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 שלום רב, 

 

 . 03.07.2022ביום  לת המכתבמאשרים קב .1

)חל   מובילאלו  ם  בימי .2 המלח  ים  להגנות  הממשלתית  החברה  באמצעות  התיירות  "י(  משרד 
אילת,ו עיריית  חו   בשיתוף  ושדרוג  לחידוש  תקדים  חסר  לאומי  אילת    יפפרויקט  בעיר  הים 

מדובר בפרויקט שלצידו תועלות  ם, אטרקטיביים ובטוחים יותר.  במטרה להפוך אותם לנגישי 
 ציבוריות ועירוניות אדירות שיובילו להתפתחות הטובה והנכונה של העיר אילת. 

לכאורה    -  ממנהם  ביאוכזמ  ,אך לא פחות  -  ייהמהפנ   , אנחנו לא פחות מהמומיםונתוודהנודה   .3
תכנונים    םהליכי ,  וכןת קר מולע  לייתר,  , למסמסלעקוף  באופן המנסהתקשורתית,    הבשל פניי

ומוקפדים ולשמור את הסביבה החופית של חופי אילת לאחר שנים  להסדיר    שבאו  ,סדורים 
   .רבות של הזנחה

ארציים,    רמי תכנוןוגו  משרד התיירותובלתכן, יחד עם מנכ"ל  ם דיון בההתקיי  2019צמבר  בד .4
ומונ  מקימחוזיים  גורמי  וכן  נוספיציפליים  תכצוע  כי  הוחלט  בסיכומו  החוף  ם,  רצועת  נון 

על    מסמך מדיניות שיאושר  וכמהלך מקדים לכך, יוכן  וםאו במחוז דר/ת"ל וקודם בובאילת י
הארצי המועצה  כי  סוכםעוד    ;תידי  את  ,  התואמים  במקטעים  הסטטוטוריקה  פרויקטים 

   .במקביל משיכו להתקדםהקיימת, י

בר .5 דכבר  לש אשית  משתמע  שאינו  באופן  אבהיר  פנים,  תבריי  לעבודות כי  י  הבניה  היתרי 
המ והפיתוח  חוקיהשיקום  בתהליך  התקבלו  החוף  ברצועת  מסודר  בוצעות  לאחר    קפדומו, 

מילוי כל דרישות רשויות הרישוי ולאחר הליך אישור מקדים של תכנית בינוי כוללת כנדרש  
ב  ;בתוכנית המפורטת ות הבינוי אשר  אופן מלא את תוכניההיתרים תואמים  אושרה נדונה 

 .  במליאת העירפעמים מספר בוועדה המקומית וכן 

מך,  במכתב שבס  כנטען , לא זו בלבד שאינן גוזלות שטחים מהציבור  עבודות השיקום והפיתוח
את    ומגדילות, בצורה משמעותית,  את החסמים הקיימים ברצועת החוף  אלא להיפך, פותחות

וחרהחופי  שטחי   אל  תוחפהי  פנא ה צה  הציבור  של  מרבית  נגישות  הבטחת  תוך  לציבור,  ים 
החומה ודי    –ם  ולאורכ  פיםהחו סילוק  את  נציין  הצפוני    מסלעה /אם  גישה  בחוף  שמנעה 

הו  לחופים ציבעסקים שהסטת  גישה  ומנעו  קו המים  עד  וחופשיתהתפשטו  הציבור    ורית  של 
זאת,    .לחופים על  בשילובכל  ימיות  הגנות  אשר  ביצוע  והתשתיות,  באופן    המבנים  תוכננו 

עתידיות בסערות  עמידותם  להבטיח  מנת  על  מומחים  מהנדסים  ידי  על  ומקצועי  ;  מוקפד 
 יקוח צמוד ע"י רט"ג.מבוצעות בהקפדה ותחת פיקוח מירבי, לרבות פים, בקו המ ותעבוד
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יצ  גב'  ל  רב  וט פיר בהתוכנית    הוצגה ,  התהליך התכנוניבמסגרת  י  כלמעלה מן הצורך,  וין,  עוד 
  מתכנן   –  מתן לוינסון מר  ו  ת יבה הימית להגנת הסב יחידה הארציה מתכננת    –  יהודית מוסרי 

