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נושאים עיקריים•

oא/9/13א "י הנחיות תמ"עפ–תכנון מתארי קיים '.

o כלליתפרויקטאליתתמונת מצב.

o 6תא שטח , חוף בית ינאי דרום –תחום הביצוע.

oחלופות ועקרונות התכנון-מיגון בוהן המצוק.

oעקרונות הסדרי תנועה זמניים-הערכות לביצוע.

נושאים עיקריים



תכנון מתארי

'א9/13הוראות תכנית מתאר ארצית 



'  א/9/13א "הנחיות תמי "עפ–מתאריתכנון 

י  "עמק חפר קיים תכנון מתארי מפורט עפז"המואבתחום השיפוט של •

ובהתאם למסמך ניתוח תאי השטח ' א/9/13( א"תמ)מתאר ארצית תוכנית

.(2017דצמבר )י החברה הממשלתית להגנת המצוקים "שבוצע ע

,  וטיפולתאי שטח בעדיפות גבוהה להסדרה 4היא זו שהגדירה א"התמ•

(  גלישות קרקע תכופות, מדרון תלול)בעיקר בשל התנאים הפיזיים הקיימים 

. ובשל הפוטנציאל הגבוה למפגעי בטיחות

(:מצפון לדרום)להלן תאי השטח •
o בית ינאי צפון-5#תא שטח.
o בית ינאי דרום-6#תא שטח.
o הדסה נעורים-8#תא שטח.
o תא שאחB9#-חוף נעורים.



'  א/9/13א "הנחיות תמי "עפ–מתאריתכנון 

קבעה את הפתרונות ואת סוג המיגון הנדרש בכל תא שטח ובכל  א"התמ•

.מדרון המצוק וגג המצוק, בוהן המצוק-נדבך

הינו בעל הדחיפות הגבוהה ביותר לטיפול בשל מאפייניו # 6תא שטח •

סכנה בטיחותית , (לרבות בחורף האחרון)גלישות הקרקע התכופות , הפיזיים

המצוק  לסף בתים רבים וקרבת חמורה לשוהים בחוף ועל גג המצוק 

(.בקטעים מסוימים קיימת כבר חשיפה של יסודות המבנה)



כלליתפרויקטאליתתמונת מצב 



עמק  ז"המואהטיפול הכולל בארבע תאי השטח הדחופים ביותר בתחום •

.ח"מש120-בכנאמד חפר 

הרשאה תקציבית ממשרד הפנים בסך של , נתקבלה לראשונה2019בשנת •

.ח בלבד"מש4.198

את תכולות העבודה תוך ומיקסמההמועצה פעלה למיצוי תקציב זעום זה •

בתא השטח הקריטי  ( מיגון הבוהן)מתן עדיפות לתכולה הקריטית ביותר 

(.בית ינאי דרום)ביותר 

המועצה ממשיכה ופועלת במאמץ רב להשגת תקציב נוסף להמשך ביצוע  •

.עבודה סדורה ומפורטתתוכניתי "בכל תאי השטח עפההגנות

כלליתפרויקטאליתתמונת מצב 



ומשרד  ס"להגנההמשרד , פ"הולחולאחר תאום תכולות העבודה עם •

החל תהליך תכנון הנדסי מפורט  , תוך התכנסות לתקציב הקיים, הפנים

.למיגון בוהן המצוק בבית ינאי דרום

:צוות התכנון כולל•

o(.שנים בתכנון מבנים ימיים40-ניסיון של כ)רביב רמי ' אינג-מהנדס קונסטרוקציה ימי

oמכטהדני ' אינג-מהנדס קרקע.

oנוף משה לנר' אדר-יועץ סביבתי ונופי.

oיונגררן -מודד.

oעמי יפה' אינג-מתאם תכנון.

כלליתפרויקטאליתתמונת מצב 



בין  , במקביל לתכנון המפורט בוצע תהליך רישוי ארוך ומורכב אשר כלל•

.פגישות וסיורי תאום עם הרשויות והגופים השונים, השאר

:עם הגורמים העיקריים הבאיםהושלם התאום •
oפ"הולחוהתכנון ומליאת מינהל.
oהחברה הממשלתית להגנה על מצוקי החוף.
o ס"להגנההמשרד.
oג"רט.
oאגף חופים-משרד הפנים.
oתקציביםאגף -משרד הפנים.
oרשות העתיקות.
oישראלנתיבי ' חב.

