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 פעילות וועדת החופיםביניים של סיכום 

ממרקם החיים של תושבי המועצה  חלק בלתי נפרדוהחופים הם משאב ציבורי 
מועצה רצועת חוף של כתשעה ק"מ ובה שלושה חופים ל .האזורית עמק חפר

רשות המופעלים על ידי זכיינים ואחר המופעל על ידי  ,שניים מועצתיים ,מוכרזים
על  תהטיפול בחופים מוטל חובת. הטבע והגנים במסגרת גן לאומי נחל אלכסנדר

הרשויות המקומיות ומכאן על הקופה הציבורית שכן המדינה כמעט ואינה 
 מתקצבת כיום את אחזקת החופים. 

לגבש  תבקשהשנציבורית ועדה  רני אידן, ,ראש המועצה קים ה 2015  מהלךב
המלצות הוועדה אושרו ע"י הנהלת  .באהההמלצות  לקראת הפעלת החופים בעונה 

 . המועצה ומליאתה

 :שמיושמות ברובןן המלצות הוועדה להל

 כללי 

 יוגבר הפיקוח והשיטור בחופים בכל ימות השבוע ובעיקר בסופי השבוע בפקחי  – 1

 משטרת ישראל. המועצה ושוטרי      

 תתבצע אכיפה מוגברת באשר לכלי רכב כגון ג'יפונים וטרקטורונים, כלבים  – 2

 משוחררים ורוכבי סוסים.      

מידתם עשיבדוק ויאכוף החברה הכלכלית מינתה עובד מטעמה, מר אייל עמרמי,  - 3
 ו איתם.משל הזכיינים בהסכמים שנחת

 נשכר יועץ מומחה לתחום תפעול חופי רחצה. – 4

 המועצה נמצאת בעיצומו של תהליך עדכון חוק העזר בנושא חופי הרחצה.  – 5

 מוקד המועצה מתודרך לטפל בכל הפניות בנושאים הקשורים לחופי הרחצה. – 6

 תוגבר האכיפה על חניה לא חוקית ביישובים הסמוכים לחופי הרחצה ובדרכים – 7

 בילות לחופים.המו      

 בסיכום עם רט"ג –אי ינחוף בית 

 סביבתי בו יישמרו ערכי הטבע והנוף.יישמר כחוף  – 1

 –ר כל מנוי ירוכזת מנויים מוזלים עבור תושביה. מחהמועצה תרכוש בצורה מ  – 2
 ₪. 260-לא יעלה יותר מ

כניסת שני כלי רכב ממשפחת המנוי בתוספת  כל מנוי של תושב המועצה יאפשר – 3
 בלבד.₪  60

 .08:00 – 06:00חניה חינם בין השעות  – 4

http://www.hefer.org.il/


 

 

http://www.hefer.org.il    :הבית שלך בעמק 

 לשירותך 107מוקד 

ר  פ ח ק  מ ע ת  י ר ו ז א ה ה  צ ע ו מ ה  

 
 
 
 

 
 לשכת ראש המועצה

 09-8941280פקס. 09-8981600טל. 40250צומת רופין ליד מדרשת רופין מיקוד 
  

 חוף מכמורת

 מצפון למגרש החניה בתשלום.לעשרות כלי רכב הוכשר מגרש חניה חינם  – 1

 ₪. 260 – לאחר הנחהמחיר  תינתן הנחה משמעותית למנויים תושבי המועצה. – 2

 המועצה יאפשר כניסת שני כלי רכב ממשפחת המנוי.כל מנוי של תושב  - 3

 עבר לשעות פעילות המצילים.מ₪  10דמי חניה מוזלים בסך  -בעונת הרחצה  – 4

 .08:00 – 06:00חניה חינם בין השעות  - 5

 לא ייגבו דמי חניה מחוץ לעונת הרחצה. – 6

 יוגבלו מחירי ההשכרה של שמשיות וריהוט חוף. – 7

 פוגעים בגישה החופשית לחוף שאינם  ,בעלי זיקה ימיתם אירועים ילקי ותרי – 8

 וייאכף האיסור על שימוש באמצעים המפריעים את שלוות המתרחצים ותושבי       

 היישובים הסמוכים.      

 חוף הרחצה.להפעלת ייצא מכרז חדש  2017לקראת עונת הרחצה  – 9

 חוף נעורים

במקום יש אפשרות חניה  וללא תשלום. מגרש החניה המזרחי יישאר פתוח – 1
 למאות כלי רכב.

 יותר לקיים אירועים בעלי זיקה ימית, שאינם פוגעים בגישה החופשית לחוף  -2

 וייאכף האיסור על שימוש באמצעים המפריעים את שלוות המתרחצים ותושבי     

 היישובים הסמוכים.    

 חוף הרחצה.הפעלת ייצא מכרז חדש ל 2017לקראת עונת הרחצה  - 3

 במתחם החוף הוסרו חריגות בניה בלתי חוקיות. – 4

 

הדס  עו"ד -חברי הועדה עו"ד חיזקי סיבק, חבר הנהלת המועצה. -ראש הועדה 
חברי מליאת מועצה, בעלי תפקידים  חברי הנהלת מועצה,מדליה, שרון דביר 

ים ",  "צלול"  בהתארגנויות אזרחיות שונות הפועלות בנושא הים, םחברי ,במועצה
  . "משמר החופים"ו "חופשי

 המועצה תמשיך לעדכן את הציבור בכל הקשור לפעילות בחופים.
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