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תכנית מתאר ארצית מעגנות

חברי ועדת העורכים

ן"רספרוני זיסו, שוורץירון , אורן רבה

מינהל התכנון  ענת אריאל, מזררונית 

המשרד להגנת הסביבהפירסטבני , ארזואןפרד , יהודית מוסרי

ארגונים משקיפים

משרד החקלאותרענן אמויאל, נועם מוזס

משרד הביטחוןראם חממי

משרד התיירותמשה צימרמן

רשות הטבע והגנים הלאומייםרות יהל  , ניר אנגרט

נציג השלטון המקומיוטרמןאריאל 

החברה להגנת הטבעזנזוריאסף 

ועדת העורכים|למעגנות 3/ב/13א "תמ
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רפי ועדנה לרמן' אדרראשי צוות התכנון

מתכנן גידי לרמןמרכז תפעולי

כפיר נוי-מתכנן, מתכננת לימור ויינשטייןצוות התכנון

ענבל קידר  –ומתכננת ' אדר, אביגדשני סבן -מתכננת 

תכנון כלכלי  

ופרוגרמתי

,  כלכלנית מאיה בורשטיין, כלכלן רן חקלאי

כלכלנית מילה נוימן  

תכנון סביבתי

אקולוג ימי

סדימנטולוג ימי

מתכננת הילה אורן, מתכנן ברק כץ

ר רמי צדוק"ד

מיכה קליין' פרופ

('ראובן אברמוביץ)יפס 'צשייט וחינוך ימי

עדנה לרמן  ' אדרעיצוב עירוני ונוף

צינדראמיר תכנון תפעולי

הוךזאב ' אינגתכנון הנדסי

צוות התכנון|למעגנות 3/ב/13א "תמ
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( 5/4/2016)בהתאם להחלטת המועצה הארצית -מטרות עיקריות

התיכוןהיםבחופי"המעגנותפיתוחלנושאטווחוארוכתכוללניתמדיניותהתווית"•

2040שנתלקראת

לרבות,התיכוןהיםבחופיקטניםשיטלכליעגינהמקומותתוספת"בלצורךמענהמתן•

חדשותלמעגנותמיקומיםואיתורקיימיםימייםמתקניםהסבת,קיימותמעגנותהרחבת

"הרלוונטייםיעדבקהליבהתחשב

להקמתוכןקיימותמעגנותשלוהשמשהייעול,להרחבהוהנחיותהוראותקביעת•

עםיחדהימיוהספורטהחינוך,התרבותלקידוםהנדרשולפיתוחחדשותמעגנות

.חופיעירוניכמוקדהמיטביותפקודןהימיוהנופשהתיירות

מטרות|למעגנות 3/ב/13א "תמ
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סטטוטוריות מאושרותותכניות, מדיניות|למעגנות 3/ב/13א "תמ

–( 1983-אושרה ב)הים התיכון 13א "תמ

מעגנות ונמלי דייג בתחומי  -עוגנים 13מציינת התכנית 

,  נתניה, הרצליה, תל אביב יפו, אשדוד, אשקלון: הישובים
(מסחרי)נמל –עוגנים 6+ נהריה, עכו, חיפה, קיסריה, מכמורת

חיזוק הרקמה העירונית שלנמל יפו  ( 2003)2/13א "תמ

נמל יפו שימור ושיקום אלמנטים היסטוריים

לחופי –( 2016)א /3/13א "תמ, (2007)3/13א "תמ

בתחומה  מעגנת בת גלים מיקום –חיפה וטירת הכרמל 

.  2-ו1במקטעים 

,  "נמל המפרץ"-נמל המפרץ( 2017)1/ב/13א "תמ

מעגנות ונמל דיג  בשביטשימושי קובעת 

-( רדינג)תל אביב כחתחנת ( 2016)3/א/10א "תמ

מתאר מקומית למעגנהמאפשרת תכנית 

קיים

מאושר

קיים

מאושר

קיים

מאושר

מאושר

קיים

קיים

קיים

קיים

קיים
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1א "תמ| סטטוטוריות ותכניות, מדיניות|למעגנות 3/ב/13א "תמ

התייחסות לנמלים ומעגנות–1א "תמ

מעגנות13+נמלים4––עוגנים17

,נמליםעבורבסמלהמסומניםבאתריםתכנית"

והשימושיםהגבולותאתתקבע...מעגנות

."ולהפעלתםלהקמתםהנדרשים

תסכללאלסימוןבסמיכותתכניתאישור

מחוייב.ומעגנותנמליםלהקמתאפשרות

.ן"רספעםבהתייעצות
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סקירת מעגנות בים התיכון|למעגנות 3/ב/13א "תמ

2018מול 2010שנת 

מונטנגרו
2

9

לבנון
3

3
תוניסיה

29
30

קרואטיה
י.ל

56

צרפת
124

124

ספרד
248

380

איטליה
253

395

קפריסין
3

9

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

לאחרונה פיתוח משמעותי בטורקיה  .  ביותר למסלול שייט

מלטה
6

13

יוון
י.ל

320-כ

טורקיה
37

80

ישראל
7

7
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מדיניות פיתוח מעגנות בישראל
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ועמותות חינוכיותחינוך ימי
ספורט 

הישגי

תרבות ופנאי, נופש

דייגים

משרד הביטחון

שיטור חופים
מחקר ופיקוח סביבתי

סירות שירות לגזחקלאות ימית

חינוך ימי בלתי פורמאלישיטור ימי

תיירות פנים וחוץ

משתמשים עיקריים|למעגנות 3/ב/13א "תמ

שייטי פנאי 
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מרחבי שירות-תפרוסת מרחבית |למעגנות 3/ב/13א "תמ