ס העיר  למהנד  הועברה. התייחסותם  באופן אישי   מחוז דרום, שניהם במשרד להגנת הסביבה, 
ידו על  ל  והובאה  מלא  הבאופן  ודיון  המקומית  מליאהידיעת  זומנו  והוועדה  אליה  נציגי  , 

קיבלה החלטה מקצועית ומאוזנת, תוך שהיא שוקלת  ,  אילת ונציגי רט"ג  יבתיתהיחידה הסב 
   .כאמור גם את עמדת המשרד להגנת הסביבה

ובב .6 המדיניות  למסמך  הנוגעים  לדברים  האמור  הערות  כל  על  הסביבה   המשרדדגש    להגנת 
יבלו  ד שהערות אלו קבו בללא ז, שהרי  הלא להביע תמיההרי ששוב אין לנו א,  2021  מאוגוסט

מפור שטמענה  אלא  ודיו  2021בספטמבר    01-02מים  בי ,  מקצועי  סיור  של  התקיים  מסכם  ן 
,  אנשי המשרד להגנת הסביבההשתתפו  הם  , במנכ"לית מינהל התכנוןבראשות    ועדת העורכים

זה דיון  של  לפיהתקבל  ובסכומו  החלטה,  העבודה  ה  ה  על  התכנון  צוות  את  מברכת  הוועדה 
היצירתיהמק והחשיבה  היפה  את  לאשר  ומחליטה  לדיו ך  מסמת  בהתאמות    ן()שהוגש 

 . וחלטושה

אשר גובש מתוך ראיה    ,ימור ופיתוחהחוף מציע מתווה מאוזן של שמסמך המדיניות לרצועת  
גופים    נת הסביבה, לצדאת נציגי המשרד להג  וללת הכ   עורכים ועדת  של  צמוד  ליווי  רחבה תחת  

  בין  המשלבת  כוללת  תכנונית  תפיסה  המציע המדיניות    .ם על שמירת הסביבהנוספים האמוני
  ובכך  הימי  רחב מהו   אילת  סביב   ריהמדב  המרחב,  החוף  רצועת  את  וכוללת  ופיתוח   שימור

  .ים  -  חוף  -  יבשה :  אילת  של   הגיאוגרפים   המרחבים  לשלושת  משולבת  תכנונית   תפיסה  המציג
  ייחודית חוויה  ליצור מנת על  משלימים  ניגודים  בעלי יםחבמר  2 של פיתוח  הינו המוביל יוןהרע

  עיבוי   אחד  מצד  -  שלה  האטרקטיביות  את  ותחדש  יעד  קהלי  למגוון  אותה  שתפתח  לאילת
מרחב ומ  תוסס  עירוני  כמרחב   הצפוני  המלונאות  מרחב  ותש דוהתח לו,  והמשלים  השני    הצד 

  ורוגע  שקט  המציע  ייחודי  טבע  תיירות  כמרחב  ,העיר  של  הדרומי  החלק   את  המהווה  'סוף  עין'
 .יםמדברי

של רמות פיתוח שונות    מושכלת   פרישה, מסמך המדיניות מציג  פנייההכידוע למנסחי מכתב  
ל שונה  התייחסות  תוך  החוף,  רצועת  היתר,  ,  הפיתוחמרכיבי  לאורך  חופים  הטיילת,  הבין 

מים לאורך רצועת  רמת הרגישות וערכי הטבע הקייל  בהלימה  ,הפיתוח התיירותי בעורף החוףו
ממשקים מתאימים לצמצום ומניעת השפעות שליליות על    ויה פרטנית של, זאת לצד התוהחוף

