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דבר המערכת

!העיתון הימי של רשות הטבע והגנים" בויה"שלום לקוראי הגיליון השני של 

ננסה להמשיך  , על הגיליון הראשון( כולל הערות והצעות לשיפור)שמחנו לקבל תגובות רבות וטובות 

.ואתם מוזמנים להגיב ולהעיר גם הפעם, ולשפר

:בשטח העשייה רבה

המחוז דילג את . הרים מבצע פיקוח ימי מתגלגל בן חמישה ימים במהלך חג הסוכות האחרוןמחוז מרכז 

הסירה העוגנת באזור אשקלון למכמורת והפעיל במשך החג צוותי פיקוח ביום ובלילה באזור שמורת  

.מנחל חדרה ועד נתניה, גדור ובית ינאי

הסברה רבה ועורר  , של משרד החקלאות וכלל אירועי אכיפהח"הפיצוהמבצע נעשה בשיתוף יחידת 

.הדים חיוביים בכל האזור

תצפיות מהחוף וסירה עם צוות  , המבצע כלל שימוש בקיאק במים הרדודים אשר יכול להתקרב לצוללים

.פיקוח בעומק

.ברכות למחוז על היוזמה והביצוע בריכוזו של נועם מצרי

אדם מיוחד במינו  )הפקח הימי של אזור ניצנים -בחלקו הדרומי של המחוז יצא לחופשה ארוכה אורי פרו 

הזדמנות לומר תודה גדולה לפרו ולאחל הצלחה לאלכס גלעדי שמחליף אותו וכבר נכנס  -!( ופקח מעולה

(.כתבה בנושא בגיליון זה)לראשונה לפיקוח על ספינות המכמורת באזור 

,גם במחוז צפון לא שקטו על השמרים: מחוז צפון

יחד עם פקחי המחוז ערכו מבצעי אכיפה של חוק הניקיון בחופי  , (פקח שמורת ראש הנקרה)איל מילר 

!איש על השלכת פסולת בחוף הים50-השמורה וקנסו למעלה מ

תופעה מכוערת  , היוזמה הברוכה באה לתת מענה לכמויות הזבל האדירות שמשאיר הציבור בחוף

.ומבישה שתוצאתה היא כמובן גם זיהום הים

מספר אירועי אכיפה , (שיטה שאינה גורמת לבריחת הדגים)סקר דגה נעשה בשמורה בצלילה חופשית 

.של דיג ועוד

.שקמונה-המחוז ממשיך בהליך המיון לקראת בחירת הפקח הימי לאזור חדרה



נרשם שיא של מבקרים בחג האחרון ליום נתון בשמורת  , ההולך ונטמע בתוך מחוז דרוםבמפרץ אילת 

צוות השמורה מתקרב  . כמובן שנלוו לכך אירועי פיקוח ואכיפה רבים(. מבקרים1700-כ)האלמוגים 

לסיום השנה עם מספר גדול מאוד של אירועי אכיפה ימיים ואם נוסיף את אירועי האכיפה של פקח 

נראה איזה מאמץ ואיזו עבודה מרשימה נעשית בתחום האכיפה , (אירועי אכיפה במים30-כ)המפרץ 

!הימית במפרץ אילת

השתתפנו בתרגיל זיהום ים גדול במיוחד שהובילה היחידה לשמירה על הסביבה הימית הארצי במישור 

התרגיל הגדול מסוגו שנערך אי פעם בארץ דימה (. לשעבר אגף ים וחופים)המשרד להגנת הסביבה של 

.המדינהדליפה גדולה של דלק ממכלית בדרום הארץ והתפשטות הזיהום לאורך כל חופי 

,  ל הארצי"שישבו בחמפינסקרושמוליק מלכאמרוני , ומלא בתרגילפעיל והמטה לקחו חלק המחוזות 

צוות גן לאומי קיסריה חסם את הנמל , בשטחהכוחות ל הרשות רביב שפירא שביקר וליווה את "סמנכ

ק וכוחות בשמורת ניצנים ובגן לאומי פלמחים וצוות  "מחוז מרכז שפרש חפ. ימי שנפרש מסירהבחסם 

.הפיקוח הדרומי של מחוז מרכז שהשתתף בניהול התרגיל

את התהליך החשוב  . ל"צההגענו עם חיל הים להסכמות על אמנה שתהווה חלק מהאמנה עם : חיל הים

.במחוזותהוביל תומר נחמני יחד עם אנשי הים 

פעולה בשורה ארוכה של נושאים ונקווה שאת על שיתופי כמו כן הגענו עם אנשי חיל הים להסכמות 

.הקשר החשוב הזה נצליח לחזק ולמסד

ר אסף זבולוני  "סקר ראשון במפרץ אילת בהובלת ד, לקראת סוף השנה נערוך שני סקרים ימיים מקיפים

.יהלר רות "וסקר סתיו בשמורות הים התיכון בהובלת ד

לברך על פקח ימי חדש במחוז צפון  , נקווה שבגיליון הבא נוכל כבר להעביר רשמים ראשונים מהסקרים

.פיקוח חדשותות/ולהודיע על הזמנת סירה

.מדעיתר רות יהל כעורכת "לסיום נספר כי למערכת הצטרפה ד

תוספת חשובה , במיוחד בקידום השמירה על הים וקידום התחום כולו ברשות, רבותרותי בעלת זכויות 

!ואיכותית למערכת העיתון

.להתראות בים

.יגאל בן ארי

.לכל הכותבים והשותפים להכנת העיתוןתודה 

:מערכת העיתוןחברי 

גרפיעיצוב –ועדי לוזון סיקאלימיכל , שטיינפלדאורית 

לשוניתעריכה -מוטרונועה 

בעריכהסיוע –אסף זבולוני 

מדעיתעורכת –ר רות יהל "ד

והפקהעריכה -שיריזלי יערה 

ראשיעורך –יגאל בן ארי 



?מה בעיתון

2015ליל המדענים האירופי 
.מנהלת אגף הסברה, מוסקוביץי'מגנאגמזי 

משתתפת בחגיגת המדע במכון לחקר ימים ואגמיםג"רט

...כרמל מתגייס ומעמיד עמדת הסברהה"מחו. בשקמונה

להמשך קריאה הקליקו כאן

פיקוח ואכיפה
...אם דגים היו חיות בר

.פקח ים גליל מערבי, איל מילר

דמיינו לעצמכם שמדי יום ממגרש 

מסוים היו יוצאים עשרות  חניה 

...ציידים

להמשך קריאה הקליקו כאן

י"מחמלפינת 
?שובו של כלב הים הנזירי הים תיכוני

י"מחמלחברת ועד , אסלרמיה 

כי כלב הים הנזירי הים תיכוני  חשבנו לאחר שנים ארוכות שבהן 

נצפו לאורך חופי הארץ לפחות שני 2010מאז שנת  , נעלם

להמשך קריאה הקליקו כאן...            פרטים שלו

גיטרן מובהק–בטאי להכיר 
חיפה' אונ, עדי ברש

בים התיכון שני מינים של

הגיטרנים הנם. גיטרניים
אשר קיבלו –דגי סחוס 

את שמם מצורת  

...הגוף הדומה לגיטרה

להמשך קריאה הקליקו כאן

פינת התכנון
מנהל אגף שטחים פתוחים  , אנגרטניר 

.בחטיבת מורשת ונוף

בתקופה האחרונה ... מתכננים את הים

מתקיימים בישראל בד בבד כמה 

שיעצבו את , מהלכים תכנוניים גדולים

...הים התיכון הישראלי בעתיד

להמשך קריאה הקליקו כאן

מכמורתניםפיקוח על 
פקח חופים  , גלעדיאלכסיי

.מרחב שפלה וחוף

בשנים האחרונות חלה עלייה

במודעות הציבורית לשמירת משאבי הטבע 

להמשך קריאה הקליקו כאן...     בים

בשקמונהניקוי הזפת -הים שלנו 
.במכון לחקר ימים ואגמיםרילובמעבדת , אקולוג ימי, אדליסטר דור "ד

מפוקפק  ' שיא עולם'עד לפני כמה עשורים החזיקה ישראל ב

...בכמות הזפת על כל מטר רבוע של חוף חולי

להמשך קריאה הקליקו כאן



?מה בעיתון-המשך 

חדשות מפרץ אילת
.  מחלות אלמוגים בעידן של התחממות גלובאלית

.מפרץ אילתאקולוג , אסף זבולוני' דר

אלמוגיםמחלות אלמוגים הן מהגורמים המשמעותיים להידרדרותן של שוניות 

מאמר זה סוקר מחקר שבו ניסו להבין הכותב ועמיתיו כיצד  . ברחבי העולם

.מחלות אלמוגים מתפשטות במרחב ובזמן וכיצד הן צפויות להשפיע על השוניות

להמשך קריאה הקליקו כאן

. התמודדות עם פגעי דיג במפרץ אילת
.פקח מפרץ אילת, אבי גדליה

נראה היה כתחום הדיג  , בשנות החמישים והשישים של המאה הקודמת
"שיגעון"אך מהר מאוד הפך הענף ל–המקצועי יביא לתעסוקה בעיר הדרומית 

כאןקריאה הקליקו להמשך ...              של מספר משפחות

–עלילות דגים 
סרגוסים
המחלקה  , אורי פריד

.א"ת' אונ, לזואולוגיה

קבוצת דגים שסביר מאוד –סרגוסים

שתראו בהצצה הראשונית ביותר מתחת 

הם מינים קבועים ומרכיבים חלק . למים

...חשוב מחברת הדגים המקומיים שלנו

כאןקריאה הקליקו להמשך 

פינת המציל
חוף בית , מנהל תחנת ההצלה, ארי בל

.ינאי

–חסקה 
פה אין מפרש"

