות
חינוך ימי עד  10%מקומות עגינה.
מספנה
מתקנים נדרשים כגון :שירותים ומקלחות ,מבנה לחינוך הימי ,טרווליפט,
כיבוי אש ,עזרה ראשונה ,תאי אחסון לציוד אישי של שייטים ,בתי מלאכה
לכלי שייט ועוד'.
פיתוח מוקד מסחר ותרבות לתיירים.
פיתוח מוקד חינוך וספורט אזורי.

•
•
•

•
•
•
•

פיתוח מוצע תיאורטי
למעגנה חדשה

•
•
•
•
•
•
•

•
•
אפשרות הנדסית

פוטנציאל סביבתי
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מעגנה חדשה בחוף נהריה
• אין מניעה להקים מעגנה חדשה מחוץ למעגנה הקיימת .השיקולים
שיכריעו בשאלת הקמה מעגנה כזו יהיו כנראה שיקולים
תכנוניים/אדריכליים ,סביבתיים ,אקולוגים וכד'.
• במידה ויוחלט לבחון מעגנה חדשה ,היא תהיה קרוב לוודאי דומה
במאפייניה ההנדסיים לזו שהוצעה בחדרה
שדרוג המעגנה הקיימת
• המעגן הקיים ,בנתוניו ההנדסיים ,אינו יכולה לשמש כמעגנה שתענה על
המאפיינים המתוארים לעיל ( 700מקומות וכו') .כדי להפכו למעגנה
במקום המעגנה הקיימת יהיה צורך לפרק את מרבית השובר גלים הקיים,
למעט אולי ,הקטע המאונך לחוף ,ולבנות שוברי גלים ראשי ומשני
חדשים.
• גם במקרה זה מדובר במעגנה הדומה במאפייניה ההנדסיים לזו שהוצעה
בחדרה.
• באזור הסעת חול לכיוון דרום .סביר כי החוף מדרום יהיה מוגן לאור
הימצאות המבנים הימיים הקיימים .תיתכן צבירת חול מצפון למעגנה.
• באזור סלעי חוף וסלעים טבולים רבים .הקמת מבנה ימי חדש תשפיע
על הסביבה הימית.
• פיתוח מקטע של חוף פתוח ,שאינו מוכרז.
• אזור בעל קרקע סלעית

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

איור  : 15מפת רגישות אזור איתור נהריה
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חקלאות ימית:
מהביקושים לנושא החקלאות הימית  10עולה כי לא ניתן לשלב את צורכי ופעילות החקלאות ימית במעגנות
לצורכי נופש וחינוך ימי הצמודות לעורף עירוני אינטנסיבי וזאת ממגוון סיבות; בטיחות ,תברואה ,מפגעים
חזותיים ,מפגעי ריח ועוד .פרט לסיבות הללו ,ישנו צורך בעורף לוגיסטי תומך ומותאם במתקנים יעודיים
לפעילות החקלאות הימית וכמו כן עגינת כלי השירות במרחק אופטימלי מכלובי הדגים בים .מהדברים עולה כי
מענה לחקלאות ימית באזור חיפה והצפון ניתן להעשות במעגנת שביט שמיועדת כמעגן דייג בנוסף להיותה
מעגנת פנאי ונופש והיא לא צמודה לעורף עירוני אינטנסיבי אלא צמודה לעורף נמלי ושטחים נמליים .עם
הרחבתה ניתן ליעד שטחים קרקעיים ורציף או חלק מרציף לשימושים אלה .בנוסף לראייתנו ,בנייתו של נמל
אשדוד החדש תאפשר מתן מענה לחקלאות הימית בנמל הותיק ויש לבדוק את נמל אתר האנרגיה באשקלון
כאפשרות לתת מענה לחקלאות הימית באזור הדרום .באזור המרכז וכהשלמה לצורך לתת מענה באזור חיפה,
אין מנוס בתכנון מעגנה ייעודית נפרדת עבור החקלאות הימית אשר לגביה יקבעו הצרכים והביקושים העתידיים
לתחו ם זה .בעניין זה ,צוות התכנון העלה אפשרות תיאורטית למיקומה של מעגנה ייעודית לחקלאות הימית
בחדרה בצמוד לנמל חח"י מצפון.
להלן חוות דעת מקצועית הנדסית ,אינג' זאב הוך ,חבר צוות התכנון.
 .1ישנו קונצנזוס סביב השולחן שלא ניתן לערב חקלאות ימית בתוך מרינות ליאכטות ואין מנוס ממעגנה
ייעודית נפרדת ,עבור חקלאות ימית
 .2הרעיון המוצע כאן ,יחד עם רציף  9באשדוד (ואולי גם רציפים  7ו ,)8 -יכולים להוות שני מרכזים ,אחד
בדרום הארץ ואחד בצפונה ,לעורף לוגיסטי לחקלאות הימית.
 .3הרעיון המוצע ממוקם מול מרכז הכובד של חוות הכלובים הנמצאת בים ,מערבית לחוף ,בין חיפה לחדרה.
 .4הרעיון המוצע כאן אינו מפריע לאף אחד:
• אינו גוזל מהציבור שום חוף רחצה.
• אינו נמצא בקרבת עיר או ישוב כלשהוא כך שאינו מהווה מטרד של ריחות.
• מוסתר נופית מכיוון היבשה
• אין קונפליקט עם רגישות אקולוגית
• אין פגיעה ארכיאולוגית.
• לא תהווה הפרעה סביבתית מבחינה סדימנטולוגית.
.5מתקיים העיקרון של "איחוד תשתיות" מכיוון שהמעגנה המוצעת נמצאת בצמוד לתחנת הכוח.
.6סיכוי לעלות בניה נמוכה יחסית בשל היות המעגנה צמודה ונעזרת בשוברי הגלים הקיימים של נמל חדרה.
.7המעגנה נמצאת בסמוך לכביש  )2כביש אורך ,כביש חיפה ת"א (וכביש  )65 -כביש רוחב ,כביש ואדי ערה
(עם גישת כביש נוחה ומידית למשאיות וכלי רכב בעלי אופי תעשייתי ,בדרכם אל ומהמעגנה לכל חלקי צפון
הארץ.

10ראה פרק 5
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סקיצה רעיונית
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נתוני הפרק מסתכמים באפשרויות הפיתוח המקסימליות התיאורטיות למקומות עגינה המסוכמות באיור
שלהלן.
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חלק ב'  -עקרונות מדיניות ,גישת התכנון ,מטרות ויעדים

עקרונות מדיניות תכנון מוצעת
גישת התכנון -מודל מעגנה ייחודי לישראל
יעדים ופרמטרים לגיבוש חלופה תכנונית
מעגנה גנרית
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עקרונות מדיניות תכנון מוצעת
רקע
להלן העקרונות אשר גובשו עם תום שלבי הניתוח שהוצגו בחלקו הראשון של מסמך זה .תחילה מוצגים מספר
עקרונות ראשיים המגדירים את מהות המעגנה ואת הרציונאל העומד מאחוריה .בנוסף לעקרונות אלו מצוינים
עקרונות נוספים הנוגעים בנקודות מפתח בתכנון ,פיתוח ותפעול מעגנות  .מטרת העקרונות ככלל היא להוות
מסגרת ראשית למדיניות המוצעת ממנה תתגבש בהמשך גישת התכנון -מודל כוללני למעגנה בישראל (פרק
 )8אשר יגזור מתוכו מטרות ,יעדים ופרמטרים לתכנון החלופה המוצעת (פרק .)9
עקרונות העל
•

•

•

מעגנה כמוקד עירוני וכמפגש עיר חוף וסביבה ימית  -מעגנה הנותנת מענה מרבי לכמות גדולה של
תושבים ומשרתת תפקיד ציבורי .מעגנה המתוכננת בצמוד לעורף עירוני גדול המתחבר אל הפיתוח בעורף
החוף ויוצרת נגישות של הציבור אל קו המים .פיתוח מעגנות הנסמך על עורף עירוני אינטנסיבי.
מעגנה כמרכז תרבות ימית  -מעגנות הנותנות מענה למגוון שימושים רחב הכולל ספורט ימי מעגנתי ,חינוך
ימי ,נופש ובידור בקרבת הים ,פעילות חינוך ,תרבות וחברה הקשורה לים  -פיתוח הון חברתי ותרבותי
ומתן מענה לביקושים של משתמשים מסוגים שונים מהמרחב הארצי והאזורי ולאפשר נגישותם למגוון רחב
של אפשרויות בילוי בצד המים.
מעגנה כמרכז נופש ותיירות ימית  -מעגנה התואמת לשילוב של פעילויות שייט ,נופש ימי ותיירות ימית
יוצאת ונכנסת ופעילויות תיירות פנים על המתקנים והתנאים הנדרשים לפעילותם .חלק מהמעגנות
תכלולנה ג ם משתמשים נוספים כגון כוחות ביטחון ,מחקר ימי ,חקלאות ימית ודייג .על כל המתקנים
והדרישות המתחייבות מפעילותם.
עקרונות נוספים