10

עקרונות חלוקה מרחבית 

מגמות דמוגרפיות ופיזור  

אוכלוסין באופן ממוקד

מרחבי התיישבותהבחנה בין 

-

לקידום היצע שיוויני

אומדן ביקוש

סמוי ומספר 

משתמשים פוטנציאלי

בנגישות לחוף

חלוקה לתאי שטח

ביחס לצפיפות

אוכלוסיה

מרחב צפון 

מרחב שרון 

מרחב מרכז 

מרחב דרום 

מ "ק30

מ "ק50

מ "ק40

מ "ק+ 50

עכו-ראש הנקרה 

נתניה–עתלית 

ראשון לציון–הרצליה 

אשדוד אשקלון ודרומה

מ"ק190

חוף ים תיכון 

מרחב משותף

מרחב משותף

מרחב משותף

מטרופולין חיפה

חיפה-עין המפרץ 

+
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פ מרחק מהחוף"פוטנציאל משתמשים ע|למעגנות 3/ב/13א "תמ

11

עקרונות חלוקה

זמן  /פ מרחק"אוכלוסיות יעד ע

לכיוון' ד30-נסיעה כ

בחינת ריכוזי אוכלוסייה

מ מהחוף"ק25עד 

-מ "ק50מבוסס על 

חצי ממרחק אזור חופי  

ם  "על פי הגדרות האו

והאיחוד האירופאי

costal zone

מ"ק

0-25

מ"ק

 +25

המרחב המערבי

המרחב המזרחי 

0-12.5

מ"ק

12.5-25

מ"ק

ניתוח

אזורים גיאוגרפיים בשילוב  

מרחק מהחוף
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מפה 

חדשה

אשקלון

אשדוד

נמל יפו

תל אביב אתרים

הרצליה

קישון-שביט 

מקומות עגינה קיימים130כ "סה–צפון 

עכו

וקיים בפועלמאושר

עכו

הרצליה

תל אביב

נמל יפו

מקומות עגינה קיימים1,240כ  "סה–מרכז 

מקומות עגינה קיימים800כ "סה–דרום 

2,570

מקומות עגינה 

קיימים בפועל

7

מעגנות קיימות 
130

756

300

200

550

600

12

מקומות עגינה קיימים  0כ "סה–שרון 

מצב קיים-מקומות עגינה במרחבים אזוריים |למעגנות 3/ב/13א "תמ

2,936

מקומות עגינה  

מאושרים סטטוטורית

740

400

400

וקיים בפועלמאושר

וקיים בפועלמאושר

אשדוד

אשקלון

130

מקומות עגינה  400כ "סה–חיפה  

קיימים

שביט

וקיים בפועלמאושר

400400
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, ספורט וחינוך ימי, כמוקד בילוי ונופש עירונימעגנה •
עם עורף עירוני אינטנסיביהתואמת ערי חוף 

מגוון רחב של אוכלוסיות לצרכי מתן מענה •
משתמשים פוטנציאלים

ללא פגיעה בחופים מוכרזיםפיתוח מעגנות •

מרבי של מתקנים קיימיםניצול •

גיבוש הנחות מוצא  
לבחינת אפשרויות  

פיתוח למעגנות בחוף 
הים התיכון הישראלי

, והביקוש לחינוךאפיון  אוכלוסיות המשתמשים  •
.ותיירות ימיתפנאי ונופש  , ספורט

האוכלוסיות הנשענות על אזור התאמה להיקף •
האסטרטגית לפריסה  בהתאם לתוכנית החוף  

ארצית ומחוזית

מענה למגוון  מתן
משתמשי המעגנות  
בהתאם לפריסתם 

במרחב

מתודולוגיה והנחות מוצא לגיבוש חלופות|למעגנות 3/ב/13א "תמ
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,  מקומות עגינה:פרטנית של כל מעגנהבחינה •
,  היבטים תפעוליים, חינוך ימי, שירותים, מתקנים

השתלבות בעורף , סטטוטורי/מצב תכנוני, ניהול
היבטים כלכליים, היבטים סביבתיים, העירוני

שדרוג ושיפור המצב הקייםניתוח אפשרויות •

להסבה או השמשהמתקנים ונמלים קיימים הניתנים •

בחינה והערכה של 
היצע קיים למקומות 

, עגינה לספורט
דיג  , חינוך ימי, נופש

ושירותים נוספים לפי 
אמות מידה

בחינת אתרים בהם -התאמה לתכניות סטטוטוריות•
13א"בתמ" עוגן"מסומן 

לצרכים ברמה האזוריתמידת המענה •

יבשתית ומשטר הסעת  , הסביבה הימיתהשלכות על •
החולות

בעורף העירוני ובסביבה החופיתהשתלבות •

תפעוליים, כלכליים, הנדסייםהיבטים •

הערכת היצע 
מקומות עגינה  
עתידי  במעגנות  
קיימות ועתידיות  
בהתאם להנחות 
מוצא ואמות מידה

מתודולוגיה והנחות מוצא לגיבוש חלופות|למעגנות 3/ב/13א "תמ

התוכנית מציגה את מלוא פוטנציאל הקמת מקומות עגינה לטווח  

הבינוני והארוך ללא שנת יעד
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,ארכיאולוגיה,סביבתייםהיבטים–החופיהמרחבבחינת

