
 

  

  משרדית למרחב הימית ההיגוי הבין ועדעבודת נהלי 
  הבין משרדית למרחב הימי ת ההיגויעדו

הבין משרדית למרחב הימי הוקמה בהתאם לנדרש במסמך המדיניות  ת ההיגויועד
לפעול ולתאם בין מטרת הוועדה  .2019 דצמבר, שאושר ב)ים תיכון( למרחב הימי

המשתמשים במרחב הימי, באופן שיגביר את יעילות תפקודו של מרחב זה ויאפשר 
סמך המדיניות למרחב הימי, בהתאם להגדרות מ פיתוח יחד עם שימור הסביבה הימית.

הקמת הועדה  .הועדה עבודת של נהל התכנון כזרוע מקצועית לניהול וריכוזינקבע מ
  שרדית אינה כרוכה בשינויים בסמכויות רגולטוריות. הבין מ

  

   תפקידי הועדה הבין משרדית

ועדת ההיגוי הבין משרדית תפעל לתאום ולמימוש מסמך המדיניות למרחב הימי, בין 
  היתר, בנושאים הבאים:

 לרבות עדכון מסמך  ,גיבוש מדיניות אסטרטגית וארוכת טווח למרחב הימי
 המדיניות למרחב הימי, מעקב אחר ביצוע המדיניות והמלצה על עדכוני חקיקה.

  לות אכיפה בים, קידום שיתופי פעולה בתחום, איגום ותאום פע -אכיפה בים
משאבים וגיבוש יעדים מוסכמים באופן שיאפשר שיפור משמעותי ביכולת 

 האכיפה והמשילות במרחב הימי.
  הפעילות הימית וגישור על קונפליקטים הנדסיים הקשורים בפעילות ימית.תיאום 
  גיבוש מדיניות להסדרת משאב החול הימי  -הסדרת השימוש במשאב החול הימי

שתאפשר ניצול יעיל, מקיים וארוך טווח של המשאב, בתאום עם הגורמים 
המשרד  המוסמכים, לרבות: מנהל התכנון, מנהל אוצרות הטבע במשרד האנרגיה,

 להגנת הסביבה ורשות מקרקעי ישראל.
  תאום והכוונה של פעילות ותכניות הכשרה  -קידום הכשרה ימית במקצועות הים

 ימית ליצירת כוח אדם מקצועי, בשיתוף משרד החינוך, רספ"ן והמל"ג.
  (לא כולל חינוך מכוון הכשרה צבאית) גיבוש מדיניות לאומית  -ספורט וחינוך ימי

ויות החינוך והספורט הימי וקידום מימושה במטרה להעצים את מגוון למגוון פעיל
 הפעילויות והנגישות של הציבור הרחב לים.

  קידום הקמתו של מאגר מידע ימי לאומי אחוד, שיתבסס על מאגר המטה דאטה
המשותף למשרדי האוצר, האנרגיה והגנת הסביבה, בתיאום עם כלל גופי 

 הממשלה והמחקר.
 תמיכה במו"פ ובמיזמים כלכליים במרחב הימי.קידום ותאום ה 



 

  תיאום מערכתי, בין הגופים המוסמכים, בנושא קווי התשתית  –קווים ימיים
 השונים בכל המרחב הימי.

 .עידוד חדשנות ופיתוח טכנולוגיות ימיות 
 .קידום נושא ההערכות לשינויי אקלים במרחב הימי ולשינויים בגובה פני הים 
 ול באתרי מורשת היסטורית בים שאינם אתרי עתיקות קידום התיעוד והטיפ

 ניות מעפילים, מזחי ברזל).ו(לדוגמא א
  נושאים נוספים שידרשו בעתיד, בכפוף לתיאום עם המשרד הממשלתי/הגורם

 הרלוונטי.
 

  בוועדהחברים קבועים 

  יו"ר הועדה -מינהל תכנון  
 משרד רוה"מ  
 משרד הביטחון  
  רשות המים/אוצרות טבעמשרד האנרגיה + נציג רשות  
 ת הסביבהמשרד להגנ  
 משרד החקלאות  
  שות הספנותר –משרד התחבורה 
 משרד הבינוי והשיכון  
 שות הטבע והגניםר  
 2 (מקומית ואזורית) נציגי שלטון מקומי  
 ארגוני הסביבה שלגג ה ןנציג ארגו  
 יין נוספים יוזמנו להשתתף בדיוני הועדה בהתאם לנושאים נגורמים ובעלי ע

  שיעלו.

  

  הוועדהמקצועי של ריכוז 

מנהל התכנון, אגף בכיר על ידי עבודת הועדה הבין משרדית תרוכז מקצועית וניהולית 
 צוות ים וחופים.לתכנון ארצי, 

 

 

 

 



 

  

  סדר דיוני הועדה

  המועדים פעמים בשנה.  3-4באופן תדיר  כנסוועדה תתה - הוועדה התכנסות
 .יופצו מראש לחברי הועדה

 לחברי  עד שבוע לפני הדיון,סדר היום יופץ  –ועדה והיום לדיוני ה פרסום סדר
 .ועדהוה

 חברי ועדה וכן בעלי עניין אחרים במרחב הימי רשאים   - ועדהונושאים לדיון ב
סוגיות הקשורות לתחום עיסוקה ולהעביר בקשה לפנות לוועדה הבין משרדית ב

  מסודרת לנושא לדיון.
 חומרים מקצועיים בנושאים שיועלו לדיונים  – הפצת חומרים מקצועיים לדיון

 .במטרה לאפשר להם להתכונן לדיון כשבוע לפני הדיון,יועברו לחברי הועדה 
  החלטות הועדה וחומרים מקצועיים שונים שנדונו בדיונים  –חלטות הפרסום

 .יפורסמו באתר מנהל התכנון

 

  :ממוקדים דיונים נושאיים

בנושאים עיים ודיונים מקצ מויקיי ובעלי עניין נוספים, יחד עם חברי ועדה מנהל התכנון
גיבוש בתהליכי , אומים שוניםיתבקיום סוגיות ממוקדות, בשונים הקשורים למרחב הימי 

ועדה לבקש קיום ישיבה ייעודית שלא במסגרת וחברי באפשרות חברות ו .וכד' מדיניות
  הישיבות הקבועות.

  

  עדהופניית גורמים לו

בעלי עניין אחרים במרחב הימי רשאים לפנות לוועדה הבין משרדית בכל חברי ועדה וכן 
, כמתואר במסמך המדיניות למרחב הימי של אחד מן הנושאים עליהם היא מופקדת

, שאילתא כללית יםהצטרפות לוועדה כאורח פניות בנושאים הבאים:ובכלל זה ישראל, 
ידע מגורם מסוים, בקשות בקשות לדיון, בקשה לקבלת מאו נקודתית, בקשות להציג, 

  לשיתופי פעולה בין משרדיים, המלצה מקצועית, וכד'.

 

 

 

 



 

 

  פרטים ליצירת קשר עם הועדה

  מרכז הוועדה הבין משרדית למרחב הימי: 

 
  מנהלת תחום ים וחופים באגף בכיר לתכנון ארצי:

  
  אגף בכיר לתכנון ארצי:מנהלת 

   
 

 