•
•

•
•
•

•

תכנון העומד בקו אחד עם ההמלצות הבינלאומיות לפיתוח סביבתי ,חברתי וכלכלי ובפרט נמצא בהלימה
עם מטרות פיתוח המרחב הימי והצמיחה הכחולה על עקרונותיהם הבינלאומיים והמקומיים
תכנון התואם את מגבלת פיתוח אזור חוף ים תיכון הישראלי – עקב מבנהו ורגישותו הגבוהה של אזור
החוף ,הסביבה החופית והתחרות הגבוהה על השימוש בו ,תכנון אזור החוף מאפשר כמות מוגבלת של
פיתוח מעגנות ושירותים נלווים.
פרספקטיבה אזורית  -חלוקת ההנאה משרותי מעגנה ופריסה מרחבית  -מעגנה כמוקד פעילות המשרת
אוכלוסייה אזורית ומקומית  -פריסת מעגנות על בסיס מרחבי שרות ואוכלוסייה קיימת וחזויה.
מתן מענה להיקף הפעילות העתידי של החינוך הימי במעגנות  -כולל מקומות עגינה ,שטחי תפעול מבנים
ומתקנים נדרשים כחלק מפעילות החינוך הימי במעגנה.
מקסום שטחי עגינה בכל אחת המעגנות הקיימות והמתוכננות בהתאם לתנאים מקומיים  -על מנת לספק
מענה לדרישה עתידית מחד ולצמצם את הפגיעה החוף מאידך – תכנון והקמה של קיבולת מקומות עגינה
ואחסון יבשתי מרבי תוך התחשבות במגבלות סביבתיות ומקומיות [עירוניות] ושילוב משתמשים רבים ככל
הניתן בשירותי המעגנה.
הבטחת תנאים ופעולות נדרשות להגנה על הסביבה – בכל מעגנה יש להבטיח את מתן המענה המתאים
לדרישות להגנת הסביבה הימית והחוף הן בשלב ההקמה והן בשלבי הפעילות השוטפת ,לרבות ניטור,
פינוי והטלת עודפי החול המצטברים ,התחשבות זהירה במשאבי החול והים ,שמירה על ערכי הטבע בים
ובחוף ,מניעת זיהום ים ,הפחתת ההשפעות על בתי גידול חופיים וימיים ומניעת פגיעה באזורים בעלי
ערכיות גבוהה.
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•
•

•

•
•

•
•

שמירת רצף המרחב החופי  -המרחב החופי כאזור חוף/נוף עירוני רציף ,מלווה במעבר חופשי מתוחזק
ורציף לאורך החוף ,אשר ככל הניתן ילווה בטיילת חופית.
מעגנה כפרויקט משותף לסקטור הציבורי והפרטי – למעגנה מגוון תועלות ציבוריות ישירות ועקיפות.
במקרה הישראלי ,המעגנה יכולה להיות פרויקט כלכלי עצמאי או משולב של סקטור ציבורי ופרטי ,יש לייצר
מנגנון של שיתוף פעולה בין הסקטור הציבורי לפרטי ליצירת פרויקט לטובת הציבור.
מעגנה כמרכז רווח עצמאי – הפעלה שוטפת של מעגנה צריכה להתבסס על היותה מרכז רווח על מנת
לכסות את עלויות התפעול ,החידוש והתחזוקה השוטפות ולאורך זמן ברמת שירות טובה לאור פרוגרמה
המגדירה את שימושי הקרקע ההכרחיים במעגנה.
יתרונות לגודל :יעילות בהקמה ,תפעול ותפיסת החוף .ככל שמעגנה גדולה יותר ,כך היא תביא לידי
יעילות תפעולית גבוהה יותר.
מתן גמישות תכנונית ותפעולית לשינויים עתידיים  -יש להבטיח את המתקנים והשירותים ההכרחיים
למשתמשי המעגנה תוך שמירת גמישות לשינויים עתידיים בסל סירות וגדלי כלי שיט ,הארכת רציפים,
הוספת אחסנה יבשה ואפשרות הרחבת מעגנות קיימות.
ניהול המעגנה  -הקמה והפעלת מעגנה באחריות גוף מנהל המתייחס למכלול הפעילויות במעגנה כולל
אחריות תקציבית לפעילות השוטפת ולתחזוקה הרב שנתית תוך עמידה בכל התקנים והחוקים.
הבטחת תנאים תכנוניים והנדסיים נדרשים – תכנון המבטיח תנאים מיטביים להקמה ולתפעול המעגנה ,
עמידה בסטנדרטים בינלאומיים נדרשים ואמות מידה מקומיות.
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גישת התכנון -מודל מעגנה ייחודי לישראל
רקע
עקרונות מדיניות התכנון המוצעת מתגבשים לקונספציה חדשנית למעגנות בהקשר הישראלי.
הצורך במודל
פתרון מקומי המותאם לתנאים מקומיים וייחודיים כולל התאמה למדיניות בינלאומית וזירה גלובלית מורכבת.
דבר אשר עומד בקנה אחד עם עיקרון הגלוקליות – רתימת החשיבה והפרקטיקה הגלובלית ,והתאמתה לרמה
הלוקלית תוך התחשבות בגורמים ,אתגרים ומאפיינים מקומיים היכולים להוות מינוף בהקשר לדגם הגנרי
הבינלאומי.
השיטה לגיבוש המודל
איגוד של ניתוח קווי מדיניות ראשוניים כתוצרי תובנות סקר מצב קיים ועיבודם לכדי עקרונות מדיניות ראשיים
ונוספים ,התבססות על החלוקה למרחבי שירות ותובנות ההיצע המקסימלי ביחס לתחזיות הביקושים.
מבנה המודל
•
•
•
•

זיהוי שלושת עקרונות מדיניות העל בתכנון ופיתוח מעגנות
זיהוי מתח היחסים בין שלושת עקרונות מדיניות העל – חברה ,סביבה וכלכלה
זיהוי המרכיבים פריסה אזורית ,תועלת ציבורית וצמיחה כחולה  -כעקרונות המנחים הנמתחים בין
חברה-סביבה וכלכלה
זיהוי המרכיבים הפנים מעגנתיים של תכנון והקמה ,תפעול וניהול ואיכות השירות  -כשלוש
פרספקטיבות נבדלות בעלות קשרים הדדים.
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זיהוי שלושת עקרונות מדיניות העל בתכנון ופיתוח מעגנות
קודקודיו של המשולש הראשי במודל מתייחסים למעשה לשלושת העקרונות הראשיים הנסקרים בפרק הקודם
בפירוט ומובאים להלן:
•
•
•

מעגנה כמרכז עירוני חופי – מתייחס למעגנה כמוקד עירוני וכמפגש עיר חוף וסביבה ימית
מעגנה כמרכז תרבות ,ספורט וחינוך ימי – מתייחס למעגנה הנותנות מענה למגוון שימושים בהיבט
חינוכי-תרבותי ימי.
מעגנה כמרכז נופש ותיירות ימיים  -מתייחס למעגנה התואמת לשילוב של פעילויות שייט ,נופש ימי
ותיירות ימית.

שלושת העקרונות ממצים את ביסוסה של המעגנה כמוקד או מרכז המשרת כמות מקסימלית של משתמשים
ושימושים תוך הישענות על החיבור בין המרחב הימי לזה החופי והעירוני.

זיהוי מתח היחסים בין שלושת עקרונות מדיניות העל – חברה ,סביבה וכלכלה

הרצון להתייחס למעגנה כתשתית ומתקן בר-קיימא וכמו כן ,כעולה מהעקרונות ,קווי המדיניות ותובנות תחזיות
הביקוש וההיצע ,זוהו שלושת מרכיבי המודל המקיים – סביבה ,חברה וכלכלה כמייצגים את המתח בין שני
עקרונות ראשיים במודל .כלומר כל אחד מהמרכיבים בא לידי ביטוי באופן בולט יותר (ולא בלעדי) על צלע שבין
שני קודקודים במודל המשולש.
•

•

•

סביבה – נמצאת בין עיקרון המעגנה כמודל עירוני  -חופי לבין היותה מרכז לנופש ותיירות ימית .ראשית
באה כאן לידי ביטוי ההחלטה התכנונית המקדימה לפיתוח מעגנות רק באזורים בעלי עורף עירוני אינטנסיבי
ובכך למנוע פגיעה סביבתית בחופים באזורים פתוחים .בנוסף ,עצם הבחירה במרכז נופש ותיירות עירוני
יש לו השלכות סביבתיות מעצם הקמתה ותפעולה השוטף של המעגנה ,דבר הדורש ניטור ופיקוח סביבתי
מחמיר ותדיר.
חברה – נמצא בין עיקרון המעגנה כמודל עירוני – חופי לבין היותה מרכז תרבות ספורט וחינוך ימי .בחלק
זה באים לידי ביטוי עקרונות של עידוד וצמיחה חברתית בהיותה של המעגנה מוקד אזורי ועירוני המושך
קהלים בעלי עניין בתחומי הים והשייט .מיצוב המעגנה כמרכז תרבות שמכיל מגוון מתקנים ופעילויות
למגוון קהלים ועונה על חוסר קיים במתקנים המעודדים את התרבות הימית בישראל ,כדוגמת הרחבה
משמעותית של פעילויות החינוך הימי ,שאינה מקבלת מענה מספק ,ראוי ,בטיחותי והעומד בתקנים מחוץ
למעגנה .בנוסף ,מרכז התרבות הימית מתעתד לשרת כמרכז ידע ולמידה ימי בדמות  -מתנ"ס ימי ,מוזיאון
ימי ,כיתות לימוד וסמינרים לקהל הרחב בנושא הים וחיבורו הפיזי והנופי של הים לעיר .זאת על ידי תכנון
ועיצוב עירוני מוקפד שביכולתם לתרום ,בנוסף להעלאת תחושת הרווחה של התושבים ,לחינוך הציבור
לאהבה ושמירת המשאב הימי והחופי.
כלכלה – נמצאת בין עיקרון המעגנה כמרכז תרבות ,חינוך וספורט ימי לבין היותה מרכז לנופש ותיירות
ימית .ראשית באים כאן לידי ביטוי עקרונות המעגנה כמוצר בעל תועלות ציבוריות והצורך במעגנה
שמחזיקה את עצמה מבחינה כלכלית .קיים מתח מסוים בין אוכלוסיות משתמשים המייצרות הכנסה
שוטפת ,כגון שייטים העוגנים במעגנה ,לבין הציבור הרחב שנהנה מפירותיה של המעגנה על ידי מגוון
השימושים החברתיים והכלכליים שהיא מייצרת .יש צורך ביצירת מעגנה מאוזנת מבחינה כלכלית -מקיימת
כך שתוכל לתמוך בעצמה מבחינת התפעול השוטף ולהמשיך לספק את השירותים החשובים שביכולתה
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לספק לכלל האוכלוסייה .עם זאת יש להדגיש כי היתכנותה הכלכלית של המעגנה לא תתבסס על שטחי
מגורים או שימושים אחרים שאינם בעלי קשר ישיר והכרחי לפעליותה של המעגנה .אלו יכול ויפותחו כחלק
מעורפה העירוני של המעגנה.
זיהוי המרכיבים :פריסה אזורית ,תועלת ציבורית וצמיחה כחולה
הפרספקטיבה לגבי עקרונות החברה ,הסביבה והכלכלה משתנה והפעם הם משווים לקודקודיו של משולש
פנימי שבין צלעותיו מזוהים מספר נושאים עיקריים הנמתחים ביניהם .אלו הם:
•

