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 שטח המרחב הימי של ישראל גדול יותר מהמרחב היבשתי ועומד על 

 55,155-קמ"ר הם מים טריטוריאליים וכ   4,126  -קמ"ר, מהם כ   59,010  -כ 

 ר מים כלכליים.  “קמ

אטלס מפות המרחב הימי של ישראל, הינו אחד התוצרים המרכזיים במסמך 

המדיניות ובעל חשיבות רבה לגיבוש מדיניות וכלי ניהול למרחב הימי. 

האטלס מציג מגוון רחב של מידע מרחבי מסוגים שונים, אשר נאסף ע"י צוות 

רב תחומי וגדול, המורכב ממומחים הפועלים במסגרת צוות התכנון לגיבוש 

מסמך המדיניות. המיפוי בשכבות, מאפשר בחינה של מערכות היחסים 

המרחביות בין המשתמשים השונים במרחב הימי ובינם ובין מרכיבי הסביבה 

 הפיזית והטבעית של הים.

( וכולל GIS, מבוסס על מערכת מידע גיאוגרפי ) המידע המוצג באטלס המפות

שכבות מידע בנושאים שונים של המרחב הימי וקו החוף, בממשק בין   41  -כ 

(. שכבות המידע באטלס המפות, מבטאות מיפוי של 5הים ליבשה )טבלה  

 מידע מרחבי מסוגים שונים0

 מיפוי של היבטים פיזיים, סביבתיים ותשתיות הקיימים במרחב הימי. .1

מיפוי במבטא פעילויות של משתמשים במרחב הימי וקו החוף להן אין  .2

 ביטוי פיזי קבוע, כגון0 מסדרונות שיט, אזורי דיג.

מידע סטטוטורי מסוגים שונים, כגון0 תכניות מתאר מכוח חוק  .3

התכנון והבניה, שטחים ביטחוניים סגורים המוגדרים בצו של מפקד 

 חיל הים מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום.

מיפוי מגמות פיתוח ותכנון שונות במרחב הימי שאינן מעוגנות  .4

סטטוטורית, כגון0 שמורות טבע ימיות מוצעות ושטחים עתידיים 

 לחקלאות ימית.

כולל נתונים וקטורים )נקודות, קווים ופוליגונים( וראסטריים.  אטלס המפות

 המידע מעוגן לרשת ישראל החדשה ומקורותיו העיקריים הם0

 מינהל התכנון. .1

 הפורום למידע גיאוגרפי. .2

 בסיס נתונים טופוגרפי לאומי.  –המרכז למיפוי ישראל  .3

חקר ימים ואגמים   ;משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים  .4

 לישראל, המכון הגיאולוגי לישראל והמכון הגיאופיסי לישראל.

 יצירה ודיגיטציה של שכבות מידע מרחבי. –צוות התכנון  .5

חברי ועדת העורכים0 המשרד להגנת הסביבה )היחידה הארצית להגנת  .6

הסביבה הימית(, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד התחבורה 

ן, משרד הביטחון )תחום הידרוגרפיה בחיל הים(, רשות הטבע “ ורספ 

 והגנים )משקיפים(.

 גופים נוספים מהם התקבל מידע שמפורט ומוזכר במפות הרלוונטיות. .7

 שכבות המידע המרחבי החדשות שנוצרו על ידי צוות התכנון כוללות0  

ידי צוות התכנון, -רוב השכבות החדשות שנוצרו על –שכבות וקטוריות  .1

התבססו על דוחות מדעיים, סקרים ומקורות נוספים הכוללים 

קואורדינטות. בין השכבות שנוצרו ניתן למנות0 שכבת הניטור במרחב 

הימי, קווי הסכם מדיניים בים ועוד. תצלומי אוויר )עדכניים לשנת 

ס"מ( של אזור קו החוף, היוו   1.52* 1.52( ברזולוציה גבוהה ) 5104

 בסיס נתונים נוסף ליצירת השכבות.

 מפות ראסטריות הינן תוצר אינטרפולציה. –שכבות ראסטריות  .2

 

 

שכבות המידע בהן נעשה שימוש לבניית האטלס, עברו בקרת איכות ועדכון 

 על ידי צוות התכנון0

   נתונים מרחביים עברו בקרת איכות ויזואלית/  –נתונים מקוריים

טופולוגית של יועצים מהתחומים השונים. בתהליך זה עודכן חלק 

 מהמידע וחלקו נפסל.  

   חלק מהשכבות נמצאו כלא עדכניות. תהליך   –עדכון שכבות קיימות

עדכון השכבות התבסס על נתונים עדכניים, כגון0 תצלומי אוויר, 

 התייעצות עם משרדי ממשלה וגופים נוספים.  

המרחב הימי של ישראל המוצג במפות, גובל באזורים ימיים של מדינות 

אחרות0 לבנון, קפריסין ומצרים. גבולות ההתייחסות של המיפוי מבטאים 

את הסכם התיחום מול קפריסין, קו המחלוקת אל מול לבנון וקווי הסטטוס 

 (.0קוו בין ישראל ורצועת עזה )איור 

( שיהיה נגיש לציבור GISאטלס מפות המרחב הימי, הינו מאגר מידע מרחבי ) 

במסגרת מאגר המידע הימי הלאומי המוקם כיום במנהל התכנון במשותף עם 

המשרד להגנת הסביבה ומשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. 

 511  -מסמך זה הינו ביטוי גרפי למאגר המידע המרכיב את האטלס וכולל  כ 

 מפות נושאיות של המרחב הימי בקני מידה ורמות פרוט שונים0

מפות נושאיות הכוללות בתוכן יחס לכל המרחב הימי    –  1:110,000 .1

 .0של ישראל על גבי גיליון יחיד הממוספר 

סידרת מפות המתארות נושאים במרחב הכולל את קו    –  1:100,000 .2

החוף ותחום המים הטריטוריאליים על גבי שלושה גיליונות, צפון 

 .50, דרום ממוספר 55, מרכז ממוספר 50ממוספר 

סידרת מפות המתארות נושאים באזור החוף ותחום    –  1:10,000 .3

 גיליונות מצפונה ועד דרומה. 04המים הרדודים על גבי 

סידרה של מפות המציגות מידע סטטוטורי ותשתיות    –  1:10,000 .4

 במוקדי פיתוח מרכזיים לאורך החוף.  

 

המפות הנושאיות מוצגות בקני המידה המיטביים עבור הנושא ואת מידת 

הפירוט והפריסה המרחבית שלהן. למשל, נושא "מערך הגז הטבעי במרחב 

 00521,111הימי0 חיפוש, הפקה והולכה" מוצג הן במפה בקנה מידה  

המתייחסת למרחב גדול יותר וכוללת את כל המרחב הימי של ישראל, הן 

ה   ד י מ ה  נ ק ב ה  פ מ 0ב 0 0 1 1 , 1 1 ם   1 י מ ה ו ף  ו ח ה ם  ו ח ת ב ת  ד ק ו מ מ ה

הטריטוריאליים ומאפשרת את הצגת מתקני החוף, והן במפה בקנה מידה 

המתארת את התשתיות בפירוט הרב ביותר. לעומת זאת, נושא   0051,111

ה"דיג וחקלאות ימית", אשר רובו ככולו מתבצע בתחום המים הרדודים, 

 בלבד. 00011,111יוצג בקנה מידה 

 מבוא
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 מפות האטלס :1טבלה 

 

 שם המפה
 קנה מידה

1:110,000 1:100,000 1:10,000 

   V מפתח מפות 

 V  V בתימטריה

   V גבולות

   V סיכונים גיאולוגיים

   V מאפיינים סדימנטולוגיים של קרקעית הים

 V V  הסביבה הטבעית

   V בתי גידול

 V V V ניטור סביבה ימית

 V V  זיהום ים0 מקורות יבשתיים, מוצאים לים ואתרי הטלת פסולת בים

 V V  שטחים סגורים בים

 V V V תחבורה וספנות

 V V V מערך הגז הטבעי במרחב הימי0 חיפוש, הפקה והולכה

 V V  תשתיות אנרגיה והתפלת מי ים

   V V ימית-כבלי תקשורת תת

   V   דיג וחקלאות ימית

 V V  חינוך וספורט ימי

 V     ארכיאולוגיה ומורשת

  V   גבולות המחוזות ומרחבי תכנון

 V   תכניות מתאר ארציות

 V   תכניות מתאר מחוזיות

 –V  קיימת מפה בקנ"מ הנתון 

 תכניות מפורטות

1:10,000  

 מתקן עיקרי  אזור התמקדות

 מתקן התפלה  עכו

 נמל חיפה ומתקנים סמוכים  חיפה

 תחנת כוח אורות רבין  חדרה

 מתקן התפלה  מכמורת

 תחנת כוח רידינג  תל אביב

 מתקני התפלה  פלמחים ושורק

 נמל אשדוד ומתקנים סמוכים  אשדוד

 תחנת כוח רוטנברג  אשקלון
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 מידע מרחבי ומקורותיו :1טבלה 

 

