
 04-8632288| פקס:  04-8632300| טל':  33095חיפה   531א'  ת.ד.15פל ים 

                                         www.sviva.gov.il     

 

  

1 

 מחוז חיפה

"זאלולתשע"גי
2013אוגוסט25

לכבוד
מתכננתהמחוז–ליאתפלד

הועדההמחוזיתלתכנוןובניהחיפה
משרדהפנים





ג.נ.,


דעתהמשרדלהגנתהסביבהלתסקירהשפעהעלהסביבהחוות–ג'864תכניתחפ/הנדון:



 רקע
ד'בחוףהיםשלחיפהבאזורשוברהגליםשלחוףהכרמל100-.התכניתיעדהכ1978א'אושרהבשנת864חפ/

קומותוקבעהאתהיקףהשטחים24-7בניניםבני6לאתרמלונאותושימושיםנלווים.התכניתאפשרהלהקים
דרומה5לתכניתקבע:"איןלהוציאהיתריבניהבחלקהדרומישלהתכניתמבנין40סעיףבניה.המותריםל

רוחבהחוףלאנפתרהע"יתכניתמאושרתובתנאישחוףתבעיי,ושטחיםהצמודיםלהםכלעוד1,2,3,4למבנים
מ'נוסףלטיילת".100-הרחצהבחלקזהשלהתכניתלאיקטןמ


בבניתהאתרובחריגהמהוראהזו.בעקבותהחלטתביתמשפטנקבעהגבולהדרומיבוניתןהחלו90-בשנתה

רוחבחוףהרחצה.תבעיילהשליםאתבניןאלמוג.בניהדרומהממנומחייבתהגשתתכניתלפתוראת
שוברעורףשבוהטומבולוהרכבתמסילתשביןבשטח(,8איור)הצפוניהבנייןהוקם,הפרויקטשלהראשוןבבשל

המקוריהחוףמקובלבד'מ20עד10-כשלבמרחקהוקם,זהורחבגבוהבניין.הכרמלבחוףהמנותקהגלים
רצועתעלאספלטכבישנסלל,הצפוניהבנייןשבחזיתלחוףרכביםגישתלאפשרמנתעל.הטומבולובצידישהיה
החוליתהחוףמרצועתהטבעיהטומבולותאניתקזהדבר.והחוףהמלוןביןשנותרה,הצרההחוליתהחוף

.לושמדרום
שלבאורךמשופעתסלעיםסוללתלמרגלותיוהוקמה,הטומבולושלהדרומיבאגפוהכבישקטעעללהגןמנתעל
בדרוםהיםבקרקעיתחתירההתפתחה,הסוללהמהקמתכתוצאה(.10איור)גליםכשוברהמתפקדת'מ200-כ

',מ450עד400לאורךהנמשךהחוףקטע,כיום.לחלוטיןכמעטנסחפההחוליתהחוףורצועת,הכרמלחוף
.רחצהמאפשרואינוברובוסלעיהנה(,נירוונהחוף)"הגלשניםלמועדוןמדרוםועדהכרמלחוףשלמהטומבולו


לאיקטןרוחבחוףהרחצהכךשהואתג'ותסקירזההמלווהאותההיאל"פתור"אתבעיי864מטרתתכניתחפ/

מ'נוסףלטיילתכפישנקבעבהוראותהתכנית.100-מ


.. נתוני רקע1
1.1.2008.הגשתהנחיות1.1
18.3.2008בקשהשלהיזםלתיקוניםבהנחיות1.2
30.3.2008העםהציגיהיזםפגישתעבוד1.3
9.9.2008החלטתועדהלאשראתההנחיות1.4
29.4.2009בקשהבקשהשליועץהיזםלעדכוניםבהנחיות1.5
6.6.2009פגישהומכתבהבהרותלהנחיותמהמשרד.1.6
9.3.2010פגישהעםנציגהיזםוהעורךלתיקוניםבהנחיות1.7
4.5.2010החלטתהועדהעלהארכתמועדהגשתהתסקיר1.8
16.8.2010פגישהעםנציגיהיזםעלחלופותהתכנון1.9
29.6.2011פגישהעםנציגיהיזם1.10
6.1.2013הגשתהתסקיר1.11

שלמות ואיכות התסקיר.2


 .9.4סעיףתסקירלאצורפההתכניתהמוצעתכנדרשבהנחיותל .1
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שלובחלקמהנושאים.מרביתהסעיפיםמיציגיםהתסקירשהוגשהינוכללי,חסרמידעמפורטוניתוח .2
אוהסבריםאלארקהפניהלנספחיםמקצועיים.איכותובהירותהמפותרמסקנהללאמתןתיאו

ותשריטיםנמוכהלהלןדוגמאות:
כמוק"מסביבה.3-אתתחוםהתכניתו.עפ"יההנחיותמפהזוצריכהלכלוללאהוגשה–1.1.2מפה-

תשהוגשוכמיפוירקעלאמופוקוויתשתיתהנמצאיםבסמיכותובתחוםהתכנית.כןבמפו
לאמספקשוםמידעעלהניקוזבאזורהתכנית.לעיריתחיפהמחלקתניקוז.–1.2.7סעיף-
אינוברור.–.1.3.1תשריט-
מ'במערב.לתסקיר30מקנדרשלצייןבמפהובמללאתבתיהגידולהימיים...עדקועו1.3.2בסעיף-

מ'5הדיגוםנעשהעדעומקשלנקודותהדיגוםצוינורקבנקודותציוןולאע"גהמפה.לאצורפהמפה
איןקשרביןהטקסטוהתמונות.חסרותתמונותהמציגותאתהמיניםהשוניםהמוזכריםבלבד.