פתוחיםחופים,מוכרזיםרחצהחופי–החופיםמצב

:נבחנו.וסגורים

שימושים לאורך החוף▪

מכלולים ואתרים ארכיאולוגיים חופיים וימיים▪

מרקם עירוני וחזית עירונית, שטחים מוגנים▪

אזורים בעלי ערכיות אקולוגית גבוהה בים וביבשה▪

י מערכת הביטחון"חופים סגורים ע▪

חופים מוכרזים לרחצה▪

שינויים מורפולוגיים בקרקעית הים ובחופים החוליים  ▪

.הסמוכים אליו

החופיכוון הזרם ▪

סקירת מבנה ורגישות החוף|למעגנות 3/ב/13א "תמ

שבי ציון
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הרצליה-א"ת

אשקלון

חיפהתל אביב
מודל הסעת החול 

זרם מושרה גלים צפונה  

א  "עד ת

א"ודרומה בין חיפה ות

הוךזאב מהנדס 

הסעת החול  -היבטים סביבתיים|למעגנות 3/ב/13א "תמ

:מהחוףמטר800-כעדהחולהסעתכיווני

החוףלקואנכי:א"בתדרוםלכיווןמצפון:בצפוןצפוןלכיווןמדרום:בדרום
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,  בשלוש עבודות בלתי תלויות שעקבו אחר השתנות קו החוף מדרום לתחנת הכוח בחדרה

אין שינוי משמעותי במיקום קו  נמצא כי , המכסות את השינוי לפני הקמת התחנה ואחריה

.החוף מעבר לשינוי עונתי צפוי

הסעת החול  -היבטים סביבתיים| חוף חדרה |למעגנות 3/ב/13א "תמ

לכן ניתן לומר בוודאות כי חוף זה לא הושפע מהקמת נמל חדרה   

17

: 2004לייכטר

מעיד על כך שאין שינוי ברוחב החוף  "

(82שם עמוד " )7-9בקטעים מס 

1956-2003תקופת המעקב 

חוף חדרה

ניטור שינויים  2004לייכטרמיכל 

במיקום קו החוף בסמיכות לתחנת  

,  .א.עבודת מ". אורות רבין"הכוח 
אוניברסיטת חיפה :חיפה

שינויים  2014דרור  אבי 

מורפולוגיים בחופי ישראל  

עבודת דוקטורט  . 20-במאה ה
. חיפה אוניברסיטת חיפה,  דוח ניטור חברת חשמל  2017חברת חשמל  

אזור פארק חדרה
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היבטים סביבתיים בהקמה ותפעול מעגנות| למעגנות3/ב/13א "תמ

י  "נזקים פיזיים לבתי הגידול והמסלע הטבעי ע-השפעת הפיתוח החופי והימי על בתי גידול  •

חפירה והוצאת חול, עוגנים

(סדימנט ועודושיחרורהרחפת , עכירות)שינוי באיכות המים •

הימיתכלפי הסביבה זיהום אור ורעש •

אלהכיום קיימות אמנות ורגולציה המסדירות היבטים –תקינה ופיקוח 
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נושאים לתכנון והגנה–היבטים הנדסיים |למעגנות 3/ב/13א "תמ

מבנים הנדסיים לאורך  •

החוף

,  (כיוון ועצמה)רוחות •

משטר גלים וסערות  

וזרמים

גאות ושפל  •

עליית מפלס הים•

תקנים לתכנון וביצוע  •

,  נתיבי כניסה ויציאה•

קונפליקטים בין כלי שייט  

שונים  

בטימטריה•

שטח ועומק  •

בתחום הבריכה  

ובתעלת הגישה  

,  שוברי גלים•

מזחים ורציפים  

מתקני קשירה  •

ועגינה



תכנית מתאר ארצית מעגנות 20

גודל ופרוגרמה–היבטים תכנוניים ותפעוליים |למעגנות 3/ב/13א "תמ

שובר גלים  המבטיח עגינה בטוחה המוגנת מגלי סערה ומרוחות חורףנדרשת מעגנה עם •

בפתח המונעת כניסה בטוחה ותפעול ראוי הגנה מהערמות חול •

בעומק המאפשר  עומק מינימלי ' מ5-פתח כניסה למעגנה מעבר לקו המשברים  נדרש •

כניסה בטוחה לכלי שיט בינוניים  

הכולל שירותים ומתקנים לטיפול והפעלת כלי שיטעורף מעגנה צמוד אפשרות •

פתח כניסה רדוד -מעגנה קטנה בתוך קו משברים 

נדרשים שוברי גלים להגנה על החוף, ולא מוגן

נדרשים שוברי גלים להגנה  ,עומק פתח ראוי , מעגנה מוגנת מגלי סערה

על החוף
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מהגבוהות-האוכלוסייהצפיפות-"במחסורמוצר"הינוהיםחוף•

.מ"לקתושביםאלף38.5-כ-ביותר

לכלכלתמוסףערך,בהןישאךהחוףמקוחלקתופסותמעגנות•

.בעורפןהנמצאותהערים

מהבסיס  , חלק מהאטרקטיביות של העירמעגנה מהווה •

שלההכלכלי

ימי ופעילות של  נופש ובילוי חינוך על המבוסס מיתוג עירוני •

אירועי תרבות  

"  סחירות"הישירות ההתועלות 

.מדמי עגינה ושירות לכלי שייטהכנסות ישירות •

:  של המעגנההכנסות ממבקרים ומתיירות בעורף העירוני •

בכלכלה  ובילוי התומכות תיירות , מלונאות, מסחר, הסעדה

.העירונית

סקירת היבטים כלכליים|למעגנות 3/ב/13א "תמ

התכנית אינה מאפשרת שימושי קרקע כגון מגורים ומלונאות בתחום שטח המעגנה
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רכיבי המשתמשים העיקריים