.ב"לתוי הוועדה המקומית "הונפק היתר בניה כדין ע, לאחר הליך התאום•

.ל עמק חפר"חכוהתקשרות עם קבלן ביצוע בהובלת תיחורבוצע הליך •

.החל הקבלן להתארגן בשטח לביצוע העבודות( 2020אוקטובר )בימים אלו •

כלליתפרויקטאליתתמונת מצב 



תחום הביצוע

בית ינאי דרום-6#תא שטח 



500-לאורך מקטע של כ, עבודות מיגון בוהן המצוק יבוצעו בבית ינאי דרום•

(.עקב התכנסות תקציבית, א"בתמהמוגדרים ' מ650מתוך )' מ

.העבודות תתבצענה מכיוון דרום לכיוון צפון•

נע בין מועד סיום עונת ביותר והוא חלון הזמנים לביצוע העבודה הינו דחוק •

.ועד לעיצומה של עונת החורף( סוף אוגוסט)הצבים הטלת 

.חודשים4-5-משוערתביצוע תקופת •

-תנאי הביצוע הינם מורכבים•
o לאתר העבודההרחצה המוכרז בין חוף מירביתהפרדה -בטיחותהיבטי.
o (.ג"ורטס"להגנהי הוראות המשרד "עפ)וסביבה ערכי טבע קפדנית על שמירה
oצרים המקשים על המעבר ועל העבודהקטעי חוף -תנאים פיזיים קשים.
o קפדני להקמת קיר יםמפרט טכני.

6תא שטח , חוף בית ינאי דרום –תחום הביצוע 



בית ינאי דרום-6גבולות תא שטח 



חלופות ועקרונות התכנון המפורט



חלופות ועקרונות התכנון

.א"התמי הנחיות "עפ, יםמיגון בוהן המצוק יבוצע באמצעות קיר •

במסגרת התכנון המפורט נבחנו שלוש חלופות לקיר ים ובוצע הליך השוואת •

י קריטריונים הנדסיים וסביבתיים "חלופות ובחירת החלופה המועדפת עפ

:לרבות, סדורים
o וספיגה מיטבית של אנרגית הגלמירבימבנה חוזק.
o (.ואף הרחבתו בקטעים בהם ישנה מסלעה שהתמוטטה)מירבישמירת רוחב חוף
oהשתלבות מיטבית בסביבה הנופית ומזעור הפגיעה בסביבה הטבעית.
o היבטי תפעול ותחזוקה(LCC.)

.פ"והולחוס"הגנהלרבות , י הגורמים הרלוונטיים"תהליך זה תואם ואושר ע•

קיר הים המאושר הינו בתצורת של מסלעה מדורגת עם אבנים טבעיות  •

.   מפני הים' מ4-של כלכל אבן ובגובה טון 4-במשקל של כ( דולומיט)



יםחלופות תכנון לקיר 
מגביוניםקיר ים -'חלופה א

הגביוניםחוסר השתלבות של •

(.נוף וחזות)בסביבה 

אורך חיים קצר יחסית •

(.רגישות לקורוזיה וונדאליזם)



יםחלופות תכנון לקיר 
מבולדריםקיר ים -'חלופה ב

יציבות המבנה מחייבת שיפוע •

.מתון ומצע תחתון רחב

פתרון הגורע מרוחב החוף •

.הקיים



יםחלופות תכנון לקיר 
קיר ים ממסלעה מדורגת-'חלופה ג

השתלבות מיטבית בסביבה  •

(.נוף וחזות)

דרוג )מירבימותיר רוחב חוף •

המסלעה מאפשר התאמה  

(.לשיפוע הקיים של המדרון



הערכות לביצוע



הערכות לביצוע
זמניים תנועה הסדרי 

o ואספקת אבנים טבעיות אל אתר  ה"צמהעבודות מחייבות תנועה של כלי

.הביצוע

o המוכרז על מנת להבטיח אזור העבודה ובין חוף הרחצה בין הפרדה תתבצע

.מירביתבטיחות 

o לכל רוחב החוף שתחצוץ  " איסכורית"הקמת  גדר ההפרדה תבוצע באמצעות

.המוכרז בחלקו הצפוניובין חוף הרחצה ההתארגנות ואתר העבודה שטח בין 

oהגבול הדרומי של אתר העבודה יגודר אף הוא לכל רוחב החוף.

o במהלך תקופת ( המגודר בקצותיו)לא תתאפשר גישה לאתר העבודה

.הביצוע



הערכות לביצוע
זמניים תנועה הסדרי 

o הפרדה תנועתית בין תנועת כלי רכב פרטיים אל החוף ובין תנועת תתבצע

(:ב תרשים"רצ)העבודה אל אתר ה"צמכלי 

הקיימת מהירידה רמפת הגישה תתבצע דרך ויציאה של רכבים פרטיים כניסה •

(. סיטריתהרמפה תהפוך לדו )ממחלף בית ינאי 

הדרומית דרך הגישה בסיס של הקבלן תבוצע על ה"צמכניסה ויציאת כלי •

.  המשמשת כיום ליציאה בלבד

oי חברת נתיבי ישראל"הסדרי תנועה זמניים אלו אושרו ע.

o ולשילוט באזורלתימרוריש להגביר את תשומת הלב.

oאו לגרוע ממגבלות משרד הבריאות  /אין במפורט לעיל כדי לשנות ו

.בהתמודדות עם נגיף הקורונה



זמניים תנועה הסדרי 



! בהצלחה 


