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 אמנת רשויות החוף

     פרק החופים -א אחת “תמ

תכניות בתחום חוף הים יערכו על בסיס 
חוף הים הוא נחלת :  עקרונות התכנון הבאים 

 , ם י י פ ו נ ה ם  י כ ר ע ה ל  ע ה  ר י מ ש  ; ל ל כ ה
האקולוגיים, המורשת והארכיאולוגיה של 
ופעילויות  עידוד שימושים  והים;  החוף 
המותרים על פי תכנית זו התומכים בתפקודי 
החוף כמקום מפגש חברתי, וכמרחב ספורט 
ופנאי; רציפות לאורך החוף ומעבר חופשי ונגיש 
לציבור. שמירת צירים פתוחים ניצבים אל 
החוף. הנגשה מירבית של החוף לציבור; 
בתחום חוף הים תאסר בניה למעט השימושים 

 והמבנים המותרים על פי תכנית זו.

תחום חוף הים ועורף :  חלוקה למקטעי תכנון 

 החוף:

נחלק לשני סוגי מקטעים: :  תחום חוף הים 
עירוני ופתוח. לכל אחד הותאמו מאפייני 
תיפקוד ומיקום שונים, עקרונות, הנחיות 

 והוראות.  

הוא המרחב   -חוף עירוני למרגלות ערי החוף  
הפתוח העיקרי להנאת תושבי הערים, ובו 
שירותי החוף, טיילות, מתקני בילוי, פנאי 

 וספורט, חופי רחצה וערכי טבע מקומיים.  

בחזית שטחים פתוחים ויישובים   -חוף פתוח  
כפריים שעל חוף הים, בו יישמרו ערכי טבע 
ומורשת, לצד פיתוח נקודתי אקסטנסיבי של 

  החוף, בחופי רחצה מוגדרים.

בתחום החוף נאסרה כל בנייה, למעט שימושים 
נדרשים לטובת הציבור ולקירבה לים. כל 
תכנית בתחום חוף הים נדרשת למסמך סביבתי 
אשר יתייחס להשפעותיה על הסביבה החופית, 
זאת אלא אם פטר מוסד תכנון מהכנת המסמך 

  לאחר שנועץ במשרד להגנת הסביבה.

שטחים מעבר לתחום חוף הים :  עורף החוף 
ובזיקה לו. גם כאן ניכרת הבחנה בין חופים 

 עירוניים ופתוחים:

נקבעה התייחסות לקו :  בעורף חוף עירוני 
הפונה אל הים, יצירת חזית   -הבינוי הראשון  

ים והעדפת שימושים ציבוריים לאורכה, 
ושמירה על צירי קשר ומבט מתוך העיר אל 
הים, וכן "פארק חוף עירוני", רצועה ברוחב 
משתנה )מסומנת כקו ללא עובי, וגבולותיו 
מסומנים בנספח מנחה(, בקדמת ערי חוף, 

 ובהם שימושי פנאי, בילוי ותרבות הפונים לים.

התייחסות לקו הבינוי   : בעורף חוף פתוח 

הראשון, תוך מתן עדיפות לשימושים לטובת 
 –הציבור ובזיקה לחוף. עוד סומנו מכלול חוף'  

שטחים פתוחים בעלי מאפיינים ייחודיים 
בעורף הסביבה החופית ובזיקה אליה, ובכללם 
שטחים טבעיים המאפשרים רציפות ומסדרון 
אקולוגי אל החוף ושטחים חקלאיים. שימור 
השטח הפתוח כמרחב בזיקה לים. מכלול חוף 
יכול לכלול את השימושים הבאים: שטחים 
פתוחים; שטחים חקלאיים לרבות בריכות 
תעשייתיות וחקלאיות; שימושים נוספים 
ובלבד שהם צמודי דופן והתקבל אישור 

 המועצה הארצית.

בחופים עמוסים ובהמשך למוקדי   -מוקדי חוף  
פעילות עירוניים וצירים ראשיים, ניתן להקים 

ף   ו ח ה י  א ב ת  ח ו ו ר ל ם  י ד ק ו ם   -מ י ס נ ו כ מ
ומצומצמים בשטחם. הקמתם תתאפשר על 
בסיס מסמך ראייה כוללת למקטע חוף, בו 
יקבעו מיקומם, היקפם והשימושים בהם. 