בטקסט.איןניתוחהממצאיםכפישנדרשבהנחיות.
איןשוםערך,שארהנתוניםאינם1.4.1לאהוכןעפ"יההנחיות.לתשריט–עודיםשימושיםוי-

תשריטיםהקומפילציהשלתוכניותאלאצילוםשלקטעיםמתוכניותהמתאר.לאברורמההמטרהשל
אינוברורהתכניותהםמוקטניםמיקום1.4.2.18-1.4.2.12-ו1.2.8.3-.1.2.8.1-.ו1.4.2.7.עד1.4.2.1

וכךגםהמקראדברשלאמאפשרלהביןמהםדבר.


קבצי)לסוגיהןהמפותבמיוחד,אליוהשייכיםהקבציםכלעםמוגשלהיותאמורהיההתסקירבנוסף,
DWGסופקולאאלהקבצים.בהנחיותהרשומיםבפורמטיםאווירותצלומי(לאוטוקדהמותאמים,

.כמוכןהמפותשהוגשואינןחתומות.רהתסקיבדיקתעלמאודהמקשהדבר
 

שהוכןע"יחברהבינלאומיתוכתוב2מסמבוססיםעלנספחלתחוםהימיהסעיפיםהקשוריםרב .3
להביןאתאינםמאפשריםללאמתןהסבריםובתסקירמופיעיםרקמשפטיסיכוםקצריםבאנגלית.

יקה.תהליךהבדיקה,ממצאיהבדיקהוהמסקנותהמנומקותשלהבד
התסקיר הוא מסמך הפתוח לעיון הציבור והוא צריך להיות בהיר ונוח לקריאה והבנה של הציבור הרחב  

עורכי התסקיר לתרגם את הנספח לעברית ולשלב את ההסברים המפורטים בו בטקסט של  לאורכךעל
לנמלהמפרץלידיעהבתסקירמקורותהחולהתסקיר  כך שכל מי שמעונין יוכל להבין את הכתוב.  

עמ'.500-חברתנמליישראלתרגמהאתהתסקירשהוכןע"יחברהבינלאומיתבהיקףשלכ
 

חוות דעת המשרד.3

חוותדעתזוהוכנהביןהיתרעלסמךחוותדעתושלד"רדבצביאלי,יועץהמשרדלהגנתהסביבהלתהליכים
מפרץחיפה.–ננתסביבתית,איגודעריםלהגנתהסביבהחופייםוימייםוחוותדעתהשלורדדרורמתכ

המאפייניםההידרוגרפייםוהתהליכיםהמורפודינמייםבאזורהתכניתבמצבהקיים.3.1


.כיולואימותהמודלים1
',ג/864/חפ'מסלתכניתסביבההעלההשפעהלתסקירההנחיותמסמךכאמוראושר,2008בשנת
המשטרלתיאורהנחיותכלל,זהבמסמךמרכזיחלק".הכרמלחוף-חוףויצירתלייבושתוכנית"

הצפוייםוהשינויים,התוכניתבאזור"קייםבמצב("חולושטףזרמים,גליםמאפייני)ההידרוגרפי
".עתידיבמצב"ףהחושלהמורפולוגיובמבנהההידרוגרפיבמשטרלהתפתח


כרמלחוףחברת)היזם"כיסוכם,8.8.2010בתאריךיזםעםההסביבהלהגנתמשרדבשנערכהבפגישה
לביצועלבחינתהתהליכיםמהמעבדהבחירתעלהסביבהלהגנתלמשרדיודיע(,מ"בע89ותיירותנופש
".המודלכיוללגביהסביבהלהגנתהמשרדמיועץאישוריתקבליםהמודלהרצתלפניכמוכן.החופיים
,החדשהבקרהלתהליךתואמתהיאאולם,הסביבהעלההשפעהלתסקירבהנחיותנכתבהלאזודרישה
.2010בשנתהסביבהלהגנתהמשרדידי-עלמיושםלהיותשהחל

והתוצריםהבדיקות,השלביםמהםלמשתתפיםהובהרעםיועציהיזםבהןפגישותהתקיימו2011באוק'
מאמריםסר'צלמרנמסרוכמוכן.בפרטהספרתייםהמודליםלהפעלתובהקשר,בכללבתסקירהנדרשים
.נוסףומידעישראלחופיעלעדכניים
אתהמפרט(Inception report)ח"דו8.2.2012בתאריךיועץהיזםשלחלעיללסיכומיםהתאםב
,גלים,בתימטריה)למודליםשיוזנוהפיסייםהנתונים,הנדוןבתסקירהחלופותלבחינתשנבחרוהמודלים
המודליםלהפעלתהעבודהתשיטוכן'(וכו,גרנולומטריה,חוףקווי,יםפלסימ,זרמים
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  לא המודלים של והאימות הכיול יועצי היזם לא העבירו חומר לצורך בחינת הכיול של המודלים ואישור
.הסביבה להגנת המשרד ידי-על נדרש כפי יושם לא הדבר, נבחן



.משטרהגלים2

וולינגפורדח"לדוהמצורף(,Inception report and data review) DDR4858-02 TNשבנספח7בעמוד
בתלותהגליםגובההתפלגותאתהמראה,גליםשושנתשלקטןאיורמוצג(,HR Wallingford, 2012b)
 והיה עילהי אינה הגלים מאפייני של זו מוגבלת הצגה.2011-1993בשניםבחיפהשנמדדו,כיוונם
  כיוונו(, Hs) המשמעותי גובה התפלגות את גם בנפרד להציג, אחרים בתסקירים שבוצע כפי, ראוי             
             (Wave dir ) הספקטרום בשיא הגל מחזור וזמן (Tp ).הנדונה התקופה לאורך


,זאתעם.SWANהגליםמודלעלמידעמוצג,לעילDDR4858-02 TNשבנספחAppendix A-ב
  הכיול שיטות וכן הצפוני הכרמל בחוף הגלים השתנות להדמיית ספציפית שימשו אשר המודל מקדמי
.ונספחיו בתסקיר חסרים, תוצאותיהן ובעיקר הנוכחי הפרויקט לביצוע יושמו אשר והאימות             
  התוכנית לאזור נכון באופן ואומת כויל הגלים שמודל להניח רק יכולה חיתהנוכ הדעת חוות, זאת לאור
 DDR4858-03 TN (Offshoreשבנספחואיוריםטבלאותבסדרתהמוצגותהמודלמתוצאותולהתרשם

and nearshore waves           וולינגפורדח"לדוהמצורף(,(HR Wallingford, 2012b.)