•

•

פריסה אזורית – נמצא בין עקרונות הסביבה והחברה .מתייחסת לעקרונות הפריסה האזורית והצורך
במתן היצע ושירותים שיוונים בראיה מרחבית (ראה פרק  ,)4בנוסף ,לפריסה המרחבית משמעויות
אזוריות מבחינת סדימנטולוגית ,אקולוגית ונופית שיש לקחתה בחשבון בפרמטרים שייבחנו בהמשך.
תועלת ציבורית – נמצא בין עקרונות החברה והכלכלה .מתבסס על עיקרון המעגנה כפרויקט לתועלת
הציבור ,כלומר הרצון ליצור מעגנה כלכלית מחד ומאידך פיתוח המעגנה כפרויקט המשרת ציבור גדול
ככל הניתן מאידך.
צמיחה כחולה – נמצא בין עקרונות הכלכלה והסביבה .מתבסס על עקרונות הצמיחה הכחולה וביניהם
זיהוי סקטורים לצמיחה כלכלית במרחב הימי המושתתים על עקרונות ברי קיימא .אחד הסקטורים הינו
תחום התיירות הימית הכוללת גם את נושא הנופש והשייט .יש לבחון כיצד ניתן לרתום את סקטור זה
לטובת פיתוח סקטורים נוספים בתחום הימים.
זיהוי המרכיבים :תכנון והקמה ,תפעול וניהול ואיכות השירות

התייחסות נוספת נוגעת לשלושת המרכיבים המהווים למעשה את המעגנה משלב הקמתה ולאורך ימיה חייה.
המרכיבים אומנם מבודלים אך מקיימים ביניהם קשרים הדוקים ומשפיעים זה על זה .כל אחד מהמרכיבים
מתקשר לעקרונות מסוימים וקווי מדיניות שהוצעו ושיפותחו בהמשך התהליך ובשל כך נמצאים אלו בלבו של
המודל אלו הם:
•

•
•

תכנון והקמה  -אלו למעשה מתייחסים בעיקר לעקרונות לחשיבה מקדימה בכל הנוגע לפיתוח ,הרחבה
וייעול של מעגנות כמו גם לפריסה האזורית ולגיבוש החלופה המרחבית לכשתתגבש בשלב מאוחר
יותר בעבודה.
תפעול וניהול  -מתייחס לשלב המעשה והתפעול השוטף של המעגנות ,אופן הניהול ,המודל הכלכלי
והתחזוקה.
איכות השירות – למעשה מרכיב זה מתקשר לשני המרכיבים (האמצעים) הקודמים ומהווה במידה
רבה את מטרתם .בתוכנית המתאר הארצית בא נושא זה לידי ביטוי בעיקר באמצעות קביעת
סטנדרטים למתקנים הכרחיים ,שימושי קרקע רצויים ואסורים ,תקינה הנדסית ופיזית וטיפול בנושאים
הדורשים תחזוקה שוטפת.
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פירוט עקרונות העל ותועלותיהם
בנוסף להיותם של עק רונות מדיניות העל מרכיבים את המודל הראשי שבואר לעיל"( ,המשולש הגדול") כל
אחד מהם נמצא מהווה למעשה את קודקודו של משלוש קטן פנימי שצלעותיו מתיחסות למרכיבים השונים
במודל בהתאם למיקומו.
כלומר ,בכל משולש פנימי שיוצג להלן (ראה מיקום משולש פנימי במשולש ראשי באילוסטרציה המוקטנת מצד
ימין למעלה באיורים) "תת מודל" ,קיים עיקרון מדיניות על אחד המהווה את הקודקוד או ה"נושא" המורכב
ממשולש שבצלעותיו העקרונות הנוספים שהוצגו לעיל .בתוך תת המודל מוצגות התועלות השונות העולות מכל
עיקרון מדיניות על.

תת מודל מספר  :1מרכז עירוני-חופי
מציג את תועולתיו העיקריות של עיקרון מדיניות המעגנה כמרכז העירוני-חופי .תת המודל מורכב משלושה
משולשים פנימיים שמטרתם  -עמידה על שלושת מרכיבי המפתח הפיזיים במעגנה הגנרית  :שטח המים
(הפנימי ביותר  -תפעולי) ,שטח מעגנה צמוד מים (הכולל גם שטחים שאינם תפעוליים) והעורף העירוני .ניתן
לראות כי שטח המעגנה (שתי המשולשים הפנימיים) מושפעים ומשפיעים על עורף המעגנה .בהיותה של
המעגנה מרכז עירוני-חופי היא תורמת להעשרת פעילות הפנאי העירונית ואזורית (שיווין מרחבי) תוך שמירת
המעבר הפתוח והרציף למעבר בחוף ושמירת ערכי טבע ומורשת.
תת מודל מספר  :2מרכז תרבות ,ספורט וחינוך ימי
מציג את תועלותיו העיקריות של עיקרון מדיניות המעגנה כמרכז תרבות ,ספורט וחינוך ימי .מציג מגוון תועלות
על הציר שבין השפעות מיקרו הרלוונטיות לאינדיבידואל ועד השפעות מאקרו רחבות הרלוונטיות לקולקטיב
והסביבה .ניתן לזהות את המתח שבין היתרונות או התועלות הכלכליות לבין אלו החברתיות והרצון לשמור על
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השניים באופן מאוזן .הרציונל הוא שסך כל התועלות המעגנה כמרכז תרבותי ,ספורטיבי ויחונכו תורמות לבסוף
להעצמת האזרח ,החברה והכלכלה כתועלת ציבורית כוללת.

תת מודל מספר  :3מרכז לנופש ותיירות ימיים
מציג את תועלותיו העיקריות של עיקרון המעגנה כמרכז לנופש ותיירות ימיים .בדומה לתת מודל  ,2תת המודל
מציג את התועלות על הציר שבין השפעת מיקרו למאקרו ומוסיף את עיקרון הספקטרום הטוען למקסום
האפקטיביות של עיקרון זה בהתאם לגדולה הכולל של המעגנה .זאת בהתבסס על עקרונות הצמיחה הכחולה
של פיתוח וצמיחת כלכלית מאוזנת ואימפקט סביבתי מינימלי.
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מטרות ,יעדים ופרמטרים לגיבוש חלופה תכנונית
רקע
בהתבסס על המודל הייחודי וקווי המדיניות המוצעים הוחלט לגזור מתוך המודל את עקרונות החברה – סביבה
– כלכלה המהווים את השלד המשותף לכלל העקרונות ולפתח על בסיסם מטרות מסגרת בשלב הראשון.
בשלב השני ,לכל מטרה יוקצו מספר יעדים וכל יעד מספר פרמטרים .האחרונים יגובשו למסגרת מתכללת
לצורך בחירה בחלופה תכנונית בשלב הבא בתוכנית (שלב ג').
מטרות
מטרות חברתיות
•

קידום החינוך והתרבות הימית בישראל והנגשתה לאוכלוסיות רבות ומגוונות

•

קידום מודעות ,ידע ותרבות ימית והעצמת הספורט והנופש בתחום הים והחוף

•

קידום בילוי ותרבות ימית וחופית אזורית תוך חתירה לשיוויון מרחבי

מטרות כלכליות
•

תרומה לצמיחה כלכלית-חברתית בהיבט המקומי והאזורי

•

חיזוק אפשרויות הנופש התיירות הימית והחופית בישראל כמנוע לצמיחת הכלכלה בישראל

מטרות סביבתיות
•

פיתוח תוך התחשבות זהירה במשאבי החול והים – הבטחת אמצעי הגנה על החוף החולי וניהול
משאב החול.

