
    
                 

 

 סיכום ישיבת וועדת ההיגוי
 ICZM –לקידום תכנון וניהול משולב של החוף והים בישראל 

19.12.2019 
 

מר אופיר פינס,   -ונושאים מרכזיים בסדר היום של רשויות החוף הפרויקט עדכון כללי על ברכות ופתיחה: 

  :מנהל פורום רשויות החוף, ועו"ד עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין

 סיום עריכת מסמך מצב קיים 

  שיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה לקידום פרויקטICZM עם קפריסין 

 עדכונים על נקודות שעלו במפגש הקודם 

וארגונים שותפים, רשימה עדכנית של  חברי וועדת ההגוי מגיעים מהרשויות המקומיות, משרדי ממשלה

 חברי הוועדה מצורפת בהמשך.

 )עו"ד תמי גנות, אדם טבע ודין(: הקיים מצב מדוח עדכון

העבודה על דו"ח המצב הקיים מגיעה לסיום, נמצא בהשלמות נתונים אחרונות ולאחר מכן יועבר לעיון 

 לחברי וועדת ההיגוי להערות.

 )ד"ר אורלי רונן, פורום רשויות החוף(: ודיון המוניציפליות החוף לרצועות ניהול למנגנון חלופות הצגת

 מצ"ב המצגת שליוותה את הסקירה.

ברשויות החוף. צוות הפרויקט בחן דוגמאות מהעולם  ICZMהוצגה ההצעה להקמת גוף מאוחד ליישום 

ומישראל למנגנוני ניהול למרחבים גיאוגרפים בעלי מכנה משותף ושאינם מאוחדים סטטוטורית. מתוך שלל 

 האפשרויות נבחרו שלוש חלופות שמתאימות ביותר למצב רשויות החוף בישראל:

 איגוד ערים 

 מנהלת מרחבית 

 אשכול אזורי 
 

 סביב השאלות הבאות:התקיים דיון 

 ?האם מנגנון הניהול משותף למועצות אזוריות ולרשויות מקומיות? לגדולים ולקטנים 

 ?אילו סמכויות יינתנו למנגנון הניהול 

 ?מה יהיה המקור התקציבי של מנגנון הניהול 
 

 דיון:

בדיון עלתה החשיבות של כניסת הרשויות למהלך לאימוץ מנגנון ניהול לרצועת החוף והים, כהיבט קריטי 

 בישראל.  ICZMשל יישום 

 :נקודות שעלו בדיון

  מהווה כבר מנגנון תכנוני לחלק החופי, צריך שהמנגנון ישלים את הגורמים התכנוניים  1תמ"א
 הקיימים.

 קיים, צריך לשלב בין ניהול לתכנון המנגנון חיוני, נכנס לואקום 

 החברות במנגנון המאוחד צריכה להיות על בסיס וולונטרי 



    
                 

 

 התלבטות בין מנגנון משותף לכלל הרשויות או בשלב ראשון מנגנון למועצות האזוריות 

  הבעיות דומות, עקרונות ה –המנגנון מבטא את השותפות בין הרשויות-ICZM מכוונות לשיתוף 

 :חברה כלכלית, אשכול אזורי שמכיל מרחב ביוספרי הצעות נוספות   

 הרחבת מקורות המימון, לא להסתמך על מקור אחד 
 

 סיכום:

  צוות הפרויקט יקיים סדרה של פגישות כדי להעמיק את ניתוח החלופות עם משרד הפנים, מנהל

 התכנון והמשרד להגנת הסביבה

 יבחן לעומק השילוב של נושא הכלכלה הכחולה במסגרת ה-ICZM 

 תוגדר חלופה נוספת של חברה כלכלית  

 חלופה מוסכמת ומבוססת תוצג בפני וועדת ההיגוי בפגישה הבאה 

 

  



    
                 

 

 שהשתתפו בישיבה חברי וועדת היגוי

 מנהל פורום רשויות החוף אופיר פז פינס יו"ר

 מנכ"ל אדם טבע ודין עמית ברכה יו"ר

 משרדי ממשלה

  

  

 הולחו"ףיו"ר  מנהל התכנון רונית מזר

 מתכננת אגף ים וחופים משרד להגנ"ס יהודית מוסרי

מנהל היחידה הארצית להגנת  משרד להגנ"ס פרד ארזואן

 הסביבה הימית

 מנהל תחום אתרי רחצה משרד הפנים עאטף חיראלדין

אדם  
 קונסטנטינובסקי, 

 משרד התרבות והספורט מינהל הצלילה 

 ראש העיר עכו שמעון לנקרי רשויות מקומיות

 סגן ראשת המועצה ומ''מ עמק חפר עו"ד חיזקי סיבק

 ראש העיר אילת מאיר יצחק הלוי

 פיתוח  תשתיות תחום מנהל מרכז שלטון מקומי עמיחי דרורי

 עירוני

 מנכ"ל, החברה לפיתוח תיירות הרצליה  עפר מור

 מנהל היחידה האסטרטגית הרצליה אהוד גרא

 המרחב הימימנהל  רט"ג יגאל בן ארי מוסדות וארגונים

 מנהל תחום סביבה קרן יד הנדיב חנוך אילסר

 טכניון מרכז לחקר העיר והאזור פרופ. שמאי אסיף 

הפורום הישראלי  בלה ברדה ברקת חברה אזרחית 

 לעירוניות

 נציג חיים וסביבה

 נציג חיים וסביבה צלול יובל ארבל 

 חיים וסביבהנציג  אקואושן דר. אסף אריאל 

 

 צוות מקצועי

מודי קרנית גולדווסר,  פורום רשויות החוף 

אורלי נעמי אנג'ל, ברכה, 

סקי, צרונן, אורלי בבי

 נטלי ללוש

תמי גינות, יעל דורי, אלי בן  אדם טבע ודין

 'רד לוביץוארי, 

 


