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מושב בנושא חדשנות וחוסן בערי   -חדשנות פוגשת ים  
 אביב-חוף במסגרת פסטיבל החדשנות של תל

   אירועים קרובים

חברת אתרים מזמינה אתכם למושב ייחודי 
על ים וחוף שיתקיים במסגרת ועידת תל 

                      אביב לחדשנות.  
ידונו האפשרויות    במסגרת המפגש 

ליצירת חוסן ואיכות חיים בערי חוף, 
י  ו ה י ז ו ת  ו נ ש ד ח ץ  ו מ י א ת  ו ע צ מ א ב
י  בל ם, מק זמי י ף  שיתו ב ות,  י ו דמנ הז

   החלטות ומובילי דעה מהארץ ומהעולם.
במפגש יוצגו מודלים חדשניים לניהול   

ופיתוח מושכל ומאוזן של רצועות חוף יחד 
עם דוגמאות מהעולם. פיתוח ותכנון הם 
הבסיס לשגשוג העירוני בעוד שחדשנות 
ויזמות הן המנוע להצלחתו. במפגש נחבר 
ביניהם וניתן במה להצגה של מיזמים 
חדשניים לשיפור איכות החיים והסביבה 

                     בזיקה לים וחוף. 
 -נשיא ה   Roland Lewisבין המציגים:    

Waterfront Alliance    ומפתח מודל ה- 

Wedges   ף רצועת חו ן  ו אינה   ;לתכנ
יצירת אנרגיה   -  Ecowaveברוורמן יזמית  

מהגלים; דר. אלכס גולדברג חוקר פורץ 
דרך בהפקת מזון ואנרגיה מאצות; דר. 

פינקל שבונה שוברי גלים -שמרית פרקול 
 ואיים אקולוגיים ועוד הפתעות מרתקות.

 -עם סיום המושב אתם מוזמנים ל   
"Happy Hour"    במעמד ראש העיר תל

העיר הרצליה   -אביב יפו רון חולדאי, ראש  
ויו"ר פורום רשויות החוף משה פדלון, 
י  מ ו ק מ ן  ו ט ל ש ל ן  ו כ מ ה ש  א ר ו

   אביב אופיר פז פינס.-באוניברסיטת תל
א ה“ המושב יתקיים במסגרת וועידת ת   
לחדשנות אורבנית, כחלק מפסטיבל     8-

        אביב.  -תל DLDהחדשנות 
 

 למידע נוסף על המושב <<             
 להרשמה למושב <<             

 תאריך ושעה אירוע מיקום

מוזיאון תל אביב 
לאמנות, שדרות 

 א“, ת72שאול המלך 

מושב בנושא חדשנות וחוסן בערי חוף 
  'חדשנות פוגשת ים' -

 "את DLDבמסגרת פסטיבל החדשנות 

9.5, 
00:11-00:11  

מרכז השלטון 
 המקומי, 

 אולם ישיבות

 ישיבת פורום רשויות החוף
דיון עם מנכ"ל משרד הפנים. הצגת 

 קול קורא לפרס תרבות הים התיכון.

0..5, 
00:11 

ליאונרדו פלאזה , 
 , נתניה1אוסישקין 

תכנית הדגל ’כנס הבינלאומי של 
 נתניה  - 7102‘ הכחול

 פרטים בקרוב

70.01 - 79.01 
 

בית חיל האוויר,  
, 11ז'בוטינסקי 

 הרצליה

 -כנס ארצי של פורום רשויות החוף 
חדשנות  -הים הוא העתיד  :הרצליה

 פרטים בקרוב .ברשויות חוף

 7102ינואר 

 מתרחב לשבע רשויות נוספות“ חופיקס”מיזם 

יזם המנהל לשירותים חברתיים   7112-ב 
מיזם “,  חופיקס ” בעיריית אשדוד את  

חברתי תעסוקתי ייחודי לבני נוער בסיכון. 
המיזם מאפשר לבני הנוער להפעיל את חוף 
הים בעירם על ידי שילובם בתעסוקה, 
באספקת ריהוט חוף ובמכירת שתייה 

הפיכת הביקור   -במחיר מסובסד ובמקביל  
            בחופים לנגיש יותר כלכלית.

לאור הצלחת המיזם המסייע להפחתת   
רשויות   2האלימות בקרב בני נוער, החליטו  

נוספות לאמץ את המודל בסיוע משרד 
העבודה והרווחה: אשקלון, ראשון לציון, 
בת ים, הרצליה, נתניה, חדרה וחוף הכרמל.