 1:10,000 1:100,000 1:110,000 מקור המידע שם השכבה שם מפה

 מפת בסיס

 גבול ישראל
 מינהל התכנון

v     

 תחום רשות מקומית ביבשה

 כבישים ראשיים

 המרכז למיפוי ישראל

 גבול מים סמוכים של ישראל

 גבול מים טריטוריאליים של ישראל

 רצועת עזה -קו סטטוס קוו ישראל 

 מצרים -קו סטטוס קוו ישראל 

 תיחום האזור הכלכלי הבלעדי
 (EZZקפריסין ) -ישראל  

 בתימטריה
חקר ימים ואגמים לישראל,                        

 משרד התשתיות הלאומיות, 
 ETOPO1האנרגיה והמים, 

 חיל הים שטחים סגורים בים סביב רצועת עזה

 קו גבול האזור הכלכלי הבלעדי המוסכם
 קפריסין –ישראל 

 ממשלת ישראל וממשלת קפריסין

 משרד ראש הממשלה גבול מדינות מזרח ים התיכון

 משרד החוץ לבנון -קו תיחום ישראל 

 צוות תכנון המרחב הימי 5104קו חוף מעודכן 

 מפתח מפות

00521,111 

     v צוות תכנון המרחב הימי
00011,111 

0051,111 

0001,111 

 בתימטריה בתימטריה
חקר ימים ואגמים לישראל,                        

 משרד התשתיות הלאומיות, 
 האנרגיה והמים, רשות הגז

v   v 

 גבולות

 ממשלת ישראל קו תיחום שטרם סוכם

v     
 המרכז למיפוי ישראל רצועת עזה –קו תיחום מצרים 

 קואורדינטות
 ממשלת ישראל, ממשלת קפריסין, 

 ממשלת לבנון

 סיכונים גאולוגיים

 5.2-9.1מגניטודה 

 המכון הגיאולוגי לישראל
v     

 העתק נורמלי

 חשוד כהעתק נורמלי

 המכון הגיאופיסי לישראל שבר החלקה חשוד כפעיל

 העתקים יבשתיים

 חופים פגיעים לצונמי

מאפיינים סדימנטולוגיים   
 של קרקעית הים

 חול

חקר ימים ואגמים לישראל,                       
 משרד התשתיות הלאומיות, 

 האנרגיה והמים
v     

 טין

 חרסית

 קלציום קרבונט

 פחמן אורגני

 הסביבה הטבעית

חקר ימים ואגמים לישראל,                        קניון אכזיב
 משרד התשתיות הלאומיות, 

 האנרגיה והמים

  v v 

 מצע קשה

 צוות תכנון מרחב ימי קו חוף סלעי

 מצוק החוף
 המרכז למיפוי ישראל 

 נחלים

 גן לאומי מוכרז

 רשות הטבע והגנים

 גן לאומי מאושר

 גן לאומי מופקד

 גן לאומי מוצע

 שמורת טבע מוכרזת

 שמורת טבע מאושרת

 שמורת טבע מופקדת

 שמורות טבע מוצעות

 חוות הדגרה של צבי ים

 בתי גידול בתי גידול 
חקר ימים ואגמים לישראל,                       

 משרד התשתיות הלאומיות, 
 האנרגיה והמים

v     

 ניטור סביבה ימית

חקר ימים ואגמים לישראל,                        ניטור לאומי
 משרד התשתיות הלאומיות, 

 האנרגיה והמים
v v v 

 סקר אסטרטגי ים עמוק

 סקרים אפיזודיים
 המשרד להגנת הסביבה 

 וחקר ימים ואגמים לישראל

 גופי ניטור פרטיים גופי ניטור פרטיים



VII  5102טיוטה נובמבר 

 המשך –שכבות ומקורות המידע  :1טבלה 

 

 1:20,000 1:100,000 1:250,000 מקור המידע שם השכבה שם מפה

זיהום ים: מקורות 
יבשתיים, מוצאים לים 
 ואתרי הטלת פסולת בים

 נחלים
 המרכז למיפוי ישראל 

  v v 

 אזור סכנת נפלים וחומרי נפץ

 טווח רדיוס הזיהום סביב מוצא

 המשרד להגנת הסביבה 

 מקורות זיהום ים יבשתיים

 מוצא מי קירור )תחנת כוח(

 נקז עירוני

 סניקת מי ים

 צינור מוצא בים

חקר ימים ואגמים לישראל,                 אלפא ואפסילון
 משרד התשתיות הלאומיות, 

 שטח הטלת פסולת בים האנרגיה והמים 

 שטחים סגורים בים

 סגור תמידית

 v v   חיל הים

 סגור בתנאים מסוימים

 אזור מותר לדייג בתנאים

 אזור סכנת נפלים

 נתיב מעבר דייגים

 תחבורה וספנות

 v מרינות ומעגנות

v v 

 המרכז למיפוי ישראל 
   מכשולי ניווט

 נקודה עגינה

 רשות הספנות והנמלים

v 

   שטח עגינה

 איסור עגינה

v 

 גבול תחום נמל

 מספר כלי שיט ממוצע שנתי העוברות בנתיב

 נתיב שייט

 תחום מגבלות שייט

 שדה תעופה
 v רשות התעופה האזרחית

 שטח מגבלות בניה של שדה תעופה

 מערך הגז הטבעי 
 במרחב הימי: 

 חיפוש, הפקה והולכה

 ח 02תמ"א  –מתקן ימי לקבלת גז טבעי 

 משרד התשתיות הלאומיות,
 האנרגיה והמים

v v 

v 

  –מתחם ימי לרצועת תשתיות גז טבעי 
 ח 02תמ"א 

 צנרת הולכת גז טבעי בים

PRMS מתקן הפחתת לחץ 

 מתקן קבלת גז טבעי

 אסדות טיפול בגז טבעי

 קידוחים  

 זיכיונות

 תשתיות אנרגיה 
 והתפלת מי ים

 אתר גפ"מ )גז פחמימני מעובה(

 משרד התשתיות הלאומיות, 
 האנרגיה והמים 

  v v 

 אשקלון –סימון קו צינור נפט אילת  –קצא"א 

 בריכת השקטה של תחנת כוח חופית

 רציף דלקים

 חוות מיכלי דלק

 מזח פחם

 תחנת כוח בגז טבעי

 תחנת כוח פחמית

 מצופי-מצופי ורב-חד –מקשר ימי 

 גפ"מ, –ימיים -צינורות דלקים תת
 ימי פעיל / לא פעיל / נטוש-צינור דלקים תת

 קיימים ומתוכננים –מתקני התפלה 

 רשות המים

 –צנרת התפלת מים 
 יניקת מי ים ופליטת רכז התפלה

  –פתחי יניקה ורכז 
 ראשי פיזור רכז התפלה וראשי יניקת מי ים

 תחנת כוח של מתקן התפלה

   v v המרכז למיפוי ישראל ימי-כבל תקשורת  תת ימית -כבלי תקשורת תת



VIII  5102טיוטה נובמבר 

 המשך –שכבות ומקורות המידע  :1טבלה 

 1:10,000 1:100,000 1:110,000 מקור המידע שם השכבה שם מפה

 דיג וחקלאות ימית

 קיימות, מאושרות ומוצעות –חוות גידול דגים 
 אגף הדיג –משרד החקלאות 

  v   

 שטחי חקלאות ימית רצויים לפי סדר עדיפויות

 שטחי איסור דיג
 אגף הדיג, רשות הגז,

 חיל הים, רשות הטבע והגנים
 צוות תכנון מרחב ימי מאמץ דיג

 רשות הגז מ' 01עומק  –תחום מגבלות דיג מכמורת בקיץ 

 חינוך וספורט ימי

 התאחדות הצלילה הישראלית אתרי צלילה

  v v 

 מייל ימי 4תחום איסור שייט 

 משרד החינוך

 איגוד השייט

 ביה"ס ימי

 ביה"ס לשייט ומועדון ימי

 מרכז לחינוך ימי

 תנועת נוער0 צופי ים וזבולון

 רשות הטבע והגנים שיט מנועי לרבות אופנועי ים

 המרכז למיפוי ישראל הורדת כלי שייט

 ארכיאולוגיה ומורשת

 אתרים ארכיאולוגיים ברמת ערכיות משתנה

      v    אתר בעל ערך רשות העתיקות 

 שטח הכרזה

 צוות תכנון מרחב ימי אתר מורשת

 גבולות המחוזות 
 ומרחבי תכנון

 מחוזות ישראל
   v   מינהל התכנון

 רצף מרחבי תכנון

 סטטוטורי

 תכניות מתאר ארציות

 מינהל התכנון
    v 

 תכניות מתאר מחוזיות

 0001,111 תכניות מפורטות
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 מקורות מידע תיאור שכבה שם שכבה סימון

 
 תכניות מפורטות 0001,111

 צוות תכנון מרחב ימי
 

0051,111 
פירוט מצב קיים ומצב מוצע 

 סטטוטורי

 
00011,111 

חלוקה של קו החוף לשלושה פלחים0 

 צפון, מרכז ודרום

 00521,111 תחום המפה המוצגת
מציגה את תחום אזור המים 

 הכלכליים של ישראל

 1:110,000מפתח מפות, קנ"מ: 

 

 אפיון מפה

 

 שכבות המידע -תיאור המקרא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הפניה לפרקים הרלוונטיים בדו"ח

 

 אין פרק

מתארת את המערך של פריסה וכיסוי המרחבי                       “ מפתח מפות”מפת  .1
 של המפות האטלס לתיאור מרחב הימי של ישראל.

