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דבר ראש העיר

במשך שנות דור חלמנו לראות את רצועת החוף היפהפייה שלנו קמה לתחיה, 

פורצת משיממונה ומממשת את ייעודה הטבעי והמתבקש.

היום אני יודע בוודאות שלחזון הזה יש תקווה וכי אין זה עוד חלום בהקיץ, אלא 

מציאות שעומדת להתגשם, להתרחש ולהתממש.

במשך חודשים ארוכים, תחת שרביטו של האדריכל אודי כסיף וצוות משרדו, 

בדקנו כמעט כל גרגר חול ברצועת החוף וחקרנו כל מפרץ שיצרו הגלים. קיימנו 

מפגשי תושבים, הקשבנו לרחשי הלב ולרעיונות מגוונים והתענגנו על התשוקה 

האדירה שבערה בליבם של תושבי העיר.

שלנו,  הים המדהים  לחוף  לעיר ובמיוחד  אדירה  חולק אהבה  כל אחד מאתנו 

אשר מגדיר את כולנו יותר מכל דבר אחר.

השלמת התוכנית האסטרטגית לרצועת החוף שלנו היא ללא ספק אירוע מכונן 

תהיה  סוף  סוף  ותכנונית.  תדמיתית  מקפצה  תהווה  אשר  העיר,  בתולדות 

למדינת ישראל ריוויירה אמיתית, איכותית ומתוכננת - הצופה פני עתיד.

אליהם  המקומות  לכל  אותנו  תוביל  התוכנית  יישום  כי  שלם  בלב  מאמין  אני 

אנחנו מכוונים, תעודד פיתוח עסקים בקרבת הים, תעודד תיירות לעיר ותפתח 

בפני תושביה אפשרויות רבות לפעילויות פנאי, בילוי ונופש.

זו ההזדמנות להודות לכל אחת ואחד מתושבי העיר אשר לקחו חלק בתהליך 

ואשר הודות להם גובשה רוח התכנית וחזונה. 

יש לציין ולהודות לצוות שהוביל את התכנית מטעם העירייה ובראשם מנכ"ל 

העירייה יניב שנקר ומהנדס העיר יובל ברנוב, על עבודתם המסורה והמקצועית.

האדריכלים  במשרד  שותפינו  לכל  גם  להקדיש  מבקש  אני  מיוחדת  תודה 

מייזלץ-כסיף ולצוות היועצים המקצועי. עזרה רבה התקבלה גם מאנשי משרד 

התיירות, המשרד להגנת הסביבה, מינהל התכנון, רשות מקרקעי ישראל, אשר 

התגייסו למען התוכנית ולכל מי שסרב להתייאש.

 

אני מאמין כי התכנית המוגשת לכם מציירת שפת ים חדשה ומציבה את קריית 

ים ותושביה בפתחו של עידן עירוני חדש, אשר יעצב מחדש את קו האופק של 

כולנו.

דוד אבן צור

ראש עיריית קריית ים

מאי 2018

קריית ים - ישראל

הריוויירה של ישראל מתחילה עכשיו
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קריית ים התברכה ברצועת חוף חולית, רחבה ומישורית, המשתרעת על פני 

כשניים וחצי קילומטר. מתנת-טבע ייחודית זו, המהווה כיום בבחינת משאב לא 

מנוצל, ממתינה למימוש הפוטנציאל הגלום בה; כך מעידים שטחים המיועדים 

למלונאות העומדים עוד משנות הששים וממתינים למימוש, ותיירות שכמעט 

אינה פוקדת חוף יפה זה.

שנים  לאורך  היווה  אשר  הים,  בה  כחולה',  'מהפכה  עוברת  ישראל  מדינת 

רבות מטרד ומשען לתשתיות כבדות ומזהמות, הופך למשאב נחשק ומושא 

לפיתוח ויוקרה – מגורים על הים, אשר עד לשנות התשעים נחשבו לנחותים 

בשל 'מטרדי' הים, הפכו בישראל למשאת-כל. עוד מסייעת למהפכה זו היא 

העובדה, כי בקריית ים ובמפרץ חיפה כולו, חלו שינויים משמעותיים באיכות 

למדיניות מחמירה של שמירת  הודות  ונקיים  צלולים  והם  והאוויר,  מי-הים 

איכות הסביבה במפעלי הסביבה, הפועלת בהצלחה בשנים אחדות.

וותיקים, המשוועים לשינוי  ים קיימים מגורים  רצועת החוף בקריית  לאורך 

התעסוקה  בתחום  גם  בעיר.  יותר  פנימיים  באזורים  גם  כך  והתחדשות; 

והמסחר, עיר חוף זו אינה ממצה את הפוטנציאל הרב הגלום בסביבה-החופית, 

האיכותית והמטופחת, אליה מכוונת תכנית זו.

החופית  המגורים  סביבת  שינוי  את  עיניה  לנגד  רואה  האסטרטגית  התכנית 

בקריית ים והפיכתה למרחב מגורים איכותיים ומבוקשים. לשם כך התכנית 

מייצרת אופק חדש של יופי, ושל סביבה מזמינה, העשירה בפעילויות ומאורגנת 

היטב, והמדגישה את נדירותו של חוף זה, במדינה ההולכת ומצטופפת. 

התכנית רואה בהפיכתו של המרחב החופי ַלמנוף העיקרי והזמין ביותר ליצירת 

הקריות  תושבי  תושביה,  בקרב  אם  בין  העיר,  פני  של  כולל  תפישתי  שינוי 

ואף בקרב תיירות חוץ פוטנציאלית;  ואזור הצפון, בקרב כלל אזרחי ישראל, 

תיירות אשר מבקשת לשלב נופש על שפת הים עם ביקורי מורשת באתרים  

היסטוריים במרחב הצפון. 

שיטת- את  מציעה  התכנית  כן  ועל  תנאי-הכרחי,  בשלביות  רואה  התכנית 

המדרג; שיטה, על פיה תשקוד הרצועה כבר בטווח המידי, על פיתוח תיירות 

עממית ואיכותית, המאפשרת לינת חוף אלטרנטיבית ומוסדרת, החל מהשנה 

רב.  ביקוש  ולֹו  כיום,  החוף  במישור  קיים  ואינו  כמעט  זה  לינה  סוג  הבאה. 

בהתאם לתכנית יוקמו כבר בטווח הקרוב שני מוקדי לינת חוף, נופש ופנאי 

לאוהבי הים ולמי שצעיר ברוחו, ולשימושים אלו יתלוו שירותי הסעדה, ספורט 

ימי ואתרי פנאי וספורט ייחודיים. על אף ההשקעה הנמוכה יחסית, הנדרשת 

למימוש שלב ראשוני זה, מאמינה התכנית כי ייווצר שינוי מהיר אשר יעלה את 

קריית ים על מפת תיירות-החוף והספורט-הימי, בתוך פרק זמן קצר ביותר, 

ובכך יונע מהלך השינוי הכולל.

קריית  בחוף  באופק התכנית, ובהמשך להתפתחות הדרגתית של התיירות 

ייבנו  אשר  ומתמחים,  איכותיים  מלון  בתי  סדרת  של  ים, מתוכננת הקמתם 

בקו הראשון לים לאורך רצועת החוף. בגב רצועת החוף ובעורף העיר, צופה 

התכנית עלייה בביקושים ובערכי הנכסים, זאת לאור השינוי הצפוי ברצועת 

התכנית  תסייע  כך  שבה.  הפעילות  כמו-גם  הנופית  האיכות  וברמת  החוף 

רבות למימוש תהליכי ההתחדשות העירונית המאתגרים בפניה עומדת העיר, 

בעיקר בקו הראשון של המגורים שלאורך החוף.

התכנית  יתרונות  את  יראו  בישראל  והממשל  התכנון  גורמי  כי  מקווים  אנו 

הזדמנות  במתן  אפשרית  דרך  בכל  ויסיעו  בה,  הגלום  הפוטנציאל  ואת 

כלכלית וחברתית חדשה לעיר זו, שעד כה התקיימה בצל התעשיות הכבדות 

והתשתיות הלאומיות, שהכתיבו, עד לא מזמן, את סדר היום הלאומי.

דבר צוות התכנון
חוף הים כמנוף להתחדשות עירונית
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הציבור
תכנית אסטרטגית לחוף קריית ים  

ים.   קריית  העיר  של  התושבים  ציבור  הינו  זו  תכנית  בגיבוש  מרכזי  משתתף 

איכותית  פרוגרמה  של  ויצירתה  התכנון  עקרונות  גיבוש  העבודה,  במהלך 

וכמותית, התקיים בין היתר בנובמבר 2017 גם כנס שיתוף ציבור בראשות ראש 

העיר. בכנס הוצגו על ידי האדריכלים ונדונו על ביחד עם הציבור הרחב שלקח 

חלק במפגש, ההזדמניות התכנוניות בעירם לפי מספר פרמטרים. 

לאחר שמיעת הסברים התקבצו התושבים סביב שולחנות עגולים ודנו בנושאיים 

השונים, על מנת להעלות צרכים ורצונות הקשורים לרצועת החוף, לשתף את 

רעיונותיהם התכנוניים ולדמיין ביחד את המקום המשמעותי בעירם.

הצעות אלה נאספו ועובדו, ואת חלקם ניתן לראות שזורים בתוכנית המוצגת 

במסמך זה. 

משמעותית  דרך  אבן  היווה  זה  כנס  אכפתי,  ציבור  של  גדולה  להענות  הודות 

בהשפעה על התכנית ועל עתידה של קריית ים.



כנס תושבים - קריית ים 
נובמבר 2017
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רצועת חוף קריית ים | חזון

ה ש ד ח ם  י ת  פ ש ח  ת פ ל ע  י צ מ ף  ו ח ה ת  ע ו צ ר ל ן  ו ז ח ה

התכנית רואה בתרבות החוף קונספט מוביל לשינוי דימוי קריית 

הכולל  תיירות  מוקד   - מובילה  ישראלית  חוף  עיר  להיות  ים 

מתחמי לינה, גלישה, שיט, בילוי, ספורט חופי, נופש, מלונאות 

וטיול, אשר ייצרו תרבות חוף חדשה וחסרת תקדים בישראל.

המטרה

תרבות חוף

הקהל

מאוכלוסייה לקהילה
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המטרה

תרבות חוף

רצועת חוף קריית ים | חזון
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להרגע

לישון

להתאמץ

לטייל

להתפעל

להתאהב

מהי תרבות חוף?
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הקהל

מאוכלוסייה לקהילה

רצועת חוף קריית ים | חזון
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החוף  ברצועת  רואה  התכנית 

את  המפתח  מארח,  מרחב 

הקהילה המקומית וקושר אותה 

למקום ולקהל המבקרים.

לקריית ים הווי ייחודי והוא יהווה חלק מרכזי 

בעיצוב שפת הים החדשה
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אסטרטגיה
פרק ב'

תכנית אסטרטגית לחוף קריית ים  
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הסדרה סטטוטוריתאיכות אדריכליתמובילות סביבתיתמדרג

הדורש  מורכב  תהליך  הינו  ים,  בקריית  חדשה  שפת-ים  יצירת 

רגישות רבה למאפייניה של העיר. התוכנית האסטרטגית מגדירה 

הינו  וכל אחד מהם  לרצועת-החוף,  למימוש החזון  כלים  ארבעה 

לאורך  להתקיים  שיוכל  בר-קיימא,  עתידי  לפיתוח  מוצא  נקודת 

זמן וייתן מענה מגּוׇון לשלל המשתמשים מהעיר ומחוצה לה.  

רצועת חוף קריית ים | אסטרטגיה
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מדרג

רצועת חוף קריית ים | אסטרטגיה
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שתאפשר  שלביות  של  תפישה  מציע  המדרג  עיקרון 
פעולות  ולהגדיר  בהדרגה  החוף  רצועת  את  לפתח 
וטווח  טווח הזמן הבינוני  לטווח הזמן המיידי,  ויוזמות 

הזמן הארוך.

עיקרון המדרג מעודד השקעות קטנות הניתנות ליישום 
זמן מיידי ובפרק זמן של 10 שנים, עם זאת הן  בטווח 

מניבות תשואות כלכליות בתוך פרק זמן זה.

ים  לקריית  הארוך שיטת המדרג תאפשר  הזמן  בטווח 
להתפתח בהדרגה כמוקד תיירות חוף מוביל.

בערכי  שינוי  צפוי  החוף,  רצועת  להתחדשות  במקביל 
יוזמות  להנעת  בכך  תסייע  והתכנית  בסביבה,  הקרקע 

של התחדשות המגורים בעיר.
את התכנית לטווח הארוך ניתן לראות בפרק: 'התכנית 

העתידית' שבספר זה.

כיצד ניתן לבצע מעבר מהמצב הקיים 

לעיר חוף מארחת תיירות?  

לא בבת אחת,

בהדרגה...
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מובילות סביבתית

רצועת חוף קריית ים | אסטרטגיה
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נמל עכו

חוף רפא"ל

מזח הדייגים, קריית ים

טיילת קריית חיים

פארק הקישון, חיפה

הסיבה  את  ים  קריית  בידי  יש 

בתחום  המובילה  להיות  והיכולת 

שימושי החוף של ערי הצפון, וככזו, 

בין  חופי  רצף  ליצירת  לדאוג  תוכל 

במרכזו,  להיות  ואף  לחיפה*,  עכו 

מבחינת  והן  גאוגרפית  מבחינה  הן 

היקף פעילות.

*אורך המקטע הכולל הינו 12.5 ק"מ
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איכות אדריכלית

רצועת חוף קריית ים | אסטרטגיה
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יעשה  בהם  הכלים  אחד 

התכנית  במסגרת  שימוש 

האסטרטגית הוא ההקפדה 

הנבנה. המרחב  איכות  על 

ואיכות  אדריכלית  איכות 

כדי  תח  המפ  זהו  ביצוע 

להפוך את המרחב הציבורי 

לציבור  השהועניין  למקור 

הרחב ולתושבי העיר.

מרחיב את הלב

עורר התפעלות
מ

מעורר השראה

מסקרן

מוביל
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הסדרה סטטוטורית

רצועת חוף קריית ים | אסטרטגיה
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בטווח המיידי - 

ופרו-  פעולות,  יעדים,  קביעת 
במסגרת  לבצע  שניתן  יקטים 
תחת  ופיתוח  בניה  תוכניות 

הסטטוטוריקה הקיימת.

ותכ להיתרים  ׳מטרייה׳  ־מתן 
ניות בהכנה.

בטווח הבינוני -

גיבוש, הסדרה ואישור תוכניות 
שמאפשרות  ]תב"ע[  מפורטות 
והתחדשות  טווח  ארוכת  בנייה 

עירונית.
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התכנית
פרק ג'

תכנית אסטרטגית לחוף קריית ים  
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רצועת חוף קריית ים | תכנון | עקרונות תכנון

פיתוח תנועה רציפה ומגוונת

רציפות
שלל מוקדי פעילות 

מגוון
שדרות ספיר כרחוב עירוני

תנועה

קישוריות בין העיר והים

חיבור
תנאי שהייה מיטביים בחוף

הגנה ימית
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פיתוח תנועה רציפה

רציפות

בדרום  חיים  קריית  בין  והמשכי  רציף  טיילות  מערך  יצירת 
למתקן רפא"ל ובהמשך לעכו בצפון. מערך זה יכלול: טיילת 
מקומות  למשתמשיה  המקנה  ומזמינה  רחבה  רגל  הולכי 
מוצללים לשהייה ומפגש לצד ירידות נוחות ומסודרות לחופי 
הרחצה ושביל אופניים המאפשר נסיעה נעימה לאורך רצועת 
החוף.  גם לאורך החוף שלצד מתקן רפא"ל ניתן יהיה לפתח 

טיילת אקסטנסיבית שתשלים את הרצף החופי המבוקש.
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שלל מוקדי פעילות 

מגוון

אלה  מוקדים  מוקדים;  שלל  אורכו  לכל  יכלול  הטיילות  מערך 
חלק  פעילות.  סוגי  ולמגוון  יעד  קהלי  של  רחב  למגוון  מיועדים 
ממוקדים אלה קיימים היום ומשרתים את האוכלוסייה המבקרת 
בחוף, אך דורשים שינוי והתאמות לשפת החוף החדשה. לצדם 

יוקמו מוקדים חדשים אשר ישלימו את הרצף הרצוי.  
כל מוקדים אלה יפותחו  מתוך ראייה חופית-טבעית אשר יכללו 

פינות טבע בשילוב צמחייה מקומית מתאימה.

רצועת חוף קריית ים | תכנון | עקרונות תכנון
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שדרות פנחס ספיר - כרחוב עירוני שוקק
תנועה

שדרות פנחס ספיר מהוות את החייץ האחרון בין העיר לים. 
עירוני  מרחב  שהוא  רחוב  בהן  לראות  יש  זה  תפקיד  מתוקף 
נעים ומזמין  היכול לקבל את פעילות העיר ולפזרה ברצועת 
ומכילה  ממותנת  נוחה,  להיות  נדרשת  בהן  התנועה  החוף. 
תפקידה  את  הולמת  זאת  עם  ויחד  רבים,  חנייה  מקומות 
העירוני בשירות הולכי רגל ורוכבי אופניים הבאים לחוף והנעים 

לאורכו, בתנאים מיטביים.
בילוי  גם כציר  זה  יהווה רחוב  עם הקמת בתי המלון בעתיד, 

ומסחר מרכזי בעיר.
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חיזוק הזיקה בין העיר והים

חיבור

יכולה  אשר  רחבה  חוף  ברצועת  התברכה  ים  קריית  העיר 
להוות מקור לפעילות הפנאי והתרבות העירונית שלה. את 
העיר ניתן לחצות בקלות ממזרח למערב בעזרת צירי הרוחב 
ורצועת  אלו  צירים  בין  מפגש  נקודות  ולייצר  בה,  הקיימים 
את  שיאפשרו  מנת  על  חיזוק  מחייבים  אלו  הצירים  החוף. 