שלסטטיסטיתהתפלגותבתסקירלהציגהיהנדרש(,שנה)קצרזמןלטווחהגליםסדרתלמאפייניבנוסף

סטטיסטיקהזהבכלל(,IAHRושלPIANCשלסטנדרטיםי"עפ)ארוךזמןלטווחהגליםמאפייניערכי
5שלממוצעותחזרהתקופותבעליים-במצביהגליםפיינימאערכיוכן,שוניםים-למצביסערותמשכישל
 HR ח"בדו מוצג אינו, זה חשוב סטטיסטי ניתוח.אפשרייםסיכוניםזיהוילשם,שנים,50-ו,20,10

Wallingford (a2012            )בהנחיות הדרישה למרות. 
 

 זרמיםמשטרה.  3             
  

לביתצפונית,חיפהמפרץבפתחשבוצעהזרמיםמדידותבסדרתשימושנעשה,הנוכחיהתסקירלצורך             
עלשהותקן(,TRDI ADCP)דופלרמסוגאקוסטיזרם-מדבאמצעותבוצעוהמדידות.ם"רמבהחולים
אינהזוזרמיםסדרת(.ל"חיא)בחיפהיםואגמימיםלחקרהמכוןידי-על',מ10בעומקהיםקרקעית
.2.2.2010ועד28.9.2005מתאריךנמשכתוהיא,רצופה
מפרץאלהצפוניהכרמלמחוףהחולוהסעתהזרמיםמשטרהבנתלצורךחשוביםלעילהזרמיםנתוני
בנתוניםגםלהשתמשראויהיהולכןהתוכניתרמאזויחסיתמרוחקיםאלהנתונים,זאתעם.חיפה
.ל"חיאברשותקיימיםאלהנתונים.הצפוניהכרמלבחוף'מ20בעומקשיטהבאותהשנמדדו


.משטרהסעתהחול4


עלתבססהמ,וולינגפורדחברתשלDRCALCהסדימנטולוגיבמודלשימושנעשה,הנדוןבתסקיר
.לעילDDR4858-02 TNשבנספחAppendix B-במוצג,זהפשטנימודלעלקצרמידע.CERCנוסחת
בשניםבחיפהשנמדדוהגליםבנתונישימושנעשה,הצפוניהכרמלבחוףהחולשטףאומדןחישובלצורך
.בטכניוןימיתלהנדסההמכוןידי-עלוולינגפורדברתלחוסופקו2010-1993
החוףלקוהניצבתהזוויתבו(,מגדיםחוף)RP3בחתךכימראים,DRCALCמודלבאמצעותהחישובים
הכוללהחולשטףואומדן,ממוצעתבשנהצפוןבכיווןנטוק"מאלף65הואהחולשטףאומדן°,279היא

לקוהניצבתהזוויתבו(,גליםכפרחוף)RP2בחתך,יותרצפונה.ממוצעתבשנהחולק"מאלף201הוא
החולשטףואומדן,ממוצעתבשנהצפוןבכיווןנטוק"מאלף7הואהחולשטףאומדן°,277היאהחוף
.תממוצעבשנהחולק"מאלף190הואהכולל
הזוויתבו(,הכרמלבחוףהמנותקהגליםלשוברדרומית)RP1בחתךכיהחישוביםהראולעילבנוסף
ואומדן,ממוצעתבשנהצפוןבכיווןנטוק"מאלף51הואהחולשטףאומדן°,275היאהחוףלקוהניצבת
מודלבאמצעותשהתקבלוהחולשטףערכי.ממוצעתבשנהלחוק"מאלף191הואהכוללהחולשטף

DRCALC           ,הצפוניהכרמלחוףאורךהצפויהערכיםתחוםשלהתחתוןמהגבולמשמעותיתיותרנמוכים,
יותרגדולהחולשטףאומדןשיתקבלסבירהיה(RP2חתך)גליםכפרבחוף,כןעליתר.שוניםחוףבקטעי
הגליםנתונילאורבמיוחד,ברורהאינהשהתקבלולתוצאותהסיבה(.RP1חתך)הכרמלבחוףמאשר

http://www.sviva.gov.il/
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.החישוביםלצורךשימושנעשהשבהםהאיכותיים
שימושנעשהשבהם(COSMOS, BEACHPLAN, PISCES)הסדימנטולוגייםהמודליםהפעלתלצורך

מ"מ0.15הואהתוכניתבאזורהסדימנטשלהאופייניהגרגרגודלכינקבע,הנוכחיבתסקיר
(1.2.6סעיף)לתסקירבהנחיותשנדרשגרנולומטריסקרבסיסעלנבחרזהמשתנה(.D50=0.150 mm)
'.מ12.5-ו'מ2.5עומקיםביןהתוכניתבאזורובוצע

