


 ישראל של הימי המרחב חזון

  כסביבה יתפקד הימי המרחב

  ניהול המאפשרת, ומאוזנת דינאמית

  השימושים של אפקטיבי ותיאום

 :השונים

   הכלכלי הפוטנציאל מיצוי

  הנוף, הטבע ערכי וטיפוח שימור לצד

 .והמורשת

 



 וניהולו הימי המרחב מאפייני 

  מראיה הנובעת טווח ארוכת מדיניות

   ויצירתית חדשנית אינטגרטיבית

  אתגרים

 רבים

-אי בתנאי

 ודאות

  ריבוי

,  ערכים

  משאבים

 ושימושים

  סביבה

  ייחודית

 ממדית ורב



  ייעודי קובעת

  לאורך קרקע

 ומתייחסת החוף

 הימי לשטח

  רק לו הצמוד

  במקרים

 נקודתיים

  מדיניות מתווה

 ונושאית מרחבית

  בים החופין למימי

' מ 100 ועד התיכון

 החוף מקו מזרחה

  הסביבה על הגנה

  300 בתחום החופית

 של החוף מקו מטר

  לכיוון התיכון הים

  גבול ועד היבשה

 הטריטוריאליים המים

 הקמת על המלצה

  אשכולות עבור איים

  תשתית מתקני

 לחוף ביחס ומיקומם

   ארצית מתאר תוכנית

 13/ א"תמ

 (שינוייה על)

1983 

  הסביבה שמירת חוק
 החופית

 

 

2004 

  לאיים מדיניות מסמך
 לתשתיות מלאכותיים

 

2007 

  מרחב מדיניות פרויקט
 תיכון ים ימי

 

 

 2012 אוקטובר

  למימי מדיניות מסמך
 החופין

 

 

1999 

 בישראל הימי למרחב מדיניות יצירת
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   הבינמשרדית ההיגוי ועדת

 (המצומצם הפורום) 

 (ר"יו) התכנון מינהל

  האנרגיה, הלאומיות התשתיות משרד

 והמים

 הביטחון משרד

 החקלאות משרד

 ן"רספ – התחבורה משרד

 הסביבה להגנת המשרד

 (משקיף) והגנים הטבע רשות

 

 

 ממשל גופי

,  חוץ, תקשורת, וטכנולוגיה המדע משרדי
 .והתיירות משפטים, בריאות

  שדות רשות, ן"רספ, ז"נתג, י"מפ, י"ממ
 .ועוד התעופה

 

 ומחקר אקדמיה

  אוניברסטאות, לישראל ואגמים ימים חקר
 .ג"המאר, הטכניון, חיפה/ ירושלים/ א"ת

 

   אזרחית חברה ארגוני

 צלול, ט"חל, ודין טבע אדם
 

 

 

 הרחב הפורום|  ההיגוי ועדת

 

 וסינרגטית רחבה הובלה
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 העבודה וועדת חברי
 

 :החקלאות משרד

 ימית חקלאות תחום מנהל, מוזס נועם ר"ד•

 אזורי תחום מנהל, אמויאל רענן•

 

 :הבטחון משרד
 פרדו עדנה•
 קרמן צביקה•
 גומורוב רנטה•

 :התחבורה משרד, ן"רספ
 הנדסה אגף מנהל מ"מ, שוורץ ירון•

 נמלים ותפעול
 ומתקנים מערכת תשתיות מרכז, פביאן רפי•
 ניצן שריג•

 :המשפטים משרד
 למברגר יערה•
 ושגל דרור•

 :ג"רט
 המדע חטיבת, יהל רות•
 ופיתוח תכנון חטיבת, אנגרט ניר•

 :  ל"חיא
 כללי מנהל, חרות ברק ר"ד•

 :י"מפ
 קרטוגרפיה אגף מנהל, פרצמן ברוך•
 אריה גור לימור•

 :התכנון מנהל

 ארצי לתכנון בכיר אגף מנהלת, מזר רונית•

 וחופים ים תחום מנהלת, שפירא שירה•

 וחופים ים תחום, גליק ליאור•

 מידע' וטכ גיאוגרפי מידע אגף מנהל, ארסלן מנחם•

 מידע וטכנולוגיות גאוגרפי מידע אגף, דודי חני•

 מידע וטכנולוגיות גאוגרפי מידע אגף, בלומנצוויג מעין•

 משולב לתכנון אגף מנהלת, כפיר תמר•

 

 :והמים האנרגיה הלאומיות התשתיות משרד

 פיסי תכנון בכירה תחום מנהלת, הוכנר דורית•

 טבע רות \אוצ מנהל, סביבה אגף ראש, ניסים אילן•

 

