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בוקר בחוף בית ינאי

דבר המערכת
שלום לקוראי הגיליון השני של "בויה" העיתון הימי של רשות הטבע והגנים!
שמחנו לקבל תגובות רבות וטובות (כולל הערות והצעות לשיפור) על הגיליון הראשון ,ננסה להמשיך
ולשפר ,ואתם מוזמנים להגיב ולהעיר גם הפעם.

בשטח העשייה רבה:
מחוז מרכז הרים מבצע פיקוח ימי מתגלגל בן חמישה ימים במהלך חג הסוכות האחרון .המחוז דילג את
הסירה העוגנת באזור אשקלון למכמורת והפעיל במשך החג צוותי פיקוח ביום ובלילה באזור שמורת
גדור ובית ינאי ,מנחל חדרה ועד נתניה.
המבצע נעשה בשיתוף יחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות וכלל אירועי אכיפה ,הסברה רבה ועורר
הדים חיוביים בכל האזור.
המבצע כלל שימוש בקיאק במים הרדודים אשר יכול להתקרב לצוללים ,תצפיות מהחוף וסירה עם צוות
פיקוח בעומק.
ברכות למחוז על היוזמה והביצוע בריכוזו של נועם מצרי.
בחלקו הדרומי של המחוז יצא לחופשה ארוכה אורי פרו  -הפקח הימי של אזור ניצנים (אדם מיוחד במינו
ופקח מעולה !)  -הזדמנות לומר תודה גדולה לפרו ולאחל הצלחה לאלכס גלעדי שמחליף אותו וכבר נכנס
לראשונה לפיקוח על ספינות המכמורת באזור (כתבה בנושא בגיליון זה).
מחוז צפון :גם במחוז צפון לא שקטו על השמרים,
איל מילר (פקח שמורת ראש הנקרה) ,יחד עם פקחי המחוז ערכו מבצעי אכיפה של חוק הניקיון בחופי
השמורה וקנסו למעלה מ 50-איש על השלכת פסולת בחוף הים !
היוזמה הברוכה באה לתת מענה לכמויות הזבל האדירות שמשאיר הציבור בחוף ,תופעה מכוערת
ומבישה שתוצאתה היא כמובן גם זיהום הים.
סקר דגה נעשה בשמורה בצלילה חופשית (שיטה שאינה גורמת לבריחת הדגים) ,מספר אירועי אכיפה
של דיג ועוד.
המחוז ממשיך בהליך המיון לקראת בחירת הפקח הימי לאזור חדרה-שקמונה.

במפרץ אילת ההולך ונטמע בתוך מחוז דרום ,נרשם שיא של מבקרים בחג האחרון ליום נתון בשמורת
האלמוגים (כ 1700-מבקרים) .כמובן שנלוו לכך אירועי פיקוח ואכיפה רבים .צוות השמורה מתקרב
לסיום השנה עם מספר גדול מאוד של אירועי אכיפה ימיים ואם נוסיף את אירועי האכיפה של פקח
המפרץ (כ 30-אירועי אכיפה במים) ,נראה איזה מאמץ ואיזו עבודה מרשימה נעשית בתחום האכיפה
הימית במפרץ אילת !
במישור הארצי השתתפנו בתרגיל זיהום ים גדול במיוחד שהובילה היחידה לשמירה על הסביבה הימית
של המשרד להגנת הסביבה (לשעבר אגף ים וחופים) .התרגיל הגדול מסוגו שנערך אי פעם בארץ דימה
דליפה גדולה של דלק ממכלית בדרום הארץ והתפשטות הזיהום לאורך כל חופי המדינה.
המחוזות והמטה לקחו חלק פעיל ומלא בתרגיל ,מרוני מלכא ושמוליק פינסקר שישבו בחמ"ל הארצי,
סמנכ"ל הרשות רביב שפירא שביקר וליווה את הכוחות בשטח ,צוות גן לאומי קיסריה חסם את הנמל
בחסם ימי שנפרש מסירה .מחוז מרכז שפרש חפ"ק וכוחות בשמורת ניצנים ובגן לאומי פלמחים וצוות
הפיקוח הדרומי של מחוז מרכז שהשתתף בניהול התרגיל.
חיל הים :הגענו עם חיל הים להסכמות על אמנה שתהווה חלק מהאמנה עם צה"ל .את התהליך החשוב
הוביל תומר נחמני יחד עם אנשי הים במחוזות.
כמו כן הגענו עם אנשי חיל הים להסכמות על שיתופי פעולה בשורה ארוכה של נושאים ונקווה שאת
הקשר החשוב הזה נצליח לחזק ולמסד.
לקראת סוף השנה נערוך שני סקרים ימיים מקיפים ,סקר ראשון במפרץ אילת בהובלת ד"ר אסף זבולוני
וסקר סתיו בשמורות הים התיכון בהובלת ד"ר רות יהל.
נקווה שבגיליון הבא נוכל כבר להעביר רשמים ראשונים מהסקרים ,לברך על פקח ימי חדש במחוז צפון
ולהודיע על הזמנת סירה/ות פיקוח חדשות.

לסיום נספר כי למערכת הצטרפה ד"ר רות יהל כעורכת מדעית.
רותי בעלת זכויות רבות ,במיוחד בקידום השמירה על הים וקידום התחום כולו ברשות ,תוספת חשובה
ואיכותית למערכת העיתון !
להתראות בים.
יגאל בן ארי.
תודה לכל הכותבים והשותפים להכנת העיתון.

חברי מערכת העיתון:
אורית שטיינפלד ,מיכל סיקאלי ועדי לוזון – עיצוב גרפי
נועה מוטרו  -עריכה לשונית
אסף זבולוני – סיוע בעריכה
ד"ר רות יהל – עורכת מדעית
יערה שיריזלי  -עריכה והפקה
יגאל בן ארי – עורך ראשי

מה בעיתון?
פיקוח ואכיפה
אם דגים היו חיות בר...
איל מילר ,פקח ים גליל מערבי.
דמיינו לעצמכם שמדי יום ממגרש
חניה מסוים היו יוצאים עשרות
ציידים...
להמשך קריאה הקליקו כאן

פיקוח על מכמורתנים
אלכסיי גלעדי ,פקח חופים
מרחב שפלה וחוף.
בשנים האחרונות חלה עלייה
במודעות הציבורית לשמירת משאבי הטבע
בים ...להמשך קריאה הקליקו כאן

פינת מחמל"י
שובו של כלב הים הנזירי הים תיכוני?
מיה אסלר ,חברת ועד מחמל"י

לאחר שנים ארוכות שבהן חשבנו כי כלב הים הנזירי הים תיכוני
נעלם ,מאז שנת  2010נצפו לאורך חופי הארץ לפחות שני
להמשך קריאה הקליקו כאן
פרטים שלו...

בטאי להכיר – גיטרן מובהק

פינת התכנון

עדי ברש ,אונ' חיפה

ניר אנגרט ,מנהל אגף שטחים פתוחים
בחטיבת מורשת ונוף.

בים התיכון שני מינים של
גיטרניים .הגיטרנים הנם
דגי סחוס – אשר קיבלו
את שמם מצורת
הגוף הדומה לגיטרה...

מתכננים את הים ...בתקופה האחרונה
מתקיימים בישראל בד בבד כמה
מהלכים תכנוניים גדולים ,שיעצבו את
הים התיכון הישראלי בעתיד...

להמשך קריאה הקליקו כאן

להמשך קריאה הקליקו כאן

ליל המדענים האירופי 2015
מזי מגנאג'י מוסקוביץ ,מנהלת אגף הסברה.
רט"ג משתתפת בחגיגת המדע במכון לחקר ימים ואגמים
בשקמונה .מחו"ה כרמל מתגייס ומעמיד עמדת הסברה...
להמשך קריאה הקליקו כאן

הים שלנו  -ניקוי הזפת בשקמונה
ד"ר דור אדליסט ,אקולוג ימי ,מעבדת רילוב במכון לחקר ימים ואגמים.

עד לפני כמה עשורים החזיקה ישראל ב'שיא עולם' מפוקפק
בכמות הזפת על כל מטר רבוע של חוף חולי...
להמשך קריאה הקליקו כאן

המשך  -מה בעיתון?
חדשות מפרץ אילת
מחלות אלמוגים בעידן של התחממות גלובאלית.
דר' אסף זבולוני ,אקולוג מפרץ אילת.
מחלות אלמוגים הן מהגורמים המשמעותיים להידרדרותן של שוניות אלמוגים
ברחבי העולם .מאמר זה סוקר מחקר שבו ניסו להבין הכותב ועמיתיו כיצד
מחלות אלמוגים מתפשטות במרחב ובזמן וכיצד הן צפויות להשפיע על השוניות.
להמשך קריאה הקליקו כאן

התמודדות עם פגעי דיג במפרץ אילת.
אבי גדליה ,פקח מפרץ אילת.
בשנות החמישים והשישים של המאה הקודמת ,נראה היה כתחום הדיג
המקצועי יביא לתעסוקה בעיר הדרומית – אך מהר מאוד הפך הענף ל"שיגעון"
להמשך קריאה הקליקו כאן
של מספר משפחות...

פינת המציל

עלילות דגים –

ארי בל ,מנהל תחנת ההצלה ,חוף בית
ינאי.

סרגוסים

חסקה –
"פה אין מפרש
מתוח ואין גם מעקה
אבל מאוד בטוח אצלי
בחסקה" – האמנם?...
להמשך קריאה הקליקו כאן

אורי פריד ,המחלקה
לזואולוגיה ,אונ' ת"א.