משתני החישוב  

תחזיתושיטת חישוב

מספר כלי השייט בבעלות  

פרטית

ג וגידול  "תל

בנפש
11,000

מספר כלי השיט בשכירות  

י השוכר  "תפעול ע

ג וגידול  "תל

בנפש
520

מספר כלי השיט להסעת  

(  בשכר)נוסעים 

ג וגידול  "תל

בנפש
290

העוגנים  )מספר כלי השיט 

לחינוך הימי במעגנות( במים 
840גידול אוכלוסייה

350מכסהכלי שייט לדייג

מקומות עגינה בלעדיים  

)**(לתיירות חוץ  

מסך 2%-כ

הביקוש
250

כ ביקוש למקומות עגינה  "סה

(מעוגל)
13,250

22

.  מסך הביקוש של שאר השימושים2%-כההנחה היא כי חלקה היחסי של התיירות יהיה ** 

.וכלי שייט לצרכים נוספים, פיקוח, תחזוקה, כיבוי, ביטחון, צבא, משטרה-מקומות עגינה 15-תוספת של כ

2040תחזית כלי שיט |למעגנות 3/ב/13א "תמ
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מפה 

חדשה

אשקלון

אשדוד

ראשון לציון

נמל יפו

תל אביב אתרים

נמל תל אביב

שדה דב/רדינג

הרצליה

נתניה

חדרה

חיפה

קישון-שביט 

קריית ים

עכו דרום

נהריה

עכו

23

אזור צפון

מרחב שרון

מטרופולין תל אביב

מרחב דרום

תחזית ביקוש מרחבי לעגינת כלי שיט|למעגנות 3/ב/13א "תמ

2,600

5,400

2,040

מטרופולין חיפה

1,810

970

12,820-כ ביקוש ל"סה

+כלי שיט
שירות ובטחון+ לדייגים 350

פריסת האוכלוסייה המתגוררת  

תכנית -מ "ק25במרחק של עד 

.2018ס"למהאסטרטגית ונתוני 

מיליון תושבים בטווח של  10-כ

70%-כ, מ מהחוף"ק25עד 

2040-במהאוכלוסיה

אינה יכולה לתת התכנית

הביקושיםמענה לכל 
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במעגנותשימושבהיקפימתמידגידול•

.ימיונופשחינוך,ספורטלמטרות

,לספורט,קטניםשייטכלי24,000-כרשומים•

שייטכליאלפיעודקיימים.ימיוחינוךנופש

.רשומיםשאינם

.

יפס'י צ"ע

מגמות-ספורט וחינוך ימי |למעגנות 3/ב/13א "תמ

ימילחינוךס"ובתיימייםס"בתי–פורמליחינוך•

ח"משהמטעם

קהילתייםומועדוניםפורמליבלתיחינוך•

oצופי:תחרותיספורטלמטרותלאארגונים-

זיו,הלוחםבית,אתגרים,זבולוןים-יורדי,ים

.'וכדלחייםעוגן,נעורים

oהמייצגיםשיטמועדוני:והישגיתחרותיספורט

.אולימפיתברמהובעולםבישראלבתחרויות
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מפה 

חדשה

אשקלון

אשדוד

ראשון לציון

נמל יפו

תל אביב אתרים

נמל תל אביב

שדה דב/רדינג

הרצליה

נתניה

חדרה

חיפה

קישון-שביט 

קריית ים

עכו דרום

נהריה

עכו

על פי מרחב ומרחק מהחוף6-18אוכלוסית בני 

20182040

293,000 501,000מ"ק0-25

2018

2040

1,339,000
364,000

958,000

213,000

560,000

273,000467,000

מ"ק0-25

מ"ק0-25

מ"ק0-25

2,290,000

71%גידול 

20182040

20182040

20182040

מרחב צפון ומטרופולין חיפה

מרחב שרון

מרחב דרום

מרחב מרכז

6-18כ בני "סה

מ"ק25במרחק עד 

מקו החוף

אוכלוסיית יעד לחינוך ימי–פריסה מרחבית|למעגנות 3/ב/13א "תמ
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יחס  –משתמשי חינוך ימי 27,000לכמקומות עגינה במים במעגנות 160כ ישנם 2018בשנת •

מקומות עגינה  260כ כ "סה-יחס זהה קיים במעגנים קטנים . תלמידים63-מקום עגינה לכשל 

(.  2018נכון ל 

הביקוש בפועל גדל אך נותר  , לאור מחסור בתקציבים ובתשתיותביקוש כבוש לחינוך הימי קיים •

,  שנה האחרונות20-ללא מענה ב

ממקומות עגינה לחינוך ימי10%מוצע במעגנות החדשות ליעד •

תחזית ביקושים למקומות עגינה לחינוך הימי|למעגנות 3/ב/13א "תמ

*1:63מקומות עגינה לפי מפתח 2040-מספר משתמשים בחינוך הימי חלופות תכנון

1.5%-שמירה על מצב קיים

34,350543משתמשים ללא מענה לביקוש סמוי

-סגירת פערים ביחס לביקוש סמוי

41,220655משתמשים1.8%

הרחבת משתמשי  -הבסיס לתכנון 

משתמשים2.3%החינוך הימי 
52,670835

26
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|למעגנות 3/ב/13א "תמ

לתקן שער

עקרונות תכנון וגיבוש מודל  
ייחודי למעגנה
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מודל מעגנה לחופי ישראל-תיירות ונופש ימי  , פריסה ופיתוח מעגנות חינוך ספורט