•

שמירה על ערכי הטבע בים ובחוף ומניעת זיהום ים וביצוע בקרה סביבתית הן בשלבי ההקמה והן
בתפעול השוטף

•

שמירת מעבר רציף לאורך החוף ונגישות הציבור למים

•

תמיכה בפתרונות שיקום והגנת חופים ומצוקים באופן מבוקר ובראייה מרחבית רחבה

יעדים – פרמטרים

יעדים להשגת מטרות חברתיות
היעד פיתוח ותפקוד המעגנה כמוקד אזורי למגוון אוכלוסיות
פרמטרים ליעד:
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•

היקף אוכלוסייה אזורית משורתת בשנת היעד – לשימושים השונים של המעגנה

•

מתן מענה לצרכי האוכלוסייה והשלמת פערים בהיבט האזורי

•

פוטנציאל העצמת שימושי עורף המעגנה כמוקד ציבורי [תכנון יעודי קרקע]

•

נגישות אזורית [רדיוס שרות ]

היעד :חיזוק תרומה הדדית בין מעגנה ועיר
פרמטרים ליעד:
•

יכולת העיר לתמיכה בפעילויות המעגנה [כלכלה]

•

אפשרות השתלבות עם הפיתוח העירוני בעורף המעגנה ובחוף

•

אפשרות פיתוח מרכז תרבות וחינוך ימי בסמוך למעגנה

•

התאמה למגמות פיתוח עירוניות

•

נגישות וחיבוריות לתח"צ ,רכב שרות וחרום

ה יעד :פיתוח מגוון אפשרויות תרבות ,נופש ,שייט וספורט וחינוך ימי
פרמטרים ליעד:
•

מתן מענה למגוון השימושים של החינוך והספורט הימי

•

אפשרות להעשרה והרחבת מגוון שימושים לקהל הרחב

•

תמיכה ומתן שירותים נדרשים למשתמשי ספורט חופי

היעד :התאמת המעגנות לדרישות המקומיות ולתנאים לאורך החוף
פרמטרים ליעד:
•

התאמה לתנאי המקום ואפשרויות ההשתלבות בפיתוח העירוני והאזורי

•

השתלבות במרחב החוף  -חיבור ראוי של המעגנה ואזורי החוף הגובלים

היעד :הסכמה ציבורית
פרמטרים ליעד:
•

הסכמות גורמים מעורבים וציבור

יעדים להשגת מטרות כלכליות:
היעד  :מעגנה כ"חי הנושא את עצמו"
פרמטרים ליעד:
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•
•

יעד הכרחי – הבטחת איזון כלכלי של פעילות המעגנה  -הכנסות המכסות את עלות התפעול והתחזוקה
לאורך שנים.
יעד רצוי  -הכנסות המכסות את עלות

ההשקעה11

היעד  :מקסום התועלת לציבור
פרמטרים ליעד:
•

מקסימום שירות לאזרח – צמידות לעורף עירוני אינטנסיבי

היעד  :אטרקטיביות לקהל המשתמשים
פרמטרים ליעד:
•

הבטחת מגוון שימושים ושירותים במעגנה  -הרמה וההיקף

•

נוחות השירות לעוגנים [עגינה וטיפול בסירות ושירותים נלווים]

•

פיתוח חזותי איכותי ומרחב ציבורי ראוי כולל הגנה והצללה

היעד  :אטרקטיביות לתיירים
פרמטרים ליעד:
•

אפשרות עגינה לתיירים באזורים אטרקטיביים

•

מעגנה אטרקטיבית  -רמה והיקף שירותים והנוחות לעוגנים.

•

מעגנה אטרקטיבית  -פיתוח חזותי איכותי ומרחב ציבורי ראוי

היעד  :השתלבות בכלכלה העירונית
פרמטרים ליעד:
•

פעילות כלכלית משלימה לפעילות העירונית

יעדים להשגת מטרות סביבתיות:

היעד :צמצום ההשפעה על משטר הסעת החול
פרמטרים ליעד:

 11ראה נספח .11.1
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מודל אפשרי לבחינה כלכלית של החזר ההון על ההשקעה והבטחת איזון כלכלי של פעילות המעגנה

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

•

מידת השפעת מיקום המעגנה על משטר הסעת החולות בסביבתה ופוטנציאל ההפרעה לו ואמצעי
התמודדות אפשריים.

היעד :צמצום ההשפעה על חופים סמוכים ועל המצוק החופי
פרמטרים ליעד:
•

מידת קרבת המעגנה לאזורים בהם קיים מצוק חופי ובחינת פוטנציאל יצירת אירוזיה בחופים סמוכים
(מצפון ומדרום) ואפשרויות ההגנה.

היעד :הפחתת ההשפעות על בתי גידול חופיים וימיים
פרמטרים ליעד:
•

מידת פוטנציאל הפגיעה של הפיתוח בבתי גידול חופיים וימיים בעלי ערכיות אקולוגית גבוהה.

היעד :צמצום הפגיעה באזורי חוף בעלי רגישות גבוהה
פרמטרים ליעד:
•

מידת התאמת מיקום המעגנה לשימושי קרקע חופיים וימיים קיימים ,אתרי עתיקות ,שטחים מוגנים
ואזורים בעלי ערכיות אקולוגית גבוהה ואפשרויות צמצום הפגיעה בהם.
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לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

מעגנה גנרית
ניתוח כללי
למעגנה הגנרית שתי מטרות עיקריות .הראשונה ,יצירת סטנדרט ומפרט הכוללים תנאים ,מרכיבים ואלמנטים
הכרחיים ואפשריים במעגנה בהקשר הישראלי .יצירת הסטנדרט נעשית בדמות מדיניות תכנון ודרישות
פרוגרמטיות" הנשענות על הסקירה הבינלאומית והמקומית המקיפה שהובאה בדו"ח שלב א' -סקר מצב קיים.
שנית ,איפיון המרכיבים השונים ההכרחיים והאפשריים במעגנה יהווה בסיס להשוואת המצב הקיים במעגנות
השונות במדינת ישראל.
המודל הגנרי מתבסס על ההנחה כי על מעגנה להיות בעלת היתכנות כלכלית בהיבט התפעולי (Self-
 .(sufficientכלומר ,להגיע לאיזון תפעולי על ידי מספר מינימלי של "עוגנים משלמים" .על פי הנתונים שבידנו,
מדובר בכ 700 -עוגנים משלמים שלצידם מספר מקומות עגינה נוסף המוקצה לטובת שימושים ומשתמשים
נוספים כגון חינוך ימי ותפעול .אין בפרק זה כוונה להתייחס להיבטים מיקרו מקומיים והתאמות ספציפיות
העולות מצרכים וביקושים נקודתיים ,אלא לבנות תבנית הערכה כוללת של ההכרחי המשותף במעגנה
הישראלית אל מול התוספות השונות האפשריות בה .בנוסף ,בשלב זה המודל אינו כולל הערכה או המלצה
לתמהיל ("סל סירות") כלי השייט הרצוי במעגנה אלא קובע כי על התמהיל להיות מגוון ככל הניתן לצורך מענה
על הביקושים המקומיים.
המודל הגנרי פורט את ההיבטים והתנאים השונים במעגנה – אלו ההכרחיים אל מול האפשריים בכל היבט
שלהלן :התנאים ההנדסיים והתכנון הפיזי במצד הימי והיבשתי ,מרכיבים סביבתיים ,תשתיות ותפעול ,היבטים
ניהוליים ,שירותים בשטח המעגנה ,היבטים כלכליים ,קשר עם עורף המעגנה והיבטים סטטוטוריים .בהיבטים
השונים מרכיבים כמותיים ואיכותיים בהתאם למרכיב הערכתי.
בחלקם של האלמנטים והמרכיבים השונים  ,אם בהיותם הכרחיים או אפשריים ,קיימים מרכיבים חסרים או
הערכה חלקית .לדוגמה ,מרכיבים הדורשים פירוט איכותני וכמותני אשר חסר את אחד המרכיבים .הדבר נובע
מתכליתו של המודל אשר נועד לתת מסגרת כוללנית ולשמור על מידה של גמישות מספקת להתאמת המעגנה
לצרכים וביקושים מקומיים .בנוסף ,נדגיש כי המודל הינו מודל מתפתח ודינמי אשר בשלבים מאוחרים יותר
של התכנית סביר ויעבור שינויים והתאמות בהתאם להחלטות ועדת ההיגוי ,קווי מדינות והפרוגרמה אשר
תתהווה בהמשך התכנית.
היבטים הנדסיים ותכנון פיזי – חלק מעגנה ימי

דרישות הכרחיות

אפשרויות נוספות

מדיניות תכנון
מדיניות תכנון
• שוברי גלים מסוגים שונים – אבנים (סלעים),
• תכנון שובר הגלים בהתאם לתנאי הים באתר המיועד
שריון בקוביות בטון (אנטיפרים) ,קיסונים
– [בטימטריה ,גלים ,רוחות ,זרמים ,סדימנטולוגיה
בשילוב מדרון אבן בצד הים.
וכד' ובכפוף לביצוע מודלים הידרודינמיים נומריים
ופיסיקליים לפי הצורך .שאיפה לרוחב ו/או גובה
דרישות פרוגרמתיות
לצמצום ה]Overtopping-
• התאמה לקיבולת סירות גבוהה יותר – [1000
• המעגנה כמקלט לכלי שייט מחוץ לאזור המשברים
–  1200ויותר ,חלקם באחסנה יבשה (.)25%
• הפרדת אזור עגינת כלי החינוך הימי משאר העוגנים
• הפרדה בין עגינת כלי שייט מסחריים וכלי שייט
תוך ווידוא יציאה בטוחה וקצרה לים הפתוח
פרטיים
דרישות פרוגרמתיות
• סל סירות המאפשר קבלת סירות עד שוקע
• רוחב פתח המעגנה ורוחב תעלה  -לפחות 40
 5.00מטר
מטר
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לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

עומק בתחום בריכת המעגנה () -5.50
עומק בתעלת הגישה ()- 6.00
אזור עגינה נפרד לסירות החינוך הימי
נגישות ימית – מיקום פתח המעגנה ותעלת
הגישה בעומק בטימטרי טבעי – –)-(6.00
 .)-(6.50מעבר לאזור משברי הגלים
מזחים פנימיים לעגינת סירות מגדלים שונים– .
רציפים צפים עם אפשרות לתנועה מעלה-מטה
 2.00מטר.
שטח דרוש לעגינה (בניצב למזח) בהתאם לשטח
הימי של המרינה ,בין  140ל 180-מ"ר לסירה.
רוחב תא העגינה משתנה לפי סל הסירות
במרינה בזמן נתון
ממשה לשימוש עוגני המרינה ולהורדת כלי שייט
של הציבור הרחב בגודל -XXX
שטח דרוש לעגינה במקביל להנגשה לנכים
מתקני עגינה וקשירת סירות מסוגים שונים –
קשירה לשרשרת תת-מימית  /מערכת עגינה תת
מימית
רציף אורחים נוסף לרציפים הרגילים
מתקני הגנה על הסירות

•

•
•
•
•

פתח כניסה ימי – עומק ורוחב נוחים עומק שטח
מעגנה המאפשר קבלת כלים גדולים (סופר-
יאכטה) .עומק מינמלי  5.5-ורוחב  50מטר
מינימום לכלים מעל  24מטר.
שוברי גלים מורחבים וארוכים-לפחות  200מטר
מעבר לפתח ליצירת תנאים נוחים ביותר
ליציאה גם בים סוער -
מעגנה "שקטה" ללא אגיטציה
רציף לכלי שייט של חיל הים
רציף לכלי שייט קטנים לשרות קבלנים ימיים
וחברות הגז (כלי שייט קטנים בלבד).

