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שגשוגן של מדינות רבות ובטחונן, קשורים במרחב 
הימי שבאזורן. מזה כמה עשורים נמצא המרחב הימי 

בתהליך של תמורה גאופוליטית וסביבתית מהותית. 
הגידול הדמוגרפי והעלייה ברמת החיים מגבירים את 

הלחץ על שטחי הים במטרה לגלות ולהפיק משאבים. 

גילויים של משאבים וההתפתחות הטכנולוגית 
שמאפשרת את הפקתם, מעצימים את חשיבותם 

הכלכלית של אזורי המים הכלכליים. בשנים האחרונות 
הולך וגובר  בישראל השימוש במרחב הימי למטרות 

שונות. הדבר נובע הן מהגברת העומס ומהביקוש 
לשימושים ולפעילויות שהיו קיימים במרחב מזה שנים, 
כגון ספורט ונופש, דייג וספנות, והן כתוצאה מכניסתם 
של שחקנים חדשים לזירה, בראשם תגליות הגז הטבעי 

והפעילות הכרוכה בהפקת הגז ובטיפול בו. 

הגברת הלחץ לשימוש בים ולניצול משאביו, מגבירה 
בהתאמה את הלחץ על המערכת האקולוגית הימית. 
מערכת זו מהווה בסיס לפעילויות אנושיות רבות בים 
ומספקת שירותי מערכת בעלי חשיבות עליונה. היא 
מכילה את בתי הגידול, את מגוון המינים החיים בים 

ואת שירותי המערכת המתקבלים מהם כגון: אספקת 
מזון מהים, מים להתפלה שירותי ויסות כגון: מחזור 

.co2 חומרי דשן וספיחת
 

בעתיד הקרוב צפויה מדינת ישראל להידרש להרחבת 
הפעילות האנושית בים במגוון רחב של תחומים: אנרגיה, 

תשתיות, מחקר, חינוך וספורט ימי, חדשנות, שמירת 
הסביבה הימית, פיתוח ענפים כלכליים חדשים, הגנת 

חופים ומצוקים ועוד. 
ספנות, משאבי גז ונפט וצורכי ביטחון ימשיכו להוות את 

השימושים המשמעותיים של האדם בים וישמשו כעוגנים 

בכל תכנון של המרחב הימי. תכנון וניהול מתאימים, 
יאפשרו למצות את הפוטנציאל הכלכלי במרחב הימי, תוך 

שימור המערכת האקולוגית ומשאבי המרחב הימי.
בשל החשיבות הרבה של בריאות הסביבה הטבעית 

הימית לאדם ולפעילות הכלכלית בים, פיתוח הפעילות 
הכלכלית חייב להתבצע תחת בקרה סביבתית יעילה, 

המבוססת על ראיה מרחבית ואסטרטגית, ועל מדיניות 
סביבתית לכל סקטור הפועל בים.

המציאות בישראל, כמו במדינות מפותחות רבות 
אחרות, עוררה את הצורך בגיבוש מדיניות לתכנון 

ולניהול המרחב הימי. 

מנהל התכנון, האחראי על קביעת מדיניות התכנון 
הלאומי, זיהה את הצורך בגיבוש מדיניות מתכללת 

לשימור ופיתוח המרחב הימי.

במקביל, נבחר מנהל התכנון להיות הגורם הרשמי 
של מדינת ישראל בהובלת מדיניות זו, הן בזירה 

הבינלאומית, בשיתוף פעולה עם האיחוד האירופאי 
ובדיאלוג עם שאר מדיניות הים התיכון. וכן, ביזום 
וגיבוש מדיניות ארצית, בהכנת מסמך המדיניות, 

בשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה וגורמים בעלי עניין.

תקציר זה כולל:
א. מצע לגיבוש המדיניות - רקע ותהליכים
ב. תובנות וסוגיות העולות מניתוח שלב א'.

המשך התהליך יכלול סיום גיבוש עקרונות המדיניות 
והצעה למתווה תכנוני וניהולי למרחב הימי.

רקע
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חזון המרחב הימי
ניהול ותכנון המרחב הימי של ישראל כסביבה דינאמית ומאוזנת, באופן שיבטיח תיאום אפקטיבי של 

השימושים השונים ומיצוי הפוטנציאל הכלכלי והחברתי במרחב לצד שימור והגנה על ערכי הטבע, 
על הנוף ועל ערכי המורשת. 

יצירת מנגנונים שיאפשרו לנהל את המרחב בתנאים של אי ודאות ושל סביבה משתנה

גישור קונפליקטים בין השימושים השונים במרחב )קיימים ועתידיים(. 

עידוד פיתוח כלכלי בר קיימא במרחב הימי.

התייחסות לים וליבשה מתוך ראייה תכנונית וניהולית כוללת, והבטחה של מערכת אקולוגית 
בריאה ומתפקדת תוך שמירה על מינים, על ערכי טבע ועל מורשת.

שמירה על האינטרסים הביטחוניים הפנימיים והחיצוניים של ישראל.

הידוק הקשרים ושיתופי הפעולה הבינלאומיים במרחב הימי להבטחת יציבות אזורית ולקידום 
אינטרסים אזוריים משותפים.

הגדרת הממשקים בין השימושים השונים. 

מטרות העל

חזון ומטרות



מסמך מדיניות למרחב הימי של ישראל

מטרתו של מסמך המדיניות

מסמך המדיניות מתווה קווי פעולה בשורה ארוכה של 
תחומים, במטרה להסדיר ולנהל את המרחב הימי באופן 

מושכל, יעיל ומקיים. המסמך מפרט את האמצעים 
לעיגון המדיניות וליישומה. בטווח הביניים, לאחר אישור 
מסמך המדיניות ועד למימוש המלצותיו, ניהול המרחב 

הימי ייעשה בהתאם לעקרונות שהותוו במסמך. מטרתו 
של מסמך המדיניות למרחב הימי של ישראל הינה 

ליצור מסגרת ניהולית ותכנונית כוללת למרחב הימי 
של ישראל בים התיכון, תוך התחשבות בדינמיות של 

הסביבה הימית ובמטרה לאפשר את מיצוי הפוטנציאל 
הכלכלי במרחב, לצד שימור והגנה על ערכי הטבע, על 

הנוף ועל ערכי המורשת שבו.

עם ריבוי המשתמשים בים ועם עליית הדרישה לשטחי 
פעילות ימית נוספים, מתגברים הקונפליקטים בין 

השימושים השונים, ובין הפעילות האנושית והמרחב 
האקולוגי. הצורך בהכנת מסמך המדיניות למרחב 

הימי של ישראל )ים תיכון( נובע מריבוי המשתמשים 
ומהעלייה בהיקף פעילותם, המביאים לעלייה בכמותם 

ובעוצמתם של הקונפליקטים. אלו ניתנים לחלוקה 
באופן כללי לשתי קבוצות:

 
 •  קונפליקטים בין משתמשים – בין סוגים שונים   

     של פעילות אנושית במרחב הימי

  •  קונפליקטים עם הסביבה – בין הפעילות 

      האנושית לבין הסביבה והגברת הלחץ על 
     המערכות האקולוגיות

IMP המדיניות למרחב הימי של ישראל 
 )Integrated Maritime Policy( מגדירה מסגרת 

לאומית ותשתית למימוש התנאים הנדרשים לפיתוח 
הצמיחה הכחולה של ענפי כלכלה בים, תוך בקרה 

סביבתית ושמירה על בריאות המערכת הטבעית 
הימית. מימושו של מסמך המדיניות צפוי לקדם פיתוח 

וחדשנות בים ולהגדיל את הודאות להשקעות במרחב 

הימי. הדבר ניתן באמצעות: הגדרת כללים לפעילות, 
שיפור התיאום, צמצום קונפליקטים מרחביים והגדרת 
מבנה ניהולי ברור ומקצועי. כל אלה יחד מייצרים את 

התנאים להתפתחותם של ענפי כלכלה קיימים ושל 
ענפים חדשים. 