מתוח ואין גם מעקה

אבל מאוד בטוח אצלי  
...?האמנם–" בחסקה

להמשך קריאה הקליקו כאן

מהנעשה בעולם
זילנד-שמורת טבע ימית חדשה בניו

.  אקולוגית ימית מחטיבת המדע, ר רותי יהל"ד

.חדשות טובות מהנעשה בתחום שמירת הטבע הימית בעולם

עם ההכרזה הקרובההאוקינוסיםחיזוק חשוב להגנה על מי 

...זילנד-של שמורה ימית בתחום המים הכלכליים של ניו

כאןקריאה הקליקו להמשך 

ימין אנו שטים  פוגעת בדופן אם הרוח , הרוחמגיעה 

לכיוון הדופן השמאלית יימתח במפנה ימני והמפרש 

.של הספינה
STARBOARD TACKנקרא ימני מפנה 

PORT TACKשמאלי נקרא ומפנה 

?מפנה אנו מפליגיםבאיזה - (TACK)קביעת מפנה 

תיאור לכיוון השיט על פי הצד הראשון שבו -מפנה 

.  פוגעת הרוח בכלי השיט

נקבע על פי הצד שממנו אנו מפליגים המפנה שבו 

:  פינת המושג הימי

https://it.wikipedia.org/wiki/Diplodus_vulgaris
https://it.wikipedia.org/wiki/Diplodus_vulgaris


...אם דגים היו חיות בר

פיקוח ואכיפה

פקח ים גליל מערבי  , איל מילר: כתב

היו יוצאים עשרות ציידים בעלי חניה מסוים דמיינו לעצמכם שמדי יום ממגרש 

האם אנו כרשות  . חניהלצוד חיות בר ובסוף היום היו שבים לאותו מגרש רישיון 

לציד האוכפת את חוק הגנת חיית הבר לא היינו בודקים אותם טרם היציאה 

האם לא היינו בודקים אותם בשובם  ? כנדרשומוודאים שיש להם את כל הניירות 

?  שמותרלראות שצדו רק מה 

במצב היום אנו נדרשים לבצע . הזאתאין לנו את הפריווילגיה לצערנו ... אבל

פעילות יצירתית הכוללת מארבים ושימוש באמצעים סמויים על מנת לערוך 

.כנדרשביקורות לציידים ולוודא כי הם מקיימים את החוק 

אשר  דיג וסירות דיג ספינות : לעילבישראל ברובו הגדול מתנהל כפי שתיארתי הדיג זאת לעומת 

דגים אינם  . נמל או מרינה–בישראל יוצאות וחוזרות תמיד לאותו מקום הדיג שלל מחזיקות ברוב 

נדירות לעתים . מנוהל בידי משרד החקלאותבישראל והדיג , בעיני החוק" חיות בר"כמוגדרים 

היום למצוא  מאוד לכן קשה . מהיםאיתוועל השלל ששבה רישיונותיה נבדקת ספינה על מאוד 

על אף . שלכל הצוות שלה יש רישוי כנדרש( הכוונה לסירות ולא לספינות המכמורת)דיג סירת 

אישי לכל אדם הנוכח על  רישיון דיג וכן , בדיגהעוסק שיט לכל כלי רישיון דיג מחייבת הדיג שפקודת 

. לעסוק בהןשיט אשר מותר לאותו כלי הדיג ברישיון זה מפורטות גם שיטות . בדיגהעוסק שיט כלי 

,  עמידהשמתחילה בימים אלו תראו את הסירות האלו פורשות רשתות הדיג בעונת , זאתובכל 

.  על אף שאינן מורשות לכך, שיטותהקפה ושאר רשתות 

,  כרישים, בהם צבי הים, ביםמוגנים כמה מינים האחראים על , והגניםגם אנחנו כרשות הטבע 

הדיג בכך שאיננו מבצעים ביקורות מסודרות על סירות , לקיום החוקבטאים ויונקים ימיים חוטאים 

על דיווחי מודיעין או פרסומים של פעמים רבות זה אנו נשענים במקום . היוצאות והשבות מהנמלים

היינו אמורים כבר לראות את המפגע בנמל תפקידנו בזמן שמתוקף בפייסבוקפגיעה בערכי טבע 

.העברהשביצעה את דיג הבית של אותה סירת 

היו מחויבות לדווח על יציאה  סירות דיג -...( ואני בכוונה לא קורא לו אוטופי)במצב תקין 

משרד  נציג . ומשרד החקלאותג"רטהיה משרד משותף של דיג בכל נמל . מהיםוחזרה 

ופקח , שלל הדיג והדייגים, הדיגבודק את רישוי סירת החקלאות היה 

.  והובאו לנמל ערכי טבע מוגניםנידוגושלא הטבע היה מוודא רשות 



בערכי טבע מוגנים  בפגיעה אם -עברות וכך מי שרוצה לעבור . מסודרדיג מצב כזה היה מייצר ניהול 

לפרוק את השלל בחופים פתוחים  , נאלץ לצאת לים ממקומות פחות נוחיםהיה -ללא רישוי בדיג ואם 

ושם כבר היינו יודעים לטפל . שדגים בשמורה על מנת לא להיתפס עם שללדיג כפי שעושים עברייני 

בהרמת  נראה למרחוק הן מהחוף והן מהים ואפשר לדעת כלי שיט , מאוד להתחבאבים קשה . בו

.  אחרתאו כל שיטה גרירה /דיג ברשת/בצלילההוא עוסק משקפת אם 

שנה מעולם לא ידעתי שעליי  15-כבצלילה בדיג כמי שעסק . החובבני המצב לא יותר טובבדיג 

וכך גם אף אחד בדיג מעולם לא נבדקתי או נשאלתי לגבי העיסוק שלי , חובבניברישיון דיג להחזיק 

.באותם מקומות ימים ושעותבדיג וזאת למרות שכמעט תמיד היינו עוסקים . מחבריי הדייגים

העמדה של חכות  מאפשר , היוםהדיג ציוד )חכות 20העומד על החוף עם חכה אחת או עם דיג 

(  שונים ומשוכללים לטווחים של מאות מטרים מהחוףפיתיונות רבות לאורך החוף אשר פרושות עם 

.כלל וכלללרישיון אינו נדרש 

מסוימים  העונות המומלצות למיני דגים , ידועים לכל מי שמתעניין בכךלדיג החופים המומלצים 

יכול אדם להיכנס לחנות ולרכוש , בכל רגע נתון היום בישראל.  גלויות לכל אחדמסוימות בשיטות 

דגים וליהנות  ציד או כל דבר אחר שמטרתו רשתות , חכות, ללא שום הגבלהדיג רובה או רובי 

מהמשאב הציבורי הזה ללא כל אגרה שתממן פיקוח ראוי לתחום שעוסקים בו מאות אלפי אנשים  

.בעיקר בצד החובבני, בישראל

, פנאיחשוב הן למטרות תזונה והן כתרבות הדיג . בישראלהדיג ביקורת על כאן להעביר בכתוב אין 

.אך יש לנהל אותו בצורה מוקפדת וראויה

,  התיכוןבים הדיג על  ניהול 2010בשנת מאוד ספג ביקורת קשה משרד החקלאות של הדיג אגף 

יחידה אשר אין בה התמקצעות ימית . החקלאיח"הפיצועבר ליחידת הדיג וכתוצאה מכך הפיקוח על 

.טרם אירעה מהפכה בתחוםולכן 

,  התיכוןשנים בקמפיין הקורא להצלת הדגה בים משלוש להגנת הטבע יצאה לפני קצת יותר החברה 

ץ מול משרד החקלאות על מנת לבצע "אלה מתמודדת בבגבימים ו, "דגים באחריות"המכונה 

.רפורמה משמעותית בענף

אנחנו רגע לפני הגדלת צי הפיקוח הימי והוספה של פקחים  , מקדמים שמורות ימיותג"ברטאצלנו 

.אך בתחום הפיקוח על ערכי טבע מוגנים בים יש לנו עוד דרך ארוכה, ומרכזימיים במחוזות צפון 

.מניח שהייתה להם קצת יותר רווחהאני ... ובכל זאת אם הדגים היו חיות בר בעיני החוק



עלבמכמורותדיגעלשנעשומחקרעבודותמכמהידוע,והדייגיםהציבורלתלונותבמקביל

מהשלל65%עדלפעמיםשמהווההלוואידיג,היםקרקעיתעלהרשתותמגרירתהנגרםהנזק

.המכמורותדיגעללפקחהצורךעלהמכאן.המכמורתברשתותשעוליםהטבעערכיוכמובן

עללפיקוחעבודהתכניתנבנתה,החקלאותבמשרדנמצאהדיגעללפיקוחשהרגולטורהיות

.החקלאותמשרדשלוהאכיפההפיקוחיחידתעםפעולהבשיתוףמכמורתנים

.מרחב שפלה וחוף–פקח חופים , גלעדיאלכסיי: כתב

לא.ביםהטבעמשאביעללשמירההציבוריתהמודעותעלתההאחרונותבשנים

ספינותשלצילומיםבעקבות"גליםעושים"הדיגיטליתבמדיהפוסטיםפעם

כנגדהאכיפההגברתזאתעם.ושובהלוךרשתותיהםאתהגוררותהמכמורות

וגוררת(והדייגיםהציבורבעיני)ביותרהקלהכבררהנראית"הקטנים"הדייגים

"הקטניםהדייגיםעםרקומתעסקיםשקלמהעושיםאתם"כמותגובות

."המכמורתניםאלוהאמתיתהבעיה"ו

בעת תפיסת ערכי טבע מוגנים על גבי , גלעדיאלכסיי

.מכמורתן

רוני לבנה:צילום

מכמורתניםפיקוח על 



!  הראשון עם מפעילי ספינות המכמורת היה ברור כי שיתוף פעולה לא בא בחשבוןמהמפגש 

.לספינותלהתקרב שניסו המקסימום שיקבלו אלו זה " ברכות"ועוד איומים , קללות

רבות ואילץ את מפעילי  שסייע בוצע הפעילות היה צורך לערב את השיטור הימי שבו הראשון ביום 

