
 

 

 

 קורס דיני הסביבה החופית
 מבוא 

ק"מ לאורך הים התיכון, ממצוקי ראש הנקרה  195-רצועת החוף של מדינת ישראל משתרעת לאורך כ
  .בצפון ועד רצועת עזה בדרום

לחופי ישראל הפתוחים חשיבות חברתית וכלכלית רבה, החופים משמשים כמקום פנאי, על החופים 

 ממוקמים מתקני תשתיות חשובים, מרינות, נמלים, מתקני ביטחון, מרכזי תיירות ופרויקטים של מגורים. 

חופי הרחצה בישראל משמשים כפארק הלאומי הגדול, הנגיש, האטרקטיבי, הזול והזמין ביותר עבור רוב 

תושבי המדינה ותייריה. בעונת הרחצה פוקדים את החופים עשרות אלפי מתרחצים מדיי יום ורובם 
 מטר בלבד!  20-30מתרכז ברצועת חוף חולית צרה וצפופה המשתרעת על פני 

בה החופית נגרמים כתוצאה מעליית מפלס הים, שינויים במאזן החול הימי צמצום שטחי הסבי

והתמוטטות מצוק הכורכר החופי. כתוצאה מכך, רצועת החוף של מדינת ישראל מצטמצמת מדיי שנה 
 רוב השוהים ברצועת החוף מתרכזים בקרבת קו המים.ו

ומתקנים חופיים לרווחת הציבור בעשור האחרון קיימת הרחבה של פעולות הבנייה והפיתוח של תשתיות 
בחופי ישראל. פעולות אשר אמורות להנגיש את הים למתרחצים ולשפר את התשתיות, כמו הקמת 

מדרכות, טיילות, מדרגות, מקלחות, מתקני ספורט, בתי קפה, מסעדות, קיוסקים, מתקני הצלה וכו',  אך 
 צועת החוף הצרה.על אף שהן אמורות לשרת את הציבור הן תופסות חלק מכובד מר

בד בבד עם השינויים והתמורות כאמור, חלו בישראל שינויים רבים המנחים את מוסדות התכנון בדבר 

פיתוח הסביבה החופית, מדיניות התכנון החדשה קיבלה ביטוי בשורה ארוכה של חוקים ותוכניות מתאר 
לשמירה על הסביבה החופית  עליהן נלמד בהרחבה בקורס וכן הורחב המעגל הרגולטורי, הוקמו וועדות

חברה ממשלתית להגנות  2013במשרד הפנים ויחידות במשרד להגנת הסביבה וכן הוקמה בשלהי 
 מצוקי חוף הים התיכון.   

את משתתפיו לתמורות הרבות שחלו בסביבה התכנונית החופית,  לחשוףמטרת הקורס הינה 

 ופית נכונה בהתאם להוראות הדין.  ולהעניק להם תשתית תיאורטית ומעשית לניהול מדיניות ח

 מטרות הקורס  

 בסביבה החופית, היכרות עם החקיקה, הרגולציה ותוכניות מתאר בסביבה  יסוד מושגי לימוד

 החופית.
 ועתידיות. נוכחיות וים חוף שימושי חופים ומגמות היכרות עם תהליכים פיזיים 

 אוכלוסיית היעד

מיועד למנכ"לים של חברות עירוניות וחכ"לים, מנהלי פיתוח סביבה חופית, מנהלי תחום חופי, הקורס 

תאגידים , מנהלי יחידות עירוניות העוסקות בחופים, מנהלי איכות סביבה ברשויות שבתחומן חופים

 .ועוד עירוניים וועדות תכנון ובנייה

 יעוץ וניהול אקדמי

 שרקון, בן עמי, אשר ושות'.  –עו"ד שחר בן עמי 

 שרקון, בן עמי, אשר ושות'. –עו"ד הילה ארנרייך 
 מתכונת הלימודים

 מפגשים( 9)שעות  63 היקף השעות בקורס:

 15:15 – 09:00, בין השעות ' ג יום   יום הלימודים:

 ר"ג, 1" רח' הראשונים בית דורוןמרכז תרבות " מקום הלימודים:

 2017בפברואר  7  רס:הקופתיחת מועד 

 4.04, 28.03, 21.03, 14.03, 7.03, 28.02, 21.02, 14.02, 7.02: להלן מועדי המפגשים

 חובות הקורס

 .מן הקורס 85%. קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  ממפגשי הקורס 100%כחות של נו

, של השלטון המקומי בשעות לגמול השתלמותהעומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה 
 בכפוף להנחיית ועדת גמול ההשתלמות.

 שכר לימוד 

 שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.  ₪   2,950

 
 



 

 
 

  הקורס נושאי

 

 החקיקה בסביבה החופית

  ותקנותיו.  1965 –חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 

 2004-חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד. 

  ותקנותיו. 1993חוק חומרים מסוכנים התשנ"ג 
 2011-חוק הגנת הסביבה )סמכויות פיקוח ואכיפה(, התשע"א 

 1992-חוק למניעת מפגעים סביבתיים )תביעות אזרחיות(, התשנ"ב 
 ותקנותיו. 1983-חוק מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התשמ"ג 

 ותקנותיו. 1959-חוק המים, התשי"ט 
 ,1984-תשמ"ד חוק שמירת הניקיון 

 1980-ים בשמן ]נוסח חדש[, התש"ם-פקודת מניעת זיהום מי 

 ותקנותיו 1988-חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, תשמ"ח 
  1957 –חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי"ח 

 .חוקים, תקנות ונהלים הנוגעים להסדרת מקומות הרחצה בים התיכון 
 

 תוכניות המתאר בסביבה החופית 

 מעמדן ומדרג ההיררכיה,  –וכוללניות  ת,ות, מפורטות, מקומיות, מחוזיות מתאר ארציוכניות
 קריאתן ופרשנות התקנון והתשריט.