שר העבודה והרווחה חיים כץ אמר כי   
נות פעלה התכנית  "בשנתיים האחרו
בהצלחה רבה במספר חופים בעיר אשדוד 
ולאור דיווחים שקיבלנו על צמצום מקרי 
האלימות, העבריינות והשוטטות של בני 
נוער בעיר, החלטנו להרחיב את התכנית 
לערים נוספות. אני מאחל לנערים ולנערות 

ת   קיץ מהנה". ו י ו ש ר ל ר  י ב ע מ ד  ר ש מ ה
 -תקציב עבור התכנית לפי גודל היישוב  

אלף ש"ח, יישוב   21-01יישוב קטן יקבל  
אלף   111אלף ש"ח ויישוב גדול עד   11בינוני 

ש"ח. הרשויות מצידן מחויבות להעסקת 
בני נוער )בהתאם לגודלן(, וכן   01-ל   21בין  

להעסקת פרוייקטור שירכז את התוכנית, 
        ועובדות סוציאליות שילוו אותה.

במועצה אזורית חוף הכרמל גיבשו   
והתאימו את הרעיון לכדי פרויקט מקומי 

שמטרתו העצמה ומניעת “  יצאת נקי ” בשם  
התנהגויות סיכוניות, יחד עם שמירה על 

              חופי הים וניקיון החופים.
במהלך הפרויקט מבצעים בני הנוער   

סקר למיפוי סוגי פסולת. הסקר מאפשר 
למועצה להיערך להצבת מתקני קצה 

           להפרדת פסולת במקור בחוף. 
מנהלת הפרויקט, מיה שדה, מנהלת    

ר ”  תחום המניעה במועצה: ק ס ד  ב ל מ
הפסולת וניקיון החוף, נהנים בני הנוער 
 , ה ד ו ב ע ה ת  ו ע ש ך  ל ה מ ב ם  י ר י ע צ ה ו
מהדרכות מקצועיות שונות ומגוונות 
מטעם גופים שונים, בנושאים הרלוונטיים 
לפרויקט ובהתנדבות. אנו רואים חשיבות 
רבה בקיומו של פרויקט זה, מעבר לשמירה 
והעלאת המודעות של  הים  פי  חו על 
התושבים לעניין, את נושא ניצול שעות 
הפנאי של בני הנוער והצעירים באופן בטוח 
ונורמטיבי, תוך הקניית כלים לאחריות 
אישית במסגרת עבודה, מחויבות אישית 

                           “.והעצמה
אם כן, “  יצאת נקי”התמורה של פרויקט   

לא מסתכמת רק בניקיון החופים, כי אם 
ר  ע ו נ ה י  נ ב ר  ו ב ע ה  ב ו ש ח ה  י ו ו ח ב ם  ג
המסייעת להפיכתם לאזרחים טובים 

 התורמים לסביבה ולקהילה שלהם.

פורום רשויות החוף פועל לקידום המודעות הציבורית 
 לזרמי סחף

לאור המחסור במידע הסברה רשמי בנושא 
זרמי סחף, שלחנו בסוף יולי את המכתב 

למנהל אגף אתרי רחצה ארצי “ הנ  ל 
במינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים, 

 עאטף חיראלדין:

אני מניח שכמו כל מדינת ישראל גם אתה 
הזדעזעת ממותו הטרגי של אמיר פרישר 

                    גוטמן ז"ל בטביעה.
אחד הגורמים המרכזיים למקרי טביעה   

, )Rip Currentבישראל הינם זרמי סחף  
               נקרא גם זרם נסוג/חוזר(.

אנשים   111-מעריכים שיותר מ  USLA-ב   
כתוצאה מזרמי סחף  טובעים  בשנה 

מההצלות של מצילי   818-בארה"ב וכ 
החופים הן של אנשים אשר נסחפו כתוצאה 

(. באוסטרליה מעריכים מקורמזרמים אלו )
שזרמי סחף הם הסכנה המשמעותית 

 2מקור הכולל  ביותר בחופי המדינה ) 
              (.סרטונים אינפורמטיביים

מרבית האנשים אינם מודעים לסכנה   
האורבת בים ואינם יודעים מה עליהם 

 לעשות במידה והם נקלעו לזרם סחף. 

