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פרויקטים לתכנון בשנת 
2022

השלמת תכנון לפרויקט  -נתניה מקטע דרומי ➢
.שוברי גלים

.השלמת ניתוח תאי שטח-הרצליה➢

.לשוברי גליםע"תבקידום -צפוןאשקלון➢

.בחינת המענה הנדרש-אשקלון דרום ➢

.הרחבת סל הפתרונות-בית ינאי ➢

מבנים ימיים או  –סיכום הפתרון לבת ים ➢
.תכנון הזנות החול תחזוקתיות. תחזוקת חול



טבלת תכנון שנתי
הערות4רבעון 3רבעון 2רבעון 1רבעון 

+קבלת היתר בנייהבוולחוףאישור מודלים נומרייםנתניה מקטע דרומי
חתימה מול קבלן

-אשקלון צפון 
ע"תב

התנעת מודלים  
הכנת  + נומריים 
בתסקיר' ב-'פרקים א

-'הכנת פרקים א+ מודלים נומריים
בתסקיר' ב

+  השלמת המודלים
'  ב-'השלמת פרקים א

בתסקיר

איסוף חומרים  ניתוח אשקלון דרום
עדכניים  

הצגת המענה 
המותאם

בוולחוףאישור 

תאי שטח יבשתיים  
הרצליה-

אישור בוועדה  הכנת ניתוח תאי שטח  
המקומית

תיתכן דחייה בוולחוףאישור 
ברבעון של  
האישורים

עדכון ניתוח תא שטח והוספת פתרונות  בית ינאי
ימיים

בוולחוףאישור 

השלמת מודלים  בת ים  
נומריים

מבנים ימיים או  בוולחוףאישור 
תחזוקת חול  

2022שנת -סיכום תכנון 



פרויקטים לביצוע 
2022ותחזוקה בשנת 

:קידום פרויקט הקמת שוברי גלים בנתניה צפון➢

. הזנת חול+ שוברי גלים 5

-בחופי מצוק ממקורות סמוכים הזנת חול תחזוקתית ➢
.בת ים ואשקלון, בית ינאי

.באשקלוןהגיאוטיוביםתחזוקת  מערך ➢

.להגנות ימיותחדשניים פיילוטיםהקמת ➢



טבלת ביצוע בשטח הערות4רבעון 3רבעון 2רבעון 1רבעון 

שוברי גלים נתניה  
צפון

ג  "סיכוי של ש6ג "ש5ג "ש4ג "ש3ג "ש
לגלישה  6

2023לשנת 

,  בת ים, נתניההזנות חול  
אשקלון דרום

אשקלון  בית ינאי
צפון

הקמה 
ותחזוקה

גיאוטיוביםתחזוקת 
אשקלון

מונעת  שבר+מונעתמונעת  מונעת  

מאבן גיאוטיובחדשנותפיילוטי
ומחקרים

מבנה ימי מלאכותי

2022שנת -סיכום ביצוע 



פיילוטים

עשב ים לאחיזת חול

C-CELL–ריף בולם גלים מחורר 

עם שריון נבנה טבעי  גיאוטיוב דבק חול

חדשנות

ריף גולשים

מחקרים



פרויקטי ניטור שנתיים

אשקלון צפון ובת  , נתניה-פרויקטליניטור ➢
.ים

וכלים  אורתופוטו, ליידר-ניטור ארצי ➢
.נוספים

.בית ינאי, אשקלון דרום-תחזוקת חופים ➢

.בניית מערכת ניטור מתקדמת למצוקים➢

הערכות להשפעת שינויי האקלים על תכנון  ➢
.ארוך טווח למצוקים



טבלת ניטור שנתי הערות4רבעון 3רבעון 2רבעון 1רבעון 

וטופוגרפי  בתימטריניטור •פרויקטליניטור 
.ים-נתניה ובת,אשקלון–

.ניטור אקולוגי בנתניה•

וטופוגרפי  בתימטריניטור •
.נתניה,אשקלון-

ניטור אקולוגי  •
.נתניהוסדימנטולוגי

ניטור תחזוקת 
חופים

ניטור באשקלון דרום ובית  
ניטור  לתכניתבהתאם –ינאי 

עתידית

א בעזרת  "טופוגרפי ותצניטור ניטור ארצי
ליידרמערכת 

א בעזרת  "טופוגרפי ותצניטור 
ליידרמערכת 

מודל חיזוי סיכוני  -2022מרץ פיתוח כלי ניטור