 . המרחב הפעלה וניהולוב פיתוח,  ה קמה והעבודות הב בתכנון, , סביבה הטבעיתה

המו נועדה המדיניות  להגדיל   צעת  החוף,  ברצועת  הקיימים  החסמים  את  היקף    לפתוח  את 
רבית של הציבור  ות מחת נגישתוך הבט,  בוריצחצה ופנאי פתוחים להקרקע המיועדת לחופי ר

 . אל החוף ולאורכו

שיצרו שנים ארוכות  בקרבה גדולה לקו המים    תבחופי אילת קיימים מבני חוף בבעלות פרטי
וויזוא  פיזי  והתחסם  לקו המים. מסמך המדיניות  תכנ  יםמייצר  ,כניות שאושרוולי  וני  פתרון 

הצ  ומאוזן   מיטבי  ה לזיקה  במקויבורית  המסמךומ נדרשת  אלה.  שבילים  כי    מנחה   ת  פיתוח 
 .קשיחים יבוצע רק לצד מבנים הקיימים בסמיכות לקו המים

הבנויים להגנה    השבילים  וגם  להנגשה  גם  חוף  הנדרשת  ימית  המשמשים  מבני  קיימים  על 
רצועת החוף  ות הים שהוקמו בעבר לאורך  את פירוק קיר   מאפשרתוהקמתם    הבנויים בהיתר 

   החוף הטבעי.  הפרה חמורה של קו  הצפונית והיוו

ההגנות הימיות על המבנים תוכננו באופן מוקפד ומקצועי על ידי מהנדסים מומחים  ין כי  יצו
המובעת במכתב  להגנת הסביבה  דת המשרד  עמעל מנת להבטיח עמידותם בסערות עתידיות ו

לגבי במהירות  קלה בנייה  '  זה  לפרקה  ימית    ' שניתן  להגנה  אינה    ,סערותהפגיעת  מכאמצעי 
 . אחד עם עמדת המומחים ההנדסיים בנושנה אה בקלוע

ולם יובהר כבר עתה, כי וא,  סופיים במועצה הארצית  תהליכי אישורמסמך המדיניות עדיין ב
כיו המבוצע  הפיתוח  עומד  כלל  המרונות  עקושה  תפיל  בהלימהם,  בהתכנון  מסמך פורטים 

 .המדיניות
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 – כפי שעלו במכתב שסמך לטענות פרטניותובהתייחס  זאת ועוד  .7

רצועת  בכללותה  כנית  והת - כל  לאורך  המצב  את  במקום  מיטיבה  חופים  ומייצרת  החוף 
   .שלא היו לפני כן

שהבכל   - הרי  המים,  לקו  בסמיכות  המבוצע  לפיתוח  פמיקום  נוגע  בבעלות  רטית  מבנים 
  .וכן הגנה על המבנים  מ' מקו המים, מחייב לאפשר מעבר מונגש לציבור   10במרחק של עד  

בפועל    התכנוניהפתרון   והמהנדסים    הינושמבוצע  המתכננים  צוות  לתובנות  בהתאם 
 הבינוי.  כניתווהנדסת העירייה ותואם את ההיתרים ות 

לפגיע - הנוגע  המיבכל  לקו  העבודה  סמיכות  בשל  לכאורה  שה  הרי    הפרטני  המקרהם, 
לנו,  האמור המסקנות.טופל    מוכר  כל  והוסקו  בהק   במהירות  מבוצעות  פדה  העבודות 

 מירבי, כולל פיקוח צמוד ע"י רט"ג.  ותחת פיקוח

הפיתוח, הרי    עבודותמקטעים בהם נותרה רצועת חוף צרה בשל  בכל הנוגע לטענה בדבר   -
הסערה לא היה מעבר ציבורי כלל בחלקים רבים של החוף,  . לפני  שגויה מיסודהטענה  שה

אשר   המים,  לקו  עד  החופי  המרחב  על  המפעילים  מהשתלטות  חסום  כתוצאה  היה 
רצועת חוף,    ההייתלא  סף,  נוב  ם, דשא סינטטי ומשטחים רעועים מחומרים שונים.בסלעי

