וועדת היגוי III
פרויקט ניהול משולב
לרצועת החוף והים 17.6 -

עיקרי הדברים
 המניעים להקמת המנגנון
מנגנון מוצע
חלופות וניתוח לפי מאפיינים כלכליים

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

???

המניעים להקמת מנגנון ניהולי מאוחד
•
•
•
•

מוטת השפעה
הזדמנויות פיתוח
איגום משאבים
טיפוח ערכי טבע

•
•
•
•

+

ריבוי משרדים אחראים
אחזקת החופים נטל כלכלי משמעותי
העדר יכולות מקצועיות בנושאי ניהול
מערכות ים וחוף
פגיעות הרשויות הקטנות

-

המניעים להקמת מנגנון ניהולי מאוחד
מחסור בתקציב לניהול ופיקוח על החופים
קיים מחסור בתקציבים בעיקר עבור רשויות קטנות ומועצות אזוריות גרעוניות
מחסור בכוח אדם בחופים ובפיקוח
חוסר יכולת של הרשויות לפתוח חופים בשל העול הכלכלי
עול התחזוקה והביטוח מעיקים על הרשויות במיוחד הקטנות
הרשויות המקומיות נתבעות לעיתים לשלם פיצויים בסכומים גבוהים עקב מקרי טביעה,
מה שמטיל עליהן עול כלכלי;
עול כלכלי נוסף הוא דרישת חברות הביטוח להעלות את פרמיית הביטוח עבור הרשויות
בשל החשש מתביעות עתידיות.
יחד עם זאת ב 2020הוקצה תקציבים נוספים כולל תקציבים מיוחדים לקורונה

דוגמה להצלחה:

שיתוף פעולה להגדלת
תקציבים ב2020-

תקציב החופים לתושב ולמבקר ,שנתי 2014
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תקציב לתושב מול אשכול סוציואקונומי
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המנגנון המוצע
מבנה עלויות:
מודל בסיסי\מורחב
מקורות מימון
הכנסות עצמאיות

תועלות:
כח מול הממשלה ,יצירת
משאבים נוספים ,חסכון
במשאבים

מודל מוצע

שירותים:
תכנון ,אקולוגיה ,פיקוח ,בניית
יכולות....

אתגרים:
חלוקת נטל ואחריות
עצמאות המנגנון

תחומי פעילות אפשריים ומודל תקציבי
תכנון

ניהול

פיתוח

קהילה

מחקר

אקולוגיה

תקצוב

ICZM
תכנון פרוגרמתי
תכנון סטטוטורי

ICZM
אכיפה
פיקוח

תיירות
חקלאות
תעשייה
אנרגיה

חינוך
שיתוף ציבור
הסברה

גיבוש בסיס נתונים
ייזום מחקרים
שיתופי פעולה

שינויי אקלים
מערכות אקולוגיות
חול
מצוקים

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

מבנה תקציבי (מודולרי)
ניהול

אקולוג

מתכנן

פיקוח

רכז פעילות

תשתית

מנהל
יחידה 300
אלש"ח

200
אלש"ח

200
אלש"ח

 200אלש"ח
לפקח

 150אלש"ח

רכב יחידה 50-
 60אלש"ח
ספינה – 100
אלש"ח

סה"כ עלויות שוטפות :במודל הרחב  1,970אלש"ח לשנה
במודל הצר ( 1,700ללא הוצאות משרד ,שכירות וחלקיות משרה)

שכירות+ארנונה,
הוצאות משרד כ
 170אלש"ח

מודל מוצע -מקורות מימון
רשויות מקומיות -תקצוב דיפרנציאלי לפי גודל (אורך רצועה ,כמות תושבים ,כמות
מבקרים שנתית) ,חוזק כלכלי (מדד כלכלי-חברתי למ"ס)
משרדי הממשלה -משרד הפנים ,המשרד לשוויון חברתי ,המשרד להגנת הסביבה