נוחות התנועה הרגלית והרכובה, ברכב ובתחבורה ציבורית.
מבני צירי הרוחב הקיים מאפשר את צמצום התנועה העוברת 
בציר שדרות ספיר, ובכך להופכו לרחוב עם תנועה ממותנת, 

עשירה באפשרויות להולכי רגל, רצים ורוכבי אופניים.
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תנאי שהייה מיטביים בחוף

הגנה ימית

כיום, חופי הרחצה בעיר אינם מספקים את צרכיהם של כל המתרחצים הרבים. מסיבה זו יש 
להעמיד בראש סדר העדיפויות את איכות ונוחות חופי הרחצה, הן ברצועת החוף והן בים. 

בנוסף לשני החופים הקיימים מוצעים ברצועה שלושה חופים מוכרזים חדשים, כך שהחופים 
מתרחצים  הימי,  הספורט  אנשי  ובהם:  לחוף  המגיעים  של  הצרכים  מגוון  את  לשרת  יוכלו 

ונופשים.
השנה  בעונות  המשתמשים  מגוון  את  לשרת  יוכלו  והקיימים  המוצעים  שהחופים  מנת  על 
השונות, מציעה התכנית את הקמתם של 'שוברי גלים ירוקים' במטרה לרסן את גלי החוף 

ולהפוך את הרחצה בים לנוחה ובטוחה למגוון המשתמשים. 
המכתיב  כחול'  'דגל  בתקן  יעמדו  שכולם  כך  יקומו,  והחדשים  ישודרגו,  הקיימים  החופים 
סטנדרטים ותנאים לאיכות סביבתית בינלאומית. ראו נא פירוט בפרק 'שוברי הגלים הירוקים' 

בהמשך.
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מארג הפרויקטים
פרויקטים  לששה-עשר  חולקה  ים  קריית  לחוף  האסטרטגית  התכנית 
ובעזרת  שונים  בשלבים  התממשותה  את  לאפשר  מנת  על  זאת  עיקריים. 

מקורות יזמיים ותקציביים מגוונים.
בשטחו  שינוי  מייצר  פרוייקט  כל  בו  כפסיפס,  תוכנן  הפרוייקטים  מערך 
ובכך  בנושאיהם  מגוונים  הפרויקטים  השלם.  למהלך  תורם  ובכך  ובסביבתו 
הם מייצרים מגוון עשיר של פעילויות ואפשרויות בילוי ופנאי, אשר מטרתן 

העשרת החוף והפיכתו למקור משיכה תיירותי כמו גם מקומי.

רצועת חוף קריית ים | תכנון
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שצ"פ 70

הפארק החופי

ש
החוף הצפוני - חד

מלון החוף

ש
חוף אלמוגים - חד

רציף הבתולה

המרכז לחינוך ימי

פארק אגדות ים

שובר הגלים הצפוני

פארק ספורט אתגרי

אתר הקמפינג 1

אתר הגלמפינג 2

מועדון ספורט ימי

רצועת חוף קריית ים | תכנון השלב הראשון | מארג הפרויקטים
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חוף זבולון

חוף ימית

ש
חוף ספיר - חד

שטיין
פארק אינ

כיכר הים

מרכז קליטה - ספיר

שי הספורט
מגר

שובר הגלים התיכון

חניון קרוואנים מוסדר

שובר הגלים הדרומי

מלון חוף ימית

מתחם תיירות פרטי - עתידי

מתחם תיירות פרטי

מתחם תיירות פרטי

מתחם תיירות פרטי - עתידי
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01 | הפארק החופי

מרחב נופי זה מהווה את חטיבת הקרקע הצפונית של העיר - הגובל עם מתקן רפא"ל ועם שכונת 
נווה-חוף העתידה לקום. אזור זה מאופיין בצמחיית חוף טבעית וייחודית.

התכנית מציעה על-כן לשמור את חלקו המערבי של שטח זה, כשטח לפיתוח אקסטנסיבי, ולשמר 
בו מיני צמחיית חוף ייחודית וקיימת, עם אפשרות שיטוט לימודי של מבקרים, ולאורכו של החלק 
הטבעי, מציעה התכנית להקים מלון נופש ייחודי, נמוך בגובהו, הכולל כ-150 חדרי אירוח, המשתלב 

במרקם הטבעי, כפי שיפורט בהמשך פרק זה. 
לצד המלון, התוכנית מציעה להקים בתחום הפארק הטבעי, מספר מצומצם של שבילים שחלקם אף 
יהיה מנותק מהקרקע, על מנת למזער את הפגיעה בשטח הטבעי ולאפשר צפייה ממרחק קצר בטבע 
יהווה מוקד  יפותח מקטע כשלולית חורף, אשר  כי בתוך תחום הפארק  בין היתר מוצע  זה.  ייחודי 
למגוון חיים ביולוגי השוכן לצד החוף. שטח זה יהיה מוקד לימודי לחי ולצומח האופיניים לסביבה זו, 

וישרת את תושבי קריית ים, תלמידי בתי הספר ואת מבקרי העיר והחוף. 
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הפארק החופי - מצב מוצע
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מצב קיים

רצועת חוף קריית ים | תכנון | הפארק החופי
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תכנית כללית

שכונת נווה חוף - בתכנון

המרכז לחינוך ימי

מבנה מלתחות ומסחר חופי

מלון החוף

רציף הבתולה המחודש

גבול רפא"ל

שצ"פ 70

שלולית חורף

טיילת מובל ניקוז קריית מוצקין

חוף 1 - החוף הצפוני

רצועת חוף קריית ים | תכנון | הפארק החופי
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תקדימים

רצועת חוף קריית ים | תכנון | הפארק החופי

Amager beach, Copenhagen Clara bog nature reserve, Ireland

שמורת טבע חוף השרון
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מלון החוף

רצועת חוף קריית ים | תכנון | הפארק החופי

לנפוש  בעיר  מזדמנים  למבקרים  החופי. מאפשר  הגבול המזרחי של הפארק  החוף מהווה את  מלון 
משטחי  המבקרים  נהנים  המלון,  מבניין  כחלק  והחוף.  הים  בקרבת  ייחודית  תיירות  מחווית  ולהנות 

מסחר, מתחם בריכה, כושר וספא וכן משולב בו אולם כנסים.
בשטח  להטמע  כדי  והן  רפא"ל  ממתקן  להנחיות  בהתאם  הן  קומות(  שלוש  )עד  נמוך  המלון  גובה 
ולהשתלב בנוף. שילוב המלון בתוך הפארק החופי יאפשר למגוון חי וצומח להמשיך להתקיים לצידו, 
למבקרים רבים לטייל במרחב בינו ובין הים וכל זאת בכפוף לסטנדרטים גבוהים של איכות, קיימות 

ועיצוב ובהתאם לתקני משרד התיירות.
צורת המלון תוכל להקבע במסגרת תכנון מפורט ויכולה לקבל ביטויים שונים. זאת בתנאי כי מבנה 
גושנית  הראשונה  חלופות,  שתי  מוצגות  זו.  אסטרטגית  תכנית  המכתיבים  בעקרונות  יעמוד  המלון 
המבטיחה למבקרי המלון נוף מקסימלי, והתנייידות קלה בתוך המבנה. חלופה שנייה פתוחה יותר לים 

ולשכונת נווה חוף. שתי חלופות אלה בעלות אותה פרוגרמה כמותית.
ניתן לראות פירוט בנספח התיירות.

פרוגרמה למלון החוף:
120 חדרים קטנים )כ-20 מ"ר לחדר( 	 
מרחב כניסה: קבלה, לובי, חדר אוכל 	 
שטח מסחר - 300 מ"ר	 
אולם כנסים - 300 מ"ר	 
מתחם ספורט וספא - 1,000 מ"ר	 

חלופה שנייהחלופה ראשונה
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מלון החוף והחוף הצפוני הצמוד לו - מצב מוצע, חלופה ראשונה
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02 | המרכז לחינוך ימי

המרכז לחינוך ימי החדש שיקום בעיר, ישלים את מגוון אפשרויות הפעילות לצורכי חינוך ולחובבי 
שיט. המרכז יתן מסגרת לימודית לתלמידים צעירים חובבי שייט ויהווה מוקד הוואי בחלקה הצפוני 

של הטיילת במצבה החדש.
ישלב  המרכז  החינוך.  משרד  לפרוגרמת  בהתאם  ומועדון  ספר  בית  מבנה  להקים  מציעה  התכנית 
מורי  תלמידי,  לרווחת  נוספים  אמצעים  ושאר  לימוד  כיתות  מלתחות,  תורן,  בעלות  סירות  אחסון 
ומשתמשי בית הספר וחברי המועדון. מגוון השימושים בבית הספר ייקבע בהתאם להוראות משרד 

החינוך.
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תקדימים תכנית

רצועת חוף קריית ים | תכנון | המרכז לחינוך ימי

 המרכז לחינוך ימי

מבנה מסחר נלווה לשימושי חוף

Keast park community pavilionמבנה שירותים ומלתחות

bicheno surf life saving club, Tasmania
Seaford life saving club
Australia 
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03 | רציף הבתולה החדש

רציף הבתולה הנוכחי מהווה סמל לעיר קריית ים.  הוא משמש כרציף דייגים ובעל פוטנציאל להיות 
מוקד שואב במסגרת 'הטיול' לאורך רצועת החוף. 

שיוכל  כך  הרציף  מימדי  הגדלת  ידי  על  אותן,  ולהעצים  אלה  בחוזקות  להשתמש  מציעה  התכנית 
להיות לא רק משטח דייג, אלא גם פלטפורמה למגוון פעילויות קבועות, מזדמנות  ומשתנות לאורך 

היום ולאורך השנה ובקנה מידה ייחודי בתיירות החוף בישראל. 
בקצה הרציף יוכל להבנות מבנה הסעדה אשר יהוה מוקד אטרקטיבי נוסף הן ברציף עצמו והן ברצועת 
החוף כולה. הפיר, שיבוסס על מערכת עמודים, יהווה מערכת ׳שקופה׳ מבחינה ימית ויעניק הזדמנות 

יחודית להביט על העיר, על חוף מפרץ חיפה ועל עכו, לתיירים כמו גם לתושבי המקום.



רציף הבתולה - מצב מוצע
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מצב קיים
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רצועת חוף קריית ים | תכנון | רציף הבתולה



תכנית
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המרכז לחינוך ימי

החוף הצפוני

פארק אגדות ים

רציף הבתולה החדש

רצועת חוף קריית ים | תכנון | רציף הבתולה

10 50 100
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תקדימים

Bathing pier in askim, Sweden

Santa monica, LASanta monica, LA

רצועת חוף קריית ים | תכנון | רציף הבתולה
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Kastrup sea bath, Denmark

Sørenga sjøbad, Norway

Key_west

Faaborg harbor bath, Denmark
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04 | פארק אגדות ים

פארק ביוזמת העירייה, במימון קק"ל ובתכנון חברת 'דיסקאין', מתוכנן כפארק חוויתי לכל המשפחה. 
המקום ישמש כאבן שואבת למבקרים ומטיילים רבים מכל האזור, יספק פעילויות מגוונות במשך כל 
ומספק  לציבור  פתוח  שהוא  כך  מתוכנן  הפארק  הטיילת.  במרחב  אינטגרלי  באופן  וישתלב  השנה 

מרחבי שהייה נעימים לעוברים בו, עם שילוב מתקנים שיתופעלו על ידי יזם פרטי בתשלום.
את  ויעשירו  והאורחים  התושבים  לרווחת  מתקדמות  בטכנולוגיות  שימוש  יעשו  הפארק  מתקני 

תרבות הפנאי והחוף.
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מצב קיים

רצועת חוף קריית ים | תכנון | פארק אגדות ים
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תכנית

פארק אגדות ים

רציף הבתולה

רצועת חוף קריית ים | תכנון | פארק אגדות ים

10 50 100
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מצב מוצע )תכנון מוקדם(

אילוסטרציה באדיבות חברת דיסק-אין

רצועת חוף קריית ים | תכנון | פארק אגדות ים
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05 | פארק ספורט אתגרי

המתחם שזור במארג הטיילת באופן חופשי ופתוח, הכניסה אליו מכל כיוון והפנייתו היא הן לחוף 
הים במערב והן לשדרות ספיר במזרח. הוא מכיל ארבעה אזורים של ספורט אתגרי שונים. במתחם, 
המשתמשים יוכלו להנות מקיר טיפוס אטרקטיבי, סקייטפארק, מגרש מסלולי קארבר ואזור מוצל 
יוכלו  בו  נוער  ובני  למשפחה  פעילויות  לשלל  מענה  ייתן  המתחם  ישיבה.  ופינות  שולחנות  הכולל 

למצוא פורקן אנרגטי ואטרקציה יומיומית זמינה.
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תכנית

פארק אגדות ים

סקייט-פארק

תגרי
א

ט 
פור

ס
ק 

אר
פ

משטחי גלישה ב׳קארבר׳

אזורי ישיבה מוצללים

קיר טיפוס

מתחם קמפינג

חוף 2 - חוף אלמוגים

מבנה מסחר חוף ומלתחות

רצועת חוף קריית ים | תכנון | פארק ספורט אתגרי

10 50
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תקדימים

Lemvig skate park, Denmark

Lemvig skate park, DenmarkEvergreen, Colorado, USAMetro parks, central Ohio park system 

רצועת חוף קריית ים | תכנון | פארק ספורט אתגרי
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סיפארק, אשקלון

סיפארק, אשקלוןסיפארק, אשקלוןסיפארק, אשקלון

Dandenong park regional playground

Dandenong park regional playground
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06 | אתר  הקמפינג

חוף קריית ים סבל לאורך השנים מסטגנציה. על אף שניתן היה , לא הוקמו מלונות לאורך החוף, ככל 
הנראה, בשל העדר סיבות לבואם של תיירים ובשל מטרדים שהיו קיימים באזור לאורך השנים. 

כאתר  המידי  בשלב  זה  שטח  לנצל  מציע  אשר  המדרג,  עקרון  הוא  כן  על  התוכנית  עקרונות  אחד 
קמפינג אשר יוקם בהתאם לסטטוטוריקה הקיימת ובכך יחייה כבר בשלב הראשון את המרחב. בשלב 
יוכל שטח זה להיות מוסב למלון )כפי שניתן  מאוחר יותר, כאשר חוף קריית ים יתרומם ויתפתח 

לראות בפרק 'התכנית העתידית'(.
כוח  אלו מהווים  כיום. אתרים  הנדירים  לאתרי קמפינג  ביקוש רב  קיים  ישראל  בחופי  כי  לציין  יש 
משיכה לא רק לצעירי ישראל, אלא גם לתיירות בודדים מחו״ל ולקבוצות ואירגונים בארץ המעוניינים 

בלינה על חוף הים.
האתר עצמו מחולק לשני חלקים ובינהם שטח ציבורי פתוח המשמש ככניסה לכל אחד מהחלקים 
וכציר המוביל מהעיר ישירות לחוף. החלק הצפוני מיועד לאתר קמפינג עצמאי אשר מציע לאורחיו 
חלקה להקמת אוהל פרטי, אוהלי אירוח גדולים לקבוצות ולימי עיון, מבני מלתחות ושירותים ומטבח 
חוץ. החלק הדרומי משמש כאתר 'גלמפינג' ובו מבני אוהלים קבועים או בקתות עץ ברמה ואיכות  
גבוהה, אשר לכל אחד מהם שירותים ומקלחת עצמאיים. שני חלקים אלה מאפשרים חווית אירוח 

ברמות שונות אשר מתאימות למגוון אוכלוסיה רחב מאוד.
תיירות  מוקד  להוות  יוכל  אשר  מאוד  גבוהה  ברמה  יהיה  הקמפינג  אתר  ואיכות  עיצוב  כי  יודגש 
בצורה  יתוחזק  האתר  לעיר.  צעירה  רוח  איתה  שתביא  ואנרגטית  ספורטיבית  צעירה,  לאוכלוסיה 

מיטבית, יחזיק מעמד לאורך זמן ויהווה סמל לעיר, של תיירות ותרבות החוף.



אתר הגלמפינג - מצב מוצע
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מצב קיים

רצועת חוף קריית ים | תכנון | מתחם קמפינג
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תכנית

קיר טיפוס

אוהלי אירוח רב-תכליתיים

משטחים להקמת ציוד פרטי

שצ"פ ומעבר ציבורי 
)על פי תכנית מאושרת(

מבנה קבלה ומזנון

אוהלי אירוח 'גלמפינג' גדולים

אוהלי אירוח 'גלמפינג' קטנים

סובה ומקום פריקה וטעינה לרכב

כניסה רכובה למתחם

רצועת חוף קריית ים | תכנון | מתחם קמפינג

10 50 100
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תקדימיםצפיפות במתחם

רצועת חוף קריית ים | תכנון | מתחם קמפינג

Dreamsea surf camp, France

של  שונה  כמות  להכיל  יכולים  אשר  דונם  כ-15  הוא  המתחם  שטח 
אוהלים ובצפיפות משתנה. הפרוגרמה תבחן ותקבע על פי הצרכים 
וכן על פי המלצות משרד התיירות. משתנה הצפיפות  הספציפיים 

יותאם לפרמטרים הכלכליים ויטיב עם המשתמשים בשטח ובעליו.

תכנון לכ-500 אורחים

תכנון לכ-600 אורחים

Tenda per campeggio nel bosco
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תקדימים

Issei suma, Japan

Dreamsea surf camp, France

Lushna villaLushna villa
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07 | מועדון ספורט ימי

ענף הספורט הימי הינו אבן שואבת בכלל ובקריית ים בפרט עקב תנאי מזג האויר והים האולטימטיביים 
במפרץ חיפה. המועדון הנוכחי מׇזמן כבר כיום מגוון רחב של אוכלוסיה, מחייה את רצועת החוף ומהווה 
מוקד ספורטיבי בתרבות החוף. התכנית מציעה לקדם יתרונות אלה, ולמקם את המועדון במרכזה. 
חשיבות רבה בגישה למים מהמועדון ועל כן, רצועת החוף מתרחבת בנקודה זו כך שמתאפשר מרחב 
להתארגנות חופית לפני היציאה למים לצד חוף רחצה שמיועד בעיקרו לספורט ימי. מול חוף זה לא 

ימוקם שובר גלים, על מנת להבטיח תנאי גלישה מיטביים ויציאה קלה ובטוחה לים הפתוח. 
שייט הממוקם במפלס  מועדון  בתכנון. מלבד  חיוני  מוקד  ברצועת החוף מהווה  זו  נקודה מרכזית 
החוף, ממוקמת מסעדת חוף במפלס הטיילת עליון, הצופה אל הים ועל פעילות הספורט המתרחשת 

תחתה. מסעדה זו גם תשרת את באי הקמפינג.