מבנים הנדרשים לקרבה :  מוקד בחוף עירוני 
לים ומשרתים את הציבור כגון חינוך ימי 
וספורט ימי, שירותי הסעדה, שירותי חוף 
רחצה, חניה ככל שלא ניתן למקמה מחוץ 

: רק בצמידות מוקד בחוף פתוח לתחום הים.  
דופן לשטח מאושר לבינוי בישוב או למתחם 

  תיירות.
 << 1א “לפתיחת קישור למסמך תמ

   אירועים קרובים

 תאריך ושעה אירוע מיקום

מרכז השלטון המקומי,  
ת"א,  11רח' הארבעה 

 )אולם ישיבות(  1קומה 
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בית חיל האוויר,  
 , הרצליה11ז'בוטינסקי 

-הכנס השנתי של הפורום 
 יתקיים בהרצליה

 -נושא הכנס: הים הוא העתיד 
 חדשנות ברשויות חוף.

 פרטים בקרוב.

 7102דצמבר 

 ר הפורום“דבר יו

זכות גדולה נפלה בחלקי להתמנות ליושב ראש 
פורום רשויות החוף, ואני מודה לכם על האמון 

                              שנתתם בי.
הים וחופי הרחצה הם משאב יקר ערך, וחובה   

עלינו לשמור עליהם ולדאוג לשלמותם, ליופיים 
ולניקיונם, על מנת שגם הדורות הבאים יוכלו 

                            ליהנות מהם. 
כערי חוף, אנו מתמודדים עם נושאים ואתגרים   

דומים, ולכן הפורום הזה חשוב ביותר על מנת 
שנוכל לקיים דיאלוג פתוח, לשמוע וללמוד על 
הצעות ופתרונות חדשים ולהיות עם היד על הדופק 

                    לגבי מה שקורה בתחום.  
בין הנושאים שחשוב בעיניי לטפל בהם, אני יכול   

לציין את קריסת מצוקי הים, הידלדלות החול 
בחופים שעקב כך מצטמצמים, וכמובן, השמירה על 

         הניקיון, הבטיחות וביטחון המתרחצים.  
אני משוכנע שנמשיך לעבוד בשיתוף הפעולה   

הטוב והפורה שתמיד היה בינינו, ומאחל לכולנו 
 בהצלחה.

 
 משה פדלון, ראש עיריית הרצליה               
 ר פורום רשויות החוף“ויו               

 דבר מנהל הפורום

היא שנה רווית אתגרים   7112שנת  
                  לפורום ערי חוף.

זו צריכה להיות שנת ההתבססות,   
בכול תחומי  יעדים  והשגת  הגדרת 
הפעילות. מנושאי הליבה הקשורים 
לתכנון הים והחוף, דרך יצירת מערכת 
של שתוף פעולה פורה בין הפורום לבין 
גופי הממשלה והסביבה ועד העמקת 
הקשרים המקצועיים, התרבותיים 

  והאקדמיים עם שכנותינו בים התיכון.
שמחתי על נכונותו של משה פדלון,   

ראש עיריית הרצליה לעמוד בראש 
הפורום ובכך להדגיש שהנושא נמצא 
בסדר עדיפות גבוה לא רק שלו אלא של 

                כל ראשי ערי החוף.
צוות המשימה המשותף לאוניברסיטת   
א, מרכז השלטון המקומי ומרכז “ ת 

המועצות האזוריות, ימשיך לשרת את 
המטרה לשמה נוסד הפורום על מנת 
שכולנו נעמוד במשימות. נעשה ונצליח. 

  בהצלחה רבה למשה פדלון.
 

 פז, מנהל פורום רשויות החוף-אופיר פינס  

נושאים על סדר   -  7102מפגש פורום רשויות החוף במרץ  
 היום

 מיזם חופיקס בעיריית אשדוד

חברתי פורץ דרך -חופיקס הינו מיזם תעסוקתי 
של העיר אשדוד אשר מאפשר לשלב בני נוער 
בסיכון בתעסוקה בקיץ ובמקביל להעניק הוזלה 
משמעותית על שמשיות, כסאות חוף ומוצרים 

            אחרים לתושבים המבלים בים.
השנה לראשונה יורחב המיזם לכל שבעת   

חופי אשדוד המוכרזים, אשר נושאים את תקן 
             האיכות האירופי "דגל כחול".

הפרויקט מקנה תעסוקה לבני הנוער בחופשת   
          הקיץ ובכך מונע שוטטות וונדליזם.

בנוסף, חופיקס מסייע לבני הנוער לפתח   
הרגלי עבודה וכישורים לחיים עצמאיים אשר 
יהוו ארגז כלים חשוב ומשמעותי לכל נער 

                         בהמשך דרכו.

