
 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

 מבצע הניקיון הגדול בהיסטוריה

,Boyan Slat  ל  " מנכThe Ocean Cleanup ,   שואף
לנקות את האוקיינוסים תוך שנים ספורות. הוא 
מסרב לקבל את הגישה שהדרכים היחידות 
להתמודדות עם זיהום האוקיינוסים הן חינוך 

               ומניעה. אולם, איך עושים זאת?
. הפרויקט " הם הפתרון   -זרמי ים אינם חסם  "   

שיצופו באופן   Vמבוסס על סכרי ענק בצורת  
אוטונומי וירכזו אליהם את חתיכות הפלסטיק 
בעזרת זרמי הים בלבד ללא כל שימוש באנרגיה 

למה לנוע כנגד האוקיינוסים אם " חיצונית.  
לצפייה ?  " האוקיינוסים יכולים לנוע לצדך 

  בהרצאה <<

מטרים   011-של כ   יצא לדרך אבטיפוס   6102ביוני  
מ מהחוף ההולנדי. " ק   62-הממוקם בים הצפוני, כ 

המטרה היא לבחון כיצד המערכת שורדת בתנאי 
ה  ד י ת ע א  י ה ם  ת א ר  ש א ם  י ש ק ר  י ו ו א ג  ז מ

יורכב מערך   6161להתמודד. השאיפה היא שעד  
"מ שיוכלו תוך ק   011-המבוסס על יחידות של כ 

מ  ת  י צ ח מ ת  ו ק נ ל ר  ו ש ל ' ע ש ת  ל ו ס פ ה ח  ט ש

'. ממשלת הולנד האוקיינוס השקט 
  מסייעת במימון הפרויקט.  

  להמשך קריאה <<

 הפינה של צלּול: רביצה חינם בים, האמנם?

בסוף יוני יצאו מתנדבי עמותת צלול לבדוק את תפוסת 
החופים במרכז מישור החוף. חופים אלו מכוסים בכיסאות 
ושמשיות הנפרסים בידי הזכיינים המשכירים את החוף 

(, במרבית החופים צ " לפנה   00מהעירייה. בשעת הבדיקה ) 
כמעט ולא ניתן למצוא מקום פנוי סמוך לשפת הים מבלי 

                                         לשלם. 
"ח השנתי כמו כן, נמצא כי הצפיפות החמירה מאז הדו   

. בחלק מהחופים אף נעשתה 6100-הראשון שבוצע ב 
השתלטות של הזכיין על סככות שנועדו לשימוש ציבורי 
חופשי. אולם, בשני חופים )מציצים וזבולון( נראתה מגמת 
שיפור עקב פינוי השטח השכור לטובת שטח חופשי הנקי 

 להמשך קריאה <<מכיסאות בתשלום. 

חברת אתרים מארגנת מושב בנושא ערי חוף במסגרת 
 אביב-פסטיבל החדשנות של תל

 ניהול הסביבה החופית: כיצד מאזנים בין פיתוח לשימור? 

ל החברה העירונית לפיתוח תיירות " ', מנכ יעקובוביץ  יונתן 
בהרצליה, מספר על התמודדות החברה עם סוגיות של ניהול בר 

הקו המנחה אותנו הוא: " קיימא של הסביבה החופית בהרצליה.  
נשאף לפתחו, ומנגד,   -ככל שנשתכנע שהפיתוח לא יפגע בחוף  

            . "טובת החוף תגבר -כאשר יש חשש לפגיעה בחוף 

פיתוח   -  פיתוח הטיילת פעולות החברה כוללות בין היתר:    

תוואי הטיילת כמה שיותר רחוק מקו המים על מנת להגדיל את 
אכיפה כברירת מחדל כאשר   -  ניקיון רצועת החוף החולית;  

חינוך ותמיכה המטרה היא חוף ללא פחים ואפס דו"חות;  
תמיכה הצלה ימית התנדבותית;   :S.L.S.Iפרויקט  - בספורט ימי

 -  ECOncreteהדגל הכחול',   פרויקט '   -  בפרויקטים סביבתיים 
פיילוט הזנת חולות   -  הרחבת חופים והגנה על המצוק ;  קירות ים 

 להמשך קריאה <<כתחליף לבניית שובר גלים. 