, באותו יום הוצאו שני צבי ים חומים מתוך הרשתות. הספינות לאפשר עלייה על סיפון הספינה

.  במרכז ההצלה לצבי יםשיקום שחזרו לים לאחר 

של נמנו עברות . החוקהייתה ספינה אחת שעבדה על פי לא , מכל הספינות שתפסנו, עד כה

. אחרותדיג ועברות עבודה ללא היתרי , אי ניהול ספרים, אחזקה וסחר בערכי טבע

מעט . מצד המדינהואכיפה בעזרת מכמורות נעשה ללא כל פיקוח הדיג יצוין כי לאורך שנים רבות 

מפנה היא 2015שנת העבודה . ודייגים ספורטיביים" חסקה"שנעשתה הופנתה כלפי דייגי האכיפה 

אנשי האכיפה נעזרו במצילי  . המכמורתניםהתנהלות מידע על איסוף תכנית נבנתה ובה , בעניין זה

תום עם . פעילותםהים של הרשות ככאלה שצופים זמן רב על הים ויכולים לאוסף מידע אודות 

חיפוש של , על ספינות המכמורת עצמןשכללו עלייה איסוף המידע הנדרש החלו פעולות האכיפה 

.הדיגורגולציה על רישיונות מוגנים ערכי טבע 

. צבי ים שהוצאו מרשתות בדרכם למרכז להצלת צבי ים

רוני לבנה:צילום



שובו של כלב הים הנזירי הים 
?תיכוני

י"מחמלפינת 

מצרים  , לבנון, התצפיות הישראליות של השנים האחרונות לוו בדיווחים על פרטים ממין זה בסוריה

.על רבייה פעילה באזורהמעיד , אחת מהן של נקבה בשלבי הריון מתקדמים, ולוב

נובעת מכך  באזורנו תיכוני -ההתלהבות והמעקב המדוקדק אחרי נוכחותו של כלב הים הנזירי הים

מספרם המשוער של פרטים ממין זה בטבע נע בין , הכחדה חמורה וכיוםבסכנת שמין זה מוגדר 

כלבי הים  . מספר בעייתי ליונק עם קצב רבייה ממוצע של המלטה אחת לשנתיים, 600-450

מין נוסף  . ספרד ומאוריטניה, טורקיה, קפריסין, תיכוניים מרוכזים בעיקר באזור יוון-הנזיריים הים

:  זהו מין גדול יחסית. נכחד, שהיה נפוץ באיי הים הקריבי, מאותו סוג חי לחופי הוואי ומין שלישי

הוא ניזון בכל יום מדגים ורכיכות בכמות השווה  . ג"ק350-לכומשקלו ' מ2.5-לכאורכו מגיע 

.  הוא מתחרה בדייגים על שלל הרשת, בגלל דלדול מקורות המזון בים התיכון. ממשקל גופו5%-לכ

הן הסיבות העיקריות , ימית המותאמות להמלטת מין זה-התחרות והצמצום במערות עם כניסה תת

.להיעלמותו מהאזור

פרטים של כלב הים הנזירי הים תיכוני עדיין נראו בחוף הצפוני של ישראל באופן תדיר בתחילת 

כאשר פרט יחיד נצפה במערות  50-והתצפיות המאומתות האחרונות נרשמו בשנות ה40-שנות ה

האוכלוסייה האחרונה שנצפתה באזור  . טנטורה-ימיות ליד הגבול הלבנוני ובלגונה של דור-התת

. ומנתה כשבעה פרטים1976הייתה באזור נמל ביירות בשנת 

מרכז חקר מידע וסיוע ליונקים ימיים בישראל-י"מחמלועד חברת , אסלרמיה : כתבה

Monachus)לאחר שנים ארוכות שבהן חשבנו כי כלב הים הנזירי הים תיכוני 

monachus)  לאורך  2010זוהו מאז שנת , מהאגן המזרחי של הים התיכוןנעלם

.אחת מהם נקבה צעירה, חופי הארץ לפחות שני פרטים שלו

ברצלונה לשמירה  באמנת מין זה הוא אחד ממיני הדגל החשובים כי חשוב לציין 

רבות מפעילויותיה של  מנחים ההגנה על המין והמאמצים לשיקומו . על הים התיכון

.האמנה



הצביעו על אפשרות של שהייה עונתית או קבועה  , המספר המצטבר של התצפיות ותדירותם הגוברת

באזור ועל כן הוחלט ביוני האחרון לבצע סקר מפורט לאיתור מערות מנוחה והמלטה אפשריות לכלב 

יאפשרו מעקב אחרי נוכחות פרטים , אשר עם הצבת אמצעי צילום לא חודרניים, הים הנזירי באזורנו

מידע וסיוע ליונקים  , חקרמרכז )י"מחמלהסקר יצא אל הפועל בשיתוף פעולה של . ממין זה באזורינו

חוקר כלבי ים  , בונדונהי 'בהנחייתו של לואיג, ואתר התיירות ראש הנקרהג"רט, (ימיים בישראל

התקבל מספר גבוה של שמהם במהלך הסקר סרקנו את המקומות העיקריים . נזיריים בים האדריאטי

:דיווחים על תצפיות כלב הים

בחמש וחצי השנים האחרונות נאספו שלוש תצפיות מצולמות של כלב הים הנזירי באזור ראש 

בשנים אלו צולמו שני  . תצפיות לאורך החוף65-מדווח על יותר , בנוסף. הנקרה ואחת בהרצליה

בהרצליה ובהפרש של פחות משנה 2010בשנת נקבה צעירה שצולמה מהם אחת , פרטים שונים

.בראש הנקרה

יוני , ראש הנקרה; (שמוליק לנדאו: צילום)2010ינואר , הרצליה: מימין לשמאל, נקבת כלב הים הנזירי

(מיה אלסר: צילום)2015אפריל , ראש הנקרה; (סמואלסלירון : צילום)2014

שם צולמה כלבת הים , מרינה הרצליה

ושמוליק  טביבהדייג בידי לראשונה 

. לחיות הברמבית החולים לנדאו 

משנת שמוליק חזר על פרטי התצפית 

מצא שבו והנחה אותנו למקום 2010

[.משמאלתמונה ]אותה 

מלבד , מספר הדיווחים הגבוה ביותר

התקבל מנמל אשדוד  , ראש הנקרה

ג"רטולשם יצאנו על גבי סירת 

סרקנו . של אורי פרובניצוחו מאשקלון 

את אזור שוברי הגלים של מרינה ונמל  

אשדוד בחיפוש אחר מקום מנוחה  

מרינה הרצליה שם נמצאה כלבת הים לראשונה  אך, אפשרי להצבת מצלמות מעקב
(חגי קרפ: צילום)



י ציין כי  'לואיג. יחסית לשטח האזור המדובר, בשל זווית הכיסוי הצרה של המצלמההחלטנו לוותר 

מנוחה מקום יכולים לשמש ( שטחי אש+ שמורה )גם החופים החוליים בין אשקלון ואשדוד 

.פוטנציאלי לכלב הים

האחרון  )בתחילת המאה הקודמת דיווחים הגענו בעיקר בעקבות ( נחשולים-דור)טנטורהלחופי 

. מה שמעיד על רבייה והמלטה, כולל גור, על מספר מצומצם של כלבי ים( 1958שבהם משנת 

ר דני כרם הדריך אותנו באזור וחשף בפנינו אזור שלם של מערות עם גישה ימית ומדף "ד, למזלנו

אבל אין ספק שנצטרך להקדיש בעתיד כמה ימים למיפוי האזור  , הספקנו למפות רק שלוש מהן. יבש

.מצלמהואולי גם להציב שם 

מערות ימיות  : למטה; מבט על נמל אשדוד: למעלה

(  דור הבונים)טנטורהומדף יבשת בחוף 
(חגי קרפ: צילום)

מספר התצפיות הגבוה  את מרב הימים בזכות הקדשנו לו . גולת הכותרת הייתה אזור ראש הנקרה

י כי זהו המקום המתאים ביותר לנוכחות  'ביותר לאורך החוף הישראלי ובשל הערכתו של לואיג

המשכנו במיפוי  , למערותימיות -תתלאיתור כניסות בשנירקולהתחלנו . קבועה של כלב הים

וקינחנו בצלילה שהובילה אותנו למציאת שתי מערות העונות ( בתוך הנקרות ומחוצה להן)מהיבשה 

ארוך שמוביל  )סיפון , כניסה מהים, חבויות מעין האדם": לפי הספר"על כל הדרישות הידועות 

באחת  . יבש למנוחהומדף ( כניסת גלים למערה בים רוגשיפחית או לפחות שימנע , למערה

כי זוהי לא , לכאורה)י גם הזמין אותנו להתרשם מריח חזק של כלב ים לכאורה 'המערות לואיג

(.אלא תוספת לעדויות, להימצאותו של כלב היםמשמעית -חדהוכחה 

איתור אתרים המתאימים  : מטרות הסקר הושגו

או המלטה והנקה לאורך החוף  /למנוחה ו

להצבת סקירת אפשרויות , ומיפויםהישראלי 

.מצלמות

:משימות שעדיין עומדות בפנינו

מצלמות במקומות נבחריםהצבת 1.

ימית ומיפוי אזור ראש  -סקירה תתהמשך 2.

הנקרה

טנטורהאזור המערות בחוף מיפוי 3.

,  בונדונהי 'בעזרתו של לואיג, קשריצירת 4.