 הסביבה להגנת המשרד

 הימית הסביבה לשמירת הארצית היחידה מנהל, עמיר רני•

  הסביבה לשמירת הארצית היחידה מנהל סגן, ארזואן פרג•

 הימית

  הסביבה לשמירת הארצית היחידה מתכננת, מוסרי יהודית•

 הימית

 סביבתי תכנון ממונה, פירסט בני•

 ימי וניטור מחקר מרכז, צוראל דרור•

  הסביבה לשמירת הארצית היחידה, סביבתי תכנון, חיים מעין•

 הימית



   מ"בע אדריכלים גורדון עוזי, שפינט דורית - התכנון צוות ראש

 מ"בע סביבתי תכנון עמיר דני, עמיר דני - וסביבה תכנון תחום מרכז

 מ"בע וימיים חופיים תהליכים, צביאלי דב ר"ד - פיזי תכנון תחום מרכז

   פולינוב סמיון| GIS  -ו מיפוי

 רומן רייך עדי' אדר|  סטטוטוריקה

   לוין שאול|  מקצועית עריכה

 עריכה, מיפוי

 וסטטוטוריקה

' פרופ הימי המרחב לתכנון בינלאומי מומחה

 ווטרמן רונלד

 מיעץ צוות

 שדה טאו טלי ד"עו|  ימי משפט

|   ובטחון צבא, ימית אסטרטגיה–גאו

 צור יובל( 'מיל) ל"תא

  ראובן|  ומעגנות ספורט, ימי חינוך

 'אברמוביץ

   דיסני דפנה ר"ד|  סביבה כלכלת

 אלחסיד אביב|  ציבור שיתוף

 ומורשת סביבה צוות

 פרקול שימרית ר"ד|  חופית סביבה

 המערכת ושרותי  דגים כלובי חוות, דייג

 אדליסט דור ר"ד|  האקולוגית

 ר"ד, גלילי אהוד ר"ד|  ומורשת עתיקות

   רוזן ברוך

ת
צוו

 

  
ם
צי
ע
יו

 

   שפניר אהוד' פרופ|  סביבתי יועץ

  הוך זאב' אינג|  ימיות תשתיות של הנדסי ותפעול תכנון

 סביבתי תכנון עמיר דני, קרניאל צאלה' אדר|  תפעולית מרכזת

 פיזי תכנון צוות

 כבשני יוסי|  גז תשתיות

 דב ר"ד|  וסדימנטולוגיה קרקע

 צביאלי

 פלדור נתן' פרופ|  אוקיינוגרפיה

   לזר מייקל ר"ד|  גיאולוגיה

  גורדון

 'אדר

 צוות

 ליבה
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 התכנון צוות



  

 

 העבודה תכנית
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    ומתוכנן קיים  מצב מידע וניתוח איסוף - תחומי רב ניתוח -' א שלב

 ואפיון מיפויי, הימי במרחב המשתמשים. א

 ותכנוני מרחבי מיפוי. ב

 ותפקודיים מרחבים קונפליקטים זיהוי. ג
 בישראל  הקיימת המצב תמונת לימוד. ב

 ע"לולנת הקיים המצב ניתוח הצגת. ד

 תיאוריה פיזיים היבטים

 המועדפת לחלופה והמלצה מרחביים ותרחישים חלופות גיבוש. ג

 השונים תוצריו על, הימי למרחב האינטגרטיבי המדיניות מסמך גיבוש. ד

 ההתייחסות גבולות הגדרת - תכנוני היבט. א

 והניהולית התכנונית ההסדרה קידום להמשך המלצה. ה

 הימי המרחב ולניהול לתכנון מדיניות עקרונות התוויית -' ב שלב

 בעולם מסמכים/עבודות  - משווה סקר. א

 הארצית במועצה המדיניות מסמך אישור. ו

ף
תו
שי

 
לי
ע
ב

 
ין
ני
ע

   



 משתף לתכנון מתווה

   מדיניות עקרונות גיבוש: 'ב שלב

  חזון. 1

ך
לי
ה
ת

 
כנון

ת
ה

 

   והסברה ליידוע הפנים משרד באתר חומרים הצגת

 

 מסכם כינוס

 עיקרי להצגת

 המדיניות

 

 :'א שלב

 תרחישים. 2 קיים מצב וניתוח לימוד

   דילמות

 עיקרי. 3

 המדיניות

  בו עניין בעלי כינוס

, החזון יוצגו

  למשוב  ותרחישים

  דילמות דיון ויתקיים

 מרכזיות

 בעלי עם מרוכזים מפגשים

 י"עפ חלוקה – עניין

 מקצועיים סקטורים

 

 

ך
לי
ה
ת

 
ף
תו
שי
ה

 

 :  הרחב לציבור חשיפה כנס 

 תהליך, הנושא הצגת

 מהעולם וסקירה העבודה

 לציבור פתוח כנס

 עיקרי תרחישים הצגת

  המדיניות

 משוב וקבלת

 מקצועיים בכנסים הנושא הצגת

 15 יוני – 15 נובמבר 15 נובמבר – 14 נובמבר

לי
ע
ב

 
עניין
 

 

ר
בו
צי

 
ב
ח
ר

 

 



 נושאיים מפגשים
 NGO-ו  סביבה

   תחבורה

 תקשורת

 אנרגיה

 ימית חקלאות

 דיג

 ותרבות ספורט

 עתיקות

   בטחון

 מדעי וידע אקדמיה

 וחוץ משפטים

 מקומיות רשויות

 עניין בעלי קבוצות
 ממשלה משרדי

 ממשלתיות חברות

 פרטי סקטור

 וחברה סביבה וארגוני עמותות

 ואקדמיה חינוך

 ימי ופנאי ספורט

 ומורשת תרבות

 מקומיות רשויות

 עניין בעלי זיהוי



 הקיים המצב ניתוח' | א שלב ח"דו מבנה

 אטלס המפות



 'א שלב ח"דו מבנה

   מבואות

 רקע

 הימי במרחב וניהול תכנון גישות

 עולמי מבט

  

 והסביבתי הפיזי המסד – ראשון שער

 הפיזי המסד

 הטבעית הימית הסביבה



 'א שלב ח"דו מבנה

  שימושים – שני שער

 בים ומשתמשים

 תשתיות

 וספנות תחבורה

 הימי הדיג

 ימית חקלאות

 ותיירות ונופש ספורט

  והכשרה תעסוקה, חינוך

 ימית

 ומורשת ארכיאולוגיה

  