היבטים הנדסיים ותכנון פיזי – חלק מעגנה יבשתי

אפשרויות נוספות

דרישות הכרחיות
מדיניות תכנון
• שמירה על חיבוריות ,רציפות
טיילת חוף .
• הבטחת נגישות של תח"צ
• הבטחת נגישות ציבור לקו המים
• חיבור למרקם עירוני
דרישות פרוגרמתיות
• גישה וחנייה לרכב חרום ושירות
• מבנים הכרחיים לשרותים סניטרים למשתמשים
– כולל מלתחות ושירותים
• מבנים לטובת חינוך ימי -כיתות לימוד ומחסני
ציוד
• מבנה לטובת משרדי המעגנה
• שצ"פ כאחוז משטח עורף המעגנה
• נגישות לציבור (יבשתית) -מהעורף העירוני.
• שטח עורף מינימלי נדרש לתפעול מעגנה וטיפול
הכרחי בכלי שייט
• אחסנה לכלי שייט קטנים בשטח XXX
• מבנה למועדונים לפעילות נוער ומבוגרים
• גישה ייעודית לשטח המים לטובת חינוך ימי-
מדרון
• שטח ומבנים לשרותי המעגנה  -ממשה ,הספנה
וטיפול בסירות ,טרווליפט
• תחנת דלק
והמשכיות עם
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דרישות פרוגרמתיות
• מבנה למועדון שייטים
• שטח עורף להספנה יבשה
• שטחים לפיתוח מסחרי – בידור ,הסעדה ,פנאי.
• אפשרות מוגנת לסיור הולכי רגל על שובר גלים
• שטחי חניה עורפיים

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

היבטים סביבתיים

דרישות הכרחיות
מדיניות תכנון
• הגנה על החוף ,בדגש על נושא הסעת החולות,
בצידי המעגנה ובמידת הצורך – שוברי גלים או
אחר בכפוף לבדיקה במודלים הידרודינמיים
וסדימנטולוגים
• מניעת זיהום אוויר במספנות והתקנת אמצעים
למניעת זיהום אויר בשטח המספנה
• הבטחת התקנת אמצעים למניעת זיהום קרקע
ומי ים
• הבטחת חיבור מערכת הניקוז למפרידי
שמנים/דלקים טרם החיבור למערכת העירונית
• הבטחת חיבור מערכת ביוב לביוב המרכזי
ומערכת ניקוז
• הבטחת מתקני סילוק פסולת למשתמשים ,כולל
מתקן לאיסוף מצברים משומשים.
• הבטחת פעולות לפינוי פסולת וגריטת כלים לא
שמישים משטח המעגנה
• תחנת תדלוק מוגנת מחדירת נגר עילי ,בעלת
תשיות למניעת דליפות דלק
• הבטחת קיום אמצעים להתגוננות בעת אירוע
זיהום ימי של שמנים/דלק וחומרים מזהמים.
•
פיקוח
• ניטור קו החוף הסמוך למעגנה וביצוע פעולות
מתקנות עפ"י תוצאותיו ,זאת לאורך כל חיי
המעגנה.
• ניטור איכות מים וסדימנט באופן תדיר בשטח
הבריכה
• הבטחת איסוף וסילוק אשפה יבשה ופסולת
ביתית
• הבטחת חפירת וסילוק עודפי חול .הטלת החול
תבוצע בראייה מרחבית של החופים הסמוכים
ובכפוף לקבלת היתר הטלה
• התאמת הטיפול בסירות במעגנה לתקנים
בינלאומיים ובהתאם לחוקי ותקנות הגנ"ס
• עמידה בסטנדרטים בינ"ל קפדניים לשמירה על
היבטי סביבה במעגנות ,כדוגמת תקן "דגל כחול"
ניהול
• הבטחת ניקיון ואחזקת מתקנים
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אפשרויות נוספות
מדיניות תכנון
•

שוברי הגלים בצידי המעגנה ליצירת חופי רחצה
משלימים [ בכפוף לבדיקה במודלים
הידרודינמיים וסדימנטולוגים]

•

שימוש בבטון אקולוגי למבנים הימים.

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

היבטים ניהוליים

דרישות הכרחיות
מדיניות תכנון
• התנהלות מול תקנון מעגנה הכולל תנאים
תפעוליים ,ומסחריים כגון:
• שמירה על עתודת מקום לאורחים/תיירי
חוץ מסך קיבולת העגינה
• שמירה על אפשרות תחלופת כלים
בשטח המעגנה.
ניהול
• הפעלה ע"י חברה מנהלת/מנהלה
• צוות תפעול ואחזקה
• ניהול אבטחה (מצלמות ואמצעים אחרים)
• התנהלות מול תקנון מעגנה הכולל תנאים
תפעוליים ,ומסחריים כגון:
• ניהול וקביעת כללי התנהלות לשייטים
קבועים ולמשתמשים נוספים
פיתוח קשר ואינטראקציה עם מעגנות
•
אחרות.
• קביעת מחיר על פ שירותי חובה
בתשלום החודשי/שנתי
• קביעת שעות פעילות המרינה
למשתמשים שאינם חלק מהעוגנים
• תמריץ כלכלי לאחסנה יבשה-
משמעותי.

אפשרויות נוספות
מדיניות תכנון
•

הרחבת תחומי פעילות של חברה מנהלת:
•

שירותיים נוספים במסגרת תשלום
חודשי/שנתי.

•

אינטראקציה וניהול היבטי דייג/דייגים
במעגנות מוכרות כמעגנות דייג

•

ארגון אירועי תרבות/משטים
בינלאומיים

•

שרותים לתיירות חוץ.

•

מיקור חוץ לשירותים שונים.

שירותים בשטח המעגנה

דרישות הכרחיות
מדיניות תכנון:
• הסדרת פעילות במעגנה כולל אירועים ותחרויות
דרשות פרוגרמתיות
• שרותי עגינה למשתמשים קבועים ולאורחים כגון:
• שרותים סניטרים כולל מקלחות וחדר
כביסה
• אמצעי הכוונת סירות וטיפול בעגינה
• אמצעי אבטחה שוטפת ,כיבוי אש,
עזרה ראשונה
• תאי אחסון לציוד אישי של שייטים
• בתי מלאכה לכלי שייט
• אספקת מתח חשמלי ומים מתוקים
• שרותי חינוך ימי (משרד החינוך ,צופי ים ,זיו
נעורים וכו'):
• כיתות ,משרדים ,אחסון כלי שייט ,מלתחות
ושירותים בשטח כולל שלXXX:
• הנגשה לנכים
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אפשרויות נוספות
דרישות פרוגרמתיות נוספות תלויות מקום ואפשרויות
פיתוח
• ביקורת גבולות ומכס (חובה במעגנה
בינלאומית)
• שרותי הסעדה ובידור בהיקפים משתנים
• מסחר כללי בהיקפים משתנים
• מועדוני שייט וצלילה
• מועדון יאכטונרים פנאי ,מכון כושר בעורף
היבשתי
• שירותי תיקון כלי שייט מורחבים (מספנה
מורחבת)  -מפרשים ,גוף ,פיברגלס ,מכונה
וחשמל ועוד).
• חינוך ימי מורחב
• ספורט ימי פרטי
• מרכז לאגודת ספורט ימי שייט מסחרי
• בית ספר למשייטים
• בתי ספר לימאות/מגמת ימאות [תיכון]
• מבני ציבור בעלי זיקה ימית
סוכנויות בינלאומיות (שייט ,כלים)
•
לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

•
•
•
•

סדנא לשירותי תיקון כלי שייט בשטח של XXX
(מספנה בסיסית – למניעת זיהום וצורך תפעולי
בסיסי)
שערים לכניסה למזחים
לוח מודעות לתחזית מצב הים והוראות מנהל
הנמל
מסחר ייעודי (מזנון ,שייט ,דייג ,צלילה) בשטח
של XXX

•
•
•
•
•

תחנת מידע
תשתית להתחברות לתקשורת טלפון
כספומט
חנויות ציוד ימי לכלי שייט
השכרת רכב

היבטים כלכליים

דרישות הכרחיות
מדיניות תכנון
•
•
•

הבטחת התכנות כלכלית לתפעול ותחזוקה שוטפת
כולל שימושים ושרותים מסחריים נושאי רווח
הבטחת מקומות עגינה [ייעודי] לתיירים כחלק
ממנגנון כלכלי לתפעול המעגנה
הבטחת מבנים להשכרה בשטח המעגנה – מועדוני
שייט ,ציוד וכיו"ב

אפשרויות נוספות
מדיניות תכנון
• גמישות לעגינה כפולה
• פיתוח כלכלי נלווה בעורף המעגנה להבטחת
אפשרות הקמת המעגנה

הקשר עם עורף המעגנה

דרישות הכרחיות
מדיניות תכנון
שמירה על מעבר חופשי לאורך החוף צפון-דרום
דרישות פרוגרמתיות
• נגישות הולכי רגל מהעורף הישובי אל המעגנה
• נגישות רכב שירות ,חירום ומשתמשים מהעורף
היישובי
• נגישות תחבורה ציבורית מהעורף הישובי אל
המעגנה
• הנגשה לנכים
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אפשרויות נוספות
דרישות פרוגרמתיות נוספות בהתאם לאפשרויות
בעורף
• נגישות רכב למבקרים
• שטחי חניה עורפית למשתמשים ומבקרים
• שימושים מסחריים משלימים – מסחר והסעדה
• שימושי תיירות ונופש בעורף המעגנה –
מלונאות ,בידור וכו'
• שימושים עירוניים כלליים – מגורים ,מסחר
ובידור עירוני – בעורף המעגנה העירוני ולא
בשטח המעגנה.
• שבילי אופניים.