מועדון הספורט הימי ומעליו מסעדה - מצב מוצע
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מצב קיים

רצועת חוף קריית ים | תכנון | מועדון ספורט ימי
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תכנית

מתחם קמפניג

מפלס עליון - מסעדה

שביל ירידה ממפלס הטיילת לחוף

מפלס תחתון - מועדון שייט

מבנה מסחר - חוף זבולון

חוף 3 - חוף זבולון

רצועת חוף קריית ים | תכנון | מועדון ספורט ימי

10 50 100
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תקדימים

The floating kayak club, Denmark

Katwijk coastal defence

Katwijk coastal defence

City beach surf club, Australia City beach surf club, AustraliaCity beach surf club, Australia

רצועת חוף קריית ים | תכנון | מועדון ספורט ימי
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ונעימות  רחבות  טיילות  דרכי  מצטלבות  בו   +8 לגובה  עד  מערב  לכיוון  נעלה  ספיר  שדרות  ממפלס 
להליכה לצד שבילי אופניים. במפלס זה ניתן לגשת אל המסעדה ולתצפת ממנה למפלס החוף הנמוך 
יותר. במפלס החוף בגובה 3+. תחת המסעדה ממוקם מועדון השייט הנהנה מגישה ישירה אל הים 

הפתוח. בצורה זו השטח מנוצל באופן מיטבי ומאפשר את מגוון הפעילויות והצרכים השונים.

חתך מוצע

רצועת חוף קריית ים | תכנון | מועדון ספורט ימי

10 50
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08 | פארק אינשטיין 

פארק אינשטיין ממוקם במרכז רצועת החוף והינו מרחב אשר מזמין את מבקריו מהעיר ומוליך אותם 
יום  כגון  והמים. הוא משמש כמקום התאספות של תושבי העיר באירועים מיוחדים,  עד קו החול 

העצמאות, טקסים שונים ומופעים למיניהם, ומאפשר צפייה נעימה לקו המים. 
בצורתו החדשה הפארק משודרג ומגדיל את שטחו על חשבון שטח מגרשי הספורט של 'מרכז קליטה 
'כאמפיתיאטרון' טבעי  יכולה לשמש  גבוהה מסביבתה אשר  לגבעה  והופך  )יפורט בהמשך(,  ספיר' 
בהפנייה צפון-מערבה. במרכז הפארק משולב אלמנט הצללה גדול-מיימדים המהווה מוקד ונקודת 

ציון מיוחדת בכל רצועת החוף, בהיותו צופה ונצפה.



פארק אינשטיין - מצב מוצע
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מצב קיים

רצועת חוף קריית ים | תכנון | פארק אינשטיין



87//

תכנית

גבעת אינשטיין

בימת הופעות

מבנה מסחר - חוף זבולון

חוף 3 - חוף זבולון

רצועת חוף קריית ים | תכנון | פארק אינשטיין

10 50 100
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תקדימים

Hargreaves associates cumberland park

Nashville opening

Portad paprocany

רצועת חוף קריית ים | תכנון | פארק אינשטיין
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Parque houtan, Shanghai

מדרון יפו סיפארק, אשקלון
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09| כיכר הים

היכל  לקום  מיועד  זה  במקום  הקרובות.  בשנים  כבר  פניו  את  לשנות  הולך  בעיר  זה  מרכזי  מתחם 
לאומנויות הבמה ובית עירייה חדש )שניהם בתכנון מתקדם(. בניינים אלה מצטרפים לרצועת מבני 
הציבור והשטחים הפתוחים המקשרים את חלקי העיר אל החוף.  חשיבותו של מתחם מבני ציבור זה 

גדולה, והיא על כן מקבלת ביטוי גם בתוכנית רצועת החוף. 
התכנית, ברוח תכנית המתאר המופקדת, מציעה לבטל את הכביש בקטע זה ובמקומו לייצר תוואי 
נסיעה ממותנת וחד-סטרי לתחבורה ציבורית, ובכך לאפשר מעבר אורגני מהעיר וממבני ציבור אלה 
אל פארק אינשטיין ולרצועת החוף. קטע זה יוכל על כן לתפקד ככיכר עירונית מרכזית ומוקד לפעילות 

מאורגנת או ספונטנית ברצועת החוף.



כיכר הים - מצב מוצע
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מצב קיים

רצועת חוף קריית ים | תכנון | כיכר הים
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תכנית

פארק אינשטיין

היכל אומניות הבמה - בתכנון

ביה"ס לוינסון

ביה"ס אור אבנר 

מרכז קליטה ספיר

בית העירייה החדש - בתכנון

רצועת חוף קריית ים | תכנון | כיכר הים

10 50 100
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תקדימים

Plaza foch, Quito Ecuador Malecon cartagena

Malecon cartagenaKatwijk coastal defence

רצועת חוף קריית ים | תכנון | כיכר הים
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מצב מוצע

היכל אומנויות הבמה - בתכנון אדריכל אילן פיבקו

בית העירייה החדש - בתכנון א.מ.ן אדריכלים

רצועת חוף קריית ים | תכנון | כיכר הים
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10 | הסדרת מרכז קליטה ספיר

עם הגעת גלי העלייה לקראת סוף שנות השבעים, נבנה מרכז קליטה 'ספיר' על חוף ימה של העיר, 
והוא שימש עד אמצע שנות התשעים כמרכז קליטה גם לגלי העלייה הגדולים ממדינות "חבר העמים" 
ולעולים מאתיופיה. מאז שנות האלפיים, משמש המבנה כמקום מגורים-זמני לעולים חדשים. בשטחי 

המרכז מגרשי ספורט שאינם בשימוש על-פי רוב. 
התכנית מציעה להפוך שטחים אלה לשטחי-ציבור ולחברם לפארק אינשטיין המחודש. מרכז הקליטה 
יוכל  המדרג,  עקרון  במסגרת  יותר,  מתקדם  ובשלב  החדשה,  הטיילת  לצירי  להפתח  הוא  גם  יוכל 

להפוך לאכסנייה תיירותית למבקרים מקומיים ולתירות מחו״ל.
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מצב קיים

רצועת חוף קריית ים | תכנון | מרכז קליטה ספיר
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שינוי גבולות

הנוכחי, מוקף  מרכז ספיר במצבו 
בגדר וכולא שטחים חסרי שימוש 

בתחומו. 
גישה רכובה משדרות ספיר.

במצב החדש מעניק המרכז לעיר 
שטחים שהיא תוכל לנצל להרחבת 

פארק אינשטיין. 
גישה רכובה מהחניון שמדרום.

תכנית מצב מוצעתכנית מצב קיים

רצועת חוף קריית ים | תכנון | מרכז קליטה ספיר
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תכנית

מרכז קליטה ספיר - 
קיים

מגרש חנייה - 
קיים אך מורחב

כיכר הים

בית העירייה החדש

פארק אינשטיין

רצועת חוף קריית ים | תכנון | מרכז קליטה ספיר

10 50
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11 | מגרשי ספורט ושעשועים

ומגרשי  כחלק אינטגרלי מהשיטוט ברצועות החוף ממוקמים מתקני משחק לילדים, מתקני כושר 
ספורט לרווחת תושבי העיר ומבקריה. שטח מגרשי הספורט שנלקח מתוך תחומי מרכז הקליטה 

ספיר מקבל מיקום חדש אשר פתוח לציבור הרחב.



101//

מצב קיים ותכנית

רצועת חוף קריית ים | תכנון | מגרשי ספורט ושעשועים

מגרשי ספורט

מבנה מסחר חופי

מתקני ספורט וכושר

10 50
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12 | חניון הקרוואנים

וייחודי  חדש  תיירותי  מרחב  להקים  לחניון,  כיום  המיועד  בשטח  מוצע  ה׳מדרג׳  חשיבת  במסגרת 
לקרוואנים. מתחם חסר-תקדים זה יאפשר לינה עממית במתחם מעוצב ואיכותי בתוך העיר. 

הלאומית  לתודעה  לפרוץ  הזדמנות  ים  לקריית  זה  מסוג  מתחם  נותן  הקמפינג,  מתחמי  עם  ביחד 
כעיירת חוף המציעה חופשה אלטרנטיבית המחברת בין אדם לטבע, עם גישה מיטבית לים. חניון זה 
כחלק ממהלך ההסדרה של שימושי החוף הינו מענה למגמה התיירותית הגוברת בנושא לינת-נופש 

בקרוואנים.
על מנת לא לצור מפגע ברצועת החוף ועל מנת שיוכל להמשיך ולתפקד לאורך זמן יופעל החניון 
ויתוחזק ברמה גבוהה ותחת פיקוח של העירייה. החניון יהיה מגודר ויבטיח ביטחון אישי למבקריו 

ולשאר המתׇקנים בתחומו.
משך פעילות החניון תוגבל למשך זמן של כ-10-15 שנה, ובהתאם לפיתוח העתידי של המלונאות 

הקבועה בחוף. )כפי שניתן לראות בפרק 'התוכנית העתידית' שבספר זה(. 
ויתפקד  פתוח  לשימוש  יוחזר  זה  החוף, שטח  ברצועות  מלונות  והקמת  ים  קריית  עם התפתחות 

כשצ"פ לטובת תושבי העיר וההמון המבקר בה.



חניון הקרוואנים - מצב מוצע

103//
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מצב קיים

רצועת חוף קריית ים | תכנון | חניון קרוואנים
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צפיפות במתחם

שטח המתחם הוא כ-15 דונם אשר יכול להכיל כמות שונה של חניות 
מוסדרות ובצפיפות משתנה. הפרוגרמה תבחן ותקבע על פי הצרכים 
וכן על פי המלצות משרד התיירות, משתנה הצפיפות  הספציפיים 
ועם  בשטח  המשתמשים  עם  ויטיב  הכלכליים  לפרמטרים  יותאם 

בעליו.

גבול ייעוד מתקני חוף וחניון

גבול ייעוד מתקני חוף וחניון

גבול ייעוד חנייה

גבול ייעוד חנייה

תכנון לכ-55 יחידות

תכנון לכ-100 יחידות
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תכנית

כניסה רכובה לחניון

חניות לקרוואנים

שטח פתוח לאורחי החניון

מבנה שירותים ומקלחות

מבנה שירותים ומקלחות

חוף 4 - חוף ספיר

מתקן שאיבה קיים

מלון חוף ימית

רצועת חוף קריית ים | תכנון | חניון קרוואנים

10 50 100
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תקדימים

Crystal cove state park, California

Russian river autocamp, California Outpost caravan, California Outpost caravan, California

Outpost caravan, CaliforniaMalibu dream airstream, California

רצועת חוף קריית ים | תכנון | חניון קרוואנים
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13 | הסדרה סטטוטורית - מתחמים פרטיים

המגרשים הדרומיים ברצועת החוף הינם בבעלות פרטית ולכן מהווים מרחב שהשליטה עליו בידי 
יוכלו להתפתח בצורה תקינה ברוח שפת הים  בו מגרשים אלה  יצירת מצב  בעלי הקרקע. לטובת 
החדשה בעיר, יש לייצר מנגנוני רגולציה אשר יטיבו עם המגרשים מחד, יעשירו את סביבתם מאידך 

ויתוו קרטריונים ברורים ומחייבים להתפתחות מתוכננת ומוקפדת לאורך ציר זמן מוגדר.
לפי עקרון המדרג, מהוות קרקעות אלו את העתודה הפרטית לפיתוח מלונאות איכותית. שטחים 

אלה יהוו מקפצה לטובת העלאת ערך הקרקעות בסביבתם בעתיד בטווח הבינוני. 
ביחס  ומגורים  מסחר  מלונאות,  לשימושי  אלו  למגרשים  מפורטת  תכנית  לקדם  ממליצה  התכנית 

המקובל כיום.
בפרק התכנית העתידית בעמוד 145 מוצגת תפישת הבינוי המוצע למתחמי המלונאות בחוף.



109//

מצב קיים

רצועת חוף קריית ים | תכנון | הסדרה סטטוטורית מתחמים פרטיים
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תכנית

חוף 5 - חוף ימית

מלון חוף ימית

מתחם תיירות - הקמה עתידית

מתחם תיירות - הקמה עתידית

רצועת חוף קריית ים | תכנון | הסדרה סטטוטורית מתחמים פרטיים

10 50 100
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מצב מוצע

מלון חוף ימית - באדיבות פייגין אדריכלים

רצועת חוף קריית ים | תכנון | הסדרה סטטוטורית מתחמים פרטיים
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תקדימים

Woontrendz kleurinspiratie strandhuis

רצועת חוף קריית ים | תכנון | הסדרה סטטוטורית מתחמים פרטיים

Playa del carmen grand hyatt

Playa del carmen grand hyattPlaya del carmen grand hyatt
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Scorpios Mykonos

Scorpios MykonosCasas na aeria, Portugal

Coral beach hotel & spa

Coral beach hotel & spa
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14 | הסדרת שדרות פנחס ספיר

לכאורה, שדרות פנחס ספיר מהוות במצבם הנוכחי ציר תחבורה רחב מאוד הכולל שני נתיבים לכל 
כיוון ומפרדה רחבה, אך בפועל ציר זה מדולל בתנועה. 

התוכנית מציעה לראות את תפקודן של שדרות אלו כרחוב של רצועת החוף - רחוב עירוני מזמין 
ונעים, המעודד הליכה ושהייה לאורכו. קנה המידה של הרחוב יותאם לכמות כלי הרכב המשתמשים 
רכב  בכלי  למגיעים  מענה  ייתנו  אשר  אורכו  לכל  אלכסוניות  וחניות  כיוון  לכל  אחת  מסעה  עם  בו, 
פרטיים. לצד המיסעות יסללו שבילי אופניים שישולבו בגינון ובצמחייה לצורך צל ונוי, הצללות בנויות  

ומדרכות רחבות, המקשרות בין מגוון השימושים אשר לאורך רצועות החוף.
ומפגשים  יוצרות מקומות להתקהלות, שהייה  לאורך השדרות מתוכננים מספר התרחבויות אשר 
ספונטניים, של העוברים והשבים, ובכך מחזקות את צירי הרוחב, המגיעים מהעיר ומובילים אל הים 

ולפעילויות החוף.



רחוב ספיר - מצב מוצע
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מצב קיים

רצועת חוף קריית ים | תכנון | שדרות פנחס ספיר
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תכנית

רצועת חוף קריית ים | תכנון | שדרות פנחס ספיר

שדרות הפלמ"חשכונת נווה חוף - בתכנון

חלק צפוני



119//

שדרות צה"ל



//120

תכנית

רצועת חוף קריית ים | תכנון | שדרות פנחס ספיר

שדרות משה שרתכיכר היםשדרות צה"ל

חלק דרומי
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שדרות רוברט סולדשדרות ז'בוטינסקי



//122

מצב קיים 

רצועת חוף קריית ים | תכנון | שדרות פנחס ספיר

חתך זכות דרך מצב קיים - בין הרחובות: צה"ל ומשה שרת )מתוך המתאר בהכנה(

חתך זכות דרך מצב קיים - בין הרחובות: ז'בוטינסקי ורוברט סולד )מתוך המתאר בהכנה(

<עיר

<עיר

חוף <

חוף <
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מצב מוצע 

רצועת חוף קריית ים | תכנון | שדרות פנחס ספיר

מדרכה

4.00

מדרכה

4.00

חניה אלכסונית

5.50

חניה אלכסונית

5.50

שביל אופניים מדרכה | גינון |  מקום

3.00 משתנה

מסעה

3.50

29.0

מסעה

3.50

חתך זכות דרך מוצע - שמירה על זכות הדרך, צמצום נפח התנועה ויצירת מדרכות רחבות היוצרות רחוב עירוני

<עיר חוף הים <
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15 | שוברי גלים ירוקים

מבנה חוף קריית ים מייצר גלי חוף המקשים על הרחצה בחלק מימות השנה.
כאיי-טבע  גלים  להקים מערך שוברי  מוצע  בחופים,  ושיפור תנאי הרחצה  כחלק מתפישת ההגנה 
הגלים  לשוברי  זהה  באופן  חזקים,  מגלים  החוף  רצועת  על  יגנו  האיים  הרחצה.  חופי  מול  זעירים 
המנותקים הקיימים כיום בחופים רבים, אלא ששוברים-ירוקים אלו, לא יהוו מפגע נופי, כי אם פיסות 
טבע המאפשרות צמחייה, ציפורים ובתי גידול לבע״ח ימיים. בנוסף יהוו ה׳איים׳ אטרקציה לשייטים, 

לצוללנים ולמגוון רב של בעל חיים ימיים בסביבתם. 
החוף  לרצועת  וייתנו  וצמחייה  חול  מסלעות,  המשלבים:  ייחודיים  נופיים  מוקדים  יהוו  אלה  איים 
מראה ייחודי ובלתי נשכח. מטרת שוברי גלים אלה הוא השקטת גלי הים בלבד ולא הרחבת רצועת 

החול בחוף. על נושא זה ניתן לראות פירוט בנספח הסביבה הימית.



125//

תכנית והשראה

שובר גלים ירוק טיפוסי

רצועת חוף קריית ים | תכנון | שוברי גלים ירוקים

חוף דור, ישראלחוף דור, ישראל

חוף דור, ישראל

10 50
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16 | חופי רחצה

חופי הרחצה מהווים את האבן השואבת הבסיסית של רצועת חוף, על כן התוכנית שמה דגש על 
פיתוח ושיפור החופים הקיימים ועל הקמת חופים חדשים נוספים. 

