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לאורך הטיילת ברחוב העוגן ישובצו פינות ישיבה, 

ייבנו ערוגות גינון ויינטעו עצים. הריצוף, התאורה, 

המעקות ושערי הכניסה למזחים יוחלפו.

רחוב  עם  במפגש  העוגן,  רחוב  של  המזרחי  בחלקו 

למרינה  הכניסה  אזור  את  שיהווה  גן  יוקם  השונית, 

מפגש  כמקום  ישמש  הגן  אביב.  תל  חוף  מכיוון 

עץ,  סיפוני  בו  ויהיו  הגולשים  לחבורות  והתארגנות 

מקלחות חוף, פרגולות צל, ספסלים, נטיעות ומשטחי 

דשא.

עפר  )ע”ג  ציבורית  לחניה  מגרש  יפותח  לגן  ממערב 

הדרומי  באזור  למבקרים  מענה  לתת  כדי  דרוך(, 

העוגן  ברחוב  הטיילת  לאורך  למטיילים  המרינה,  של 

וטיילת שובר הגלים המערבי ולבאי חוף הגולשים.

כיום, הולכי רגל לא יכולים לעבור מקצה טיילת רחוב 

הים  ולחופי  ארנה,  קניון  של  המסחרי  לאזור  העוגן 

המרכזיים ) ‘אכדיה’(. 

הנהלת המרינה בוחנת בניית גשר נפתח להולכי רגל, 

שיאפשר גישה נוחה לכל חלקי המרינה המערביים.

הדימוי  את  תואם  המבני  והעיקרון  הגשר  עיצוב 

לסיפונים,  בהקשר  המפרש  ספינות  של  הסביבתי 

תרנים, כבלים ומפרשים.

תכנית פיתוח טיילת רחוב העוגן, חנייה וכניסה לחוף הדרומי

גשר נפתח להולכי רגל 

שייטים יקרים,

כאשר מתחלפת לה עוד שנה לועזית, כך באמצע 

ההזדמנות  בפנינו  נפתחת  וקר,  וגשום  החורף, 

בשנה  לעשות  לעצמנו  שהצבנו  מה  את  לסכם 

בעשייה  השייטים  אתכם  ולעדכן  האחרונה, 

המרובה, שכבר נעשתה למען קידום המרינה.  

בשנה האחרונה, הצוות המקצועי בחברה לפיתוח 

החברה העירונית לפיתוח התיירות בהרצליה עבד 

במרינה  התנאים  את  ולשדרג  לשפר  כדי  קשה 

ולהגיע ליעדים, שנקבעו למהלך השנה. 

הזדהיתי  מחייו,  נפרד  בלתי  חלק  שהים  כמי 

שנאלצים  הים,  מחובבי  רבים  של  הקשיים  עם 

עגינה  מקומות  ולחפש  לנדוד  האחרונות  בשנים 

וזאת  ובצפונה,  הארץ  בדרום  שלהם  השייט  לכלי 

בשל מצוקת מקומות עגינה במרכז,  או לחלופין, 

נאלצים בכלל לוותר על חלום רכישת כלי השייט 

הקטן כי פשוט אין להם היכן  לעגון. 

ממש  שנחנך  היבשה,  האספנה  למיזם  הגענו  וכך  יצירתי  פתרון  חיפשנו  הגבוה  בביקוש  לעמוד  כדי 

לאחרונה, ונותן פתרון לעשרות עוגנים, שעד עתה לא היה להם מקום לעגון.

זו, לכל צוות העובדים בחברה העירונית לפיתוח התיירות בהרצליה,  אני מבקש להודות בהזדמנות 

שעובדים ימים ושעות כדי לתת שירות מיטבי לעוגנים, לשייטים ולבאי המרינה. 

בברכה,

עו”ד יונתן יעקובוביץ, יו”ר

החברה העירונית לפיתוח התיירות בהרצליה בע”מ
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בים  עגינה  מקומות   730 ישנם  בהרצליה  במרינה 

קשה  הארץ  בכל   !100% על  עומדת  והתפוסה 

המחסור  עגינה.  פתרונות  למצוא  הים  לחובבי 

האחסנה  מבנה  להקמת  הוביל  עגינה  במקומות 

מסוגו  ראשון  שייט,  לכלי  בהרצליה  היבשתית 

בישראל ובמזרח התיכון. 

המבנה כולל 4 קומות ומכיל כ-86 מקומות עגינה לכלי 

מבנה  בתוך  מטרים,   9 עד  שאורכם  ממונעים  שייט 

המתקדמות  במרינות  ויותר  יותר  שקיים  כפי  סגור, 

ביותר בעולם. 