יש לקדם את המודעות  כי  אני סבור 
הציבורית לנושא במהירות האפשרית. יש 
לפזר לאלתר שלטי אזהרה לאורך החופים 

שלט המזהיר כי אנשים טבעו )לדוגמא:  
שלט הנותן   , בחוף כתוצאה מזרמי סחף 

(. לצד זה חשוב מידע אודות זרמי סחף 
לפרסם סרטוני הסברה ומידע רלוונטי 

 לטובת לציבור.  

אני מציע שימצא לכך תקציב כבר כעת 
 במהלך עונת הרחצה.

 

  בברכה,               
  פינס-אופיר פז               
 מנהל פורום רשויות החוף              

 ן תגובת משרד הפנים:“להל

קבלתי את מכתבך שבסימוכין, אכן כפי 
שציינת הגורם המרכזי לטביעות למוות 

         בחופי הרחצה הינו זרם הסחף.
אחוזים   01]...[ עם זאת חשוב לציין כי     

מהטביעות למוות מתרחשות בחופים 
שאין בהם שירותי הצלה. הנני סבור כי 
באם המתרחצים שטבעו היו נשמעים 
י  ע צ מ א ב ם  ו ס ר פ ה  , ק ו ח ה ת  ו א ר ו ה ל
התקשורת ורוחצים בחוף בו יש שירותי 
הצלה ונקלעים לזרמי הסחף אזי הם היו 

                 ניצלים ע"י המצילים.  
על מנת להגביר את המודעות העלה   

משרד הפנים את הנושא בכנס שערך 
למנהלי החופים בארץ. מנהלי החופים 

בכניסה לכלל   שילוט זה התבקשו להציב  
              חופי הרחצה המוכרזים.  

בימים אלו מועבר תקציב סיוע לרשויות   
החוף לרכישת ציוד הצלה, בטיחות 
ושילוט, מנהלי החופים הונחו להציב 
בכניסה לכל חוף רחצה מוכרז שלט 
אזהרה וכללי התנהגות כשנקלעים לזרם 
הסחף. שלט כזה לא יוצב בחופים שאין 
בהם שירותי הצלה, כדי לא ליצור מצג 
שווא וכדי שהצבת השלט לא תתפרש 

             כאילו החוף מותר לרחצה.  
עוד יצוין כי לקראת עונת הרחצה   

הבאה, משרד הפנים נערך להפקת סרטון 
הסברה על זרמי סחף/פריצה אשר יופץ 
ל  ל ו כ ם  י נ ו ש ה ת  ר ו ש ק ת ה י  ע צ מ א ב
בטלוויזיה, זאת בנוסף לקמפיין שמתריע 
מפני הסכנות מרחצה בחוף שאין בו 

  שירותי הצלה.
 

  בכבוד רב,                 
  עאטף חיראלדין                 
 מנהל אגף אתרי רחצה                 

אפליקציית "חופים" נועדה לכל מי 
שמבקר בים: מתרחצים, ספורטאים, 
הולכי רגל, תיירים ושחיינים, ונותנת 
מידע רלוונטי ועדכני לגבי המתרחש 
גובה הגלים,   : ן נתו רגע  בכל  בחוף 

     מהירות הרוח וטמפרטורת המים.  
באפליקציה ניתן לקבל מידע על כל   

חופי הים התיכון, חופי הכנרת וחופי 
אילת. המידע מוצג על גבי מפה פשוטה 
לשימוש. חלק מהמידע אותו מספקת 
"חופים" אמנם זמין גם באתרים אחרים 
ל  ו ד ג ה ש  ו ד י ח ה ך  א  , ט נ ר ט נ י א ב
באפליקציה הוא האפשרות לראות 
בסמארטפון במקום אחד את המידע 

       החשוב לכל מי שמגיע לחוף הים.  
המאפיין המעניין של "חופים" הוא   

האפשרות לקבל מידע עדכני על מצב 
הימצאותן של מדוזות בכל אחד מחופי 

י  הארץ.   ח ת פ מ ם  י נ נ כ ת מ ד  י ת ע ב
האפליקציה להכניס פרטים נוספים כמו 
מצב ניקיון המים ומצב ניקיון החוף 

 אפליקציות חדשות -חופים חכמים 

עצמו, כמו גם סטטוס הנגישות וצבע 
  הדגל.

 
  לאתר האפליקציה <<                

אפליקציית משלוחים, בעזרתה ניתן להזמין מזון 
ומשקאות הישר לחוף הים בתל אביב וראשל"צ. 
המוצרים מסופקים בעזרת רשת שליחים עם 

הנוסעים על הטיילת, ומגיעים  אופניים חשמליים 
          ללקוח במהירות, כשהכל עוד קר וטרי.  

