
 

 
 

  
 

 

 פורום רשויות החוף

בהשתתפות  חדר הישיבות במרכז השלטון המקומי,ב 16.3-התקיים ב 2017של הפורום לשנת  הראשוןהמפגש 

 .מצ"בנציגי רשויות חוף. רשימת משתתפים  30-כ

 

 החלטות עיקריות:

  משה פדלון, ראש עיריית הרצליה, נבחר פה אחד ליו"ר הפורום. הפורום הודה לאופיר פז פינס על ייסוד

 והובלת הפורום עד כה וברך אותו על ההישגים. אופיר ימשיך לנהל את הפורום.

  יארח בהרצליה את כנס רשויות החוף בסוף השנההנבחר היו"ר. 

 שהרשויות החברות ישתתפו במימון פעילות  הוחלטם ומשאבים לא מבוטלים. פעילות הפורום דורשת תאו

 על פי מדרג: גובה עלות ההשתתפות הכספית הפורום. 
o לשנה ש"ח 10,000שות גדולה תשלם עיר/ר 
o  לשנה. ₪ 5,000 –רשות מקומית/איזורית 

o לא תשלום. 2-ו 1אקונומי -רשות בדרוג סוציו 

  בכנסת. לקדם הקמת שדולה לרשויות החוףח"כ מירב בן ארי לקחה על עצמה 

 למרות  בימים הקרוביםמוזמנות לעשות זאת  1: רשויות שטרם העבירו התייחסות לתמ"א בעקבות הישיבה

 .בהמשך סיכום זהשהמועד הרשמי להגשת התייחסויות עבר. ראו דיון 

 

 אירועים ומפגשים:

 להצגת תוכנית חוף במועצה האזורית חוף כרמל  להגנת הסביבה ציג המשרדפגישה עם נ התקיימה 27.3-ב

 . של המשרדקול קורא חדש נקי ו

  בחדר הישיבות במרכז השלטון המקומי.  13:00-11:00, בין 15.6ביום ה', ישיבת הפורום הבאה תתקיים

 מספר המפגשים השנתי של הפורום. הוחלט להגדיל את 

 ( יתקיים23-24.10באוקטובר )  בנתניה כנס בינ"ל של הדגל הכחול. ביום השני של הכנס יתקיים מפגש

 .24.10 –הפורום 

 

 סיכום:

דבר היו"ר הנכנס: זו זכות להתמנות ליו"ר הפורום. הים הוא משאב יקר המשותף לכולנו, חובה עלינו לשמור  -

חוף וחשוב שנשמור על על החופים, ניקיונם וייחודם לטובת הדורות הבאים. יש לנו אתגרים דומים כערי 

דיאלוג פתוח. בין הנושאים לטיפול: קריסת מצוקי הים; התדלדלות וצמצום החוף; ניקיון; בטחון המתרחצים; 

 איסוף שקיות ניילון; שדרוג חופי רחצה; תקצוב חופים.

סיפוח חופי הים לרשויות פעילות נרחבת יותר מול משרד הפנים. יצאה הודעה של המשרד בדבר נדרשת  -

 דובר על הורדת דמי הכניסה לחופים ותמיכת ממשלה בתחזוקה, אבל ערב פתיחת עונת הרחצה. ובלותהג

 .עדיין לא בוצע



 פורום רשויות החוף

2 
 

מ' נוספים  10הוכנסו לבסיס התקציב ויועברו לרשויות.  ש"חמיליון  7ממשרד הפנים: מודי ברכה מעדכן:  -

מ'  5-יל את תקציב ניקיון החופים לכהמשרד להגנ"ס הכפ שמבנהו עדיין לא ידוע. יחולקו לרשויות לפי מודל

 ש"ח.

 –נושא הטביעות הוא נושא משמעותי לטיפול ף הים הוא אוצר לציבור אבל גם עולה כסף. : חוכרמל סלע -

 משפטים.ולקדם את הטיפול מול משרדי הפנים והקרובה מציע לדון בנושא בישיבה הביטוח טביעות. 

 1תמ"א  -

תמ"אות ארציות.  250-תפישה תכנונית כוללת המאגדת כ – 1"א תמליאור גליק ממנהל התכנון הציג את 

דיון בוועדות הערות וקבלת לאחר  ,יון במועצה הארציתבנויה מחטיפות, ונמצאת כעת לקראת ד 1תמ"א 

 0-100מייל ימי( ותחום חוף הים ) 12מ' מקו החוף +  300הוצגו עקרונות התכנון לסביבה החופית ) מחוזית.ה

אחידות ו תאימות בשטחים ברשויות שונותייחסות בתוכניות קודמות; יצירת שלא קיבלו הת נושאיםבהם  .(מ'

 ; הסדרת אחריות ניהול ותכנון. בין כל הרשויות

בעקבות תגובות המשתתפים כי המידע לא הגיע לידיעת הרשויות, והשגות על כך שהיא נשענת על דפוסי 

צורך לקבל התייחסות מאנשי רשויות החוף. ההתיעצויות עבר ולא מספקת מענה לצרכים בשטח, נטען כי יש 

 היו אמורות להיות חלק מתהליך ההערות לוועדות המחוזיות.