המשרתת את הציבור מעגנה כמוקד וכמפגש עיר חוף וסביבה ימית 
צמודה לעורף עירוני אינטנסיבי ויוצרת נגישות של הציבור אל קו  , הרחב
המים 

נותנת מענה למגוון שימושים -מעגנה כמרכז חינוך ותרבות ימית
חברה ונופש , תרבות, י הכללת פעילות חינוך"במרחב הארצי והאזורי ע

.הקשורה לים

התואמת לשילוב של פעילויות  מעגנה כמרכז נופש ותיירות ימית
ל"נופש ימי ותיירות ים תיכונית  למשתמשים מהארץ ומחו, שייט

חלוקת ההנאה משרותי מעגנה המשמשת כמוקד פעילות  -צדק מרחבי  
המשרת אוכלוסייה אזורית ומקומית מגוון 

עיקרי התפיסה התכנונית|למעגנות 3/ב/13א "תמ
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מודל מעגנה לחופי ישראל-תיירות ונופש ימי  , פריסה ופיתוח מעגנות חינוך ספורט

תכנון  מעגנות התואם את מגבלת פיתוח אזור חוף הים התיכון  
.  אי פגיעה בחופי רחצה, –הישראלי

< פיתוח רגיש ומתחשב בערכי הסביבה החופית בים וביבשה
,  מניעת זיהום ים, שמירה על ערכי הטבע בים ובחוף, במשאבי החול והים

הפחתת ההשפעות על בתי גידול חופיים וימיים ומניעת פגיעה באזורים  
.בעלי ערכיות גבוהה

שמירת רצף המרחב החופי

ומאפשר חיבוריות אל חופים , במעבר חופשי ורציף לאורך החוףמלווה 
אל המרחב הציבורי והעורף העירוני , סמוכים

לאומיות  -תכנון מעגנות העומד בקו אחד עם ההמלצות הבין
ובפרט נמצא בהלימה עם מטרות  חברתי וכלכלי, לפיתוח סביבתי

והצמיחה הכחולהפיתוח המרחב הימי 

עיקרי התפיסה התכנונית|למעגנות 3/ב/13א "תמ
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מרחב צפון

חדרה

נמל חדרה

נתניה

מפה 

חדשה

אשקלון

אשדוד

ראשון לציון

נמל יפו

תל אביב אתרים

נמל תל אביב

שדה דב/רדינג

הרצליה

נתניה

חדרה

חיפה

קישון-שביט 

קריית ים

עכו דרום

נהריה

עכו

אשדוד

אשקלון

מרחב שרון

מטרופולין תל אביב

מרחב דרום

א מורחב"תנמל 

מורחב" אתרים"
הרצליה

נמל יפו

אתרים

נמל עכו

נמל עכו מורחב  

פרוטארוםעכו 

נהריה

הרחבה והקמה, אתרים שנבחנו לייעול|למעגנות 3/ב/13א "תמ

,    מעגנה לבחינה, קייםמתקן : מקרא

ונפסלנבחן 

מטרופולין חיפה

נמל מערבי חיפה

שביט

בת גלים

קריית ים
קריית חיים

נמל תל אביב

שדה דב+ י"חח–רדינג

בת ים

צ"ראשל
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בחינת ייעול והרחבת מעגנות קיימות  |למעגנות 3/ב/13א "תמ

,  תיאור תשתית ימית ופיזית, משתמשים/סוגי פעילות, מסגרת תפעול ואינטנסיביות: נושאים לטיפול והסדרה

היבטים  , היבטים סביבתיים והשלכות על הסעת החול, מאפיינים תכנוניים וחזותיים של המעגנה והעורף הסמוך

לעתידכניותת/תחזיות/מגמות, תשתיות והיבטים תפעוליים, היבטי חינוך ימי, הנדסיים וכלכליים

הרחבה ופיתוח נוסף, אפשרויות מיצוי פוטנציאל קיים

שימור-נמל יפו 

-א"ת-מעגנת אתרים

הרחבה

ייעול-מעגנת אשקלון

ייעול  -מעגנת אשדוד

והרחבה

-מעגנת הרצליה

ייעול והרחבה

-מעגנת נמל תל אביב

מתקן קייםהשמשת

-רדינג

מתקן קייםהשמשת

נמל חדרה

-קישון/מעגנת שביט

הרחבה

הרחבה-נמל עכו

נמל חיפה

קייםהסבת מתקן 

[הומלץ]
[הומלץ][הומלץ]

[הומלץ]
[הומלץ]

[הומלץ]

[הומלץ] [הומלץ]

[נפסל]

[נפסל][נפסל]
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-נמל תל אביבשדה דב-א"ת

הרחבה מערבה
נתניה

32

13א"בתמבחינת מימוש עוגנים קיימים |למעגנות 3/ב/13א "תמ

,  היבטים כלכליים וסטטוטוריים, השלכות על הסעת החול, (תכנוני והנדסי)מגבלות סביבתיות ופיזיות 

הערכה לפי אמות מידה, השתלבות במבנה העירוני והאזורי ובסביבה החופית

:בחינה מפורטת למעגנות חדשות כמוקדי בילוי ונופש עירוניים

בת גלים-חיפהחדרה

נהריה

פרוטרום–עכו 

עוגן קייםעוגן קייםעוגן קיים

עוגן קייםעוגן קייםלנמל עכו כחלופה 

עוגן קיים

[הומלץ][הומלץ][נפסל]