   רוחב  סוגיות – שלישי שער

 אסטרטגיה גאו•

 ורגולציה משפט•

 הסטטוטורי הרובד•

 ביטחון•

 כלכלה•

   וזיהום סביבתיות השפעות•

 חרום לאירועי הערכות•

 הימי החול משאב•

 הימי במרחב חדשנות•

  

  לא מסמכים - רביעי שער

 סטטוטוריים

 המפות אטלס



 הימי המרחב מפות אטלס

14 
"6                           

"/                         

                           

                    

 נושאיים מיפוי תחומי 15•

 מידה קני 4•

 מפות 200•

 GIS ונתוני שכבות מאגר•

 הלאומי הימי המידע למרכז חיבור•



הפיזי המסד
 צביאלי דב ר"ד
 אלמגור גדעון ר"ד
 לזר מייקל ר"ד
 ליכטר מיכל ר"ד

 פלדור נתן' פרופ
 



 הפיזי המסד

 .הים ומזג האקלים מאפייני•

 .אוקיינוגרפיים מאפיינים•

 .גיאולוגיים מאפיינים•

 מורפולוגיים מאפיינים•
 .וסדימנטולוגיים

 .מורפודינמיים תהליכים•

 .הים מפלס ועליית אקלים שינויי•

 .גיאולוגיים סיכונים•

  הסובב על האדם השפעת•
 .הפיסי
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 מרכזיות סוגיות - הפיזי המסד

 ימי מיפוי

  בנושא לטיפול הממשלתי המענה קביעת•

 .הימי המיפוי

  שנאסף הפיסי המידע להנגשת שיטה קביעת•

 לכלל מסחריים וגורמים ממשלה גופי י"ע

  למוסדות, אחרים ממשלה לגורמי, הציבור

 .הפרטי ולשוק ואקדמיה מחקר

 ?לאן - הלאומי הבתימטרי המיפוי פרויקט•

 הימי החול משאב
 .החופי החול במשאב שימוש מדיניות•

 .ישראל של הימי במרחב חול מקורות•

 .חול יבוא•

  רב חול שצורכים ימיים מבנים הקמת מדיניות•

 .למילוי

 ?לאן - חוליים חופים והרחבת הזנת, שיקום•

 וחופיים ימיים מבנים הקמת

 .2050 בשנת הים נמלי להרחבת מדיניות•

 .נוספות מרינות להקמת מדיניות•

  לצרכים מנותקים גלים שוברי להקמת מדיניות•

 .שונים

  לתשתיות מלאכותיים איים להקמת מדיניות•

 .לאומיות

 גיאולוגיים סיכונים

  גיאולוגיים סיכונים על והשפעתן אדמה רעידות•

,  קרקע גלישות, צונאמי: ובחופים הים בקרקעית

 .והיתנזלות

 .קונטורית זרמי השפעת•
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 הימי החול משאב
 

 עקרוני סדימטולוגי אפיון: הרדוד היבשת ומדף ישראל של החוף אזור

 



a 

 (2012)' ושותלבין -אלמוגי

 ?? בישראל לנו יש ימי חול כמה
  על( שמאל צד) והטין( ימין צד) החול תפוצת 

 ישראל של הרדוד היבשת מדף קרקעית

 



 הימי החול משאבי ניהול

 מתכלה טבע משאב הוא, בישראל( היבשתי גם כמו) הימי החול•
 .שונים בנייה לשימושי באינטנסיביות המנוצל

  שצפוי דבר, המשק לצורכי ביחס רב במחסור החול כיום כבר•
  בצריכתו הצפוי הגידול לאור לאומית כלכלית לבעיה להתפתח
 .21-ה המאה בהמשך

  ממשית סכנה מהווה, ימי בחול מבוקר ולא אינטנסיבי שימוש•
 .והחופית הימית בסביבה לפגיעה

  במשאב לשימוש עדכנית מדיניות נדרשת לעיל האמור לאור
  משאב של קיימא-בר וניהול תכנון נדרש בנוסף. הימי החול
 :מרכזיות סוגיות בשלוש, שיעסוק החול

 .לה ומחוץ בישראל ימי חול מקורות של ופיתוח איתור•

 .בחול ימיים מבנים למילוי עתידית מדיניות קביעת•

 .ישראל חופי לאורך חול של והטלה חפירה מדיניות קביעת•

 

 



 שימושים
  בחול
 הימי

 ימיים מבנים מילוי

 מלאכותיים איים, מרינות, מליםנ

 חופים הזנת

 חופים והרחבת שיקום, מצוקים הגנת

 הים בקרקעית צנרת תעלות כיסוי

 לים יבשתיים מוצאים, טבעי גז, התפלה



האקולוגי המסד
 שפניר אהוד' פרופ

 אדליסט דור ר"ד
 פינקל-פרקול שמרית ר"ד

 שוורץ ענבר



 מידע ומקורות תהליך, מטרה – אקולוגיה

  מהים מזון אספקת לגבי האקולוגית המערכת לגבי הקיים המצב של וניתוח סקירה: מטרה•

 .ישראל של הכלכליים ובמים הריבוניים במים

  ותהליכים אדם ידי מעשה תהליכים בגלל מאד דינמית הימי במרחב האקולוגית המערכת•

 . טבעיים

  עלית, "(לספסית הגירה)" טרופיים מהגרים מינים חדירת: החשובים התהליכים בין•

 .ועוד דיג, הים והחמצת הים מי טמפרטורת
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 קיים מצב

