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תמ"א /13ב -3/תכנית מתאר ארציתלמעגנות לחופי הים התיכון
עמדת ארגוני הסביבה בישראל
רקע
מנהלהתכנוןבמשרדהאוצרמגבשבחודשיםהאחרוניםתכניתמתארארציתלמעגנות(מרינות)לחופיהיםהתיכון,במטרה
לתתמענהלצורכיענפיהשיט והחינוךוהספורטהימיבישראלבשניםהבאות.במסגרתהתכניתתתגבשמדיניותארוכתטווח
לפיתוח מרינות בישראל ,תוך בחינת הצורך בתוספת של מקומות עגינה לכלי שיט קטנים כמו יאכטות בחופי הים התיכון,
הרחבתמרינותקיימותואיתורמיקומיםלהקמתמרינותחדשות .

עמדת ארגוני הסביבה בישראל
שטחיהחוףבישראלמצומצמיםוהלחץעליהםהולךועולהלאורךהשנים ,ולכן ,לעמדתנו ,איןמקוםלהפקיעחופיםציבוריים
ולהקים מרינותגדולותכגוןאלושהוקמובשנותה 90-בהרצליה,אשדודואשקלון.ניתןלתתמענהלצורכיספורטוחינוךימי
וגידול סביר במספר היאכטות על בסיס הסבת מבנים ימיים קיימים לשימוש זה ,הרחבה וייעול השימוש במרינות קיימות,
ואפשרותלהקמהמבוקרתשלמבניםימייםקטניםלספורטוחינוךימיבלבד .

הגברת הצפיפות בחופים
המרינות החדשות,אותןמקדםמנהלהתכנון,עתידותלקוםעלחשבוןחופיםפתוחים ,וזאתעלאףשרצועתהחוףשלישראל
לאורך הים התיכון עומדת על פחות מ 200-ק"מ .למעלה מרבע מרצועה זו כבר תפוס על ידי תשתיות ,תעשייה ושימושים
צבאייםוביטחוניים .
עםהעלייהבגידולהאוכלוסייה,הביקושהציבורילחופייםפתוחיםהולךועולהעםהשנים ,וכךגם לחציהפיתוח והצפיפות.
מחישוב שערכנו עולה כי בעוד שבקום המדינה היו כ 30-ס"מ חוף לתושב ,הרי שכיום בשנת  2018יש כ 1.7-ס"מ לתושב.
מרינות חדשות יבואו על חשבון החופים הפתוחים לציבור ,כאשר כל מרינה גוזלת בממוצע כקילומטר נוסף מהחוף הפתוח,
שיכול לשמש כמקום לרחצה ,טיול ו"ריאה כחולה" לתושבים .הציבור הרחב ייאלץ להצטופף עוד יותר ברצועות החופים
שיישארופתוחות .

המרינות משרתות קבוצה מצומצמת בלבד  -לעומת חופי הרחצה המשרתים ציבור רחב
כמובמקומותרביםבעולםגם בישראלישנםביקושיםלמרינות,אולםביקושיםאלהמשויכיםלקבוצהמצומצמת מאדבקרב
האוכלוסייה .לעמדתנו,איןזהתפקידהמדינהלענותעלכלביקושבאשרהוא,בוודאיכאשרבמתןמענהלביקושזהמשרתים
קבוצה מצומצמתתוךפגיעהבצרכיהשלמרביתהאוכלוסייה.האתגרהאמיתישלהמדינה הואלתתמענהלביקושההולך
וגדלשלכללהציבורלחופייםפתוחים.עגינתיאכטותאינהולאיכולהלהיותשימושהממוקםגבוה בסדרהעדיפויותלשימוש
ברצועת החוף המצומצמת של ישראל.בנוסף ,יש להניח כי גם אם יוקמו מרינות חדשות כיום ,וייגרעו שטחי חוף ציבוריים
משמעותיים,האםבעוד 20שנה,כשיהיוביקושיםנוספים,האםשוביתוכננומרינותחדשותלתתמענהלעודכלישיט,וייגרעו
שטחיחוףציבורייםנוספים? 