הסדימנטדירוגכימלמד,הסדימנטדגימותאתשניתחה(2011)מ"בעותשתיתלבניןהמבדקהח"דו
ולכן(מ"מ0.250-ו0.106,0.075)העדיןהחולבתחוםנפותשלמועטבמספרנעשה,היםמקרקעיתשנאסף
ראוי.החולשטףעלישירותמשפיעזהנתון.יחסיתנמוךלשהתקב(D50)האופייניהגרגרערךשלהדיוק
שליותרגדולבמספרהסדימנטשליותרמפורטמיוןנעשה,זהבאזורשבוצעואחרותבעבודותכילציין
לגביקתמדויהערכהלקבלשאפשרדבר(,מ"מ0.250-ו,0.187,0.125,0.064)העדיןהחולבתחוםנפות
.התוכניתבאזורהאופייניהגרגרגודל


עבור"המפרץנמל"בתסקירשהתקבלהשטףלפילוגדומה,COSMOSבמודלשהתקבלהחולשטףילוגפ
הופעל,זהתסקירבמסגרת(.2010-1993)גליםתקופתאותהועבור(הכרמלחוףבדרוםנמצא)Bחתך
השתרעלאהחולששטףונמצאלהידרוליקההדניהמכוןידי-עלשפותחLIDRIFTהסדימנטולוגיהמודל
בפילוגלהבדליםוהסיבהייתכן(ארציאיזוןלאפסמתחת'מ-6)מהחוף'מ350-כשללמרחקמעבר
האופייניהגרגרגודל,מודלבכלשהוזןהשונההחוףופילבפרמקורה',מ6-מהגדוליםבעומקיםהשטף
(,מ"מ0.18) LIDRIFTלמודלבהשוואהCOSMOSמודללהדמיותשנבחר(מ"מ0.15)יחסיתהקטן
בתסקירפורטלאזהומידעמאחר.בהםשנקבעונוספיםסדימנטולוגייםופרמטריםהמודליםתכונות
.לעילהחולבשטףלהבדליםהסיבהאתבמדויקלהעריךניתןלא,ובנספחיוהנוכחי

 ,RP2)בתסקירשנבחנוהאחרותבנקודותהחולשטףפילוגשלהאיוריםיתרכילצייןראוי,לעילבנוסף

RP3           ובוצעושייתכן)הצפונירמלהכחוףלאורךהחולשטףמאפיינישלהכמותיהחישובתוצאותוכן(
אתלאמתהיהיכולזהחסרמידע.ובנספחיוהנוכחיבתסקירמוצגותאינן(,COSMOSמודלבאמצעות
.DRCALCמודלתוצאות
הפרויקטשהצלחתבזמןפרויקטשלהסביבתיותההשפעותאתלבחוןתפקידנוכללבדרךכיונאמרנוסיף
לאאםגםזהבמקרה.הסביבהעלההשפעהתסקירשלמענינוגםואינההישירמעניינינואינהעצמו
שבחזיתהחוףדהיינו,יכשלעצמוהפרויקטאבללפרויקטשמחוץהסביבהעלשליליתהשפעהתתרחש
וציבוריסביבתינזקעצמובפנייהיהזהכישלוןאזיכנדרשמטר100שלברוחביישארלאהמלוןבית
.אלהבנושאיםמאודלהקפידישולכןמשמעותי


.מיקוםקוהחוףבמצבהעתידי5


בתסקירנעשה,עתידיבמצבהתוכניתבאזורהחוףקובמיקוםייםהצפוהשינוייםאתלהעריךמנתעל
החוףקושל(ונסיגההתקדמות)תנודותהמדמה,BEACHPLANהסדימנטולוגיבמודלשימושהנוכחי
רכיבנוסףשאליהCERCנוסחתעלבעיקרומבוסס,המודל.החוףלאורךהחולבשטףמשינוייםכתוצאה
 מודל של הטכני בתיאור.המנותקהגליםשוברבעורףהגליםשלההתנהגותאתלייצגהאמור

BEACHPLAN            (4 סעיף )רכיבי על מפורט הסבר, זאת עם. המודל מתבסס עליה הנוסחה מוצגת  
  חישוב אופן להבנת חשוב והוא, ח"בדו חסר( הגדולים בסוגריים) שלה הימני הרכיב במיוחד, הנוסחה             
 בנוסחה. הגלים             
במודלשבוצעהכיולתהליךמוסבר,DDR4858-05 TNשבנספח(Calibration)5בסעיף             

BEACHPLAN           .לווייןהדמאותבסדרתשנצפו,החוףקובמיקוםהשינוייםלחיזויהתאמתולצורך,
יכולתאתמוכיחואינובלבדהאחרונותבשניםהחוףקובמיקוםהשינוייםאתמייצג,שבוצעולהכי
המנותקהגליםשוברהקמתלאחרהכרמלבחוףשהתרחשוההיסטורייםהשינוייםאתלשחזרהמודל
התהליךשוחזר(,1982) Rosen and Vajdaידי-עלבישראלשבוצעמעבדהבניסוי,כןעליתר(.1976,ניר)
זאתלאור.שוניםמורפודינמייםומשתניםבתנאים,מנותקגליםשוברמאחוריטומבולוהיווצרותשל
 מודל של השחזור יכולת להוכחת, לעיל במאמר הכיול ביצוע לצורך להשתמש ראוי היה

BEACHPLAN            , או טומבולו התפתחות חיזוי של היכולת כי לציין ראוי. ידועים תניםומש בתנאים  
.אחד-קו מסוג סדימנטולוגיים במודלים טריוויאלית אינה, מנותק גלים שובר  בעורף חול לשונית            
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חלופותתכנון.3.2


חלופות4הציגויועציהיזם,והיזםהסביבהלהגנתהמשרדנציגיבין8.8.2010בתאריךשנערכהבפגישה
ולא'מ100ברוחבלהיותצריךהחדשהחוףכיהובהרתכנוןעקרוניות.בסכוםהפגישהשהוציאהמשרד