מגוון  של  השונים  לצרכים  התאמה  וחוסר  עיצובית  שפה  העדר  מהזנחה,  סובלים  החופים  כיום, 
שמגוון  כך  חדשים,  חופים  שלושה  מתווספים  הקיימים  החופים  לשני  בנוסף  לכן,  המשתמשים. 

הצרכים יוכל להתממש. 
צרכים אלה נדרשים בחוף על ידי אנשי פעילות הספורט הימי, מתרחצים המגיעים לרחוץ בים וגם 
נופשים השואפים לשקט ורוגע. החופים הקיימים יתוחזקו כך שכולם יעמדו בתקן 'דגל כחול' המכתיב 

סטנדרטים ותנאים לאיכות סביבתית בינלאומית. 
בריכות  לשלב  יהיה  ניתן   ,157 בעמוד  התיירות  בפרק  מוצעים  אשר  החופית  הפעילות  במסגרת 

לשימוש הידרוטרפיה ושחייה, ספורט חופי ופעילויות למשפחה ולצעירים.



חוף זבולון הנשקף מהטיילת לצד אתר הקמפינג - מצב מוצע
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1. החוף הצפוני | מצב קיים

רצועת חוף קריית ים | תכנון | חופי רחצה
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1. החוף הצפוני | מצב מוצע

פרוגרמה בחוף
חוף חדש

רצועת חוף קריית ים | תכנון | חופי רחצה

מבנה מסחר נלווה לשימושי החוף - 270 מ"ר	 
)כחלק ממבנה ביה"ס לחינוך ימי(  

מבנה ניהול / שיטור / הצלה - 30 מ"ר	 
מבנה מלתחות - 75 מ"ר	 

)כחלק ממבנה ביה"ס לחינוך ימי(  
מבנה ביה"ס לחינוך ימי - 500 מ"ר	 
סוכת מציל )רצועת חוף מוכרז כ-150מ'(	 

10 50

רציף הבתולה

ביה"ס לחינוך ימי

מבנה מלתחות

רמפת ירידה לחוף

סוכת מציל

מבנה מסחר
נלווה לשימושי החוף
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2. חוף אלמוגים | מצב קיים

רצועת חוף קריית ים | תכנון | חופי רחצה
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2. חוף אלמוגים | מצב מוצע

פרוגרמה בחוף

רצועת חוף קריית ים | תכנון | חופי רחצה

מבנה מסחר נלווה לשימושי החוף - 300 מ"ר	 
מבנה ניהול / שיטור / הצלה - 30 מ"ר	 
מבנה מלתחות - 70 מ"ר	 
סוכת מציל )רצועת חוף מוכרז כ-150מ'(	 

10 50

מגרש כדורעף

פארק אגדות ים

רמפת ירידה לחוף

סוכת מציל

מבנה מלתחות מסחר
נלווה לשימושי החוף

חוף חדש
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3. חוף זבולון | מצב קיים

רצועת חוף קריית ים | תכנון | חופי רחצה
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3. חוף זבולון | מצב מוצע

פרוגרמה בחוף

רצועת חוף קריית ים | תכנון | חופי רחצה

מבנה מועדון שייט עד כ- 720 מ"ר	 
מבנה מסחר והסעדה  300 מ"ר	 
מבנה מלתחות 75 מ"ר	 
מסחר זעיר / קיוסק 50 מ"ר	 
מבנה ניהול / שיטור / הצלה - 50 מ"ר	 
מבנה מסחר צפוני - 400 מ"ר	 
מבנה מסחר דרומי - 800 מ"ר	 
סוכת מציל )רצועת חוף מוכרז כ-150מ'(	 

10 50

מלתחות ומסחר זעיר

סוכת מציל

מבנה מסחר דרומי

מבנה מסחר צפוני 

מועדון שייט

מבנה מסחר ומסעדה

משטח ירידה למים

רמפת ירידה לחוף

מוצא ניקוז

חוף קיים - משודרג
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4. חוף ספיר | מצב קיים

רצועת חוף קריית ים | תכנון | חופי רחצה
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4. חוף ספיר | מצב מוצע

רצועת חוף קריית ים | תכנון | חופי רחצה

פרוגרמה בחוף
מבנה מסחר נלווה לשימושי החוף - 260 מ"ר	 
מבנה שירותים ומלתחות - 50 מ"ר	 
סוכת מציל )רצועת חוף מוכרז כ-150מ'(	 

10 50

מגרש כדורעף

מסחר נלווה לשימושי חוף

מבנה מלתחות

סוכת מציל

חוף חדש
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5. חוף ימית | מצב קיים

רצועת חוף קריית ים | תכנון | חופי רחצה
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5. חוף ימית | מצב מוצע

רצועת חוף קריית ים | תכנון | חופי רחצה

10 50

מגרש כדורעף

מלון חוף ימית

מסחר נלווה לשימושי חוף

מבנה שירותים ומלתחות

ירידה לחוף
ומקלחות חוץ

סוכת מציל

פרוגרמה בחוף
מבנה מסחר להסעדה ולשימושי החוף - 260 מ"ר	 
מבנה שירותים ומלתחות - 50 מ"ר	 
סוכת מציל )רצועת חוף מוכרז כ-150מ'(	 

חוף קיים - משודרג



//138

תקדימים

Esbjerg beach promenade & sailing club, Denmark

Vancouver beach, Canada

Anglet south coastline, France

רצועת חוף קריית ים | תכנון | חופי רחצה





ספורט  חופי
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G.1  G.2  
G.3  

A.1 A.2 A.4

A.3 A.5

B.2

B.3 C.1
C.2 C.3

C.4
D.1

D.2

E.1

F.1

F.3
F.2B.1

פעימות ביצוע

רצועת חוף קריית ים | תכנון
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לוחות זמנים למימוש הפרויקטים

רצועת חוף קריית ים | תכנון | פעימות ביצוע

12 11 10 09 08 07

2023 2022 2021

A

B

C

D

E

F

G

2020 2019 2018

פיתוח טיילת ורחוב

חו ימית

חניו� קרוואני�

חו רחצה �פיר

מגרשי �פורט

מרכז וחו גולשי�

מבנה מועדו� וה�עדה

אתר קמפינג

פארק אק�טרי�

פיתוח טיילת וחו

פארק אגדות י�

פיתוח טיילת ורחוב

ביה“� לחינו� ימי

מבנה ביה“�

הפארק החופי

שוברי גלי� ירוקי�

רצי הבתולה

פיתוח טיילת 

פארק אינשטיי�

ככר הי�

A 1

A 2

D1

E 1

D2

F 1

F
F

2

מלו� החו 3

G

A 3

B
B
B

1

2

3

A 4

C1

C2

C3

C4

A 5

06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
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מ“ר

A.1

A B C D F
E

A.2 A.4

A.3 A.5

B.2

B.3
C.1

C.2 C.3

C.4

D.1

D.2

E.1

F.1
F.3B.1פיתוח טיילת ורחוב

18,320

חו ימית
24,100

חניו�  קרוואני	 מו
דר
22,400

חו רחצה 
פיר
11,550

מגרשי 
פורט
16,520

ככר הי	
14,000

פארק  איינשטיי�
27,100

פיתוח טיילת
5,750

מרכז וחו גולשי	
39,300

אתר קמפינג
26,270

פארק אק
טרי	
18,100

12,850
פיתוח טיילת וחו

פארק אגדות י	
25,320

פיתוח טיילת ורחוב
10,670

הפארק  החופי
מ“ר

מ“ר

מ“ר

מ“ר

53,550

F.2
מלו� החו

12,250

G.1  
שובר גלי	 ירוק

-דרומי-

7,850 G.2  
שובר גלי	 ירוק

-תיכו�-

7,720
שובר גלי	 ירוק

-צפוני-

8,375


ביה“
לחינו ימי

18,320

רצי  הבתולה
2,950

G.3  

מ“ר

מ“ר

מ“ר

מ“ר
מ“ר

מ“ר

מ“ר
מ“ר

מ“ר
מ“ר

מ“ר

מ“ר

מ“ר

מ“ר
מ“ר

מ“ר

רצועת חוף קריית ים | תכנון | פעימות ביצוע
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מ“ר

A.1

A B C D F
E

A.2 A.4

A.3 A.5

B.2

B.3
C.1

C.2 C.3

C.4

D.1

D.2

E.1

F.1
F.3B.1פיתוח טיילת ורחוב

18,320

חו ימית
24,100

חניו�  קרוואני	 מו
דר
22,400

חו רחצה 
פיר
11,550

מגרשי 
פורט
16,520

ככר הי	
14,000

פארק  איינשטיי�
27,100

פיתוח טיילת
5,750

מרכז וחו גולשי	
39,300

אתר קמפינג
26,270

פארק אק
טרי	
18,100

12,850
פיתוח טיילת וחו

פארק אגדות י	
25,320

פיתוח טיילת ורחוב
10,670

הפארק  החופי
מ“ר

מ“ר

מ“ר

מ“ר

53,550

F.2
מלו� החו

12,250

G.1  
שובר גלי	 ירוק

-דרומי-

7,850 G.2  
שובר גלי	 ירוק

-תיכו�-

7,720
שובר גלי	 ירוק

-צפוני-

8,375


ביה“
לחינו ימי

18,320

רצי  הבתולה
2,950

G.3  

מ“ר

מ“ר

מ“ר

מ“ר
מ“ר

מ“ר

מ“ר
מ“ר

מ“ר
מ“ר

מ“ר

מ“ר

מ“ר

מ“ר
מ“ר

מ“ר
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תכנית עתידית - קריית ים 2040

התכנית מאמינה כי קריית ים תצבור לעצמה, במרוצת השנים, מוניטין של עיר חוף. הפעילות בה 
תגבר וערכי הקרקע יעלו. בעלי עניין יהיו מעונינים להשקיע בעיר ועל כן, לפי עקרון המדרג, תהיה 
כדאיות כלכלית להקים תיירות קבע איכותית ברצועת החוף. אתר הקמפינג יוכל לשנות פניו ולהפוך 
למתחם מלונאי המממש זכויות בנייה בהתאם לתכנית המתאר המופקדת, חניון הקרוואנים יתפנה 
ובמקומו יפותח שצ"פ אשר ייתן מענה למבקרים הפוקדים את העיר ולתושביה. במתחמים הדרומיים 
והעיר  גבוהה,  ברמה  מגורים,  הכוללים  ונופש,  מלונאות  מתחמי  ויוקמו  הפרטית  היזמות  תתפתח 

קריית ים תתפתח ותממש את החזון המוצע. 
התוכנית העתידית שואפת לניצול מיטבי של שטחי הקרקע באופן מייטבי, על מנת לשמר לאורך כל 

שלבי ההתפתחות גישה נוחה ופתוחה לרצועת החוף. 

רצועת חוף קריית ים | תכנון 
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רצועת חוף קריית ים | תכנון | תכנית 2040
שצ"פ 70

הפארק החופי

החוף הצפוני 

חוף אלמוגים 

רציף הבתולה

המרכז לחינוך ימי

פארק אגדות ים

שובר הגלים הצפוני

פארק ספורט אתגרי

מועדון ספורט ימי

מתחם תיירות פרטי

מתחם תיירות פרטי

מתחם תיירות פרטי

מתחם מלונות 4

מלון החוף
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חוף זבולון

חוף ימית

חוף ספיר 

שטיין
פארק אינ

כיכר הים

מלון מרכז  ספיר מתחם מלונות 3

שי הספורט
מגר

שובר הגלים התיכון

פארק עירוני

מלון חוף ימיתשובר הגלים הדרומי

מתחם מלונות 2

מתחם מלונות 1
מתחם תיירות פרטי

מתחם תיירות פרטי

מתחם תיירות פרטי

מתחם תיירות פרטי



קו 100 מ' מקו  המים
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פרוט שטחי מלונאות ונופש 

מתחם 5 מתחם 2 מתחם 4מתחם 3מתחם 1

רצועת חוף קריית ים | תכנון | תכנית 2040

5

200 מ' 130 מ' 100 מ' 190 מ' 200 מ'

4 3 2 1

שטח: 19 דונם

שטח מעבר לקו 100 מ': 13.6 דונם

מס' מלונות במגרש: 3

טיפוס מלון: 2 קומות שטחי ציבור 

       5 קומות חדרים

כמות חדרים במלון: 50-60 חדרים

סה"כ מ"ר בנוי במתחם: 19,500 מ"ר

סה"כ תכסית במתחם: 4,800 מ"ר

אחוזי בניה עיקריים: 102%

אחוז תכסית: 25%

אחוז תכסית מעבר ל100 מ': 35%

שטח: 17.2 דונם

שטח מעבר לקו 100 מ': 12.5 דונם

מס' מלונות במגרש: 3

טיפוס מלון: 2 קומות שטחי ציבור 

       5 קומות חדרים

כמות חדרים במלון: 50-60 חדרים

סה"כ מ"ר בנוי במתחם: 19,500 מ"ר

סה"כ תכסית במתחם: 4,800 מ"ר

אחוזי בניה עיקריים: 113%

אחוז תכסית: 28%

אחוז תכסית מעבר ל100 מ': 39%

שטח: 12.2 דונם

 

מס' מלונות במגרש: 1

טיפוס מלון:  ספא, אולם כנסים 

       3 קומות חדרים

כמות חדרים במלון: 120 חדרים

סה"כ מ"ר בנוי במתחם: 7,000 מ"ר

סה"כ תכסית במתחם: 3,200 מ"ר

אחוזי בניה עיקריים: 57%

אחוז תכסית: 26%

* מלון בחלופה ראשונה

שטח: 8.7 דונם

 

מס' מלונות במגרש: 1

טיפוס מלון: מבנה מרכז הקליטה

 

כמות חדרים במלון: 120 חדרים

סה"כ מ"ר בנוי במתחם: 12,740 מ"ר

סה"כ תכסית במתחם: 2,460 מ"ר

אחוזי בניה עיקריים: 150%

אחוז תכסית: 28%

 

שטח: 11.3 דונם

שטח מעבר לקו 100 מ': 8 דונם

מס' מלונות במגרש: 2

טיפוס מלון: 2 קומות שטחי ציבור 

       5 קומות חדרים

כמות חדרים במלון: 50-60 חדרים

סה"כ מ"ר בנוי במתחם: 13,000 מ"ר

סה"כ תכסית במתחם: 3,200 מ"ר

אחוזי בניה עיקריים: 115%

אחוז תכסית: 30%

אחוז תכסית מעבר ל100 מ': 40%

אחוז תכסית מעבר ל100 מ': 37.3% אחוז תכסית: 28% אחוזי בניה: 105%
סה"כ מ"ר בנוי: כ-72,000 מ"רכמות חדרים: 600-650 חדריםמס' מלונות: 10שטחים לבנייה מעבר לקו 100 מ': 51.4 דונםשטח: 68.4 דונם

סה"כ תכסית במתחם: 19.2 דונם

סיכום כולל



קו 100 מ' מקו  המים
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השתנות קו החוף  - מצב עתידי
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סטטוטוריא.
תיירותב.
תנועהג.
סביבהד.
סביבה ימיתה.

נספחים

תכנית אסטרטגית לחוף קריית ים  
פרק ד'
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סטטוטוריא.

רצועת חוף קריית ים | נספחים

שינוי מהיר בטווח נראה לעיין הוא סודה של התחדשות עירונית מוצלחת.
לצורך המימוש המהיר, ובמסגרת שיטת המדרג, מציעה התוכנית להתבסס בטווח 
הקרוב על יעודי הקרקע המאושרים, לפי התוכנית התקפה והחלה על רוב רצועת 

החוף - תב"ע ק/142.
לפרויקטים  מאפשר  זו,  אסטרגית  תכנית  רקע  על  הנוכחית,  התב"ע  אימוץ 
להמשך  יביא  חדשות  תכניות  ואישור  הכנה  שכן  הקרוב,  בטווח  כבר  להתממש 
הקיפאון הקיים, לפרק זמן של 4-5 שנים לפחות, ולא יאפשר לקריית ים לממש 

את הפוטנציאל שבשטחי חופּה, באופן מיידי.
הקיימת,  הסטטוטוריקה  בגבולות  הפרויקטים  לביצוע  במקביל  כי  לציין  חשוב 
לתכנית  בהתאם  חדשות  תוכניות  לאישור  תהליכים  לבצע  התכנית  ממליצה 
החוף  רצועת  לטובת  עתידי  פיתוח  המשך  ומאפשרות  המשנות  האסטרטגית, 

ולעיר כולה.
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רצועת חוף קריית ים | נספחים | סטטוטורי

ייעודי קרקע

מקרא:

גבול תכנית לתצוגה

קו בניין

גבול שיפוט

גבול תא שטח

קו החוף

תחום חוף הים

תחום הסביבה החופית

מגורים

מבנים ומוסדות ציבור

חוף רחצה

מתקני רחצה פרטיים

מתקני רחצה ציבוריים

אתר ספורט

חניה ציבורית

אתר לבתי מלון ונופש

שטח מוגבל לפיתוח

שטח לתכנון בעתיד

תב"ע   ק.142
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רצועת חוף קריית ים | נספחים | סטטוטורי

שטחי מלונאות

סך שטחי מלונות:
63 דונם

מתוכם:
30.5 דונם פרטיים

סך שטחי מלונות 
בהתאם לעקרון 

המדרג:
74 דונם

מתוכם:
30.5 דונם פרטיים

14 דונם מרכז ספיר

ק.142

תכנית
אסטרטגית

מגרש מוצע למלונאות

מגרש מוצע למלונאות
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תיירותב.
עמנואל אלון | הליפקס - יעוץ וניהול פרויקטים תיירותיים בע"מ

רצועת חוף קריית ים | נספחים

במסגרת בנק הרעיונות לחזון, מועבר נספח מסכם לפיתוח חוף קריית ים:
חופים ממותגים.	 
קידום הפיתוח מקמפינג למלון.	 
 	.AIRBNB טיפול בעורף המגורים לפוטנציאל
חיבור טיילת חוף קריית ים לעכו.	 
מסעדת דייגים	 
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רצועת חוף קריית ים | נספחים | תיירות

מיתוג החופים רקע 

כללי:
החופים יפותחו בהתאם לתקנות משרד הפנים וכל חוף יסוגנן ויעוצב 
בהתאם לפעילות המוצעת בו מבחינת: מבנים,סככות, שילוט, תפריט, 

מוזיקה, תלבושת הצוות וכו'.

