
 
 

  
 

 
 

 אילת    אשדוד    אשקלון    באר טוביה    בת ים    זרקא -ג'סר א   גן רווה    הרצליה    חדרה    חוף אשקלון    חוף הכרמל     

 חוף השרון    חיפה    טירת כרמל    מטה אשר    נהריה    נתניה    עכו    עמק חפר    קריית ים    ראשון לציון    יפו -אביב-תל   

 15.6.17סיכום ישיבה  –ישיבת פורום רשויות החוף 

במרכז השלטון המקומי בהשתתפות  16.5-של פורום רשויות החוף התקיימה ב 2017הישיבה השנייה לשנת 

(. מרכז המועצות מצ"במשתתפים, ראשי ערים, נציגי רשויות מקומיות וארגונים נוספים. )רשימה  30-למעלה מ

עים, בשל כפילות בלוחות הזמנים וקיום כינוס המועצות האיזוריות התנצל על העדרות חלק מנציגיו הקבו

 האיזוריות בגולן.

 פתח את הישיבה בעדכון החלטות הנהלת הפורום: ראש עיריית הרצליה משה פדלוןיו"ר הפורום, 

  בהתאם להחלטות שהתקבלו בישיבה הקודמת, הרשויות החברות ישתתפו בעלויות ניהול הפורום. מכתב עם

 .אנא ודאו שאתם מעבירים את התשלום בהקדםשלום נשלח לרשויות. ההנחיות להעברת הת
  חדשנות  –הים הוא העתיד , תחת הכותרת: 2017כנס רשויות החוף בנובמבר/דצמבר הרצליה תארח את

 ועדת ההיגוי של הכנס תתכנס בהקדם ותעדכן בפרטים.. ברשויות חוף
 ביקוריהם המתוכננים בקרוב בהרצליה בדבר בכוונת יו"ר הפורום לעדכן את שר הכלכלה ואת שר האוצר ב

 פעילות הפורום.
 .יש כוונה להקים שדולה בכנסת שתפעל לקידום החופים בישראל 

, דיווח על פרטי תוכנית העבודה של הפורום, ועל ישיבת ועדת אופיר פינס פזמנהל הפורום, שר הפנים לשעבר 

ה בעיקר בהעברת תקציבים שהובטחו לרשויות בנושא חופי הים, ועסק 24.5-ת שהתקיימה בהפנים של הכנס

 עבור ניהול החופים.

  ספים שיועדו לפיתוח לא מליון נו 10-, ומיליון ש"ח לחופים נמצאים בבסיס התקציב 7בוועדת הפנים אושר כי

 ההערכה היא שהכספים ישתחררו בקרוב., אולם יטריונים לחלוקתםולא נקבעו קר הפנים הגיעו עדיין למשרד

 הוועדה(. פרוטוקולקישור ל) .יש לדרוש את הגדלת הסכום והכנסתו לבסיס התקציבחברי הכנסת הסכימו כי 

 ראשי  5-סיור ראשי ערים בערי חוף במדינות סביב הים התיכון מתוכנן לקראת סוף השנה, בהשתתפות כ

 ערים.
 קבות מענק , בעתרבותית בזיקה לים התיכון לרשות מקומית/אזורית שהצטיינה בפעילות יוענק תרבות פרס

מן, לשעבר מנכ"ל משרד התרבות, הסכימה לקחת על עצמה את תפקיד יו"ר ועדת ורשל קרן מתנאל. אורלי פ

 השיפוט. 
  ת תרומה שתועבר לצורך העניין., בעקבו2018מסתמנת תוכנית לקיום פסטיבל הים התיכון בעכו בשנת 

קרנית גולדווסר, מרכזת איכות הסביבה במרכז השלטון המקומי, עדכנה בדבר קול קורא של המשרד להגנ"ס 

קול קורא נוסף למועמדויות לפרס עיר חוף מקיימת נשלח לידיעת  לקידום חוף נקי. מכתב בנושא נשלח ע"י מש"מ.

 חברי הפורום.

י, ואנשי האגף: ליאור גליק, סיגל מנהלת אגף בכיר לתכנון ארצ: רונית מזר, הל התכנוןנציגי מנהפורום אירח את 

 –, שהציגו את עבודתיהם בנושא תכנון המרחב הימי וכלכלה כחולה ניר גולדברג, תמר לניר, חני דודי ואורית-ניר

 אסטרטגית ארוכת טווח למיצוי מקיים ומושכל של הפוטנציאל הכלכלי בים.מדיניות 

 .בקישור זהשהוצגה בישיבה  של אגף התכנון ניתן לעיין במצגת המאוחדת

http://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_ptv_385108.doc
https://drive.google.com/file/d/0B6bU3qVkIbvfX0ZhVno5S1RSeVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B6bU3qVkIbvfX0ZhVno5S1RSeVU/view
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, שהציג משרד הפנים, עאטף חיראלדיןב במינהל שלטון מקומי אתרי רחצה ארצימנהל תחום הפורום אירח את 