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

היבטים סטטוטורים

אפשרויות נוספות

דרישות הכרחיות
מדיניות תכנון
 אישור מוסדות תכנון• הכרה תכנונית
סטטוטורים ארציים ומקומיים
• תסקיר השפעה על הסביבה לשלב התכנון
הסטטוטורי וכן מסמך סביבתי כחלק מהבקשה
להיתר הבניה.
פיקוח
• רישוי המעגנה ע"פ צו הנמלים
• עמידה בתקנים מחייבים – בטיחות ,סביבה,
פקוח כניסות מבקרים מחו"ל,
• רישוי עסקים בתוך המעגנה
• תכנית ניטור וטיפול במטרדים במעגנה ובחופים
הסמוכים
• היתרי הזרמה  /הטלה לים של החול הנאסף
מהמעגנה ע"פ ועדה בין משרדית למתן היתרי
הטלה בריכוז אגף ים וחופים

השוואת המעגנות בישראל למודל המעגנה הגנרי

המודל הגנרי למעגנה בישראל הינו תוצר נלווה לתהליך העבודה על שלביו השונים .למעשה מדובר במודל
אשר מתפתח ומתעדכן במקביל לתהליך העבודה .המודל מפותח בהתאם לתהליכי למידה (שלב א' ו-ב')
ופיתוח מתודלוגיות תכנון (שלבי העבודה הבאים) .כאמור ,אין מדובר במודל הסופי שכן שינויים ותוספות בשלבי
העבודה הבאים יכול ויביאו לתמורות שונות במודל .בנוסף יש להדגיש כי בשלב זה ,כי חלק מהקטגוריות
השונות במודל אינן נמצאות בהכרח תחת ה"מנדט" של תוכנית המתאר העתידית .מטרתן של הקטגוריות היא
להצביע על חוסרים ,ליקויים והצלחות ולשרטט מצב קיים כוללני ,שייתכן ,ובסבירות גבוהה ,והוא תוצר נלווה
של תכנון קודם.
להלן תבוצע השוואה קטגורית עיקרית של המודל הגנרי אל מול המעגנות השונות בישראל .בהנחה שהמודל
הגנרי מהווה מצב אידיאלי או "רצוי" של מעגנה בישראל ,הקטגוריות השונות תקבלנה אינדיקטורים שונים
בהתאם לסולם הנורמטיבי הבא:
✓ 'המצוי עולה בקנה אחד עם הרצוי'
' המצוי עונה באופן חלקי או גבולי על הרצוי'
' המצוי לוקה בחסר ביחס לרצוי'
מעגנת אשקלון
קריטריון
כללי
חלק ימי
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תת קריטריון
קיבולת מקומות עגינה
מאושרת

מעגנה נחקרת
600

מעגנה
גנרית
600

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

השוואה
✓

עורף פנים
המעגנה.
כללי

עורף פנים
המעגנה.
שירותים
נדרשים

חינוך ימי

כלכלה
וניהול
הכרה
סטטוטורית

היבטים
סביבתיים

היבטים
תפעוליים

דייג
(במידה
וקיים)
משתמשים
אחרים
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ניצול מקומות עגינה
בפועל
עומק פתח כניסה ימי
עמוק בריכת עגינה
שיטת עגינה

400

100%



מתוכנן  4.0 – 6.0קיים  4.0מ'
 4.0מ' מתוכנן וקיים
פיילים בין סירות

שטח מים ממוצע לסירה

 138.0מ"ר

ממשה
סוג ורמת נאותה
רציפים/מזחים
שטח ציבורי פתוח
במעגנה
גישה וחנייה לרכב חרום
ושירות
נגישות הציבור לקו המים
מקום אחסנה לכלי שייט
קטנים
שירותי עגינה –חשמל,
מים
שירותים סניטרים
מקלחות ,מלתחות ,וכו'
שירותים הכרחיים לטיפול
בסירות
מבנה ושירותים משרדיים
מבנה ייעודי לכתות/ניהול
שטח תפעולי במים.
שטח תפעולי בעורף
הצמוד
חברה מנהלת/שיטת זיכיון
היתכנות כלכלית לתפעול
תכנית מפורטת מאושרת
רישוי על פי צו הנמלים
עמידה בתנאים נדרשים
מעגנה מוכרת רספ"ן
אמצעי הגנות על החוף
והמצוק
אמצעים למניעת זהום
קרקע ומי ים
ניהול הצטברות חול
פעילות בהתאם לתקנים
בינ”ל
אחזקה וטיפול שוטף
במעגנה ובעורף צמוד
טיפול הכרחי בסירות כולל
הרמה
שירותים למחזיקי הסירות
הסדרת פעילות נפרדת
שרותים צמודים הכרחיים

קיים *2
מזחים מאלמנטים טרומים [בטון]

6.0
4.0
ללא
פיילים
170-180
מ"ר
נדרש
נדרש

✓
✓


✓
✓

קיים במידה נאותה

נדרש

✓

גישה לרכב שרות וחרום לשטח
מספנה וחיבור למעגנה
נגישות טובה
חלקי ובכמות נמוכה

נדרש

✓

נדרש
נדרש

✓
✓

קיים

נדרש

✓

קיים

נדרש

✓

קיים בשטח מספנה

נדרש

✓

קיים
במבנים יבילים
קיים
חלק מהשטח הציבורי ,אין
הפרדה
חברה כלכלית אשקלון
רווחים מועברים לעירייה
קיים
קיים
קיים
קיים
חלקי

נדרש
נדרש
נדרש
נדרש

✓
✓
✓
✓

נדרש
נדרש
נדרש
נדרש
נדרש
נדרש
נדרש

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

קיים

נדרש

✓

קיים
אין "דגל כחול"

נדרש
מומלץ

✓
✓

קיים

נדרש

✓

קיים כולל מנוף  100טון

נדרש

✓

קיים
לא מוסדר
לא קיים

נדרש
נדרש
נדרש

✓
✓
✓

משטרה וכוחות בטחון
חקלאות ימית
משק הגז

קיים
לא קיים
לא קיים

לא הכרחי
לא הכרחי
לא הכרחי
לרמן אדריכלים ומתכנני ערים



לא רלוונטי
לא רלוונטי
לא רלוונטי

מחקר ימי

לא הכרחי

לא קיים

לא רלוונטי

מעגנת אשדוד
קריטריון
כללי
חלק ימי קיבולת מקומות עגינה
מאושרת
ניצול מקומות עגינה
בפועל
עומק פתח כניסה ימי
עמוק בריכת עגינה
שיטת עגינה

תת קריטריון

שטח מים ממוצע מתוכנן
לסירה
ממשה
סוג ורמת נאותה
רציפים/מזחים
עורף פנים שטח ציבורי פתוח
המעגנה .במעגנה
כללי גישה וחנייה לרכב חרום
ושירות
נגישות הציבור לקו המים
עורף פנים
המעגנה.
שירותים
נדרשים

חינוך ימי

כלכלה
וניהול
הכרה
סטטוטורית

היבטים
סביבתיים

היבטים
תפעוליים
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שירותי עגינה :חשמל,
מים
שירותים סניטרים
מקלחות ,מלתחות ,וכו'
שירותים הכרחיים לטיפול
בסירות
מבנה לשירותים משרדיים
מבנה ייעודי לכתות/ניהול
שטח עגינה במים.
שטח תפעולי בעורף
הצמוד
חברה מנהלת/שיטת זיכיון
היתכנות כלכלית לתפעול
תכנית מפורטת מאושרת
רישוי על פי צו הנמלים
עמידה בתנאים נדרשים
מעגנה מוכרת רספ"ן
אמצעי הגנות על החוף
והמצוק
אמצעים למניעת זהום
קרקע ומי ים
ניהול הצטברות חול
פעילות בהתאם לתקנים
בינ”ל
אחזקה וטיפול שוטף
במעגנה ובעורף צמוד

מעגנה נחקרת

מעגנה
גנרית
600

✓

390

100%

✓

 5-6מ'
 4.5-5מ'
מוריניגים ומצופים תת מימיים

קיים
מזחים מאלמנטים טרומים
[בטון]  -מוזנח
מצומצם ,ומגודר וברמת אחזקה
לא ראויה
קיים לשרותים מחוץ לשטח
המעגנה
מוגבלת ברובה – גדרות וחוסר
בשטח בקרבה לשפת המים
קיים