ליזי אורון חוף כרמל;  –ברכה  מודיודה מול מנהל התכנון ומשרד הפנים: פורום עבכצוות מצומצם הוצע לבנות 

 חדרה. –מתניה ; תל אביב – רונן; אורלי חיפה –שירה גורלי  ;אשדוד –נתניה; אריה תורג'מן  –

 בשלב זה. יש קיים התייעצות ישירה מול מנהל התכנוןבחינה משפטית לא ניתן לכי מ בהמשך עודכנו* 

 ת.כאשר הן נשלחות לוועדות המקומיו להעביר הערות

 :שימו לב: ממנהל התכנון נמסר
 .באתר מנהל התכנוןוגם  בקישור זהנמצאים  שהועברו להערות הוועדות המחוזיות 1 א"מסמכי תמ

בחוק הן העבירו את התכנית  התכנית הועברה זה מכבר להערות הוועדות המחוזיות. כפי שמתחייב

 אכן העבירו את התייחסותן לתכנית.וחיפה, כמו הרצליה  ,חלק מהרשויות להתייחסות הוועדות המקומיות.

למרות שתקופת העברת ההערות התסיימה, נשמח אם בימים הקרובים רשות שלא העבירה את 

 הערותיה למחוז שלה תעשה כן.
 

 )מצגת מצ"ב( שביל הים -

שביל הליכה )בדומה לשביל ישראל( . ורום מצגת על השביל ההולך ומתקדםהציג בפני הפ צוות שביל הים

ק"מ מסומן וממותג )כולל מעקפים באזורים לא עבירים בצמוד  240לאורך המדינה באוריינטציה חופית/ימים. 

 לקו החוף(.

מליאת הפורום והן ברמת פורום רשויות החוף מאמץ בברכה את רעיון שביל הים ויפעל ככל שבידיו, הן ברמת 

הרשויות המקומיות החופיות העצמאיות, לקידום רעיון שביל הים וביצועו בשטחיהן. הפורום ישמח להצטרף 

 .כשותף לקונסצוריום של גופים אשר יובילו את הקמת ופיתוח שביל הים
 

 אשדוד –פרויקט חופיקס  -

הפרויקט פעול בעיר כבר שנתיים חופיקס.  –ונציגי העירייה הציגו את הפרויקט המרשים אשדוד ראש עיריית 

 14-25)גילאי אוכ' בסיכון חופים מוכרזים, כחולים ומונגשים. במסגרת הפרויקט מועסקים צעירים ונוער מ 7-ב

ום שוטטות במקבתעריפים זולים בהחלטת ראש העיר. בפעילות חוף כגון השכרת שמשיות, מכירת ארטיקים 

היו גורמים שירותי חוף  תקציב. בניסיון העבר מפעיליולימוד משמעת, אחריות הם זוכים בתעסוקה, וונדליזם 

ירידה מתמדת וכתוצאה יש  לחוף. 100,000₪-הפעלת הפרויקט כעלות . הפקעת מחירים וכד', שליליים

 בנתוני משטרה על עבירות ורעש.

 שום הפרויקט באשדוד, להצטרף אליו ולקדם אותו במסגרת הפורום.רשויות נוספות מעוניינות ללמוד מיי

 

 : שגית פורתכתבה

https://www.jumbomail.me/he/Downloads.aspx?sid=746E4271546B54572B3554464B3342347436653838673D3D
https://www.jumbomail.me/he/Downloads.aspx?sid=746E4271546B54572B3554464B3342347436653838673D3D
http://iplan.gov.il/Pages/HomePage.aspx
http://iplan.gov.il/Pages/HomePage.aspx
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 :משתתפים

 ח"כ מירב בן ארי

 משה פדלון, ראש עיריית הרצליה, יו"ר פורום ערי החוף

 אופיר פינס, ראש המכון לשלטון מקומי, אוניברסיטת ת"א, מנהל פורום ערי החוף

 האיזוריותישראל נדיבי, מנכ"ל מרכז המועצות 

 יחיאל לסרי, ראש עיריית אשדוד

 יורם ישראלי, ראש המועצה האזורית מטה אשר

 כרמל סלע, ראש המועצה האיזורית חוף כרמל

 מוני אלימלך, ראש המועצה האיזורית גן רווה

 זרקא-מורד עמאש, ראש המועצה, ג'סר א

 מודי ברכה, סגן ראש המועצה, חוף כרמל

 דרהרומן גישר, סגן ראש העיר, ח

 שירלי קורולפ, ע. סגן ראש העיר, חדרה

 אלון הימן, מנכ"ל החברה הכלכלית, עמק חפר

 בני זבידוב, אחראי חופי הים, עמק חפר

 שירה גורלי, תכנון ארוך טווח, עיריית חיפה

 ציון שדה, מנהל אגף החופים, נתניה

 ליזי אורון, ראש מנהל תפעול, נתניה

 דודאריה תורג'מן, מנהל אגף חופים, אש

 מתניה כחלון, מנכ"ל החברה לפיתוח ותיירות, חדרה

 ד"ר אורלי רונן, יועצת מקצועית, פורום רשויות החוף

 קרנית גולווסר, מינהל איכות הסביבה, מרכז השלטון המקומי

 ענת קויפמן, מנהל קש"ח וניהול פרויקטים, מרכז השלטון המקומי

 15-המאיה קרבטרי, מנהלת תחום סביבה וקיימות, פורום 

 שגית פורת, המכון לשלטון מקומי, אוניברסיטת ת"א

 מתן לירון, פורום רשויות החוף

 ציפי נחשון, משרד הרווחה

 , החברה להגנת הטבעתרותם טריביצקי, אקולוגיה ימי

 יוסי דישון, צוות שביל הים

 טל קמחי, צוות שביל הים

 ליאור גליק, מנהל התכנון

 הנוכחות()* מספר מאחרים לא נרשמו ברשימת 