 אקולוגי פרק

  טבע שמורות

  ואזורים

 מדיג מוגנים

  לפי סקירה

 מיון קבוצות

  אפיוני

 עומק

  אפיוני

 גידול בית
 רקע

 מזון אספקת

 מהים

 דיג
  ימית חקלאות

 בכלובים

 בבית קבוצות/ מינים

 הגידול

   ובסיכון נדירים מינים

  ובמרחב בזמן תפוצה

  קיימים) סיכונים, איומים

 ( וחזויים

   והזדמנויות קונפליקטים

 ניטור

 ידע פערי



 ניתוח - אקולוגיה

 :הימית האקולוגית המערכת על האדם השפעת - תהליכים

  יותר - הימית האקולוגית המערכת על משפיעות אנושיות פעילויות

 בשנים אך, האנושית האוכלוסייה ולריכוזי לחוף והקרוב הרדוד באזור

  מאוימת, והפתוח העמוק בים אנושית פעילות תוספת עם, האחרונות

 .זה במרחב גם האקולוגית המערכת

 :  פעילויות

 (מימיים-תת כבלים, צנרות, נמלים) וחופי ימי פיתוח•

 חיפוש וניצול משאבי נפט וגז טבעי •

 (אור ורעש, זיהום תרמי, פסולת מוצקה, כימי)זיהום  •

 דיג יתר וחקלאות ימית •

 שאיבת מי ים על היצורים שבהם •

 :  תוצאות

 ,  אבדן בתי גידול ימיים כתוצאה מהרס, פגיעה ביצורים חיים

 המלחה, שלהם ושינוייקיטוע , התמרה

 :האקולוגית המערכת שירותי

  מדף על מתרחשים האקולוגיים והתהליכים הביולוגי המגוון עיקר

 26 .והתרבות הוויסות, האספקה שירותי מירב את מרכז גם והוא היבשת



 ימיות טבע שמורות – אקולוגיה

 .קשה בים האכיפה אולם, הריבוניים במים חוק פי על מוגנים רבים ימיים מינים•

 . בים טבע ערכי על לשמור יעילה דרך - ימיות טבע שמורות•

 .הדגה לאישוש לסייע ועשויות, מערכת לשירותי תורמות השמורות•

  מכסות - חוף וצמודות קטנות כיום השמורות, המופקדת הנקרה ראש שמורת להוציא•

 . הריבוניים מהמים 1%מ פחות

  מייצגים חלקים על לא אך החופיים הגידול מבתי קטן חלק על מגינות הקיימות השמורות•

  הגנה גם המציעות, ג"רט שמציעה השמורות תוכננו כך לשם - הימית הסביבה כלל של

 .  טבע ערכי של קריטית מסה ויצירת ייחודיים גידול בתי על

 

 ג"רט אב תכנית – ימיות שמורות

  בעומק המכמורת ספינות של הגרירה מסלולי עם - הדיג עם עניינים ניגוד: קונפליקטים•

 .  לחוף וקרוב במסלע החופי הדיג ועם

  בתי מהוותה תשתיות עם או בדייג האסורים ביטחוניים שטחים עם שילוב: הזדמנויות•

 וצלילה ימי ספורט פעילויות עם שילוב.  מאידך הדיג את ודוחקות מחד עשירים גידול

 וחסרי דגים צעירי באספקת לדיג גם ארוך בטווח תועלת. וחגים שבוע בסופי ספורטיבית

 .לשמורות מחוץ אל חוליות

 

 



 תכנון עוגני

  והמשתמשים השימושים כל נסקרו' א בשלב•
 .הימי במרחב

  סקטורים 6 זוהו, האנושית הפעילות מבחינת•
 גז – במרחב יסוד שחקני המהווים, עיקריים

,  ונמלים ספנות, התפלה, אנרגיה ייצור, ונפט
 .ביטחון, תקשורת

  חשיבות בעל תחום – הימית הסביבה שמירת•
 .האנושית מהפעילות המושפע מערכתית

  המיטביים התנאים את לקבל נדרש סקטור כל•
 .שלו התרומה מלוא את לממש בכדי לפעילותו

  ההסדרה את לגבש היא המסמך מטרת•
  ראייה תוך סקטור לכל המיטביים והתנאים
 .הימי המרחב כלל של מתכללת
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   ונפט גז

 אנרגיה ייצור

   התפלה

 ונמלים ספנות

   תקשורת 

 טבע שמירת

 ביטחון



תשתיות
 הוך זאב' אינג
 כבשני יוסי
 עמיר דני



 מתודולוגיה - תשתיות

  המרחב למדיניות בסיס, החלטות ומקבלי למתכננים ידע תשתית – המטרה•

 .  ישראל של הימי

  החוף ברצועת) הימי במרחב הקיימים והתשתיות הימיים המבנים כלל נסקרו•

 .  תשתית ומתקני מבנים 120 מעל  -( העמוק ובים

  לכל וכרטיסים תשתיות משפחת לכל כללי הסבר באמצעות מוצגת הסקירה•

 .  ומבנה מתקן
 עיקריות תשתיות

 3 מסחריים נמלים

 5 כח תחנות

 5 התפלה מתקני

 8 קטנים שייט לכלי ומרינות מעגנות, דייג נמלי

 5 וניסויים אש ושטחי צבאיים מתקנים

 3 דגים גידול חוות – ימית חקלאות

 17 ימית תת צנרת תשתיות כולל ונפט גז מתקני

 3   ימיים ומקשרים דלק מסופי

 7   תקשורת כבלי

  להגנת ים וקירות דרבנות, ישנים מזחים, מנותקים גלים שוברי

 חופים

51 

 14 שונים ים מוצאי

 תשתית כרטיס

 התשתית ושם סידורי מספר

 אוויר צילום

 .צ.נ

 כללי תיאור

 מיקום

 קשורות/נלוות תשתיות

 רגולציה/ נורמטיבית מסגרת

 אינטנסיביות

 לעתיד תכניות תחזיות מגמות

 אחרים ומשתמשים שימושים עם אינטראקציות



 "תשתית כרטיס"ל דוגמא
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 הימי במרחב טבעי גז