סרגוסים – קבוצת דגים שסביר מאוד
שתראו בהצצה הראשונית ביותר מתחת
למים .הם מינים קבועים ומרכיבים חלק
חשוב מחברת הדגים המקומיים שלנו...
להמשך קריאה הקליקו כאן

מהנעשה בעולם
שמורת טבע ימית חדשה בניו-זילנד
ד"ר רותי יהל ,אקולוגית ימית מחטיבת המדע.

חדשות טובות מהנעשה בתחום שמירת הטבע הימית בעולם.
חיזוק חשוב להגנה על מי האוקינוסים עם ההכרזה הקרובה
של שמורה ימית בתחום המים הכלכליים של ניו-זילנד...
להמשך קריאה הקליקו כאן

פינת המושג הימי:
קביעת מפנה ) - (TACKבאיזה מפנה אנו מפליגים?
מפנה  -תיאור לכיוון השיט על פי הצד הראשון שבו
פוגעת הרוח בכלי השיט.
המפנה שבו אנו מפליגים נקבע על פי הצד שממנו

מגיעה הרוח ,אם הרוח פוגעת בדופן ימין אנו שטים
במפנה ימני והמפרש יימתח לכיוון הדופן השמאלית
של הספינה.
מפנה ימני נקרא STARBOARD TACK
ומפנה שמאלי נקרא PORT TACK

פיקוח ואכיפה
אם דגים היו חיות בר...
כתב :איל מילר ,פקח ים גליל מערבי

דמיינו לעצמכם שמדי יום ממגרש חניה מסוים היו יוצאים עשרות ציידים בעלי
רישיון לצוד חיות בר ובסוף היום היו שבים לאותו מגרש חניה .האם אנו כרשות
האוכפת את חוק הגנת חיית הבר לא היינו בודקים אותם טרם היציאה לציד
ומוודאים שיש להם את כל הניירות כנדרש? האם לא היינו בודקים אותם בשובם
לראות שצדו רק מה שמותר?
אבל ...לצערנו אין לנו את הפריווילגיה הזאת .במצב היום אנו נדרשים לבצע
פעילות יצירתית הכוללת מארבים ושימוש באמצעים סמויים על מנת לערוך
ביקורות לציידים ולוודא כי הם מקיימים את החוק כנדרש.
לעומת זאת הדיג בישראל ברובו הגדול מתנהל כפי שתיארתי לעיל :ספינות דיג וסירות דיג אשר
מחזיקות ברוב שלל הדיג בישראל יוצאות וחוזרות תמיד לאותו מקום – נמל או מרינה .דגים אינם
מוגדרים כ"חיות בר" בעיני החוק ,והדיג בישראל מנוהל בידי משרד החקלאות .לעתים נדירות
מאוד נבדקת ספינה על רישיונותיה ועל השלל ששבה איתו מהים .לכן קשה מאוד היום למצוא
סירת דיג (הכוונה לסירות ולא לספינות המכמורת) שלכל הצוות שלה יש רישוי כנדרש .על אף
שפקודת הדיג מחייבת רישיון דיג לכל כלי שיט העוסק בדיג ,וכן רישיון דיג אישי לכל אדם הנוכח על
כלי שיט העוסק בדיג .ברישיון זה מפורטות גם שיטות הדיג אשר מותר לאותו כלי שיט לעסוק בהן.
ובכל זאת ,בעונת הדיג שמתחילה בימים אלו תראו את הסירות האלו פורשות רשתות עמידה,
רשתות הקפה ושאר שיטות ,על אף שאינן מורשות לכך.
גם אנחנו כרשות הטבע והגנים ,האחראים על כמה מינים מוגנים בים ,בהם צבי הים ,כרישים,
בטאים ויונקים ימיים חוטאים לקיום החוק ,בכך שאיננו מבצעים ביקורות מסודרות על סירות הדיג
היוצאות והשבות מהנמלים .במקום זה אנו נשענים פעמים רבות על דיווחי מודיעין או פרסומים של
פגיעה בערכי טבע בפייסבוק בזמן שמתוקף תפקידנו היינו אמורים כבר לראות את המפגע בנמל
הבית של אותה סירת דיג שביצעה את העברה.
במצב תקין (ואני בכוונה לא קורא לו אוטופי - )...סירות דיג היו מחויבות לדווח על יציאה
וחזרה מהים .בכל נמל דיג היה משרד משותף של רט"ג ומשרד החקלאות .נציג משרד
החקלאות היה בודק את רישוי סירת הדיג ,שלל הדיג והדייגים ,ופקח
רשות הטבע היה מוודא שלא נידוגו והובאו לנמל ערכי טבע מוגנים.

מצב כזה היה מייצר ניהול דיג מסודר .וכך מי שרוצה לעבור עברות  -אם בפגיעה בערכי טבע מוגנים
ואם בדיג ללא רישוי  -היה נאלץ לצאת לים ממקומות פחות נוחים ,לפרוק את השלל בחופים פתוחים
כפי שעושים עברייני דיג שדגים בשמורה על מנת לא להיתפס עם שלל .ושם כבר היינו יודעים לטפל
בו .בים קשה מאוד להתחבא ,כלי שיט נראה למרחוק הן מהחוף והן מהים ואפשר לדעת בהרמת
משקפת אם הוא עוסק בצלילה/דיג ברשת/גרירה או כל שיטה אחרת.
בדיג החובבני המצב לא יותר טוב .כמי שעסק בדיג בצלילה כ 15-שנה מעולם לא ידעתי שעליי
להחזיק ברישיון דיג חובבני ,מעולם לא נבדקתי או נשאלתי לגבי העיסוק שלי בדיג וכך גם אף אחד
מחבריי הדייגים .וזאת למרות שכמעט תמיד היינו עוסקים בדיג באותם מקומות ימים ושעות.
דיג העומד על החוף עם חכה אחת או עם  20חכות (ציוד הדיג היום ,מאפשר העמדה של חכות
רבות לאורך החוף אשר פרושות עם פיתיונות שונים ומשוכללים לטווחים של מאות מטרים מהחוף)
אינו נדרש לרישיון כלל וכלל.
החופים המומלצים לדיג ידועים לכל מי שמתעניין בכך ,העונות המומלצות למיני דגים מסוימים
בשיטות מסוימות גלויות לכל אחד .בכל רגע נתון היום בישראל ,יכול אדם להיכנס לחנות ולרכוש
רובה או רובי דיג ללא שום הגבלה ,חכות ,רשתות או כל דבר אחר שמטרתו ציד דגים וליהנות
מהמשאב הציבורי הזה ללא כל אגרה שתממן פיקוח ראוי לתחום שעוסקים בו מאות אלפי אנשים
בישראל ,בעיקר בצד החובבני.
אין בכתוב כאן להעביר ביקורת על הדיג בישראל .הדיג חשוב הן למטרות תזונה והן כתרבות פנאי,
אך יש לנהל אותו בצורה מוקפדת וראויה.
אגף הדיג של משרד החקלאות ספג ביקורת קשה מאוד בשנת  2010על ניהול הדיג בים התיכון,
וכתוצאה מכך הפיקוח על הדיג עבר ליחידת הפיצו"ח החקלאי .יחידה אשר אין בה התמקצעות ימית
ולכן טרם אירעה מהפכה בתחום.
החברה להגנת הטבע יצאה לפני קצת יותר משלוש שנים בקמפיין הקורא להצלת הדגה בים התיכון,
המכונה "דגים באחריות" ,ובימים אלה מתמודדת בבג"ץ מול משרד החקלאות על מנת לבצע
רפורמה משמעותית בענף.
אצלנו ברט"ג מקדמים שמורות ימיות ,אנחנו רגע לפני הגדלת צי הפיקוח הימי והוספה של פקחים
ימיים במחוזות צפון ומרכז ,אך בתחום הפיקוח על ערכי טבע מוגנים בים יש לנו עוד דרך ארוכה.
ובכל זאת אם הדגים היו חיות בר בעיני החוק ...אני מניח שהייתה להם קצת יותר רווחה.

פיקוח על מכמורתנים
כתב :אלכסיי גלעדי ,פקח חופים – מרחב שפלה וחוף.

בשנים האחרונות עלתה המודעות הציבורית לשמירה על משאבי הטבע בים .לא
פעם פוסטים במדיה הדיגיטלית "עושים גלים" בעקבות צילומים של ספינות

המכמורות הגוררות את רשתותיהם הלוך ושוב .עם זאת הגברת האכיפה כנגד
הדייגים "הקטנים" נראית כבררה הקלה ביותר (בעיני הציבור והדייגים) וגוררת
תגובות כמו "אתם עושים מה שקל ומתעסקים רק עם הדייגים הקטנים"
ו"הבעיה האמתית אלו המכמורתנים".
במקביל לתלונות הציבור והדייגים ,ידוע מכמה עבודות מחקר שנעשו על דיג במכמורות על
הנזק הנגרם מגרירת הרשתות על קרקעית הים ,דיג הלוואי שמהווה לפעמים עד  65%מהשלל
וכמובן ערכי הטבע שעולים ברשתות המכמורת .מכאן עלה הצורך לפקח על דיג המכמורות.
היות שהרגולטור לפיקוח על הדיג נמצא במשרד החקלאות ,נבנתה תכנית עבודה לפיקוח על
מכמורתנים בשיתוף פעולה עם יחידת הפיקוח והאכיפה של משרד החקלאות.