 המפה מתארת את מיקום, קנ"מ, וגודל המפות. .2

 שלושה קנ"מים עיקריים הם0  .3

 (.EEZאזור המים הכלכליים של ישראל ) 00521,111 א.

 אזור המים הטריטוריאליים והמים הסמוכים של ישראל. 00011,111 ב.

 אזור קו החוף מדף היבשת. 0051,111 ג.

 מציג תכניות מתאר מפורטות של מתקנים עיקריים   0001,111קנה מידה  .4

 .לאורך החוף 
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 1:10,000, 1:110,000בתימטריה, קנ"מ: 

 

 אפיון מפה

 שכבות המידע -תיאור המקרא

 הפניה לפרקים הרלוונטיים בדו"ח

 

(, מציגה את תבליט פני Bathymetric map or chartמפה בתימטרית )  .1
קרקעית הים בדומה לאופן בו מפה טופוגרפית מציגה את תבליט פני 
השטח ביבשה. מקובל להציג את התבליט במפה הבתימטרית על ידי 

(, ו/או Depths( ונקודות עומק ) Isobathsקווים שווי עומק )קווי עומק  
 סקלה של צבעים המייצגים עומקים שונים.

מרבית המידע הבתימטרי ברזולוציה גבוהה במרחב הימי של ישראל,  .2
מתרכז סביב מבנים ימיים ותשתיות באזור הסמוך לחוף ובחלקים של 
מדף היבשת. המידע באזור המדרון קיים ברזולוציה נמוכה יותר 
ובחלק העמוק של אגן הלבנט המידע דליל יחסית ובחלקים מסוימים 

 אינו קיים כלל.

 מקורות המידע הבתימטרי המוצג במפות האטלס הם0 .3

00קנ"מ    א. 521 של    -  111, עומקים  ג  ימי                     0שרי ל  מיי
(ETOPO1 1 Arc-Minute Global Relief Model - NOAA.) 

-0664מפה בתימטרית שהוכנה בשנים    -  0051,111קנ"מ   ב.
 , במסגרת פרויקט צינור הגז הלאומי )רשות הגז(.0662

מפת הצללת קרקעית   -(  Hillshadeמפת הצללת תבליט )  ג.
הים, במרחב הימי של ישראל בים תיכון, שהוכנה במסגרת 

 סקר אסטרטגי סביבתי )סא"ס(.

 

חלקים נרחבים בפרק "המסד הפיזי", דנים במבנה הבתימטרי של  .1
המרחב הימי של ישראל על חלקיו השונים0 אזור החוף, מדף היבשת, 

 מדרון היבשת והחלק העמוק של אגן הלבנט.

 

 מקורות מידע תיאור שכבה שם שכבה סימון

 מ' 011קווי עומק עם רווח אנכי של  בתימטריה 
חקר ימים ואגמים לישראל, משרד 

התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, 
 ETOPO1רשות הגז, 

011- 

https://www.ngdc.noaa.gov/mgg/global/relief/ETOPO1/docs/ETOPO1.pdf
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 5102טיוטה נובמבר  13
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 1:110,000גבולות, קנ"מ: 

 

 אפיון מפה

 תיחום האזורים הימיים של מדינת ישראל

 

 שכבות המידע -תיאור המקרא

 

 הפניה לפרקים הרלוונטיים בדו"ח

 

משפט הים הינו זרוע של המשפט הבינלאומי הפומבי המסדיר את  .1
זכויותיה ואת חובותיה של מדינת החוף באזורים הימיים השונים. 

-האמנה הבינלאומית המרכזית המסדירה כיום תחום זה הינה ה 
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. 

הינם נקודת הייחוס בחוף ממנה נמדדים כל   -  Baselinesקווי בסיס   .2
 האזורים הימיים על פי האמנה.

קרויים גם "מים טריטוריאליים" ,"מים  - Territorial Seaמימי חופים  .3
ריבוניים" ו"מימי חופין". זהו אזור הנמצא מצדם החיצוני של קווי 

( מיילים 05הבסיס ונמשך עד למרחק מקסימאלי של שניים עשר ) 
ימיים מהם לכיוון הים. ריבונות מדינת החוף נמשכת לתוך מימי 

החופים שלה, לרבות פני הקרקע, תת הקרקע , והמרחב האווירי 
 שמעליהם.

מייל   54הינו תחום מקו הבסיס עד    -  Contiguous Zoneהאזור הסמוך  .4
ימי. אזור זה מהווה מעין אזור חיץ, בו למדינה מותר להפעיל סמכויות 
מוגבלות הקשורות למניעה וענישה של עבירות בתחומה, לרבות במימי 

 החופים.

משתרע עד   -Exclusive Economic Zoneהאזור הכלכלי הבלעדי   .5
( מיילים ימיים מקווי הבסיס לכיוון הים הפתוח וכולל 511למאתיים ) 

 את עמודת המים, הקרקעית ותת הקרקע בשטח זה.

 משפט ורגולציה, סקירת המצב הקיים.   –סוגיות רוחב  .1

המסגרת המשפטית לתכנון מהרחב הימי של מדינת   –סוגיות רוחב   .2

 אמנת הים. -המשפט הבינלאומי  -ישראל 

 תיחום האזורים הימיים של מדינת ישראל. –סוגיות רוחב  .3

הסדרים חקיקתיים בישראל0 אמנות בינלאומיות   –סוגיות רוחב   .4

 ספציפיות/אזוריות והדין הפנימי.

ההסכם  -תיחום האזור הכלכלי הבלעדי של ישראל ביחס לקפריסין  .1
 5100בפברואר  52, נכנס לתוקף ביום  5101לדצמבר  02נחתם ביום 

 והופקד באו"ם.

בין ישראל ללבנון, מדינות המצויות  -המצב המשפטי ביחס ללבנון  .2
בקונפליקט וללא יחסים דיפלומטיים, אין הסכמה לגבי הגבול הימי. 

לבנון הפקידה, באופן חד צדדי, רשימת  5101באוקטובר 
 קואורדינאטות המהוות לגרסתה את הגבול הימי בינה לבין ישראל.

, הפקידה 0425, בהתאם לאמור בהחלטת ממשלה מס'  5100ביולי  .3
ישראל באו"ם את עמדתה הרשמית ביחס לתיחום האזורים הימיים 

 אל מול לבנון.

אין גבול ימי פורמאלי  -המצב המשפטי ביחס למצרים ולרצועת עזה  .4
מוסדר בין ישראל למצרים ובין ישראל לרשות הפלשתינית לגבי 

רצועת עזה. גם באזור הרלוונטי לתיחום האזורים הכלכליים 
 הבלעדיים של ישראל ומצרים אין הסדרה פורמאלית.

פלסטיני מגדיר כי בדבר הגדה המערבית -הסכם ביניים ישראלי .5
 .M-ו  L , K( אזורי פעילות ימית 0ורצועת עזה, החוף יחולק לשלושה )

 מקורות מידע תיאור שכבה שם שכבה סימון

 

 קו תיחום שטרם סוכם

  

קווי תיחום לא מוסכים בין ישראל 

 למצרים, לבנון ורצועת עזה

ממשלת ישראל, המרכז למיפוי ישראל 

 וממשלת לבנון

 מימי חופין והאזור הסמוך 
מייל ימי והאזור  05קו מימי החופין 

 מייל ימי מקו הבסיס 54הסמוך 
 המרכז למיפוי ישראל

 

קו גבול האזור הכלכלי הבלעדי 

 קפריסין –המוסכם ישראל 
 ממשלת ישראל וממשלת קפריסין קו גבול מוסכם היחיד

 

 קואורדינטות

פירוט קואורדינטות לפי הסכמים 

ומסמכים לקביעת קווי גבול וקווי 

 תיחום

ממשלת ישראל, ממשלת קפריסין, 

 ממשלת לבנון
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 1:110,000סיכונים גאולוגיים, קנ"מ: 

 

 אפיון מפה

 

 שכבות המידע -תיאור המקרא

 

 הפניה לפרקים הרלוונטיים בדו"ח

 

הם אירועים ותהליכים אשר להם   (Geohazards)סיכונים גיאולוגיים   .1
 פוטנציאל רב לפגיעה באדם, בנפש ובמבנים ו/או תשתיות.

הסיכונים הגיאולוגיים הנדונים בפרק המסד הפיזי הם0 רעידות  .2
ימיות, צונאמי, התנזלות קרקע -אדמה, גלישות קרקע )כשל מדרון( תת

 וזרמי קונטורית.