 כריש, תנין, לויתן, תמר: תגליות•

 שטחי זיכיון•

 רשיוןשטחי •

 קידוחים•

 אסדות קידוח•

 Bמרי , תמר: אסדות הפקה•
 מתקן קבלה וטיפול בגז•

 צנרת הולכה קיימת ומתוכננת•

•PRMS 

 נ"גטמצוף •

 ח/37א "תמ•

בתרחיש הפיתוח העתידי של סקטור גז 

והנפט צפויה תוספת משמעותית של  

 פעילות ותשתיות הנדסיות במרחב הימי



 אנרגיה 

 פחמיות כחתחנות •

 חופיות בגז טבעי כחתחנות •

 בריכות השקטה•

 מזחי פחם•

 דלקיםרציף •

 מקשרים לדלק•

 דלק מיכליחוות •

 מ"מסוף גפ•

 מ"מקשר ימי לגפ•

 נטושיםמקשרים ימיים •



 התפלה

 מתקני התפלה קיימים•

 מתקני התפלה מתוכננים•

 פתחי יניקה•

 צנרת יניקה•

 צנרת פלטת רכז•

 של מתקן התפלה כחתחנת •

על  יעמוד  2015 מי ים בהתפלת כושר •

הצטרפות מתקן  עם  ק"מלמ 550 -כ

 (.  בשלבי הרצה)באשדוד ההתפלה 

ההתפלה בהתאם להחלטת  יעד •

 .2020ש עד '"מלמק 750 -הממשלה 

  70% -התפלת מי ים מספקת כ•

,  מהצריכה לכלל השימושים הביתיים

 .ציבוריים ותעשייתיים

 

 

מתקני התפלה מהווים תשתית בעלת חשיבות לאומית 

 אסטרטגית ורגישים לשינויים באיכות מי הים



  מהירה תקשורת מספק ימי תת כבל•
   לוויינית מתקשורת יותר ויעילה

 מהווים ימיים תת אופטיים תקשורת כבלי•
  המידע תעבורת של העיקרי המרכיב את

  שאר עם ישראל מדינת של בתקשורת
 .העולם

  ימיים תת לאומיים בין תקשורת כבלי 5•
 ישראל בחופי נוחתים

  לתקשורת מקומית ימית כבלים מערכת•
 .  ארצית פנים

 הים בקרקעית מוטמנים התקשורת כבלי•
'  מ 1,000 של למרחק עד מהחוף

 .  הקרקעית על מונחים משם ומערבה

  בעלת תשתית מהווים התקשורת כבלי•
 .לאומית חשיבות

 

 תקשורת



 ימית תחבורה תשתיות

החשיבות הלאומית של סקטור זה למשק היא  

הראשונה ואינה צפויה לפחות עם מהמעלה 

בין  , העתיד הכלכלי של המדינה תלוי, הזמן

ביכולת להבטיח שער הולם ליצוא  , השאר

 וליבוא
 תשתיות עורף נמל•

 נמלי מים עמוקים•

 אזורי עגינה מחוץ לנמלים•

 מסדרונות שיט•

 ימייםמזחי פחם ומקשרים  –נמלי אנרגיה •

 נ"גטנמל •



  תחבורה
וספנות

 



 עיקריים תחומים

 שייט כלי•

 עגינה ואזורי נמלים•

  שייט נתיבי•

   הסוחר לצי מקצועי אדם כח•

 :  ימית תובלה, מרכזיים נתונים

,  ניכר בשיעור גדל בעולם הימי הסחר היקף•
 .בעולם הסחר מכלל 90% -כ על ועומד

 .הים דרך מתבצע הסחר מהיקף 98% בישראל•

  העולמית הימית מהתובלה 30% - 40%•
  נמצאת שישראל, סואץ תעלת דרך עוברת

 .  שלה מהמוצא הפלגה יום במרחק

.  ישראלית בשליטה או בבעלות אניות 34 כ"סה•
 .  ישראל דגל מניפות בלבד אניות  9

  הישראלי הסוחר בצי הישראלים הימאים שיעור•
 .  23.1% על עומד

 

 



   וספנות תחבורה

 : השירות סוג לפי, ספנות של סוגים

 וסחורות מטען של בינלאומית ספנות•

  מסך בלבד 9%(: קרוזים) נוסעים אניות•

 לישראל הנכנסת התיירות

   חופית ספנות•

 ונופש ספורט למטרות קטנים שייט כלי•

 שירות נותני, כבלים הנחת, דייג: אחרים•

 .  'וכו והנפט הגז לתעשיית

 

 

 

 

 

 קדמה האנייה ראשונה של צים



 שייט בנתיבי תנועה עומסי|  וספנות תחבורה

 