פרויקט "מדיניות מרחב ימי–ישראל" נערך בהובלת 
מנהל התכנון, בשיתוף משרדי ממשלה נוספים וקשת 
רחבה של גורמי עניין נוספים. הכנת מסמך המדיניות 
של ישראל למרחב הימי משתלבת במגמה העולמית 
העדכנית של הכנת תכניות ומסמכי מדיניות לתכנון 

ולניהול המרחב הימי כל מדינה בתחומה.

בהקשר הישראלי פרויקט המרחב הימי מהווה המשך 
ישיר למדיניות התכנונית, שגובשה במספר שלבים – 

תחילת התהליך באישור תכנית המתאר הארצית תמ"א 
13 בשנות השמונים, והמשכו במסמך מדיניות למימי 
החופין )1999(, שקבע קווי מדיניות כלליים ונושאיים 

)לפי תחומים(, תוך קביעת רמות התערבות לפי אזורים. 
בשנת 2004 הגדיר החוק לשמירת הסביבה החופית את 

תחום הסביבה החופית, את חשיבותה ואת העקרונות 
לשמירה עליה. כמו כן, קבע החוק את הקמת הוועדה 

לשמירת הסביבה החופית )הול"חוף(. התכנון והחקיקה 
התמקדו בעיקר בסביבת החוף ובממשק שבין הים 

והחוף, אולם לא עסקו בתחום הים שאינו כלול במים 
הריבוניים )טריטוריאליים( של ישראל בים התיכון. 

לעת הזו, מקודמת בכנסת הצעת חוק אזורים ימיים 
שהוראותיו נקבעו בהתחשב בפרקטיקה הבין לאומית 
הקיימת בעניין זה, וכן בשים לב לכללי המשפט הבין 

לאומי, אשר קובעים הסדרים מפורטים לגבי זכויותיהן 
וסמכויותיהן של מדינות העולם באזורי הים הסמוכים 

להן. כללי המשפט הבין לאומי שעליהם בין השאר 
מתבסס החוק המוצע, מעוגנים בכמה אמנות בין 
לאומיות רב-צדדיות העוסקות בנושא ואשר לחלק 

 מהוראותיהן יש גם תוקף של משפט מנהגי. 
על חלק מהאמנות חתומה גם מדינת ישראל וחלקן 

אושרו על ידה.

מסמך המדיניות למרחב הימי של ישראל מבוסס על החזון המשותף כפי שתואר לעיל. הוא מהווה 
מרכיב יסודי בגיבוש אסטרטגיה ימית לישראל ולצידו כלים נוספים המשלימים את המסגרת להסדרת 

המרחב הימי של ישראל

חזון ומטרות
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בהקשר הבינלאומי תחילתו של שיתוף הפעולה בין מדינות הים התיכון החל בשנת 1975, עת אומצה בברצלונה תכנית 
פעולה לשמירה על הים התיכון )Mediterranean Action Plan(. לתכנית זו שותפה כיום גם מדינת ישראל. ישראל 

חתמה ואשררה בשנת 1978 את אמנת ברצלונה לשמירת הסביבה החופית בים התיכון, שהינה אמנה אזורית לשמירה 
על הסביבה הימית, וכן קיבלה בשנת 2005 את התיקונים אשר הוכנסו בה והרחיבו את תחולתה גם לסביבה החופית.

 IMP-MED( של האיחוד האירופי IMP-MED תכנון וניהול הים התיכון מבוצע בליווי צוות מומחים מטעם פרויקט
Integrated Maritime Policy in the Mediterranean(. זהו פרויקט העוסק בגיבוש מדיניות משולבת בים התיכון 

במטרה לתמוך בתהליך של דיאלוג ושל שותפות בין המדינות השכנות לים התיכון.

להכנת מסמך המדיניות בישראל קדם תהליך של ניסוח החזון ומטרות העל למרחב הימי. את התהליך מוביל אגף בכיר 
לתכנון ארצי במנהל התכנון ושותפים בו בעלי עניין וגופים רבים הפועלים ומעורבים במרחב הימי של ישראל. החזון 

ומטרות העל אומצו במלואן במסמך המדיניות.

מבוא
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1 מפה זו, וכן יתר המפות הכלולות במסמך המדיניות, מפורסמות לצורך המחשה בלבד ואין בה כדי לגרוע מטענות כלשהן של מי 

מהצדדים וכל גבולות שמתוארים בה כפופים למו"מ עתידי.

1

 המרחב הימי
 של ישראל 

בים התיכון1

21



אטלס המרחב הימי

במסגרת שלב א׳ נאסף מידע רב ומפורט ביחס למרחב הימי של ישראל. מידע זה רוכז במאגר ממ"ג )מערכת מידע 
גיאוגרפית( ראשון מסוגו. במקביל נערך "אטלס המרחב הימי". מקורות אלו היוו את התשתית לניתוח מרחבי של 

יחסי הגומלין, של קונפליקטים ושל הזדמנויות בין השימושים והפעילויות הקיימים והמתוכננים במרחב הימי. 
בסיס הניתוח המרחבי שימש כבסיס לזיהוי תחומי המדיניות העיקריים המרכיבים את מסמך המדיניות. 

האטלס למרחב הימי כולל בין השאר:

• 15 תחומי מיפוי נושאיים
• 4 קני מידה
• 200 מפות

GIS מאגר שכבות ונתוני •
• קישור למרכז המידע הימי הלאומי

הכנת מסמך המדיניות כללה שני שלבים עיקריים:

• שלב א' – ניתוח רב־תחומי של המצב הקיים ועריכת סקר בינלאומי משווה
• שלב ב' – התווית עקרונות מדיניות להסדרה, ניהול ותכנון

תהליך הכנת מסמך מדיניות

22
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במסגרת שלב ב׳ גובשה מדיניות ביחס למספר נושאי רוחב, בהם: ניהול, תכנון וצמיחה כחולה. המדיניות נוסחה 
עבור כל אחד מהתחומים באופן פרטני, ועבור המרחב הימי בכללותו. מסמך המדיניות כולל שימוש בשני כלים 
משלימים: כלים מרחביים וכלי ניהול ומדיניות. ברוב התחומים מוצע תמהיל של כלים מרחביים ושל כלי ניהול 

בהתאמה למאפיינים ולצרכים הייחודיים לו. בחלק מן התחומים, הנעדרים איפיון מרחבי, מוצעים כלי ניהול בלבד. 
הכנת המסמך וגיבוש המדיניות לוו בתהליך ארוך ומעמיק שבו שותפו גורמים בעלי עניין והציבור הרחב. עם תחילתו 
של תהליך העבודה זוהו "בעלי עניין" במרחב הימי שכללו גורמים מטעם משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, גופים 

בסקטור הפרטי, חברי אקדמיה, עמותות וארגונים העוסקים בסביבה וחברה, בחינוך, בספורט ימי, בתרבות ובמורשת, 
רשויות מקומיות והציבור הרחב. 

שיתוף הציבור נערך לכל אורך הכנת מסמך המדיניות. 
בשלב א׳ שיתוף הציבור כלל מספר רב של ימים 

מרוכזים שהוקדשו למפגשים עם בעלי העניין השונים 
במרחב הימי. המפגשים התאפיינו בפתיחות ובמהלכם 

ניתן דגש לשמיעת כל הדוברים וכל הנושאים. מטרת 
המפגשים הייתה לגבש תמונה מלאה וכוללת של 

הסוגיות הקשורות במרחב הימי. במהלכם, נאסף מידע 
משמעותי לגבי סוגיות מרכזיות הקשורות בתכנון, 

 באתגרים, בהזדמנויות ובקונפליקטים מרכזיים 
במרחב הימי. 