איך זה עובד בפועל?

בעל   ייעודית.  מלגזה  ע”י  מתבצע  השייט  כלי  שינוע 

בבקשה  הלקוחות  שירות  עם  קשר  יוצר  הסירה 

להורדת סירתו. המלגזן מוריד את הסירה מעמדתה 

הקבועה על המדף, לעמדת התארגנות, שם יכול בעל 

מועמסת  הסירה  מכאן,  הצורך.  לפי  להכינה  הסירה 

להשקת  המימשה  לכיוון  הייעודיים  המזלגות  על 

הורדת  ע”י  מתבצעת  הסירה  הורדת  למים.  הסירה 

המזלג למים עד אשר הסירה צפה בכוחות עצמה. 

יתרונות העגינה היבשה

עו”ד יונתן יעקובוביץ, יו”ר החברה לפיתוח התיירות 

יתרונות   יש  בים  ולא  במבנה  “לעגינה  הרצליה: 

רבים, ובעיקר: צמצום הפגיעה מקורוזיה וממפגעים 

בעלי  בנוסף,  במים.  עגינה  בעת  שנגרמים  אחרים, 

להפלגות  לצאת  ממעטים  הקטנים  השייט  כלי 

במהלך חודשי החורף,  ולכן עדיף להם בחורף לעגון 

במבנה ובטוח, שמאריך את חיי כלי השייט”.

רק במרינה הרצליה! 
מבנה האספנה היבשה הראשון בארץ לכלי שייט 

בשטח  האש  כיבוי  מערך  עבר   2015 שנת  במהלך 

המעגנה התאמות ושינויים.

בין השינויים: ריענון מקצועי והכשרות של כוח האדם. 

ההכשרות כללו: הכשרה בסיסית לרוב עובדי המרינה 

כמו  במתחם.  קבע  דרך  שעובדים  המקצוע,  ולבעלי 

במתקן  מתקדמת  להכשרה  עובדים  שני  נשלחו  כן, 

בפעולות  נפגעים,  בחילוץ  והתאמנו  באש  ללוחמה 

הצלה ובעבודה עם מנפי”ם )מערכת נשימה פתוחה(.

אש  כיבוי  עגלת  נרכשה  הציוד  בתחום  כך,  על  נוסף 

ונחשבת  אוויר  לחץ  על  העובדת  קצף,  מחולל  עם 

לאפקטיבית מאוד בסביבה ימית.

שינויים והתאמות במערך כיבוי האש
ה
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רציפים משודרגים

עבודות  הולמה  הספינה  ביצעה   2015 שנת  במהלך 

חפירה בחודשים פברואר-אפריל שבמהלכם הורחב 

הספינה  ביצעה  כן  כמו  בהרצליה.  המרינה  פתח 

המרינה  של  הראשי  הגלים  שובר  לאורך  חפירה 

בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2015.

אירוח קבוצות בעלי צרכים מיוחדים במרינהספינת חפירה
משט גיבורים קטנים 
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משט גיבורים קטנים יתקיים השנה בפעם השישית, בשנה שעברה השתתפו 250 בוגרי גיבורים קטנים מכל 

הארץ, בגילאי 18-21 שנים.

60 בעלי יאכטות המתינו לילדים הנרגשים והפליגו ללב ים.

החברה לפיתוח התיירות בהרצליה תארח גם השנה קבוצות ילדים ובני נוער, בעלי מוגבלויות בשיתוף עמותות 

ולנטריות. 

הילדים יתארחו במרינה וייהנו משייט ומפעילויות ימיות מגוונות. 

ציפוי  עבודות  בוצעו   2015 יולי-אוגוסט  בחודשים 

וניקוי המזחים הממוקמים במרינה המרכזית. במהלך 

והכנת  נרחבות  שיקום  עבודות  בוצעו  העבודות 

המזחים לציפוי. 

עם סיום עבודות השיקום החלו עבודות הציפוי אשר 

כללו, בין היתר, מריחת שכבת פריימר על בסיס שרף 

אפוקסי בחלקו הקדמי של המזח, ביצוע צפוי שכבה 

בוצעו  שלאחריו  עליון  ציפוי  קוורץ,  וזריעת  ראשונה 

עבודות ניקיון יסודי והחזרת היאכטות למקום העגינה.          
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‘’הרודס’’  מלון  רשמית  נפתח   2015 יוני  בחודש 

בהרצליה, בבעלות רשת מלונות פתאל. 