   ימית והכשרה חינוך

 ימית הכשרה סוגי

  באמצעות, הסוחר לצי אדם כח הכשרת•
 .ימיים ולהכשרה לחינוך הרשות

,  קטנים שייט כלי להשטת אדם כח הכשרת•
 . יאכטות כגון

 הרשות ידי על הנערכים הכשרה מסלולי•
 :ימית להכשרה

  קצינים•

  דירוגים•

  בהדרכות איש 3,000 השתתפו 2015 ביוני•
 .  שונים ובקורסים

 .ים קציני להכשרת מתנהלים קורסים 7•

,  י"חנ, ן"רספ: חיצוניים לגורמים הכשרה•
 . ישראל נמלי, ימי שיטור



 קטנים שיט כלי

  22,490היו רשומים בישראל  2014 -ב•

 .כלי שיט קטנים

 -מספר בעלי רישיונות המשיט בישראל ב•

 .איש 79,923עמד על  2014

הכפלה של מספר בעלי רישיונות המשיט  •

 .שנים 13ב 



 ומשתמשים שימושים

  חקלאות דיג
 ימית

 אדליסט דור ר"ד
 



  סקירה|  ימית וחקלאות דיג

  מים בחקלאות הינו המקומי הייצור מרבית•
 .מתוקים

 4%מ פחות מספק התיכון בים הדיג•
 אינו זה מצב - ישראל של הדגים מתצרוכת

 .  בעתיד דרמטית להשתנות צפוי

  הטריים הים דגי ספק הוא המכמורת דיג•
  בקונפליקט נמצא הוא אך העיקרי המקומיים

  בשטחים האקולוגית המערכת עם פיסי
. בים רבים ושימושים תשתיות ועם, נרחבים
  המצע על בעיקר נערכות אחרות דיג שיטות
 .  יותר הרגיש, הקשה

  דומה אחוז מספקת הימית החקלאות•
  להשתנות עשוי זה מצב אך, מהצריכה
,  הטכנולוגיה הבשלת בהינתן דרמטית
  אילו - כלכלית והיתכנות שטחים הקצאת

  ההשקעה האם? יווצרו קונפליקטים
  המחיר יהיה מה? תשתלם הנדרשת
 ?החברתי? הסביבתי
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68.8 

22.9 

4.0 
1.5 1.0 1.0 

0.2 

 צריכת דגים בישראל  
 לפי מקור אספקה

 יבוא

 בריכות ביבשה

 חקלאות ימית

 דיג מכמורת

 דיג חופי

 דיג חובבים

 דיג הקפה



 קיים מצב – הימי במרחב הדיג פיזור

  המוצאת השלל כמות את מבטא במפה הלחץ•
 . השונות הדיג בשיטות מהמים

 דיג – בלבד אחת דיג שיטת פעילה העמוק בים•
  הזעום השלל. צף חכות במערך חרב ודגי טונה

  ירוק צבע לה מקנה( כ"סה טון 20 מ פחות)
 . במפה

 אגף ידי על הוכרזו בים לדיג אסורים שטחים•
  הטבע רשות, הביטחון משרד, הגז רשות, הדיג

 .  ועוד מקומיות רשויות, והגנים

,  אבדן על הדייגים את כיום מפצה אינו גוף אף•
 .  עבודה שטחי של, קבוע או זמני

  שטחי לדוגמא) זמני להיות עשוי הדיג איסור•
 מקומי להיות לעתים ועשוי, קבוע או( אש

 בפתחי או רציפים בקרבת הדיג איסור לדוגמא)
 (. נמלים



 
 

 :משוקלל דיג עומסי
 
 

 מורכבת דיג עומסי מפת

 :עיקריים דיג סוגי 4-מ

   מכמורת דיג. 1

 חכות מערך. 2

 עמידה רשתות. 3

 הקפה דיג. 4

 



 

הדיג 

 במרחב



   קיים מצב – ימית וחקלאות דיג ניהול

  הסוקרות נרחבות עבודות פורסמו השנה•
 מפליגים שינויים בהינתן הפוטנציאל את

 הימית והחקלאות( ט"החל) הדיג בניהול
 (.הטכניון)

  פוטנציאל היא החקלאות הרחבת בעוד•
  רבות אינטראקציות קיימות בדיג,  לחיכוך

 .כיום כבר נרחבים שטחים על

 מספק בלתי הניהול מצב כיום – ימי דיג•
 .  נחוצה רפורמה של היעדרה ובולט

  ניהול אמצעי, ואכיפה מימון בהיעדר•
  בעונת דיג הפסקות כמו) בזמן הכרחיים
  ספינות הרחקת) ובמרחב( הרבייה

  מסלע ומשטחי מהחוף המכמורת
( ימיות משמורות הדייגים כלל והרחקת
 .  בלבד הנייר על קיימים

 



  וספורט חינוך
 ימי

 'אברמוביץ ראובן
 האן איריס

 



  ימי חינוך

 :גבוהה והשכלה, החינוך משרד ידי על, פורמלי חינוך

  משרד) שבועי שיעור, תלמידים 10,000 -כ: ימי לחינוך מרכזים•
 .  (החינוך

 – ימי אורט, במכמורת ים מבואות, עכו ים קציני :ימיים ספר בתי•
 לחינוך הממשלתית החברה) וימאות הים במקצועות התמחות

 (.בישראל ימי

   ימיים לימודים, רופין מכללת :גבוהה להשכלה מוסדות•
 ,  א"ת' באוני ימית ביוטכנולוגיה, וינגייט מכון, חיפה' באוני

 .  גוריון בן' באוני ימית וביוטכנולוגיה ביולוגיה

  פורמלי לא חינוך

  ים צופי•

   זבולון•

 :מיוחדים וצרכים מוגבלויות בעלי פעילויות

 נעורים זיו עמותת פעילות•

   לחיים עוגן•

 

 



 וספורט חינוך
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 לשייט פרטיים ספר בתי•

   פרטיים שייט מועדוני•

 – הישראלי השייט איגוד•

 ההישגי השייט פעילות

  צלילה מועדוני•

 וסאפ רוח, גלים גולשי•

 קיאקים•

 ים אופנועי•



  תרבות ערי
 ומורשת

 גלילי אהוד ר"ד
  רוזן ברוך ר"ד
 



 ומורשת תרבות ערכי

 הימיים והמורשת העתיקות משאבי

  בבחינת הנם ישראל של והחופיים

  מדינת ושל האנושות של תרבות נכסי

, מדעי, תרבותי ערך בעלי הם. ישראל

  לשמור יש, וככאלה ותיירותי כלכלי

 .עליהם

 