[לרדינגהרחבה הומלץ ][הומלץ][הומלץ]

[נפסל]
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בת ים

33

בחינת אתרים נוספים|למעגנות 3/ב/13א "תמ

:בילוי ונופש עירוניים, בחינה מפורטת למעגנות נוספות כמוקדי חינוך

ראשון לציוןקרית חיים וקריית ים

[הומלץ] [נפסל][נפסל]
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|למעגנות 3/ב/13א "תמ

–מעגנות להרחבה ולמימוש 
המלצות צוות התכנון
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מעגנת אשדוד

מעגנת אשקלון

אשדוד

אשקלון

41כביש 

4כביש 

ניצנים

3כביש 

35כביש 

מרחב דרום-המלצת צוות התכנון |למעגנות 3/ב/13א "תמ

35

ייעול והרחבה
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אתרים

מקומות  

עגינה  

מאושרים

מקומות  

עגינה  

קיימים  

בפועל

המלצת הצוות

כ  "סהמקומות עגינה מוצעים

מקומות  

עגינה

תחזית ביקוש  

למקומות  

עגינה

מענה 

לביקושים

להקמהלהרחבהלייעול

23000630ייעול600400אשקלון

2,600

24%

550400אשדוד
ייעול  

והרחבה
150250080031%

מרחב  

דרום
1,15080038025001,4302,60055%

36

:תחזית הביקוש לא כוללת

,ביטחון,צבא,משטרהובהםשוניםימייםלתפקידיםמעגנהבכלעגינהמקומות15-כשלתוספת•

.נוספיםלצרכיםשייטוכלי,פיקוח,תחזוקה,כיבוי

.אשקלוןבמעגנתשייטכלי30.התיכוןהיםחוףלאורךדייגלמטרותשייטכלי350-כשלתוספת•

סיכום קיבולת כלי שייט בפריסה אזורית והמלצות הצוות למרחב דרום

דרוםמרחב -המלצת צוות התכנון  |למעגנות 3/ב/13א "תמ
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מבט מכוון דרום לחוף  

ראשון ומפגש עם בת ים

דרום

מרכז

צפון מעגנת הרצליה

שדה דב

רדינג

נמל תל אביב

אתרים

נמל יפו

בת ים

ראשון לציון

4כביש 

5כביש 

20כביש 

2כביש 

1כביש 
20כביש 

צפוןמטרופולין תל אביב

מרכז

דרום

הרצליה
רמת השרון

תל  

-אביב

יפו

בני ברק

גבעתיים

רמת גן

חולון

צ"ראשל

ים-בת

פתח  

תקווה

אור יהודה

ג"נתב

37

|

א"מטרופולין ת–המלצות צוות התכנון |למעגנות 3/ב/13א "תמ

הרחבה/ ייעול 

הקמה

השמשה

ירד/לא רלוונטי



תכנית מתאר ארצית מעגנות

אתרים

מקומות  

עגינה  

מאושרים

מקומות  

עגינה  

קיימים  

בפועל

המלצת הצוות

מקומות עגינה מוצעים
כ מקומות  "סה

עגינה

תחזית  

ביקוש  

למקומות  

עגינה

לביקושיםמענה 

לייעול  

והשמשה
להקמהלהרחבה

250250הקמה0בת ים

5,400

4%

לא מומלץ0צ"ראשל

200200נמל יפו
לא מוצעת 

תוספת
0002004%

110001102%השמשה0א"נמל ת

300300**מעגנת אתרים
לא מוצעת 

תוספת
0003002%

מעגנת

שדה דברדינג
3000500500+30015%הקמה+השמשה0

4744083115%ייעול והרחבה756740מעגנת הרצליה

כ מטרופולין  "סה

א"ת
1,2561,240457447502,4915,40046%
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א"מטרופולין ת–המלצת צוות התכנון |למעגנות 3/ב/13א "תמ

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

תחזוקה פיקוח וכלי שייט לצרכים נוספים ותוספת  , כיבוי, ביטחון, צבא, מקומות עגינה בכל מעגנה לתפקידים ימיים שונים ובהם משטרה15-תוספת של כ: תחזית הביקוש לא כוללת

.  לאורך חוף הים התיכוןכלי שייט למטרות דייג 350-כשל 

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



תכנית מתאר ארצית מעגנות

חדרה

נתניה

4כביש 

מרחב שרון–המלצת צוות התכנון |למעגנות 3/ב/13א "תמ

נתניה

חדרה

שדות ים

קיסריה

זכרון

יעקב

כוכב יאיר

6כביש 

2כביש 

57כביש 

40

הקמה



תכנית מתאר ארצית מעגנות

אתרים

מקומות  

עגינה  

מאושרים

המלצת הצוות
מקומות עגינה 

מוצעים להקמה

תחזית ביקוש  

למקומות עגינה

לביקושיםמענה 

700הקמת מעגנה0נתניה

2,040

34%

70034%הקמת מעגנה0חדרה

01,4002,04068%מרחב שרון

41

:לא כולל

,  מקומות עגינה בכל מעגנה לתפקידים ימיים שונים ובהם משטרה15-תוספת של כ•

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

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

סיכום קיבולת כלי שייט בפריסה אזורית והמלצות הצוות למרחב שרון

מרחב שרון–המלצת צוות התכנון |למעגנות 3/ב/13א "תמ

שטח לתכנון עתידי-רציף חקלאות ימית*



תכנית מתאר ארצית מעגנות

חיפה

קריית ים

קריית חיים

4כביש 

85כביש 

79כביש 

ל"רפא

עכו

נהרייה
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מרחב צפון–המלצת צוות התכנון |למעגנות 3/ב/13א "תמ