אופן הפיתוח:
מלתחות  הצלה,  שירותי  הכוללים:  חוף  שירותי  יפותחו  חוף  בכל 

ושירותים ציבוריים, מזון ומשקאות ותתוכנן חניה מסודרת.
כל החופים צריכים להיות חופשיים

הנושאים המוצעים למיתוג החופים:
א. חוף צוללים. 

ב. חוף ילדים.
ג. חוף ספורט.

ד. חוף כושר.
ה. חוף רגוע.

ו. חוף גולשים.
ז. חוף שמח- החוף הים תיכוני.

ח. חוף דייגים- החוף היווני.
ט. החוף  הטבעי.
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מיתוג החופים

א. חוף הצוללים

רקע 

כללי:
מוצע לפתח חוף אשר ימשוך צוללים על ידי בנייה מלאכותית של 

ריף, ניתן לבנות את הריף במספר צורות:
א. הנחת קונסטרוקציה תת ימית המשולבת ברשת.  

ב. הטבעת אוניות והפיכתן לאתר צלילה, כפי שבוצע מול    
     חופי נהריה ומול חופי אילת.

ריף מלאכותי שנבנה באופן טבעי במהלך השנים הופך לחוף מושך 
ובעל עניין מיוחד לצוללים.

מנת  על  היטב  ולסמנן  שונים  בעומקים  להטביע  יש  האוניות  את 
להקל על הגעת הצוללים לצלילה חויתית.

אופן הפיתוח:
בעורף החוף מוצע למקם מועדון צוללים, כיתת לימוד, בריכת מי ים 

קטנה לביצוע תרגולות במים רדודים.
) מלתחות, שירותים, שירותי  לצד שירותי החוף הקבועים  כן  כמו 
הצלה, מזון ומשקאות (  מוצע לפתח פאב בסגנון ימי, הפאב יעוצב 
ימיות,  מנורות  כגון:  ימיים  אלמנטים  בו  וישולבו  ייחודית  בצורה 

חבלים, הגאים ,גלגלי הצלה, רשתות תמונות וכו'.
ציוד  ופריקת  להורדת  רכב  כלי  באמצעות  לחוף  ירידה  לאפשר  יש 

צלילה.

אופי הפיתוח:
מוצע לשלב בעיצוב בעלי חיים ימיים כגון דגים, דולפינים וכו' ,כמו כן 

ניתן להוסיף עיצוב בצורת אלמוגים ועוד.
פעילות שנתית:

תחרות ארצית "חפש את המטמון", תחרות חיפוש מטמון בצלילה.

חוף מוצע: יקבע בהמשך 
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מיתוג החופים

ב. חוף הילדים 

רקע 

כללי
, להם  והוריהם  לילדים  יותאם  ייחודי אשר  מוצע  לפתח חוף 

דרישות לרחצה בטוחה ומוגנת ככל הניתן.

אופן הפיתוח
מוצע לבצע בחוף זה  הגנות או לגונה אשר ייצרו  בריכות 	 

מי ים רדודות ומוגנות מפני מדוזות.
מוצלים 	  מתקנים  יפוזרו  ובחוף  הישיבה  אזור  בעורף 

מגלשות  קרוסלות,  לדוגמא:  הרך  בגיל  ילדים  להעסקת 
ומתקנים נוספים כל המתקנים יהיו עמידים לנתז ים.

ושירותים 	  החתלה  עמדות  יותקנו  הציבוריים  בשירותים 
המותאמים לילדים.

במזנון  ימכר בין היתר מזון תינוקות,ארוחות ילדים, משחקי 	 
ים, כובעים וקרם הגנה.

מופעי 	  וכן  ליצנים  מופעי  לילדים,  יתקיימו הפעלות  בחוף 
קאפוארה  תינוקות,  עיסוי   , )יוגה  וסדנאות  קטנים  חוף 

ועוד(.
לבניית 	  בינלאומית   שנתית  תחרות  בחוף  לקיים  מוצע 

ארמונות ופיסול בחול ים.
נמוך המתאים 	  בגובה  שילוט  צבעוני,  חוף   : הפיתוח  אופי 

לילדים  בתוספת איורים.
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מיתוג החופים

ג. חוף הספורט

רקע 

כללי:
מוצע  לפתח חוף אשר יותאם לקיום תחרויות ספורט חופים.

אופן הפיתוח:
בחוף זה יתוכננו וימוקמו מתקני ספורט חופים: כדורעף חופים, 

כדורגל חופים, מיני רגל ,מתקן לתפיסת גלים  מלכותי ועוד.
ולצלמים, עמדות לשידור  יתוכננו בחוף טריבונות לקהל  כן  כמו 

וצילום טלוויזיה.
המגרשים יתוכננו תוך התחשבות בכיוון השמש למניעת סינוור.

יוגשו  ותורם מסעדת בריאות בה  בחוף תושמע מוזיקה קלילה 
מיצים  בריאות,  משקאות  וכן  לספורטאים   המתאים  תפריט 

,ארוחות בוקר עשירות ועוד.. 

אופי הפיתוח:
שימוש בחומרים טבעיים.

חוף מוצע: יקבע בהמשך
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מיתוג החופים

ד. חוף הכושר

רקע 

כללי:
והעוסקים  למתעמלים  המותאם  ייחודי  חוף  לפתח  מוצע 

בספורט.

אופן הפיתוח:
בחוף זה ימוקמו מתקני כושר פתוחים ומגוונים לרבות מסלול 

ריצה, ומסלול מכשולים.
ים  נתז  מפני  העמידים  מחומרים  עשויים  יהיו  המתקנים  כל 

ובעלי יכולת לפירוק והרכבה בסוף העונה ותחילתו.
החוף יהיה מתוכנן לקיום תחרויות טריאתלון ובו מקום לחניית 

אופניים וכן חניית רכבים מתאימה.

אופי הפיתוח:
מוצע להוסיף פסלים

פעילות שנתית
תחרות טריאתלון ארצית/בינלאומית

חוף מוצע: יוחלט בעתיד
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מיתוג החופים

ה. החוף הרגוע

רקע 

כללי:
מוצע לפתח חוף שקט שיהווה מקום של רוגע ושלווה וישרת את 

תושבי קריית ים ונופשיה.

אופן הפיתוח:
חוף זה יאופיין באווירת שאנטי תושמע בו  מוזיקה שקטה, יפוזרו 

ערסלים.
כמו כן יהיו בחוף סככות צל, אזור לקיום מסאז'ים בימים קבועים.

החוף יתוכנן בצורה שתאפשר נגישות לנכים עד קו המים.
את  הנוגדת  מוזיקה  השמעת  על  איסור  יחול  אלו  בחופים 

הקונספט.
בחוף ניתן יהיה להבעיר מדורות.

בחוף יתקיימו ערבי שירה בציבור ומופעים קטנים ואינטימיים.

אופי הפיתוח:
פיתוח בסגנון הוואי וכו'.

פעילות שנתית.

חוף מוצע: יקבע בהמשך
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מיתוג החופים

ו. חוף הגולשים

רקע 

כללי:
מוצע לפתח חוף ייחודי ברמה ארצית אשר יהווה מוקד משיכה 

לגולשים.

אופן הפיתוח:
לממכר  חנות  וכן  לגלישה.  ספר  בתי  יופעלו  זה  החוף  בעורף 

ציוד גלישה
והשכרת גלשנים , קיאקים וכו. כמו כן יתקיימו בחוף תחרויות 

גלישה ארציות .
בחוף תושמע מוזיקה ויופעל בו פאב .

בחוף ניתן יהיה לקיים מסיבות וימי הולדת.
מוצע לתכנן אזור מופעים ובו מסך בנוי שיאפשר הקרנת סרטים

על מסך ענק בערבים.
יש לבחון אפשרות של יצירת שובר גלים מלאכותיי המייצר גלי 

חוף
כדוגמת אתר  סיאם פארק בטנריף . 

אופי הפיתוח:
פיתוח בסגנון מתאים : צבעוני וצעיר.

פעילות שנתית

חוף מוצע: יקבע בהמשך
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מיתוג החופים

ז. החוף השמח - החוף הים תיכוני

רקע 

כללי:
מוצע לפתח חוף עממי המתאים למשפחות.

אופן הפיתוח:
בעורף החוף תתוכנן רחבה לקיום מופעים. בחוף תושמע מוזיקה 

ים תיכונית.
בסגנון  מהן  אחת  עממיות  מסעדות  שתי  בחוף  לתכנן  מוצע 

טברנה יוונית.
בחוף יתוכנן אזור מנגל בנוי לשימוש המתרחצים.

בערבים יהיה ניתן לקיים בחוף ערבי שירה וזמר מזרחי ים תיכוני.

אופי הפיתוח:
רצוי לתכנן מופע טברנה שנתי ,פסטיבל ים תיכוני המשולב בדוכני 

מזון אותנטיים: אוכל מרוקאי, תוניסאי, טריפוליטאי, תימני וכו'.
פעילות שנתית

פסטיבל מוזיקה יווני

חוף מוצע: יקבע בהמשך
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מיתוג החופים

ח. חוף הדייגים

רקע 

כללי:
ובו  דייג  לסירות  מעגנה  תתוכנן  בו  דייגים  חוף  לפתח  מוצע 

יפותחו מסעדות דגים.

אופן הפיתוח:
בחוף זה תתוכנן מעגנה קטנה לסירות דייג.

בעורף החוף יתוכננו 1-2 מסעדות דגים.
בחוף תושמע מוזיקה דרום אמריקאית.

מוצע לבחון אפשרות הקמת שובר גלים מלאכותי לדייג.
מוצע לבחון תכנון חנות קטנה לממכר ציוד דייג והשכרת חכות.

אופי הפיתוח:
דייג  ציוד  עוגנים,  רשתות,  ימיים:  אלמנטים  המשלב  פיתוח 

וספנות וכו'.
חוף מוצע לפיתוח  מעגנה : חוף עתידי אתר פסולת

פעילות שנתית
תחרות דייג ארצית 
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חניון הקרוואניםאתר הקמפינגמלון החוף

ההצעה
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מלון החוף ההצעה

Coral beach hotel & spa

Coral beach hotel & spa

₪ 452,000:תקרת השקעה לחדר  נופשCמלון חדרים רמה 

 חדר110לפי 

כמות הנושא
חדרים

מספר 
מיטות

/ תקן
מקדם

שטח תקני 
ר "במ)נופש 
(נטו

ר "מחיר למר"כ בינוי מ"סה
$ליחידה 

הערות$כ עלות "סה

סוג האכסון
כולל הצטיידות              6,930,000            3,000                110220212,310חדר זוגי

              6,930,000                110220212,310כ"סה

שטחים ציבוריים
כולל הצטיידות                 234,300            1.42156.21,500אולם כניסה וטרקלין

                   90,750            0.5560.51,500ומועדון/בר
                 270,600            1.64180.41,500מסעדה וטרקלין עסקים/חדר אוכל

                   92,400            0.5661.61,500פעילות/ חדר ישיבות 
                 100,000                 40                100252,500חנייה

 320,000                  1,600            200בריכת שכשוך לפעוטות, בריכה שחיה
 900,000                  2,500            360ספא

            2,008,050          4.172958.76,040כ שטחים ציבוריים"סה
שטחי שירות

                   59,400            0.5459.41,000עובדים
                   79,200            0.6661,200הנהלה

                 299,200            1.61761,700מטבחים
                   70,000               0.4549.5900משק בית ולובנה וכביסה

                   52,470               0.5358.3900מחסנים כללים
                        616                 0.2830.820חדרי שרות חדרניות

                 560,886            44405,720כ שטחי שירות"סה
              9,498,936           1102208.175,709סיכום ביניים

         15%1,424,840.40דמי תכנון 
         25%2,374,734.00מ .צ.ב

            10%949,893.60דמי ניהול 
          $14,248,404כ מחיר ב "סה
      49,869,414               -ח"כ מחיר בש"סה

 3.5₪שער הדולר לפי 
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קמפינג

רציונל פיתוח קמפינגים בשלב א' על בסיס תב"עות למלונאות ונופש

אפיון החניונים על המגרשים 

ההצעה

מטרת פיתוח הקמפינג :

חשיפת חופי קריית ים לתיירות פנים וחוץ כבסיס להמשך פיתוח 
עפ"י התב"עות למלונאות ונופש.

שם  הכנרת  בדרום  שצברנו  מהניסיון  הרעיון  את  מבססים  אנו 
קמפינג  כחניון  מעגן  וקיבוץ  גב  עין  קבוץ  האון,  קיבוץ  התחילו 

בסיסי שהפכו בציר הזמן לכפרי נופש ומלונות ברמה גבוהה.

הקמת חניון קמפינג משולב שבו :
   חניון להקמת   76 אוהלים 
   חניון להשכרת 73 אוהלים

על פי תקני משרד התיירות:
- כל אוהל משרת כ-4 אורחים.

- שטח יכלול גם הסעדה ומנהלה.

המוסדר  הקרוואנים  חניון  של  הפיתוח  ושלביות  הביצוע  אופן 
שבאתר זה ניתן לראות בפרק הרלוונטי - עמוד 100
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אומדן השקעות ראשוני

קמפינג ההצעה

אומדן השקעות ראשוני להקמת חניון קמפינג משולב - מתחם 1 + 2 - קרית ים

הערותסה"כ עלות מחיר מ"ר / ליחידהשטח במ"ר מספר כמותמקדםהנושא
ב$ב$בנויימיטותלמיטה

שטחי אכסון
4  מיטות (אוהלים פרטיים)763041000יחידות אוהלים ניידות

4 מיטות208010034,300686,000אוהלי גלמפינג  קבועים  עם שרותים צמודים
4 מיטות 302,100            532121005,700אוהלים קבועים ללא שירותים

596988,100סה"כ מיטות
0.159.6110065,560משרד קבלה וניהול

כולל ציוד0.1377.48110085,228חנות/ מזנון
0.1377.481500116,220מטבח לבישול עצמי

0.981584.081100642,488איזור פעילות/ מועדון/ אוכל
0.21125.1670087,612מחסנים ואחזקה
0.0635.76160057,216שירותים ציבוריים

חנייה לצוות20253015,000משטחי חניה
שטחים ציבורים

אוהל גלמפינג110030,00030,000אוהל הסעדה ואירוח
110034,30034,300אוהל לסדנאות וטיפולים
959.561,133,624סה"כ שטחים ציבורים

אומדן400,000חיבור תשתיות
אומדן250,000עבודות  פיתוח וגינון

650,000סה"כ עבודות
2,771,724סיכום ביניים

332,607דמי תכנון 12%
415,759ב.צ.מ 15%
1721192959.563,520,089סה"כ כללי
12,320,313סה"כ ש"ח

שער יציג 3.5 ₪ / $ אמריקאי
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חניון קרוואנים ההצעה

אפיון החניונים על המגרשים 
הקמת חניון קמפינג משולב שבו :

   חניון להקמת   76 אוהלים 
   חניון להשכרת 73 אוהלים

על פי תקני משרד התיירות לרבות הסעדה
ומנהלה.
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אומדן השקעות ראשוני

ההצעה

אומדן השקעות ראשוני להקמת חניון קרוונים - מתחם 3  - קרית ים

הערות סה"כ עלותמחיר מ"ר / ליחידה שטח במ"רמספר כמותמקדםהנושא
$ב$בבנויימיטותלמיטה

שטחי אכסון
4  מיטות            870,000          29,000       30120100יחידות קרוונים נייחים

4 מיטות               2,000                 40       50200100חניון לקרוונים ניידים (עצמאי/נגרר)
4 מיטות                1,200                 40       30120100קרוונים לנהיגה עצמית

           110440873,200סה"כ מיטות
שטחים ציבורים

             48,400            1,100         0.144משרד קבלה וניהול
כולל ציוד             62,920            1,100         0.1357חנות/ מזנון

             85,800            1,500         0.1357מטבח לבישול עצמי
           474,320            1,100       0.98431איזור פעילות/מועדון/אוכל

             64,680               700         0.2192מחסנים ואחזקה
             42,240            1,600         0.0626שירותים ציבוריים

שטח מספר 4             90,000                 30         12025משטחי חנייה ציבוריים (שטח מספר 4)
           868,360       708סה"כ שטחים ציבורים

אומדן           400,000חיבור לתשתיות
אומדן             30,000עבודות  פיתוח וגינון

אומדן           100,000                 50    2,000דרכי גישה
530,000           

        2,271,560סיכום ביניים
           136,294דמי תכנון 6%

           567,890ב.צ.מ 10%
        2,975,744       340880708סה"כ כללי

      10,415,103סה"כ בש"ח

שער יציג דולר מחושב לפי 3.5 ₪/$
שטח החניון מתחם מספר 3 : 11,610 מ"ר
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ההצעה

AIRBNB פוטנציאל פיתוח שיטת
בכל מבני המגורים הנמצאים מזרחית 

לשדרות ספיר, קיים פוטנציאל שלאחר שיפוץ והתאמה 
להשכרת חדרים ודירות 
– *AIRBNB לפי שיטת

הדבר מצריך הכנת תכנית משולבת עם ליווי
פיננסי ובשיתוף הציבור.

* Airbnb  הוא אתר אינטרנט המתווך בין שוכרי יחידות נופש
 להשכרה או יחידות מגורים לטווח קצר לבין בעלים של
יחידות כאלו, בדרך כלל אנשים פרטיים שאינם מנהלים

בית מלון. )מתוך הויקיפדיה(



//176
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ההצעה רעיונית

פיתוח מרינה משולבת מגורים
בשנים האחרונות בעולם,

התפתחו מרינות משולבות
מלונאות שהפכו מאזורים עם

כח משיכה מוגבל לאזורי ביקוש
ממדרגה ראשונה. 