מצוק

הרצת המערכתפיתוח 

-ניטור סערות 
מצלמות חוף

ניתוח נתוניםניטור

השפעות האקלים  
איסוף נתוני -

אקלים  

בניית צוות  
ויעדים

מימוש  מימוש התוכנית
התוכנית

תקציב  הצגה ואישור  
חיצוני

ניטור שנתי



2022של תכנית עבודה לשנת מסכמת טבלה 
בית חנקיןבית ינאינתניההרצליהבת יםאשקלון דרוםאשקלון  צפון

תכנון  

לשוברי גלים  ע"תב
(ב+אהשלמת פרקים )

בחינת חלופות ימיות  
להגנה על המצוק

השלמת מודלים  
נומריים

הגשת ניתוח תאי שטח 
אישור מודלים נומריים  

למקטע הדרומי  
עדכון ניתוח תא 

השטח וסל הפתרונות  
ליווי העיריה  

בתהליכי תכנון וביצוע             

חול  )היתר הטלה 
ממרינה אשקלון  

(א"ומקצא

חול  )היתר הטלה 
(א"מקצא

עדכון ניתוח תא השטח 
והוספת פתרון של  

גיאוטיוב

מכרז לאיתור מתכנן  
לביצוע קידוחי ניסיון                               

היתר הטלה למקטע  
הצפוני                                                       
מדרוג הגנות יבשתיות  

חול  )היתר הטלה 
(מפוליגון אשדוד

היתר בנייה למקטע 
הדרומי

היתר בניה להזנת חול 
יבשתית

ביצוע

השלמת הקמת שוברי  
גלים  במקטע הצפוני

הזנת חול  במקטע  
1+2פעימה : הצפוני

התנעת ביצוע הפרויקט  
במקטע הדרומי                                                             

תחזוקה

הזנת חול מהמרינה  
א"ומקצא

א"מקצאהזנת חול 
הזנת חול מפוליגון  

הזנת חול יבשתית(מותנה בניטור)אשדוד 

תחזוקת גיאוטיובים

אחזקה לשוברי גלים  
קיימים  

ניטור

ניטור שנתי באמצעות  
ליידר  ואורתופוטו                                 

ניטור שנתי באמצעות  
ליידר  ואורתופוטו                                 

ניטור שנתי באמצעות  
ליידר  ואורתופוטו                                 

ניטור שנתי באמצעות  
ליידר  ואורתופוטו                                 

ניטור שנתי באמצעות  
ליידר  ואורתופוטו                                 

ניטור שנתי באמצעות  
ואורתופוטוליידר

ניטור שנתי באמצעות  
ואורתופוטוליידר

סיור לאחר סערות 
חורף                                            

סיור לאחר סערות 
חורף                                            

ניטור אקולוגי  
וסדימנטולוגי

סיור לאחר סערות 
חורף                                            

ניטור אקולוגי  
וסדימנטולוגי

סיורים לאחר סערות  
חורף                                            

סיורים לאחר סערות  
חורף                                            

ניטור בתימטרי  
ויבשתי                                         

ניטור באמצעות  
מצלמות

ניטור בתימטרי  
ויבשתי                                         

ויבשתי                                        בתימטריניטור 
ניטור באמצעות  

מצלמות
ניטור באמצעות  

מצלמות



תודה