 

 



 וחופיים ימיים עתיקות אתרי של המידע בסיס

 חוק פי על מוכרזים: מוכרזים עתיקות אתרי•

  בתחומם בניה פעילות שכל הקובע העתיקות

 אינם. העתיקות רשות של ואישור בדיקה מחייבת

  בפועל העתיקים השרידים השתרעות על מצביעים

  והחשיבות הערכיות רמת על מידע מספקים ואינם

 .האתרים של

 

 חופיים עתיקות אתרי של ממוחשב מידע בסיס•

  וטבלאות GIS ממפות המרכב, המידע בסיס: וימיים

EXELL ,האתרים גבולות של פוליגונים מספק  

  את מסווג, ותקופתו האתר מהות את מציין, בפועל

 חשוב מידע ומספק חשיבות דרגות פי על האתרים

  המוסדי, הציבורי במגזר עניין ולבעלי למתכננים

 .  והפרטי

 

:  וימיים חופיים מורשת אתרי של מידע בסיס•

  והחופיים הימיים המורשת אתרי מיקום את מציין

 .בישראל



ביטחון
 
 



 (100 צו)|  בים סגורים שטחים

 דרום צפון

 שטח סגור
 מסביב לאסדות 
 (100לא מתוך צו )

,  אימונים – הים חיל•

, שוטף בטחון

 ולחימה

 השיט חופש אבטחת•

 צבאיים שטחים•

 בים סגורים

 בסיסים שלושה•

,  חיפה: מרכזיים

 ואשדוד עתלית

 

 

 



 

 ורגולציה משפט
 שדה טאו טלי ד"עו



 משפטית סקירה

 :  המשפטית הסקירה מטרת

  מסגרת והמהווים, הקיימים המשפטיים הכלים את לבחון•
  אליהן בינלאומיות אמנות, זה בכלל. הימי המרחב לתכנון

 .פנימית וחקיקה ישראל מדינת מחויבת

 ומורכב מעניין הינו בנושא שהתפתח הבינלאומי המשפט•
,  UNCLOS, בינלאומית ים אמנת של בגיבושה, ושיאו

 מרחבי לגבי המדינות בין הסכמית מסגרת ליצור שמטרתה
 . בים וחובותיהן זכויותיהן, השונים הים

  בריבונות המצויים אזורים קיימים כי, התפיסה האמנה בבסיס•
  ואילו שונות זכויות החוף למדינת יש בהם כאלה, החוף מדינת

  גישה להן שאין מדינות לרבות, "כולם" של הוא" הפתוח ים"ה
 .  הים לחוף
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 האזורים הימיים לפי אמנת הים   

200 NM 12 NM Contiguous  
zone 

Territorial 
sea 

12 NM 
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Water Column,  
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(Extended  
Continental Shelf) 

Continental Shelf 
Sea-bed, Subsoil, Sedentary Species 

Shelf 

כיוון שאמנת הים מכירה  

בזכויותיה הריבוניות של  

מדינת החוף במימיה  

הפנימיים ובמימי החופים  

הרי שתכנון מרחבה  , שלה

הימי באזורים אלה דומה  

מאוד באופיו לתכנון מרחבה 

 .  היבשתי

לאזור הכלכלי  באשר 

,  הבלעדי ולמדף היבשתי

זכויותיה של מדינת החוף 

מוגבלות יותר ומשכך גם  

היקף האסדרה הימית  

 .  האפשרית

כל , לים הפתוחבאשר 

שמדינת החוף יכולה לעשות  

הוא לחוקק ביחס לספינות  

 . הנושאות את דגלן



 הים אמנת לפי הימיים האזורים 
 

  :בלעדי כלכלי אזור

 נחתם ,קפריסין שמול לאזור בהתייחס•

 את התוחם לקפריסין ישראל בין הסכם

  אחת כל של הבלעדי הכלכלי האזור

   .מהמדינות

 קיימת ,ללבנון הסמוך לאזור בהתייחס•

 נתקבלה .המדינות בין מחלוקת עדיין

 ם"באו והופקדו ממשלה החלטת

  זה לגבול הרלוונטיות הקואורדינאטות

   .ישראל מדינת של לגישתה

  עזה לרצועת הסמוכים לאזורים בהתייחס•

 שאין כיוון ,כזו הכרזה אין מצרים ולגבול

  .בנושא קבוע הסדר

 



 בפועל ביצוען ומצב והאכיפה הפיקוח סמכויות ריכוז

 

 בעל הגוף הסמכות בפועל האכיפה מצב

 הסמכות

 החוק עוסק במה

  יומיומי באופן מיושם

 .  הסמכויות בכלל

 להגנת במשרד

  15 הסביבה

  העוסקים מפקחים

 הימית בסביבה

  מכלול לאכיפת

  הסביבתיים החוקים

 . להלן שיפורטו

  פיקוח סמכויות

 (5 סעיף)

 -אכיפה סמכויות

 תפיסת, חקירה

  צו בקשת חפצים

  וביצועו מעצר

 ( 6 סעיף)

  עיכוב סמכות

 (7 סעיף)

 המשרד

 להגנת

 הסביבה

  הינה, 1 בסעיף מוגדרת שהיא כפי, החוק מטרת

  הסביבה של נאותה איכות על ולשמור להגן"