עם חוקרים מהארצות הגובלות לחופינו על  

מנת לבדוק אפשרויות להמשך הסקר מצפון 

.ומדרום

של אנשים  זה הוא פרי עבודה משותפת סקר 

מזמנם מתוך עניין ברווחתו של  רבים שתרמו 

.התודהולהם -באזורנו הים הנזירי כלב 



גיטרן מובהק
*עדי ברש

בטאי להכיר

Common guitarfish Rhinobatos rhinobatos

משפחה

Rhinobatidae-גיטרניים

.המובהק וגיטרן אטלנטיהגיטרן : גיטרניםהתיכון שני מינים של בים 

ביולוגי  תיאור 

שייכיםאינםאולם(עצמות-גרםולאסחוסבנוישלהםשהשלדדגים)סחוסדגיהנםהגיטרנים

שוחים,וחצימטרלאורךמגיעיםהגיטרנים.שטוחיםסחוסדגי–הבטאיםלקבוצתאלאלכרישים

הממוקמיםמיםסינוןחוריבזכותתזוזהללאהקרקעיתעללהישארויכוליםלקרקעיתקרוב

חלקאצלכמו,לנשוםבכדיבתזוזההצורךאתומונעיםלזימיםמיםשואביםאלוחורים.בראשם

.מהכרישים

איך מזהים

חורישניישהעינייםמאחוריהראשבמרכז.לגיטרההדומההגוףצורתבשלשמואתקיבלהגיטרן

והנחירייםהפה,הזימיםחריצי.והזנבהגוףמרכזלאורךעדיניםוקוצים,(ספירקולום)מיםסינון

.ביניהםלהבדילמאודוקשההמיניםשניביןקטניםהבדליםקיימים.התחתוןהגוףבחלקנמצאים

תזונה והגנה

הגנהמנגנונילהםאין.בחולהמסתתריםחוליותמחסריבעיקרוניזוניםהחוליבאזורחייםגיטרנים

אובמהירותלברוחיכוליםהםהגנהוכפעולת,גבםעלקוצניתבליטותשורתמלבדמיוחדים

החוריםרקכאשרלחלוטיןלהתכסותלהםמאפשריםראשםעלהסינוןחורי.בחוללהתחפר

.למיםחשופים

אזור מחייה

.'מ100שלעומקעדרדודיםממים,האטלנטיובאוקיינוסהתיכוןביםנמצאהמובהקהגיטרן

לראותניתןלנובמברספטמברביןמכןולאחר,הקיץבחודשיבעיקרנצפיםהבוגריםבישראל

עשרותלראותניתןהחוףעלבהליכה,למשלמיכאלבמעגן.מאודהרדודבחוףצעיריםגיטרנים

.אליהםמתקרביםכאשרלמיםחזרהבורחים,הרטובבחולצעיריםגיטרניםמאותואף

תופעה זו נצפתה גם  . גידול לגיטרנים צעיריםבית כי אזור זה משמש ייתכן 

. אולם בהיקף קטן יותר, ניצנים ואף בחיפהבחוף 

.ויקיפדיה: מקור. גיטרן בוגר



מחזור חיים

ואילו,שנים15הזכריםשלהחייםתוחלת.המובהקהגיטרןשלהחייםמהלךעלידועמאודמעט

שלמאוחרבשלבאולם,הרחםבתוךבביצהמתפתחיםהעובריםזהבמין.שנים24-כחיותהנקבות

משריצההנקבה.השחלהמנוזלחומריםמספיגתניזוניםוהוולדותהחלמוןשקנגמרההתפתחות

.בשנהפעמיים-פעםולדות10-4

מצב אקולוגי

דיגשלרבהבסכנהאותומעמידהלחוףהרבהקרבתו.הכחדהבסכנתמיןמוגדרהמובהקהגיטרן

המיניםשני,האחרוניםהעשוריםבמהלך.התיכוןהיםבכלמכמורתבדיגלוואיכשללרבותנדוגוהוא

כתוצאההנראהככל,התיכוןהיםשלהצפונייםמהחופיםלחלוטיןכמעטנעלמובאזורנוהמצויים

.במיוחדגדולהחופינולאורךשנותרוהפרטיםעלבשמירההחשיבותולכן,דיגמפעילות

!אסור על פי חוק–( ובטאים בכלל)גיטרנים דיג 

הסחוסדגהואהגיטרן.בהםלסחוראואותםלדוגואסור,חוקפיעלמוגניםוהבטאיםהכרישיםכל

,השנהכלנתפסיםשהסלפוחיםאףעל."סלפוח"הדייגיםבפימכונהוהוא,בישראלהנידוגהעיקרי

שלגדולותכמויותנתפסותבמכמורותגם.החוףבקרבתלגיטרניםייעודידיגמתקייםהקיץבחודשי

האפשריתבמהירותהגיטרניםאתלהחזיריש,מכווןבדיגמדוברלאזהשבמקרהלמרות.גיטרנים

.אותםלמכוראסור–מקרהובכללמים

הראשונה לחקור את  . רנוב'צבאוניברסיטת חיפה במעבדה של דן דוקטורנטית עדי ברש *

עדי . השניתואר נושא שהחלה לעסוק בו עוד ב, האקולוגיה של כרישים ובטאים בחופי הארץ

.פעילה בנוסף בסקרי דייגים ועבדה בפרויקטים שונים לשימור צבי ים בארץ ובעולם

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



מתכננים את הים
.מנהל אגף שטחים פתוחים בחטיבת מורשת ונוף–אנגרטניר 

פינת התכנון

שיעצבו את , תכנוניים גדוליםכמה מהלכים בתקופה האחרונה מתקיימים בישראל 

במטרה  אנו מלווים את המהלכים התכנוניים האלה . הים התיכון הישראלי בעתיד

בים  ( בתי גידול ומינים, שימור שטחים)להטמיע בהם את שיקולי שמירת הטבע 

.להלן תזכורת ועדכון סטטוס. התיכון

התכנון.אירופאיתוהנחיהבשותפותהתכנוןמנהלובהובלתביוזמתתכנון-הימיהמרחבתכנון1.

וכןממשלהמשרדיכמהעםיחדעובדיםאנושבהמצומצמתעבודהבוועדתמלווה,תחומי-רב

מתחומיםרביםיועציםובהםתכנוןמשרדיכמהמבצעיםעצמההעבודהאת.רחבההיגויבוועדת

אםברורלאעדייןאך,תכניתשתהיהייתכןהשניובשלבמדיניותמסמךיוכןהראשוןבשלב.שונים

.התיכוןהיםלשטחיא"תמאומנחהמסמךיהיה

היבטיועלביםהיוםהקייםהמצבאתהסוקר,הפרויקטשלהראשוןהשלבהסתייםלאחרונה

תיאורוכן('וכדמשפטייםהיבטים,ביטחון,ונפטגז,דיג,ונמליםספנות,סביבה)השונים

רחבמסמךערךהתכנוןצוות.לפרטןשניתןאלהלפחות,אלהבתחומיםלעתידהתכניות

:השארביןכוללהמסמך.מפותאטלסוכן'עמ1000-מלמעלהשליריעה

.היםבריאותמדד,האירופיתבקהילהכחולהצמיחה,אסטרטגיה-גאו,עולמימבט-מבואות

.הטבעיתהימיתהסביבה,הפיזיהמסד,והסביבתיהפיזיהמסד–ראשוןשער

,ביטחון,ימיתוחקלאותדיג,ספנות,תשתיות,ביםומשתמשיםשימושים-שנישער

.ומורשתארכיאולוגיה,ימיתוהכשרהתעסוקה,חינוך,ותיירותנופש,ספורט

.סטטוטוריקה,כלכלה,ורגולציהמשפט,רוחבסוגיות–שלישישער

מטעמיםלהעברהזהבשלבניתןלאעצמוהמידע,הממשלההנחיותפיעל,לצערנו

.ביטחוניים

.למסמךהרשותשלראשוניתהתייחסותהעברנובינתיים

משרדבאתרנוספיםפרטים.הישראליהתיכוןהיםסביבתאודותמידעמרכזמוקםהתכנוןלצד

http://www.moin.gov.il/Subjects/merchav-yami/Pages/process.aspx:הפנים

תחומי-רבצוותבאמצעותהאקדמיהשמקדמתהתיכוןליםכוללתתכנית-לישראלימיתתכנית2.

בעלי-מעגליםבכמהציבורבשיתוףמלווהגםהתכנית.אסיףשמאי'אדר'פרופבראשות,בטכניון

עבודתנערכה,התכניתשלוהיעדיםהמטרותנסקרוזהבשלב.רחבוציבורמומחים,עניין

.הערכהבתהליךשנמצאותלתכנוןמבניותחלופותפותחווכןהימיתהסביבהשלמיפוי



אנו מלווים גם עבודה זו במקביל לתכנון  . הפתוחה לכלל הציבור" אסדת מידע"לצד זה הוקמה 

. התכנוןשעורך מנהל המרחב הימי 

/http://msp-israel.net.technion.ac.ilהטכניון  נוספים באתר פרטים 

:2015ידיעון ספטמבר מתוך 

http://msp-israel.net.technion.ac.il/


האנרגיה,הלאומיותהתשתיותמשרדביוזמתעבודה-ונפטגזלחיפושיאסטרטגיתסקיר3.