בסיום שלב א׳, שלב לימוד המצב הקיים וניתוחו, נערך 
כנס פתוח לציבור הרחב ובו הוצגו הנושא, הניסיון 

הבינלאומי וסוגיות הליבה בתחום התכנון. 

במהלך שלב ב', שלב גיבוש המדיניות למרחב הימי של 
ישראל, נערכו שני כנסים מרובי משתתפים. הראשון, 
בהשתתפות הגורמים המקצועיים העוסקים במרחב 

הימי, בהם משרדי ממשלה, ארגונים חברתיים ומוסדות 
אקדמיים, החברים בוועדת ההיגוי הרחבה המנחה את 
צוות התכנון. השני, בהשתתפות כלל הציבור – אנשים 
שהים והחוף יקרים לליבם, ביניהם סטודנטים, דייגים, 

מדענים, אנשי סביבה, שייטים, צוללים ועוד. 

 במקביל, הוצג התהליך במספר כנסים מקצועיים 
בארץ ובחו"ל. המידע התכנוני ודברי הסבר על 

התקדמות התכנית מוצגים באתר משנה שנפתח באתר 
מינהל התכנון.2

מנהל התכנון, בשיתוף עם משרד האנרגיה והמשרד 
להגנת הסביבה הקימו מרכז מידע למרחב הימי, המרכז 
ומארגן את המידע בנוגע למרחב הימי בכל תחומי הידע 

הקיימים ומנגישו לכלל הגורמים המתעניינים במרחב 
הימי. האתר יוצר פלטפורמה משותפת, נגישה, עדכנית 

ורב־נושאית למידע על המרחב הימי בישראל ובים 
 התיכון עבור גורמים שונים הפועלים בסביבה הימית.3  

מנהל התכנון פועל בשיתוף פעולה עם האיחוד 
האירופי, והאתר מספק מידע רב בהתפתחויות 

העדכניות ביחס להיבטים שונים הקשורים במחקר, 
בשימור ובפיתוח במרחב הימי בים התיכון כולו. 

 http://www.iplan.gov.il/Pages/Maritime_space/policiy.aspx :2 אתר המשנה באתר מנהל התכנון המציג את המידע על מסמך המדיניות

http://maritime.gov.il/Pages/HomePage.aspx : 3 אתר מרכז המידע למרחב הימי

תהליך העבודה
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תמצית ניתוח המצב הקיים 
)שלב א׳(

4





הלימוד והניתוח של המצב הקיים במרחב הימי, כלל 
מידע רב בתחומים רבים. מטבע הדברים, בין התחומים 

השונים קיימים יחסי גומלין והשפעות הדדיות רבות. 

על מנת להתמודד עם יחסים אלו ועם היקפו העצום 
של המידע חולקו תהליכי התכנון לארבעה תחומים 

עיקריים: המסד הפיזי והסביבתי, שימושים ומשתמשים 
בים, סוגיות רוחב, מסמכים לא סטטוטוריים. 

יש לציין כי למרות שנושא העבודה הוא המרחב הימי 
)שלא זכה עד היום לתכנון בפני עצמו(, ניתוח המצב 

הקיים כלל גם תיאור מפורט של קו החוף ביחס 
להיבטים סביבתיים ולתשתיות, לאזורים לשימור, לבתי 
גידול, למרכיבי פיתוח, להשפעות על תנועת הסדימנט, 

למבנים חופיים ולמתקני תשתית חופיים הקשורים 
לים. התיעוד כלל גם סקירה סטטוטורית מקיפה של קו 

החוף, נקזים, מוצאים, שפכי נחלים, שימושי תיירות, 
ספורט ונופש, חינוך ימי ועוד. 

נסקרו מתקנים המאושרים בתכניות סטטוטוריות 
שונות שטרם הוקמו, ומסמכי מדיניות המציעים פיתוח 

בתחומים שונים. סקירת המתקנים כוללת התייחסות 
לכלל המבנים הימיים הקיימים, בין אם הוקמו במסגרת 

תכנית סטטוטורית ובין אם מתוקף חקיקה ותקנות 
אחרות.

על מנת להקל על הקריאה של המידע הרב שנאסף, 
סיכום שלב א' חולק לארבעה כרכים.

1.כרך א' – כרך המהות, המביא את עיקרי ניתוח 
המצב הקיים וכולל ארבעה שערים:

א( מבואות – רקע, מתודולוגיה, תהליך העבודה, גישות 
של תכנון ושל ניהול, מבט עולמי. בשער זה נסקרים 

בהרחבה היבטים הקשורים למגמות ולניסיון הבינלאומי 
ביחס לנושאים הקשורים במרחב הימי, דוגמת גישות 

לתכנון ולניהול המרחב הימי ודוגמאות לתהליכי תכנון 
מקבילים מן העולם.

ב( שער ראשון: המסד הפיזי והסביבתי – בשער זה 
מוצגים בהרחבה ההיבטים הפיזיים, הכוללים את 
המבנה הגאוגרפי–פיזי ואת התיאור של הסביבה 

הימית הטבעית במרחב הימי של ישראל. מתוארים 
בו גם התהליכים המתרחשים במרחב הימי, 

בנושאים הבאים: מטאורולוגיה ימית, אוקיינוגרפיה 
פיזיקלית, הידרודינמיקה, מורפולוגיה, מורפודינמיקה, 
סדימנטולוגיה, גאולוגיה, סיכוני טבע, מינים עיקריים 

ותפוצתם במרחב ובזמן, מינים נדירים ובסיכון, איומים 
וסיכונים קיימים ועתידיים, נושאים שבהם יש מחסור 
בידע ובניטור. שער זה עוסק גם בהשפעת האדם על 

הסביבה הפיזית, ומהווה בסיס חיוני לתכנון מושכל של 
כלל הפעילויות האנושיות המתקיימות במרחב ימי זה.

ג( שער שני: שימושים ומשתמשים בים – היבטים 
הקשורים לשימושים ולפעילות האנושית במרחב הימי, 

דוגמת תשתיות, תחבורה וספנות ימית, דיג וחקלאות 
ימית, ביטחון, ספורט ונופש, תיירות, חינוך, תעסוקה 

והכשרה ימית, ארכיאולוגיה ומורשת.

ד( שער שלישי: סוגיות רוחב – היבטים כלליים שיש 
 להם השפעה על כלל השימושים והמשתמשים 

במרחב הימי, דוגמת גיאו-אסטרטגיה, משפט ורגולציה, 
ניתוח סטטוטורי של קו החוף והים, כלכלה, השפעות 

 סביבתיות, היערכות לאירועי חירום, ניהול משאב 
החול הימי.

ה( שער רביעי: מסמכים לא סטטוטוריים – מסמכים 
שנערכו בעבר ובהווה בנושאים הנוגעים למרחב הימי.

תמצית ניתוח המצב הקיים 
)שלב א׳(
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2. כרך ב' – אטלס מפות של המרחב הימי - מפות 
נושאיות ברזולוציות שונות, החל מקנה מידה של 

1:250,000 וכלה בקנה מידה של 1:10,000. המיפוי 
מתבסס על המידע הגאוגרפי הרחב שנבנה במהלך שלב 

א'. מידע זה מתייחס לפעילויות השונות ולערכים - 
הקשורים לים ויש לו חשיבות רבה להבנת תמונת המצב 

הקיימת וזו העתידית, לזיהוי הקונפליקטים השונים 
ולהבנת מרחב האפשרויות לפתרונות.

3. כרך ג' – ניתוח המצב הקיים במלואו, המפרט 
את כלל הנושאים המפורטים בתמציתיות בכרך א', 

ומתייחס להיבטים שעלו מלימוד ומניתוח המצב הקיים. 
כרך זה מחולק אף הוא לארבעה שערים במבנה זהה 

לכרך א' המקוצר.