רעידת אדמה חזקה עלולה לגרום לקריעת פני קרקעית הים, טלטול  .3
והרס של תשתיות ומבנים ימיים, גלישות קרקע )בעיקר במדרון 

בים   (liquefaction)היבשת(, צונאמי וכן לגרום להתנזלות הקרקעית  
ובאזור החוף. ראוי לציין כי צונאמי יכול להתפתח גם ממקור המרוחק 

 יחסית מישראל.

מפת סיכונים גיאולוגיים, משלימה את המלל, האיורים והמפות,  .4
 המוצגות בסעיף "סיכונים גיאולוגיים במרחב הימי של ישראל".

המפה מציגה מיקום רעידות היסטוריות ועוצמתן )מגניטודה בסולם  .5
ריכטר( וכן העתקים טקטוניים פעילים או כאלה החשודים כפעילים, 

 בים וביבשה. כמו כן על המפה מסומנים קטעי חוף הפגיעים לצונאמי.

 המפה חסרה מידע על גלישות קרקע במרחב הימי של ישראל.   .6

 .2-ו 5, 0ככלל, פרק המסד הפיסי כולו, למעט סעיפים  .1

 באופן ממוקד, סעיף "סיכונים גיאולוגיים במרחב הימי של ישראל". .2

 מקורות מידע תיאור שכבה שם שכבה סימון

 רעידת אדמה קטנה מאוד 5.2-0.1מגניטודה  

 המכון הגיאולוגי לישראל

 המכון הגיאופיסי לישראל

 רעידת אדמה קטנה 0.0-0.2מגניטודה  

 
 רעידת אדמה קטנה 0.9-4.1מגניטודה 

 
 רעידת אדמה קלה 4.0-4.2מגניטודה 

 
 רעידת אדמה בינונית 4.9-9.1מגניטודה 

 
 שבר גאולוגי נורמלי העתק נורמלי

 
 חשוד כשבר גאולוגי נורמלי חשוד כהעתק נורמלי

 
 שבר החלקה חשוד כפעיל שבר החלקה חשוד כפעיל

 
 שברים גאולוגיים ביבשה העתקים יבשתיים

 
 חופיים מישוריים פגיעים לצונמי חופים פגיעים לצונמי
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 1:110,000מאפיינים סדימנטולוגיים של קרקעית הים, קנ"מ: 

 

 אפיון מפה

 שכבות המידע -תיאור המקרא

 

 

 הפניה לפרקים הרלוונטיים בדו"ח

 

האטלס כולל חמש מפות נושאיות המציגות מאפיינים סדימנטולוגיים  .1
 שונים של קרקעית הים, במרחב הימי של ישראל.

שלוש המפות הראשונות, מציגות בהכללה את כמות החול, הטין  .2
והחרסית, הרבודים באזורים שונים של קרקעית הים. הכמויות 
מוצגות באחוזים מתך סך הכמות הכוללת של הסדימנט בכל יחידת 

 שטח.

, הם מאפיינים (Clay), חרסית  (Silt), טין  (Sand)ראוי לציין כי חול   .3
 המייצגים גודל גרגר של סדימנט, ללא קשר להרכבו המינורולוגי.

שתי המפות הנוספות, מציגות בהכללה את ריכוזי הפחמן האורגני  .4
 והקלציום קרבונט, בסדימנט הרבוד בקרקעית הים.

נתוני המידע שלפיו נבנו המפות, התקבל המכון לחקר ימים ואגמים  .5
 לישראל, כחלק מתוצרי פרויקט "הסקר האסטרטגי".

חלקים נרחבים בפרק "המסד הפיזי", דנים בכיסוי המשקעים של  .1
המרחב הימי של ישראל על חלקיו השונים0 במדרון היבשת במחוז 
הדרומי, במדרון היבשת במחוז הצפוני, במדף היבשת, בנמלים 

 ובמעגנות.

 

 מקורות מידע תיאור שכבה שם שכבה סימון

נמוך 18                           418גבוה 

 

 חול
ריכוזים המוצגים בגוון משתנה על פי 

 018קפיצות של 

 המכון לחקר ימים ואגמים לישראל

 נמוך 18                         0118גבוה 

 

 טין

ריכוזים המוצגים בגוון משתנה על פי 

 . ריכוזים018קפיצות של 

 מוצגים כגוון אחד 218-0118 

 נמוך 18                           418גבוה 

 

 חרסית
ריכוזים המוצגים בגוון משתנה על פי 

 018קפיצות של 

 נמוך 98                           448גבוה 

 

 קלציום קרבונט
ריכוזים המוצגים בגוון משתנה בטווח 

 98-448שבין 

 נמוך 1.148                     0.28גבוה 

 

 פחמן אורגני
ריכוזים המוצגים בגוון משתנה בטווח 

 1.148-0.28שבין 
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 1:10,000, 1:100,000הסביבה הטבעית, קנ"מ: 

 

 אפיון מפה

 שכבות המידע -תיאור המקרא

נקבות מטילות בחופי   011( שאוכלוסייתו מונה כ  Caretta caretta* צבי ים0 שני מיני צבי הים הנפוצים, מתרבים ומטילים את ביציהם בחופינו הם צב הים החום ) 
  (. מעמדם המיוחד מזכה אותם בתהליך שימור ואף אתרי הדגרה מיוחדים.5100נקבות מטילות )לוי  01( עם כ Chelonia mydasישראל, וצב הים הירוק )

 

 הפניה לפרקים הרלוונטיים בדו"ח

 בים שני סוגי בתי גידול עיקריים0 .1

 בדרך כלל מגוון מינים נמוך, תשתית נודדת ולא יציבה. –קרקעית רכה  א.

 בדרך כלל מגוון ומספר מינים גבוה ומצע יציב. –קרקעית מצע קשה  ב.

חלקים נרחבים בפרק "המסד הפיזי", דנים בכיסוי המשקעים של  .1
המרחב הימי של ישראל על חלקיו השונים0 במדרון היבשת במחוז 

הדרומי, במדרון היבשת במחוז הצפוני, במדף היבשת, בנמלים 
 ובמעגנות.

 

 מקורות מידע תיאור שכבה שם שכבה סימון

 
 קו מצוק החוף  מצוק החוף

 המרכז למיפוי ישראל

 
 קו זרימת הנחלים  נחלים

 חקר ימים ואגמים לישראל קניון תת ימי אכזיב קניון אכזיב 

 
 צוות תכנון מרחב ימי קו החוף הסלעי  קו חוף סלעי

 
  גן לאומי מוכרז גן לאומי מוכרז

 רשות הטבע והגנים

 
 גן לאומי מאושר  גן לאומי מאושר

 
 גן לאומי מופקד  גן לאומי מופקד

 גן לאומי מוצע גן לאומי מוצע 

 
 שמורת טבע מוכרזת  שמורת טבע מוכרזת

 
 שמורת טבע מאושרת שמורת טבע מאושרת

 
 שמורת טבע מופקדת שמורת טבע מופקדת

 שמורות טבע מוצעות שמורות טבע מוצעות 

 מצע קשה בקרקעית הים מצע קשה 

 
 חוות הדגרה של צבי ים*

חוות הדגרה של צבי ים לאורך חופי 

 ישראל

סעיף "מצוקי   –הסביבה הימית הטבעית    –המסד הפיזי והסביבתי   .1

 החוף והחופים הצרים לרגליהם".

סעיף "מצע   –הסביבה הימית הטבעית    –המסד הפיזי והסביבתי   .2

 קשה".

סעיף "נפט וגז   –הסביבה הימית הטבעית    –המסד הפיזי והסביבתי   .3

 במרחב הימי של ישראל".

 סעיף "צבי ים". –הסביבה הימית הטבעית  –המסד הפיזי והסביבתי  .4

סעיף "שמורות   –הסביבה הימית הטבעית    –המסד הפיזי והסביבתי   .5

 טבע ימיות ואזורים מוגנים מדייג".
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 1:110,000, קנ"מ:  בתי גידול

 

 אפיון מפה

 שכבות המידע -תיאור המקרא

 

 הפניה לפרקים הרלוונטיים בדו"ח

 

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים יזם והכין סקר  .1
אסטרטגי סביבתי לחיפוש והפקה של נפט וגז טבעי בים. במסגרת 
הסקר בוצע מיפוי בתי גידול במים הכלכליים של ישראל על ידי המכון 

 לחקר ימים ואגמים לישראל.  

עבודה זו הינה פורצת דרך בכך שמדובר בהגדרה מרחבית ראשונה של  .2
  כלל בתי הגידול בים התיכון הישראלי.     

במסגרת הסקר בוצעה חלוקה של המרחב הימי לבתי גידול על פי  .3
 מספר הגדרות0  

 

בית גידול הוגדר באופן כללי כ'אזור ימי תחום גאוגרפית אחיד  א.
 מספיק כך שניתן ליישם לגביו מדיניות סביבתית אחידה".  

הגדרה ביוטית לבית גידול0 "אזור המאכלס חברת חי אחידה",  ב.
נעשה בעיקר  -בה נעשה שימוש כאשר היה מידע ביוטי מספיק  -

שימוש באשכול של חי תוך המצע וריכוזי חוריריות 
 )פרמיניפורה( בקרקעית הים העמוק. 