המשרדעלהמועדפתהחלופהכיהובהר,היזםידי-עלשהוצגולחלופותבהקשר,כמוכן.בממוצע'מ100
תאפשרזוחלופה.להרחבההמתוכנןהחוףקטעבתוךדורבןללא,מטובעיםגליםשוברישלחלופההיא

פגיעהותיצורהמתרחציםושהייתהשחייהבבטיחותפוגעתשאינה,לפחות'מ100שלחוףרצועתיצירת
שיישארכך,(2-ו1)איורים3-ו2חלופהביןלשלביכולהיזםכיסוכםכמוכן.מדרוםבחוףמינימאלית

(.חוסמיםימייםמבניםללא)ליםהאפשרככלפתוחמבט




הוכןע"יר.רביבמהנדסיםיועציםבע"מ–2חלופתתכנוןעקרוניתאלטרנטיבה1איור
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מ"בעםיועצימהנדסיםרביב.רי"עהוכן–3אלטרנטיבהעקרוניתתכנוןחלופת2איור


 חשוב להדגיש כי החלופה הנבחרת לא הוצגה למשרד להגנת הסביבה טרם הגשת התסקיר.  חלופה זו 
.הכנת התסקיראינה תואמת את ההנחיות שקבלו יועצי היזם בפגישות טרם             


להלןתיאורהחלופותהמוצגותבתסקיר:
בחוףהמנותקהגליםשוברבין,החוףלקובמקביל'מ100ברוחביםרצועתייבושהכוללת-1לופהח

חולהזנתנדרשתהייבושלצורך(.בדרום)דדובחוףהקיימתהיםלאצבע(,בצפון)הקייםהכרמל
.הנדרשהחוףרוחבלשמירתולחשלתמידיתתוספתהזמןובהמשךק"מ550,000-כשלבכמותראשונית
לאור.בפרטחופיםולהזנתבכלללבנייהזמיניםחולמקורותשלחמורהבעיהכידועקיימתבישראל
החולכמותמהבתסקירברורלא,התוכניתלביצועהנדרשתהראשוניתהחולכמותתמצאאםגם,זאת
.ומקורותיה'(מ100)החוףרצועתרוחבלשמירתשנהכלשתידרשהעתידית

'מ2ששיאו)מטובעגליםשובר",דדובחוףהיםאצבעמולמנותקגליםשוברהוספתהכוללת-2חלופה
חולוהזנת",דוד"בחוףהגליםושוברהכרמלבחוףהמנותקהגליםשוברביןשיחבר(היםלפנימתחת
.והחוףהמנותקיםהגליםשוברישביןהיםברצועתק"מ550,000-כשלבכמותפעמית-חד
במידהנקבעתשיעילותם,מטובעיםגליםשובריבאמצעותחולייםחופיםבהרחבתניסיוןאין,בישראל
החלופה-בתתהמוצעהמטובעהגליםשובר,הערכהלפי.היםפנימעלוגובהםאורכםבתלותרבה
וכןוייתכןבשנהמהזמן89%-בישראלבחופיהשכיחים(Hs<1.5m)נמוכיםגליםכנגדיעיל,הנבחרת
,אולם(.2006,צביאלי)בשנהמהזמן9%-בהשכיחים(Hs<3.0m>1.5)בגובהםבינונייםגליםכנגדיעיל

שבהסערהמתרחשתבשנהפעםולפחות'מ3עלעולהישראלחוףלאורךהגליםגובה,בחורףימיםמספר
מטאורולוגייםותנאיםגבוהאסטרונומייםמפלסבשילובזהגובה'.מ5-כהואהמשמעותיהגלגובה
שוברמעלברובויחלוףהחוףלעברהמתקדםהגלשלהגדולהמיםשנפחלכךיגרום,נוספיםתורמים
מכאן.החוליתהחוףרצועתאתיציףובהמשךוהחוףהשוברביןהיםפנימפלסאתיעלה,המטובעהגלים
ישראללחופיהאופייניהגליםמשטרבפנילהגנהמלאפתרוןלשמשיכול,המטובעהגליםשוברהאםספק

.התוכניתמטרתוליישום
יהיובסביבתוהצפוייםהרחצהתנאיולכןמוגבלתהגליםגובהבהקטנתמטובעגליםשוברשלהיעילות
בעלהואזהששיקוללמרות.היםפנימעלשכותרתומנותקגליםשוברשלבסביבתומאשרטוביםפחות
וזרמיםמערבולותהמנותקיםהגליםשובריוסביבמעלישנם,הרחצהבעונתיחסיתפחותהותמשמע
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.למתרחציםמוגברסיכוןהמהוויםחזקים


מהחוףהפתוחלמבטמפריעיםאינןהם,המטובעיםהגליםשוברישלהנמוךגובהםעקבכילצייןראוי
דבר.להיפגעגליביםעלולים,אותםמזהיםשאינםלסוגיהםוגולשיםשייטים,מתרחציםאולם.היםאל
.הכרמלבחוףוהבטיחותההצלהגורמישלמתאימותוהנחיותהערכותידרושזה