4. כרך ד' – ניתוח יחסי הגומלין במרחב הימי, החזון 
והחלופות. הכרך כולל חמישה שערים:

א( העמקה של סקירת הספרות העולמית ביחס 
לסוגיות הרלוונטיות לגיבוש המדיניות, דוגמת אופן 

ניתוח ההיבטים המרחביים בתכניות למרחב הימי 
במספר מדינות נבחרות, סוג החלופות וכלי מדיניות 

ואמצעים לניהול וליישום המדיניות. סקירה זו שימשה 
גם כבסיס להגדרת עקרונות היסוד בתכנון ובניהול 
המרחב הימי ולניתוח יחסי הגומלין המרחביים בין 

השימושים הקיימים והמוצעים.

ב( הגדרה של חזון המרחב הימי המתבסס על החזון 
ועל מטרות העל שהוגדרו במשותף על ידי בעלי העניין 

השונים בשלב שקדם להכנת מסמך המדיניות. 

ג( ניתוח מרחבי של יחסי גומלין, של קונפליקטים 
ושל הזדמנויות בין השימושים והפעילויות הקיימים 

והמתוכננים4 במרחב הימי. מטרת הניתוח היא להגדיר 
ולזהות את הנושאים העיקריים שייבחנו במסמך 

המדיניות. מטרת המיפוי המרחבי היא איתור הזדמנויות 
וקונפליקטים ברמה המרחבית על ידי הצלבה של 

שימושים שונים זה עם זה, והצלבה של שימושים שונים 

עם המערכת האקולוגית הימית. ניתוח יחסי הגומלין 
מבוסס על ניתוח עקרוני שבוצע ע"י חברי הצוות, תוך 

שימוש בשני כלים מרכזיים: הראשון הוא מטריצת 
היחסים בין המשתמשים שהגדירה ארבע רמות של יחסי 
גומלין )הזדמנות, התאמה, התאמה בתנאים וקונפליקט(, 

והשני, ניתוח מרחבי של יחסי הגומלין בסדרת מפות 
הבוחנות את יחסי הגומלין לכל שימוש נושאי בנפרד - 

כפי שמוצג בהמשך.

ד( זיהוי הסוגיות העיקריות איתן נדרש להתמודד 
במסגרת גיבוש המדיניות המרחבית, בהתאם לתובנות 

שעלו מניתוח המצב הקיים ובהתאם להגדרת החזון 
וליעדי מסמך המדיניות. 

ה( גיבוש חלופות קונספטואליות למדיניות על בסיס 
סקירת הספרות, הגדרת החזון ומטרות העל של מסמך 

המדיניות, וכן על בסיס הניתוח המרחבי של יחסי 
הגומלין וסוגית המדיניות. החלופות מוצעות בשני 

רבדים שונים, המשלימים זה את זה: חלופות מרחביות 
לכיווני פיתוח ושימור, וחלופות לאמצעי מדיניות, 

שיכולות להתאים לכל אחת מהחלופות המרחביות. 
בסיום תהליך הבחינה של הגורמים שפורטו לעיל, 

נמצא כי יש להתאים את המדיניות לשונות הקיימת 
במרחב הימי. בהתאם לכך, מסמך המדיניות קובע בכל 

נושא רמת פירוט וכלי מדיניות שונים. שונות זו באה 
לידי ביטוי הן במישור המרחבי )בין שטחים שונים בים(, 
הן בהתייחס לסוגיות השונות, והן בהתייחס לממד הזמן 

)זמן קצר/ביניים/טווח ארוך(.

4 נבחנו יחסי הגומלין בין השימושים והמרכיבים הקיימים כיום או כאלו שאושרו בתכניות מפורטות או שהוצעו במסגרת תכניות אב 
נושאיות )לשמורות ימיות ולחקלאות ימית(.

תמצית ניתוח המצב הקיים
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הדו"חות המלאים זמינים לעיון באתר האינטרנט של מנהל התכנון.5 יש לציין שהמידע המרחבי המוצג באטלס 
המפות ובמיפוי יחסי הגומלין נכון לנקודת הזמן שבה נערך, ואינו מעודכן ביחס לשינויים שחלו במרחב הימי לאחר 

עריכת המפות השונות. ככלל, כל מסמכי שלב א' הנם מסמכי עבודה וחלו בהם שינויים שונים הנובעים מהתפתחויות 
 ושינויים שחלו לאור הזמן שחלף ממועד כתיבתם ולאור תובנות מעודכנות שהתגבשו בהמשך תהליך העבודה. 

לפיכך, יש להתייחס אליהם כאל מסמכי רקע שסייעו בגיבוש המדיניות.

http://www.iplan.gov.il/Pages/Maritime_space/policiy.aspx  5

גיבוש חלופות קונספטואליות למדיניות

תמצית ניתוח המצב הקיים
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30

למיפוי המרחבי נוסף ניתוח מילולי המתאר את יחסי הגומלין.

להלן מספר דוגמאות לתוצרי הניתוח המרחבי של יחסי הגומלין - 
יחסי הגומלין חולקו למספר קטגוריות: 

אין יחסי גומלין:
אין קשר נראה לעין בין שני השימושים החופפים שנבחנו.

אין התאמה - קונפליקט: 
שני השימושים אינם יכולים להתקיים יחד באותו המרחב.

התאמה בתנאים/מגבלות: 
 שני השימושים יכולים להתקיים זה עם זה, תוך קביעת מגבלות על אופן השימוש, 

זמן השימוש או המרחב שבו יתקיים.

פוטנציאל זיהום: 
 השפעה אפשרית על המערכת האקולוגית הימית בעמודת המים כתוצאה 

 מהשימוש הנבחן. סומן בתוך גבולות השימוש הנבחן מאחר ואין מידע מספק 
המאפשר להעריך את טווח ההשפעה.

התאמה:
שני השימושים הנבחנים, יכולים להתקיים זה לצד זה, גם ללא קביעת תנאים או מגבלות.

הזדמנות: 
החפיפה בין שני השימושים יוצרת פוטנציאל עבור אחד מהם.

תמצית ניתוח המצב הקיים
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ביחס לשינויים שחלו במרחב הימי לאחר עריכת המפה.
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המפה הינה להמחשה בלבד ואינה מהווה מקור רשמי של מדינת ישראל.
Unofficial map for illustration puproses only.
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   7 המידע המוצג נכון לנקודת הזמן שבה נערך, ואינו מעודכן ביחס לשינויים שחלו במרחב הימי לאחר עריכת המפה.

1

ניתוח יחסי גומלין במרחב הימי – ספנות: נמל חיפה7
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בתנאים: נדרש תיאום בין 
פעילות הנמל השוטפת 
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 ניתוח המצב הקיים ויחסי הגומלין, הציף 
מספר סוגיות להן מסמך המדיניות נותן מענה

1.צורך בראיה לאומית כוללת של המרחב הימי:

א( המרחב הימי, בשונה מהמרחב היבשתי, מתאפיין ברב-מימדיות ובדינמיות 
ולפיכך, נדרשת התאמת המדיניות לאופיו הייחודי.

ב( המרחב הימי מתאפיין במשילות חלשה, בהעדר תיאום מספק בהיבטים של תכנון 
וביצוע ובהעדר תיאום ואיגום משאבים באכיפה. כמו כן, בשורה של תחומים, חסרה 
ראיה כוללת וקביעת סדרי עדיפויות ברמה האסטרגית-לאומית. מצב זה מקשה על 

מיצוי הפוטנציאל הכלכלי הקיים במרחב הימי, ומסכן את התפקוד של המערכת 
האקולוגית ואת בריאותה.

