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מצוק החוף התלול מלווה עשרות קילומטר  
פעולת גלי הים גורמת להתמוטטות  . של ים

המצוק ונסיגתו מזרחה

המצוק והחוףגורמים להרס 







המצוק והחוףהרס 

חוףההחרפה בהרס המצוק גורמת לאבדן שטחי 



להרס ונסיגת המצוק 
השלכות משמעותיות

ביותר על מגורים
ושימושי פיתוח
שונים הסמוכים
לשפת המצוק 





מרינה אשקלון וחופי צפון אשקלון



שוברי הגלים וזרם החול מדרוםמרינה אשקלון וחופי צפון אשקלון



מרינה אשקלון גרמה לבלייה חזקה של החופים מצפון



מרינה אשקלון 

גרמה לבלייה

חזקה של 
החופים מצפון



מרינה אשקלון גרמה לבלייה
חזקה של החופים מצפון



מרינה אשקלון גרמה לבלייה חזקה של החופי מצפון





מטובע בחופי  גיאוטיובהגנה ימית באמצעות 
צפון אשקלון  



גיאוטיוב

מטובע



המלצה על חלופה נבחרת לביצוע
(:  בדוחAחלופה )החלופות לעיל 2שילוב של שהינה מיטבית הומלצה חלופה בהתאם לתוצאות 

המרחקים בין הגיאוטיובים  ', מ105ואורך שאר הגיאוטיובים ' מ120הגיאוטיוב הדרומי אורך 

.  ק"מ190,000-בכהזנת חול ראשונית בחלופה זו מוערכת . מדרום לצפון' מ75-50משתנים בין 
.כמות החול המדויקת תקבע לאחר בדיקות מפורטות נוספות במסגרת הכנת המסמכים לביצוע

Aחלופה-לתכנוןפרמטרים

5גיאוטיוביםמספר

מדרום לצפון105-120('מ)גיאוטיובכלאורך

13.2('מ)העליוןהחלקשלרוחב

מדרום לצפון50-75('מ)הגיאוטיוביםביןמרחק

crestהעליוןהחלקעומק level))(mCD)0.2-

toeהתחתוןהחלקעומק level))(mCD)4-



צפון תל אביב, שדה דב-מרינת רידינג



השלכות ההקמה של מרינת רידינג שדה דב

חוף פתוח  ' מ325ותהרוס תיתפוסבנית מרינה חדשה כהרחבה למעגנת רידינג .1

המשמש  , מצפון למעגנה הקיימת,מלווה בטיילת , המושך ציבור גדול, יפהפה ואיכותי

.וכולל ערכי טבע משמעותיים ביותר ימיים וחופיים( איננו מוכרז)בילוי ורחצה , כיום לטיול



שדה דב-השלכות ההקמה של מרינת רידינג 
הפגיעה הצפויה בחופים מצפון למרינה בהיבט  . 2

הסעת החול
העוסק במודל הימי לחיזוי ההשפעה של הקמת , 2018ח מיולי "בדו

נמצא כי בקטע החוף שאורכו , שדה דב הגדולה-מרינת רידינג 

מצפון לשובר הגלים של תל ברוך יש הצרה ונסיגה של ' מ1,600

הדבר . מטר20-מרוחב קיים של כ', מ10רצועת החוף בהיקף של 

התחזקות  , מירידת מפלס החול מערבית לסלעי החוףכתוצאה נגרם 

הצרת , גריעת חול ממזרח לסלעי החוף , מכךכתוצאה , הגלים

.וחוף מסוכן ופחות שימושי לציבור, המצוקהתמוטטות,החוף



רוחב  

החוף

'מ20-כ

צפויה  

נסיגה

10של 

מטר



,התייחסות צוות תכנית המרינות

:שדה דב-רידיניגלהשלכות של הגדלת מרינה 



התמוטטות מוגברת של  

תחייב הקמת שוברי  , המצוק

להרס  תיגרוםאשר , גלים

א"החוף הטבעי היחידי של ת

המלווה ברכס כורכר ובו  

הפארק החופי הטבעי היחידי  

ושניהם ביחד החוף , א"של ת

מהווים נכס טבעי  , והרכס

.וציבורי יקר ערך

מה צפוי

צפוןחוף ב

,אביבתל 

אם תוגדל

מעגנת רידינג



חוף צפון תל אביב הוא החוף הטבעי היחידי של העיר

ובעורפו הפארק החופי הטבעי היחיד של תל אביב



90-א של שנות ה"עיריית ת

2700תכנית קידמה את 

על שפת  שהציעה בינוי 

קידמנו אז  אנחנו . המצוק

תכנון חלופי של פארק

אשר כמוהו אכן , חופי רחב

לחופי  4/13/א"בתמתוכנן 

ואחר כך בתכניתא"תמחוז 

א"לצפון מערב ת3700



צפון מערב תל אביב3700תכנית 



תכנית הפיתוח

א"בחופי צפון ת



תכנית בפיתוח

א"בחופי צפון ת



ערר החברה להגנת הטבע על  
ף  "החלטת הוולחו

תכנית פיתוח –תעא/3700/ תוכנית תא
א"לפארק החוף בצפון ת





קיר בנוי בבסיס המצוק

במלון כרמל בנתניה

קיר

בנוי





















תלמידי התיכונט בסיור בשמורה



א"ת, הפעמון ברחוב נצח ישראלילדי גן 



של החברה להגנת הטבעסיור משפחות 



מהכפר הירוק' מדריך מכיתה זי "מודרכים ע' תלמידי כיתה א



אוניברסיטת תל אביב–קייטנת טבע והישרדות 



תצפית בשרקרקים





















חות "אווירי ועל פי הדוליידרעל פי סריקות 

,ר עודד כץ"מד–שהתקבלו מהמכון הגיאולוגי 

אין נסיגה משמעותית של גג המצוק 

.2020-ל2011בין 

חות ומידע מהמכון הגיאולוגי"דו



:ר עודד כץ"ד–שהתקבלו מהמכון הגיאולוגי לפי המפות 
.a אווירי אין נסיגה משמעותית של גג ליידרעל פי סריקות

.2020-ל2011המצוק בין 
.b 670200)מטר 15כל אחת ברוחב שלא עולה על , גלישות בגג המצוק בחלק הדרומי3זוהו–

670400.)

.c(.כנראה מלאכותי; 670850)מטר 80-באזור המחנה הצבאי פגיעה בגג המצוק לאורך כ

.dבחלק הצפוני שתי גלישות קטנות בבסיס המצוק ברוחב מטרים אחדים.

.e (.כנראה מלאכותי)בחזית סי אנד סאן גריעה של חומר מעל ומתחת למסלעה

.fכמו כן ארוזיה בערוצים.



מצוק ורכס הכורכר 

בצפון תל אביב 

לפני ביצוע העבודות









20.6.2008



: ענין של גישה

לגן לאומי חוף השרון מגיעים

ואלפים מטיילים , אלפי מטיילים

לאורך החוף שלמרגלות רכס 

הגן הלאומי 



גן לאומי חוף השרון



גן לאומי חוף השרון



המצוק והחוף של שמורת האירוסים בנתניה



המצוק והחוף של שמורת האירוסים בנתניה



גידור בחופי הרצליה ששומר 

מפני התקרבות הציבור למצוק

והוא פתרון נכון לתפיסתנו