ביןיבורח,התוכניתבאזורמנותקיםגליםשוברישלושההוספתהכוללתנבחרתהחלופהה–3חלופה
פעמית-חדחולוהזנת,לומדרוםשיוקםחדשמנותקגליםלשוברהכרמלבחוףהמנותקהגליםשובר
.והחוףהמנותקיםהגליםשוברישביןהיםברצועתק"מ660,000-כשלבכמות
שהצטברומדעיהנדסיניסיוןיישמתמוהיאהתוכניתמטרתלהשגתגבוהסיכויבעלתלעילהחלופה
  לשוהים כי לציין ראוי.החופיתהסביבהעלמנותקיםגליםשוברישלהקמתםלהשפעתבהקשרבישראל
 ', מ 555-כ שאורכו רצוף סלעי קיר בים יראה(, היום הכרמל חוף) התוכנית אזור של הצפוני בחלק             
  יתר. אליו בצמוד שיוקם החדש המנותק הגלים בשובר וסופו הקיים המנותק הגלים בשובר תושתחיל             
  עוצמת עקב תפגע המים איכות, הנוכחי והחוף זה קיר בין שייווצר החולי" מפרצון"שב ייתכן, כן על             
 .זה מוגן רדודים מים אזור שתאפיין יחסית נמוכה זרמים             


בחינתהחלופות


בלאותהשוואתבחינתהחלופותלאנעשתהבהתאםלהנחיות.לאהוצגוקריטריוניםסביבתייםבט .1

החלופותכמו:השפעהעלזרמיםוהסעתהחול,השפעותאקולוגיותעלשמורתשיקמונהוהחופים
המיםבחופיהרחצההקיימיםמצפון,השפעתשובריהגליםעלחוףדדווהחופיםמדרוםאיכות

.בכללוהחדשיםוהשהיהבחוף
כשהסיבותהעיקריותהן:שיטהמוכרתבארץואיןצורך3עורךהתסקירממליץעלחלופה

כפישנבחנובתחזוקה.לגביהתחזוקההדבראינומדויקכילפיההערכהבתסקירבסערותחורף
ממוצעת.בשנהחולמ"ק20,000-כיהיהאובדןשלבתסקיר
שלמשמעותייםשינוייםיהיושנה18לאחרכימראההתסקיר–2בחלופההחוףבקוהשינויים
הגליםלשובריהחוףקוביןהמיםשטחברצףניתוקלכדיעדהדרומיהשוברמולחולהצטברות
על,המשתמשיםעלוההשפעותהחולהצטברותשלהקריטריון.אורכהלכלהמיםרצועתוהקטנת

.נבחנולאהחוףלאורךוהןהתכניתבתחוםהמיםאיכותועלתחזוקהה
בחלופהזולאורךשניםישהצטברותשלחולוהגדלתשטחהיבשה-3השינוייםבקוהחוףבחלופה

ע"חשטחהמיםבחלקהצפוניעדיצירתמפרצוןחדש.באזוריםשמולשניהשובריםהאחרים,
,קוהחוףיגיעכמעטעדהשוברגליםואזורהרחצהיצטמצםעדובמיוחדבשוברהגליםהדרומי

לכמעטבלתיניתןלשימושהנופשים.זאתבלילקחתבחשבוןאתהסכנהלמתרחציםלידשוברי
הגלים.

התסקיראינוכוללמידעעדכנימהעולםעלפרויקטיםדומיםשבוצעובחמשהשניםהאחרונות
בחרובהם.והאמצעיםהטכנולוגיים/הנדסייםשנ

 

תוצאותניתוח,העתידיבמצבהחוףקומיקום5תתסעיף3.1תחתההערותשפורטובסעיף .2
-בהחוףקטעהרחבתכימראה,BEACHPLANבמודלשנבחנוהתכנוןחלופות-תתשלההדמיה

בשלושלהצליחעשויה",דדו"בחוףהיםואצבעהכרמלבחוףהמנותקהגליםשוברבין',מ100
 קו על אלה אלטרנטיבות ישפיעו כיצד ברור לא, זאת עם(.Scheme: 0, 2, 15)שונותבותאלטרנטי

(.חיפה של" הדרומי" החוף) אליו הצמוד והחוף", דדו" חוף כל לאורך החוף
מ'היאשלהתכניתומוסדותהתכנוןולאשלהמשרד100חשובלצייןכיהדרישהלרוחבחוףשל

בתסקיר.48להגנתהסביבהכפישצויןבעמ'
 

שרידותהחלופההנבחרת .3

הוכן,גליםסערתבזמן,הרחבתולאחרלעילהחוףמקטעשתסולקהחולכמותאתלהעריךמנתעל

.3חלופהביצועבסיוםשיהיוהעומקיםאתהמייצגשריג
 החוף את הפוקדת חורפית גלים סערת במהלך כי מלמדים, PISCES מודל של ההדמיה ממצאי

 שנתי יסולקו-רב בממוצע שנים 5-ב פעם( Tp = 13.0 s°Hs = 6.0 m, Dir = 270),  מערב מכוון
 עיקר. ממוצעת בשנה חול ק"מ 05,555-וכ, חול ק"מ 4,555-כ שעות שלוש תוך התוכנית מאזור
 הגלים שוברים שבין הפתחים באזורי שיהיו חזקים זרמים ידי-על מהמערכת תסולק החול כמות
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 דיו זמין חול אין, התוכנית אזור את המקיף שבאזור היא העבודה הנחת כי צייןל ראוי. המנותקים
 הזנת שתידרש סביר אלה ממצאים לאור. השנה במהלך הגלים שוברי בין החסר את למלא שיכול

 לצורך שנבחרה ביותר החזקה הגלים סערת.   מסוימת תקופה מידי החסרה הכמות למילוי חול
 חלשה, הנבחרת החלופה ביצוע לאחר התוכנית מאזור מסולקת יותלה העלולה החול כמות בחינת
 סערות במהלך. האחרון בעשור ישראל חופי את שפקדו קיצוניות סערות לשלוש בהשוואה יחסית

, כן על יתר'. מ 7 מעל היה( Hs) המשמעותי הגל גובה, שנה 35-05 היא חזרתן שתקופת אלה
 48-כ נמשך' מ 5 מעל היה המשמעותי הגל גובה שבו הזמן משך, 0505 בדצמבר שהתרחשה בסערה