ים הצפוניים, ולא נותר  לכל אורכו בחופ  ('ביץ' רוק 'סלע החוף )  יבנו על גבכי סלעים ובטון נ
 וכדומה(.   'ניין ביץ'' , מול 'ציון'מול מבנה לדוג', ) חוף כלל

כל המבנים  שתוח, הרי  גרת עבודות הפימזוין במסשימוש בבטון  טענה בדבר  בכל הנוגע ל  -
אילת של  הרחצה  חופי  את  שמילאו  הקלים,    -  הקלים  העץ  דק  עץ,  ה  ותמרפסמשטחי 

שנבנו  מזחים,   בסערה ממרץ    נסחפו  –וד  וע   סינטטידשא  משטחי  ,  'קלה'  בבניהשמשיות 
,  טון  2סלעי בטון במשקל של עד  מזחים התפרקו על הריף.  ו  אל הים ואל השוניות  2020
עוד  את חלקם  ו  נמצאו בים  -  כראוינטמנו  ם או לא  יהיו כבדים די סי שמשיות שלא  בסי

בצלילות.   התהתפ פוגשים  עומדת ב  המוצעת כנונית  ישה  הסביבה,  להגנת  המשרד  מכתב 
  חופי עורף    ת מציאות של תואמהיא  ש  , הריוגם אם נשקל היה ליישמהבסתירה למציאות  

במקומות בהם ערכי הטבע הימיים אינם  רחוק מהים, או  למנטים הקלים נמצאים  הא בו  
סוף ים  מול  לציבור  שנותרה  הצרה  החוף  ברצועת  הדבר  כך  לא  יצוי משמעותיים.  כי  ;  ן, 

מיטב    המיושמת,תכנונית  ה תפישה  ה ידי  על  בהם שנבחנה  המקצוע,  אנשי 
וקונסטר  צוות    ,ימייםמהנדסים  וקטורים  עם  ונדונה  הסבי הוסברה  להגנת  , בההמשרד 

ה  לרבות הים מדורג  הבינוי  קירות  של  אנרגי  המסייע  בחזיתות  הגלים. ילהקטנת  אגב    ת 
כנית  ו לת  המשרד להגנת הסביבהתייחסות של  לא מופיעה במכתב ההזו    סוגיהכי    ,יצוין

 ., ולא בכדיהבינוי

הנוגע   - בדבר  בכל  הרי  לטענה  ההליכה,  הסביבה טענת  ששביל  להגנת    הועלתה   המשרד 
במק  והוחלט  ונדונה השביל  את  בתלהשאיר  בפועלכ וומו  הבינוי.  ביצוע    ,נית  במהלך 

להעבודות   גושינובהמשך  בקו  הגי  התאמות  ,אותבה  ל  בוצעו  מנת  פגיעל  בסלע  ע מזער  ה 
 החוף.  

  ברצפת בטון קיימת שמדובר  , הרי  'יסוסקיבחוף ק 'רצפת הבטון    ר הנוגע לטענה בדב  בכל -
החוף    מקטעוכן,  ולא יצרה מציאות חדשה יש מאין,  מוסדרת באמצעות עבודות הפיתוח  ה

קיימת שם רצועת  כחוף רחצה והכניסה אל המים אסורה. בפועל,  מוגדר  ו טח אינמול המש
 .וף בשעות השפלח

בדבר   - לטענה  הנוגע  מבנה  בכל  מול  הציבורי  ביץ''המזח  הרי    ' הבר  אלמוג(,    שהנ"ל )מזח 
.  'נה משפטיתן אחרי בחי עניין המזח יובא לדיו'והוחלט כי   2020כנית הבינוי ביולי  ודון בתנ

יבנה.    2020באוקטובר    הנוסף בדיון   המזח  כי  כי הוחלט  ציבורי  יצוין  הינו  המזח  ;  שטח 
אופן  נו הנחיות ברורות ל ונית   רט"גת המזח נדון עם צוות הניהול והפיקוח ואנשי  יי אופן בנ