ג( המרחב הימי נעדר מערך ניטור ימי מקיף במגוון פרמטרים. מערך ניטור עשוי 
לספק נתונים אמינים ולהנגיש אותם. מערך כזה הוא תנאי הכרחי לפיתוח ענפי 

הפעילות השונים בים ולהבנת המערכת האקולוגית הימית והשינויים החלים בה. 
מידת התרומה והיעילות של הניטור לצרכים השונים תלויה בגיבוש ראייה כוללת 
ובמדיניות למערך ניטור. אלו ינוסחו על בסיס הצרכים שזוהו ולאור ההגדרה של 
סדרי עדיפות לגבי סוג הניטור, הזמן והמרחב. מערך הניטור צריך גם לספק את 

המידע הנדרש ולתמוך בגיבוש מדיניות לאומית מפורטת וביישום רגולציה בנושאים 
שונים בים.

ד( איסוף, שקיפות והאחדה של מידע מסוגים שונים לגבי המרחב הימי חיוני לקידום 
הפיתוח והמחקר ולגיבוש מדיניות יעילה לניהולו של מרחב זה. כיום נאסף מידע ע"י 

גופים שונים, וחלק גדול ממנו אינו נגיש לציבור הרחב, לחוקרים ולגורמי פיתוח. 

ה( המחסור הגדול בחול הימי, ביחס לצורכי המשק, צפוי להתפתח לבעיה לאומית 
בהמשך המאה ה-21, לאור הגידול הצפוי בצריכת משאב חיוני זה. החול הימי הוא 

משאב במחסור וכיום הוא אינו מנוהל מתוך ראייה כוללת וארוכת טווח, ראייה 
שעשויה להפיק את המירב ממשאב זה לצד שמירת הסביבה הימית והחופית. 

ו( דרושה תשתית מספקת להכשרה של כוח אדם מקצועי למקצועות הים, בתחומים 
הטכנולוגיים/הנדסיים ובתחומי מדעי הסביבה הימית. תשתית זו נעדרת, למרות 
היותה מרכיב חיוני בעידוד "הצמיחה הכחולה" של ישראל. היעדרה עשוי להוות 

צוואר בקבוק בהמשך המיצוי של הפוטנציאל הכלכלי הטמון בים.

 תובנות - סוגיות העולות 
מניתוח המצב הקיים
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2.צורך בתכנון ובהגדרת מערכת הכללים לפיתוח 
ולפעילות, בהתייחס לכלל המשתמשים במרחב הימי:

א( הגדרה של מערכת כללים מוסכמת על כל המשתמשים בים היא מרכיב מרכזי 
במדיניות למרחב הימי. ניתן לנסחה באמצעות כלי מדיניות וכלים מרחביים.

ב( מהמיפוי של כלל השימושים הקיימים והמאושרים בשלב המצב הקיים,8 ניתן 
ללמוד על הצפיפות הקיימת כבר היום במרחב הימי, בעיקר במים הריבוניים. הדבר 

מעורר את הצורך בהסדרת המרחב. בהקשר זה יש לציין כי פעילויות אנושיות 
משפיעות יותר על המערכת האקולוגית הימית באזור הרדוד והקרוב לחוף, אולם 

בשנים האחרונות, נוספה פעילות אנושית בים העמוק והפתוח שהיא בעלת 
פוטנציאל השפעה גם במרחב זה.

ג( היכולת של המדינה לנצל ביעילות כלכלית את משאבי הים נפגעת ככל שמערכת 
יחסי הגומלין בין בעלי העניין כוללת קונפליקטים בין המשתמשים. מצב זה עלול 

לסכן תשתיות לאומיות חיוניות כגון: נמלים, משק המים, תחבורה ימית, תקשורת, 
ייצור אנרגיה וכד'. הדבר מחזק את הצורך בהסדרת המרחב הימי וביצירת מערכת 

כללים בין שימושים. מכיוון שלא ניתן לבטא את כל המשאבים הימיים בערכים 
כלכליים מדויקים, אין בכוחו של מנגנון "שוק חופשי" לספק את הפתרון לאיזון 

הנדרש ולפיכך נחוצה מדיניות והסדרה למרחב הימי.

ד( שמירת הטבע זוהתה כגורם בעל חשיבות מרכזית במרחב, לצד הפעילות 
האנושית. הדבר מצריך הסדרה של מערכת הכללים בינה לבין יתר הפעילויות 

והשימושים בים. 

תובנות - סוגיות העולות מניתוח המצב הקיים

  8 מיפוי מכלול הרצונות והדרישות לשטחי ים, של המשתמשים השונים במרחב הימי, מעלה כי בניקוי 
השטחים החופפים )בהם עושים שימוש יחדיו משתמשים שונים( עומד סך הביקושים הקיים לשטחי ים 

בתחום המים הריבוניים על 3,240 קמ"ר שהם כ-81% מהשטח. משמעות הנתונים היא שבמידה ומסמך 
המדיניות יעגן ויסמן את מכלול הרצונות והתוכניות של בעלי העניין והאינטרסים השונים בים, ללא בחינה 

של מידת ההתאמה או הנחיצות, המרחב אינו מספיק.
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2.צורך בתכנון ובהגדרת מערכת הכללים לפיתוח 
ולפעילות, בהתייחס לכלל המשתמשים במרחב הימי:

א( המרחב הימי מאופיין בריבוי שימושים ובפעילויות מסוגים שונים, הפועלים 
למשך פרקי זמן שונים ובתקופות שונות, תחת מסגרות רגולטיביות שונות. 
לשימושים אלה השפעה שונה על סביבתם. לאור זאת יש צורך בהגדרה של 

מסגרת כוללנית לפעילויות ולשימושים השונים.

ב( לחלק מהשימושים בים קיימת כבר כיום רגולציה מקיפה ומפורטת יחסית, 
כדוגמת התכנון למתקני הקבלה לגז הטבעי והנחת הצנרת הקשורה בכך, או 
הרגולציה הנוגעת להקמה ולהפעלה של מתקני התפלה. לעומת זאת, ישנם 

תחומים בהם הרגולציה חסרה או לא קיימת כלל.

א( מבחינה גיאופוליטית מדינת ישראל היא ״מדינת אי״, אשר תלותה הכלכלית 
 בסחר הימי היא מכרעת. כ-99% מהיקף הסחר בישראל מתבצע דרך הים. 

 נמלי ישראל מצויים במרחק של יום הפלגה מתעלת סואץ, עובדה 
המבטאת פוטנציאל להרחבתה של פעילות השטעון בנמלי ישראל ותפקודם 

כנמלי שטעון.
 

ב( להפקת הידרו קרבונים יש חשיבות כלכלית ואסטרטגית למדינת ישראל.
לנושא זה תועלות רבות בהבטחת עצמאותה האנרגטית של ישראל וביצירת 

תועלות סביבתיות לשם הפחתת זיהום האוויר. 

ג( ביטחון והגנה על המרחב הימי מפני איומים על התשתיות הימיות ועל 
הפעילות של הסקטורים השונים, מאפשרים את הפעילות הכלכלית במרחב 

הימי. התלות של ישראל בספנות כשער היחידי ליבוא ויצוא של סחורות 
ודלקים, יחד עם התלות בגז הטבעי כמקור אנרגיה מרכזי מדגישים את חשיבות 

האבטחה וההגנה הימית.

ד( לאור חשיבותם של תחומי הספנות, ההפקה של הידרוקרבונים והביטחון 
ולאור הצורך בהבטחת תפקודם המיטבי בעתיד, תחומים אלה מהווים מרכיב 

דומיננטי במסמך המדיניות.