ונפטגזלחיפושיאישוריםלמתןהמשרדמדיניותאתלקבועהיאהתסקירשלמטרתו.והמים

ועדתידיעלמלווההעבודה.הכלכלייםבמיםוכןהריבונייםבמיםאליהםהנלוותוהפעולות

העבודהשלהראשוןהשלב.וציבוריתרחבההיגויועדתוכןחבריםאנושבהמצומצמתעבודה

נוספיםפרטים.ביםהגידולבתילמיפויואגמיםימיםחקרמכוןשלמרשימהעבודהוכללהסתיים

:בקישור

http://energy.gov.il/Subjects/OilSearch/Pages/GxmsMniOilSearchSEA.aspx

ואגמיםימיםלחקרלמכוןהועברוג"ברטשערכנוהימייםהסקריםבמהלךשנאספוהנתונים

התיעוד:היםקרקעיתלמיפויבוהשתמשול"שחיאהנתוניםממסדחשובחלקומהווים(ל"חיא)

במפתהוטמעשערכנוהמחקרהפלגותבמהלךשנערךעמוקיםימייםגידולבתישלהוויזואלי

.שלהGIS),גיאוגרפימרחבימידע)ג"הממובשכבותל"חיאשיצרההתיכוןביםהגידולבתי

ימית-לשמירה על הסביבה החופיתבוועדה לקט מנושאים ימיים שנדונו 

חופיםלענייניבוועדהאושרההתכנית-ארגמןסירוניתמקטע,נתניהחוףמצוקישימורתכנית•

,החולהזנת,הגליםשוברישלושתהקמתלשלביותהמתייחסותרבותהערותעם(ף"ולחו)

שמדרוםהחופיםובפרט,סמוכיםחופיםעלהימיותההגנותהשפעתאתלצמצםבחינה,ניטור

.היםצביעלההשפעהלענייןג"רטעםהתייעצות,פולגנחלושמורתהאירוסיםלשמורת

,הלאומילגןמצפוןהמקוריתהתכניתאושרהדברשלבסופו-באשקלוןלדתייםהנפרדהחוף•

.המחוזעםותואמהבהתמכנושאנותכנית

הלאומילגןהמשיקיםנושאיםעלוליישובהכוללניתהתכניתעלהדיוניםבמסגרת-זרקא-איסר'ג•

ההערהימיתמבחינהדברשלבסופו!ביםגםאךביבשהשטחשכולללאומיגן.זרקא-איסר'ג

.הלאומיהגןבתחוםימילחינוךשימושלאפשרהייתההוועדהשלהיחידה

להגנתהמשרדלהתייחסותיועבר,ליםגםתתייחסוהניטורהעבודהתכנית-בחדרההגזקו•

יהיוהדבריםרובלמעשה.עומק'מ2ביםהטמנה,יצטרכולאאםצנרתלפירוקמנגנון.הסביבה

רשותבאישורהצפוניתהחיבוראפשרות.חיפהבמחוזיתרישויועדתשלעבודהתכניתבמסגרת

.(ן"רספ)והנמליםהספנים

לפתחחדרהעיריתליזמתבאשרף"בולחוכהיוועצותשהוגדרדיוןהתקיים-בחדרהמרינה•

עסקהדיון.חדרהנחללפארקשמדרוםבקטעגדולהשכונהלקידוםבמקבילהעירבצפוןמרינה

פרטניתיוזמהלקדםהאםעקרונידיוןוכןתייצרכזושמרינהההשפעותאתלהביןבניסיון

מכיווןהחלטהלמעשהאין.ומעגנותמרינותלנושאכוללמדיניותבמסמךלהתנותאו

.כוללתבבחינההצורךהובהראך,בהיוועצותשמדובר

http://energy.gov.il/Subjects/OilSearch/Pages/GxmsMniOilSearchSEA.aspx


2015ליל המדענים האירופי 

ליל המדענים

ואהובארציפרסוםמקבל,"המדעניםליל"