 מאמצים לצמיחה כחולה בים התיכון: דיג בר קיימא

בעקבות עתירות החברה להגנת הטבע הגיעו השבוע 
ועדת הכלכלה ומשרד החקלאות להבנות בנושא עדכון 
תקנות הדיג. ההסכם מבטיח הגנה משמעותית על 
הטבע הימי ומשאב הדגה באמצעות מגבלות עונתיות 
שיוטלו במסגרת התקנות על דיג המכמורת, לרבות 
השבתתו כליל בעונת הרבייה והגיוס של הדגים למשך 

ימים. השבתת המכמורת היא מדיניות מקובלת   10
בעולם שטרם אומצה בישראל. התקנות יגיעו לאישור 

 סופי של ועדת הכלכלה בתחילת חודש ספטמבר.  

רקע: ענף הדיג בים התיכון נמצא במשבר של דיג יתר 
אשר בתרחיש "עסקים כרגיל" צפוי לרסק את הענף. 
הגורם לכך נעוץ ב'טרגדיה של נחלת הכלל': כשל שוק 
של מוצר ציבורי המתכלה עקב צריכת יתר. כשל 
ממשל של מחסות לא יעילות והעדר פיקוח אף מחמיר 
את כשל השוק. בנוסף, שיטות הדיג ובראשן דיג 
המכמורת מאיצות את התהליך. הדגה ובעלי החיים 
הימיים מושמדים בקצב רצחני, רבים מהם נזרקים 
מתים לים בטרם התרבו או גדלו והים התיכון נמצא 

                     בפתחו של אסון אקולוגי. 
במאבק לאסדרת הענף יזמה החברה להגנת הטבע   

הרפורמה להצלת הים   -את הפרויקט 'דגים באחריות  
התיכון'. הרפורמה מבוססת על ניהול בר קיימא של 
ענף הדיג והגדלת שטחן של שמורות הטבע הימיות 
והיא צפויה להניב תועלות רבות משמעות לכלכלה, 

 להמשך קריאה <<לחברה ולסביבה. 

במסגרת הפרויקט השיקה החברה להגנת 

אפליקציה  -  SeaWatchהטבע את מוקד  
לטיפול בדיווחי ציבור אודות מפגעים בים 

הדיווחים מבוססים על שאלות   .התיכון 
מובנות המכוונות לדיווח מפורט ומדויק 
המאפשר קבלת מיקום ותמונה. האפליקציה 
נועדה לייעל ולהעצים את אכיפת החוק 
ומניעת מפגעים בים התיכון, על ידי הגברת 
מודעות הציבור ומקבלי ההחלטות לאתגרי 
השימור בים והעברת תלונות על מפגעים בזמן 

 להמשך קריאה <<אמת אל גורמי האכיפה. 

ן  מאמצים מקבילים מבצע ארגון המזו
והחקלאות של האו"ם אשר בוחן את אמצעי 

לביסוס דיג בהיקף  המדיניות המיטביים 
מצומצם ובר קיימא ברחבי הים התיכון והים 

 להמשך קריאה << השחור.

 עדכונים שוטפים

   מהחופים   %1.84מדד חוף נקי לתחילת אוגוסט: רק
  במדד של שנה שעברה.  81.24נקיים, לעומת 

במסגרת פעילות האכיפה של המשרד להגנת הסביבה 
ח על השלכת פסולת בחופים, " ש   081קנסות של    1-ניתנו כ 

 להמשך קריאה <<ושתי קנסות בגין נהיגה בחופים. 

   אירועים קרובים

 תאריך אירוע ארגון

חברת אתרים, 
 יפו-עיריית ת"א

חוף' -עיר-'תושב -מושב בינלאומי בנושא ערי חוף 
 יפו-במסגרת הפסטיבל לחדשנות של ת"א

9.62 

ישיבת הפורום הבאה תיערך בסתיו. נושא  
הפגישה יהיה חינוך וקהילות שוכנות ים. תאריך 

 מדויק יישלח בהקדם.

