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 הועדה לעניין בעלי חיים וטבע עירוני

 בנושא: 41/2/92ביום שהתקיימה ועדה הישיבת מ - 3מס' פרוטוקול 

 

 - ד"ר רפי קישון, חברת מועצה וחברת הועדה –גב' גבי לסקי , יו"ר הועדה –עו"ד ראובן לדיאנסקי  השתתפו:
החברה להגנת -יעל זילברשטייןעדה, ו מ"מ חבר - מר יהודה דרור, חבר הועדה - ישי-מר רענן בן, הועדה חבר

 , ציון גיל.עמותת צלול-, צפריר גדרוןהטבע בת"א
 

 מר יאיר מוהר, סגן מנהל אגף החופיםנציג העירייה: 
 
 
 

 עו"ד ראובן לדיאנסקי:
בה בנושא "היערכות העירייה לפתיחת עונת הרחצה בחופי הים" ומציג את סגן מנהל אגף החופים פותח את הישי

מודיע כי בקדנציה הקודמת הגיש  .92///9 -ב. עונת הרחצה תיפתח בפני הועדהאשר ייתן סקירה הר, מר יאיר מו
סביב מספר נושאים מרכזיים שיש לטפל בהם ולשפרם, כגון: הקטנת  בנושא חוף הים הצעות לסדר 4למועצה 

ום המסחרי בחופי המסחר בחופי הים ולרבות הגבלת פריסת המסעדות והריהוט להשכרה בחופים, הקטנת הפרס
 הים, איכות המים ושירותי ההצלה.

 
 : מר יאיר מוהר

ותימשך  92///9-עונת הרחצה תפתח ב". 4192פתיחת עונת הרחצה  –המתבססת על "פקודת מבצע נותן סקירה 
תחנות הצלה בחופים המוכרזים: גבעת עליה, צארלס קלור,  1. הקיץ יועמדו לרשות המתרחצים 43/91/92עד 

מיליון  1-בעונת הרחצה הקרובה כ ברוך וצוק צפון.-, מציצים, תל)דתיים( נפרדהגורדון, בוגרשוב,  ירושלים,
החל ק"מ חופים מוכרזים.  4-מתוכם כ – ק"מ /.93מבקרים צפויים לפקוד את חופי העיר, המשתרעים על 

ספריות החופים מהשנה יחולקו בחופי הרחצה מאות לוחות שחמט לשימוש המתרחצים ללא תשלום, פרוייקט 
ונגשים לנכים, הן באמצעות כסאות הנגשת נכים עד קו המים והן יספריות, כל חופי הרחצה  2יורחב ויוצבו 

 בשבילים מיוחדים עד סככות הצל, יוצבו בחופים במהלך העונה לוקרים בתשלום לשימוש הרוחצים.
 

" שמפרסם המשרד להגנת הסביבה נמצאו חופי ת"א עפ"י מדד "חוף נקי 4193מבקש לציין כי במהלך שנת 
כנקיים מאוד. אגף החופים מבצע דגימות אחת לשבוע באופן קבוע במהלך כל ימות השנה בחופים המוכרזים. 

 נבדקות במעבדה של משרד הבריאות. הדגימות
 

 מר צפריר גדרון:
 לחוף בהמוניהם.בחוף גבעת עליה ואזור יפו יש זרימת ביוב, למרות שזה לא חוף מוכרז אך אנשים מגיעים 

 
 מר יאיר מוהר:

פעמים בשבוע דגימות של המים  3בעונת הרחצה אנו עורכים  –אנו מחויבים לערוך דגימות רק בחופים מוכרזים 
 והחול.
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 גב' גבי לסקי:
 מבקשת לערוך בדיקות חול לפני עונת הרחצה.

 
 מר רענן בן ישי:

 מדרום לקיוסק.אין מקלחות  –ברוך יש רק ברז לשטיפת רגלים -בחוף תל
 

 :יאיר מוהר
מצפים להתקין בכל החופים  –חופים  3 -הוצבו מצלמות ב –מסביר כי קיימת עלייה במספר הגניבות בחופי הים 

 כרגע  קיימת בעיית תקציב. –
 

 רענן בן ישי: 
 מבקש לדעת האם בכל חוף מוצב שוטר.