לדבריו,  שא הסדרת חופי רחצה ושיתוף הפעולה שלו עם רשויות מקומיות ומנהלי חופים.את עבודת האגף בנו

 יש בישראל הכי פחות טביעות למוות. סטטיסטית  ,בקנ"מ עולמי

מדי ק"מ חופי רחצה, בהם מוצבות סוכות הצלה  19ק"מ חוף, מהם בסה"כ  306הימים, יש בישראל  4לאורך 

כדי לוודא . המשרד מפקח על בחופי הרחצה לאכוףת להפעיל, לתחזק ואחראימ'. הרשות המקומית  150-225

תחנות  148ק"מ יש כיום  19-ב נגשות חופשית לציבור.ות את הוראות החוק וכי מתאפשרת מקיימיות רשושה

 4חופי רחצה נוספים ) 23הצלה, ויש מחסור בתחנות. בוצע סקר לפיתוח חופים חדשים, ויש תוכנית לפיתוח 

 שנתית. 5צורך בתנופת תקציב, שאמורה להיות מוסדרת בתוכנית ימים(. יש 

 7סכום נוסף של ש"ח.  מיליון 8.5-תוקצבו ב פיתוח חופי רחצה הצלה ותפעוללתקציב לחופי רחצה מוגבל מאוד. ה

דאג לקדם מנכ"ל משרד הפנים מיליון תוקצב לרשויות שגבו כספים על גישה לחוף, כסיוע לרשויות חלשות. 

יש בזיקים וניצנים ) ה לבסיס התקציב.בשנה הבאסכום זה , להעביר שר הפנים בסיכום עם האוצר החלטה של

 .(הליכים משפטיים מול הזכיין

זקה והפעלה, חלא מ'( 20)כלומר בסה"כ  מדי שנהח "ש 'מ 10בנוסף , הוקצבו 2018-2017אישור תקציב בעת 

התקציב טרם הועבר מהאוצר, הוא צפוי  מועצות חלשות.ומיועד ליחולק בהתאם למדדים תקציב זה  טיפוח וטיפול.

שבועיים הקרובים, ולכשיגיע יועבר לרשויות המקומיות, בהתאם לקריטריונים ובכפוף להעברת תוכניות -בשבוע

ודו"חות שוטפים. הקריטריונים כוללים: מספר חופים מוכרזים המוחזקים ע"י הרשות ואורכם, הערכת מס' 

 פרויקטים מיוחדים: חופים חדשים, טיפול במצוק.מבקרים, מס' תושבים, 

אורך חופים בכל רשות ניתן לעיין במסמכים רלבנטיים של משרד הפנים שהוצגו ע"י עאטף בישיבה בקישורים אלה: 

רשימת ; פעילות אגף החופים; 2016-2007נתוני טביעה בים ; פי רחצהמדיניות משרד הפנים בחו; אזורית-מקומית

 2017חופי רחצה מוכרזים 

 :רוםנושאים שונים הנוגעים לניהול חופי הרחצה הועלו לדיון ע"י חברי הפו

: יו"ר הפורום ציין שיש לשים לב ללוחות הזמנים, וכי יש לדאוג שהרשויות יספיקו לנצל את התקציב תקציב -

 לפני סוף השנה, כדי שלא יאבדו את האפשרות להשתמש בתקציב זה.

מ' מדי שנה  10) ₪מ'  20בנוסף לאמור לעיל, הוגדר תקציב נוסף במסגרת ההסכמים הקואליציוניים של  -

 ( לפיתוח חופים חדשים.2017-18בתקציב 

 משרדית. -לא מדובר רק בבעייה תקציבית. יש צורך בתיאום בין כל הרשויות הרלבנטיות, ונדרשת ועדה בין -

אין מספיק תחנות הצלה ולא נפתחות תחנות הצלה נוספות לאורך החופים. מספר התושבים גדל והנושא חייב  -

 .30-תחנות כאשר יש צורך ב 13להיות מגובה בתקציב. לדוגמה, בת"א יש כיום 

 אדם. כיום יש בכל הארץ מדריך אחד בלבד למצילים.-בנוסף, יש צורך דחוף בהכשרת כח -

מוכרזים -כאשר מוגדרת חניה חינם שהיא מרוחקת מעט מהחוף המוכרז, התושבים הולכים לחופים הלא -

 שקרובים יותר לחניה.

 אופני ים לצרכי ספורט ממעגנות?בעיית אופנועי ים בחופים: מדוע לא ניתן להשיט  -

ביטוח: יש צורך בשינוי חקיקה כך האחריות הרשות יהיו חופים מוכרזים לרחצה בלבד. ישראל היא המדינה  -

יש אחריות לחופים שאינם מוכרזים, בהם יש להטיל את האחריות על המתרחץ. עלויות  היחידה בעולם בה

 הביטוח גבוהות מאוד.