 לאור. בפרט הכרמל ובחוף בכלל ישראל בחופי קשות פגעה זו סערה. שעות 00-כ' מ 6-ו, שעות
 להעריך מנת על, זו סערה של השפעתה את PISCES במודל לבחון בתסקיר היה ראוי, אלה נתונים

 .יצונייםק בתנאים(, Scheme 15) הנבחרת החלופה של שרידותה את
 

.תנאירחצההאופיינייםבמצבעתידיבקיץ .4

המיוחסעומקיםשריגהוכן,התוכניתבאזורהקיץבעונתשיהיוהרחצהתנאיאתלהעריךמנתלע

.3חלופהביצועסיוםשלאחרהשנים18-בלהיותשצפוי'(מ0)החוףקושלהממוצעלמיקום
,התוכניתבדרוםמפותחטומבולוויכלולגליתצורהבעלהיהיהעתידיהרחצהחוףקועפ"יהתסקיר

.בצפונהחוליומפרצון,במרכזהרחבהחוללשונית
ולכןמסוכניםיהיובחוףהרחצהתנאי',מ1.25שלמשמעותיגלגובהשמעלהיאהעבודההנחת
.בחוףהמציליםידי-עלתיאסרהרחצהכיסביר

 מאפייניםבעלגלי-גבהיםבתנאיכילמדיםמ,PISCESמודלשלההדמיהממצאי
בעורףיתפתחובשנהמהזמן20%-בכמתקייםגלי-גבהיםTp = 7.5 s°Hs = 1.25 m, Dir = 300

 יהיה הגלים הכיוון בהנחה.שנייה'/מ0.7עדשמהירותםחזקיםזרמיםהמנותקיםהגליםשוברי
 שחיינים לסחוף העלולים מאוד ומסוכנים חזקים פריצה זרמי בחוף להתפתח צפויים אז כי, מערבי

 תתפתח אז כי, מערבי -צפון יהיה הגלים וכיוון בהנחה. עמוקים למים החוף של הרדוד מהאזור
 .השחיינים את מאוד מסכנת היא שגם דרום לכיוון החוף לאורך חזקה סחיפה

בהםפתחלהתהיכולההזרמיםלמהירותבהקשררחצהלחופיתקןאיןבישראלכילצייןראוי
.כאחדוהמציליםהרוחציםשלחלקםמנתהיאהרחצהלבטיחותהאחריות,לכן.שוניםגליםבתנאי


איכותהמים. .5


לאנבחןהאםיכולשינויבאיכותהמיםלהנחיותלאמוצגבתסקיר.4.5.2-.ו4.1.1נדרשבסעיף

כתוצאהמיצירתהמפרצוןהחדש.
 

 : סכוםהדיוןבחלופות .6
 

לדעת  .הסביבה ממליץ לא לקבל את החלופה המוצעת מהטעמים שפורטו לעיל  המשרד להגנת
המשרד להגנת הסביבה אין להסכים להאריך את שובר הגלים הקיים כפי שמוצע בחלופה זו . 

לדעת המשרד להגנת הסביבה בנית שובר הגלים באורך כה גדול בים היא פגיעה סביבתית כללית 
 ים. ופגיעה בחווית המתרחץ והשוהה ב


התכנית.תיאור .3.3


 האתריםשמוצעיםבתסקירהםהתסקירמציעכיהחוללהרחבתהחולייובאממקורותחיצוניים
.מפרץחיפהאואשדודאשקלון.מלבדאמירהזואיןכלהתייחסותבתסקירלנושאמקורותהחול
החומרבהם,מהןההשפעותלשימושהנדרש,איכותהתאמתם,בוחןאתזמינותםהתסקירלא
בלקיחתחולממקורותאלה.הנובעותמכריתחולבאתריםאלהההשלכותהסביבתיותו

1סעיף50עמ'בהמציעכייבואהחוליהיהממפרץחיפהאשדודאואשקלוןבתסקיר3קפראותוב
תמחפרצף,שיפזרכימקורהחוליהיהממערבלתכנית,מכיווןהיםהפתוחבעזרמוצע
אתהחוללאורךרצועתהחוףתוךשימושבכליםמכנייםיבשתיים.

 כמקור חול.   של חפירת חול ממערב לתכנית המשרד להגנת הסביבה פוסל על הסף פתרון 
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  מהנימוקים הבאים:    
  מ'  05-כ של עומק עד  משתרע" הכרמל חוף" הרחבת לתוכנית ממערב" החול רצועת אזור" .0   
 .וכורכר חרסית זו שכבה תחת'. מ 0 על עולה אינה המקומות וברוב יחסית דקה החול שכבת .בלבד   
  הכרמל לחופי פגיעה להיות צפויה, זה מאזור חול ק"מ אלפי מאות מספר של כמות תיכרה אם .0   
 .אקולוגית ן מבחינה וה סדימנטולוגית מבחינה ןה   
 .בתסקיר נבדקה לא אלה נושאים שני על הכרייה של ישההפג עוצמת   
  למדיניות המנוגדת פעולה הינה 05-מ רדוד בעומק, ישראל של הפתוח הים בקרקעית חול כריית.   3   
 נת הסביבה .להג המשרדמימי חופין  ו   