 

פורום רשויות 
 החוף

סדנה בינלאומית לראשי רשויות בנושא ניהול 
 "קהילה כחולה". פרטים בקרוב. -עיר חוף 

5-26.9 

-3C's City-Citizen)    ' חוף -עיר -תושב ' המושב  

Coast, The Coastal Cities Forum ייערך )
במסגרת ועידת תל אביב לחדשנות אורבנית, 

המושב .  "א ת   DLDכחלק מפסטיבל החדשנות  
לספטמבר וינוהל על ידי חברת   62-יתקיים ב 

         אתרים בסיוע פורום רשויות החוף.  
המושב יארח דוברים מרכזיים אשר ידונו   

חוף, ויציגו -עיר -בקשר המיוחד שבין תושב 

ל אתרים, מספר על פעילות " ירון קליין, מנכ 
                         וחזון החברה: 

בשנתיים האחרונות השלימה העירייה את   
איחוד החברות המנהלות את רצועת החוף של 

יפו כך שכיום הרצועה כולה מנוהלת -תל אביב 
זיהתה   אתגרים   8בידי אתרים. החברה 

טבע, תושב, המהווים את מוקד פעילותה:  
                      .קהילה, עיר ועולם

 'אתרים ' לאור האתגרים, פעולותיה של     
הקמת מכון   -פיתוח הריאה הכחולה  כוללות:  

א ושמירה על הסביבה החופית " מחקר ימי  בת 
 ,בניית הרצועה כמרחב אורבני רציף והימית;  

 ,, מחירים מפוקחים )מזון נגיש ושווה לכל כיס  
שתיה ומתקני חוף(, יוזמה להקמה עתידית של 

החזרת המשאב הציבורי לרשות משטת חוף;  

גישות שונות לניהול ושיתוף החוף כמשאב 
ציבורי עירוני החיוני לטובת כל בעלי 

  למידע נוסף על הדוברים <<  העניין.
 להרשמה למושב <<

נכס קהילתי ותרבותי, חינוך   -  הקהילה 
קיימות כערך   -"  עיר עם הפנים לים " ימי ;  

עיר חוף עליון, מעגנות כמנועי צמיחה;  
, ' חוף חכם '  - מובילה ועוגן למשיכת תיירות 

פיתוח תמהיל רבגוני של נגישות, קהילתיות 
   להמשך קריאה <<וחדשנות. 

פעילות חברת אתרים המנהלת את רצועת החוף של ת"א 

https://www.youtube.com/watch?v=ROW9F-c0kIQ
http://www.zalul.org.il/?p=10347
http://ilgbcatalog.org/product/enhanced-sea-walls/
http://ilgbcatalog.org/product/enhanced-sea-walls/
http://mafish.org.il/fishing-reform/the-problem/
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/project-4817745037349822143.appspot.com/o/tel%20aviv%20summit%203cs.pdf?alt=media&token=4bbf25f5-c26b-4856-83f6-51371b6e66b6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4OKW_9PRSAf_3JFxopD1JJFLqA5iH2F_xo1zAJrd3nNrhJA/viewform
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/project-4817745037349822143.appspot.com/o/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%20%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf?alt=media&token=2a48770a-6e22-418b-bdca-ad63595e43e0
http://ilgbcatalog.org/product/enhanced-sea-walls/
http://ilgbcatalog.org/product/enhanced-sea-walls/
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/project-4817745037349822143.appspot.com/o/%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94%20%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94%20%D7%91%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA.pdf?alt=media&token=8c51c4e8-897d-4eea-aec6-be015ddf76bb
http://mafish.org.il/reports-application/about/
http://www.fao.org/blogs/blue-growth-blog/building-a-future-for-sustainable-small-scale-fisheries-in-the-mediterranean-and-black-sea/en/
http://www.theoceancleanup.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ROW9F-c0kIQ
https://www.youtube.com/watch?v=ROW9F-c0kIQ
https://www.youtube.com/watch?v=RLAq19hGTBw
http://www.ecowatch.com/boyan-slats-ocean-cleanup-project-launches-historic-first-prototype-at-1891181918.html
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/NewsAndEvents/MessageDoverAndNews/Pages/2016/August2016/cleancoastindex-Deterioration-clean--beaches.aspx
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