מורפולוגית0 "אזור בעל מאפיינים מורפולוגיים -הגדרה גאו  ג.
על מדף היבשת ובמים הטריטוריאליים הוגדרו   -אחידים"  

מרבית בתי הגידול על פי אופי המצע )מסלע קשה או מצע רך(, 
ועל המצע הרך הטיני\חולי עצמו, בעיקר על פי מספר רצועות 

 עומק.  

סעיף "סקר אסטרטגי סביבתי לחיפוש  –מסמכים לא סטטוטוריים   .1
 והפקה של נפט וגז טבעי בים".

 אפיוני בתי גידול – 0.2סביבתי, פרק -פיזי –שער ראשון  .2

 

 

 מקורות למיפוי תיאור שכבה שם שכבה סימבול

 
 בתי גידול

בתי גידול בתחום מים כלכליים  44

 של ישראל

 חקר ימים ואגמים לישראל,

 משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים 
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 1:10,000, 1:100,000, 1:110,000, קנ"מ: ניטור סביבה ימית

 

 אפיון מפה

 שכבות המידע -תיאור המקרא

 

 הפניה לפרקים הרלוונטיים בדו"ח

 

" מבוצעת במדינת ישראל תכנית ניטור ים MAPכחלק מתוכנית "  .1
 כחלק מהאסטרטגיה לטיפול בזיהום ממקורות שונים.  

תכנית הניטור הלאומית מבוצעת על ידי חיא"ל במתכונת שנתית.  .2
מטרת התוכנית היא הערכת מצב הסביבה הימית ויצירת בסיס מדעי 

 ארוך טווח.

תכניות ניטור מקומיות מבוצעות על ידי מקבלי היתרי ההזרמה ובעלי  .3
 רישיונות עסק מסוימים.

 פעולות ניטור סביבתי לאורך חופי הים התיכון. -המסד הפיזי  .1

 ניטור. –המסד הפיזי  .2

שטחים והיבטים בהם יש מחסור בידע ויש למקד את   -המסד הפיזי   .3
 המחקר ואיסוף המידע בעתיד.

 ניטור ושיתוף פעולה עם גופים אחרים. -המסד הפיזי  .4

 מקורות מידע תיאור שכבה שם שכבה סימון

 ניטור לאומי 
נקודות ניטור בעיקר מול מוצאי 

 שפכים יבשתיים ופתחי נחלים

חקר ימים ואגמים לישראל,                       
 משרד התשתיות הלאומיות, 

 האנרגיה והמים

 גופי ניטור פרטיים 
בעיקר בסביבות קידוחי גז ונפט, ללא 

 ניטור ארוך טווח
 גופי ניטור פרטיים

 סקרים אפיזודיים 
סקרים של הפרעות שונות, חלקן 

 זמניות, ללא ניטור ארוך טווח

המשרד להגנת הסביבה וחקר ימים 

 ואגמים לישראל

 נקודות ניטור בים העמוק סקר אסטרטגי ים עמוק 
חקר ימים ואגמים לישראל,                       

 משרד התשתיות הלאומיות, 
 האנרגיה והמים
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 5102טיוטה נובמבר  57



 5102טיוטה נובמבר  58



 5102טיוטה נובמבר  59



 5102טיוטה נובמבר  60
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 5102טיוטה נובמבר  63



 5102טיוטה נובמבר  64
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 1:10,000, 1:100,000זיהום ים: מקורות יבשתיים, מוצאים לים ואתרי הטלת פסולת בים, קנ"מ: 

 

 אפיון מפה

 שכבות המידע -תיאור המקרא

 

 הפניה לפרקים הרלוונטיים בדו"ח

זיהום ים מוגדר כהכנסת/זליגת חומר או אנרגיה לסביבה הימית  .1
הנגרמת כתוצאה מפעילות האדם, כאשר אלה גורמים במישרין או 

 בעקיפין נזק למערכות החי והצומח ולפעילות האדם בים.

במפה זיהום ים מסומנים אתרים ביבשה המהווים מקורות לזיהום  .2
החופים והים. כמו כן מסומנים המוצאים לסוגיהם )נחלים, נקזים 
עירוניים, צינורות מוצא, מוצאי מי קירור, וכו'(, דרכם זורמים 

 מזהמים שונים אל החופים והים.

במפה, מוצג טווח )רדיוס( הזיהום בים סביב כל מוצא וכן צינורות  .3
סניקה היונקים מי ים לשימושים ביבשה. הרדיוסים נקבעו בהתאם 

ידי גורמים שונים למשרד -לממצאי תכניות ניטור מקומיות שהוגשו על 
 להגנת הסביבה.

במרחב הימי של ישראל מספר אתרים בהם הוטלה בעבר פסולת  .4
יבשתית )לדוגמה אתר להטלת חומרי נפץ וציוד צבאי מול צפון ת"א( 
ואתרים בהם מוטלת בהם פסולת )לדוגמה משקעי נמל וסדימנטים 

 מזוהמים אחרים )אתר "אלפא" ואתר "אפסילון".

על פי החוק, חל איסור על הזרמת שפכים ועל הטלת פסולת לים, אלא  .5
משרדית למתן היתרים להזרמה -אם התקבל היתר מאת הוועדה הבין 

 לים.

 ככלל, פרק "זהום ים והשפעות סביבתיות". .1

 מקורות מידע תיאור שכבה שם שכבה סימון

 
 קו זרימת נחלים  נחלים

 המרכז למיפוי ישראל 

 אזור סכנת נפלים וחומרי נפץ 
 אזור מסוכן  

 עכב קיום נפלים וחומרי נפץ

 
 סימון מקורות הזיהום היבשתיים  מקורות זיהום ים יבשתיים

 המשרד להגנת הסביבה 

 
 צינור ומוצא מכון טיהור שפכים מוצא מט"ש

 
 רדיוס הזיהום המקומי סביב מוצא  טווח רדיוס הזיהום סביב מוצא

 
 מוצא מי הקירור של תחנות כוח  מוצא מי קירור )תחנת כוח(

 
 נקז עירוני של  מי נגר עילי  נקז עירוני

 
 נקודת שאיבת מי ים  סניקת מי ים

 
 צינור פליטה אל הים  צינור מוצא בים

 
חקר ימים ואגמים לישראל,            אלפא ואפסילון  אלפא ואפסילון

 משרד התשתיות הלאומיות, 
 האנרגיה והמים 

 
 שטחי הטלת פסולת בים  שטח הטלת פסולת בים
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 1:10,000, 1:100,000שטחים סגורים בים, קנ"מ: 

 

 אפיון מפה

 שכבות המידע -תיאור המקרא

 

 הפניה לפרקים הרלוונטיים בדו"ח

צה"ל ומערכת הביטחון פועלים במרחב הימי של ישראל. חיל הים  .1
מבצע פעילות אינטנסיבית הכוללת בין היתר אימונים, ביטחון שוטף 
ולחימה. בין המשימות החשובות של החיל0 אבטחת חופש השיט 
מישראל ואליה, הגנת החופים והגנה על תשתיות ומתקני הגז הטבעי 

 במרחב הימי.

לצורך ביצוע כלל הפעילויות לעיל מפרסמת מערכת הביטחון צו אלוף,  .2
המגדיר שטחים סגורים )לפעילות אזרחית( במרחב הימי של ישראל 

 והמגבלות החלות בהם.

לתקנות   052-( ו 5) 9(,  9) 4פי תקנה  -מפקד חיל הים, בתוקף סמכותו על  .3
ובהיותו המפקד הצבאי של הנמלים ומימי   0642ההגנה )שעת חירום(  

החופין של ישראל, רשאי להכריז על שטחי ים ביטחוניים הסגורים 
לכניסה תמידית של אנשים וכלי שייט ו/או מותרים לכניסה בהתאם 

( או בהתאם להיתר 011להוראות "צו סגירת שטחים בים" )מס'  
 שהוצא על פיו.

לא יכנס אדם לשטח סגור, לא ישהה בו, לא יחצה אותו, לא ישיט כלי  .4
שייט אל או מחוצה לו, אלא בהתאם להוראות צו זה, או בהתאם 

 להיתר שהוצא על פיו.

" מעודכן ביוזמת חיל הים מידי פעם בפעם, וצו חדש מבטל 011"צו   .5
 את צו סגירת שטחים בים שקדם לו וכל צו אחר שלפניו.

 סעיף "ביטחון". –מבוא  .1

 סעיף "שימושים ומשתמשים בים". –מבוא  .2

 מקורות מידע תיאור שכבה שם שכבה סימון

 
 שטח הסגור תמיד  סגור תמידית

 חיל הים

 
 שטח הנסגר בתנאים מסוימים  סגור בתנאים מסוימים

 
 שטח המותר לדייג בתנאים  אזור מותר לדייג בתנאים

 
 שטח מסוכן עכב קיום נפלים  אזור סכנת נפלים

 
 שטח נתיב מעבר דייגים  נתיב מעבר דייגים
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 5102טיוטה נובמבר  99



 5102טיוטה נובמבר  100
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 1:10,000, 1:100,000, 1:110,000, קנ"מ: תחבורה וספנות

 

 אפיון מפה

 שכבות המידע -תיאור המקרא

 

 הפניה לפרקים הרלוונטיים בדו"ח

 מול חופי הארץ מאופיינים בשני סוגים0נתיבי השייט  .1

, המקשרים בין מערב -מזרח נתיבי שייט שכיוונם הכללי   א.
הנמלים השונים שלנו )חיפה, אשדוד וחדרה( לבין נמלי חו"ל. 

