
 עתיד השייט במפרץ חיפה

  ותכנית המתאר לחיפה" נמל המפרץ "השפעות תוכנית
 

. חופי הים התיכוןלאורך היחידי שיש למדינת ישראל ,  חיפהמפרץלחופי הוד ופאר רוב חיפה שוכנת ב
אילו היתה , ט הימי של ישראלר השייט והספומעצמת להיות היתה יכולהחיפה , בגלל תנאי הגאוגרפיים

ר עי, עכולהקרובה , היסטורית מרתקתכעיר בעלת מורשת .  נכסיה הטבעיים והנדיריםל אתלנצמשכילה 
והשייט חלק בלתי נפרד , הריביירה של ישראללהיות היה  מפרץ חיפה צריך ,מפוארת נוספתעתיקה 
  .ממנו

  

נוע בסירות וספינות מפרש ומ : פעילות השייט והספורט הימי בחיפה מתרכזת היום בארבעה מישורים
  ;במועדוני שייט וחתירה בפתח נמל הקישון  ;במעגן שביט

גולשי רוח גלים וב  ;במועדוני שייט וכיתות שייט בחוף השקט
  . ובחוף הכרמלוקייט בראש כרמל

  

 למדינת ישראל ולעיריית חיפה יש תכניות אחרות, אולם
 צום ממדיםענמל  לראות במפרץ הם רוצים. למפרץ חיפה

  מקומות עבודהמעטנמל זה יביא איתו . עבור אוניות ענק
 ותשתיות, דלקים, חומרים מסוכנים, הרבה מכולותובעיקר 

    .של התעשיות
  

  . עם הקמתו של נמל המפרץ איומים משמעותייםפעילות השייט תעמוד בפני ב
 להקמת ואין כל תכנית ( של השייט והספורט הימילא די שאין בתכנון כל תכניות רציניות להרחבת הפעילות

 30-50היציאה והכניסה למעגן שביט תארך   :יש לא מעט איומים על הפעילות הקיימת, )מרינה או הגדלתה
ת כניסה ויציאה בעת קשירת תהייה הגבל   דקות היום15במקום , )בנמל המפרץ ' באחרי שיבנה שלב(דקות 

בגלל חוסר עניין של ,  יבוטלומקומות עגינההרחבת מעגן שביט והוספת   עם זמני המתנה גדולים, אניות ענק
פעילות   י" עקב צרכי תפעול של חנ,סכנת פינויעדוני השייט בכניסה לנמל הקישון יעמדו בפני מו  י"חנ

   חוקיתלאור בעיות, בגלל הקרבה לחוף רחצהתוגבל השייט בחוף השקט 
 

אינה כוללת ) 2000/חפ(תכנית המתאר החדשה של חיפה 
אין כל   : ולחובבי הספורט הימישייטיםכל בשורה ל

ל התייחסות להרחבת  אין כ התייחסות לבניית מרינה חדשה
אין כל תכנית לבניית מועדוני גולשים   המרינה הקיימת

 וכך שיוסדר, אין תכנות ופתרון לשייט בחוף השקט   לסוגיהם
  .ים החוקיההיבטיםכל 

 

ביב י ס"לאור התכניות שאותם מקדמת חנ -שדה התעופה 
 תיירות שיכול היה לקלוטשדה התעופה , הקמת נמל המפרץ

היות , לא יוארך בכמה מאות מטרים בודדיםנכנסת מאירופה 
, הארכת השדה בכמה מאות מטרים היתה יכולה לשנות את פני התיירות בחיפה.  לתיפעול הנמל נדרשזהשטח ו

  .השייטים  השלכות עצומות עלעם, ולהפוך את חיפה למעצמה של ספורט ימי
 

) אניות(הפרדת השייט המסחרי   הוספת מרינה ומועדוני שייט וגלישה לתכנית המתאר  :דרישות השייטים
 הפרדת חופי הרחצה מפעילות השייט   משייט הפנאי והשייט הספורטיבי לסוגיו
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