הזדמנותמהווה,הרחבהציבורעלמאוד

והגניםהטבערשותשלהסברהלאגףנהדרת

הציבוראתולשתףומסריםתכניםלהעביר

הנוף,הטבעלשמירתהנעשיתבעבודה

השנהנבחרהמדעחטיבתבסיוע.והמורשת

ואגמיםימיםלחקרהמכון-התחלתילפיילוט

הכרמלשלוההסברההחינוךמרכז.בשקמונה

עמדתהמדעניםבלילבמכוןוהעמידהתגייס

בסימןוכולהומגוונתבפעילותעשירההסברה

כללההעמדה.הימיתהסביבהשמירת

ימיתמפסולתעשוייםהמשפחהלכלמשחקים

עלמשחקמתוךוהסברהחוזרבשימוש

בפסולתשנמצאותהיצירתיותהאפשרויות

עלבתחנההמבקריםשמעובמקביל.הימית

וכן,ובכללהיםלצביובחוףביםהפסולתנזקי

הסביבהעלבשמירההרשותמאמציעל

.הימית

ולהסבירלהופיענמשיך–ההצלחהלאור

בהקשרהבאותבשנים"המדעניםליל"ב

.נוספיםובתחומיםהיםלשמירת

.מנהלת אגף הסברה, מוסקוביץי'מגנאגמזי : כתבה

הוא.2007שנתמאזובישראלאירופהברחבישנהמדימתקייםהמדעניםליל

,המדעמשרדבשיתוףזהערבמתקייםבישראל.הרחבלקהלמדעחגיגת

המחקרמוסדותפותחיםזהבערב.האירופיוהאיחודוהחללהטכנולוגיה

מפגשיםומציעיםהרחבלקהלשעריהםאתהארץברחבילמדעוהמוזאונים

,ומדעניותמדעניםעםהעינייםבגובה

הרצאות ושלל חוויות , סיורים במעבדות

.למבוגרים ולגיל הזהב, מדע לילדים

–בתמונות עמדת רשות הטבע והגנים בליל המדענים 

.בשקמונהבמכון לחקר ימים ואגמים 

.כרמלה"מחומנהלת -רינת רוסו : צילומה



להסרת זפת " אמץ מטר"אירוע 
שקמונהמהחוף הסלעי בשמורת 

במכון לחקר ימים ואגמיםרילובמעבדת , אקולוג ימי, אדליסטדור ר "ד

הים שלנו

קילוגרמים3.5-מפוקפק"עולםשיא"בישראלהחזיקהעשוריםכמהלפניעד

הזפת.השבעיםבשנותבחופינונמדדוחוליחוףשלרבועמטרכלעלזפתשל

ממיכליותובעיקרשונותמספינותשנשפך,נפטזיהוםשלהמוצקגלגולוהיאהזו

.בארץהזיקוקלבתיבדרכן

אותהלהסירואז(הרבהאו)קצתלקטר,בזפתמלאותרגלייםעםבחוףלהסתובבאזנהגנוכולנו

,השמחהלמרבה.בביתמצחיקיםסבתאפתרונותמיניכלאוסולר,בנזין,פלדהמברשותבעזרת

הספנותוארגוני-הסביבהלהגנתבמשרדוחופיםיםאגףובראשם-גופיםכמהמאזפעלו

לכךולדאוגוהרגולציההאכיפהאתלהגביר,ומיכוןנהליםלשפר,טובהחקיקהלייצרהעולמיים

בחוףהזפתבכמותובירידההישראליהחוףלאורךגדולותבכמויותנפטנשפךולאכמעטשכיום

בחוףכמושלא,זאתעםיחד.רבועלמטרבלבדגרם20-למתחתעד-גודלסדריבשניהחולי

נמצאיםעדייןישראלשלהסלעייםבחופים,יחסיתבמהירותונעלמתמתכלההזפתשממנו,החולי

שהוסרוזפתשלג"ק43נשקלו,למשלשקמונהשמורתבחוף.עתיקנפטזיהוםאותושלעקבות

.בזפת"מצופים"ממשהיוהשוניתמןוחלקיםבודדרבועממטר

היא  הזפת בחופים 

בעצם גלגולו של זיהום 

שבחול  בעוד . נפט ישן

הזפת עוברת בלייה  

על  , טבעית מואצת

החופים הסלעיים של 

ישראל עדיין ניתן 

.למצוא הרבה ממנה

אדליסטדור : צילם



ייחודיגידולבית-גידודמטבלאותהמורכבתמפוארתסלעיתבשוניתמתגאהשקמונהשמורת

הזפתהימצאות.הובררושטרםסיבותבשלהאחרוניםבעשוריםנעלמואותושבוניםשהחלזונות

לטפל,ואגמיםימיםלחקרמהמכוןחוקריםצוות,אותנועודדהומגווןעשירכהגידולביתבלב

פטישים.ממוכניםולאידניים,כימיקלייםולאפיזיים-פשוטיםאמצעיםנבחרוהמבצעעבור.בתופעה

בפייסבוקשגויסו,להםשאכפתחיפאיםבעיקר,ומתנדבים,שלנוהנבחריםהעבודהכליהיוואזמלים

(בחיפהליםהאדםביןהקשרלשיפורהאירופיהאיחודמטעםהפועל)"שלנוהים"פרויקטובמסגרת

.שלנוהעבודהכוחהיו

חילקנו."מטראמץ"באירועלהשתתףומתנדבותמתנדביםכשישיםהופיעו11.7.2015שבתביום

אתמהםהסירוהמתנדביםקצרההדרכהולאחר,אחדכלרבועמטרבגודללריבועיםהחוףאת

מזג.רבועמטר850-כשלכוללבשטחחוףרצועותשתינוקוהכולבסך.היוםבמהלךהזפת

יכלהלאאבל,ממנהלהיפטרלמאמציםהתנגדותהציגהאמנם,מצדה,והזפתמושלםהיההאוויר

כךGPS-בותועדו(למעלהראו)"אחרי"ו"לפני"בתמונותצולמושנוקוהריבועים.שלנוהרצוןלכוח

.שלוהמטרעםמתנדבכלשל"רוחניתבעלות"שלסוגשנתקבל

ואחרהמסלעעלשנותרוהכתמיםעלוהשמשהרוח,היםפעולתאחרמעקבכיוםמבצעיםאנו

התאוששותלהמשךדואג,מאיתנושקיבלהראשוניתהדחיפהלאחר,הימיהטבעשבההדרך

מעריכיםואנומתאיםפסולתסילוקלאתרפונתההזפתחיפהעירייתבסיוע.מהזיהוםהסביבה

אמנםשקמונה.לטוןטוןחציביןשלבמשקלזפתהוסרההניקיוןסבבישנישלבסיומםכי

שלהאחריםהסלעייםהחופיםאתגםאך,הנפטמזיהוםהרבהשחווהחיפהלמפרץקרובה

.בעתידכמוהונוספיםתולידהזההמבצעשהצלחתמקוויםואנו,זפתכתמימנקדיםישראל

טיפול של ( ימין)ואחרי ( שמאל)לפני שקמונהריבועים של מטר רבוע בשוניות 

.המתנדבים בזפת שהצטברה עליהם



מחלות אלמוגים בעידן של 
התחממות גלובאלית

רשות הטבע והגנים, אקולוג מפרץ אילת, אסף זבולוניר "ד–כתב וצילם 

חדשות מפרץ אילת

ברחביאלמוגיםשוניותשללהידרדרותןהעיקרייםמהגורמיםהןאלמוגיםמחלות

ולשינויהאלמוגיםלאוכלוסיותעצומיםלנזקיםגרמומחלות,הקריביבים.העולם

שרובמכיוון.השוניותאתשמאכלסיםהחייםובעליהאלמוגיםחברתהרכב

הגלובאליתההתחממותבהינתן,היםמיטמפרטורתלקשורותהאלמוגיםמחלות

בטמפרטורתקלהעלייהאפילושמספיקהומראותקודרותהןהתחזיות,הצפויה

.האלמוגיםמחלותשלעוצמתןאתלהכפילבכדי(C0.50)היםמי

גיאר"ד,רנדרפ-ארצייעלר"ד–עמיתייעםיחד,*מחקרערכתיהאחרונותהשניםבמהלך

מתפשטותאלמוגיםמחלותכיצדלהביןניסינושבו,סטוןלואי'ופרופלויהיוסי'פרופ,קטריאל

הגלובאליתההתחממותבהינתן,האלמוגיםשוניותעללהשפיעצפויותהןוכיצדובזמןבמרחב

בחשבוןשמביאחדשנימתמטימודלפיתחנו,זהבנושאשעסקוקודמיםלמחקריםבניגוד.הצפויה

ביחסנמצאיםבריאיםאלמוגיםהיכן–כלומר,המחלההתפשטותשלהמרחביהמרכיבאת

המחקרתוצאות.לחלותשלהםהסיכוייםעלמשפיעיםהמרחקיםוכיצדבשוניתחוליםלאלמוגים

שהוזנחחשובמרכיב)מידבקותמחלותהתפשטותשלהמרחבילמרכיבכימשמעי-חדבאופןהראו

הואלמעשה.המחלותשלההתפשטותהצלחתעלניכרתהשפעהיש(קודמיםבמחקריםלחלוטין

.האלמוגיםלשוניותהנזקואתהמחלותהתפשטותאתשמרסן"טבעימנגנון"לשמשעשוי

?המחקרנערךכיצד

האלמוגיםמחלתהתפשטותאחרעקבנושלמהשנהבמשך.רבהבדייקנותמופואלמוגיםאלפי

white-plague disease (WPD)בהםשנעשהגנרייםמתמטייםלמודליםבניגוד.ובזמןבמרחב

בהתפשטותהקשוריםהמרחבייםומהמרכיביםמהעונתיותהחוקריםהתעלמוובהםבעברשימוש

,הדבקהלתהליךהקשוריםהמרחבייםבמרכיביםגםשמתחשבמודלפותחזהבמחקר,המחלה

.טמפרטורהכגון,עליהלהשפיעהיכוליםסביבתייםובגורמיםהמחלהשלבעונתיותוכן

PLoSמחקר זה פורסם בכתב העת המדעי * Computational Biology  2015ביוני

(http://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1004151)

http://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1004151


מדויקתהכיבצורהלהעריךמנתעלmaximum-likelihood-הבשיטתשימושכאןנעשהלראשונה

לקשרמנתועל,האלמוגיםבשוניתשנאספוהרביםהנתוניםעלבהתבסס,במודלהמשתניםאת

כלשלההסתברותאתמחשבהמודל,למעשה.היםמיבטמפרטורתהצפוייםלשינוייםהמודלאת

.היםמיטמפרטורתובהינתןחוליםלאלמוגיםביחסבשוניתמיקומובהינתן,לחלותאלמוג

?טבעלשמירתחשובהזההמחקרמדוע

,בעולםרביםבמקומות,האחרוניםבעשורים

,לשוניותעצומיםלנזקיםגרמואלמוגיםמחלות

נחשבתהיםמישלהגלובאליתוההתחממות

.המחלותשלבשכיחותןלעלייהמשמעותיגורם

רקלא,היםמישלחריגותגבוהותטמפרטורות

האלמוגיםשלהרגישותאתשמגבירות

מידתאתגםמגבירותאלא,למחלות

כיוםיש,כןעל.הפתוגניםשל"אלימות"ה

נוספתעלייהכיצדלהביןברוראינטרס

התפשטותעלתשפיעהיםמיבטמפרטורת

שוניותעלההשפעותתהיינהומהמחלות

כיצדשמסביר,זהמחקר,בנוסף.האלמוגים

,ובזמןבמרחבמתפשטותאלמוגיםמחלות

שמטרתןשיטותלפיתוחבסיסלהוותעשוי

התפשטותמפניהאלמוגיםאוכלוסיותעללהגן

עלהמבוססנוסףמחקר,ואכן.המחלות

(פירסמנושטרםעבודה)זהמחקרתוצאות

התפשטותלנטרליחסיתפשוטהשיטהמדגים

מקומימידהבקנה,מידבקותמחלותשל

.בשונית

תחילת הופעת המחלה על ( A. )באלמוגי אבן במפרץ אילתwhite-plague disease-מחלת ה: בתמונות

-" S"; אזור בריא שעדיין לא נפגע–" H: "אלמוג חולה שחציו מת בגלל המחלהFavia( .B )אלמוג מהסוג 

ועל כמה שבועות אזור שמת לפני –" A"; באזור שהמחלה רק פגעה בו( אזור מת)שלד חשוף של האלמוג 
. מקבץ אלמוגים גושיים במפרץ אילת שנדבקו במחלה( C. )השלד החשוף התיישבו אצות



?ידייםבחיבוקהגדרעללשבתוניתןחסינותשלנוהשוניותהאם,כךאם

וכךגבוההבהןהאלמוגיםשצפיפותומגוונותיפותאלמוגיםלשוניותשואפיםאנו,ראשית!לאממש

רקהןאלמוגיםשמחלותמכיוון,בנוסף.(וצפוףמגווןליערבדומה)האלמוגיםשלהכיסויאחוזיגם

ויוצרים"חוברים"לאשוניםעקהשגורמילוודאיש,השוניותעלהמשפיעיםהעקהמגורמיחלק

הדמוגרפיהעלשמשפיעיםאחריםחשוביםבתהליכיםלפגועשעלולההפיכהבלתיפגיעהביחד

רבותפיתוחתכניותידיעלכיוםמאויםאילתמפרץ,הרבלצערנו.רבייהכגון,השוניותשל

.הזווהמיוחדתהעשירההאקולוגיתלמערכתהפיכיםבלתילנזקיםלהובילשעלולות

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



פקח מפרץ אילת, אבי גדליה: כתב

כיאילתהעירלפרנסיהיהנראה,הקודמתהמאהשלוהשישיםהחמישיםבשנות

בעיקר,דיגתוצרישלושיווקייצור,לתעסוקהיביא,במפרץהמקצועיהדיגתחום

והופעלנפתח"שימוריםלעיבודחרושתבית"אפילו.הארץרחבילכל,טונהדגי

.אילתהקטנהבעיר

...היסטוריהקצת

,בתלילותבמפרץהדיגתפוקתעלתה,מואץופיתוחיתר-דיגשלבמקריםלעתיםשקורהכפי

זניחתתוך,לפרנסתןבדיגשעסקומשפחותכמהשל"שיגעון"ל,מהותיתעסוקהמענףוהפכה

.המפרץבראשהדגהוהתמעטותהחופיםפיתוחעקב,הקפהברשתותהדיג

.תיירותינדלניליעדשהפך,בחוףאחיזתםלשימורלכלי,רווחדיגמאמצעיהפכוהעמידהרשתות

,שוניםחייםלבעלימוותלמלכודת,"רפאיםרשתות"המכונות,אלהרשתותהפכוהשניםברבות

.יםוצבי,כרישים,בטאים,שוניתדגיובעיקר

"חורים"מלאההייתה,אנגליהבחופילדיגאולישהתאימה,העתיקההמנדטוריתהדיגפקודת

הנוגעותתקנותבההתקיימולאלמשלכך.הבחנהוחסרפראידיגעםלהתמודדיכולתהמבחינת

למניעתברשת"עין"הגודל,הרשתותסימון,במיםדיגרשתלהנחתהמקסימליהזמןלמשך

באזוריםדיגאיסור,דיגרישיוןבעליהגבלת,שונותבעונותדיגעלאיסור,קטניםדגיםהילכדות

.וכדומהשונים

הדיגאגףשלנוכחותהיעדר,מבוקרלאמדיגכתוצאהמוגניםטבעלערכיגדוליםנזקיםבעקבות

לתמונהוהגניםהטבערשותנכנסה,הרגישאילתבמפרץזהבתחוםהאכיפהורפיסות,באילת

הדיגפקודתואכיפתבפיקוחפעולהשיתוףהדיגלאגףהציעההרשות.האלפייםשנותבתחילת

הדיגאגף,לפיקוחמספיקאדםכוחבהיעדר,ברוריםהיוהצדדיםלשניהיתרונות.אילתבמפרץ

הטבעבערכיהפגיעהלצמצוםהדיגבפקודתתסתייעהרשותואילו,אילתבמפרץלפיקוחיזכה

.המפרץבראש

רשות הטבע והגנים נכנסת לתמונה.