3. צורך במענה מגוון לכלל הפעילויות 
והשימושים בים תחת מסגרת כוללנית ואחודה: 

4. צורך במדיניות שתעניק עדיפות לתחומים 
המהווים את רכיבי היסוד של האסטרטגיה 

הלאומית למרחב הימי:

תובנות - סוגיות העולות מניתוח המצב הקיים
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5. צורך בהגנה על משאבי טבע ומורשת:

א( הסביבה הטבעית מקיימת יחסי גומלין עם כל המשתמשים בים ועם 
הפעילויות המתקיימות בו. הסיבה המרכזית לכך היא העובדה שהסביבה הימית 

כוללת את כל הממדים של המרחב הימי )קרקעית, עמודת המים ופני הים( 
ויוצרת אינטראקציה עם כלל המשתמשים, אשר פעילים בממד אחד לפחות.

ב( חלק מיחסי הגומלין עם הסביבה הטבעית הינם בעלי פוטנציאל הסדרה 
)ע"י כללי פעולה ובעזרת תכנון וביצוע רגישים ומתחשבים בסביבה(, חלקם 

מערכתיים-מרחביים, וחלקם בעלי אופי והשפעה מקומיים או נקודתיים. 
ההשפעות הסביבתיות של הפעילות האנושית במרחב הימי צריכות להיבחן על 
רקע האפקט המצטבר של כלל הפעילות ולא בהתיחסות לסקטור או לפרויקט 

מסוים.

ג( זיהום מי הים מהווה איום על יכולת ההתפלה, על היכולת להפיק מזון מהים 
באמצעות דיג או חקלאות ימית ועל קיומן של פעילויות תיירות, ספורט ונופש 

בים ובחופים. מבנהו הגיאוגרפי של הים התיכון ורגישותו האקולוגית, בהיותו ים 
בעל מבנה סגור, מביאים לכך שהשלכות הזיהום יכולות להיות חמורות במיוחד, 

ומכאן גוברת החובה להפחית את עומסי הזיהום הנכנסים אליו. שמירה על 
איכות מי הים ומניעה של זיהום ממקורות שונים היא עיקרון יסוד בתוכניות 

למרחב הימי במדינות אחרות בעולם.
 

ד( למדינת ישראל אין מדיניות כוללת לשימור ערכי הטבע בסביבה הימית, ובולט 
הפער בין ההגנה על ערכי הטבע בסביבה הימית לבין זו המתקיימת ביבשה. 

ה( בתחומי הפעילות בים, כדוגמת הדיג, יש צורך במדיניות המבטאת מעבר 
מהגישה המסורתית של פיתוח ענף הדיג לשם מקסום השלל בטווח הקצר, 

למדיניות של הגבלת הדיג לשם שימור משאב הדיג והסביבה הטבעית לטווח 
הארוך.

ו( משאבי העתיקות והמורשת הימיים של ישראל הנם בבחינת נכסי תרבות של 
האנושות ושל מדינת ישראל. הם בעלי ערך תרבותי, מדעי, כלכלי ותיירותי. ממצאי 
סקרים ארכיאולוגיים מראים כי הפריסה המרחבית של הממצאים הארכיאולוגיים 

החשובים אינה מתמקדת רק ביבשה, אלא גם בתחום המים הרדודים קיימים 
ממצאים בעלי חשיבות מדעית רבה ובעלי ערך ציבורי. למרות האמור לעיל ולמרות 

שרוב אתרי העתיקות בחלק היבשתי והימי ידועים ומוכרים, רק החלק היבשתי שלהם 
עוגן מבחינה תכנונית, ומרבית השטחים הימיים שבהם מצויות עתיקות, נותר ללא 

הגנה.

תובנות - סוגיות העולות מניתוח המצב הקיים
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צפיפות הולכת וגוברת ביבשה, יחד עם הניצול הגדל והולך של משאבי הים ועם 
השיפור המתמיד בטכנולוגיות של הנדסה ושל סביבה ימית, יביאו בעשור הקרוב 

להגברת הרלוונטיות של הקמת פלטפורמות ימיות למתקני תשתית בישראל. 
הקמת פלטפורמות ימיות למתקני תשתית בים תאפשר צמצום הקונפליקטים בין 

תשתיות ברמה הלאומית לבין פיתוח עירוני בריכוזי האוכלוסיה בחוף.

6. צורך בחיזוק הקשר לים:

 7. צורך במענה לשימושים יבשתיים בעלי פוטנציאל 
לסיכון או המטילים מגבלות על סביבתם:

א( המרחב הימי הוא הגבול הפתוח היחיד של מדינת ישראל, והוא מספק מגוון 
אפשרויות לבילוי ופנאי במרחב פתוח גדול, במדינה המצטופפת. 

ב( ניתן להפיק תועלת מרובה מפעילויות היוצרות ממשק בין הציבור הרחב לבין 
המרחב הימי וגובר הביקוש להן, לכן יש חשיבות תרבותית וציבורית ליצירת 

התנאים לחיזוק ולהרחבה של פעילויות אלו. 
בין פעילויות אלו ניתן להצביע על הספורט והחינוך הימי, על פעילות הפנאי 
והנופש הימי, על פעילות ציבורית לשמירת טבע ולמחקר ושימור של ערכי 

מורשת וארכיאולוגיה וכד'.

ג( הגברת המודעות לים, על מרכיביו השונים, מחזקת את האטרקטיביות של 
לימוד מקצועות הים ושל הכשרת כוח אדם מקצועי במקצועות הים, בתחומים 
הטכנולוגיים וההנדסיים, בענפי הספנות ובתחום מדעי הסביבה הימית. כל אלה 

מהווים מרכיב חיוני בתהליך הצמיחה הכחולה במרחב הימי של ישראל.

ד( היקף העניין בנושאי החינוך והספורט הימי הולך וגובר. למרות זאת הנושא 
לא מנוהל כמכלול ברמה הלאומית. חלק מהפעילות מטופל ברמה המקומית 

המוניציפאלית. נראה כי בהעדר ניהול וקידום התחומים הללו ברמה הלאומית, 
ניצול המשאב הימי לרווחת הציבור אינו מיטבי.

תובנות - סוגיות העולות מניתוח המצב הקיים
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מסמך מדיניות למרחב הימי של ישראל

עקרונות יסוד במדיניות המתייחסת למרחב הימי
המדיניות מבוססת על גישות לתכנון מרחב ימי ולניהולו, כפי שמקובל כיום בעולם. גישות אלו נחלקות 

לגישות של מדיניות וניהול ולגישות תפיסתיות. אלו אינן גישות מתנגשות או מתחרות זו בזו, אלא 
גישות המשלימות את שלושת הצדדים ההכרחיים לתכנון ולניהול המרחב הימי: חברה, כלכלה וסביבה. 
אלו גם שלושת היסודות של פיתוח בר קיימא. תכנון מקיים של המרחב הימי יבטיח את קיומם של כל 

האינטרסים זה בצד זה תוך העצמה הדדית.

 )IMP - Integrated Marine Policy( בין גישות המדיניות ניתן למנות את גישת הניהול המשולב של המרחב הימי 
 Integrated Coastal Zone( ואת גישת ניהול החופים המשולב ,)Marine Spatial Planning י( MSP את גישת
 Management - ICZM(. בין הגישות התפיסתיות ניתן למנות את גישת הניהול המבוסס על צורכי המערכת 

האקולוגיתEcosystem Based Management - EBM( i( המשולבת בגישות IMP ו-MSP, את גישת שירותי המערכות 
.)Blue Growth( 9האקולוגיות ואת גישת הצמיחה הכחולה

העקרון המרכזי שעליו מבוססת המדיניות המוצעת הוא יצירת איזון מרחבי ונושאי נכון בין השימושים השונים בים 
 באופן שיאפשר את תפקודם המיטבי לצד שמירת הערכים האקולוגיים של הסביבה הימית. 