חוף קריית ים מופר על ידי נמל
חיפה החדש לכן, קיימת כאן

הזדמנות ייחודית.

מותנה במהלך סטטוטורי מורכב.
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ההצעה

חיבור קריית ים לעכו

הפיכת רציף הדייגים למסעדה

מוצע לבחון אפשרות חיבור טיילת קריית ים לטיילת עכו להולכי 
רגל ורוכבי אופניים, לפחות בסופי שבוע .

מותנה בתאום ואישור רפא"ל.

שביל  ויצירת  ים  קריית  חוף  של  הצפוני  הטבע  אתר  שמירת 
מטיילים בו.

בחלק הצפוני של החוף קיים רציף המכונה 'רציף הדייגים'.

מוצע לפתח בקצה רציף זה מסעדה על כלונסאות.

סיכום
לקריית ים חוף עם פוטנציאל תיירותי בשל קרבתה לציר אתרי 
וכן, תב"ע מאושרת  הים,  לחוף  סמיכותה  הצליינות החשובים, 
לשטחים פנויים על שפת הים המהווים הזדמנות נדירה לפיתוח 

מוקד תיירות ברמה ארצית.

קיים  שלא  ייחודי  יתרון  ים  לקריית  יתנו  הממותגים  החופים 
בשום מקום אחר בארץ ולכן כדאי לשקול התחלת קידום הנושא.

רעיון פיתוח נופש עממי על שפת הים שיוחלף למלונאות רגילה 
הוא מודל שהצליח מאד בדרום הכנרת.

אנו מאמינים כי ניתן בפיתוח מדורג להכניס את קריית ים למפת 
התיירות הבינ"ל והמקומית. הדבר מותנה ברמת הפיתוח, אופי 

הפיתוח ותמהיל הפיתוח.
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תנועהב.
סלווה יודשקין | ינון- תכנון, יעוץ ומחקר בע"מ

רצועת חוף קריית ים | נספחים

מצב קיים
מערכת רחובות בגישה לחוף הים	 
שדרות פנחס ספיר	 
תחבורה ציבורית	 
חניונים ציבוריים	 
שבילי אופניים )קיימים/מתוכננים(	 

מצב מוצע
שדרות פנחס ספיר	 
חניונים ציבוריים וחניות לאורך פנחס ספיר	 
תחבורה ציבורית	 
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השלד העירוני קיים/מוצע

רצועת חוף קריית ים | נספחים | תנועה

מצב קיים
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ספיר' שד

ירושלים' שד

שדרות עירוניות ראשיות המובילות 
לים )רחובות מאספים(: 

רוברט סולד	 
ז'אבוטינסקי	 
משה שרת	 
צה"ל	 
פלמ"ח	 

שדרות ירושלים – מהווה ציר עורקי 
BRT ראשי הכולל מערכת

העיר  מרכז  בין  ישיר  קשר  יצירת 
לבין רצועת החוף.

שילוב מוקדי פיתוח ברצועת החוף.

תכנית מתאר נספח תנועה
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מצב סטטוטורי

רצועת חוף קריית ים | נספחים | תנועה

תכנית מתאר נספח תנועהמצב קיים

שלד עירוני קיים/מתוכנן – מתוך תכנית מתאר חדשה לעיר קריית ים
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חתך טיפוסי

רצועת חוף קריית ים | נספחים | תנועה

שדרות פנחס ספיר מצב קיים

שדרות פנחס ספיר הינו כביש עירוני דו מסלולי, 
דו נתיבי עם מפרדה בנויה ברוחב משתנה.

)בין  הדרומי  בחלקו  לאורך הרחוב  חניות  קיימות 
שדרות רוברט סולד לשדרות משה שרת(

משדרות צה"ל וצפונה רכבים פרטיים חונים בצד 
הדרך באופן לא מוסדר על הנתיב הימני.
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חלוקה לקטעים

רצועת חוף קריית ים | נספחים | תנועה

שדרות פנחס ספיר מצב קיים

קרית חיים

שד
 '

רוברט סולד

ים קרית

1234

אורך ציר התנועה בתחום קריית ים כ-2 ק"מ
אורך ציר כולל קריית חיים כ-3.0 ק"מ
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חתך רוחב טיפוסי בין פלמ"ח-לשד' צה"ל

רצועת חוף קריית ים | נספחים | תנועה

שדרות פנחס ספיר מצב קיים

אורך הקטע – כ-800 מטר
רוחב זכות הדרך – 36 מטר

רוחב סלול – משתנה בין 20-26 מטר

קרית חיים

שד
 '

רוברט סולד

ים קרית

1234

שד
 '

דגניה

פנחס ספיר' שד
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חתך רוחב טיפוסי בין צה"ל-משה שרת

רצועת חוף קריית ים | נספחים | תנועה

שדרות פנחס ספיר מצב קיים

אורך הקטע – כ-300 מטר
רוחב זכות הדרך –38-36 מטר

רוחב סלול – משתנה בין 36-37 מטר

קרית חיים

שד
 '

רוברט סולד

ים קרית

1234

שד
 '

דגניה

פנחס ספיר' שד
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חתך רוחב טיפוסי בין משה שרת-  ז'בוטינסקי

רצועת חוף קריית ים | נספחים | תנועה

שדרות פנחס ספיר מצב קיים

אורך הקטע – כ-500 מטר
רוחב זכות הדרך –38 מטר

רוחב סלול – משתנה בין 22-27 מטר

קרית חיים

שד
 '

רוברט סולד

ים קרית

1234

שד
 '

דגניה

פנחס ספיר' שד
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חתך רוחב טיפוסי בין ז'בוטינסקי-רוברט סולד

רצועת חוף קריית ים | נספחים | תנועה

שדרות פנחס ספיר מצב קיים

אורך הקטע – כ-300 מטר
רוחב זכות הדרך –38 מטר

רוחב סלול – משתנה בין 25-30 מטר

קרית חיים

שד
 '

רוברט סולד

ים קרית

1234

שד
 '

דגניה

פנחס ספיר' שד



קרית חייםפנחס ספיר' שד

לחיפה

ירושלים' שד

4' דרך מס

22' דרך מס

מרכזית  
הקריות

חיים. תחנת קמוצקין.קתחנת 
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מסלולי תחבורה ציבורית עתירת נוסעים באזור קריית יםמצב קיים

 BRT מסלולי
קיימים

מסילת רכבת
חיפה נהריה

תחנת רכבת



23קו  137קו 

11קו 

12קו  15קו 

)קווי לילה( 210קו 
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קווי אוטובוס קיימים באזור רצועת החוף

רצועת חוף קריית ים | נספחים | תנועה

שדרות פנחס מסלולי תחבורה ציבורית – קווי אוטובוסים של אגדמצב קיים

קווים 11, 12, 15, 23, 137, 210 של חברת אגד עוברים בקרבת רצועת החוף.

כל הקווים עוברים ברחוב יוספטל המקביל לשד' ספיר בצפון קריית ים.

קווים 11, 12, 15, 210 עוברים גם בשד' ספיר.

תדירות הקווים גבוהה ונעה בין 5-30 דקות בשעות השיא של הקווים השונים.

קו 12קו 15קו 23קו 137

קו 11 קו 201 )קווי לילה(
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חניונים ברצועת החוף

רצועת חוף קריית ים | נספחים | תנועה

סקירת חניונים ציבוריים לאורך רצועת החוףמצב קיים

חניון בריכת גליה

שטח החניון כ-6,500 מ"ר	 

קיבולת משוערת של כ-250 כ"ר	 

חניון חוף ימית

שטח החניון כ-8,300 מ"ר	 

קיבולת משוערת של כ-330 כ"ר	 

חניון חוף ימית
חניון בריכת גליה

חניון בריכת גליה)צולם בשיא עונת המדוזות(חניון חוף ימית 
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חניונים ברצועת החוף

רצועת חוף קריית ים | נספחים | תנועה

סקירת חניונים ציבוריים לאורך רצועת החוףמצב קיים

חניון מרכז קליטה

שטח החניון כ-1,250 מ"ר	 

קיבולת של כ-60 כ"ר	 

חניון חוף זבולון

שטח החניון כ-10,500 מ"ר	 

קיבולת משוערת של כ-400 כ"ר	 

חניון חוף זבולון

חניון מרכז הקליטה

חניון מרכז הקליטהחניון חוף זבולון
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חניונים ברצועת החוף

רצועת חוף קריית ים | נספחים | תנועה

סקירת חניונים ציבוריים לאורך רצועת החוףמצב קיים

חניון צפוני

שטח החניון כ-3,400 מ"ר	 

קיבולת משוערת של כ-140 כ"ר	 

חלק מהחניונים ברצועת החוף שימשו

לחניית רכב כבד בסופי שבוע

חניון צפוני

חניון צפוני



14060330 400250

11080אין10
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רצועת חוף קריית ים | נספחים | תנועה

סקירת חניונים ציבוריים לאורך רצועת החוףמצב קיים

החוף  רצועת  לאורך  חניונים   5 קיימים 
וחלקם  מוסדרים  חלקם  ים.  קריית  של 
לרוב  הללו  החניונים  השבוע  במהלך  לא. 
רכב.  כלי  או עם מספר מועט של  ריקים 
בעונת  וחגים  שבוע  בסופי  זאת,  לעומת 
אפס  עד  מתמלאים  החניונים  הרחצה 
מקום. כמו כן, מקומות החניה לאורך שד' 

ספיר מתמלאים במועדים הללו.

סה"כ חניות בחניונים קיימים: כ-1180

סה"כ חניות לאורך רחוב ספיר: כ-200

סה"כ חניות ציבוריות 1380

קבולת חניון קייםחניות לאורך הרחוב

250 330 60 400 140

140

11080אין10

80

חניונים ברצועת החוף
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תכנית אב לשבילי אופניים

רצועת חוף קריית ים | נספחים | תנועה

רשת שבילי אופניים בקריית יםמצב קיים

שביל אופניים קיים

שביל אופניים מתוכנן

שביל אופניים עתידי

קיים אופניים שביל

מתוכנן אופניים שביל

עתידי אופניים שביל

1
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רצועת חוף קריית ים | נספחים | תנועה

שדרות פנחס ספירמצב מוצע

פרוגרמה לתכנון שד' פנחס ספיר כוללת יצירת מרכיבי הרחוב הבאים:

רצועות הליכה רחבות ומזמינות	 
שביל אופניים	 
שביל ריצה יעודי כחלקת מפיתוח הרחוב	 
יצירת חניות ציבוריות	 
תאורת הרחוב ותאורה דקורטיבית עבור הולכי רגל/רוכבי אופניים	 
מסלולי נסיעה לרכב פרטי	 
בחינת יישום מסלולי תחבורה ציבורית משולבים בתוך החתך הרוחבי, כולל תחנות נוסעים	 
רצועות גינון ופיתוח נופי המלוות את הציר	 
שילוב ריהוט הרחוב )ספסלים, פחי אשפה, מחסומי רכב וכד'( בחתך הטיפוסי	 
יצירת אחידות החתך הטיפוסי לאורך כל ציר השדרה	 

בחינת חלופות תכנון להסדרת חתך טיפוסי של שדרות פנחס ספיר מושפע במידה רבה מאופן פיתוח הרחוב בעתיד בהקשר למעבר תחבורה ציבורית

פרוגרמה לחתך טיפוסי 
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רצועת חוף קריית ים | נספחים | תנועה

שדרות פנחס ספירמצב מוצע

כולל  נתיבי,  דו  דו מסלולי  חתך רוחב טיפוסי רחוב 
מסלול לתח"צ יעודי

חתך רוחב טיפוסי רחוב דו מסלולי דו נתיבי- נתיבים 
עם תחבורה ציבורית מעורבת

עם  נתיבי  חד  מסלולי  דו  רחוב  טיפוסי  רוחב  חתך 
נתיבי חניה ציבוריים

חתכי רוחב טיפוסיים מוצעים לבחינה
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רצועת חוף קריית ים | נספחים | תנועה

הסדרת שד' פנחס ספיר וחניונים לאורך החוףמצב מוצע

פותחו 2 חלופות עיקריות להסדרת הקטע הצפוני והקטע הדרומי של שד' פנחס ספיר.
הקטע המרכזי הינו ייחודי ומיועד לתנועת תחבורה ציבורית והולכי רגל בלבד.
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רצועת חוף קריית ים | נספחים | תנועה

הסדרת שד' פנחס ספיר מצב מוצע

סה"כ חניות מתוכננות לאורך רחוב ספיר: 1000 

חלופה מס' 1 , רוחב זכות הדרך  32 מ'
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רצועת חוף קריית ים | נספחים | תנועה

הסדרת שד' פנחס ספיר מצב מוצע

סה"כ חניות מתוכננות לאורך רחוב ספיר: 750 

חלופה מס' 2, רוחב זכות הדרך 30 מ'
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הסדרת שד' פנחס ספיר מצב מוצע

סה"כ חניות בחניונים: 600
סה"כ חניות מתוכננות לאורך רחוב ספיר: 1000

סה"כ חניות ציבוריות 1600 חניות

מצב מוצע לחניונים במוקדים ולאורך רצועת החוף

חלופה מס' 1 , רוחב זכות הדרך  32 מ'
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קווי תחבורה ציבורית עתירת נוסעים מצב מוצע

מטרופולין חיפה, תכנית אסטרטגית – חב' יפה נוף 
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השלמת מסלולי תח"צ לעבר רצועת החוף מצב מוצע

פיתוח תחבורה ציבורית בשד' פנחס ספיר – קו חוף הים
נגישות לחוף הים באמצעות תח"צ תתאפשר דרך שד' משה שרת ושד' צה"ל.	 
המקטע המרכזי של שד' פנחס ספיר יאפשר תנועת תח"צ, אופניים וה"ר בלבד.	 

קו מטרונית קיים

מסלול תח"צ מוצע

חלופה מס' 1
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השלמת מסלולי תח"צ לעבר רצועת החוף מצב מוצע

קו מטרונית קיים

מסלול תח"צ מוצע

חלופה מס' 2

קרית חייםפנחס ספיר' שד

עכו

חיפה

שד
 '

רוברט סולד

שד
 '

ת
שר

שה 
מ

פנחס ספיר' שד

קרית מוצקין

ירושלים' שד

קרית שמואל

יםקרית 
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סביבהד.
רן קליק | יוזמות למען הסביבה

רצועת חוף קריית ים | נספחים

מפגעים:
עליית מפלס פני הים	 
הסעת חול	 
מוצאי 	   - ים  בקריית  הים  זיהום  מקורות 

ניקוז
תחנת שאיבה ספיר	 
פסולת חופית וימית	 
זיהום אוויר	 

הצעות לפתרונות: 
כללית לכל מערך התכנון –	 
ניהול מי נגר	 
שימור וחידוש אקולוגי	 
פיתוח נופי: שימוש בצמחייה מקומית	 
ייצור אנרגיה בשטח ציבורי	 
בדיקת ביניים לעמידה בתכנית הדגל הכחול	 

הצעות מפורטות למתחמים:
תכנון פארק אקולוגי במתחם הפארק החופי	 
שובר הגלים	 
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עליית מפלס פני הים

2017 2100

ביותר  המקובל  התרחיש 
פני  עליית  של  מדידה  הוא 
ים של 1 מטר לטווח זמן של 

כ- 100 שנה )עד 2100(. 

שחופה  צפוי  זה  בתרחיש 
יוצף מעליית  ים  של קריית 

הים.

http://ccg.huji.ac.il/dynamicmap/index.htmlמקור: מפה דינמית לחיזוי עליית מפלס פני הים )האוניברסיטה העברית(

2017 2100

מפגע עיקרי
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הסעת חול

הזרמת החול, שמקורו במפרץ חיפה, מתרחשת 
)ארוזיה(  חולי  אדמה  סחף  תהליך  בעקבות 
מסערות  הנובע  הקריות,  בחופי  משמעותי 
הקיימות  התשתיות  והשפעת  בים  החורף 
מוסיפים  זה  חיפה. בתהליך מלאכותי  במפרץ 

חול לקטעי חופי ים באמצעים טכנולוגיים. 

לאחר בניית "נמל המפרץ", יהיה צורך בביצוע 
הזנת חול לאורך חופי קריית ים, על פי תכנית 
הזנת חול בכמות שנתית של כ-10,000 מ"ק או 

30,000 מ"ק או 35,000 מ"ק, במשך 30 שנה.

ניתן לראות בפרק סביבה ימית  פירוט בנושא 
)עמוד 231(. 

מסלולי הסעת החול מחוף הכרמל הצפוני אל מפרץ חיפה ולאורך חופי המפרץ 

מפגע עיקרי
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מקורות זיהום הים בקריית הים

מקורות זיהום מי הים הם שפכי נחל הקישון, מפרץ חיפה וזיהום שמקורו בנגר העירוני.

לעיתים גלישות ממערכת הביוב גורמות לזרימת שפכים לים.   

לפי דו"ח רשות נחל הקישון: נתוני הניטורים בנחל ובים, מראים שמי הים אינם מזוהמים בד"כ והסיכונים לבריאות 
הציבור מזיהום הים, הם מזעריים. בוצעו פרויקטים להפחתת ריכוזי הנוטריינטים במורד נחל הקישון והנתונים 

מראים שיפור משמעותי באיכות מי הנחל. 

מפגע עיקרי
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מקורות זיהום הים בקריית הים מפגע עיקרי

רבים.  ונופיים  סביבתיים  מפגעים  ומייצר  בים  המים  באיכות  פוגע  טיפול  ללא  גולמי  עירוני  נגר  הזרמת 
)First Flash( המפגעים מתרחשים פעמים רבות לאחר אירוע הגשם הראשון

בתמונות זיהום לאחר גשם ראשון של חוף 
דולפינריום באוקטובר 2016
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תחנת שאיבה ספיר מפגע משני

תחנת שאיבת הביוב ספיר מהווה מפגע ריח באזור החוף
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פסולת חופית מפגע עיקרי

על  המושארת  פסולת  בעיקר  הינו  החופית  הפסולת  מקור 
החוף על ידי נופשים, נחלים ומערכות ניקוז. 

