
 שותפי פורום רשויות החוף

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

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

  מרכז השלטון המקומי 

   מרכז המועצות האזוריות 

  א”המכון לשלטון מקומי באוניברסיטת ת 

   רשות הטבע והגנים 

  קרן מתנאל 

 

 

 אמנת רשויות החוף

    "קהילה כחולה"
 סדנה בינלאומית בנושא מנהיגות עירונית בערי חוף במזרח התיכון

 6102בדצמבר  5-7נערכה בתאריכים 

 לחברי ועמיתי הפורום שלום רב,

הסדנה הבינלאומית שאירחנו בחודש שעבר 
מהווה נדבך חשוב בהעצמת פעילות פורום 
רשויות החוף. כפי שלמדנו מהאורחים וההצגות 
המרתקות שלהם על ערי החוף שהם מנהלים 
בספרד, יוון, קפריסין, סלובניה ומלטה, אנו 
בארץ שותפים ליתרונות של ערי החוף וגם 
לאתגרים רבים בניהולם, וחולקים את המשאב 

        הים התיכון. -החשוב והמשותף שלנו 
האורחים הביעו את הערכתם לחשיפה     

המעניינת שקיבלו לכלים בהם אנו משתמשים 

בארץ, וגם לנו יש רבות ללמוד מהם, כדי 
להמשיך לשפר ולקדם את פעילותנו. כל אחד 
מהם גם ציין את החשיבות הרבה שהוא רואה 
בפיתוח שיתופי פעולה בין ערים, כמקור 
ם  י ר ע ה י  י ח ר  ו פ י ש ל ב  ו ש ח ו י  ת ו ע מ ש מ

                             והתושבים.
אני רוצה להביע שוב את תודתי והערכתי    

הרבה לכל השותפים שלקחו חלק בתכנון, 
 פיתוח ואירוח הסדנה, עשיתם עבודה מרשימה.

 

 ר פורום רשויות החוף“פז, יו-אופיר פינס        

כנס פורום רשויות החינוך החל במועצה 
האזורית חוף הכרמל בהרצאה של פרופ' 

                שמאי אסיף על המרחב הימי.
לאחר מכן ביקרו ראשי הרשויות האורחים     

מחו"ל וראשי הרשויות מישראל בקמפוס 
וך של המועצה האזורית המורכב  נ החי
מביה"ס היסודי מעגנים ובית הספר התיכון 

האורחים שמעו על מיזם  המשותף חוף הכרמל.
"בשביל חוף הכרמל" שעוסק בחינוך מבוסס 
מקום ובהנחלת הערכים של קיימות ושייכות.

מנהלי בתיה"ס מרגלית מור ורני אברמוביץ  
הציגו את התפיסה החינוכית שרואה בסביבה 

                   משאב למידה מרכזי.
האורחים עשו צפייה מודרכת בציפורים    

הנודדות בהדרכת ילדי ביה"ס ומנהלת בי"ס 
שדה חוף הכרמל. לאחר מכן המשיכו לחוף 
הים ועברו הדרכה בחמש תחנות על הרצף 
החינוכי, גננת משדות ים שהציגה את הפעילות 
עם הילדים לזיהוי צדפים ואצות והכרת אורך 
החיים של סרטנים, ילדי היסודי שעברו 
הפעלה על זיהום חופי הים, ילדי חטיבת 
הביניים במשותף שסיפרו על שבוע הבחירה בו 
הלימודים הסדירים מופסקים והתלמידים 
בוחרים קבוצת למידה חדשה לשבוע לפי 
נושאים הקשורים לקיימות על שביל חוף 

קבוצה נוספת מביה"ס גלים סיפרה   הכרמל.
על מסע ראשון של כיתה בחוף הכרמל לאורך 

ימים. והקבוצה   6הק"מ של השביל במשך   111
האחרונה עסקה בחינוך לספורט ימי במועדון 
האולימפי של שדות ים מגיל צעיר ועד ספורט 

                            מקצועני.
בשלב השני של היום התקיים מפגש רב    

משתתפים בו לקחו חלק גם נציגי כל הגופים 
הירוקים, משרדי ממשלה, מנהלי בתי הספר 

ובעלי עניין מהקהילה באזור, במפגש זה הוצגו 
מיזמים של הרשת הירוקה, החברה להגנת הטבע 
ורשות הטבע והגנים שעוסקים בחינוך לשמירה 

   על הסביבה. בין הדוברים היו:

  כרמל סלע, ראש מועצת חוף הכרמל וסגנו
 מודי ברכה, שיזמו את הביקור בחוף הכרמל.  