 מייל.   2-9 -רוחבם בתחום המרחב הימי של ישראל, כ

המשמשים בעיקר דרום  -צפון נתיבי שייט שכיוונם הכללי   ב.
לתנועת אניות בין נמלי חיפה ואשדוד. הנתיב נמצא מערבית 

ק   מ ו ע ( ת  ש ב י ה ף  ד מ ו  ק 0ל 1 ם -1 י מ ה ם  ו ח ת ך  ו ת ב  )
הטריטוריאליים של מדינת ישראל, בצמוד לקו התחום, במרחק 

כ   6-כ  ו  ב ח ו ר ו ף  ו ח ה מ ל  י י 4  -מ ם   2- י מ ה ל  ו ב ג ( ל  י י מ
 מייל מהחוף(. 05-הטריטוריאליים כ

 הנעות בנתיבים אלו, מאופיינות בסוגים הבאים0 האניות הגדולות  .2

אניות סוחר של מטען כללי ואניות מכולות שיעדן הוא נמלי  א.
 חיפה ואשדוד  

אניות צובר המובילות פחם לנמלי תחנות הכוח בחדרה  ב.
 ואשקלון.

אניות דלקים המובילות דלקים שונים למקשרים הימיים  ג.
במפרץ חיפה, תחנות הכוח בחדרה, תל אביב ואשדוד, למקשרי 

 הדלק באשקלון ולמסופי הדלק בנמל חיפה.  

אניות כימיקלים שיעדן העיקרי מסופי הכימיקלים בנמלי  ד.
 הקישון וחיפה.

נעים לאורך החוף על פי צרכים מבצעיים ולאו כלי שייט צבאיים   .3
 דווקא בנתיבים המתוארים במפה.

פרטיים מסוגים שונים כמו יאכטות ומפרשיות כלי שייט אזרחיים   .4
נעים בים גם מחוץ לנתיבים המתוארים במפה, לעיתים ללא יעד מוגדר 

 אלא לצורך שייט ספורטיבי ובילוי פנאי.

 מתקיימת במקומות הבאים0עגינת אניות מחוץ לנמלים  .5

מעגלי ההמתנה לאניות הממתינות מחוץ לנמלים, בסמוך  א.
 לפתחם, הממתינות להתפנות רציפים לצורך פריקה וטעינה.

ג' 5נקודות הקשירה במקשרי הדלק השונים, כמפורט בסעיף   ב.
 לעיל.

 “.תחבורה וספנות”סעיף  -שימושים ומשתמשים בים  .1

 

 מקורות מידע תיאור שכבה שם שכבה סימון

 

 מרינות ומעגנות
 מרינות ומעגנות לאורך 

 חופי הים התיכון של ישראל
 המרכז למיפוי ישראל 

 
 מכשולי ניווט מכשולי ניווט

 
 נקודה עגינה

 נקודות מרכז עגינת 

 אוניות בכניסתם לנמל

 רשות הספנות והנמלים

 
 שטח עגינה

שטח עגינת אוניות ממתינות טרם 

 כניסתם לנמל

 

מספר כלי שיט ממוצע שנתי העוברות 

 בנתיב

 מספר כלי שיט ממוצע 

 שנתי העוברות בנתיב

 תיחום שטח נמל גבול תחום נמל 

 נתיב שייט נתיב שייט 

 איסור עגינה איסור עגינה 

 
 תחום מגבלות שייט תחום מגבלות שייט

 
 שדה תעופה שדה תעופה

 רשות התעופה האזרחית 

 

 שטח מגבלות בניה של שדה תעופה שטח מגבלות בניה של שדה תעופה
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 1:10,000, 1:100,000, 1:110,000מערך הגז הטבעי במרחב הימי: חיפוש, הפקה והולכה, קנ"מ: 

 

 אפיון מפה

 שכבות המידע -תיאור המקרא

 

 הפניה לפרקים הרלוונטיים בדו"ח

 

גז טבעי, הוא דלק פוסילי גזי המכיל בעיקר מתאן, ובדרך כלל גם  .1
 כמויות קטנות של אתאן, פרופאן, בוטאן ופנטאן.

ישראל, כמו מדינות רבות בעולם, מעודדת מעבר לשימוש בגז טבעי  .2
כמקור אנרגיה עיקרי המעניק יתרונות רבים לצרכן, למשק ולסביבה. 
מתקני הגז הטבעי, הינם מתקנים אסטרטגיים החיוניים לתפקודה של 

 המדינה.

שדות הגז הטבעי במרחב הימי של ישראל כוללים מאגרים מהם נשאב  .3
", "תמר"( ומאגרים מוכחים Bכיום הגז טבעי ודלקים נוספים )"מרי  

 אחרים שטרם פותחו )לדוגמה "לוויתן", "דלית", "תנין" ו"כריש"(.

לצורך שאיבת הגז הטבעי ממאגריו, הפקתו והולכתו אל החוף, קיים  .4
מערך מורכב הכולל0 מתקנים על קרקעית הים, אסדות )"מרי" 
ו"תמר"( ותשתיות לטיפול בגז בים וצנרות שונות להולכת הגז 

 בקרקעית הים ולמתקני קבלה בחוף.

בנוסף לגז הטבעי המופק ממאגרים בישראל, הוקם בים מערבית  .5
המיובא על ידי  (LNG)לחדרה מסוף ימי )מצוף( לקליטת גז טבעי נוזלי 

 אונייה ייעודית.  

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, הוא הרגולטור בנושא  .6
 מתן זיכיונות ורישיונות לחיפוש והפקת גז טבעי ונפט בים.

 סעיף "הידרוקרבוניים לאנרגיה" –גיאו אסטרטגיה  .1
 סעיף "נפט וגז במרחב הימי של ישראל" –המסד הפיזי  .2

 מקורות מידע תיאור שכבה שם שכבה סימון

 

 –מתקן ימי לקבלת גז טבעי 

 ח 02תמ"א 

מתקן ימי לקבלת גז טבעי על פי תכנית  

 ח 02מתאר 

 משרד התשתיות הלאומיות, 

 האנרגיה והמים

 

 –מתחם ימי לרצועת תשתיות גז טבעי 

 ח 02תמ"א 

מתחם ימי לרצועת תשתיות גז טבעי  

 ח 02על פי תכנית מתאר 

 
 סימון קו הולכת הגז הטבעי בים  צנרת הולכת גז טבעי בים

 

PRMS  מתקנים יבשתיים להפחתת לחץ  מתקן הפחתת לחץ 

 
 מתקנים יבשתיים לקבלת גז טבעי  מתקן קבלת גז טבעי

 
 אתרי אסדות לטיפול בגז טבעי בים  אסדות טיפול בגז טבעי

 
 אתרי קידוח בים  קידוחים

 

 תאי שטח בים על פי חלוקת הזיכיונות   זיכיונות
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 1:10,000, 1:100,000תשתיות אנרגיה והתפלת מי ים, קנ"מ: 

 

 אפיון מפה

 שכבות המידע -תיאור המקרא

 

 הפניה לפרקים הרלוונטיים בדו"ח

 

מתקני אנרגיה והתפלת מי ים, הפרושים לאורך חופי הים התיכון של  .1
 ישראל, הינם מתקנים אסטרטגיים החיוניים לתפקודה של המדינה.

המתקנים כוללים תחנות כוח חופיות ליצור חשמל, חוות מכלים  .2
לאחסון דלקים ומתקנים להתפלת מי ים שחלקם מרוחקים יחסית 

 מקו החוף.

למתקני האנרגיה וההתפלה, ישנם תשתיות שונות הנמצאות באזור  .3
ימיות -החוף ובאזור הרדוד של מדף היבשת, בין היתר, צנרות תת 

 הנחות בקרקעית הים או מוטמנות בתוכה.

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, הוא הרגולטור בנושא  .4
 זיכיונות ורישיונות לייצור מים, חשמל ואגירת מוצרי אנרגיה.   