לשם כך, יש לבסס את המדיניות על תכנון אינטרדיסיפלינרי אשר משלב בתוכו תחומי ידע שונים, תוך זיהוי הקשרים 
ביניהם. בבסיס תפיסה זו עומדת ההכרה כי ניצול יעיל של המשאב הימי על הערכים הטבעיים והכלכליים שבו, מחייב 

מימוש חזון כולל למרחב הימי, באמצעות תכנית מדיניות ומנגנוני ניהול כולל המאזנים בין האינטרסים המגוונים של 
בעלי העניין השונים. עיקרון מרכזי נוסף הינו שיתוף בעלי העניין במרחב הימי, תוך עמידה על אופן פעולתם בזמן 

ובמרחב, זיהוי מגבלותיהם והבנת המגמות הקיימות בתחומם. 
המרחב הימי מתאפיין בדינמיות וחלים בו שינויים רבים, כולל שינויים תכופים בצרכים ובביקוש למשאביו. בשל כך 
נדרשים מנגנוני עדכון, ניטור ובקרה. בהתאם לכך, התוצר התכנוני אינו תכנית מדיניות סגורה אלא תהליך מתעדכן, 
אינטראקטיבי הלומד ומתאים את עצמו בהתאם לידע ולניסיון שיצטבר ממנגנוני הניהול, הבקרה והניטור. התכנית 

תעודכן בהתאם לשינויים הטכנולוגיים, לידע חדש, להתרחשויות ולשינויים בסדרי העדיפות הלאומית. 

עקרונות היסוד בתכנון ובניהול המרחב הימי הם:

 1. שימוש רב תכליתי במרחב 
 )Multiple use of space(

המרחב הימי מהווה סביבה ייחודית, רב-ממדית 
המתאפיינת בריבוי ערכים, משאבים ושימושים. כל אלה 

מצריכים התמודדות עם אתגרים רבים ומשתנים בתנאי אי 
וודאות. לחצי פיתוח, צפיפות השימושים והקונפליקטים 

ההולכים וגוברים העלו את הצורך בגיבוש ראיה רחבה 
ואינטגרטיבית למרחב הימי והדגישו את הצורך בתכנון 

מושכל של מרחב זה ובניהולו השקול. בהתאם לעקרון זה 
 יש להבטיח ניצול יעיל של שטחי הים, ככל הניתן. 

ניתן לעשות זאת על ידי חפיפה בין משתמשים ועל-ידי 
שימוש רב תכליתי של המרחב. העקרון ייושם תוך ניצול 

הרב ממדיות של הים – קרקעית, עמודת המים ופני המים. 
כלי נוסף המאפשר לייצר חפיפה בשטחי ים הוא שימוש 

רב תכליתי במישור הזמן. השימוש הרב תכליתי בשטחי ים 
יבטא העדפה לשימושים מסויימים בעלי חשיבות מיוחדת.
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 9 תכנית "צמיחה כחולה" )Blue Growth( של האיחוד האירופי היא אסטרטגיה למיצוי האפשרויות הכלכליות הגלומות בים, שנועדה לתמוך בצמיחה בת 
קיימא במרחב הימי ובסקטורים הימיים כמכלול על ידי השקעה בחדשנות ופיתוח, תכנון ארוך טווח, ביצוע ניטור ומעקב וניצול בר קיימא של משאבים.

)Precautionary Principle( 2. זהירות מונעת
על פי עיקרון זה, כאשר קיים חשש סביר שפעולות 

האדם יביאו לפגיעה חמורה בבריאות האדם או בשלמות 
המערכת האקולוגית כולה. בטווח הארוך, יש לנקוט 

צעדים למניעה או לצמצום הפעילות גם כאשר פערי 
המידע אינם מאפשרים הערכה מדויקת של מידת הפגיעה. 

מאחר שהשפעות הפעילות האנושית על הסביבה הימית 
אינן ידועות ומוכרות לנו די הצורך, ומאחר שהסביבה 

הימית הינה דינמית ולכן גם פגיעה מאוד - עיקרון הזהירות 
המונעת הינו עיקרון בעל חשיבות מיוחדת בכל הנוגע לים. 

מטרתו היא לנצל את הסביבה הימית באופן זהיר, בכדי 
למנוע פגיעה בסביבה. יישום עקרון זה אין בו כדי למנוע 

 פיתוח של פעילות אנושית בשל אי הוודאות המדעית 
ביחס להשלכותיה. מטרתו היא לבחון את השפעותיה 

הצפויות, וככל שצפויות השפעות משמעותיות על 
הסביבה, יש לנסות למנוע או לצמצם את נזקן. 
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3. פיתוח כלכלי מקיים 
הים מהווה מקור ובסיס חשוב לפעילות כלכלית מגוונת. 

עם השנים הולך ומתעצם חלקה של פעילות זו. הים 
והמשאבים הכלכליים המצויים בו הם כר נרחב לפיתוח 

כלכלי, בחלקו חדשני. תכנון וניהול המרחב בהתאם 
לתכנית "צמיחה כחולה" יבטיחו את המשך הפיתוח 

הכלכלי העתידי, בין היתר על ידי שקלול מגוון המשאבים 
והשימושים והבטחת המיקום המיטבי לכל אחד מהם, 

תוך מניעת השפעות שליליות על שימושים אחרים. 

4.קיימות ימית, תכנון וניהול המבוססים על צורכי 
המערכות האקולוגיות 

למערכות הטבעיות בים אין תחליף ויש להגן עליהן 
בהקשר הלאומי ובהקשר הבינלאומי. עיקרון זה מעוגן 

מאז ראשית שנות התשעים באמנות בינלאומיות, 
במסמכי מדיניות למרחבים ימיים של מדינות רבות 

ובחלק מהמדינות גם בחקיקה. רוב הפעילות הכלכלית 
האנושית בים מבוססת על תפקודה של המערכת 

האקולוגית הימית וכדי לתמוך במיצוי התועלות 
הכלכליות הגלומות בים, יש להגן על המערכת 

האקולוגית הימית ולמזער השפעות שליליות על 
 הסביבה הימית. 

יש לזכור כי פגיעה בבריאות וביציבות הסביבה הימית 
 משמעה פגיעה בענפים הכלכליים הקשורים בים. 

ניהול המבוסס על צרכי המערכת האקולוגית 
)Ecosystem Based Management - EBM( – הוא 

עיקרון מנחה, לפיו על ניהול פעילות האדם להיעשות 
בהתאם לצרכי המערכות האקולוגיות, כל זאת במטרה 

לשמר מצב בריא, יצרני ועמיד של המערכת האקולוגית. 
כך שתוכל לספק את מגוון השירותים הנדרשים לבני 

האדם. גישה זו אינה מוגבלת לנושא ייצוב ושימור 
מערכות אקולוגיות בלבד. הגישה מתאפיינת בראייה 

רחבה הכוללת את כלל השימושים במשאבי הים 
ושואפת לנהל את כולם במקביל ובמשולב, לצורך 

שימוש מיטבי במשאבי הים בהווה ולמען העתיד. גישת 
EBM מושכלת מצריכה ניטור של מירב הפרמטרים 

המאפשרים את הבנת השינויים שיוצר הטבע ועל רקע 
זה גם ניטור של השינויים שהם מעשה ידי אדם. 

)Building with Nature( 5. בנייה עם הטבע
עיקרון זה מבוסס על התובנה כי אין די בהימנעות 

מפגיעה באזורים בעלי ערכיות סביבתית גבוהה, ובהגנה 
על אזורים שמורים בים. על פי תפיסה זו, בכדי ליצור 

מערכת ימית בריאה ויציבה, יש לנקוט גם בפעילות 
מעשית לשיפור הסביבה. בהתאם לכך, על פי עיקרון 
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"בנייה עם הטבע" יש להשתמש בפעולות פיתוח 
הנעשות בים, כמנוף לשיפור ולהגברה של המערכת 
האקולוגית הימית, באמצעות יצירתם של בתי גידול 

חדשים, או על-ידי שיקום בתי גידול מופרים. 