חיפהמטרופולין

צפוןאזור

בת גלים-חיפה
קריית חיים

קריית ים

נמל עכו

נהריה

מעגנת שביט

פולינום/ נמל מערבי-חיפה

הרחבה/ ייעול 

הקמה

ירד/לא רלוונטי

קריית ים



תכנית מתאר ארצית מעגנות

:חלופות תכנון במטרופולין חיפה5נבחנו 

ד "מותנה בפינוי בה-בבת גליםמוצעת מעגנה 

למיקום  ף"וולחותואמת החלטת , חיל הים

.מעגנה

התכניתלא חזוי בטווח -בנמל המערבי מעגנה 

עם  ( מקומות עגינה400)הקיימת שביטמעגנת 

אפשרות הרחבה

-המיכליםחוות -קריית חייםרעיונית במעגנה 

אינה מומלצת

כמעגנה חלופית  –בקרית ים רעיונית מעגנה 

אינה מומלצת–במטרופולין למעגנות האחרות 

43

1

2

3

4

5

מטרופולין חיפה–ניתוח מפורט | למעגנות 3/ב/13א "תמ

1

2

3

4

5



תכנית מתאר ארצית מעגנות

בת גלים| מטרופולין חיפה –ניתוח מפורט והמלצות | למעגנות 3/ב/13א "תמ

הכוללת מרכז חינוך ימי המשרתת את העיר  הצעה להקמת מעגנה 

מקומות עגינה700-לכוהאזור 

:בחינת ההצעה

13/3א"בתממאושר אזור חיפוש מעגנה •

עורף עירוני אינטנסיבינשען על -תואם תפיסת התכנון •

מותנה בפינוי מתקן צבאי עבור מגורים וחזית ים•

חוף מלאכותי סלעינשען על •

רצועת חול חופיתתפיסה של אין•

13/3א "תמ

: המלצת צוות התכנון

מימוש עוגן מאושר–הקמת מעגנה 

סימון עוגן בהתאם –(1/8/2019)החלטת ועדת העורכים 

המאושרת13א "לתמ

44



תכנית מתאר ארצית מעגנות

אתרים

מקומות  

עגינה  

מאושרים

מקומות  

עגינה  

קיימים  

בפועל

המלצת הצוות

מקומות עגינה מוצעים
כ מקומות  "סה

עגינה

תחזית ביקוש  

למקומות  

עגינה

לביקושיםמענה 

להקמהלהרחבהלייעול והשמשה

00700700הקמה0בת גלים

1,810

39%

נמל מערבי

ייעול והסבה  

של מתקן  

קיים

100000

לא רלבנטי  

לביקוש בטווח  

התכנית

400400מעגנת שביט

ייעול  

והרחבת  

מתקן קיים

02000400+20033%

לא מומלץ0חייםקרית

לא מומלץ00**יםקרית

כ  "סה

מטרופולין  

חיפה

40040002007001,100-1,3001,81072%

45

סיכום תחזית כלי שייט בפריסה אזורית והמלצות הצוות למטרופולין חיפה

.  ים מומלצת להקמה במידה ולא תמומש אחת החלופות במטרופולין חיפהקריית מעגנת ** 

תחזוקה פיקוח וכלי  , כיבוי, ביטחון, צבא, מקומות עגינה בכל מעגנה לתפקידים ימיים שונים ובהם משטרה15-תוספת של כ: תחזית הביקוש לא כוללת

.  כלי שייט למטרות דייג לאורך חוף הים התיכון350-שייט לצרכים נוספים ותוספת של כ

מטרופולין חיפה–המלצת צוות התכנון |למעגנות 3/ב/13א "תמ



תכנית מתאר ארצית מעגנות

חיפהמטרופולין

צפוןאזור

בת גלים-חיפה
קריית חיים

קריית ים

נמל עכו

נהריה

מעגנת שביט חיפה

קריית ים

קריית חיים

4כביש 

85כביש 

79כביש 

ל"רפא

עכו

נהרייה

פולינום/ נמל מערבי-חיפה

46

מרחב צפון–המלצת צוות התכנון |למעגנות 3/ב/13א "תמ

הרחבה/ ייעול 

הקמה

ירד/לא רלוונטי



תכנית מתאר ארצית מעגנות

סיכום תחזית כלי שייט בפריסה אזורית והמלצות הצוות לאזור צפון

אתרים

מקומות  

עגינה  

מאושרים

מקומות  

עגינה  

קיימים  

המלצת הצוות

מקומות עגינה  

מוצעים לייעול  

והשמשה

מקומות עגינה  

מוצעים  

להרחבה

מקומות  

עגינה  

מוצעים  

להקמה

כ  "סה

מקומות  

עגינה

תחזית ביקוש  

למקומות עגינה

מענה 

לביקושים

%

03000430הרחבה130130עכו

970

44%

עכו  

פרוטרום
לא מומלץ0

0050050052%הקמה00נהריה

אזור צפון
13013030050093096%

:תחזית הביקוש לא כוללת** 

,  תחזוקה, כיבוי, ביטחון, צבא, מקומות עגינה בכל מעגנה לתפקידים ימיים שונים ובהם משטרה15-תוספת של כ•