 שימושים ומשתמשים בים. .1

 סוגיות רוחב. .2

 .04תמ"א  .3

 מקורות מידע תיאור שכבה שם שכבה סימון

 
 אתר לטיפול בגז פחמימני מעובה  אתר גפ"מ )גז פחמימני מעובה(

משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה 

 והמים   

 
 א באשקלון“מתקן קצא קצא"א 

 
 חוות מיכלי דלק בנמלים ובסביבתם  חוות מיכלי דלק

 
 רציף דלקים בנמל חיפה ואשדוד  רציף דלקים

 
 מקשר ימי

 סימון מיקומי מקשרים0  

 מצופי-מצופי ורב-חד

 

 

 ימיים -צינורות דלקים תת

 

 ימיים0-סימון קו צינורות דלקים תת

ימי פעיל / לא -גפ"מ, צינור דלקים תת

 פעיל / נטוש

 
 תחנת כוח של מתקן התפלה

תחנות כוח המשמשות את מתקני 

  ההתפלה

 
 תחנות כוח פחמית0 חדרה ואשקלון  תחנת כוח פחמית

 
 תחנת כוח בגז טבעי

תחנות כוח לאורך חופי ישראל  

 הפועלות על גז טבעי

 
 בריכת השקטה של תחנת כוח חופית  בריכת השקטה

 מזח פחם של תחנות כוח פחמיות  מזח פחם 

 
 אתרי מתקני התפלה  קיימים ומתוכננים –מתקני התפלה 

 רשות המים
 

יניקת מי ים  –צנרת התפלת מים 

 ופליטת רכז התפלה
 סימון קו צנרות מתקני התפלה 

 

ראשי פיזור רכז  –פתחי יניקה ורכז 

 התפלה וראשי יניקת מי ים

 סימון נקודות היניקה  

 ופליטת הרכז של מתקני ההתפלה
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 1:100,000, 1:110,000, קנ"מ:  ימית-כבלי תקשורת תת

 

 אפיון מפה

 שכבות המידע -תיאור המקרא

 

 הפניה לפרקים הרלוונטיים בדו"ח

 

תעבורת התקשורת העיקרית בין ישראל ושאר העולם נעשית  .1
ימיים, -באמצעות מערכת של כבלי תקשורת )סיבים אופטיים( תת 

 הנחים על קרקעית הים ומוטמנים בתוכה.

המערך כולל חמישה כבלי תקשורת בינלאומיים )כבלים ארוכים(  .2
היוצאים מחוף הים התיכון של ישראל, דרך מדף היבשת ומדרון 
היבשת אל הים העמוק )אגן הלבנט(, ומשם ממשיכים ליעדם הסופי 

 באירופה.

ימית פנימיים )קווים קצרים(, -בנוסף קיימים כבלי תקשורת תת  .3
 המעברים מידע מאזור לאזור לאורך חוף ישראל.

ימי, הוא בעל קוטר קטן ביחס לצנרת ימית, הינו -כבל תקשורת תת  .4
 רגיש מאוד לפגיעה פיזית ובעל חשיבות ביטחונית רבה.

 סעיף "כבלי תקשורת תת ימיים". –שימושים ומשתמשים בים  .1

סעיף "כבלי תקשורת לישראל ולאורך    –שימושים ומשתמשים בים   .2
 החוף".

 מקורות מידע תיאור שכבה שם שכבה סימון

 
 ימי-כבל תקשורת  תת

ימי לאורך -סימון קו כבל תקשורת תת 

 חופי ישראל
 המרכז למיפוי ישראל 
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 1:100,000דיג וחקלאות ימית, קנ"מ: 

 

 אפיון מפה

 שיטת המיפוי

 שכבות המידע -תיאור המקרא

 

 הפניה לפרקים הרלוונטיים בדו"ח

 

המפה מציגה את שטחי חוות החקלאות הימית הקיימים והרצויים  .1
 )על פי אגף הדיג( ואת שטחי הדיג המסחרי בים התיכון.

 שטחי החקלאות ימית הרצויים מוצגים על פי שלוש רמות עדיפות. .2

עומסי הדיג נקבעו על פי השלל בטונות של כל שיטת דיג בפריסה  .3
גיאוגרפית לפי בתי הגידול )מסלע, חול, בוץ(, העומקים שכל שיטה 

 פעילה בהם והסמיכות לנמלים ומעגנות דיג.

שיטת האינטרפולציה מאפשרת למפות שטחי דיג עיקריים, אך סביר  .4
שבמציאות קיים אשכול ניכר יותר וריכוזים גבוהים בשטחים 

לדוגמא במכמורת מבוצעות מאז ימי תחילת הדיג   –מצומצמים יותר  
חזרות רבות מאד על אותם נתיבי גרירה עיקריים ובדיג החופי 

 משמשים אזורי מסלע מסוימים כמוקדים חשובים מאחרים לדיג.

דגי טונה   –במים הכלכליים של ישראל פעילה שיטת דיג אחד בלבד   .5
טון בשנה( במים   51ודגי חרב במערך חכות צף והשלל הזעום )פחות מ  

 הכלכליים הרחוקים היה מקנה להם צבע ירוק לו שולבו במפה.

שטחים אסורים לדיג בים שהמפה מציגה הוכרזו על ידי אגף הדיג,  .6
רשות הגז, משרד הביטחון, רשות הטבע והגנים, רשויות מקומיות 
ועוד. איסור הדיג עשוי להיות קבוע או זמני )לדוגמא שטחי אש 
שנפתחים ונסגרים חליפות( ועשוי לעתים להיות מקומי למדי )לדוגמא 

 איסור הדיג בקרבת רציפי הנמלים של משרד החקלאות(.

 סעיף "דיג מי". –הסביבה הימית הטבעית  –המסד הפיזי והסביבתי  .1

סעיף  חקלאות   –הסביבה הימית הטבעית    –המסד הפיזי והסביבתי   .2

 ימית".

סעיף "שיטות הדיג   –הדיג הימי    –שימושים ומשתמשים בים   .3

 בישראל".

 סעיף "חקלאות ימית". –שימושים ומשתמשים בים  .4

 סעיף "דיג וחקלאות ימית".  –משפט ורגולציה  –סוגיות רוחב  .5

 סעיף "דיג ימי". –כלכלה  –סוגיות רוחב  .6

 סעיף "חקלאות ימית". –כלכלה  –סוגיות רוחב  .7

 סעיף "צמיחה עתידית של ענף הדיג". –כלכלה  –סוגיות רוחב  .8

ם  י מ ה ר  ו ז א ת  א ה  ס כ מ ה ת  ו ד ו ק נ ד  י ר ג ה  נ ב נ ג  י ד ה ת  ו פ מ ת  נ כ ה ל

הטריטוריאליים של ישראל. הנקודות תוחמות בעיקר את האזורים 

נוצרו מפות רציפות   Krigingהסלעיים. בעזרת שיטת אינטרפולציה  

המתארות את עומסי הדיג במים הטריטוריאליים של ישראל. העומס במפות 

 מייצג את השלל המוצא מהים ולא את מספר כלי השיט באזור נתון.

 בניית רשת – 0אינטרפולציה      שלב  – 5שילוב                            שלב  – 0שלב                                                                                      

 

 מקורות מידע תיאור שכבה שם שכבה סימון

 
  –חוות גידול דגים 

 קיימות, מאושרות ומוצעות
 סימון אתרים ושטחי חוות גידול דגים

  אגף הדיג –משרד החקלאות 
  –שטחי חקלאות ימית רצויים 

 עדיפות גבוהה

 שטח חקלאות ימית  סימון

 בעדיפות גבוהה

 
  –שטחי חקלאות ימים רצויים 

 עדיפות בינונית

 שטח חקלאות ימית  סימון 

 בעדיפות בינונית

 
  –שטחי חקלאות ימים רצויים 

 עדיפות נמוכה

 שטח חקלאות ימית  סימון 

 בעדיפות נמוכה

 
 שטחי איסור דיג

סימון שטח איסור דיג המבוסס על  

 מקורות שונים

אגף הדיג, רשות הגז, חיל הים, רשות 

 הטבע והגנים

 
 צוות תכנון מרחב ימי תיאור עומסי מאמץ הדיג  נמוך(-גבוה, ירוק-מאמץ דיג )אדום

 
–תחום מגבלות דיג במכמורת בקיץ 

 מ' 01עומק 

מטר בו  01עד  1תחום עומקים בין  

 אסור דיג מכמורת בעונת הקיץ
 רשות הגז
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 1:10,000, 1:100,000, קנ"מ: חינוך וספורט ימי

 

 אפיון מפה

 שכבות המידע -תיאור המקרא

 

 הפניה לפרקים הרלוונטיים בדו"ח

 

הים התיכון וחופיו משמשים בין היתר לפעילויות תיירות, נופש  .1
 וספורט, הנחלקת באופן כללי לשני סוגים0  

פעילות נופש ותיירות בחופי הים, הכוללת בין היתר בילוי בחופי  א.
הים לרחצה, לטיול, לפעילות ספורטיבית, דייג ספורטיבי, 

חופי רחצה   009אכסון תיירותי ועוד. לאורך חופי הים התיכון  
ק"מ,   04מוכרזים הכוללים שירותי הצלה, שאורכם הכולל הוא  

אך פעילות אנושית מתקיימת גם לאורכם של החופים הבלתי 
 מוכרזים.  

פעילות ספורט ונופש במרחב הימי עצמו, הכוללת בין היתר   ב.
מתושבי   5.28-ספורט ימי לסוגיו, צלילה, שייט, שחייה, ועוד. כ 

-ישראל מחזיקים ברישיון משיט ובמשרד התחבורה רשומים כ 
 כלי שייט קטנים. רבים מחזיקים ברישיון צלילה.   09,111

פעילות הספורט והנופש נתמכת על ידי מערכת החינוך הימי, הפורמלי  .2
 והלא פורמלי המתבצעת בים ובחופיו.  