  בן רוזנברג, אקולוג מרחב כרמל ברשות הטבע
אתגרים בשמירת טבע במרחב החופי   -והגנים  

 .  והימי של הכרמל

   על האתגר   -חגית גפן מנכ"לית הרשת הירוקה
 .של קידום חינוך מקומי מקיים

  דני גילדין מנהל אגף החינוך במועצה האזורית
על מיזם בשביל חוף הכרמל חוף הכרמל,  

ויצירת מגדלור חינוכי לחינוך חדשני סביב 
 .עקרונות הקיימות והשייכות למקום

   על רותם בכור, החברה להגנת הטבעSea 
watch  -   תכנית חינוכית בשיתוף ציבור

 .למעורבות למען הסביבה

  רינת רוסו, מנהלת מרכז הדרכה כרמל, רט"ג
 .ים בחינוך ובקהילה-בנושא צבי

  פרד ארזואן, סגן מנהל היחידה הארצית
להגנת  להגנת הסביבה הימית, המשרד 

 .תכניות לשמירה על חוף נקי -הסביבה  

היום הסתיים בנאום של ראש מועצת טיראן 
מסלובניה שהודה בשם האורחים מחו"ל על 
הביקור המעניין והמרתק שהפגיש אותו עם אנשי 
חינוך נלהבים ומחויבים לשילוב המקום וערכי 

 הקיימות במערכת החינוך.

 
 דני גילדין, מנהל אגף החינוך במועצת חוף הכרמל         

 מועצה אזורית חוף הכרמל -: חינוך הדורות הבאים להערכת אוצרות הים Iיום 

 עיריית אשדוד -: פיתוח תיירות ומורשת IIיום 

הביקור באשדוד כחלק מהסדנא הבינ"ל היה 
מוצלח מאוד. שמחנו להראות לראשי הערים 
מחו"ל את אופיו המיוחד של החוף באשדוד. 
בנוסף, קיימנו פאנל מעשיר עם אנשי אמנות 

תיכונית -ורוח על מקומה של התרבות הים 
של מהפכת  והמשמעות  בשיח הישראלי 
התרבות שמובילה אשדוד לכלל החברה 
בישראל. היוזמה של פורום רשויות החוף יצרה 
הזדמנות ייחודית עבורנו לשתף רעיונות 
בתחומי הקיימות, שימור החופים והתרבות 

תיכונית יחד עם רשויות חוף אחרות בארץ -הים 
ובחו"ל. כולנו תקווה כי פעולות מסוג אלו ימשיכו 

מנת להגדיל את שיתופי הפעולה בין -גם בעתיד על
 רשויות החוף בהתמודדות עם אתגרי העתיד.

 
נאור ר. ביטון, יועצו של ראש העיר אשדוד לענייני     
 ממשל וקהילה    

 

 להמשך קריאה על הביקור באשדוד <<

היום השלישי והמסכם של הסדנה החל במפגש 
עם מנכ"ל מרכז שלטון מקומי, שלמה דולברג, 
וסמנכ"ל יחסים בינלאומיים רות לנדה. 
המפגש יוחד לבחינת כיוונים לשיתופי פעולה 
עתידיים. אחרי סבב ההכרות החלו לעלות 
הצעות לשיתופי פעולה, בין היתר השתתפות 
ן  נרחבת של ראשי רשויות מהים התיכו

         .8112-בוועידת השלטון המקומי ב
יצאו     מהמפגש במרכז שלטון מקומי 

האורחים למלון קרלטון לפגישה עם נציגי 
עיריית תל אביב יפו ברשות סגן ראש העיר 
ן  רו י ומנכ"ל חברת אתרים,  ר  זמי אסף 

ירון פתח את היום בהצגת אסטרטגיית  קליין. 
החוף של תל אביב יפו והיוזמה לאחד את 
ניהול החוף תחת חברה עירונית אחת. הוא 
שירטט את עקרי חזון החוף העירוני שרואה 
בחוף נכס ציבורי קהילתי שמתורגם לחמישה 

יצירת מרחב רציף,   –תושב  (.  1) יעדי פעולה:   
חוף הים   -(. קהילה  8)   נגיש ושווה לכל כיס. 