אלכסיי גלעדי ,בעת תפיסת ערכי טבע מוגנים על גבי
מכמורתן.
צילום :רוני לבנה

צבי ים שהוצאו מרשתות בדרכם למרכז להצלת צבי ים.
צילום :רוני לבנה

מהמפגש הראשון עם מפעילי ספינות המכמורת היה ברור כי שיתוף פעולה לא בא בחשבון !
קללות ,איומים ועוד "ברכות" זה המקסימום שיקבלו אלו שניסו להתקרב לספינות.
ביום הראשון שבו בוצע הפעילות היה צורך לערב את השיטור הימי שסייע רבות ואילץ את מפעילי
הספינות לאפשר עלייה על סיפון הספינה .באותו יום הוצאו שני צבי ים חומים מתוך הרשתות,
שחזרו לים לאחר שיקום במרכז ההצלה לצבי ים.
עד כה ,מכל הספינות שתפסנו ,לא הייתה ספינה אחת שעבדה על פי החוק .נמנו עברות של
אחזקה וסחר בערכי טבע ,אי ניהול ספרים ,עבודה ללא היתרי דיג ועברות אחרות.
יצוין כי לאורך שנים רבות הדיג בעזרת מכמורות נעשה ללא כל פיקוח ואכיפה מצד המדינה .מעט
האכיפה שנעשתה הופנתה כלפי דייגי "חסקה" ודייגים ספורטיביים .שנת העבודה  2015היא מפנה
בעניין זה ,ובה נבנתה תכנית איסוף מידע על התנהלות המכמורתנים .אנשי האכיפה נעזרו במצילי
הים של הרשות ככאלה שצופים זמן רב על הים ויכולים לאוסף מידע אודות פעילותם .עם תום
איסוף המידע הנדרש החלו פעולות האכיפה שכללו עלייה על ספינות המכמורת עצמן ,חיפוש של
ערכי טבע מוגנים ורגולציה על רישיונות הדיג.

פינת מחמל"י
שובו של כלב הים הנזירי הים
תיכוני?
כתבה :מיה אסלר ,חברת ועד מחמל"י  -מרכז חקר מידע וסיוע ליונקים ימיים בישראל

לאחר שנים ארוכות שבהן חשבנו כי כלב הים הנזירי הים תיכוני ( Monachus
) monachusנעלם מהאגן המזרחי של הים התיכון ,זוהו מאז שנת  2010לאורך

חופי הארץ לפחות שני פרטים שלו ,אחת מהם נקבה צעירה.
חשוב לציין כי מין זה הוא אחד ממיני הדגל החשובים באמנת ברצלונה לשמירה
על הים התיכון .ההגנה על המין והמאמצים לשיקומו מנחים רבות מפעילויותיה של
האמנה.
התצפיות הישראליות של השנים האחרונות לוו בדיווחים על פרטים ממין זה בסוריה ,לבנון ,מצרים
ולוב ,אחת מהן של נקבה בשלבי הריון מתקדמים ,המעיד על רבייה פעילה באזור.
ההתלהבות והמעקב המדוקדק אחרי נוכחותו של כלב הים הנזירי הים-תיכוני באזורנו נובעת מכך
שמין זה מוגדר בסכנת הכחדה חמורה וכיום ,מספרם המשוער של פרטים ממין זה בטבע נע בין
 ,600-450מספר בעייתי ליונק עם קצב רבייה ממוצע של המלטה אחת לשנתיים .כלבי הים
הנזיריים הים-תיכוניים מרוכזים בעיקר באזור יוון ,קפריסין ,טורקיה ,ספרד ומאוריטניה .מין נוסף
מאותו סוג חי לחופי הוואי ומין שלישי ,שהיה נפוץ באיי הים הקריבי ,נכחד .זהו מין גדול יחסית:
אורכו מגיע לכ 2.5 -מ' ומשקלו לכ 350-ק"ג .הוא ניזון בכל יום מדגים ורכיכות בכמות השווה
לכ 5%-ממשקל גופו .בגלל דלדול מקורות המזון בים התיכון ,הוא מתחרה בדייגים על שלל הרשת.
התחרות והצמצום במערות עם כניסה תת-ימית המותאמות להמלטת מין זה ,הן הסיבות העיקריות
להיעלמותו מהאזור.
פרטים של כלב הים הנזירי הים תיכוני עדיין נראו בחוף הצפוני של ישראל באופן תדיר בתחילת
שנות ה 40-והתצפיות המאומתות האחרונות נרשמו בשנות ה 50-כאשר פרט יחיד נצפה במערות
התת -ימיות ליד הגבול הלבנוני ובלגונה של דור-טנטורה .האוכלוסייה האחרונה שנצפתה באזור
הייתה באזור נמל ביירות בשנת  1976ומנתה כשבעה פרטים.

בחמש וחצי השנים האחרונות נאספו שלוש תצפיות מצולמות של כלב הים הנזירי באזור ראש
הנקרה ואחת בהרצליה .בנוסף ,דווח על יותר מ 65-תצפיות לאורך החוף .בשנים אלו צולמו שני
פרטים שונים ,אחת מהם נקבה צעירה שצולמה בשנת  2010בהרצליה ובהפרש של פחות משנה
בראש הנקרה.

נקבת כלב הים הנזירי ,מימין לשמאל :הרצליה ,ינואר ( 2010צילום :שמוליק לנדאו); ראש הנקרה ,יוני
( 2014צילום :לירון סמואלס); ראש הנקרה ,אפריל ( 2015צילום :מיה אלסר)

המספר המצטבר של התצפיות ותדירותם הגוברת ,הצביעו על אפשרות של שהייה עונתית או קבועה
באזור ועל כן הוחלט ביוני האחרון לבצע סקר מפורט לאיתור מערות מנוחה והמלטה אפשריות לכלב
הים הנזירי באזורנו ,אשר עם הצבת אמצעי צילום לא חודרניים ,יאפשרו מעקב אחרי נוכחות פרטים
ממין זה באזורינו .הסקר יצא אל הפועל בשיתוף פעולה של מחמל"י (מרכז חקר ,מידע וסיוע ליונקים
ימיים בישראל) ,רט"ג ואתר התיירות ראש הנקרה ,בהנחייתו של לואיג'י בונדונה ,חוקר כלבי ים
נזיריים בים האדריאטי .במהלך הסקר סרקנו את המקומות העיקריים שמהם התקבל מספר גבוה של
דיווחים על תצפיות כלב הים:

מרינה הרצליה ,שם צולמה כלבת הים
לראשונה בידי הדייג טביב ושמוליק
לנדאו מבית החולים לחיות הבר.
שמוליק חזר על פרטי התצפית משנת
 2010והנחה אותנו למקום שבו מצא
אותה [תמונה משמאל].
מספר הדיווחים הגבוה ביותר ,מלבד
ראש הנקרה ,התקבל מנמל אשדוד
ולשם יצאנו על גבי סירת רט"ג
מאשקלון בניצוחו של אורי פרו .סרקנו
את אזור שוברי הגלים של מרינה ונמל
אשדוד בחיפוש אחר מקום מנוחה
אפשרי להצבת מצלמות מעקב ,אך

מרינה הרצליה שם נמצאה כלבת הים לראשונה
(צילום :חגי קרפ)

החלטנו לוותר בשל זווית הכיסוי הצרה של המצלמה ,יחסית לשטח האזור המדובר .לואיג'י ציין כי
גם החופים החוליים בין אשקלון ואשדוד (שמורה  +שטחי אש) יכולים לשמש מקום מנוחה
פוטנציאלי לכלב הים.
לחופי טנטורה (דור-נחשולים) הגענו בעיקר בעקבות דיווחים בתחילת המאה הקודמת (האחרון
שבהם משנת  )1958על מספר מצומצם של כלבי ים ,כולל גור ,מה שמעיד על רבייה והמלטה.
למזלנו ,ד" ר דני כרם הדריך אותנו באזור וחשף בפנינו אזור שלם של מערות עם גישה ימית ומדף
יבש .הספקנו למפות רק שלוש מהן ,אבל אין ספק שנצטרך להקדיש בעתיד כמה ימים למיפוי האזור
ואולי גם להציב שם מצלמה.
גולת הכותרת הייתה אזור ראש הנקרה .הקדשנו לו את מרב הימים בזכות מספר התצפיות הגבוה
ביותר לאורך החוף הישראלי ובשל הערכתו של לואיג'י כי זהו המקום המתאים ביותר לנוכחות
קבועה של כלב הים .התחלנו בשנירקול לאיתור כניסות תת-ימיות למערות ,המשכנו במיפוי
מהיבשה (בתוך הנקרות ומחוצה להן) וקינחנו בצלילה שהובילה אותנו למציאת שתי מערות העונות
על כל הדרישות הידועות "לפי הספר" :חבויות מעין האדם ,כניסה מהים ,סיפון (ארוך שמוביל
למערה ,שימנע או לפחות יפחית כניסת גלים למערה בים רוגש) ומדף יבש למנוחה .באחת
המערות לואיג' י גם הזמין אותנו להתרשם מריח חזק של כלב ים לכאורה (לכאורה ,כי זוהי לא
הוכחה חד-משמעית להימצאותו של כלב הים ,אלא תוספת לעדויות).
מטרות הסקר הושגו :איתור אתרים המתאימים
למנוחה ו/או המלטה והנקה לאורך החוף
הישראלי ומיפוים ,סקירת אפשרויות להצבת
מצלמות.

משימות שעדיין עומדות בפנינו:
 .1הצבת מצלמות במקומות נבחרים
 .2המשך סקירה תת-ימית ומיפוי אזור ראש
הנקרה
 .3מיפוי אזור המערות בחוף טנטורה
 .4יצירת קשר ,בעזרתו של לואיג'י בונדונה,
עם חוקרים מהארצות הגובלות לחופינו על
מנת לבדוק אפשרויות להמשך הסקר מצפון
ומדרום.