מצ'ינג בין תקציב רשות לתקציב ממשלה -אבל באופן דיפרנציאלי (כך גם לר.חזקות יש
אינטרס להתאחד עם ר.חלשות
הכנסות עצמאיות -הכנסות מארנונה עסקים לאורך הרצועה :מרכזי נופש ושיט ,מרכזי
מסחר ובילוי ,מרכזי ספורט.
לדוגמא :איגוד ערים לסביבה -כל תושב משלם לפי חוק ,תקציב בלתי תלוי ברשויות
מקומיות ,מבוסס חקיקה ראשית

חלופות למנגנון ניהולי לרצועות החוף והים בישראל
איגוד ערים לחוף ולים

מנהלת

אשכול ים

תיאור

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

ארגון שנוסד כדי לאגד
מספר שותפים בעלי
אינטרסים משותפים
לקידום האינטרסים.

חברה ציבורית
איגוד ערים מבוסס
על התאגדות וולונטרית המנוהלת על ידי
של רשויות שכנות ,תוך דירקטוריון .החברה
פועלת כגוף רווח
מיצוי ואיגום משאבים
כלכלי.
וקידום ראייה אזורית
כוללת

דוגמה

איגוד ערים כנרת
איגוד ערים כרמל

מינהלות נחלים

אשכולות גליל מזרחי

חברה כלכלית

תאגיד עירוני רב רשותי

איגוד ערים לחוף ולים
מתבסס על מסגרת ההתאגדות של רשויות מקומיות מכוח חוק איגודי ערים במטרה לקדם
מטרות משותפות של חברות האיגוד .בסיס השותפות באיגוד היא החלטה לשתף פעולה
בתפעול תחום מסוים המשותף לרשויות כדוגמת מים ,תברואה ,איכות סביבה וכדומה.
האיגוד יתוקצב באמצעות תקציב ממשלה ורשויות מקומיות .כל רשות מקומיות לפי חלקה
היחסי בשטח\היקף הפעילות בשטח החופי המשותף
ניהול ותפעול חופים -ניהול שוטף של חניונים .לספק שירותי הצלה ועזרה ראשונה,
שירותי נקיון ופינוי פסולת ,אבטחה ותחזוקה שוטפת.
תכנון והנדסה -קידום פרויקטים משלב התכנון ועד שלב הביצוע .קידום תכניות מתאר
לחופים שבילים וכו ,שקום ושדרוג חופים ,תמיכה וסיוע הנדסי של מחלקת ניהול
החופים ,שינויים בתכניות בניין ערים ועוד.
פיקוח ואכיפה-שמירת הסביבה החופית ,פיקוח ימי ויבשתי ,בקרה ורגולציה על
מפעילים חיצוניים אשר מתפעלים חופים עבור האיגוד

אשכול ים
יתבסס על מסגרת האשכולות האזוריים .על פי משרד הפנים ,אשכול רשויות מקומיות הינו
צורה חדשה של איגוד ערים המוקם כדי לעודד פיתוח אזורי וקידום שיתופי פעולה
בנושאים שונים בין הרשויות המקומיות החברות בו .פעילות האשכול מכוונת לאיתור
והתנעת מיזמים אזוריים המהווים מנועי צמיחה ומחוללי שינוי לשיפור באיכות ורמת החיים
של תושביו.
במסגרת האשכול מתכנסים צוותים מקצועיים רב רשותיים המקדמים יוזמות ופרויקטים
אזוריים בתחומים שונים.
האשכול יתוקצב באמצעות תקציב ממשלתי מוגדר המיועד לצורך ניהול ופיתוח חופי
הים בהם תקציבים ממשרד האוצר ,משרד הפנים ,המשרד להגנת הסביבה ,ישראל
דיגיטלית?
האשכול מבוסס על התאגדות וולונטרית של רשויות( .מבנה גמיש)