, לפקחי אגף הדיגג"רטכמה פקחי מונו , שלאחר מכןהעשור במהלך 

שימוש  שכלל , ובעיקר מניעת דיג בלתי חוקי, באכיפת פקודת הדיגוהחלו 

הצלחנו להתיש. היו רבים ומשמעותייםהישגינו . רשתות ומלכודות, דיגברובי 

התמודדות עם פגעי דיג במפרץ 
אילת



בדגישמותשעשוחוקייםהלאהמלכודותדייגיאת

אתשאיתרנובכך,בהןשנלכדוהרביםהשונית

.אותןוהחרמנושלהןההצבהנקודות

אתלעצורהצלחנודיגרוביבאמצעותדיגבנושאגם

.במפרץהדיגרישיונותחלוקת

חוקיהלאהדיגאתלחלוטיןכמעטעצרנוכןכמו

חוקידיגלאיסורוהבאנו,רשתותבאמצעות

עצומיםנזקיםשהסבוגריפהרשתותבאמצעות

.היםבקרקעיתהחייםלבטאיםולאלמוגים

ראשיבשכנועהיההרשותשלנוסףמשמעותיהישג

נמלכמורגישיםבאזוריםחוקידיגלאסורהדיגאגף

.א"בקצאהנפטונמלאילת

האתגרים שעוד לפנינו

מהותיותבעיותכמהעםלהתמודדהצלחנולאעדיין

ובראשונהבראשנובעותאשר,במפרץהדיגבנושא

ניתןשאותה,"המחוררת"המנדטוריתמהפקודה

חדשהמתאימהחלופיתבחקיקהורקאךלהמיר

הצבתזמןהגבלתכגוןנושאיםהכנסת.ומודרנית

קביעת,לרשתותעיןגודלקביעת,במיםדיגציוד

צמצוםואףהגבלה,במפרץלדיגאסוריםאזורים

.מתאפשריםלאעדייןהדיגרישיונותבעלי

הדייגיםמוליזמנו,החקיקהלשינויאופקבהיעדר

עבודהונהליסטנדרטיםקביעתבמפרץהרשומים

למשלכך.זאתשהגדרנוכפי-"בנינו"במפרץ

שתוצבמלכודתכלכיהמסחרייםלדייגים"הודענו"

מהמיםתוצא,ופרטיוהדייגשםעםתגיתללאבמים

באזוריםברשתותמלדוגיימנעוהדייגים.ותושמד

דיגסירתכינקבע,אלמוגיםשוניותקיימותשבהם

אוחיים,ליםאותםתשיב,מוגניםחייםבעלישלכדה

בעלונלכדובמידה,לחוףהסירההגעתלפני,מתים

עלהרשותלפקחימידיתיקראו,ופצוענדירחיים

.ימי-התתבמצפהוהשגחהלריפוילהעבירומנת

,מהמיםרפאיםרשתותהוצאתמבצעיקיימנו,בנוסף

חייםבעלישלהקטלמהמשךלהימנעמנתעל

.אלוברשתות

דגי שונית לכודים  : למעלה

מלכודות דגים שהוחרמו: למטה

טופיקיאןוחן הפנרראובן –צילום 



דיג עממי  

שיטכליממאותוהןמהחוףהןעממידיגהתפתח,אילתבמפרץהמורשההחוקילדיגבנוסף

ברישיוןצורךללאלדוגמורשיםהיוקטניםשיטכליאותם.במפרץודיגלפנאיהמשמשיםפרטיים

הואאףגרם,להמוניהפיכתומעצם,הזההחובביםדיג.שיטלכליחכותשלושעדבאמצעות,דיג

או,האלמוגיםבשמורתמדיגאלהחובביםדייגיםנמנעולפחות.במפרץהדגהשלנוסףלדילול

,הרדודיםבעומקיםהמוגניםבדגיםפגיעהלפחותנמנעהכך.היםבעומקרקדגוו,היבשתבמדף

.הדייגיםסירותשלמעוגניהן,במפרץהרדודותהאלמוגיםבשוניותפגיעהנמנעהוכן

עלשנערכודיגוביקורות,החופיהדיגבמוקדימוגניםדגיםדיגאיסורשילוטבאמצעותהסברה

.במפרץמוגניםטבעבערכיהפגיעהאתמאודצמצמו,החובביםדיגסירות

רשתות רפאים

אבי גדליה–צילום 

לסיכום

.ודועכתהולכתבמפרץהמסחריהדיגתופעת

אתנוטשיםאשרהמקצועייםהדייגיםמספר

בלעדיתפרנסהיכולתבהיעדר,וגדלהולךהתחום

העוסקיםאלהנואשות,זאתעםיחד.זהבתחום

אחרלתוראותםמובילה,מקצועיבדיגעדיין

מתפרנסהגדולחלקם.חדשיםדיגוציודשיטות

.בלבדחלקיבאופןזהמענף

נדירמפגשאילתמחוזבמשרדיהתקייםלאחרונה

.המחוזנציגיביןלהמסחרייםהדייגיםקבוצתבין

עוינותםאתלהפיגובראשונהבראשנועדהמפגש

מצדנווניסיון,הרשותכלפיהדייגיםשלוחששם

פעילותעלוהבקרההפיקוחמנגנוניאתלשכלל

.שלהםהדיג

:לעתיד כפולהשאיפתנו 

לקדם חקיקה יעילה ומקיפה שתחליף את •

.פקודת הדיג הישנה

לצמצם את תחום הדיג המקצועי המורשה עד  •

.להיעלמותו המוחלטת



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

פינת המציל

עם משוט אחד , ללא מעקה או מפרש, ַחַסֶקה  סירה שטוחה

שמשיטים אותה כשהם  , משתמשים בעיקר מצילים בחופי רחצהשבה , צדדי-דו

(3,2).עליהעומדים 

שצורתה מזכירה את , הראשית של הדגשהיא העצם , שפירושה ִאְדָרהحسكة : מערבית

(4)".מין סירת תחרות קלה"אחד הפירושים של המילה בערבית הוא . צורת החסקה

כולנואםספק.בארץהחופיםמנוףלחלקמכברזהשהפךהצלהככליהחסקהאתמכיריםרובנו

.מעטההצלהככליכיוםשיעילותהישראליתבהמצאהשמדוברלכךמודעים

סירהלבנותהחליט,בהכשרתונגרגםשהיה,אילם-חירשמציל,אלחסוףשלמה,השלושיםבשנות

אתלסובבהיהיכולשהמצילכך,הצדדיםבשניחרטוםעםסירהבנההוא.המציליםלצורכישתתאים

.במהירותהשנילצדולחתורגופו

במשקלולאזןלתמרןיכולהיהוהמציל,במיםשקעלאהחרטוםולכן,קעורההייתההסירהתחתית

מציליםבקרבללהיטבמהרההפכה,ודיקטעץהעשויה,הסירה.הגליםעלהחסקהתנועתאתגופו

.מפיברגלסהחסקהאתלבנותהחלוהשניםבמהלך.הארץבחופי

בכללהימצאשחייבההצלהככלינקבעהוהחסקהבארץההצלהאתהמסדיר(5)צויצא1965בשנת

בכלישמדוברמכיווןלהצלהבחסקהמשתמשיםואיןכמעטכיום.ההצלהלגלגלבנוסףהצלהסוכת

שובריוביןואילתהכנרתכמושקטליםמתאיםהוא)המתרחציםביטחוןאתהמסכןומגושםכבד

שנותןיםואופנועלתפעולוהקלהקלההצלהגלשןהםהחסקהאתשהחליפוההצלהאמצעי.(גלים

סוכתחצראתמקשטותעדייןשהחסקותכך-שינוטרםהחוקאתאך.רחוקותלהצלותפתרון

.ההצלה

כמעטהיאכאמורשבפועללמרות,החסקהבתפעולגבוההמיומנותנדרשתמצילתעודתלקבלכדי

,גלים–היםאתלהביןויכולתגבוהגופניכושרשדורשבכלימדוברשכןמה.להצלהבשימוששאינה

.'וכוזרמים

גליםאוהב לחתור עליו ולתפוס מאוד זהו כלי שאני אישית 

אבל משתדל לא , הנדרשתהעמידה הזקופה והטכניקה בגלל 

.במיםלים כשיש אנשים איתולהיכנס 

פה אין מפרש מתוח ואין גם מעקה

(1)אבל מאוד בטוח אצלי בחסקה

?האמנם

:מקורות

משה  : לחן, טהרלביורם : מילים. היםלהקת חיל " חסקה". 1

וילנסקי

ויקיפדיה. 2

ויקימילון. 3

שנער   -עברי של איילון-המילון הערבי. 4

מגישי  , פקחים, סדרנים, מצילים)צו הסדרת מקומות רחצה . 5

1965-ו"התשכ, (עזרה ראשונה



סרגוסים
*אורי פריד

עלילות דגים

אניהפעםגםהקודמתלכתבהבדומה

דגיםקבוצתבפניכםלהציגבוחרת

הראשוניתבהצצהשתראומאודשסביר

אני.הסרגוסים-למיםמתחתביותר

משוםהאלוהמיניםאתלהציגבוחרת

מיניםאינםהם!מאודמאודנפוציםשהם

מחברתחשובחלקומרכיביםנודדים

להכירכשלומדים.שלנוהמקומייםהדגים

במערכותגםכמו,הימיתהמערכתאת

אתכלקודםלהכירחשוב,יבשתיות

האלוהמינים.ביותרהשכיחיםהמינים

אךהאוכלוסייהלכללמוכריםפחותהרבה

נכנסיםכשאנחנולידםרוחציםכולנו

.למים

הסרגוססביר שנראה את  , במבט ראשון מתחת למים

Diplodusהמשורטט  sargus)) , לו נקודה שחורה אשר

כלל ניתן להבחין גם בפספוס העדין והיפה שיש לו על הגוף ובעיטור שחור בדרך . בגבעול הזנב

