ישיבת וועדת היגוי II

ישיבת וועדת היגוי 19.12.19 II
סדר יום :14.30-16.30
 פתיחה  -מר אופיר פז פינס ועו"ד עמית ברכה ,יושבי ראש וועדת ההיגוי
 סבב הכרות
 הצגת חלופות למנגנון ניהול לרצועות החוף המוניציפליות ודיון
 סיכום ומתווה להמשך הדרך
עדכונים בהמשך לישיבה :I
 מסגרת לשיתוף ציבור ודיון גובשה ותוצג לוועדה
 התייחסות לשינויי האקלים והשפעתם על רשויות החוף נכללת בפרויקט
 יצאה הזמנה למשרד הביטחון ולרמ"י לשלוח נציג לוועדת ההיגוי
 נוסף לדוח פרק שבוחן את התנהלות הרשויות לאור השינוי בשטח השיפוט
של הרשויות והרחבתו ל 400 -מ' לתוך הים
 צורפה אקולוגית ימית לצוות המקצועי
 תגובש התייחסות לקמפינג  /מאהלים בחופים ודרכי גישה – בפרק הדן
בנושאים ייעודיים בדוח

חלופות למנגנון ניהולי לרצועות החוף והים בישראל
מטרה
לייסד ולמסד מנגנון מוכר ואחוד לניהול רצועות החוף והים של ישראל
הגדרות:
 .1תחום התייחסות
מרחב החוף

 200מטר?

 400מטר

 100מטר

תחום התייחסות

חוף

מרחב ימי

 .2בעלי העניין

מועצות אזוריות

 +מועצות
מקומיות

 +ערים

 +רט"ג

+נציגי
ארגונים

 +משרדי
ממשלה

 +נציגות
בינלאומית

???

חלופות למנגנון ניהולי לרצועות החוף והים בישראל
הגדרות (המשך):
 .3תחומי אחריות
תכנון

ניהול

פיתוח

קהילה

מחקר

תקצוב

אקולוגיה

ICZM
תכנון פרוגרמתי
תכנון סטטוטורי

ICZM
אכיפה
פיקוח

תיירות
חקלאות
תעשייה
אנרגיה

חינוך
שיתוף ציבור
הסברה

גיבוש בסיס נתונים
ייזום מחקרים
שיתופי פעולה

מימון פנימי?
תקציבי מדינה?
מקורות הכנסה?
מימון מהרשויות?

שינויי אקלים
מערכות אקולוגיות
חול
מצוקים

חלופות למנגנון ניהולי לרצועות החוף והים בישראל
 .4דוגמאות

תיאור

מנהלת נחל שקמה

איגוד ערים כנרת

מנהלת מועצות
החוף בסידני,
אוסטרליה – SCCG

איחוד הרשויות
המקומיות של הים
השחור הבולגרי -
UBBSLA

מנהלת נחל שקמה
מופקדת על יישום ובקרת
ביצוע תכנית האב
לשימור השטחים במרחב
נחל שקמה .במנהלת
חברים נציגים ממשרדי
ממשלה ,רשות הניקוז
שקמה בשור ,רשות
מקרקעי ישראל; הקרן
הקיימת לישראל ,החברה
להגנת הטבע ,עמותת
התיירות "שדות שקמה
הבשור" ,חברת מקורות;
והרשויות המקומיות.

איגוד שהוקם במטרה
להסדיר את הטיפול
בחופי הכינרת ,להגביר
את האכיפה של חיקוקים
שנועדו למנוע ולצמצם
את הפגיעה
בכינרת .לאיגוד מועצה
בעלת  12נציגי רשויות
ומשרדי ממשלה .לאיגוד
שני עובדים בשכר ,מבקר
פנים וגזבר.
זרוע הביצוע של האיגוד
כאמור הינה רשות ניקוז
כינרת אשר הקימה
לצורך כך אגף נפרד
וייעודי -אגף מינהלת
הכינרת.

קבוצת מועצות החוף
בסידני (להלן,)SCCG :
אשר כללה חמש חברות
מייסדות .יעדי הקבוצה
הינם יצירת תשתית,
פיתוח והעברת מידע,
וביצוע מחקרים הנוגעים
לסוגיות חופיות
רלוונטיות .בקבוצה
חברות תשע מועצות
שונות ,אשר יחדיו מכסות
בשטחן  800קמ"ר לערך
– שכולל אזור חוף נרחב
ונהרות רבים.

איגוד הרשויות המקומיות
לחוף הים השחור
בתחומי בולגריה .האיגוד
נוסד כדי לקדם יישום של
פרויקט  ICZMבמימון
ובתמיכה של האיחוד
האירופי.

Water Front
Alliance, New York
City
עמותה ציבורית אזרחית
שפועלת לקידום הניהול
המקיים של אזור החוף
של עיריית ניו יורק.
העמותה פועלת בשיתוף
פעולה עם העירייה
ומאגדת מגוון בעלי עניין.

חלופות למנגנון ניהולי לרצועות החוף והים בישראל
 .5מבנה
איגוד ערים לחוף ולים

מנהלת

אשכול ים

תיאור

התאגדות של רשויות
מקומיות מכוח חוק איגודי
ערים במטרה
לקדם מטרות משותפות של
חברות האיגוד.

עמותה שנוסדת כדי לאגד
מספר שותפים בעלי
אינטרסים משותפים לקידום
האינטרסים.

איגוד ערים מבוסס
על התאגדות וולונטרית של
רשויות שכנות ,תוך מיצוי
ואיגום משאבים וקידום ראייה
אזורית כוללת

דוגמה

איגוד ערים כנרת

מינהלת נחל שקמה

אשכולות אזוריים

שאלות לדיון
 .1האם מנגנון הניהול משותף למועצות אזוריות ולרשויות מקומיות? לרשויות גדולות
וקטנות?
 .2אילו סמכויות יינתנו למנגנון המאוחד?
 .3מה יהיה המקור התקציבי של מנגנון הניהול?
 .4מה הזיקה בין מנגנון הניהול לסביבה החופית?
 .5מה הזיקה בין מנגנון הניהול לסביבה הימית?

 .6מה הזיקה למרחבים הנושקים לתחומי האחריות של מנגנון הניהול ,בעיקר מערבה?

תודה רבה