עונתי, המשמש -כמרחב קהילתי ותרבותי רב 
 -( עיר  3לאורך כל ימות השנה כמוקד משיכה. ) 

(. 4) חיבורה של העיר "עם הגב לים" אל הים.  
(. 5)   פיתוח "הריאה הכחולה" של העיר.   -טבע  

יפו כעיר -חיזוק מעמדה של תל אביב   -עולם  
         חוף מובילה ומוקד משיכה לתיירים.

דברים אלו קיבלו משנה תוקף בדברים של      
סגן ראש העיר, שהדגיש עד כמה חשוב לעירייה 
לנהל את החוף כמשאב ציבורי. הוא הדגיש את 
ת  א  , י מ ו א ל נ י ב ה ש  ג פ מ ה ל  ש ת  ו ב י ש ח ה
השותפות של רשויות חוף שמתחלקות בבעיות 
וחשוב שיתחלקו גם בפתרונות. "הגענו הנה 
להתחלק בטעויות שלנו, כדי ללמוד ולפתור 
דברים יחד". האורחים בחרו להדגיש במפגש 
הזה את יוזמות הפיתוח והחדשנות שלהם 
כבסיס לשיתוף פעולה עתידי עם תל אביב יפו. 

כולם דיברו על המקום המרכזי שהאיחוד    
האירופי ממלא בעיצוב מדיניות החוף שלהם, 
גם באמצעות תמיכה ותקציבים וגם דרך 
חקיקה ותקנות. סגן ראש עיריית לימסול הציג 
את האסטרטגיה של העיר לשילוב בין חדשנות 
לפיתוח מקיים, כולל הטיילת החדשה ששלבה 

                שיקום עם פיתוח ובנייה.  

ראש עיריית ולטה הביא דוגמאות מפיתוח     
מתחמים ציבורים בעיר והיוזמות לפיתוח ושימור 
הזהות התרבותית בעיר שזכתה להיבחר כבירת 

             . 8112–התרבות האירופית ל 
מאיה יעקבס, מנכ"לית צלול, קראה לכל נציגי 
הרשויות, ישראלים ואירופים, להתגייס יחד 
למלחמה נגד פסולת פלסטיק בחופים ובים, 
ולגיבוש תקנות לצמצום  לאכיפה מוגברת 

        השימוש בכלים ובאריזות חד פעמיים. 
ראש עיריית פיראן, הביע את תמיכתו ביוזמה     

בניהול  ואת ניסיונו בשימור רצועת החוף, בעיקר  
תיירות, בעיר שמכפילה את האוכלוסייה שלה 
בקיץ עם כניסת התיירים. בנוסף הוא הדגיש את 
החשיבות בגיוס הדרג הפוליטי לתמיכה בניהול 
מקיים של החוף, הן ברמת המדינה והן ברמה 

                             העירונית.
הסתיים בסיכום שיש כמובן עניין  המושב     

לכל המשתתפים לייצר שיתופי פעולה, החליטו 
להתחיל בשיתופי פעולה בנושא שימור מצוקי 

      החוף וטיפול בפסולת, כצעדים ראשונים.
היום הסתיים באוניברסיטת תל אביב,    

במפגש מיוחד להכרות עם מחקרים חדשניים 
בתחום. את המושב פתחו רקטור האוניברסיטה, 

ירון עוז וד"ר  בוגנים מהמכ  אמי  פרופסור 
 בין תרבויות. לדיאלוג תיכוני ים-האירו ון

 שלושה חוקרים השתתפו בהצגות:
 
  לארכיטקטו הפקולטה  ,אלתרמן  רחל  פרופסור

ניהול עירוני של חוף  -הטכניון  ,ערים רה ובינוי
 .וים

  , ה ס ד נ ה ל ה  ט ל ו ק פ ה  , ו ד ל ט ן  ו ר י ר  " ד
ניטור גלים ונתזים אל   -אוניברסיטת תל אביב  

 .מול חופי ישראל
  ד"ר אלכס גולדברג, ביה"ס פורטר ללימודי

הפקת מזון   -הסביבה, אוניברסיטת תל אביב  
 .ואנרגיה מאצות בקהילות שוכנות ים

פז את -לסיום הסדנה והמפגש הזמין אופיר פינס 
 האורחים לחתום על אמנת רשויות החוף.