6.0
4.0
ללא
פיילים
170-180
מ"ר
נדרש
נדרש

✓
✓
✓

✓
✓

נדרש



נדרש



נדרש



נדרש

✓

קיים מחוץ לתחום המעגנה

נדרש

✓

קיים

נדרש

✓

קיים מחוץ לתחום המעגנה
קיים מחוץ לתחום המעגנה
מוקצה שטח לחינוך ימי לפי
הנדרש
קיים מחוץ לתחום המעגנה

נדרש
נדרש
נדרש

✓
✓
✓

נדרש

✓

פרטית -סיום זיכיון בסוף 2021
אין מידע
קיים
קיים
חלקי
קיים
לא נדרש

נדרש
נדרש
נדרש
נדרש
נדרש
נדרש
נדרש



✓
✓
✓
✓
✓

קיים

נדרש

✓

קיים
חלקי  -אין דגל כחול

נדרש
מומלץ

✓
✓

מצומצמת וברמה ירודה

נדרש

✓

550

 180מ"ר

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

השוואה

✓

טיפול הכרחי בסירות כולל
הרמה
שירותים למחזיקי הסירות
דייג הסדרת פעילות נפרדת
(במידה שרותים צמודים הכרחיים
וקיים)
משתמשים משטרה וכוחות בטחון
אחרים חקלאות ימית
משק הגז ואחרים
מחקר ימי

קיים

נדרש

קיים מחוץ לתחום המעגנה
אין פעילות דייג
אין פעילות דייג

נדרש
נדרש
נדרש

✓
לא רלוונטי
לא רלוונטי

אין פעילות
אין פעילות
יש מקום לכלים הנדסיים
אין פעילות

לא הכרחי
לא הכרחי
לא הכרחי
לא הכרחי

לא רלוונטי
לא רלוונטי
לא רלוונטי
לא רלוונטי

✓

מעגנת יפו
קריטריון
כללי
חלק ימי קיבולת מקומות עגינה
מאושרת
ניצול מקומות עגינה
בפועל
עומק פתח כניסה ימי
עומק בריכת עגינה

תת קריטריון

שיטת עגינה

עורף פנים
המעגנה.
כללי
עורף פנים
המעגנה.
שירותים
נדרשים

חינוך ימי

כלכלה
וניהול
הכרה
סטטוטורית
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מעגנה נחקרת
220
220
 2.5מ'
 1.5-2.5מ' .במקומות ספציפיים
 4מ'
סינקרים

השוואה

מעגנה
גנרית
600



100%

✓

6.0
4.0




ללא
פיילים
170-180
מ"ר
נדרש
נדרש

✓

✓
✓
✓

שטח מים ממוצע לסירה

 115מ"ר

ממשה
סוג ורמת רציפים/מזחים

קיים
מעורב :צפים ,קשורים
לסינקרים ,בטון קבוע  -מוזנח
קיים

נדרש

חלקי ,חולק מרחב עם שצ"פ

נדרש

✓

מלאה
קיים

נדרש
נדרש

✓
✓

קיים

נדרש

✓

קיים ומוגבל – מנוף מיושן

נדרש

✓

קיים
קיים כחלק ממבנה עירוני
(עתיק)
קיים
מעורב עם שצ"פ

נדרש
נדרש

✓
✓

נדרש
נדרש

✓
✓

חברה עירונית ,עבר ל"אתרים"
לא קיים ללא שטחי המסחר
קיים
קיים (כנמל)
קיים
קיים

נדרש
נדרש
נדרש
נדרש
נדרש
נדרש

✓
✓
✓
✓
✓
✓

שטח ציבורי פתוח
במעגנה
גישה וחנייה לרכב חרום
ושירות
נגישות הציבור לקו המים
שירותי עגינה –חשמל,
מים
שירותים סניטרים
מקלחות ,מלתחות ,וכו'
שירותים הכרחיים לטיפול
בסירות
מבנה ושירותים משרדיים
מבנה ייעודי לכתות/ניהול
שטח תפעולי במים.
שטח תפעולי בעורף
הצמוד
חברה מנהלת/שיטת זיכיון
היתכנות כלכלית לתפעול
תכנית מפורטת מאושרת
רישוי על פי צו הנמלים
עמידה בתנאים נדרשים
מעגנה מוכרת רספ"ן

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים



היבטים
סביבתיים

היבטים
תפעוליים

אמצעי הגנות על החוף
והמצוק
אמצעים למניעת זהום
קרקע ומי ים
ניהול הצטברות חול
פעילות בהתאם לתקנים
בינ”ל
אחזקה וטיפול שוטף
במעגנה ובעורף צמוד
טיפול הכרחי בסירות כולל
הרמה
שירותים למחזיקי הסירות
הסדרת פעילות נפרדת
שרותים צמודים הכרחיים

דייג
(במידה
וקיים)
משתמשים משטרה וכוחות בטחון
אחרים
חקלאות ימית

לא נדרש במקרה זה

נדרש

✓

קיים

נדרש

✓

נדרש
מומלץ

✓
✓

נדרש

✓

נדרש

✓

נדרש
נדרש
נדרש

✓

✓

קיים
חלקי – אין דגל כחול
רמה ירודה פרט לשטחי מסחר
חדשים
קיים – כושר הרמה מוגבל
קיים
לא קיים
קיים – מוזנח עתיד לעבור
שיפוץ
לא קיים
לא קיים

משק הגז ואחרים

לא קיים

מחקר ימי

לא קיים

לא
הכרחי
לא
הכרחי
לא
הכרחי
לא
הכרחי

לא רלוונטי
לא רלוונטי
לא רלוונטי
לא רלוונטי

מעגנת תל אביב
קריטריון
כללי
חלק ימי קיבולת מקומות עגינה
מאושרת
ניצול מקומות עגינה
בפועל
עומק פתח כניסה ימי
עומק בריכת עגינה
שיטת עגינה

תת קריטריון

מעגנה
גנרית
600



320

100%

✓

 4.0מ'
 2.0-4.0מ'
מצופים לכבל תת מימי

6.0
4.0
ללא
פיילים
170-180
מ"ר
נדרש
נדרש

✓
✓
✓

✓
✓

נדרש

✓

נדרש

✓

נגישות חלקית בלבד ומוגבלת
נגישות מלאה שלא קיימת בשום
מרינה אחרת
קיים

נדרש

✓

נדרש

✓

קיים

נדרש

✓

300

שטח מים ממוצע לסירה

 93מ"ר

ממשה
סוג ורמת רציפים/מזחים

קיים
בטון תרומי על מצופים עם
עמודי עיגון בעלי גלגיליות –
רמה טובה
קיים בחלק המזרחי אך אינו זמין
ומזמין ברובו
קיים

עורף פנים שטח ציבורי פתוח
המעגנה .במעגנה
כללי גישה וחנייה לרכב חרום
ושירות
נגישות הציבור לקו המים
עורף פנים שירותי עגינה –חשמל,
המעגנה .מים
שירותים סניטרים
שלב ב' | 127

מעגנה נחקרת

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

השוואה



שירותים
נדרשים
חינוך ימי

כלכלה
וניהול
הכרה
סטטוטורית

היבטים
סביבתיים

היבטים
תפעוליים

מקלחות ,מלתחות ,וכו'
שירותים הכרחיים לטיפול
בסירות
מבנה ושירותים משרדיים
מבנה ייעודי לכתות/ניהול
שטח תפעולי במים.
שטח תפעולי בעורף
הצמוד
חברה מנהלת/שיטת זיכיון
היתכנות כלכלית לתפעול
תכנית מפורטת מאושרת
רישוי על פי צו הנמלים
עמידה בתנאים נדרשים
מעגנה מוכרת רספ"ן
אמצעי הגנות על החוף
והמצוק
אמצעים למניעת זהום
קרקע ומי ים
ניהול הצטברות חול
פעילות בהתאם לתקנים
בינ”ל
אחזקה וטיפול שוטף
במעגנה ובעורף צמוד
טיפול הכרחי בסירות כולל
הרמה
שירותים למחזיקי הסירות
הסדרת פעילות נפרדת
שרותים צמודים הכרחיים

דייג
(במידה
וקיים)
משתמשים משטרה וכוחות בטחון
אחרים חקלאות ימית
משק הגז ואחרים
מחקר ימי

קיים

נדרש

✓

קיים
קיים במבנים יבילים
קיים
קיים בתוך מתחם מבנים יבילים

נדרש
נדרש
נדרש
נדרש

✓
✓
✓
✓

אתרים – חברה כלכלית
אינו כלכלי תפעולית בלבד
קיים
קיים
קיים
קיים
קיים

נדרש
נדרש
נדרש
נדרש
נדרש
נדרש
נדרש

✓

✓
✓
✓
✓
✓

קיים

נדרש

✓

קיים
קיים – יש דגל כחול

נדרש
נדרש

✓
✓

קיים – רמה נאותה

נדרש

✓

קיים  -טרווליפט

נדרש

✓

קיים
אין פעילות דייג
אין פעילות דייג

נדרש
נדרש
נדרש

✓
✓
✓

קיים
לא קיים
לא קיים
לא קיים

לא הכרחי
לא הכרחי
לא הכרחי
לא הכרחי

✓
לא רלוונטי
לא רלוונטי
לא רלוונטי

מעגנת הרצליה
קריטריון
כללי
חלק ימי קיבולת מקומות עגינה
מאושרת
ניצול מקומות עגינה
בפועל
עומק פתח כניסה ימי
עומק בריכת עגינה
שיטת עגינה