סקר זה הוא פרי עבודה משותפת של אנשים
רבים שתרמו מזמנם מתוך עניין ברווחתו של
כלב הים הנזירי באזורנו  -ולהם התודה.
למעלה :מבט על נמל אשדוד; למטה :מערות ימיות
ומדף יבשת בחוף טנטורה (דור הבונים)
(צילום :חגי קרפ)

בטאי להכיר
גיטרן מובהק
Rhinobatos rhinobatos

Common guitarfish

עדי ברש*

משפחה
 - Rhinobatidaeגיטרניים
בים התיכון שני מינים של גיטרנים :הגיטרן המובהק וגיטרן אטלנטי.

גיטרן בוגר .מקור :ויקיפדיה.

תיאור ביולוגי
הגיטרנים הנם דגי סחוס (דגים שהשלד שלהם בנוי סחוס ולא גרם  -עצמות) אולם אינם שייכים
לכרישים אלא לקבוצת הבטאים – דגי סחוס שטוחים .הגיטרנים מגיעים לאורך מטר וחצי ,שוחים
קרוב לקרקעית ויכולים להישאר על הקרקעית ללא תזוזה בזכות חורי סינון מים הממוקמים
בראשם .חורים אלו שואבים מים לזימים ומונעים את הצורך בתזוזה בכדי לנשום ,כמו אצל חלק
מהכרישים.
איך מזהים

הגיטרן קיבל את שמו בשל צורת הגוף הדומה לגיטרה .במרכז הראש מאחורי העיניים יש שני חורי
סינון מים (ספירקולום) ,וקוצים עדינים לאורך מרכז הגוף והזנב .חריצי הזימים ,הפה והנחיריים
נמצאים בחלק הגוף התחתון .קיימים הבדלים קטנים בין שני המינים וקשה מאוד להבדיל ביניהם.
תזונה והגנה

גיטרנים חיים באזור החולי וניזונים בעיקר מחסרי חוליות המסתתרים בחול .אין להם מנגנוני הגנה
מיוחדים מלבד שורת בליטות קוצנית על גבם ,וכפעולת הגנה הם יכולים לברוח במהירות או
להתחפר בחול .חורי הסינון על ראשם מאפשרים להם להתכסות לחלוטין כאשר רק החורים
חשופים למים.
אזור מחייה
הגיטרן המובהק נמצא בים התיכון ובאוקיינוס האטלנטי ,ממים רדודים עד עומק של  100מ'.
בישראל הבוגרים נצפים בעיקר בחודשי הקיץ ,ולאחר מכן בין ספטמבר לנובמבר ניתן לראות
גיטרנים צעירים בחוף הרדוד מאוד .במעגן מיכאל למשל ,בהליכה על החוף ניתן לראות עשרות
ואף מאות גיטרנים צעירים בחול הרטוב ,בורחים חזרה למים כאשר מתקרבים אליהם.
ייתכן כי אזור זה משמש בית גידול לגיטרנים צעירים .תופעה זו נצפתה גם
בחוף ניצנים ואף בחיפה ,אולם בהיקף קטן יותר.

מחזור חיים
מעט מאוד ידוע על מהלך החיים של הגיטרן המובהק .תוחלת החיים של הזכרים  15שנים ,ואילו
הנקבות חיות כ 24-שנים .במין זה העוברים מתפתחים בביצה בתוך הרחם ,אולם בשלב מאוחר של
ההתפתחות נגמר שק החלמון והוולדות ניזונים מספיגת חומרים מנוזל השחלה .הנקבה משריצה
 10-4ולדות פעם-פעמיים בשנה.
מצב אקולוגי
הגיטרן המובהק מוגדר מין בסכנת הכחדה .קרבתו הרבה לחוף מעמידה אותו בסכנה רבה של דיג
והוא נדוג רבות כשלל לוואי בדיג מכמורת בכל הים התיכון .במהלך העשורים האחרונים ,שני המינים
המצויים באזורנו נעלמו כמעט לחלוטין מהחופים הצפוניים של הים התיכון ,ככל הנראה כתוצאה
מפעילות דיג ,ולכן החשיבות בשמירה על הפרטים שנותרו לאורך חופינו גדולה במיוחד.

דיג גיטרנים (ובטאים בכלל) – אסור על פי חוק!
כל הכרישים והבטאים מוגנים על פי חוק ,ואסור לדוג אותם או לסחור בהם .הגיטרן הוא דג הסחוס
העיקרי הנידוג בישראל ,והוא מכונה בפי הדייגים "סלפוח" .על אף שהסלפוחים נתפסים כל השנה,
בחודשי הקיץ מתקיים דיג ייעודי לגיטרנים בקרבת החוף .גם במכמורות נתפסות כמויות גדולות של
גיטרנים .למרות שבמקרה זה לא מדובר בדיג מכוון ,יש להחזיר את הגיטרנים במהירות האפשרית
למים ובכל מקרה – אסור למכור אותם.

גיטרן מתחפר בחול בלילה מול חוף פולג .צילום :צביקה פייר.

* עדי ברש דוקטורנטית באוניברסיטת חיפה במעבדה של דן צ'רנוב .הראשונה לחקור את
האקולוגיה של כרישים ובטאים בחופי הארץ ,נושא שהחלה לעסוק בו עוד בתואר השני .עדי
פעילה בנוסף בסקרי דייגים ועבדה בפרויקטים שונים לשימור צבי ים בארץ ובעולם.

פינת התכנון
מתכננים את הים
ניר אנגרט – מנהל אגף שטחים פתוחים בחטיבת מורשת ונוף.

בתקופה האחרונה מתקיימים בישראל כמה מהלכים תכנוניים גדולים ,שיעצבו את
הים התיכון הישראלי בעתיד .אנו מלווים את המהלכים התכנוניים האלה במטרה
להטמיע בהם את שיקולי שמירת הטבע (שימור שטחים ,בתי גידול ומינים) בים
התיכון .להלן תזכורת ועדכון סטטוס.
 .1תכנון המרחב הימי  -תכנון ביוזמת ובהובלת מנהל התכנון בשותפות והנחיה אירופאית .התכנון
רב-תחומי ,מלווה בוועדת עבודה מצומצמת שבה אנו עובדים יחד עם כמה משרדי ממשלה וכן
בוועדת היגוי רחבה .את העבודה עצמה מבצעים כמה משרדי תכנון ובהם יועצים רבים מתחומים
שונים .בשלב הראשון יוכן מסמך מדיניות ובשלב השני ייתכן שתהיה תכנית ,אך עדיין לא ברור אם
יהיה מסמך מנחה או תמ"א לשטחי הים התיכון.
לאחרונה הסתיים השלב הראשון של הפרויקט ,הסוקר את המצב הקיים היום בים על היבטיו
השונים (סביבה ,ספנות ונמלים ,דיג ,גז ונפט ,ביטחון ,היבטים משפטיים וכד') וכן תיאור
התכניות לעתיד בתחומים אלה ,לפחות אלה שניתן לפרטן .צוות התכנון ערך מסמך רחב
יריעה של למעלה מ 1000-עמ' וכן אטלס מפות .המסמך כולל בין השאר:
מבואות  -מבט עולמי ,גאו-אסטרטגיה ,צמיחה כחולה בקהילה האירופית ,מדד בריאות הים.
שער ראשון – המסד הפיזי והסביבתי ,המסד הפיזי ,הסביבה הימית הטבעית.
שער שני  -שימושים ומשתמשים בים ,תשתיות ,ספנות ,דיג וחקלאות ימית ,ביטחון,
ספורט ,נופש ותיירות ,חינוך ,תעסוקה והכשרה ימית ,ארכיאולוגיה ומורשת.
שער שלישי – סוגיות רוחב ,משפט ורגולציה ,כלכלה ,סטטוטוריקה.
לצערנו ,על פי הנחיות הממשלה ,המידע עצמו לא ניתן בשלב זה להעברה מטעמים
ביטחוניים.
בינתיים העברנו התייחסות ראשונית של הרשות למסמך.
לצד התכנון מוקם מרכז מידע אודות סביבת הים התיכון הישראלי .פרטים נוספים באתר משרד
הפניםhttp://www.moin.gov.il/Subjects/merchav-yami/Pages/process.aspx :
 .2תכנית ימית לישראל  -תכנית כוללת לים התיכון שמקדמת האקדמיה באמצעות צוות רב-תחומי
בטכניון ,בראשות פרופ' אדר' שמאי אסיף .התכנית גם מלווה בשיתוף ציבור בכמה מעגלים  -בעלי
עניין ,מומחים וציבור רחב .בשלב זה נסקרו המטרות והיעדים של התכנית ,נערכה עבודת
מיפוי של הסביבה הימית וכן פותחו חלופות מבניות לתכנון שנמצאות בתהליך הערכה.

לצד זה הוקמה "אסדת מידע" הפתוחה לכלל הציבור .אנו מלווים גם עבודה זו במקביל לתכנון
המרחב הימי שעורך מנהל התכנון.
פרטים נוספים באתר הטכניון http://msp-israel.net.technion.ac.il/
מתוך ידיעון ספטמבר :2015

 .3תסקיר אסטרטגי לחיפושי גז ונפט  -עבודה ביוזמת משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה
והמים .מטרתו של התסקיר היא לקבוע את מדיניות המשרד למתן אישורים לחיפושי גז ונפט
והפעולות הנלוות אליהם במים הריבוניים וכן במים הכלכליים .העבודה מלווה על ידי ועדת
עבודה מצומצמת שבה אנו חברים וכן ועדת היגוי רחבה וציבורית .השלב הראשון של העבודה
הסתיים וכלל עבודה מרשימה של מכון חקר ימים ואגמים למיפוי בתי הגידול בים .פרטים נוספים
בקישור:
http://energy.gov.il/Subjects/OilSearch/Pages/GxmsMniOilSearchSEA.aspx
הנתונים שנאספו במהלך הסקרים הימיים שערכנו ברט"ג הועברו למכון לחקר ימים ואגמים
(חיא"ל) ומהווים חלק חשוב ממסד הנתונים שחיא"ל השתמשו בו למיפוי קרקעית הים :התיעוד
הוויזואלי של בתי גידול ימיים עמוקים שנערך במהלך הפלגות המחקר שערכנו הוטמע במפת
בתי הגידול בים התיכון שיצרה חיא"ל ובשכבות הממ"ג (מידע מרחבי גיאוגרפי (GIS ,שלה.