, אם יצא לכם לחטוף ביסים קטנים ברגלים בעת שכשוך במים הרדודים. בקצה סנפיר הזנב

Diplodus)הפסים סרגוסהתבוננות מעמיקה תגלה לנו גם את . ה האלה'מדובר בחבר cervinus) 

מכוסה כולו בפסים  : ואכן כשמו כן הוא. או חדדפיג׳מה , זברה: העממייםבשלל שמותיו או 

במחיה  מין נוסף המתאפיין . שחורים ולבנים שהופכים אותו בולט לעין האנושית מתחת למים

Diplodusהכתפיהסרגוסהוא ( אך לאו דווקא)במים עמוקים יותר  vulgaris)  .) לזהות אותו ניתן

.בנוסף לנקודה השחורה בגבעול הזנב"( הכתף)"השחור המופיע מאחורי הראש בזכות הפס 

כללי ניתן לומר כי הסרגוסים ניזונים בשלבי חייהם הצעירים מאצות ובבגרותם באופן 

זו אל תצפו מסיבה (.  (Zoobenthosפני הסלע -בעלי חיים קטנים הנמצאים עלממגוון 

מוצאיםשם הם , אלא דווקא בבית הגידול הסלעי, אותם בסביבות קרקע חוליתלמצוא 

לרוחב הבולטים פסים במאופיין הפסים סרגוס

גם  . משורטטיםסרגוסיםלהקה של ברקע . גופו

פסים אחד סרגוסבטבע נראה הרבה פעמים 

.  משורטטיםסרגוסיםבין 
לקישור למקור הקליקו על התמונה

https://www.flickr.com/photos/philippeguillaume/4034719261
https://www.flickr.com/photos/philippeguillaume/4034719261


:על הכותבת

שרון וסטודנטית  ה"במחוהיא מדריכה אורי פריד 

באוניברסיטת תל לזואולוגיה לתואר שני מהמחלקה 

אקולוגיה של חברת הדגים  "נושא מחקרה הוא . אביב

מבצעת בים על היא ואת עבודת השטח " החופיבאזור 

סקרים  : תחומי פעילות נוספים שלה כוללים. דיגסירות 

מחקר , וניטור של חברות דגים לאורך חופי הארץ

.החופי והימיבאזור ושמירת טבע , הדיגניהול על 

.מסתורמקומותושללמזוןשלשפע

כך,מורכבכךכלהואהימיהמזוןמארג

הטורפיםהםבדיוקמילקבועמאודשקשה

לומרניתןספקשלצלללאאך.שלוהטבעיים

הדייגיםבקרבמבוקשיםדגיםהםשהסרגוסים

בשווקיםנסחרהוא.והחובביםהחופיים

אותולמצואנדיראךהדייגיםובמעגנות

.במסעדות

.וגדולותקטנותבלהקותחייםהסרגוסים

בחודשיבמיוחדאך,השנהכללאורךנפוצים

ומסכהשנורקלבאמצעות,זובעונה.הקיץ

ביןמסתתריםצעיריםפרטיםגםלמצואתוכלו

גם,הדגיםרובכמו.(מומלץ)הרדודיםהסלעים

.חייהםבמהלךמינםאתמשניםהסרגוסים

מזכרמינואתהמחליףפרטשלהתופעה

לזכרומנקבהProtandryנקראתלנקבה

Protogyny.כזכרחיואתמתחילסרגוס

הרווחתההנחה.לנקבהיהפוךיותרומאוחר

בכךיתרוןמקנהזהבאופןהמיןשהחלפתהיא

ולכןביציםיותרלהכיליכולהגדולהשנקבה

.בחייםיותרמאוחרבשלבלנקבהלהפוךעדיף

ניתן להבחין , בנוסף לנקודה השחורה בגבעול הזנב

המאפיין את המין " הכתף"בבירור בפס השחור באזור 

. הזה

לקישור לתמונה המקורית  . מקור התמונה ויקיפדיה
הקליקו על התמונה

מלבד הנקודה השחורה בגבעול הזנב . משורטטסרגוס

אשר  , ניתן להבחין בפסים הדקים לרוחב גופו של הדג

.משורטטסרגוסהעניקו לו את השם 

לקישור לתמונה המקורית  . מקור התמונה ויקיפדיה
הקליקו על התמונה

https://it.wikipedia.org/wiki/Diplodus_vulgaris
https://it.wikipedia.org/wiki/Diplodus_vulgaris
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diplodus_sargus_acqmilano.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diplodus_sargus_acqmilano.jpg


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

מהנעשה בעולם

...חדשות טובות מהנעשה בתחום שמירת הטבע הימית בעולם

30%לפחותעלמלאבאופןולהגןהימיתהסביבהלשימורהעולמייםהמאמצים

זילנד-ניושלבהכרזתהמשמעותיחיזוקלאחרונהקיבלווהאוקיינוסיםהימיםממי

באוקיינוסשלההכלכלייםהמיםבתחומיימיתשמורהשלהקרובההכרזתהעל

.(השקטהאוקיינוס)הפאסיפי

Kermadec,זושמורה Ocean Sanctuary,עלמשתרעת,זילנד-ניושלהכלכלייםבמימיהנמצאת

550,000–כהוא,השוואהלשם,צרפתשלגודלה)ר"קמ620,000וגודלהמהם15%–כפני

(!ר"קמ

150–כ,צביםמיני3,דרכוהנודדיםולווייתניםדולפיניםמיני35-כמאכלסהימיתהשמורהאזור

מצוייםהשמורהקרקעיתעל.חוליותוחסריאלמוגיםשלמיניםומאותציפוריםמיני39,דגיםמיני

.בעולםמהעמוקים"(מחפורת)"שקעוכןמימיים-תתגעשהריעשרות

הימיתהשמורהבמפת

Kermadec Ocean Sanctuary

רכסיאתבהגדלהלראותניתן

אתוכןימיים-התתההרים

,העמוקההימיתהמחפורת

מ"ק10כמעטשללעומקהמגיעה

הטבעשמורת!היםלפנימתחת

לשמורהמצטרפתהחדשההימית

לאוסטרליהמזרחמצפוןהוותיקה

שלהשמורה,זובמפההמסומנת

Greatהגדולההמחסוםשונית

Barrier Reef.

: מקור

http://mfe.govt.nz/sites/default/files/m

edia/Marine/MFE7910_A4_Brochure

_LR.pdf

http://mfe.govt.nz/sites/default/files/media/Marine/MFE7910_A4_Brochure_LR.pdf


בתחומילחלוטיןהאסורים,וחובבניתיירותי,מסחרימדיגמלאהלהגנהזוכההזההגדולהמגוון

.לחלוטיןאסורההיםמקרקעיתמחצביםשלוכרייהונפטגזשלהפקה,קידוחיםגם.השמורה

חייםבעלימגווןומשמרהמאכלסעצוםימישטחלשמרזילנדים-הניושלשהעדפתם,לקוותנותר

–התיכוןביםישראלכולל-גדוליםיםשטחישלהןנוספותלמדינותהשראהתשמש,גדולוצמחים

!הבאיםהדורותלטובתטבעשמורותעללהכריזאותןותעודד

exclusiveביםמדינהשלהבלעדיהכלכליהאזוראו,כלכלייםמיםמהם economic zone EEZ))

?לישראלקשורזהואיך

,מדינהמחוף(מ"ק370)ימייםמיילים200עדהנמשךהימיהאזורהינם,EEZאו,כלכלייםמים

לניהול,לחיפושמיוחדותזכויותלמדינהובו(טריטוריאלייםמים)שלההריבונייםהמיםלגבולותמחוץ

זועובדה.המלאלניצולםועדהיםמשאביכלשלהמלאמשימורם–ימייםבמשאביםולשימוש

.מחופיהרבבמרחקטבעשמורתעללהכריזזילנד-לניואפשרה

שלהיבשתימשטחהיותראףגדולהתיכוןביםישראלמדינתשלהכלכלייםהמיםשטח-ואצלנו

במיםנמצאים,ולוויתןתמרכמו,התיכוןביםישראלשלהגדוליםהגזשדות!עצמההמדינה

ששטחלמרות.ישראלשלהחוףלקומערביתקילומטריםעשרותבמרחק,המדינהשלהכלכליים

,מימיהכאלאליהםמתייחסתישראל,ם"באוהוכרולארשמיתעדייןהוכרזלאהכלכלייםהמים

מתייחסזהבעיתוןהמתוארישראלשלהימיהמרחבתכנוןגם.בשטחםהמצויהגזלהפקתופועלת

.שלההריבונייםלמיםרקולא,ישראלשלהכלכלייםהמיםלשטחי

בישראלהטבעשמירתחוקיכיום

,הכלכלייםהמיםשטחעלחליםאינם

עלבהםלהכריזניתןשלאכך

אלהכמוימיותטבעשמורות

,ישראלחופילאורךלנוהמוכרות

אחריםפתרונותלמצואועלינו

.הכלכלייםהמיםסביבתלשימור

הכלכלייםהמיםשלהמערביגבולם

המדינה,קפריסיןעםבהסכמהנקבע

ביםכלכלייםמיםלהשגם,השכנה

עדייןאיןלישראלאולם,התיכון

הכלכלייםהמיםגבולותעלהסכמה

מצפוןשכנותיה,ומצריםלבנוןעם

.ומדרום

מסומן בקו ( טריטוריאליים)גבול המים הריבוניים . מפת זכויות הגז והנפט במימיה הכלכליים של ישראל

(.ר"קמ27,000–כ)שימו לב לגודל השטח של המים הכלכליים של ישראל בים התיכון . שחור

לצפייה בהגדלה  

הקליקו על התמונה



תודה רבה



מסומן בקו ( טריטוריאליים)גבול המים הריבוניים . מפת זכויות הגז והנפט במימיה הכלכליים של ישראל

(.ר"קמ27,000–כ)שימו לב לגודל השטח של המים הכלכליים של ישראל בים התיכון . שחור

חזרה לכתבה