 .אפשרות ליצור נוהל כוללנייש לבחון משטרה. בשת"פ בין העירייה ל משמר חופיםבהרצליה מוקם  -

 סיכום:

  ה הבאה של פורום רשויות החוףלישיב מנכ"ל משרד הפניםמוצע להזמין את.  

https://social-sciences.tau.ac.il/sites/socsci.tau.ac.il/files/media_server/social/public/PDF/seashore_2017_1.pdf
https://social-sciences.tau.ac.il/sites/socsci.tau.ac.il/files/media_server/social/public/PDF/seashore_2017_1.pdf
https://social-sciences.tau.ac.il/sites/socsci.tau.ac.il/files/media_server/social/public/PDF/seashore_2017_1.pdf
https://social-sciences.tau.ac.il/sites/socsci.tau.ac.il/files/media_server/social/public/PDF/seashore_2017_2.pdf
https://social-sciences.tau.ac.il/sites/socsci.tau.ac.il/files/media_server/social/public/PDF/seashore_2017_3.pdf
https://social-sciences.tau.ac.il/sites/socsci.tau.ac.il/files/media_server/social/public/PDF/seashore_2017_4.pdf
https://social-sciences.tau.ac.il/sites/socsci.tau.ac.il/files/media_server/social/public/PDF/seashore_2017_4.pdf
https://social-sciences.tau.ac.il/sites/socsci.tau.ac.il/files/media_server/social/public/PDF/seashore_2017_5.pdf
https://social-sciences.tau.ac.il/sites/socsci.tau.ac.il/files/media_server/social/public/PDF/seashore_2017_5.pdf
https://social-sciences.tau.ac.il/sites/socsci.tau.ac.il/files/media_server/social/public/PDF/seashore_2017_5.pdf
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 :משתתפים

 משה פדלון, ראש עיריית הרצליה, יו"ר הפורום 

 אופיר פינס פז, ראש המכון לשלטון מקומי, אוניברסיטת ת"א, מנהל הפורום 

 מאיר יצחק הלוי, ראש עיריית אילת 

 זרקא-מוראד עמאש, ראש המועצה, ג'סר א 

 מאיר דור, סגן ראש המועצה, מ.א. חוף השרון 

 יפו-אביב-אבי ליכט, מנהל אגף החופים, תל 

 ד"ר אורלי רונן, אוניברסיטת ת"א, יועצת תוכן לפורום 

 אלון הימן, מנכ"ל חכ"ל עמק חפר 

 ואגמים, ראשון לציון אלי שוורצברג, מנהל אגף חופים 

 ארז ודרו, רכז קיימות, חוף השרון 

 אריה תורג'מן, מנהל אגף חופים, אשדוד 

 בני זבידוב, מנהל חופים, עמק חפר 

 גלי רז, מנהל תיירות וחופי הים, מטה אשר 

 דניאל פלג, מנהל אסטרטגיה והתחדשות, קרית ים 

 כרמל-הגר שושן, מתכננת סביבתית, איגוד ערים שרון 

 ה, מנהל אגף שפע, עיריית אשקלוןחן סעד 

 יפו-אביב-, תלומציל ראשי טל פילטר, ס. מנהל אגף החופים 

 אבי, מנהל תחום הים, רט"ג-יגאל בן 

 יונתן יעקובוביץ, יו"ר החברה לתיירות הרצליה 

 ליזי אורון, ראש מינהל תפעול, נתניה 

 מתן לירון, עוזר ליועצת פורום רשויות החוף 

 ה העירונית לפיתוח התיירות, הרצליהעופר מור, מנכ"ל החבר 

 15-אלמוג, יועצת סביבה וקיימות, פורום ה-עידית הוד 

 קרנית גולדווסר, יועצת תחום איכות הסביבה, המרכז לשלטון מקומי 

 ציון שדה, מנהל אגף חופים, נתניה 

 שגית פורת, המכון לשלטון מקומי, אוניברסיטת ת"א 

 ריית חיפהשירה גורלי, מח' תכנון ארוך טווח, עי 

 

 :אורחים

 אורית ניר, יועצת במינהל התכנון 

 אורלי בביצקי, עמותת אקואושן 

 חני דודי, תחום ים וחופים, מינהל התכנון 

 ליאור גליק, תחום ים וחופים, מנהל התכנון 

 עאטף חיראלדין, מנהל תחום אתרי רחצה, משרד הפנים 

 החברה  להגנת הטבע, אקולוגיה ימיתרותם טריביצקי , 

  לניר, צמיחה כחולה, מינהל התכנוןתמר 

 

 

 

 פורת שגית :מהסיכ