 רבית על מנת להקטין את השפעות הבניה על הסביבה. הירות המ הקמתו שיעשה בז
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מתווה תכנוני שינחה את יוזמות התכנון השונות ברצועת החוף של אילת  עד להציע  נומדיניות  המסמך  
פיתוח ושימור מושכלים של  מאפשר  התכנון  , באמצעות  מתוך ראייה תכנונית כוללת ומושכלת למרחב

ב  ואיזון  שילוב  תוך  אחד,  כמרחב  יחדיו  הימי  והמרחב  החוף  הסביבתיים,  רצועת  השיקולים  ין 
 . יםהתיירותיים והכלכלי

התכנון ועקרונות  מטרותיה  ערכיה,  התכנונית,  בה  התפישה  הגיאוגרפי  רואים    ,המותווים  במיקום 
הייחודי ליצירת סביבת    והנופי  דופן  יוצא  פוטנציאל  נתברכה,  בהן  הנדירים  ערכי הטבע  על  העיר  של 

ואטרקטיבית ייחודית  הטבעי  ,חיים  הסביבה  של  לשגשוג  ותוביל  ופיתוח  שימור  בין  תאזן  ת  אשר 
 . והאורבנית כאחד

יצירת רציפות לכל אורך קו המים  עקרון יסוד מרכזי בתפישה התכנונית הכוללת לרצועת החוף הינו  
החול,   רצועת  לאורך  והן  מפותחת  ראשית  בטיילת  הן  רציף,  הליכתי  מערך  פיתוח  ידי  על  ובדגעל  ש 

 . רכי הטבעעתוך הגדרת ממשקים לשמירה על  ,בעיר המוביל הציבורי כמרחב החוף רצועת

; הן התחנה למניעת זיהום מי ים והן שמורות הטבע לאורך רצועת החוף,  פוסל' במומו    –'הפוסל  ברם,  
לעק בסתירה  ויוצרותעומדות  אלו  רציף  הליכה  מהלך    רונות  המיםללא  שפת  מתקני  ,  אורך  בשל 

 . חופים מסחריים הסגורים לציבורו  מחקר, תשתית

המו נועדההמדיניות  החס  צעת  את  להגדיללפתוח  החוף,  ברצועת  הקיימים  הקרקע    מים  היקף  את 
ר לחופי  ופנאי  המיועדת  להחצה  מ,  בוריצ פתוחים  נגישות  הבטחת  החוף  תוך  אל  הציבור  של  רבית 

  רצועת   את   וכוללת  ופיתוח  שימור  בין  המשלבת  ,ומאוזנת  כוללת   תכנונית  תפיסה  ציעהמו  ולאורכו
 . הימי רחבמ הו ריהמדב המרחב, החוף

 

הדברי העניין,  בשולי  ובאותו  כקנבם  עד  כי  ולהזכיר,  לשוב  המדיניות  ועל    –ה  ש  שמסמך  אושר  אף 
ספטמבר   בחודש  כאמור  העורכים  חודשיו  2021בוועדת  מספר  זה  ביצוע    םמוכן    ההתאמותלאחר 

 ועצה הארצית.  נת"ע ובמבול ם הדיון לאישורו , טרם תואשנדרשו

 

 . נודה לקידום האמור בהקדם האפשרי
 

 

 בברכה,
 
 
 רז דהאן א

 , משאבים ורכשסמנכ"ל תכנון
 
 
 
 
 

 : העתקים
 מר אלי לנקרי, ראש עיריית אילת. 

 . כאן –דניאל, מנכ"ל  שמעון )שימי( מר
 . התיירותמשרד  – תמנהלת אגף תכנון סטטוטורי ויזמוגב' אורלי זיו, 

 . בע"מ רויטמן אדריכלים-סיףכ-גב' גנית מייזליץ כסיף, משרד מייזליץ
 . רויטמן אדריכלים בע"מ-כסיף-משרד מייזליץ, ר מאור רויטמןמ