פגיעה מרחבית ואקולוגית
המרינותפוגעותגםבחופיםשבסביבתם– הקמתהמרינהפוגעתבהסעתהחולהחופי ,ומכאן ,שלארקפוגעתבשטחבוהיא
ממוקמתאלאמצמצמתגםאתשטחיהחוףמצפוןומדרוםלהובכךמרחיבהאתהפגיעה,הןהסביבתיתוהןהציבורית .
מרינהמכחידהאתהמערכתהאקולוגיתברצועתהחוףבההיאנבנית,כוללפגיעהקשהבאתריהטלהשלצביים.זאתועוד,
הקמתמרינהכרוכהגםבהקמתשובריגליםמצפוןאומדרוםלה,כדילהגןעלחופיםאלהמפניבליהוהרס,שהםתופעת
הלוואישלהקמת המרינה .אלאששוברי גליםאלהגורמיםלכיסוי מסיביונרחב בחולשלרצועת הים הסמוכהלחוף ,אשר
בחלקנכבדמחופיישראלמכילהסלעיחוףשהםביתגידולימיעשירבמיוחד .
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מרינה אינה הדרך לפיתוח מוקדים עירוניים בחופים 
אחדהטיעונים לטובתהקמתהמרינותהואשלמעשה המרינההיאפרויקטציבורי,כיהיאמהווהמוקדעירוניוכלכלי.סקירה
מהירהשלהמרינותהקיימותלאורךחופיהארץמראהבדיוקאתההיפך:המרינהבקישוןיצרהנתקמהעיר,בהרצליה -קניון
ארנהאינומצליחכלכלית,בתלאביבקיימתבמרינהעצמהמסעדהאחתותנועתהאנשיםשםמועטה,ביפו -שוקהנמלנסגר,
ובאשדוד -איןחיבורביןהמרינהלעיר.איןצורךבמרינהכדיליצורמוקדענייןעירונילאורךהחוףובאופןשמחבראתהעירלים.
ניתןלהקיםשימושימסחר,מסעדנות,פנאי וטיילותבסמוךלחופיםובאופןשלאיפגעבחופים  -הןבשימושםלטובתהציבור
הרחבוהןבהיבטיםהסביבתיים.למעשה,מדוברבמשאבציבוריחשובמאיןכמוהולשעותהפנאישלתושביישראל,מאחרוהוא
פתוח,רובוככולו,ללאתשלום,אובתשלוםיחסיתמוזלושווהלכלנפש .
מה ניתן לעשות על מנת להגדיל את מצאי מקומות העגינה ולענות על הביקושים? 
אנחנו תומכים בהסבת מבנים ימיים קיימים למעגנות ובראשן מעגנת רידינג והנמל המערבי בחיפה .אנו סבורים שלאחר
המעברשלתחנתהכחאורותרביןבחדרה לשימושבגזטבעיוייתורהצורךבייבואפחם,אשרצפוילחולעדשנת ,2030יהיה
נכוןלהסבגםאתהמעגנהשלהלשימושאזרחיוציבורי,וכן,ניתןלהרחיב חלקמהמעגנות הקיימותולייעלאותן.בנוסף,בתור
ארגוניםאשררואים חשיבות גדולה בתחוםשלהספורטוהחינוךהימי,ניתן לעמדתנו לבחון הקמתמבניםימייםמצומצמים
שיתנומענהלצרכיםאלו,וצרכיםאלובלבד .
פתרונותאלושלייעולמעגנותוהרחבתן,והסבתמבניםקיימים(מעגתרידינג,נמלת"אוהנמלהמערביבחיפה),אשראינם
פוגעיםבסביבההחופיתולאג ורעיםשטחיחוףנוספיםמהציבור,יכוליםלהגדילאתהיצעמקומותהעגינההעומדכיוםעלכ-
3,000מקומותעגינה,בעודלמעלהמ3,000-מקומותעגינהחדשים,ובכך ,להכפיל ויותר את ההיצע הקיים! 

אנו קוראים לשר האוצר ,משה כחלון ,לעצור את הפקעת החופים הציבוריים לטובת הקמת מרינות שישמשו
חלק מצומצם מאד מאזרחי ישראל.
רשימת הארגונים :החברהלהגנתהטבע,מגמהירוקה,חייםוסביבה,אנשיהיםהתיכון,צלול,אדםטבעודין. 
למידע נוסף :ערן בן נון eranb@spni.org.il -

2