לקט מנושאים ימיים שנדונו בוועדה לשמירה על הסביבה החופית-ימית
• תכנית שימור מצוקי חוף נתניה ,מקטע סירונית ארגמן  -התכנית אושרה בוועדה לענייני חופים
(ולחו"ף) עם הערות רבות המתייחסות לשלביות הקמת שלושת שוברי הגלים ,הזנת החול,
ניטור ,בחינה לצמצם את השפעת ההגנות הימיות על חופים סמוכים ,ובפרט החופים שמדרום
לשמורת האירוסים ושמורת נחל פולג ,התייעצות עם רט"ג לעניין ההשפעה על צבי הים.
• החוף הנפרד לדתיים באשקלון  -בסופו של דבר אושרה התכנית המקורית מצפון לגן הלאומי,
תכנית שאנו תמכנו בה ותואמה עם המחוז.
• ג'יסר א-זרקא  -במסגרת הדיונים על התכנית הכוללנית ליישוב עלו נושאים המשיקים לגן הלאומי
ג'יסר א-זרקא .גן לאומי שכולל שטח ביבשה אך גם בים! בסופו של דבר מבחינה ימית ההערה
היחידה של הוועדה הייתה לאפשר שימוש לחינוך ימי בתחום הגן הלאומי.
• קו הגז בחדרה  -תכנית העבודה והניטור תתייחס גם לים ,יועבר להתייחסות המשרד להגנת
הסביבה .מנגנון לפירוק צנרת אם לא יצטרכו ,הטמנה בים  2מ' עומק .למעשה רוב הדברים יהיו
במסגרת תכנית עבודה של ועדת רישוי במחוזית חיפה .אפשרות החיבור הצפונית באישור רשות
הספנים והנמלים (רספ"ן).
• מרינה בחדרה  -התקיים דיון שהוגדר כהיוועצות בולחו"ף באשר ליזמת עירית חדרה לפתח
מרינה בצפון העיר במקביל לקידום שכונה גדולה בקטע שמדרום לפארק נחל חדרה .הדיון עסק
בניסיון להבין את ההשפעות שמרינה כזו תייצר וכן דיון עקרוני האם לקדם יוזמה פרטנית
או להתנות במסמך מדיניות כולל לנושא מרינות ומעגנות .אין למעשה החלטה מכיוון
שמדובר בהיוועצות ,אך הובהר הצורך בבחינה כוללת.

ליל המדענים
ליל המדענים האירופי 2015
כתבה :מזי מגנאג'י מוסקוביץ ,מנהלת אגף הסברה.

ליל המדענים מתקיים מדי שנה ברחבי אירופה ובישראל מאז שנת  .2007הוא
חגיגת מדע לקהל הרחב .בישראל מתקיים ערב זה בשיתוף משרד המדע,
הטכנולוגיה והחלל והאיחוד האירופי .בערב זה פותחים מוסדות המחקר
והמוזאונים למדע ברחבי הארץ את שעריהם לקהל הרחב ומציעים מפגשים
בגובה העיניים עם מדענים ומדעניות,
סיורים במעבדות ,הרצאות ושלל חוויות
מדע לילדים ,למבוגרים ולגיל הזהב.
"ליל המדענים" ,מקבל פרסום ארצי ואהוב
מאוד על הציבור הרחב ,מהווה הזדמנות
נהדרת לאגף הסברה של רשות הטבע והגנים
להעביר תכנים ומסרים ולשתף את הציבור
בעבודה הנעשית לשמירת הטבע ,הנוף
והמורשת .בסיוע חטיבת המדע נבחר השנה
לפיילוט התחלתי  -המכון לחקר ימים ואגמים
בשקמונה .מרכז החינוך וההסברה של הכרמל
התגייס והעמיד במכון בליל המדענים עמדת
הסברה עשירה בפעילות ומגוונת וכולה בסימן
כללה
שמירת הסביבה הימית .העמדה
משחקים לכל המשפחה עשויים מפסולת ימית
בשימוש חוזר והסברה מתוך משחק על
האפשרויות היצירתיות שנמצאות בפסולת
הימית .במקביל שמעו המבקרים בתחנה על
נזקי הפסולת בים ובחוף לצבי הים ובכלל ,וכן
על מאמצי הרשות בשמירה על הסביבה
הימית.

לאור ההצלחה – נמשיך להופיע ולהסביר
ב"ליל המדענים" בשנים הבאות בהקשר
לשמירת הים ובתחומים נוספים.

בתמונות עמדת רשות הטבע והגנים בליל המדענים –
במכון לחקר ימים ואגמים בשקמונה.
צילומה :רינת רוסו  -מנהלת מחו"ה כרמל.

הים שלנו
אירוע "אמץ מטר" להסרת זפת
מהחוף הסלעי בשמורת שקמונה
ד"ר דור אדליסט ,אקולוג ימי ,מעבדת רילוב במכון לחקר ימים ואגמים

עד לפני כמה עשורים החזיקה ישראל ב"שיא עולם" מפוקפק  3.5 -קילוגרמים
של זפת על כל מטר רבוע של חוף חולי נמדדו בחופינו בשנות השבעים .הזפת
הזו היא גלגולו המוצק של זיהום נפט ,שנשפך מספינות שונות ובעיקר ממיכליות

בדרכן לבתי הזיקוק בארץ.
כולנו נהגנו אז להסתובב בחוף עם רגליים מלאות בזפת ,לקטר קצת (או הרבה) ואז להסיר אותה
בעזרת מברשות פלדה ,בנזין ,סולר או כל מיני פתרונות סבתא מצחיקים בבית .למרבה השמחה,
פעלו מאז כמה גופים  -ובראשם אגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה  -וארגוני הספנות
העולמיים לייצר חקיקה טובה ,לשפר נהלים ומיכון ,להגביר את האכיפה והרגולציה ולדאוג לכך
שכיום כמעט ולא נשפך נפט בכמויות גדולות לאורך החוף הישראלי ובירידה בכמות הזפת בחוף
החולי בשני סדרי גודל  -עד מתחת ל 20-גרם בלבד למטר רבוע .יחד עם זאת ,שלא כמו בחוף
החולי ,שממנו הזפת מתכלה ונעלמת במהירות יחסית ,בחופים הסלעיים של ישראל עדיין נמצאים
עקבות של אותו זיהום נפט עתיק .בחוף שמורת שקמונה למשל ,נשקלו  43ק"ג של זפת שהוסרו
ממטר רבוע בודד וחלקים מן השונית היו ממש "מצופים" בזפת.

הזפת בחופים היא
בעצם גלגולו של זיהום
נפט ישן .בעוד שבחול
הזפת עוברת בלייה
טבעית מואצת ,על
החופים הסלעיים של
ישראל עדיין ניתן
למצוא הרבה ממנה.
צילם :דור אדליסט

שמורת שקמונה מתגאה בשונית סלעית מפוארת המורכבת מטבלאות גידוד  -בית גידול ייחודי
שהחלזונות שבונים אותו נעלמו בעשורים האחרונים בשל סיבות שטרם הובררו .הימצאות הזפת
בלב בית גידול כה עשיר ומגוון עודדה אותנו ,צוות חוקרים מהמכון לחקר ימים ואגמים ,לטפל
בתופעה .עבור המבצע נבחרו אמצעים פשוטים  -פיזיים ולא כימיקליים ,ידניים ולא ממוכנים .פטישים
ואזמלים היו כלי העבודה הנבחרים שלנו ,ומתנדבים ,בעיקר חיפאים שאכפת להם ,שגויסו בפייסבוק
ובמסגרת פרויקט "הים שלנו" (הפועל מטעם האיחוד האירופי לשיפור הקשר בין האדם לים בחיפה)
היו כוח העבודה שלנו.

ריבועים של מטר רבוע בשוניות שקמונה לפני (שמאל) ואחרי (ימין) טיפול של
המתנדבים בזפת שהצטברה עליהם.

ביום שבת  11.7.2015הופיעו כשישים מתנדבים ומתנדבות להשתתף באירוע "אמץ מטר" .חילקנו
את החוף לריבועים בגודל מטר רבוע כל אחד ,ולאחר הדרכה קצרה המתנדבים הסירו מהם את
הזפת במהלך היום .בסך הכול נוקו שתי רצועות חוף בשטח כולל של כ 850-מטר רבוע .מזג
האוויר היה מושלם והזפת ,מצדה ,אמנם הציגה התנגדות למאמצים להיפטר ממנה ,אבל לא יכלה
לכוח הרצון שלנו .הריבועים שנוקו צולמו בתמונות "לפני" ו"אחרי" (ראו למעלה) ותועדו ב GPS-כך
שנתקבל סוג של "בעלות רוחנית" של כל מתנדב עם המטר שלו.
אנו מבצעים כיום מעקב אחר פעולת הים ,הרוח והשמש על הכתמים שנותרו על המסלע ואחר
הדרך שבה הטבע הימי ,לאחר הדחיפה הראשונית שקיבל מאיתנו ,דואג להמשך התאוששות
הסביבה מהזיהום .בסיוע עיריית חיפה הזפת פונתה לאתר סילוק פסולת מתאים ואנו מעריכים
כי בסיומם של שני סבבי הניקיון הוסרה זפת במשקל של בין חצי טון לטון .שקמונה אמנם
קרובה למפרץ חיפה שחווה הרבה מזיהום הנפט ,אך גם את החופים הסלעיים האחרים של
ישראל מנקדים כתמי זפת ,ואנו מקווים שהצלחת המבצע הזה תוליד נוספים כמוהו בעתיד.