תת קריטריון
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מעגנה נחקרת

מעגנה
גנרית
600

✓

730

100%

✓

 5.5מ'
 5.5 – 2.8מ'
מורינגים בעיקר

 6.0מ'
 4.0מ'
ללא
פיילים
170-180
מ"ר
נדרש

✓
✓
✓

700

שטח מים ממוצע לסירה

160

ממשה

קיים

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

השוואה

✓
✓

סוג ורמת רציפים/מזחים
עורף פנים
המעגנה.
כללי
עורף פנים
המעגנה.
שירותים
נדרשים

חינוך ימי

כלכלה
וניהול
הכרה
סטטוטורית

היבטים
סביבתיים

היבטים
תפעוליים

שטח ציבורי פתוח
במעגנה
גישה וחנייה לרכב חרום
ושירות
נגישות הציבור לקו המים
שירותי עגינה –חשמל,
מים
שירותים סניטרים
מקלחות ,מלתחות ,וכו'
שירותים הכרחיים לטיפול
בסירות
מבנה ושירותים משרדיים
מבנה ייעודי לכתות/ניהול
שטח תפעולי במים
שטח תפעולי בעורף
הצמוד
חברה מנהלת/שיטת זיכיון
היתכנות כלכלית לתפעול
תכנית מפורטת מאושרת
רישוי על פי צו הנמלים
עמידה בתנאים נדרשים
מעגנה מוכרת רספ"ן
אמצעי הגנות על החוף
והמצוק
אמצעים למניעת זהום
קרקע ומי ים
ניהול הצטברות חול
פעילות בהתאם לתקנים
בינ”ל
אחזקה וטיפול שוטף
במעגנה ובעורף צמוד
טיפול הכרחי בסירות כולל
הרמה
שירותים למחזיקי הסירות
הסדרת פעילות נפרדת
שרותים צמודים הכרחיים

דייג
(במידה
וקיים)
משתמשים משטרה וכוחות בטחון
אחרים חקלאות ימית
משק הגז ואחרים
מחקר ימי

בטון על עמודים מוחדרים
לקרקע
קיים משמעותי

נדרש

✓

נדרש

✓

קיים

נדרש

✓

קיים
קיים

נדרש
נדרש

✓
✓

קיים

נדרש

✓

קיים

נדרש

✓

קיים
קיים
קיים
קיים

נדרש
נדרש
נדרש
נדרש

✓

החברה לפיתוח תיירות – חברה
עירונית
קיים
קיים
קיים
קיים
קיים
קיים

נדרש

✓

נדרש
נדרש
נדרש
נדרש
נדרש
נדרש

✓
✓
✓
✓
✓
✓

קיים

נדרש

✓

קיים
קיים – יש דגל כחול

נדרש
נדרש

✓
✓

קיים

נדרש

✓

קיים

נדרש

✓

קיים
לא קיים
לא קיים

נדרש
נדרש
נדרש

✓
✓
✓

קיים
לא קיים
לא קיים
קיים

לא הכרחי
לא הכרחי
לא הכרחי
לא הכרחי

מעגנת שביט
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לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

✓

✓
לא רלוונטי
לא רלוונטי
✓

קריטריון
כללי
חלק ימי קיבולת מקומות עגינה
מאושרת
ניצול מקומות עגינה
בפועל
עומק פתח כניסה ימי
עומק בריכת עגינה
שיטת עגינה

תת קריטריון

עורף פנים
המעגנה.
כללי
עורף פנים
המעגנה.
שירותים
נדרשים

חינוך ימי

כלכלה
וניהול
הכרה
סטטוטורית

היבטים
סביבתיים

היבטים
תפעוליים

דייג
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מעגנה נחקרת

מעגנה
גנרית
600



360

100%

✓

3.70-3.80
3.70-3.80
מצופים מעוגנים תת מימית

6.0
4.0
ללא
פיילים
170-180
מ"ר
נדרש
נדרש


✓
✓

✓
✓


380

השוואה

שטח מים ממוצע לסירה

 171מ"ר

ממשה
סוג ורמת רציפים/מזחים

קיים
מספר סוגים :צפים מעץ ,בטון
קבועים.
מוגבל אינו מזמין

נדרש

קיים

נדרש

✓

מוגבלת אינה מזמינה
קיים

נדרש
נדרש


✓

קיים

נדרש

✓

קיים

נדרש

✓

קיים
אין
אין
אין

נדרש
נדרש
נדרש
נדרש

✓




ח"ני
גרעון -לא כלכלי
לא קיים
קיים – מעגנת דייג
חלקי
מאושרת בנספח לתקנות
הנמלים (מעגנות)
לא נדרש

נדרש
נדרש
נדרש
נדרש
נדרש
נדרש

✓


✓
✓
✓

נדרש

✓

קיים

נדרש

✓

כמעט ולא נדרש אך קיים
קיים

נדרש
מומלץ

✓
✓

קיים רמה בינונית

נדרש

✓

קיים כושר הרמה מוגבל

נדרש

✓

קיים
חלקית -מזח נפרד ומחסנים
קיים

נדרש
נדרש
נדרש

✓
✓
✓

שטח ציבורי פתוח
במעגנה
גישה וחנייה לרכב חרום
ושירות
נגישות הציבור לקו המים
שירותי עגינה –חשמל,
מים
שירותים סניטרים
מקלחות ,מלתחות ,וכו'
שירותים הכרחיים לטיפול
בסירות
מבנה ושירותים משרדיים
מבנה ייעודי לכתות/ניהול
שטח תפעולי במים.
שטח תפעולי בעורף
הצמוד
חברה מנהלת/שיטת זיכיון
היתכנות כלכלית לתפעול
תכנית מפורטת מאושרת
רישוי על פי צו הנמלים
עמידה בתנאים נדרשים
מעגנה מוכרת רספ"ן
אמצעי הגנות על החוף
והמצוק
אמצעים למניעת זהום
קרקע ומי ים
ניהול הצטברות חול
פעילות בהתאם לתקנים
בינ”ל
אחזקה וטיפול שוטף
במעגנה ובעורף צמוד
טיפול הכרחי בסירות כולל
הרמה
שירותים למחזיקי הסירות
הסדרת פעילות נפרדת
שרותים צמודים הכרחיים

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

✓

אחרים

משטרה וכוחות בטחון
חקלאות ימית
משק הגז ואחרים
מחקר ימי

לא הכרחי
לא הכרחי
לא הכרחי
לא הכרחי

לא קיים
בדיקת היתכנות
לא קיים
לא קיים

לא רלוונטי
נבדק בצורה נפרדת
לא רלוונטי
לא רלוונטי

מעגנת עכו
קריטריון
כללי
חלק ימי קיבולת מקומות עגינה
מאושרת
ניצול מקומות עגינה
בפועל
עומק פתח כניסה ימי
עומק בריכת עגינה
שיטת עגינה

תת קריטריון

שטח מים ממוצע לסירה
ממשה
סוג ורמת רציפים/מזחים
עורף פנים
המעגנה.
כללי

שטח ציבורי פתוח
במעגנה
גישה וחנייה לרכב חרום
ושירות
נגישות הציבור לקו המים
שירותי עגינה –חשמל,
מים
שירותים סניטרים
מקלחות ,מלתחות ,וכו'
שירותים הכרחיים לטיפול
בסירות
מבנה ושירותים משרדיים
מבנה ייעודי לכתות/ניהול
שטח תפעולי במים.
שטח תפעולי בעורף
הצמוד
חברה מנהלת/שיטת זיכיון
היתכנות כלכלית לתפעול

הכרה
סטטוטורית

תכנית מפורטת מאושרת
רישוי על פי צו הנמלים
עמידה בתנאים נדרשים
מעגנה מוכרת רספ"ן
אמצעי הגנות על החוף
והמצוק
אמצעים למניעת זהום
קרקע ומי ים
ניהול הצטברות חול

עורף פנים
המעגנה.
שירותים
נדרשים

חינוך ימי

כלכלה
וניהול

היבטים
סביבתיים
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מעגנה
גנרית
600



130

100%

✓

3.5
2.5
עמודים (פיילים) וחלק קטן עם
מצופים
 138מ"ר
לא קיים
Cרמה נמוכה חוץ מקצה ה
ששופץ – "מלכת עכו".
לא קיים

6.0
4.0
ללא
פיילים
170-180
מ"ר
נדרש
נדרש








נדרש



מוגבל

נדרש

✓

מוגבלת
קיים – לא מוסדר

נדרש
נדרש

✓
✓

לא קיים

נדרש



לא קיים

נדרש



לא קיים
קיים מתוכנן מבנה חדש
קיים
קיים כחלק משצ"פ

נדרש
נדרש
נדרש
נדרש


✓
✓
✓

אין ניהול מוסדר
אין דמי עגינה חלק משלמים
לחברה לפיתוח עכו
מתוכננת
קיים
לא קיים
קיים
לא רלוונטי

נדרש
נדרש




נדרש
נדרש
נדרש
נדרש
נדרש

✓
✓

✓
✓

לא קיים

נדרש



קיים –

נדרש

✓

130
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היבטים
תפעוליים

פעילות בהתאם לתקנים
בינ”ל
אחזקה וטיפול שוטף
במעגנה ובעורף צמוד
טיפול הכרחי בסירות כולל
הרמה
שירותים למחזיקי הסירות
הסדרת פעילות נפרדת
שרותים צמודים הכרחיים

דייג
(במידה
וקיים)
משתמשים משטרה וכוחות בטחון
אחרים חקלאות ימית
משק הגז ואחרים
מחקר ימי

שלב ב' | 132

לא קיים -אין דגל כחול

מומלץ



ברמה מאוד ירודה בעיקר הצד
השייך לדייגים
לא קיים

נדרש



נדרש



לא קיים
יש הפרדה בין פעילות דייגים
לא קיים

נדרש
נדרש
נדרש


✓


לא קיים
לא קיים
לא קיים
לא קיים

לא הכרחי
לא הכרחי
לא הכרחי
לא הכרחי

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים

לא רלוונטי
לא רלוונטי
לא רלוונטי
לא רלוונטי