 
 מר יאיר מוהר:

 333 -במהלך עונת הרחצה ואירועים מיוחדים בעלות של כיש הצבת שוטרים בסופי שבוע בשכר ברצועת החוף 
אש"ח. יש מש"ק חוף ונקודת משטרה בחוף פרישמן. נקודה נוספת בחוף גבעת עליה כולל מש"ק חוף. נערכים 

מדיניות לעריכת לגבי  לקיום סיור חופים משולב על גבי טרקטורון שוטר/פקח ונקודת שיטור ימי במרינה.
נוהל עירוני לגבי  קייםו עיריית ת"א אינה מאשרת לערוך אירועים פרטיים/עסקיים בחופים –אירועים בחופים 

 .עריכת אירועים
 

 עו"ד ראובן לדיאנסקי:
המוקדמות ותפיסת אזורים מרכזיים בחופי הים )באזור משעות הבוקר  ריהוט החוף החלמעלה את נושא פריסת 

 אשר מבקשים לפרוס מגבות או מגיעים עם כסא מתרחציםקרבת המים(. כך נוצר מצב שבו סוכת ההצלה וב
 ההסדר עם . המוכרז )כפי שקורה בצוק הדרומי( מחוץ לחוףלאזורים נידחים ואף נדחקים מהבית ושמשיה 

 
על פי דרישת הזכיינים צריך להיות כפי שהיה נהוג לפני מספר שנים וזה עבד מצוין. כל ריהוט החוף נערם בצד ו

 הלקוח הם הוצבו בחוף הים.
 

 מר צפריר גדרון:
 חצי חוף חסום ותפוס. –חושב שצריך להקטין את שטח הריהוט 

 
 מר יאיר מוהר:

 יפו נושאי תעודת-תינתן אפשרות לחלוקת מתקני חוף חינם לתושבי ת"א –אנו מטפלים בנושא מתקני החוף 
 ה להתקבל החלטה בנושא.צריכ –בעלי העסקים התנגדו למהלך  -ל  תדיגי

 
 גב' יעל זילברשטיין:

 קיים חוסר בברזיות לאורך כל הטיילת.  
 

 מר יאיר מוהר:
 קולרים בכל החופים. 93סה"כ יש  –כי בכל חוף יש ברזיות וקולרים 
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 סיכום:

 

מדובר בצעד שירותי וחשוב  -תומכים ומברכים על ההחלטה לחלק רהיטי חוף חינם לתושבי העיר   .1
  ביותר.

 

 שנקבעו להם, בעיקר בסופי שבוע. יש להקפיד על מניעת פריסת המסעדות מעבר לאזורים .2

 

יש לבדוק ולהבטיח בכל חוף, נוכח רוחב רצועת החול וכמות המבקרים, העמדת שטחים פנויים לציבור  .3
 המתרחצים.

 

 .לפני פתיחת עונת הרחצהבחופי הים חול איכות הבדיקות תיבדק ביצוע  .4

 

 .עול מול משרד הפנים להגדלת שירותי ההצלהיש להמשיך ולפ .5

 

 מדרום לקיוסק. - ברוך-מקלחות בחוף תלה את ענייןלבדוק יש  .6

 

 את נוהל עריכת אירועים בחופים. ללשכת יו"ר הועדהיאיר מוהר יעביר  .7

 

 2114פתיחת עונת הרחצה  –רצ"ב: פקודת מבצע 
 
 
 
 
 
 

 ראש העירייה -העתק: מר רון חולדאי 
 חברי הועדה 
 מנכ"ל העירייה –ר מנחם לייבה מ 
 משנה למנכ"ל  –מר רובי זלוף  
 מנהל אגף חופים  –מר אבי ליכט  
 סגן מנהל אגף החופים  –מר יאיר מוהר  
 מזכירת מועצת העיר  –הגב' גלילה בן חורין  

 