חדשות מפרץ אילת
מחלות אלמוגים בעידן של
התחממות גלובאלית
כתב וצילם – ד"ר אסף זבולוני ,אקולוג מפרץ אילת ,רשות הטבע והגנים

מחלות אלמוגים הן מהגורמים העיקריים להידרדרותן של שוניות אלמוגים ברחבי
העולם .בים הקריבי ,מחלות גרמו לנזקים עצומים לאוכלוסיות האלמוגים ולשינוי
הרכב חברת האלמוגים ובעלי החיים שמאכלסים את השוניות .מכיוון שרוב
מחלות האלמוגים קשורות לטמפרטורת מי הים ,בהינתן ההתחממות הגלובאלית
הצפויה ,התחזיות הן קודרות ומראות שמספיקה אפילו עלייה קלה בטמפרטורת
מי הים ( )0.50Cבכדי להכפיל את עוצמתן של מחלות האלמוגים.
במהלך השנים האחרונות ערכתי מחקר* ,יחד עם עמיתיי – ד"ר יעל ארצי-רנדרפ ,ד"ר גיא
קטריאל ,פרופ' יוסי לויה ופרופ' לואי סטון ,שבו ניסינו להבין כיצד מחלות אלמוגים מתפשטות
במרחב ובזמן וכיצד הן צפויות להשפיע על שוניות האלמוגים ,בהינתן ההתחממות הגלובאלית
הצפויה .בניגוד למחקרים קודמים שעסקו בנושא זה ,פיתחנו מודל מתמטי חדשני שמביא בחשבון
את המרכיב המרחבי של התפשטות המחלה ,כלומר – היכן אלמוגים בריאים נמצאים ביחס
לאלמוגים חולים בשונית וכיצד המרחקים משפיעים על הסיכויים שלהם לחלות .תוצאות המחקר
הראו באופן חד-משמעי כי למרכיב המרחבי של התפשטות מחלות מידבקות (מרכיב חשוב שהוזנח
לחלוטין במחקרים קודמים) יש השפעה ניכרת על הצלחת ההתפשטות של המחלות .למעשה הוא
עשוי לשמש "מנגנון טבעי" שמרסן את התפשטות המחלות ואת הנזק לשוניות האלמוגים.
כיצד נערך המחקר?
אלפי אלמוגים מופו בדייקנות רבה .במשך שנה שלמה עקבנו אחר התפשטות מחלת האלמוגים
) white-plague disease (WPDבמרחב ובזמן .בניגוד למודלים מתמטיים גנריים שנעשה בהם
שימוש בעבר ובהם התעלמו החוקרים מהעונתיות ומהמרכיבים המרחביים הקשורים בהתפשטות
המחלה ,במחקר זה פותח מודל שמתחשב גם במרכיבים המרחביים הקשורים לתהליך הדבקה,
וכן בעונתיות של המחלה ובגורמים סביבתיים היכולים להשפיע עליה ,כגון טמפרטורה.
*מחקר זה פורסם בכתב העת המדעי  PLoS Computational Biologyביוני 2015
()http://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1004151

לראשונה נעשה כאן שימוש בשיטת ה maximum-likelihood-על מנת להעריך בצורה הכי מדויקת
את המשתנים במודל ,בהתבסס על הנתונים הרבים שנאספו בשונית האלמוגים ,ועל מנת לקשר
את המודל לשינויים הצפויים בטמפרטורת מי הים .למעשה ,המודל מחשב את ההסתברות של כל
אלמוג לחלות ,בהינתן מיקומו בשונית ביחס לאלמוגים חולים ובהינתן טמפרטורת מי הים.
מדוע המחקר הזה חשוב לשמירת טבע?
בעשורים האחרונים ,במקומות רבים בעולם,
מחלות אלמוגים גרמו לנזקים עצומים לשוניות,
וההתחממות הגלובאלית של מי הים נחשבת
גורם משמעותי לעלייה בשכיחותן של המחלות.
טמפרטורות גבוהות חריגות של מי הים ,לא רק
שמגבירות את הרגישות של האלמוגים
למחלות ,אלא
ה"אלימות" של
אינטרס ברור
בטמפרטורת מי

מגבירות גם את מידת
הפתוגנים .על כן ,יש כיום
להבין כיצד עלייה נוספת
הים תשפיע על התפשטות

מחלות ומה תהיינה ההשפעות על שוניות
האלמוגים .בנוסף ,מחקר זה ,שמסביר כיצד
מחלות אלמוגים מתפשטות במרחב ובזמן,
עשוי להוות בסיס לפיתוח שיטות שמטרתן
להגן על אוכלוסיות האלמוגים מפני התפשטות
המחלות .ואכן ,מחקר נוסף המבוסס על
תוצאות מחקר זה (עבודה שטרם פירסמנו)
מדגים שיטה פשוטה יחסית לנטרל התפשטות
של מחלות מידבקות ,בקנה מידה מקומי
בשונית.

בתמונות :מחלת ה white-plague disease-באלמוגי אבן במפרץ אילת ) A( .תחילת הופעת המחלה על
אלמוג מהסוג  ) B( .Faviaאלמוג חולה שחציו מת בגלל המחלה – " H" :אזור בריא שעדיין לא נפגע; "- "S
שלד חשוף של האלמוג (אזור מת) באזור שהמחלה רק פגעה בו; " – " Aאזור שמת לפני כמה שבועות ועל
השלד החשוף התיישבו אצות ) C( .מקבץ אלמוגים גושיים במפרץ אילת שנדבקו במחלה.

אם כך ,האם השוניות שלנו חסינות וניתן לשבת על הגדר בחיבוק ידיים?
ממש לא ! ראשית ,אנו שואפים לשוניות אלמוגים יפות ומגוונות שצפיפות האלמוגים בהן גבוהה וכך
גם אחוזי הכיסוי של האלמוגים (בדומה ליער מגוון וצפוף) .בנוסף ,מכיוון שמחלות אלמוגים הן רק
חלק מגורמי העקה המשפיעים על השוניות ,יש לוודא שגורמי עקה שונים לא "חוברים" ויוצרים
ביחד פגיעה בלתי הפיכה שעלולה לפגוע בתהליכים חשובים אחרים שמשפיעים על הדמוגרפיה
של השוניות ,כגון רבייה .לצערנו הרב ,מפרץ אילת מאוים כיום על ידי תכניות פיתוח רבות
שעלולות להוביל לנזקים בלתי הפיכים למערכת האקולוגית העשירה והמיוחדת הזו.

אלמוגים בריאים ומפותחים הם הבסיס לשוניות האלמוגים ולמגוון המינים העצום שנמצא בהן (צולם
בשמורת האלמוגים באילת).

התמודדות עם פגעי דיג במפרץ
אילת
כתב :אבי גדליה ,פקח מפרץ אילת

בשנות החמישים והשישים של המאה הקודמת ,נראה היה לפרנסי העיר אילת כי
תחום הדיג המקצועי במפרץ ,יביא לתעסוקה ,ייצור ושיווק של תוצרי דיג ,בעיקר
דגי טונה ,לכל רחבי הארץ .אפילו "בית חרושת לעיבוד שימורים" נפתח והופעל
בעיר הקטנה אילת.
קצת היסטוריה...
כפי שקורה לעתים במקרים של דיג-יתר ופיתוח מואץ ,עלתה תפוקת הדיג במפרץ בתלילות,
והפכה מענף תעסוקה מהותי ,ל"שיגעון" של כמה משפחות שעסקו בדיג לפרנסתן ,תוך זניחת
הדיג ברשתות הקפה ,עקב פיתוח החופים והתמעטות הדגה בראש המפרץ.
רשתות העמידה הפכו מאמצעי דיג רווח ,לכלי לשימור אחיזתם בחוף ,שהפך ליעד נדלני תיירותי.
ברבות השנים הפכו רשתות אלה ,המכונות "רשתות רפאים" ,למלכודת מוות לבעלי חיים שונים,
ובעיקר דגי שונית ,בטאים ,כרישים ,וצבי ים.
פקודת הדיג המנדטורית העתיקה ,שהתאימה אולי לדיג בחופי אנגליה ,הייתה מלאה "חורים"
מבחינת יכולתה להתמודד עם דיג פראי וחסר הבחנה .כך למשל לא התקיימו בה תקנות הנוגעות
למשך הזמן המקסימלי להנחת רשת דיג במים ,סימון הרשתות ,גודל ה"עין" ברשת למניעת
הילכדות דגים קטנים ,איסור על דיג בעונות שונות ,הגבלת בעלי רישיון דיג ,איסור דיג באזורים
שונים וכדומה.
בעקבות נזקים גדולים לערכי טבע מוגנים כתוצאה מדיג לא מבוקר ,היעדר נוכחות של אגף הדיג
באילת ,ורפיסות האכיפה בתחום זה במפרץ אילת הרגיש ,נכנסה רשות הטבע והגנים לתמונה
בתחילת שנות האלפיים .הרשות הציעה לאגף הדיג שיתוף פעולה בפיקוח ואכיפת פקודת הדיג
במפרץ אילת .היתרונות לשני הצדדים היו ברורים ,בהיעדר כוח אדם מספיק לפיקוח ,אגף הדיג
יזכה לפיקוח במפרץ אילת ,ואילו הרשות תסתייע בפקודת הדיג לצמצום הפגיעה בערכי הטבע
בראש המפרץ.