.פיקוח וכלי שייט לצרכים נוספים

.  לאורך חוף הים התיכוןכלי שייט למטרות דייג 350-כתוספת של •
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אזור צפון–המלצת צוות התכנון |למעגנות 3/ב/13א "תמ



תכנית מתאר ארצית מעגנות

המלצת צוות התכנון  -מעגנות פרישת |למעגנות 3/ב/13א "תמ

להרחבה/קיימתמעגנות -8

להקמהמעגנות 6

13א"בתממעגנה מאושרת 

מקרא

אשקלון

אשדוד

תל אביב

נתניה

חדרה

צ"ראשל

חיפה

נהריה

הרצליה

ים-בת

רדינג/שדה דב

אתרים

נמל יפו

עכו

בת גלים

נמל תל אביב

מחוז צפון

מחוז חיפה

מרחב שרון

א"מטרופולין ת

מרחב דרום

2,936 :מאושר

837 :ייעול והשמשה

794 :הרחבה

3,350 :הקמה

7,551
כ מקומות עגינה קיימים  "סה

:ומתוכננים



תכנית מתאר ארצית מעגנות

המלצת הצוות-מעגנות ומקומות עגינה קיים ומוצע |למעגנות 3/ב/13א "תמ

אשקלון

אשדוד

תל אביב

נתניה

חדרה

צ"ראשל

חיפה

נהריה

הרצליה

ים-בת

רדינג/שדה דב

אתרים

נמל יפו

עכו

בת גלים

:  מחוז צפון

930קיים ומוצע 

מביקושים95%

500

130+ 300

:  מחוז חיפה

1,300קיים ומוצע 

מביקושים72%

400+ 200

700

:  מרחב שרון

1,400קיים ומוצע 

מביקושים68%

700

700

:  א"מטרופולין ת

2,490קיים ומוצע 

מביקושים41%

756+ 75

300+ 500

110

300

200

250

:מרחב דרום

1,430קיים ומוצע 

מביקושים55%

600+ 30

550+ 250

נמל תל אביב

להרחבה/מעגנה קיימת

מעגנה להקמה

13א"בתממעגנה מאושרת 

מקרא

מחוז צפון

מחוז חיפה

מרחב שרון

א"מטרופולין ת

מרחב דרום



תכנית מתאר ארצית מעגנות 50

מחוז דרום

 (400)אשקלון
ייעול230

(400)אשדוד 

הרחבה250| 150ייעול 

מחוז צפון

(ייעול130)עכו

הרחבה300

נהריה

500

נתניה

700

חדרה

700

הרצליה 

(740קיים ) 
הרחבה44|ייעול47

יפו

קיים200
א"נמל ת

110

רדינג

300

שדה דב

500
אתרים  

300

בת ים

250

סיכום|למעגנות 3/ב/13א "תמ

-מעגנה קיימת

והרחבהייעול

השמשת

מתקנים קיימים

מעגנות חדשות

:  מקרא

מפה 

חדשה

אשקלון

אשדוד

ראשון לציון

נמל יפו

תל אביב אתרים

נמל תל אביב

שדה דב/רדינג

הרצליה

נתניה

חדרה

חיפה

קישון-שביט 

קריית ים

עכו דרום

נהריה

עכו

(ייעול400)שביט 

הרחבה200

בת גלים

700

מטרופולין חיפה

מחוז שרון

מטרופולין תל אביב



תכנית מתאר ארצית מעגנות 51

סיכום-המלצות הצוות |למעגנות 3/ב/13א "תמ

מעגנות
מקומות עגינה  

מאושרים
המלצת הצוות

תוספת  

מקומות עגינה  

מוצעים  

/  להקמה

/  הרחבה 

השמשה

כ מקומות  "סה

עגינה קיימים  

ומתוכננים

תחזית  

ביקוש  

למקומות  

עגינה

מענה  

לביקושים

2040

מרחבי%

מענה  

לביקושים

ארצי2040%

מצב  

סטטוטורי  

א"בתמ-

13

אזור צפון

300430Vהרחבה130עכו
500500Vהקמה0נהריה

13080093097096%7%כ"סה

מטרופולין  

חיפה

700700Vהקמהבת גלים

200400+200Vהרחבת מתקן קיים400מעגנת שביט

4009001,3001,81072%10%כ"סה

מרחב שרון

700700הקמת מעגנה0נתניה
2,040

V
700700Vהקמת מעגנה0חדרה

01,4001,4002,04068%11%כ"סה

מטרופולין  

א"ת

250250הקמה0בת ים

5,400

0200Vלא מוצעת תוספת200נמל יפו
110110Vהשמשה110א"נמל ת

0300Vלא מוצעת תוספת300אתריםמעגנת 

רדינגמעגנת 
שדה דב

500+300300+500Vהשמשה והרחבה300

44+47831Vייעול והרחבה(  קיים740)756מעגנת הרצליה

1,2561,2512,4915,40046%19%כ"סה

מרחב דרום

2306302,600Vייעול(  קיים400)600אשקלון
150+250800Vייעול והרחבה(  קיים400)550אשדוד

1,1506301,4302,60055%11%כ"סה

2,9364,9817,55112,82058%
:תחזית הביקוש לא כוללת** 

פיקוח , תחזוקה, כיבוי, ביטחון, צבא, מקומות עגינה בכל מעגנה לתפקידים ימיים שונים ובהם משטרה15-תוספת של כ

.  לאורך חוף הים התיכוןכלי שייט למטרות דייג 350-כשל תוספת . וכלי שייט לצרכים נוספים



תכנית מתאר ארצית מעגנות 52

תודה

למעגנות  3/ב/13א "תמ