מנהלת רצועות החוף והים המוניציפליות
המסגרת למנהלת רצועות החוף והים מתבססת על מנהלת הנחלים הארצית
המסגרות המקומיות של מנהלות נחלים מקומיות.
המנהלת פועלת באמצעות צוות היגוי ארצי ,הכולל את המשרד להגנת הסביבה,
קק"ל ,רשות המים ,רט"ג ,משרד התיירות ,משרד האוצר וגופים נוספים ,לפי
העניין.
המנהלות המקומיות ,פועלות בראשות הרשויות המקומיות/רשויות הניקוז
והנחלים שבתחומן עובר הנחל.
גוף וולונטרי
אין תקציב ייעודי או תמיכות שעוברות מהממשלה

תאגיד עירוני רב רשותי
חברה כלכלית משותפת מבוססת על מודל החברה הכלכלית העירונית.
חברות עירוניות הן בדרך-כלל חברות בבעלות רשות מקומית ,אחת או יותר,
ויכולות להיות גם משותפות עם גורם אחר ,ממלכתי ,ציבורי או פרטי.
החברה העירונית פועלת על בסיס כלכלי ,בהתאם למדדי הצלחה כלכליים.
הדגש הוא על יתרון לגודל וחסכון במשאבים
ומצד שני ההתקשרות עשויה לייקר משמעותית -על כל מכרז משלמים עמלות
שעשויות לייקר באופן משמעותי פרויקטים שונים.

קריטריונים לבחינת חלופות
יעילות תקציבית:חסכון כספי וייעול השימוש בתקציב המקומי בזכות
יתרון לגודל( .הוצאה קבועה גדולהה יותר נותנת תמריץ להתאגד).
גישה ונגישות :גישה למשאבים\שירותים חדשים ,מיצוי משאבים
ממשלתיים שהרשות הקטנה לא מגיעה אליהם.
קול חזק יותר :עמדה מועדפת במו”מ וקידום אינטרסים מול הממשלה,
בתודעה הציבורית ,מול שותפים ,מול יזמים וספקים
יכולת אסטרטגית :יכולת תכנון וביצוע איזורית הקשר רחב יותר לפעילות
ארוכת טווח –שהרשות הקטנה לא יכולה לבצע.
מיסוד -האם ניתן ליישם מנגנון כזה מבחינת חקיקה וכו ,לוח זמנים ראלי

סיכום מאפיינים כלכליים בכל חלופה
יתרונות בכחול מגבלות באדום
חלופה

ניצול יתרון
לגודל

גישה ונגישות
למשאבים

קול חזק יותר

גמישות

יכולת אסטרטגית ארוכת
טווח ומקורות תקציביים

יכולת מיסוד

איגוד ערים לחוף
ולים

במידה רבה

במידה רבה-בנונית
כל הרשויות שוות
(בלי קשר לאורך
החוף)

במידה רבה-
לתאגיד עמדה
מועדפת במו"מ

לא גמיש

תקציב מובטח במסגרת
החוק לאורך שנים על ידי
הרשויות השותפות
והממשלה

במידה רבה

אשכול ים

במידה רבה

במידה רבה-בינונית במידה רבה-
לאשכול עמדה
רשות שרוצה
מועדפת במו"מ
להצטרף צריכה
לקבל אישור של
האשכול.

גמיש

תקציב ממשלה
הכנסות מרשויות

במידה רבה

מנהלת רצועת הים
והחוף

במידה נמוכה

במידה בינונית-נמוכה במידה נמוכה

?

תלות גדולה בממשלה

במידה רבה

תאגיד עירוני רב
רשותי

במידה רבה

במידה נמוכה

?

פועל על פי מודל של
חברה עסקית .עצמאות
תקציבית ומצד שני אין
תקציב מובטח

במידה רבה

במידה בינונית

שאלות לדיון
 .1מה המשקל של המאפיינים השונים בחלופות?
 .2אילו סמכויות יינתנו למנגנון המאוחד?

 .3מה השירותים המועדפים למנגנון המאוחד?

תודה רבה