החברתיים  משרד העבודה, הרווחה והשירותים  
מקדם בברכה את תוכנית חופיקס אשר פותחה 
בעירית אשדוד, בסיוע האישי של ראש העיר, 
ם  י ת ו ר י ש ה ל  ה נ י מ ש  א ר ו ה  ר י ע ה ל  " כ נ מ

                           החברתיים.
המשרד רואה בתוכנית כסטרטאפ חברתי    

חשוב ביותר בו בני נוער וצעירים על רצף מצבי 
הסיכון משולבים בתוכנית תעסוקתית ייחודית 

               להפעלת חופי הים באשדוד.
(. 1מטרות מרכזיות: )   7התוכנית משיגה     

מונעת ומצמצמת שוטטות, ונדליזם ועבריינות 
בקרב בני נוער וצעירים בסיכון ע"י שילובם 

(. מאפשרת 7בתעסוקה להפעלת חוף הים; ) 
למשפחות רבות לבלות בחופי הים: השהות 
בחוף הים הופכת לבילוי עממי ונגיש לכל כיס 

עבור כלל התושבים, חופיקס מאפשר בילוי   
משפחתי ברצועת החוף המיוחדת של אשדוד 

 במחירים שווים לכל נפש.

 ר יחיאל לסרי, ראש עיריית אשדוד“ד              

ם  י ט ק י ל פ נ ו ק ו ם  י כ ו כ י ח ת  צ מ צ מ ך  כ ב ו
משפחתיים בקרב אוכלוסיות מתקשות החיות 

                           בצמצום כלכלי.
התוכנית גם מאפשרת החזרת חופי הים    

פן  באו י  לו הבי זלת  הו ע"י  העם  לשימוש 
                            משמעותי.

משרד הרווחה מברך את ראש העיר אשדוד   
וצוותו על הרעיון המקורי והחשוב ומקדם ביחד 
עם עירית אשדוד והמרכז לשלטון מקומי 
הפעלת חופים נוספים ברחבי הארץ, באופן 

  המופעל באשדוד.

 
שירות  -נחשון גליק, מנהלת השירות ציפי          
 לנוער צעירות וצעירים, משרד הרווחה        

  7102-7102תכנית חוף נקי 
 

מפגש רפרנטים רשויות החוף והיחידה הארצית להגנת הסביבה 
 71.3.02הימית, 

מטרת התמיכה היא לסייע לרשויות החופיות 
לבצע פעולות ניקיון בחופים הלא מוכרזים 

התמיכה תינתן לשנה וחצי )החל   .שבשטחן 
            (. 7112ועד סוף שנת  7112מיוני 

מליון ש"ח מיועדים   2היקף התקציב:    
  , ן ו ניקי אלף ש"ח   011לתמיכה בפעולות 

מיועדים לתמיכה בפעולות פרסום והסברה. 
ג  ו ר י ד ל ם  א ת ה ב ע  ב ק י ה  כ י מ ת ה ר  ו ע י ש
הסוציואקונומי של הרשות, וזאת בהתאם 

                  לדרישת משרד האוצר.  
, יחל שימוש באפליקציה 7112החל משנת    

לביצוע מדד חוף נקי, ומערכת ממוחשבת תאגם 
את המידע. לאור זאת, ישלחו לכל רשות 
הודעות מיידיות ודוחות שוטפים )חודשיים 

ניקיון החופים,  ורבעוניים( בנושא מצב 
ובהתאם לכך גובה התמיכה לרשות לאותו 

 לפרטים נוספים << חודש.

                                          מפגש עם מנהל התכנון -כללה כחולה  **

מדיניות למרחב הימי בישראל מעוניין להציג בפני הרשויות את ה  הצוות אשר עוסק בהכנת מסמך     
מדיניות המרחב הימי בדגש על כלכלה כחולה; הכוונה למיצוי הפוטנציאל הכלכלי הגלום במשאבי 

       הים תוך איזון ושמירה על הסביבה. הכנת המסמך הינה כרגע בסיום כתיבת המלצות הצוות.
הצוות מבקש להציג את העבודה לרשויות על מנת לקבל משוב וליצור שיתופי פעולה ליישום     

ההמלצות. נושאים נוספים שיסקרו: תחומי השיפוט של הרשויות בים, וכן נושא של תכניות מתאר 
 כוללניות.  

https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/project-4817745037349822143.appspot.com/o/%D7%AA%D7%9E%D7%90%201.pdf?alt=media&token=e3414fdd-b1d1-4b99-81c4-4f133a4f2ad7
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/project-4817745037349822143.appspot.com/o/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D%20%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%94_%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D%20%D7%A8%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA%2026.3.17_%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A6%D7%94.pdf?alt=media&token=24825625-6bc2-4867-82a6-20347a61e09c
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/project-4817745037349822143.appspot.com/o/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%AA%20%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A3.pdf?alt=media&token=0b5d4545-4282-438b-a8cc-28c556c630b1