6. ים בטוח - בטיחות ומניעת סיכונים במרחב הימי
מכלול הפעילויות המתקיימות בים, והמפגש בינן 

לבין עצמן, ובין השימושים האנושיים לבין המערכת 
האקולוגית הימית, יוצרים סיכונים שונים לאדם ולסביבה. 

מניעה או לכל הפחות צמצום של סיכונים אלו היא 
עיקרון מנחה בתכנון ובניהול המרחב הימי. העיקרון 

המנחה של "ים בטוח" מקבל ביטוי בשלל היבטים 
הנוגעים למרחב הימי:

• בטיחות השיט 
 • היערכות למקרי חירום – הן כתוצאה מאסונות טבע 

  )צונאמי( והן כתוצאה מאירועי זיהום ים 
• הגנה מפני זיהומים כדי לשמור על איכות גבוהה של

   מי הים
• הגנות על המצוק החופי ועל החופים 

 • הגנה על בטחון המדינה בכלל ועל תשתיות חיוניות 
   בים בפרט 

• הגנה על ערכי טבע מפני זיהום, הרס ופגיעה

7. הגברת המודעות לים 
הגברת המודעות לים והעמקת הידע, פיתוח מקצועות 

הים וההיכרות עם תחומים הקשורים בתכנון ובניהול 
שלו, הם נדבך חשוב בהשגת כלל יעדי המסמך, ובכלל 

זה מיצוי המשאבים הכלכליים הגלומים בים, תוך השגת 
 יעדים של שמירת טבע. אמצעי נוסף לחיזוק הקשר 

 בין הציבור הרחב לבין הים הוא דרך פעילויות של 
תיירות ופנאי. 

8. הים כמרחב וכנכס ציבורי 
מרחבי הים הינם נכס ציבורי המהווה מרחב פתוח לבילוי, 

לפנאי ולנופש של כלל הציבור, ובישראל הוא גם הגבול 
היחיד שאינו מוקף בגדר. הים מספק שירותים תרבותיים 

ואחרים כגון פעילות פנאי ונופש בחיק הטבע, ערכים 
אסתטיים, ערכים דתיים ורוחניים, פעולות של חינוך ושל 

מחקר מדעי. עיקרון זה כולל את השטח הפיסי עצמו, 
את הים וחופיו, אך לא פחות מכך גם את הגישה אליהם 
– הן גישה פיזית, והן מבט פתוח אל הים. עקרונות אלו 

מעוגנים בחוק שמירת הסביבה החופית, בתכנית המתאר 
הארצית לחופים )תמא 13(, ועוד. 
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פיתוח 
כלכלי מקיים 

"ים בטוח" - בטיחות 
ומניעת סיכונים 

במרחב הימי

שימוש רב 
תכליתי במרחב

1

זהירות מונעת

בנייה
 עם הטבע

3 2

"קיימות ימית", 
תכנון וניהול 

המבוססים על 
צורכי המערכות 

האקולוגיות

456

הגברת 
המודעות לים 

גמישות, דינמיות 
ולימוד רציף 

כמענה לתכנון 
בתנאי אי ודאות

הים כמרחב
 וכנכס ציבורי 

7

9

8
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 9. גמישות, דינמיות ולימוד רציף כמענה לתכנון 
בתנאי אי וודאות 

את המרחב הימי מאפיינת אי וודאות רבה, וחלקים רבים 
ממנו הינם עדיין בגדר הלא נודע. בצד אי הוודאות ופערי 
המידע בנוגע לתנאים הסביבתיים והפיסיים של המרחב 

הימי, קצב הניצול של משאבי הים הולך וגובר, וצפוי 
לגבור עוד כתוצאה ממצוקת הקרקע ביבשה, וכתוצאה 

מתגליות הגז בים ואוצרות טבע אחרים המצויים בו וטרם 
נוצלו. בכדי לגבש מדיניות בתנאים אלו, נדרשת מדיניות 

מתחדשת אשר תוכל לתת מענה לצרכים האנושיים 
המשתנים, בצד שמירה על משאבי הטבע של הים, 

באופן שיבטיח פיתוח בר קיימא, כלומר, נדרשת 
מדיניות המאפשרת גמישות ודינמיות.  
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מבנה מסמך המדיניות למרחב הימי - עקרונות המדיניות המוצעת

שער שני - פעילות במרחב הימי 
קווי מדיניות והיבטים מרחביים לשימושים ולפעילויות 

המתקיימים בתחומים נרחבים ללא מרכיב קבוע 
של פיתוח. שער זה מתייחס לשימושים ולפעילויות 

הבאים: ביטחון, ספנות וסחר, פנאי, נופש, חינוך 
וספורט ימי ודיג.

שער שלישי - פיתוח במרחב הימי
קווי מדיניות והיבטים מרחביים לשימושים ולפעילויות 

שדורשים שטח קבוע והקמת תשתיות ומתקנים 
לצורך פעילותם. שער זה מתייחס לשימושים 
ולפעילויות אלו: תשתיות קוויות, מבנים ימיים 
וחופיים, חקלאות ימית והפקת הידרו-קרבונים.

שער רביעי - הגנה על משאבי טבע וסביבה 
קווי מדיניות והיבטים מרחביים שמטרתם שמירה 

על הסביבה הימית הטבעית ועל ערכי המורשת 
שבה. שער זה מתייחס למרכיבים הבאים: שמירת 

טבע, גנים לאומיים, עתיקות ומורשת, משאב החול 
והתמודדות עם זיהום ים ומניעתו.

שער חמישי - מפת מדיניות מרחבית כוללת 
קומפילציה מפורטת של כלל השימושים, של 

אזורי החיפוש, של המגבלות, ושל מרכיבים 
מרחביים נוספים במרחב הימי – אלו הקיימים 
ואלו המתוכננים. בשער זה נכללות גם מפות 
נושאיות בהתאם למדיניות הכלולה המסמך.

בימים אלו, מסתיים הליך גיבוש עקרונות המדיניות לכלל הסקטורים ומתווה התכנון והניהול למרחב הימי, 
לקראת אישורו במוסדות התכנון. המתווה מציע הקמת גוף ניהולי ומוסד תכנון ייעודי. נושאים אלו יפורטו 

ויפורסמו עם אישור ההמלצות ומסמך המדיניות.

שער ראשון - ניהול המרחב הימי 
ההיבטים הקשורים לניהול המרחב הימי באופן 
שיאפשר את מקסום התועלות שיפיק המשק 

 הישראלי ממרחב זה, תוך הקפדה על 
 שמירת הסביבה הימית. 

שער זה מתייחס למרכיבים הבאים: ניהול המרחב 
הימי, תכנון במרחב הימי, מערך ניטור לאומי, ניהול 

והנגשת מידע, הכשרה מקצועית וצמיחה כחולה.

• ספנות וסחר ימי

• ביטחון

• פנאי, נופש, חינוך וספורט

• דייג

שער שני
פעילות

במרחב הימי
שימושים ופעילויות 

ללא שטח קבוע

ניהול
המרחב הימי

 • הפקת הידרוקרבונים

 • קווי תשתית ימיים

• מבנים ימיים וחופיים

• חקלאות ימית

שער שלישי
פיתוח

שימושים ופעילויות 
הדורשים שטח קבוע,

תשתיות ומתקנים

מדיניות מרחבית כוללת

שער חמישי

• שמירת טבע

• גנים לאומיים

• עתיקות ומורשת

• משאב החול

• זיהום ים

שער רביעי
הגנה על משאבי

טבע ומורשת

• ניהול ותכנוןשער ראשון

• ניטור לאומי

• ניהול והנגשת מידע

• הכשרה מקצועית

• צמיחה כחולה

המשך התהליך