השירות מספק מוצרים שמתאימים לצריכה בים,   
כגון מגשי פירות, שתיה קלה, בירות ואלכוהול, 
סיגריות ומוצרי טבק, וספיישלים כמו ג'חנון בשבת 

                             ומוצרי עזר לים.  
לאפשר למבלים  מטרת יוצרי האפליקציה היא   

בחופים לצרוך במחיר הוגן המהווה תחרות 
מטרה נוספת היא לשמור על  לקיוסקים המקומיים.

חופי תל אביב וראשל"צ נקיים )המוצרים מסופקים 
עם שקית זבל(, על מנת לשדרג את חוויית הבילוי 

 ולשמור על הסביבה.  

 משלוחוף

 חופים

עמותת "ארץ ללא בדל" היא מלכ"ר אשר 
במטרה לקדם סביבת חיים   7112-הוקם ב 

נעימה, בריאה ובטוחה יותר, ע"י הגברת 
האחריות האישית סביבתית בתושבי 

                             ישראל.  
ההערכה היא כי בישראל מושלכים מידי   

מיליארד   .מיליון סיגריות,    1..1-יום כ 
בשנה. בדלי הסיגריות עשויים מחומר 

( אשר אינו מתכלה צלולזה אצטית פלסטי ) 
שנים החומר   11-11ביולוגית. רק לאחר  

מתפרק לחתיכות זעירות המזהמות את 
                            הסביבה.

בדלי הסיגריות מהווים כיום את אחוז   
הפסולת האישית הנפוצה ביותר בעולם. 

מכמויות   218  -סקרים מצביעים על כך ש 
מהפסולת ברחוב   118הפסולת בחוף הים,  

מהפסולת בים התיכון מורכבת   018ו 
 מבדלי סיגריות ומארזים של מוצרי טבק.  

ב"ארץ ללא בדל" מאמינים כי הדרך   
הבטוחה ביותר למנוע את המשך הלכלוך 
של חופי הים מבדלי סיגריות ובכלל, היא 

ים  י וחדשנ עילים  י ות  נ פתרו גיש  להנ
המאפשרים השתתפות מצד הרוחץ. מלבד 
פעילויות הסברה, מספקת העמותה מגוון 

מאפרות אישיות, מאפרות חדשניות:  
)אותן הם   מאפרות חוף ומאפרות ציבוריות 

מייצרים בארץ(. מאפרת חוף הינה מאפרת 
פלסטיק בעלת מבנה קונוס המתאימה 
להעמדה בחול הים. המאפרה היא רב 
פעמית ובשילוב מתקן המאכלס מספר 
מאפרות רב מהווה את הפתרון היעיל 
ביותר כנגד השלכת בדלים בחוף הים. 
כיום בעשרות  מתקני החוף מוצבים 
מקומות שונים בארץ )ת"א, אשדוד, ים 

 המלח, אילת ועוד(.

כחלק אינטגרלי להצלחת תכנית חוף נקי 
ושמירה על חופינו נקיים, אנו ממליצים 
לרשויות להיעזר במגוון הפתרונות ובמערך 

 ההסברה של "ארץ ללא בדל".

 

 לאתר העמותה <<                   

 ארץ ללא בדל

 אמנת רשויות החוףקישור ל

https://beachsafe.org.au/surf-safety/ripcurrents
http://bdal.org.il/?page_id=2823
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/project-4817745037349822143.appspot.com/o/City%20Coast%20seesion.pdf?alt=media&token=029403c6-ac21-4ecc-8dd9-5a36814a1f25
http://www.telavivcitiessummit.com/2017/sign_up
http://www.usla.org/?page=RIPCURRENTS
https://beachsafe.org.au/surf-safety/ripcurrents
http://www.sciencebuzz.org/sites/default/files/images/ripcurrent_0.jpg
http://www.sciencebuzz.org/sites/default/files/images/ripcurrent_0.jpg
http://ocean.si.edu/sites/default/files/styles/colorbox_full_width/public/photos/Rip%20Currents.jpg?itok=pDtNbHvg
http://ocean.si.edu/sites/default/files/styles/colorbox_full_width/public/photos/Rip%20Currents.jpg?itok=pDtNbHvg
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/project-4817745037349822143.appspot.com/o/%D7%96%D7%A8%D7%9D%20%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A6%D7%94.png?alt=media&token=467b8e54-8a4d-416e-be63-ec75da9840f4
http://bdal.org.il/?page_id=2823
http://bdal.org.il
https://www.hofim.net/
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