ייחודו של המלון הינו במיקום הלא שגרתי של האי 

בים  המלון  את  מקיף  אשר   - בהרצליה  במרינה 

האדריכל  ידי  על  שעוצב  המלון,  צידיו.  משלושת 

על  זיס, משתרע  רני  והאדריכל  פיבקו  אילן  הנודע 

שטח של 8.5 דונם ומונה 252 חדרים. 

White Wine פסטיבל

פתיחת מלון הרודס במרינה
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כמדי שנה נחגוג יחד עם שייטי המרינה בנשף פורים חגיגי במתחם מועדון השייטים.

בנשף תיערך תחרות תחפושות ויוענקו פרסים נפלאים. 

מסיבת פורים תתקיים ביום חמישי 24 למרץ  2016. נא שריינו את המועד.

כמיטב המסורת, לקראת חג שבועות יתקיים במשך 

.White Wine יומיים במרינה פסטיבל

מעל  של  טעימות  הרחב  לקהל  יוצעו  בפסטיבל 

יין  הדרכות  ומבעבעים,  סמוקים  לבנים,  יינות   100

היין  ויבואני  היקבים  מיטב  בו  ישתתפו  וסדנאות, 

לישראל וייחשפו עשרות יינות לבנים.

מסיבת פורים לשייטים
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חנוכת מבנה האספנה היבשה התקיימה באופן חגיגי 

יחד עם הרמת הכוסית לראש השנה לשייטי המרינה. 

המבנה, ראשון מסוגו בישראל ובמזרח התיכון, מכיל 

מקומות   96 ו-  ומשרדים,  מסחר  שטחי  קומות,   4

ייעודיים לכלי שייט בגודל קטן  עגינה על גבי מדפים 

בעלי   .₪ מיליון  כ-9  של  הקמה  בעלות  נבנה  ובינוני, 

כלי השייט יהנו מתנאי עגינה מאובטחת, בתוך מבנה 

שמור וסגור, כפי שקיים במרינות המתקדמות בעולם. 

העגינה במבנה האספנה היבשה מתבצעת באמצעות 

מלגזה מיוחדת, שהובאה מאיטליה. בעל כלי השייט 

תתבצע  העגינה  ומשם,  המבנה  לפתח  להגיע  יכול 

בלעדיו, בעזרת המלגזה. 

העיר,  הנהלת  וחברי  העירייה  ראש  הגיעו  לאירוע 

המלון  בתי  ומנכ”לי  הפרוייקט  קבלני  רבים,  שייטים 

בהרצליה.

משט הרצוג 2016

חנוכת מבנה אספנה יבשה והרמת כוסית לראש השנה
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Beer Garden פסטיבל הבירה

בימי שישי במהלך הקיץ בשעות בין הערביים אל מול 

הרחב  לקהל  שבת  קבלות  יתקיימו  בים,  השקיעה 

ברחבת המרינה בהרצליה. 

את קבלות השבת ינחו ‘בית תפילה ישראלי’ בשילוב 

תפילה משותפת, שירה בצוותא של מוזיקה ישראלית 

וכולם  הרחב  לקהל  פתוחות  השבת  קבלות  חדשה. 

מוזמנים לבוא להנות.

קבלות שבת במרינה

החברה  ע”י  השביעית,  השנה  זו  יתקיים  המשט 

העירונית לפיתוח התיירות בהרצליה.

חובבים,  שייטים  שטים  בו  עממי,  במשט  מדובר 

לצד שייטים מקצוענים, חניכי החינוך הימי הרצליה, 

חופי  את  חוצה  המשט  ועוד.  קיאקים  שייט,  מועדוני 

ימה של הרצליה, עד לאתר אפולוניה בצפון, ובמהלכו 

תערך תחרות בין המשתתפים, על ידי פתירת חידון 

חיים  לשעבר,  המדינה  נשיא  של  ופועלו  חייו  סביב 

ואורחים  השייטים  יוזמנו  המשט  בסיום  ז”ל.  הרצוג 

לארוחת צהריים חגיגית.

שמקורה  הבווארית  הבילוי  תרבות  גארדן”,  ה”ביר 

בירות  מוצעות  ובה  שיכר,  גינת  של  ה-19  במאה 

מסורתי  בווארי  אוכל  בליווי  מהחבית,  צוננות 

המרינה  רחבת  בהרצליה.  במרינה  השנה  יתקיים 

וספסלי  שולחנות  עם  קסומה,  בירה  כגינת  תעוצב 

באי  של  משותפת  המונית  לישיבה  המיועדים  עץ, 

הפסטיבל, המשתתפים יהנו משתיית בירה בכוסות 

ענק מיוחדות, אשר יוגשו על ידי  מלצריות בתלבושת 

בווארית מסורתית, ומהרכבים מוזיקליים איכותיים. 
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אמר  המופלא”  מן  משהו  יש  בטבע  דבר  “בכל 

הפילוסוף אריסטו, והים הוא כמובן מן המופלאות 

והנהדרות שביצירות הטבע.  