.רשות הטבע והגנים נכנסת לתמונה
במהלך העשור שלאחר מכן ,מונו כמה פקחי רט"ג לפקחי אגף הדיג,
והחלו באכיפת פקודת הדיג ,ובעיקר מניעת דיג בלתי חוקי ,שכלל שימוש
ברובי דיג ,רשתות ומלכודות .הישגינו היו רבים ומשמעותיים .הצלחנו להתיש

את דייגי המלכודות הלא חוקיים שעשו שמות בדגי
השונית הרבים שנלכדו בהן ,בכך שאיתרנו את
נקודות ההצבה שלהן והחרמנו אותן.
גם בנושא דיג באמצעות רובי דיג הצלחנו לעצור את
חלוקת רישיונות הדיג במפרץ.
כמו כן עצרנו כמעט לחלוטין את הדיג הלא חוקי
באמצעות רשתות ,והבאנו לאיסור דיג חוקי
באמצעות רשתות גריפה שהסבו נזקים עצומים
לאלמוגים ולבטאים החיים בקרקעית הים.
הישג משמעותי נוסף של הרשות היה בשכנוע ראשי
אגף הדיג לאסור דיג חוקי באזורים רגישים כמו נמל
אילת ונמל הנפט בקצא"א.
האתגרים שעוד לפנינו
עדיין לא הצלחנו להתמודד עם כמה בעיות מהותיות
בנושא הדיג במפרץ ,אשר נובעות בראש ובראשונה
מהפקודה המנדטורית "המחוררת" ,שאותה ניתן
להמיר אך ורק בחקיקה חלופית מתאימה חדשה
ומודרנית .הכנסת נושאים כגון הגבלת זמן הצבת
ציוד דיג במים ,קביעת גודל עין לרשתות ,קביעת
אזורים אסורים לדיג במפרץ ,הגבלה ואף צמצום
בעלי רישיונות הדיג עדיין לא מתאפשרים.
בהיעדר אופק לשינוי החקיקה ,יזמנו מול הדייגים
הרשומים במפרץ קביעת סטנדרטים ונהלי עבודה
במפרץ "בנינו"  -כפי שהגדרנו זאת .כך למשל
"הודענו" לדייגים המסחריים כי כל מלכודת שתוצב
במים ללא תגית עם שם הדייג ופרטיו ,תוצא מהמים
ותושמד .הדייגים יימנעו מלדוג ברשתות באזורים
שבהם קיימות שוניות אלמוגים ,נקבע כי סירת דיג
שלכדה בעלי חיים מוגנים ,תשיב אותם לים ,חיים או
מתים ,לפני הגעת הסירה לחוף ,ובמידה ונלכד בעל
חיים נדיר ופצוע ,יקראו מידית לפקחי הרשות על
מנת להעבירו לריפוי והשגחה במצפה התת-ימי.
בנוסף ,קיימנו מבצעי הוצאת רשתות רפאים מהמים,
על מנת להימנע מהמשך הקטל של בעלי חיים
ברשתות אלו.

למעלה :דגי שונית לכודים
למטה :מלכודות דגים שהוחרמו
צילום – ראובן הפנר וחן טופיקיאן

דיג עממי
בנוסף לדיג החוקי המורשה במפרץ אילת ,התפתח דיג עממי הן מהחוף והן ממאות כלי שיט
פרטיים המשמשים לפנאי ודיג במפרץ .אותם כלי שיט קטנים היו מורשים לדוג ללא צורך ברישיון
דיג ,באמצעות עד שלוש חכות לכלי שיט .דיג החובבים הזה ,מעצם הפיכתו להמוני ,גרם אף הוא
לדילול נוסף של הדגה במפרץ .לפחות נמנעו דייגים חובבים אלה מדיג בשמורת האלמוגים ,או
במדף היבשת ,ודגו רק בעומק הים .כך נמנעה לפחות פגיעה בדגים המוגנים בעומקים הרדודים,
וכן נמנעה פגיעה בשוניות האלמוגים הרדודות במפרץ ,מעוגניהן של סירות הדייגים.
הסברה באמצעות שילוט איסור דיג דגים מוגנים במוקדי הדיג החופי ,וביקורות דיג שנערכו על
סירות דיג החובבים ,צמצמו מאוד את הפגיעה בערכי טבע מוגנים במפרץ.

לסיכום
תופעת הדיג המסחרי במפרץ הולכת ודועכת.
מספר הדייגים המקצועיים אשר נוטשים את
התחום הולך וגדל ,בהיעדר יכולת פרנסה בלעדית
בתחום זה .יחד עם זאת ,נואשות אלה העוסקים
עדיין בדיג מקצועי ,מובילה אותם לתור אחר
שיטות וציוד דיג חדשים .חלקם הגדול מתפרנס
מענף זה באופן חלקי בלבד.
לאחרונה התקיים במשרדי מחוז אילת מפגש נדיר
בין קבוצת הדייגים המסחריים לבין נציגי המחוז.
המפגש נועד בראש ובראשונה להפיג את עוינותם
וחששם של הדייגים כלפי הרשות ,וניסיון מצדנו
לשכלל את מנגנוני הפיקוח והבקרה על פעילות
הדיג שלהם.
שאיפתנו לעתיד כפולה:
• לקדם חקיקה יעילה ומקיפה שתחליף את
פקודת הדיג הישנה.
• לצמצם את תחום הדיג המקצועי המורשה עד
להיעלמותו המוחלטת.
רשתות רפאים
צילום – אבי גדליה

פינת המציל
חסקה
כתב :ארי בל ,מנהל תחנת ההצלה ,חוף בית ינאי

פה אין מפרש מתוח ואין גם מעקה
אבל מאוד בטוח אצלי בחסקה()1

האמנם?
חַ סַ ֶקה סירה שטוחה ,ללא מעקה או מפרש ,עם משוט אחד
דו-צדדי ,שבה משתמשים בעיקר מצילים בחופי רחצה ,שמשיטים אותה כשהם
עומדים

עליה)3,2(.

מערבית :حسكة שפירושה אִ ְד ָרה ,שהיא העצם הראשית של הדג ,שצורתה מזכירה את
צורת החסקה .אחד הפירושים של המילה בערבית הוא "מין סירת תחרות

קלה")4(.

רובנו מכירים את החסקה ככלי הצלה שהפך זה מכבר לחלק מנוף החופים בארץ .ספק אם כולנו
מודעים לכך שמדובר בהמצאה ישראלית שיעילותה כיום ככלי הצלה מעטה.
בשנות השלושים ,שלמה אלחסוף ,מציל חירש-אילם ,שהיה גם נגר בהכשרתו ,החליט לבנות סירה
שתתאים לצורכי המצילים .הוא בנה סירה עם חרטום בשני הצדדים ,כך שהמציל יכול היה לסובב את
גופו ולחתור לצד השני במהירות.
תחתית הסירה הייתה קעורה ,ולכן החרטום לא שקע במים ,והמציל היה יכול לתמרן ולאזן במשקל
גופו את תנועת החסקה על הגלים .הסירה ,העשויה עץ ודיקט ,הפכה במהרה ללהיט בקרב מצילים
בחופי הארץ .במהלך השנים החלו לבנות את החסקה מפיברגלס.
בשנת  1965יצא צו( )5המסדיר את ההצלה בארץ והחסקה נקבעה ככלי ההצלה שחייב להימצא בכל
סוכת הצלה בנוסף לגלגל ההצלה .כיום כמעט ואין משתמשים בחסקה להצלה מכיוון שמדובר בכלי
כבד ומגושם המסכן את ביטחון המתרחצים (הוא מתאים לים שקט כמו הכנרת ואילת ובין שוברי
גלים) .אמצעי ההצלה שהחליפו את החסקה הם גלשן ההצלה הקל והקל לתפעול ואופנוע ים שנותן
פתרון להצלות רחוקות .אך את החוק טרם שינו  -כך שהחסקות עדיין מקשטות את חצר סוכת
ההצלה.
כדי לקבל תעודת מציל נדרשת מיומנות גבוהה בתפעול החסקה ,למרות שבפועל כאמור היא כמעט
שאינה בשימוש להצלה .מה שכן מדובר בכלי שדורש כושר גופני גבוה ויכולת להבין את הים – גלים,
זרמים וכו'.
מקורות:
" . 1חסקה" להקת חיל הים .מילים :יורם טהרלב ,לחן :משה
אישית זהו כלי שאני מאוד אוהב לחתור עליו ולתפוס גלים
וילנסקי
בגלל העמידה הזקופה והטכניקה הנדרשת ,אבל משתדל לא
להיכנס איתו לים כשיש אנשים במים.

 . 2ויקיפדיה
 . 3ויקימילון
 . 4המילון הערבי-עברי של איילון-שנער
 . 5צו הסדרת מקומות רחצה (מצילים ,סדרנים ,פקחים ,מגישי
עזרה ראשונה) ,התשכ"ו1965-

עלילות דגים
סרגוסים
אורי פריד*

בדומה לכתבה הקודמת גם הפעם אני

בוחרת להציג בפניכם קבוצת

דגים

שסביר מאוד שתראו בהצצה הראשונית
ביותר מתחת למים  -הסרגוסים .אני
בוחרת להציג את המינים האלו משום
שהם נפוצים מאוד מאוד! הם אינם מינים
נודדים ומרכיבים חלק חשוב מחברת
הדגים המקומיים שלנו .כשלומדים להכיר

את המערכת הימית ,כמו גם במערכות
יבשתיות ,חשוב להכיר קודם כל את
המינים השכיחים ביותר .המינים האלו
הרבה פחות מוכרים לכלל האוכלוסייה אך

כולנו רוחצים לידם כשאנחנו נכנסים
למים.

