
המצוק ורכס הכורכר, החוף
חלק שני



, הכורכר א ברכס "פיתוח הרסני של עיריית תפרוייקט

מערב תל אביבוהמצוק בצפון הוואדיות 

הערר של החברה להגנת הטבע נידחה



2008

....פעם



....היום



....פעם



....פעם



....פעם



....פעם



....פעם



....פעם



....פעם



....פעם



....פעם



....פעם



' מסבמיקטעהמצוק החופי 

ביצוע  לאחר , הדרומי1

המצוק נראה  : העבודות

מגולח לכל אורכו ולכל 

למעט קטע קטן  . )גובהו

(.בדרום המצוק

....היום



....פעם



במיקטעהמצוק החופי 

לאחר  , הדרומי1' מס

המצוק : ביצוע העבודות

נראה מגולח לכל אורכו 

למעט קטע  . )ולכל גובהו

(.קטן בדרום המצוק

...היום



....פעם



....היום



....עבודות עפר



והחלטת וועדת העררהולחוףקיר שניבנה בניגוד להחלטת 



והחלטת וועדת העררהולחוףקיר שניבנה בניגוד להחלטת 



והחלטת וועדת העררהולחוףקיר שניבנה בניגוד להחלטת 



פעילות תושבים ובני נוער בשטח התכנית  

לפני מספר שנים2למיקטעבסמוך 

,  הצבאימדרום לגבעת הבסיס 2' מסמיקטע

נבנה קיר סלעים בניגוד להחלטת ולחוף  בו 

.עררעדת ובניגוד להחלטת ו



בתמונות הבאות יש דוגמאות של

מילוי וואדיות כורכר באדמה חומה 

וגם בניית קיר סלעים, לא מקומית

בבסיס הוואדיות



























: הרכסבגב , משמאלבתמונה 

שפיכת אדמה חומה לא מקומית  

על שטח טבעי ופגיעה בשטחים 

י עבודת כלים כבדים "טבעיים ע



מילוי וואדי  , משמאלבתמונה 

באדמה חומה לא מקומית  

והרס השטח הטבעי













ככה הורסים שטחי חמרה 



ככה הורסים שטחי חמרה 

....ובונים להם קיר הגנה



.....עבודות עפר



.....עבודות עפר



.....עבודות עפר



.....עבודות עפר





דורסים והורסיםככה 

,ערוץ ואדי מתון ותמים

,והורגים את הרתמים שבו

ראו בשקופיות הבאות



הרס שיחי רותם



הרס שיחי רותם









"

מרינה הרצליה







61 גידור להרחקת הציבור מאזורי הסיכון להתמוטטות המצוק–הגנת מצוקים 





63
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2019דרום הרצליה מצוק בחוף התמוטטויות





3' עמ



























צביאלידב ' ההסבר של פרופ

לגבי הארוזיה החזקה מצפון למרינה

בשנים הראשונות לאחר הקמתה הוא 

בגלל השפעת הרוח על, שדווקא בעומק

הזרם הימי בעומקים בהם משפיע שובר
,מהחוף' מ500–הגלים הגדול של המרינה 

.נוצרה הארוזיה צפונה

,שוברי הגלים שמשפיעים על הזרם החופי

.גורמים לארוזיה מצפון דרומה









הקמתפרוייקט

שוברי הגלים

בחוף נתניה

האוירצילום , בהקמה

,2022אמצע יולי מ

עדיין לא הסתיים שלב  

.....התכנון של החלק הדרומי

חופי נתניה







צפויה פגיעה
בחוף

שמדרום לדורבן





חוףמיפוי הטלות צבי ים בין 

בצפון לחוף ארגמן בדרוםסירונית 



























הקמתפרוייקט

שוברי הגלים

בחוף נתניה

האוירצילום , בהקמה

,2022אמצע יולי מ

עדיין לא הסתיים שלב 

.....התכנון של החלק הדרומי



מרינה מוצעת 

בדרום נתניה



:תפיסת חוף יקר ערך לציבור. 1

חופי נתניה משרתים אוכלוסייה גדולה מאד 

והקמת מרינה תתפוס חוף  , בנתניה ובשרון בכלל

,  חוף פתוח, יקר שיש לשמור אותו כפתוח לציבור

שיכול לשמש עבור הציבור כחוף  , חולי או סלעי

.לטיול ובילוי ויתכן שגם חוף רחצה בעתיד

השלכות ההקמה של מרינה בחופי נתניה



700חוף חולי עם סלעי חוף שאורכו , הקמת המרינה תגרום להרס של חוף ציבורי יפהפה

חוף  , זהו חוף  פתוח שנועד לאפשר לאלפי אנשים לבלות בו.  מטר ותכסה אותו בבטון

ויש לאורכו רצועת סלעי חוף וסלעים טבולים בהם  . שכיום אנשים מטיילים ורצים לאורכו

.חשובה וייחודיתמתקיימת מערכת אקולוגית  



שמורת

האירוסים

יגרום בוודאות להעלמות החול  , הקמת שובר הגלים של המרינה

.  שמדרום למיקום המוצע של המרינה, מהחוף של שמורת האירוסים 

המשתרע למרגלות מצוק הכורכר , ואיכותי במיוחדטבעי,צרזהו חוף 

העלמות  . וגם לאורכו מטיילים ורצים אנשים, של שמורת האירוסים

כדי למנוע . יביא להתמוטטות המצוק החופי, חוף שמורת האירוסים

ייאלצו לבנות שורה של שוברי גלים בתוך , זאת ולהגן על האנשים 

.ולהגן על המצוק, כדי להרחיב את חוף שמורת האירוסים בחול, הים

חוף שמורת

האירוסים



, מטר800תהרוס את חוף שמורת האירוסים שאורכו , הרחבת החוף וכיסויו בחול

כתוצאה  . לחופי נתניה6/13/א"והוא קטע החוף היחידי שנועד לשימור לפי תמ

הן אינן מטילות בחוף חולי  . תיעצר ההטלה של צבות הים, מהקמת שוברי הגלים

.שנוצר מבניית שוברי גלים



.  תיעצר ההטלה של צבות הים, כתוצאה מהקמת שוברי הגלים

.הן אינן מטילות בחוף חולי שנוצר מבניית שוברי גלים