 
ערכתההשפעותהסביבתיותה3.4        


.לאמקובלותההפניותבסעיפיםואינו מספק פעות הסביבתיות דל ביותרהפרק בתסקיר על ההש
פ"תוחברתידי-עלבעבריתשנערךהתסקירמסמךלדו"חוולינגפורד.43-.ו4.2
המאפייניםהבנתלצורךהנדרשורלוונטיחשובפיסימידעמספקאינו,מ"בעוהנדסהיועצים
ההצגהשיטת".עתידימצב"בלהשתנותוהצפוי,התוכניתבאזור"הקייםמצב"בההידרוגרפיים
מייתר(,באנגלית)וולינגפורדחברתלדוחותוהפנייהההנחיותלסעיפיטלגרפימענהשל,בתסקיר
ולא,התסקירלהנחיותלתשובותמוגבלעבריאינדקסכמעיןהמשמש,התסקירמסמךאתלחלוטין
.הקוראלשירות,עצמובפניהעומדמקצועימסמך


עלהחופיםהגובליםוביחודעלהחופיםמדרוםלתכנית.תהתכנית.איןניתוחשלהשפע1


בחוףשמצפוןוהצמודנמצאתצפיפותגבוההמאד62עפ"יהתסקירעמ'-היםאזוריהטלהשלצבי.2
שהחוףישתנהעםביצועהתכניתבמידהשלהטלותצביים.עודצויןבתסקירשסבירלהניח
משמעותיתולכןשכיחותההטלותתשתנהאףהיא.
תהכחדהעולמית.לכןלאסבירכיעורךהתסקירהעלהחששלהשפעהנע"חבסכצביםהואב
כלניסיון)לאמתועדניסיוןכזה(במסגרתהתסקירמשמעותיתבנושאהטלותצביהיםולאעשה
איןהתייחסותבכלל,בשיתוףעםרט"גאוגורםמחקראםישכאלה.כמוכןלמצואפתרונות
ובבחינתהחלופותהאםקיימתאותההשפעהבכלאחתהחלופות.


 סכום 3.5


לא לקבל את המשרדלהגנתהסביבהממליץלועדההמחוזית,בהמשךלהסבריםשפורטולעיל

העיקרייםהבאים:מהנימוקיםממליץלקבל את החלופה הנבחרת עליה התסקיר ולא  התסקיר 

ההנחיותונדרשיםכדילהביןכמופיעתחומיםמהותייםבמידעמספקאינובעבריתשנערךהתסקיר .1

אתההשלכותשלהתכניתעלהסביבה,עלחופיחיפהועלהמשתמשיםהעתידייםבחוף.בכללזה
"הקייםצבמ"בההידרוגרפייםהמאפייניםהבנתלצורךהנדרשורלוונטיחשובפיסיחסרמידע

לסעיפיטלגרפימענהשל,בתסקירההצגהשיטת".עתידימצב"בלהשתנותוהצפוי,התוכניתבאזור
,התסקירמסמךאתלחלוטיןמייתר(,באנגלית)וולינגפורדחברתלדוחותוהפנייהההנחיות
בפניהעומדמקצועימסמךולא,התסקירלהנחיותלתשובותמוגבלעבריאינדקסכמעיןהמשמש

.הקוראלשירות,עצמו
 כמוכןחוותהדעתכוללתהפניותלמחסורבמידעובהסברים.

יצירתחוףרחצהמבטיחהתכנוןכימספקתבמידהמשכנעאינו,שהוזכרוחוסריםבשל,התסקיר .2
.מתאימהלשמשכחוףרחצהאיכותיהחולרצועתאיכותיברוחב

.וףהחלהרחבתהחוללמקורתשובהמספקלאהתסקיר .3
.לאניתןלקבלהחופיםהדרומייםשלחיפהעלהפרויקטפעתשהלגביתשובהמספקלאהתסקיר .4

היוםאתתושבייםמשרתהיםהמרכזיםהחופיםשה,מדרוםפיםמסמךשאינומבטיחכיהחו
 .ויפגע,חיפהוהסביבה

מ'500-שלכהחלופההמוצעתמתבססתעלהארכתשוברהגליםהקייםויצירתקיריםבאורך .5
שמוצעכפיהקייםהגליםשובראתלהאריךלהסכיםאיןהסביבהלהגנתהמשרדבחזיתהים.לדעת

פגיעהמהווהביםגדולכהבאורךגליםשוברבניתהסביבהלהגנתהמשרדלדעת.זובחלופה
.כלליתסביבתית

אינואבלנמלכמוהנדסינהמבלחזית,הנוףעלהשפעתומבחינת,תואםהמוצעבאורךהגליםשובר
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לתחושתלגרוםייעודושכלהרחבהציבורשימושיםבחוףשטחשלקדמיתכחזיתלשמשמתאים
.הארכתקירהיםתגרוםליצירתמפרץשבולאהפתוחהיםבמרחבמצפיההנאהוחוויתורוגעיופי

 בחווייתכל אלה יפגעו במקום.  שייווצרברורהמהתהיהאיכותהמיםויכולתהניקוישלהמפרץ

םבי והשוהה המתרחץ


יוןהצעהלהוראותהתכנית.עםזאתמע–בשלבזהלאחוותהדעתלאעסקהפרקהשלהתסקיר .6
והפרקאינוערוךכהצעהלהוראותתכניתוישלנסחאותומחדש.ראשוני





בכבודרב,


נוריתשטורך

ס.מנהלומתכננתהמחוז
העתק:

מנהלמחוז,כאן-שלמהכץ
סמנכ"ליתבכירהלמדיניותותכנון–גליתכהן

מ"ממנהלאגףתכנון–איריסהאן
המהנדסהעירחיפ–אדר'אריאלוטרמן

לשכתהתכנון,ועדההמחוזיתחיפה-סלינהשמסי
תכנוןופיתוחיועציםוהנדסהבע"מ-ד"ריוסיסוקר
יועץהמשרדלהגנתהסביבה–ד"רדבצביאלי

אגףיםוחופים–רניעמירוגידיברסלר
איגודעריםלהגנתהסביבהמפרץחיפה–ורדדרור
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