מניעה  באמצעות  היא  לים  הפסולת  הגעת  למנוע  הדרך 
מהמבקרים להשליך פסולת ע"י הגברת האכיפה וההסברה.

להפחתת  ונקזים  נחלים  לאורך  הגשמים  לפני  ניקיון  מבצעי 
כמות הפסולת שמגיעה לים. 

 
ימית:  בפסולת  לטיפול  אזוריות  למערכות  הצעות  קיימות 
מערכים ימיים המהווים מחסום להגעת הפסולת לחוף ולניקוי 

הפסולת בים עצמו. 
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זיהום אויר מפגע עיקרי

 תחנת ניטור אוויר- תחנת קריית ים 1.1.17-30.10.17

מכלל המזהמים שנמדדו בתחנת קריית ים בשנת 2017, נמדדו חריגות רק ב- Black Carbon )פיח(, כפי שניתן לראות בגרף מימין.  
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ניהול מי נגר

מוצאי ניקוז קיימים ומתוכננים- תכנית אב לניקוז

הצעות לפתרונות

שני מוצאי ניקוז – חלק דרומיארבעה מוצאי ניקוז – חלק צפוני
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ניהול מי נגר

מוצאי ניקוז קיימים ומתוכננים- תכנית אב לניקוז

הצעות לפתרונות

מוצא ניקוזמוצא ניקוזמוצא ניקוזמוצא ניקוזמוצא ניקוזמוצא ניקוז
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ניהול מי נגר

מוצא ניקוז בחלק הצפון מערבי

הצעות לפתרונות

בחלק הצפון מערבי ישנם שני מוצאי ניקוז – מוצא למובל קיים, ומוצא למובל מתוכנן
מובל כורדני- מובל מתוכנן, שצפוי להביא  נגר מקריית ביאליק ומוצקין לחוף קריית ים

בתמונה- מוצא למובל ניקוז קיים בחלק הצפון-מערבי
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ניהול מי נגר

טיפול במוצאי ניקוז נוספים כחלק מהתכנית

הצעות לפתרונות

יש לבחון שילוב הנחיות לטיפול בנגר 
במוצאי הניקוז הצפוניים והדרומים

ויכללו  נופיים  יהיו  הטיפול  אמצעי 
פתרונות נופיים שונים

אגן נופי לטיפול בנגר דוגמא לאמצעי נופי לטיפול במוצא ניקוז )סנטה סוזנה, קליפורניה(

מוצא ניקוז
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הזדמנות- חשיפת חלון למי תהום בחלק הצפוני

שימור וחידוש אקולוגיהצעות לפתרונות

מאחר ומפלס מי התהום גבוהים יחסית, ניתן באמצעות חפירה לחשוף מפלס מי תהום וליצר סביבה בעלת אקולוגיה 
מקומית. התהליך יכלול הוצאת מינים פולשניים ועידוד צמחייה מקומית. בית גידול זה מופר מאד והוא נשלט ע"י מינים 

פולשים )כמו טיונית החולות( או מתפרצים )כמו אשל וקנה מצוי(.
אזורים הידרופיליים אלו, באם ישוקמו ויפותחו יכולים לשמש בעלי ערך חינוכי-קהילתי, אפילו באופן זמני, כל עוד אינם 

מבונים. 
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שימוש מומלץ בצמחייה מקומית

פיתוח נופיהצעות לפתרונות

מיני צמחים לשיקום צמחי וגינון - מינים מקומיים שאינם דורשים השקיה 
לאחר התבססותם בשטח.

שיחים

עצים

צורת חייםמשפחהמיןסוג
גובה 

)מטר(

3-4שיחפרפרנייםהחורשאחירתם

2-4שיחסולנייםאירופיאטד

1-3שיחאלתייםמסטיקאלת

2-4שיחאשחרייםמנוקדאשחר

1-2שיחהדסייםמצויהדס

1-3שיחורדייםהכלבורד

1-4שיחורדייםצידוניורד

3-5שיחיערתייםהחורשמורן

שיחשפתנייםמשולשתמרווה

שיחמתננייםשעירמתנן

1-3שיחפרפרנייםמבאישצחנן

שיחצלפייםקוצניצלף

1-4שיחפרפרנייםקוצניתרתמה

שיחשפתנייםדביקהשלהבית

)מטר(גובה צורת חייםמשפחהמיןסוג

3-5עץורדייםסוריאגס 

3-4עץאלתייםהבורסקאיםאוג

8-12עץאורנייםירושליםאורן

5-8עץאלתייםאטלנטיתאלה

3-6עץאלתייםישראלית-ארץאלה

4-6עץאלונייםמצויאלון

5-8עץאלונייםתבוראלון

5-8עץאלונייםתולעאלון

4-6עץאשחרייםעלים-רחבאשחר

3-5עץזיתייםבינוניזית-בר

4-6עץזיתייםאירופיזית

4-8עץקסאלפינייםמצויחרוב

4-6עץקסאלפינייםהחורשכליל

4-6עץלבנייםרפואילבנה

3-5עץורדייםקוצניעוזרר

4-7עץערייםאצילער

4-6עץתותייםהתאנהפיקוס

6- 4עץאברשייםמצויקטלב

5-8עץאשחרייםמצוישיזף

4-6עץורדייםמצוישקד



219//

צורת חייםמשפחהמיןסוג

שיח-בןשפתנייםמצויאזוב

שיח-בןארכוביתייםשבטבטיתארכובית

שיח-בןשפתנייםישראלי-ארץאשבל

שיח-בןשפתנייםהסלעיםבלוטת

שיח-בןשפתנייםכרתיתגעדה

שיח-בןשפתנייםמפושקתגעדה

שיח-בןשפתנייםמצויהגעדה

שיח-בןשפתנייםלבנהזוטה

שיח-בןשפתנייםמצוישפה-חד

שיח-בןחלבלובייםמגובששחלבלוב

שיח-בןמורכביםחריפהכתלה

שיח-בןלוטמייםמרוונילוטם

שיח-בןלוטמייםשעירלוטם

שיח-בןלוטמייםדביקהלוטמית

שיח-בןלוטמייםערביתלוטמית

שיח-בןזיפנייםמעוצהסומקן

שיח-בןשושנייםהחורשעצבונית

שיח-בןפיגמייםמצויפיגם

שיח-בןפרעייםעלים-קטןפרע

שיח-בןמורכביםהסלעיםצמרנית

שיח-בןשפתנייםוורודהצתרה

שיח-בןשפתנייםמשובלתצתרנית

שיח-בןשפתנייםמקורקפתקורנית

רצועת חוף קריית ים | נספחים | סביבה ימית

הצעות לפתרונות

מיני צמחים לשיקום צמחי וגינון - מינים מקומיים שאינם דורשים השקייה 
לאחר התבססותם בשטח.

מטפסים

בן שיח

שימוש מומלץ בצמחייה מקומית

פיתוח נופי

צורת חייםמשפחהמיןסוג

מטפסשושנייםהחורשאספרג

מטפסנוריתייםהקנוקנותזלזלת

מטפסנוריתייםמנוצהזלזלת

מטפסיערתייםאיטלקיתיערה

מטפסספלולייםהחורשספלול

מטפספואתייםמצויהפואה

מטפסשושנייםקוצניתקיסוסית

מטפסשרביטנייםמצוישרביטן

מטפסשרביטנייםריסנישרביטן
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הצעות לפתרונות
ייצור אנרגיה בשטח ציבורי

הצעות לעיצוב עירוני ירוק 
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בדיקת ביניים לעמידה בתכנית הדגל הכחולהצעות לפתרונות

1. חינוך ומידע סביבתי
V החוף יציע פעילויות חינוכיות סביבתיות לקהילה שבקרבתו
V החוף יפרסם מידע על המערכות האקולוגיות שבו 
V החוף יפרסם מידע על השירותים הניתנים בחוף 
V החוף יפרסם כללי התנהגות בחוף 

2. איכות המים
V  בפרמטרים הן  הרחצה,  מי  לאיכות  בדרישות  לעמוד  החוף  על 

כימיים והן בפרמטרים פיסיקליים
X  על החוף לעמוד בדרישות תדירות דיגום המים, לפחות חמישה

דיגומים לעונה

3. ניהול סביבתי
V איסוף אשפה
V מחזור אשפה
V אכיפת איסור כניסת רכבים לחוף
V איסור לינה שאינה מותרת בחוף
V בקרה ואכיפה של כניסת בעלי חיים לחוף

4. בטיחות ושירותים
V תחזוקה שוטפת ונאותה של מתקני החוף
X מספר מצילים ואביזרי הצלה נאותים
X תכנית פעולה מוכנה למקרה של זיהום חמור
X אכיפה
X )נגישות לנכים ) לפחות בחוף אחד לכל רשות
X מי שתיה זמינים ונקיים

חוף זבולון הינו חוף הלוקח חלק בתכנית הדגל הכחול מאז שנת 2017
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הצעה לתכנון פארק אקולוגי במתחם הפארק החופיהצעות מפורטות

תוכנו של הפארק יהיה שילוב גופי 
מים טבעיים שייטפלו בנגר מזוהם 
הצפוניים  הניקוז  במובלי  שמגיע 
המתפקדים  עונתיים  )אגמים 

כאחו לח(.

נופיים  באמצעים  בנגר  לטיפול 
נופיות, אקולוגיות רבות.  תועלות 
להיות  עשויות  לעיר  נכון  בטיפול 
משמעותיות  כלכליות  תועלות 

מטיפול זה.

מים  גופי  ישולבו  הצפוני  בחלקו 
נופיים המבוססים על טיפול בנגר 

עירוני.

חלקו הדרומי יכלול חפירה ויצירת 
חלון למי תהום.

כאזור  לח  גידול  בבית  שימוש 
לטיפול בנגר

ם
קיי

מובל 

ע(
מובל כורדני )בביצו

חלק דרומי – חשיפת מי תהום 
ושימור צמחייה מקומית
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הצעות מפורטות
שימור צמחייה הידרופולית כבית גידול לח

שימור וחידוש אקולוגי

בצפון-מערב קריית ים, בקרבת רפאל, ישנו בית גידול שכנראה אינו מופר באופן משמעותי. נראה כי שולטים שם בעיקר צמחים הידרופילים מקומיים והמינים הפולשים נמצאים 
בעיקר בחגורה צרה בשולי השטח. השטח עשוי להוות ערך טבע משמעותי שישמש את תושבי האזור ללימוד ופעילויות פנאי.
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הצעות מפורטות
דוגמא לאגם המתפקד כאחו לח

שימור וחידוש אקולוגי

בישראל- אגם נחל הדר מטהר מי קולחין 
 .)Wetland( באמצעות באמצעות אחו לח

לאגם תועלות נופיות  ואקולוגיות רבות.

נגר  טיהור   -)Park stop( קונג  הונג 
Wetland-באמצעות אגם המתפקד כ
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הצעות מפורטות
פארק אקולוגי משולב מים

תקדימים

Burlington Greenway Rehabilitation Project, Vermont, USA
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הצעות מפורטות
פארק אקולוגי משולב מים

תקדימים

Transmitter Park Rehabilitation Project, Brooklyn, NY

בעבר שימש כתחנת משדר רדיו, כיום קיים פארק שנפתח בשנת 2012 כיעד 
החוף המקומי. הפארק עכשיו מורכב משטח ירוק, הן עם שטחים טבעיים 

והן עם מקומות לדיג, למשחק ובילוי פעיל.
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הצעות מפורטות
פארק אקולוגי משולב מים

תקדימים

Sanlin Bund Ecological Park, Shanghai, China

פרוייקט שיקום אקולוגי - 
חתך עקרוני:
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תכנון שוברי הגלים הירוקיםהצעות מפורטות

The Marker Wadden Islands in the The Netherlands

איים מלאכותיים בהולנד



229//

רצועת חוף קריית ים | נספחים | סביבה ימית

תכנון שוברי הגלים הירוקיםהצעות מפורטות

STATEN ISLAND, NY
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תכנון שוברי הגלים הירוקיםהצעות מפורטות

אי היונים- שמורת איי חוף דור ומעגן מיכאל - 
איי כורכר המשמשים כאתר קינון לעופות מים

 Lake erie lure:
Toledo harbor, Ohio
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תכנון שוברי הגלים הירוקיםהצעות מפורטות

ימית עשירה  בים: מתכסים בצמחיה  סלע טבעי 
ובחי.  

תערובות בטון ייחודיות - סוגי בטון המאפשרים 
רמת  בזכות  עשירה,  וצמחייה  דגה  של  קיום 
מזו  משמעותית  שנמוכה    PH חומציות 
שבתערובות הבטון הרגילות - ועל בסיסן הוקמו 

עד כה תשתיות ימיות.

ECOncrete חוף הים בחיפה- חברת
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סביבה ימיתה.
זאב הוך | מהנדס יועץ - הנדסה ימית ואזרחית

רצועת חוף קריית ים | נספחים

רקע:
תמצית נתונים של מצב קיים, השפעה של 'נמל המפרץ' העתידי, 	 

ההצעה:
היתכנות והמלצות  לשוברי גלים ירוקים כפי שמופעים בתוכנית האסטרטגית 	 

המתכננת, )בהתאמה לתכנון שלנו(
בתוכנית 	  שמופיע  כפי  המחודש  הבתולה  לרציף  והמלצות  היתכנות 

האסטרטגית המתכננת, )בהתאמה לתכנון שלנו(

מקורות בנושאי מצב קיים והשפעת נמל המפרץ העתידי:
תסקיר השפעה על הסביבה שערכה חברת נמלי ישראל לתכנית "נמל המפרץ" 	 

העתידי )להלן: "תסקיר הנמל"(.
עבודת ה-phd של ד"ר דב צביאלי )2006(.	 



 

a b 
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נתונים בטימטריים  לרצועת החוף בקריית ים רקע 
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מהירות וכיווני רוחות )שושנת הרוחות( באזור חיפה
נמדדו במתקן מדידה בראש שובר הגלים הראשי של נמל חיפה במהלך 

9 שנים, בין 1.4.2002 ל- 31.3.2011.

פילוג המהירויות הוא:
ו-90% 	  בחורף  מהרוחות   83% השנתיות,  מהרוחות   88% בערך, 

מהרוחות בקיץ, הן רוחות קלות שמהירותן מתחת ל- 6 מ'/שניה.
 	 9.4% ו-  בחורף  בערך, 12% מהרוחות השנתיות, 16% מהרוחות 

מהרוחות בקיץ, מהירותן בין 6 ל-10 מ'/שניה.
באופן כללי, רק 0.67% מהרוחות השנתיות, 1.2% מהרוחות בחורף 	 

ו-0.34% מהרוחות בקיץ, מהירותן עולה על 10 מ'/שניה.
מצבי קיצון ניתן לתאר כרוחות במהירות 18.5 מ'/שניה בזמן חזרה 	 

של  1:10 שנים, 19.5 מ'/שניה - 1:20שנים ו-20.3 מ'/שניה – 1:100 
שנים.

פילוג הכיוונים הוא:
בד"כ, כיוון הרוחות הדומיננטי הוא )SE( דרום-מזרח )1350(.	 
והגורמות 	  מ'/שניה   10 על  עולה  שמהירותן  החזקות  הרוחות 

מערב,   )W( מכיוון  מנשבות  חזקים,  ולזרמים  גלים  לסערות 
כ-0.15%.

רוחות רקע 

מהנדס 
זאב הוך
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החול,  לרצועת  מערבית  החוף,  מקו  ק"מ   2.0-2.5 כ-  של  במרחק 
החוף.  לקו  יותר  או  פחות  בקו מקביל  הכורכר  רכסי  ארבעה  מצויים 
ק"מ.  כ-10  )צפון-דרום(  ואורכם  ק"מ   3-4 כ-  )מזרח-מערב(  רוחבם 
גרגר.  גסי  בסדימנטים  המלאות  עמוקות  מרזבות  ישנן  הרכסים  בין 
ממוצא  מגיר  בעיקר  המורכבים  מלוכדים  בלתי  הם  אלה  סדימנטים 
ביוגני ימי מקומי )רסק צדפים ומיקרופאונה ימית( ושברי כורכר. כל 

אלה עניים בקוורץ )פחות מ-10%(. 

רכסי כורכר במפרץ רקע 
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קרקעית חופי מפרץ חיפה, מאזור חוות המיכלים של תש"ן דרך חופי קירית חיים, קירית ים, רפא"ל 
ועד אזור שפך נחל נעמן, מאופיינים ברצועת חול ברוחב כקילומטר אחד, בשיפוע אחיד של 1:75-1:80 

)כ-1.3% בערך(, עד לעומק 10-12 מטר.
עמוק יותר, בעמקים של 25-30 מטר, השיפוע מתון יותר ואחיד, כ-0.4%.

שיפועים של פני החול, בחוף ובקרקעית הים בקרבתו. רקע 
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זאב הוך



//238

רקע 

רצועת חוף קריית ים | נספחים | סביבה ימית

חתכים גאולוגים

 3חתך 

 2חתך 

 4חתך 
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חולות המפרץ מכילים מינרלים כבדים בכמות קטנה )4%-1%(. 

מינרלים אלה )hornblende, augite, ו-mica( מעידים על כך שמקורו של החול מהנילוס היות ומינרלים אלה מקורם בסלעי הבזלת הנפוצים ברמת אתיופיה, שם גם  
מקורות הנילוס הכחול.