  הבאות מתארההיכרות עם תוכניות: 

o  פרק החופים. – 1תמ"א 
o  תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף - 8תמ"א 

o  למפעלי תיירות ונופשתכנית מתאר ארצית  --12תמ"א. 
o  תכנית מתאר ארצית מפורטת למצוק החוף לאורך הים התיכון -/א9/13תמ"א 

o  /חוף הים התיכון -תכנית מתאר ארצית חלקית לחופים  -תיכון –13תמא 
o  הוראות התכנית + אתרי  -תכנית מתאר ארצית חלקית לשטחי כריה וחציבה   -14תמ"א

 .מחוז צפון

o  ביוב)תכנית מתאר ארצית למשק המים  - 34תמ"א(. 
     

 מערכת הרגולציה בסביבה החופית 

  המשרד להגנת הסביבה. –היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית 
o  ועדת ההיתרים 

o אגף ים וחופים 
o  הוועדה למתן היתרי הזרמה לים 

 )משרד הפנים.  -הוועדה לשמירת הסביבה החופית )ולחוף 

  רחצההאגף לרישוי עסקים ופיקוח על חופי.  
 המועצה הארצית לתכנון ובניה. 

 .מוסדות התכנון המחוזיים 
 

 התמוטטות מצוקי חוף הים התיכון 

  30.6.11-מיום ה עם התמוטטות מצוק חוף הים התיכון להתמודדות מדיניותמסמך. 
  השפעת התמוטטות המצוק החופי על הסביבה החופית ועל הרשויות המוניציפאליות הנמצאות

 על חופי הים התיכון.

   איפה עובר הגבול בין ההגנה הימית  –נ' ממשלת ישראל  עיריית הרצליה 9139/12בג"ץ
 והיבשתית למניעת התמוטטות המצוק החופי?

  ה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים בדבר הקמת החבר 9.8.12מיום  5053החלטת ממשלה
 התיכון בע"מ.  

 
 בסביבה החופית ובנייה תשתיות 

 מתקנים ימיים בחופי ישראל. 
 על הסביבה החופית. השפעות סביבתיות של פעילות החיפוש והפקת גז 

 .בנייה בסביבה החופית 
  .השפעות סביבתיות של כריית חול ימי על הסביבה החופית 

 שונות

   ים בשטח.מקצועי יםסיורהקורס כולל שני  

 

 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SeaAndShore/MarinePollutionLand/hazrama-hatala-sea/Pages/DischargeAndProjectionCommittee.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SeaAndShore/MarinePollutionLand/hazrama-hatala-sea/Pages/DischargeAndProjectionCommittee.aspx
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV7.aspx?tid=71&did=-1&fid=10&cid=10
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV7.aspx?tid=71&did=-1&fid=10&cid=10


 

 

 נוהל הרשמה                                    

הרשות או את הגזבר  יש למלא את טופס ההרשמה המצ"ב, להחתים את ראש קורסעל מנת להירשם ל

 .6844251-03פקס מס' לאו את מנהל כ"א ולשלוח 

    20040,ת.ד ת"א   19הארבעה  רח'יש לשלוח בדואר ל מרכז השלטון המקומילפקודת המחאות 

:  להעברה בנקאיתפרטי חשבון בנק  ולהביא את צילום ההמחאה ליום פתיחת הקורס. 64739מיקוד:

 15504. מס' חשבון 034בנק דיסקונט , סניף הקריה מס' 

 לא תותר כניסה ללא תשלום בפועל.

 מטעם מרכז השלטון המקומי אין להגיע ליום פתיחת הקורס ללא אישור רשמי

 טופס הרשמה

 :לכבוד   

   , מרכז השלטון המקומימח' הדרכה   

 03-6844254-/טלפון 03-6844251באמצעות פקס מספר: 

 "דיני הסביבה החופית" אבקשכם לרשום אותי לקורס:  

 ר"ג ,1רח' הראשונים "בית דורון"  במרכז תרבות    7201 בפברואר 7שיתקיים בתאריך :  

 פרטים אישיים

 ________________________________________________________________ שם ומשפחה

 כולל ספרת ביקורת(ספרות   9 )ת.ז.  

 

 

 

 ותק בתפקיד _________      _____ תפקיד ____________________________________שם הרשות _

 _______טל' בבית ____________________________   __________ __________טל' בעבודה _____

 _____טל' סלולרי ___________________________   _________________________פקס בעבודה _

 ________________________________  מייל כתובת  ________________  כתובת פרטית ________

 השכלה  

 אקדמית, פרט/י _________________________________________________________________ 

 אחר, פרט/י       _________________________________________________________________ 

 

   ₪. 2,950 :סך עלות הקורס:   התחייבות לתשלום 

 _ _________________________________ שם המאשר         סך ____________  ע"ח הרשות

 _________________________________ חתימה וחותמת _____________________   תפקיד 

 ____________סוג כרטיס האשראי ___________  תוקף _____  ע"ח התלמיד סך ____________

   ___________________________________________________________מספר כרטיס האשראי 

 __________________________________ספרות אחרונות בגב הכרטיס ___ 3

 נוהל ביטול הרשמה

במקרה של ביטול הלימודים על ידי מרכז השלטון המקומי, יוחזר שכר הלימוד במלואו. במקרה של 

עד שבוע לפני תחילת הקורס, לא יחויב העובד בשכר  –הלימודים ע"י העובד )בכתב בלבד(  ביטול 

  לימוד. לאחר מכן לא יוחזר שכר לימוד כלל.

 

 

 

        