המפות כוללות איתור של המרכזים העיקריים לפעילות החינוך הימי,  .3
פריסה של אתרי הצלילה העיקריים, ואיתור של בתי הספר הפרטיים 
והמועדונים לפעילות השייט. כמו כן מסומנים האיתורים המשמשים 

 כנקודות ירידה לחוף עבור כלי השייט לסוגיהם.  

 סעיף "ספורט, נופש ותיירות". –שימושים ומשתמשים בים  .1

 סעיף "חינוך, תעסוקה והכשרה ימית". –שימושים ומשתמשים בים  .2

 מקורות מידע תיאור שכבה שם שכבה סימון

 התאחדות הצלילה הישראלית סימון אתרי צלילה  אתרי צלילה 

 
 מייל ימי 4תחום איסור שייט 

מייל  4קו תחום איסור שייט במרחק  

 ימי מהחוף

 משרד החינוך משרד החינוך  

 
 סימון אתרים השייכים לאיגוד השייט איגוד השייט

 
 סימון אתרי בתי ספר ימיים  ביה"ס ימי

 
 ביה"ס לשייט ומועדון ימי

סימון אתרי בתי ספר לשייט  

 ומועדונים ימיים

 
 סימון מרכזים לחינוך ימי  מרכז לחינוך ימי

 
 תנועת נוער0 צופי ים וזבולון

סימון אתרי תנועות הנוער0 צופי ים  

 וזבולון

 
 שיט מנועי לרבות אופנועי ים

אתרים בהם מותר שיט מנועי לרבות  

 אופנועי ים
 רשות הטבע והגנים

 
 המרכז למיפוי ישראל אתרים מותרים להורדת כלי שייט  הורדת כלי שייט
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 1:10,000, קנ"מ: ארכיאולוגיה ומורשת

 

 אפיון מפה

 שכבות המידע -תיאור המקרא

 

 הפניה לפרקים הרלוונטיים בדו"ח

 

0 נכס, בין תלוש ובין 0624כהגדרתם בחוק העתיקות    –עתיקות   .1
 לספירה הכללית. 0211מחובר, שנעשה בידי אדם לפני שנת 

מוגדרים כאתר, קבוצת אתרים, מתקן, כלי שיט  –ערכי מורשת ימיים  .2
או טייס, הנמצאים בים ובחוף בסמוך לים, הקשורים להיסטוריה של 
העמים והממשלים שפעלו באזור המצוי כיום תחת שלטון מדינת 

 ישראל.

את ערכי התרבות, העתיקות והמורשת הנמצאים על קרקעית הים  .3
 ובחוף ניתן לשייך לחמש קבוצות עיקריות0

 יישובים פרהיסטוריים שהוצפו על ידי הים. א.

כלי שייט טרופים, מטענים שמקורם בכלי שיט, וטרופות אניות,  ב.
מטוסים וצוללות מתקופות קדם מודרניות ומודרניות בעלי ערך 

 היסטורי.

נמלים, מעגנים, נקודות קשירה ומתקני החפה קדומים, קדם  ג.
 מודרניים ומודרניים בעלי ערך היסטורי.

מבנים ומתקנים בנויים או חצובים בים ובחוף שאינם מחוברים  ד.
 ישירות ליישוב חוף.

יישובי חוף ומתקנים הקשורים אליהם מתקופות היסטוריות  ה.
המוצפים בחלקם, או כאלו שנתונים להשפעה ישירה של גלי 

 הים.

 סעיף " ארכיאולוגיה ומורשת ". –שימושים ומשתמשים בים  .1

 ימיים".-ערכי תרבות ומורשת תת/סעיף "עתיקות –סוגיות רוחב  .2

 סעיף "ביקור באתרי מורשת וטבע מוכרזים".   –כלכלה  .3

 מקורות מידע תיאור שכבה שם שכבה סימון

 
 אתר בעל ערכיות גבוהה במיוחד

סימון אתרים בעלי ערכיות גבוהה  

 במיוחד

 רשות העתיקות 

 
 אתר בעל ערכיות גדולה מאד

סימון אתרים בעלי ערכיות גדולה   

 מאד

 
 סימון אתרים בעלי ערכיות גדולה   אתר בעל ערכיות גדולה

 
 אתר בעל ערכיות גבוהה במיוחד

סימון שטחים בהם אתרים בעלי   

 ערכיות גבוהה במיוחד

 
 אתר בעל ערכיות גדולה מאד

סימון שטחים בהם אתרים בעלי    

 ערכיות גדולה מאד

 
 סימון שטחים בהם אתרים בעלי ערך    אתר בעל ערך

 
 סימון שטחי הכרזה    שטח הכרזה

 

 צוות תכנון המרחב הימי סימון אתרי מורשת  אתר מורשת
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 1:100,000, קנ"מ: גבולות המחוזות ומרחבי תכנון

 

 אפיון מפה

 שכבות המידע -תיאור המקרא

 

 הפניה לפרקים הרלוונטיים בדו"ח

 

מפת גבולות המחוזות ומרחבי תכנון, באה להעיד על הזיקה בין תכנון  .1
המרחב הימי אל הרשויות במרחב היבשתי מן המחוזות )צפון, חיפה, 

 מרכז, תל אביב ודרום( ועד הרשויות המקומיות.  

מגדירה את תוואי גבולות המחוזות על פי תחומי   –מחוזות ישראל   .2
 השיפוט של רשויות מקומיות.  

השכבה מפרטת את מרחבי התכנון של מדינת   –רצף מרחבי התכנון   .3
 ישראל ואינה סטטוטורית.  

 סעיף "סטטוטוריקה".   –סוגיות רוחב  .1

 מקורות מידע תיאור שכבה שם שכבה סימון

 
 סימון הפרדה בין מחוזות ישראל  מחוזות ישראל

 מנהל התכנון

 
 סימון שטחי מרחבי התכנון  רצף מרחבי תכנון
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 1:10,000, 1:10,000, קנ"מ: סטטוטורי

 

 אפיון מפה

 שכבות המידע -תיאור המקרא

 

 הפניה לפרקים הרלוונטיים בדו"ח

 

סדרת מפות לאורך קו החוף של מדינת ישראל, בה תכלול של תכניות  .1
מתאר בעלות זיקה למרחב הימי ולנושאים עיקריים בתכנון המרחב 
היבשתי. חוק התכנון והבניה, אשר מתוקפו מאושרות תכניות 
ם  חום המי ובת בשתי  הי תחום  ב ורק  אך  חל  ות,  רי סטטוטו

 הטריטוריאליים של ישראל.

מוצגות במפות שלוש דרגות פירוט של תכניות0 תכניות מתאר ארציות  .2
)תמ"א(, תכניות מתאר מחוזיות )תמ"מ( ותוכניות מפורטות למוקדי 
תשתיות עיקריים לאורך החוף. מפורטות התכניות המאושרות על 

 ניגזרותהן.

 

 

 

 פירוט היררכית התוכניות ע"פ קנה המידה0 .3

 0051,1110תכניות מתאר ארציות, קנ"מ 

(, גז טבעי )תמ"א 04(, מים וביוב )תמ"א  00חופי הים התיכון )תמ"א  
(, תמ"א משולבת לבנייה, לפיתוח 01(, מערכת החשמל )תמ"א  02

(, גנים 06(, מרחב ניצנים וצפון אשקלון )תמ"א  02ולשימור )תמ"א  
 ( ושמורות רט"ג.4לאומיים ושמורות טבע )תמ"א 

 0051,1110תכניות מתאר מחוזיות, קנ"מ 

(, 0(, מחוז מרכז )תמ"מ  9(, מחוז חיפה )תמ"מ  5מחוז צפון )תמ"מ  
 (.4( ומחוז דרום )תמ"מ 2מחוז ת"א )תמ"מ 

 0001,1110תכניות מפורטות, קנ"מ 

מוקדי תשתיות בעכו, בחיפה, בחדרה, במכמורת, בת"א, בפלמחים 
 ושורק, באשדוד ובאשקלון.  

 פרק "סטטוטוריקה" –סוגיות רוחב  .1

 "תשתיות ומבנים ימיים". –שימושים ומשתמשים בים  .2

 מקורות מידע תיאור שכבה שם שכבה סימון

 תכניות מתאר ארציות

, תמ"א 02, תמ"א 04, תמ"א 00תמ"א 

 4, תמ"א 06, תמ"א 02, תמ"א 01

ושמורות רט"ג, על כלל השינויים 

 והעדכונים הרלוונטיים.

    על פי המקרא במפה   מינהל התכנון

 תכניות מתאר מחוזיות

 2, תמ"מ 0, תמ"מ 9, תמ"מ 5תמ"מ 

,  על כלל השינויים והעדכונים 4ותמ"מ 

 הרלוונטיים.

 תכניות מפורטות
 תכניות מפורטות

 )ראה פירוט בפרק הסטטוטוריקה( 
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 תכניות מתאר ארציות

1:10,000 
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 תכניות מתאר מחוזיות

1:10,000 
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