ענף גלישת הגלים הוא הבסיס לפעילות הספורט הימי 

ומידי  זהו ספורט שמתפתח במהירות  בעיר הרצליה. 

שנה נוספים לו מעריצים רבים.

רצתה  הרצליה  התיירות  לפיתוח  העירונית  החברה 

 2015 ובקיץ  ומרענן  חדש  פן  הרצליה  לעיר  להביא 

וקיימנו  שלם  אסף  המקומי  הגולש  יוזמת  את  אימצה 

תחרות   , סטייל’  ‘רטרו  ה-  בסגנון  גלישה  תחרות 

ראשונה מסוג ה  בארץ.

בתחרות השתתפו 23  גולשים ו- 5 גולשות עם חיבה 

התחרו  המשתתפים  הרטרו,  גלשני  של  לסטייל  רבה 

שנות  את  המאפיינים  שונים  בעיצובים  גלשנים  על 

בעיצובים  ולונגבורדים  פין  טווין  פין,  סינגל  ה- 70/80: 

שונים. 

בסיום  התחרות ולקראת השקיעה, התקיימה הופעה 

רוק  הסרף  להקת  באיה”-   “מלכה  להקת  של  חיה 

)Surf Rock( הישראלית.

הספורט  בקידום  ולתמוך  להוביל  תמשיך  החברה 

הימי בכלל, ובגלישת גלים בפרט. גם לתחרות הרטרו 

הובטחה המשכיות, כך שזה לא היה אירוע חד פעמי 

ובקיץ 2016 תתקיים תחרות נוספת, באותה מתכונת 

ועם הפתעות נוספות.
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נר תחרות גלישת גלים בהרצליה -
רטרו סטייל

החזרת החוף הדרומי של הרצליה למצבו הסופי הביאה לחזרת 
צבי היום לחוף -  בקיץ 2015 נצפו מספר העפלות ואותרו קינים 
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בעקבות נייר עמדה של רשות הטבע והגנים בעניין 

העפלת צבות הים לחופי הרצליה, בדקה החברה 

דרכים  בהרצליה  התיירות  לפיתוח  העירונית 

הדרומי,  החוף  אל  הים  צבות  נוכחות  להחזרת 

ששימש בעבר בית גידול לצבי הים. 

צבי הים היו בעבר חלק מהנוף הימי השכיח בחופי 

מותנה  הים  צבי  אוכלוסיית  של  קיומה  ישראל. 

בקיומם של חופים חוליים בלתי מופרים, המתאימים 

להטלה ולדגירה. הנקבה זהירה ורגישה לתנועה על 

החוף. עונת הרבייה מתחילה באמצע מאי ומסתיימת 

באמצע אוגוסט. 

צבת הים מטילה בחוף

ממנו  בחוף  הקינים  רוב  את  מטילה  הים  צבת 

מנגנון  ממנו.  קטן  במרחק  או  בקעה  בעצמה  היא 

מדויק  להיות  יכול  הביתה”(  )“השיבה  הפילופטריה 

במטרים ספורים עד ק”מ בודדים. 

ההגנה על הסביבה הניבה תוצאות

לאחר שנאסרה כניסת כלי רכב וכלי שייט ממונעים 

לחוף הדרומי של הרצליה, תשתית השבילים שנבנתה 

בחוף פורקה  והחוף הדרומי של הרצליה חזר למצבו 

הטבעי - התוצאות לא איחרו לבוא. 

קינים.  ואותרו  העפלות  מספר  נצפו   2015 בקיץ 

ים  צבי  להצלת  הארצי  מהמרכז  מקצועיים  צוותים 

נקראו למקום, ערכו רישומים ומדידות והביצים נלקחו 

מבוקר  שחרור  מכן  ולאחר  לבקיעה  עד  למשמורת 

חזרה לים.

עזרו לנו להציל את צבי הים

הרחב,  מהציבור  לבקש  רוצים  אנו  זו  בהזדמנות 

שמזהה צבת ים שמעפילה לחוף, לנהוג באיפוק - 

לא לצלם עם פלאש, לא להרעיש, לשמור מרחק 

ולדווח למרכז הארצי להצלת צבי ים בטל. 3639* 

הבקרה  למרכז  ו/או  בעירייה   106 למוקד  ו/או 

במרינה - 09-9565591.

מצילים את צבי הים
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