מפרץ חיפה הוא הנקודה הצפונית ביותר בה נמצאו מינרלים אלה ומכאן ההנחה שהמפרץ מהווה את הקצה הצפוני-מזרחי של התא הליטורלי של הנילוס

גודל הגרגרים )מיקרון( בקרבת קו החוף, 
בקטעי החוף השונים

אפור- חול עדין 177-210 מיקרון
תכלת- חול עדין 149-177 מיקרון

ירוק- חול עדין 125-149 מיקרון
צהוב- חול עדין 105-125מיקרון

מינרלים

גודל גרגרים

מהנדס 
זאב הוך
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מפה a מראה בטימטריה לפני תחילת בניית נמל המפרץ. מפה b מראה בטימטריה חזויה לאחר גמר בניית נמל המפרץ

מפה המראה את השתנות הבטימטריה 
כתוצאה מבנית נמל המפרץ

בטמטריה
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גלי חוף וסערות – סדירות, תדירות ואופירקע 

מהנדס 
זאב הוך
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גלי חוף וסערות – סדירות, תדירות ואופירקע 
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,  מראה את גובה הגלים וכיוונם) a(דיאגרמה   -3Fבנקודה 
.כיום ולאחר בניית נמל המפרץ

מראה את סטטיסטיקת הופעת הגלים  ) b(דיאגרמה  
 בכיוונים השונים

.  כיום, מראה את גובה הגלים וכיוונם) a(דיאגרמה   -2Fבנקודה 
.ולאחר בניית נמל המפרץ

מראה את סטטיסטיקת הופעת הגלים בכיוונים  ) b(דיאגרמה 
השונים

Layout A1 - היום
Layout A2 – לאחר בניית נמל המפרץ  

Layout A1 - היום
Layout A2 – לאחר בניית נמל המפרץ  

Layout A1 - היום
Layout A2 – לאחר בניית נמל המפרץ  

Layout A1 - היום
Layout A2 – לאחר בניית נמל המפרץ  
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גלי חוף וסערות – סדירות, תדירות ואופירקע 
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F2 נקודה 

F3   נקודה
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דרום 	  מכוון  הנכנסת  ברוטו  החול  כמות 
  450,000-350,000 כ-  אשקלון,  לאזור 

מ"ק/שנה.
לקו 	  המים  קו  בין  החוף,  לקו  בסמיכות 

היא  החול  הסעת   ,10- בערך  עומק 
הארץ  בחופי  כיוונה  גלים.  מושרית 
הארץ  ובחופי  לצפון,  מדרום  הדרומיים 

הצפוניים, מצפון לדרום. 
 	 10- בערך  עומק  קו  בין  במרחק מהחוף, 

לקו עומק -30, הסעת החול היא מושרית 
רוח, וכיוונה לכל אורך החוף מדרום לצפון, 

בכמות של כ-100,000 מ"ק/שנה
כ- 	  של  כמות  מגיעה  כרמל  ראש  אל 

90,000-100,000 מ"ק/שנה.
אנרגית 	  של  דרסטית  מירידה  כתוצאה 

הגלים במפרץ, ישנה גם ירידה משמעותי 
בכמות החול הפונה מזרחה, והיא מוערכת 

בכ- 70,000 מ"ק/שנה.
20,400 מ"ק/	  כ-  רק  הנ"ל,  מתוך הכמות 

של  המזרחי  הקצה  לאזור  מגיעה  שנה 
ראש שובר הגלים הראשי של נמל חיפה.

 Google מסלולי הסעת החול מחוף הכרמל הצפוני אל מפרץ חיפה ולאורך חופי המפרץ על רקע תמונת לווין של
Earth מתאריך 16.12.10.

הסעת חולות - מגמות, גריעה או תוספת
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כמות החול המוסע צפונה מהקצה המזרחי של נמל חיפה לכוון חופי המפרץ.

לפני הקמת נמל המפרץלאחר הקמת נמל המפרץ 

הסעת חולות - מגמות, גריעה או תוספתרקע 
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הצגה של הסעת החולות מובאת להלן. אלו מצבים שונים של הסעת חולות אחרי בניית נמל המפרץ, 
כתלות בגובה הגלים, זמן מחזור, כיוון הגלים, מהירות הרוח וכיוון הרוח. 

.10W-01 וW, 06W, 08W ,בדף הבא נראה 4 מצבי ים מייצגים

הסעת חולות - מגמות, גריעה או תוספתרקע 
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כיוון תנועת החולות וכמויות הסעת החול ב-4 מצבים נבחרים, מסומנים בחץ בשקף הקודם.
:06W-01 וW בשקף זה מוצגים מצבים

מצב  W06, צבעים וחיצים מבטאים כמויות וכיוון תנועת החול לאורך החופים 
)מדרום לצפון(

Hs=4.70m, כוון גלים-272°, רוח במהירות- m/s9.5, כיוון רוח- 274°

החופים  לאורך  החול  תנועת  וכיוון  כמויות  וחיצים מבטאים  צבעים   ,W01 מצב 
)מדרום לצפון(

Hs=2.50m, כוון גלים 245°, רוח במהירות- m/s7.5, כיוון רוח- 240°

הסעת חולות - מגמות, גריעה או תוספתרקע 

מהנדס 
זאב הוך
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כיוון תנועת החולות וכמויות הסעת החול ב-4 מצבים נבחרים, מסומנים בחץ בשקף הקודם.
:10W-08 וW בשקף זה מוצגים מצבים

החופים  לאורך  החול  תנועת  וכיוון  כמויות  וחיצים מבטאים  צבעים   ,W10 מצב 
)מצפון לדרום(

Hs=2.60m, כוון גלים-310°, רוח במהירות- m/s10, כיוון רוח- 330°

החופים  לאורך  החול  תנועת  וכיוון  כמויות  וחיצים מבטאים  צבעים   ,W08 מצב 
)מצפון לדרום(

Hs=4.20m, כוון גלים-291°, רוח במהירות- m/s11, כיוון רוח- 260°

הסעת חולות - מגמות, גריעה או תוספתרקע 
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רקע 

להלן, נתונים והצגה של זרמי ים, עצמתם וכיוונם, עבור ארבעה מצבי ים, 06W, 08W, 09W ו-10W, המייצגים מצבים של זרמי 
ים חזקים יחסית, בעצמות של 50-70 ס"מ/שניה.  

 .08W-06 וW בדף זה מוצגים

זרמים

  W06 זרמי ים, עצמתם וכיוונם במצב
Hs=4.70m, כוון גלים-272°, רוח במהירות- m/s9.5, כיוון רוח- 274°

W08 זרמי ים, עצמתם וכיוונם במצב
Hs=4.20m, כוון גלים-291°, רוח במהירות- m/s11, כיוון רוח- 260°

מהנדס 
זאב הוך
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רקע 

.10W-09 וW בדף זה מוצגים

זרמים

  W09זרמי ים, עצמתם וכיוונם במצב
Hs=2.90m, כוון גלים-299°, רוח במהירות- m/s8.9, כיוון רוח- 299°

  W10 זרמי ים, עצמתם וכיוונם במצב
Hs=2.60m, כוון גלים-310°, רוח במהירות- m/s10, כיוון רוח- 330°
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כפי שעשוי להראות , קו החוף
 4-לאחר ביצוע הזנת חול ב

 חלופות

חוף הבתולה, מזח הדייגים

ים קריתטיילת 

חוף הבתולה, מזח הדייגים

ים קריתטיילת 

 5השתנות קו החוף כל 
לאחר , שנה 30עד , שנים

"נמל המפרץ"בניית 
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בעבר
בעתיד

שינויים בתוואי קו החוף,  בעבר ובעתיד )בהשפעת "נמל המפרץ"(

חוף אלמוגים
חוף אלמוגים

טיילת קריית יםטיילת קריית ים
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היתכנות והמלצות  לשוברי גלים ירוקים כפי שמופעים בתוכנית האסטרטגית המתוכננת
ההצעה

רעיון שוברי הגלים הירוקים הועלה ע"י אדריכלי התכנית, כחלופה למבנים ימיים )למשל, שוברי גלים מנותקים(, על מנת לספק אקלים גלים "שקט ורגוע" לנוחיות ולהנאת 
המתרחצים בחוף, כפי שמוצע באיור להלן, שהוכן ע"י האדריכלים.

יודגש כי ההצעה היא בשלב רעיוני ראשוני וכי בהמשך, כשתבשיל התכנית לשלבים מעשיים של תכנון והקמה, תהיה החובה לאשרר את תכנית האיים )מיקום, מידות, מרחקים 
מהחוף, עומקים וכד'( בבדיקה תכנונית מעמיקה, כמו למשל במודלים, על מנת לוודא שאכן תושגנה המטרות ויושגו היעדים המצופים מתכנית האיים )השקטת גלים, שינויים 

בתוואי קו החוף וכד'(. 
בדרך כלל נהוג להתקין שוברי גלים מנותקים מסוגים שונים על מנת לתקן מצב של ארוזיה ונסיגה בחופים חוליים. שוברי גלים מנותקים מייצרים "שאיבה" של חול מתוך מערכת 

הסעת החול מהים לכוון קו החוף, והרחבת רצועת החול היבשתית. 
במקרה הנדון שלנו, זו לא המטרה, שכן קריית ים התברכה בחוף רחב יחסית, אלא כאמור, לצורך השקטת הגלים בחופי הרחצה של העיר. 

מכאן, שמיני-אי הוא מבנה ימי בצורת אי זעיר-ממדים, ארוך וצר, למשל באורך של 150-250 מ' ורוחב ממוצע כ- 80-100 מ', כפי שהוצע ע"י אדריכלי התכנית, שאמור לתפקד 
בדומה לשובר גלים מנותק. 

מרחק המיני-אי  בערך 200 מטר מקו החוף. קווי הבטימטריה מקבילים בקרוב רב לקו החוף כך שציר מיקום המיני-איים נמצא כמעט לכל אורכו בעומק בערך 2.5- עד 4.0-
עלות משוערת לכל שובר גלים ירוק:  32 מיליון ש"ח. 

עלות משוערת לשובר גלים רגיל:  12.5 מיליון ש"ח.
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היתכנות והמלצות  ל׳שוברי גלים ירוקים׳ כפי שמופעים בתוכנית האסטרטגית המתוכננת
ההצעה

מסקנות והמלצות לנושא המיני-איים )שוברי גלים ירוקים(

ניתן להרחיק מעט את האיים מערבה למרחק 230-240 מ'. העומקים במקרה 	 
זה יהיו 3.0- בצד המזרחי של האי ו- 4.40- בצד המערבי. המיקום הסופי 

והמידות יצטרכו להיבדק בעתיד במסגרת התכנון המפורט ובמודלים.
גובה האיים יכול להיות 2.5+ עד 4.0+	 
כיווני הגלים בחופים הצפוני והדרומי הם 285° ו-295° בהתאמה. 	 
כיווני האנך לחופים אלה הם 294° ו-3010° בהתאמה. 	 
 	 6° עד  ב-9°  דרום  לכוון  מהאנך  קלה  בסטייה  הם  הגלים  שכיווני  מכאן 

בהתאמה.
אפשר "למשוך" מעט את האיים דרומה מהאנך על מנת לספק "צל גלים" על 	 

חופי הרחצה המוכרזים.
 	 )270°( ממערב  הם  הדומיננטיים  הכוונים  כאשר  משתנה  הרוחות  כיוון 

ומדרום-מזרח )150°-140°(
מבחינה מורפולוגית סדימטולוגית, צפויה בעתיד נסיגה של קו החוף עקב 	 

בנית נמל המפרץ, כפי שמוצג לעיל. מבחינה סדימנטולוגית לא צפוי שינוי 
וכן  החול  הסעת  במערכת  דינמי  משקל  בשיווי  שמדובר  משום  משמעותי 
משום שמדובר בכמויות קטנות יחסית של חול מוסע. אולם, גם בנקודה זו 

חובה בעתיד לבצע מודלים לאשרור הנחה זו.
אם יהיה רצון לאפשר רחצה באזור רציף הבתולה, כדאי לחשוב על אפשרות 	 

2 בהמשך( על  )יידון בסעיף  לרציף החדש המוצע  כזה מערבית  אי  למקם 
מנת לספק "צל גלים" באזור הרציף.

מהנדס 
זאב הוך

שכבת סלעים בעלי  
מאפיינים אקולוגיים  

מתאימים שיאפשרו גידול 
לפי , צמחיה ימית מתאימה
 .קביעת האקולוג הימי

,  סלעים לפי שכבות
-ל 0.5במשקלים בין 

 טון 6

 +3.0עד  + 2.5

 -4.0עד   -2.5

3.00+ עד 4.00+

2.5- עד 4.0-
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היתכנות והמלצות  ל׳רציף הבתולה׳ המחודש כפי שמופיע בתכנית האסטרטגית המתוכננת 
ההצעה

רציף הבתולה הקיים היום הוא בעצם דורבן אבן הבולט מקו המים לתוך הים בערך 60 מ' )ע"פ מדידה גסה מתוך google earth(. רוחבו במפלס המדרך העליון כ- 5-7 מ' ובמפלס 
קרקעית הים, כ- 15-20 מ' )בהערכה(. גובהו המשוער של מפלס המדרך העליון הוא +3 מעל פני המים.

 
אדריכל התכנית העלה רעיון להקמת מזח )Pier( באזור רציף הבתולה הקיים, שישמש כפלטפורמה לבילוי )למשל, דוכני מכירה שונים, דוכני אוכל או מסעדות וכד'( ורחצה. 

מידות הרציף, כפי שהוצעו ע"י האדריכל, הם: אורך 200מ' מקו המים לתוך הים )60 מ' הקיים + 140 מ' חדש( ורוחב 10 מ'.
 

נשאלה השאלה מה יהיה מפלסו העליון של הרציף כך שיוכל לתפקד ולמלא את הייעוד שנקבע ע"י אדריכל התכנית.
כמוכן, נדרשה בחינת האפשרות לאפשר רחצה ושחיה בסביבת הרציף בהתחשב בתנאי הים הסוררים בסביבה זו.

 
מנתוני תסקיר ההשפעה על הסביבה של "נמל המפרץ" עולה כי בנקודה F5  הסמוכה יחסית לאזור רציף הבתולה )ראה מיקומה של F5 בשקף 11( עולים הנתונים העתידיים 

הבאים, המוצגים באיור שלהלן, לגבי כיוונם וגובהם של גלי הים :
הכוון הדומיננטי של גלי הים הוא בין 285° ל- 295°. כיוונו של האנך לחוף קריית ים באזור רציף הבתולה, הוא בערך 294°. 

ב-26%  מהזמן )שנה(, הים שקט, דהיינו, גובה גלים נמוך מ-50 ס"מ.   
ב-36% מהזמן, גובה הגלים מהכיוון הנ"ל הוא בין 50 ל- 100 ס"מ. 

ב-12% מהזמן, גובה הגלים מהכיוון הנ"ל הוא בין 100 ל- 150 ס"מ. 
ב-4% מהזמן, גובה הגלים מהכיוון הנ"ל הוא בין 150 ל- 200 ס"מ.
ב-6% מהזמן, גובה הגלים מהכיוון הנ"ל הוא בין 200 ל- 400 ס"מ.

בפחות מ-1% מהזמן )כ- 3 ימים בשנה(, צפויים גלים גבוהים מעל  400 – 500 ס"מ.

איור גובה גלים וכיוונם בנקודה F5 בתסקיר נמל המפרץ
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היתכנות והמלצות  לרציף הבתולה המחודש כפי שמופיע בתכנית האסטרטגית המתוכננת 
ההצעה

באיור להלן, מוראה הרציף המוצע ע"ג מפה בטימטרית, על 
מנת להתרשם מנתוני עומק המים הקיימים בסביבתו של 

הרציף המוצע. 
אדריכל התוכנית הציע את מיקום הרציף החדש בהמשך 

למזח האבן הקיים

 מזח הדייגים הקיים

תוספת מזח חדש באורך  
 מטר 140

מהנדס 
זאב הוך
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היתכנות והמלצות  ל׳רציף הבתולה׳ המחודש כפי שמופיע בתכנית האסטרטגית המתוכננת 
ההצעה

קרקעית  )חתך(  פרופיל  מוראה  להלן,  באיור 
הים מתוך תסקיר נמל המפרץ.

במרחק 200 מ' מקו המים, בקצה המערבי של 
הרציף המוצע, צפוי עומק של 3.00 מ'.

כדי   4.0+ יהיה  הרציף  מפלס  שגובה  מומלץ 
שב- 99% מימי השנה, יהיה מפלס הרציף מעל 

גובה הגלים.
בנקודה זו, כדאי לשים לב שמפלס הרציף הוא 
בגבוה מפלס האי המוצע ממערב לו, שמפלסו

 כ- 4.00+.

הקו התכלת, פרופיל F5, הוא החתך באזור "רציף הבתולה"
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היתכנות והמלצות  לרציף הבתולה המחודש כפי שמופיע בתכנית האסטרטגית המתוכננת 
ההצעה

מסקנות והמלצות לנושא הרציף:

החדרת צינורות עמודי הרציף דרך גוף הדורבן היא קשה יחסית. 	 
ניתן גם להשעין את הרציף על  יקר מאד.  יהיה  הדבר אפשרי אך 
הדורבן,  מרוחב  הגדולים  במפתחים  הדורבן,  צדי  משני  עמודים 
אולם, במקרה כזה תידרשנה קורות בעלות גובה סטטי גדול יחסית. 

בהמלצת האדריכל, מוצעת תוספת של רציף חדש, בהמשך למזח 	 
האבן הקיים. אורך הרציף הכולל יהיה בסה"כ 200 מטר

לא ממליץ לאפשר ירידה למים ורחצה מתחת לרציף החדש מסיבות 	 
בטיחותיות.  שחיה בים גלי, באזור המשברים )גם בגלים נמוכים( בין 
עמודי הרציף, יש בכך פוטנציאל של התנגשות בין השוחה הנדחף 
עשויים  לעמודים  מסביב  לכך,  בנוסף  העמודים.  לבין  הגלים  ע"י 

להיווצר מערבולות. 
רחצה מתחת לרציף החדש יכולה להתאפשר רק אם יהיו תנאים 	 

של מרחב ימי מוגן מגלים ושקט לחלוטין )למשל, מיקום מיני-אי 
מלאכותי מערבית לרציף שגובהו בין +2.50 ל- +3.00(. 

מומלץ כי מפלס הרציף החדש יהיה +4.0. מפלס זה עשוי להישמר 	 
"יבש" מגלים ב-99% מימי השנה

 	 5.5 כ-  מ"א(:   140 של  )תוספת  הרציף  בניית  של  עלות משוערת 
מיליון ₪.

מהנדס 
זאב הוך