סרגוס הפסים מאופיין בפסים הבולטים לרוחב
גופו .ברקע להקה של סרגוסים משורטטים .גם
בטבע נראה הרבה פעמים סרגוס פסים אחד
בין סרגוסים משורטטים.
לקישור למקור הקליקו על התמונה

במבט ראשון מתחת למים ,סביר שנראה את הסרגוס
המשורטט ) ,)Diplodus sargusאשר לו נקודה שחורה
בגבעול הזנב .בדרך כלל ניתן להבחין גם בפספוס העדין והיפה שיש לו על הגוף ובעיטור שחור
בקצה סנפיר הזנב .אם יצא לכם לחטוף ביסים קטנים ברגלים בעת שכשוך במים הרדודים,
מדובר בחבר'ה האלה .התבוננות מעמיקה תגלה לנו גם את סרגוס הפסים )(Diplodus cervinus
או בשלל שמותיו העממיים :זברה ,פיג׳מה או חדד .ואכן כשמו כן הוא :מכוסה כולו בפסים
שחורים ולבנים שהופכים אותו בולט לעין האנושית מתחת למים .מין נוסף המתאפיין במחיה
במים עמוקים יותר (אך לאו דווקא) הוא הסרגוס הכתפי ) .)Diplodus vulgarisניתן לזהות אותו
בזכות הפס השחור המופיע מאחורי הראש ("הכתף") בנוסף לנקודה השחורה בגבעול הזנב.
באופן כללי ניתן לומר כי הסרגוסים ניזונים בשלבי חייהם הצעירים מאצות ובבגרותם
ממגוון בעלי חיים קטנים הנמצאים על-פני הסלע ) .)Zoobenthosמסיבה זו אל תצפו
למצוא אותם בסביבות קרקע חולית ,אלא דווקא בבית הגידול הסלעי ,שם הם מוצאים

שפע של מזון ושלל מקומות מסתור.
מארג המזון הימי הוא כל כך מורכב ,כך
שקשה מאוד לקבוע מי בדיוק הם הטורפים
הטבעיים שלו .אך ללא צל של ספק ניתן לומר
שהסרגוסים הם דגים מבוקשים בקרב הדייגים
החופיים והחובבים .הוא נסחר בשווקים
ובמעגנות הדייגים אך נדיר למצוא אותו
במסעדות.
הסרגוסים חיים בלהקות קטנות וגדולות.
נפוצים לאורך כל השנה ,אך במיוחד בחודשי
הקיץ .בעונה זו ,באמצעות שנורקל ומסכה
תוכלו למצוא גם פרטים צעירים מסתתרים בין
הסלעים הרדודים (מומלץ) .כמו רוב הדגים ,גם

בנוסף לנקודה השחורה בגבעול הזנב ,ניתן להבחין
בבירור בפס השחור באזור "הכתף" המאפיין את המין
הזה.
מקור התמונה ויקיפדיה .לקישור לתמונה המקורית
הקליקו על התמונה

הסרגוסים משנים את מינם במהלך חייהם.
התופעה של פרט המחליף את מינו מזכר
לנקבה נקראת  Protandryומנקבה לזכר
 .Protogynyסרגוס מתחיל את חיו כזכר
ומאוחר יותר יהפוך לנקבה .ההנחה הרווחת
היא שהחלפת המין באופן זה מקנה יתרון בכך
שנקבה גדולה יכולה להכיל יותר ביצים ולכן
עדיף להפוך לנקבה בשלב מאוחר יותר בחיים.
סרגוס משורטט .מלבד הנקודה השחורה בגבעול הזנב
ניתן להבחין בפסים הדקים לרוחב גופו של הדג ,אשר
העניקו לו את השם סרגוס משורטט.
מקור התמונה ויקיפדיה .לקישור לתמונה המקורית
הקליקו על התמונה

על הכותבת:
אורי פריד היא מדריכה במחו"ה שרון וסטודנטית
לתואר שני מהמחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל
אביב .נושא מחקרה הוא "אקולוגיה של חברת הדגים
באזור החופי" ואת עבודת השטח היא מבצעת בים על
סירות דיג .תחומי פעילות נוספים שלה כוללים :סקרים
וניטור של חברות דגים לאורך חופי הארץ ,מחקר
על ניהול הדיג ,ושמירת טבע באזור החופי והימי.

מהנעשה בעולם
שמורת טבע ימית חדשה בניו-זילנד
ד"ר רותי יהל ,אקולוגית ימית ,חטיבת מדע

חדשות טובות מהנעשה בתחום שמירת הטבע הימית בעולם...
המאמצים העולמיים לשימור הסביבה הימית ולהגן באופן מלא על לפחות 30%
ממי הימים והאוקיינוסים קיבלו לאחרונה חיזוק משמעותי בהכרזתה של ניו-זילנד
על הכרזתה הקרובה של שמורה ימית בתחומי המים הכלכליים שלה באוקיינוס
הפאסיפי (האוקיינוס השקט).
שמורה זו ,Kermadec Ocean Sanctuary ,נמצאת במימיה הכלכליים של ניו-זילנד ,משתרעת על
פני כ– 15%מהם וגודלה  620,000קמ"ר (גודלה של צרפת ,לשם השוואה ,הוא כ– 550,000
קמ"ר)!
אזור השמורה הימית מאכלס כ 35-מיני דולפינים ולווייתנים הנודדים דרכו 3 ,מיני צבים ,כ– 150
מיני דגים 39 ,מיני ציפורים ומאות מינים של אלמוגים וחסרי חוליות .על קרקעית השמורה מצויים
עשרות הרי געש תת-מימיים וכן שקע ("מחפורת") מהעמוקים בעולם.

הימית
השמורה
במפת
Kermadec Ocean Sanctuary
ניתן לראות בהגדלה את רכסי
ההרים התת-ימיים וכן את
העמוקה,
הימית
המחפורת
המגיעה לעומק של כמעט  10ק"מ
מתחת לפני הים! שמורת הטבע
הימית החדשה מצטרפת לשמורה
הוותיקה מצפון מזרח לאוסטרליה
המסומנת במפה זו ,השמורה של
שונית המחסום הגדולה Great
Barrier Reef.
מקור:
http://mfe.govt.nz/sites/default/files/m
edia/Marine/MFE7910_A4_Brochure
_LR.pdf

המגוון הגדול הזה זוכה להגנה מלאה מדיג מסחרי ,תיירותי וחובבני ,האסורים לחלוטין בתחומי
השמורה .גם קידוחים ,הפקה של גז ונפט וכרייה של מחצבים מקרקעית הים אסורה לחלוטין.
נותר לקוות ,שהעדפתם של הניו-זילנדים לשמר שטח ימי עצום המאכלס ומשמר מגוון בעלי חיים
וצמחים גדול ,תשמש השראה למדינות נוספות שלהן שטחי ים גדולים  -כולל ישראל בים התיכון –
ותעודד אותן להכריז על שמורות טבע לטובת הדורות הבאים !
מהם מים כלכליים ,או האזור הכלכלי הבלעדי של מדינה בים ))exclusive economic zone EEZ
ואיך זה קשור לישראל?
מים כלכליים ,או  ,EEZהינם האזור הימי הנמשך עד  200מיילים ימיים ( 370ק"מ) מחוף מדינה,
מחוץ לגבולות המים הריבוניים שלה (מים טריטוריאליים) ובו למדינה זכויות מיוחדות לחיפוש ,לניהול
ולשימוש במשאבים ימיים – משימורם המלא של כל משאבי הים ועד לניצולם המלא .עובדה זו
אפשרה לניו-זילנד להכריז על שמורת טבע במרחק רב מחופיה.

ואצלנו  -שטח המים הכלכליים של מדינת ישראל בים התיכון גדול אף יותר משטחה היבשתי של
המדינה עצמה ! שדות הגז הגדולים של ישראל בים התיכון ,כמו תמר ולוויתן ,נמצאים במים
הכלכליים של המדינה ,במרחק עשרות קילומטרים מערבית לקו החוף של ישראל .למרות ששטח
המים הכלכליים לא הוכרז עדיין רשמית ולא הוכר באו"ם ,ישראל מתייחסת אליהם כאל מימיה,
ופועלת להפקת הגז המצוי בשטחם .גם תכנון המרחב הימי של ישראל המתואר בעיתון זה מתייחס
לשטחי המים הכלכליים של ישראל ,ולא רק למים הריבוניים שלה.
כיום חוקי שמירת הטבע בישראל
אינם חלים על שטח המים הכלכליים,
כך שלא ניתן להכריז בהם על
שמורות טבע ימיות כמו אלה
המוכרות לנו לאורך חופי ישראל,
ועלינו למצוא פתרונות אחרים
לשימור סביבת המים הכלכליים.
גבולם המערבי של המים הכלכליים
נקבע בהסכמה עם קפריסין ,המדינה
השכנה ,שגם לה מים כלכליים בים
התיכון ,אולם לישראל אין עדיין
הסכמה על גבולות המים הכלכליים
עם לבנון ומצרים ,שכנותיה מצפון
ומדרום.

לצפייה בהגדלה
הקליקו על התמונה

מפת זכויות הגז והנפט במימיה הכלכליים של ישראל .גבול המים הריבוניים (טריטוריאליים) מסומן בקו
שחור .שימו לב לגודל השטח של המים הכלכליים של ישראל בים התיכון (כ– 27,000קמ"ר).

תודה רבה

מפת זכויות הגז והנפט במימיה הכלכליים של ישראל .גבול המים הריבוניים (טריטוריאליים) מסומן בקו
שחור .שימו לב לגודל השטח של המים הכלכליים של ישראל בים התיכון (כ– 27,000קמ"ר).

חזרה לכתבה