          

רותם, יועצת מקצועית-ר אורלי רונן“ד                
 לפורום רשויות החוף            

 יפו-עיריית תל אביב -חוף -תושב-: הקשר שבין עירIIIיום 

שביל הליכה  להכשרת  יזמה חדשה   -שביל הים  
לאורך רצועת החוף הים תיכונית של ישראל אשר 

               יהפוך לשביל לאומי בדומה לשביל ישראל.  
מטרת הפרויקט היא הנגשת הים וחופיו לחברה   

בישראל תוך יצירת תחושה של אחריות משותפת, 
של קשר בין רשויות וקהילות חופיות ותוך הקניית 

     ערכי מורשת, שמירת הסביבה ואהבת הארץ.
אדלר ואדר' נוף טל  אליק  יוזמי הפרויקט, ד"ר   

קמחי, אזרחים מן השורה, מציינים כי "השביל 
מגע בין ההולכים בשביל ובין  יוצר הזדמנות לייצר 

של חוויית טיול ייחודית,  קהילות מקומיות בדרך 
שכן   -נגישה מאד ושונה מכל מסלול אחר בארץ  

לים  הפנים  עם  נעשית  עם  ההליכה  ובקשר 
                      הקהילות מקומיות".

הצלחת הפרויקט, הזוכה לתמיכה ואהדה של   
כל משרדי הממשלה והגופים הרלוונטיים, תלויה 

בדרך אל הים: שביל הים שואף לחבר בין האדם, הקהילה 
 והים

מאד גם בשיתוף פעולה של כל העיריות 
  והרשויות המקומיות השוכנות לצד החופים.

-יוזמי הפרויקט מקווים שתוך כשנתיים   
שלוש יוכלו תושבי ישראל ותיירים, אוהבי ים 
וטיולים ללכת ברצף או במקטעים את כל 
י  פ ו ח ו ה  ר ק נ ה ש  א ר ן  י ב ש ל  ו ל ס מ ה

 להמשך קריאה << .זיקים

Name City 
  

Peter Bossman Piran, Slovenia 

 

  

Margarita De Cid Costa del Sol, Spain 

 

  

Savvas Stouppas Limassol, Cyprus   

 Alexiei Dingli Valletta, Malta  

 Menelaus 

Chatziapostolidis 

Kavala, Greece  

 רשימת האורחים שהשתתפו בסדנה

 מדדים לקיימות ערי החוף בישראל

כיצד ניתן לאמוד את מאמצי הרשויות בתחום 
הקיימות החופית ואיך ניתן לעודד את הרשויות 
להשתפר בתחום השמירה על הסביבה החופית 

          והקיימות העירונית בקרבת החוף?
ס פורטר “ במחקר שערך ארז קצב מביה   

א, הוא מבקש לענות על “ באוניברסיטת ת 
יצירת פלטפורמה  ידי  על  השאלות הללו 
להשוואה המורכבת ממספר מדדים שונים. 
התחומים שנמדדו הם: כלכלה, תרבות ופנאי, 

                       תחבורה וסביבה.
המחקר מבקש להצביע על נקודות חוזק   

וחולשה של הרשויות על מנת לשקף לרשויות 

את תפקודן הנוכחי ולעודד תחרותיות ביניהן. 
 להמשך קריאה <<

   אירועים קרובים

 תאריך ושעה אירוע מיקום

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

 )אולם ישיבות(  1קומה 

מפגש הדרכה: יישום הסכם 
המצילים החדש מספטמבר 

 לפרטים נוספים <<. 8116

811.810.81, 
80:2.-8.:..  

https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/project-4817745037349822143.appspot.com/o/%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9%20%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94.pdf?alt=media&token=ef0f0bb8-ca26-45cd-9713-549d4c7c5a48
http://www.ashdodnet.com/article/68738
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/project-4817745037349822143.appspot.com/o/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%20%D7%94%D7%99%D7%9D.pdf?alt=media&token=ffcea547-f36f-42f1-b212-b2abf3e0ad97
http://zavit.org.il/%D7%A1%D7%95%D7%A3-%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%96%D7%95-%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%99-%D7%98%D7%95%D7%91-%D7%A2/
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