  בבריאות או בסביבה פגיעה ולמנוע ולשפרה

  סמכויות של והרחבה עיגון באמצעות, הציבור

 להגנת המשרד עובדי של והאכיפה הפיקוח

 מפקחים במינוי עוסק החוק". הסביבה

,  מסגרת חוק הינו החוק.  ובסמכויותיהם

 צווים, חקירה, פיקוח)  בו הקבועות והסמכויות

  הסביבתית בחקיקה  החלות הסמכויות הן( ב"וכיו

  לסמכויות בנוסף, להלן שתפורט הספציפית

  אלו בחוקים המפורטות הספציפיות

  הגנת חוק

  הסביבה

  סמכויות)

  פיקוח

, (ואכיפה

א"התשע

-2011 

  ,החופית והסביבה הים בתחום החלים המרכזיים הפרטניים המשפטיים ההסדרים

  הביולוגי המגוון ואמנת ברצלונה אמנת כגון ואזוריות בינלאומיות אמנות מכוח מתקיימים

   .הפנימי הישראלי הדין מכוח והן

  משאבי ,ספנות ,סביבה כגון הימי במרחב השונים לשימושים חלוקה תוך נערכה סקירתם

  החקיקה באמצעות מחויבת ישראל אליהן האמנות יישום נבחן השאר בין .'וכיוב טבע

  באזורים החקיקה מכוח הנתונות הסמכויות נבחנו הפנימית החקיקה במסגרת .הפנימית

  ,החקיקה דברי של בפועל אכיפתם מצב לגבי נתונים נאספו ,בנוסף .השונים הימיים

 :זו כדוגמת בטבלה רוכז והמידע

 



 המשפטית הסקירה עיקרי

  לאור.  ישראל של הימי המרחב לתכנון המשפטית המסגרת את לתחום לסייע נועדה הסקירה•

,  מחויבת ישראל אליהן בינלאומיות אמנות הינו זו ממסגרת נכבד חלק, הים של אופיו

 . הים אמנת, כמובן, הינה ביניהן כשהמרכזית

 רבה חשיבות קיימת ואשר, אשררה שטרם או בהן חברה אינה ישראל אשר רבות אמנות קיימות•

, כאמור חקיקה ללא שכן, הפנימית בחקיקה האמנות של מלא ביישום חשיבות קיימת. באימוצן

 .למדינה ביחס תקפות שהן אף על, השונים המשתמשים כלפי מחייב תוקף האמנות נעדרות

.  וסביבתית כלכלית, פוליטית מבחינה" ישנה-חדשה זירה" להיות הים הפך השנים במרוצת•

  שהתפיסות הגם, ובמשאביו בו שליטה ולהפגנת הים לניהול" מירוץ"ב מצויות העולם מדינות

" עסוקים" בכדי לא .וחובות זכויות של חדשות בתפיסות התחלפו" ריבונות" של המסורתיות

  בין ימיים בסכסוכים בינלאומיים בוררות וגופי ICJ-ה,  ITLOS כמו בינלאומיים טריבונלים

 .השונות המדינות

  שמירה לצד, הבינלאומי למשפט ולהתאים אלה התפתחויות אחר לעקוב הפנימית החקיקה על•

 .  ופוליטית סביבתית, כלכלית, אסטרטגית מבחינה המדינה של האינטרסים על

  המים לקצה עד בעיקר בהיקפה מוגבלת זאת עם אך, רבה ישראל במדינת הפנימית החקיקה•

  .השונות הרשויות בין מאוד מבוזרים ההסדרה תחומי. הריבוניים



 

  הרובד

 הסטטוטורי
 שפינט דורית  אדריכלית



 מתודולוגיה - סטטוטוריקה

 35 א"תמ

  מדיניות מסמך

 חופין למימי

 (כללי)  13 א"תמ

 22 א"תמ

 8 א"תמ

 12 א"תמ

 בהכנה - 1 א"תמ
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 נושאיות/ מפורטות תוכניות מתאריות תוכניות

 מפורטות תוכניות ארציות מתאר תוכניות מחוזיות מתאר תוכניות ארציות מתאר תוכניות

 9/ 2 מ"תמ :  צפון•

   6 מ"תמ :חיפה•

 שינויים+ 

 21/ 3 מ"תמ :מרכז•

 5 מ"תמ :א"ת•

  14/ 4 מ"תמ :דרום•

 שינויים+ 

 

 

 37 א"תמ•

 (ומעגנות נמלים) 13 א"תמ•

  10 א"תמ•

 ב/ 34 א"תמ•

 39 א"תמ•

 

 

 :עיקריים מוקדים•

 פרוטרום – עכו•

 חיפה נמל – חיפה•

 רבין אורות – חדרה•

 התפלה מתקן – מכמורת•

 רידינג - אביב תל•

  -ושורק פלמחים•
 התפלה

 אשדוד נמל – אשדוד•

 רוטנברג - אשקלון•

 נושא גיאוגרפי מרחב



 מסקנות - סטטוטוריקה

 תובנות תכנית

 (לשימור פיתוח מוטה) פיתוח הירארכית של תכנון שפת• 35 א"תמ

   לשימור או לפיתוח חיפוש מרחבי מהווים המרקמים•

 .לשימור שטחים של רצף מול לפיתוח שטחים של רצף - הרציפות עיקרון•

 .קיימא בר פיתוח עקרונות פי על הבאים לדורות קרקע עתודות ועל פתוחים שטחים על ושמירה דופן צמוד פיתוח•

 .והשימור הפיתוח תהליכי על ובקרה מעקב•

 . וההפך הים על היבשה  של ההדדיות השפעות עם, שלה היבשתי המרחב של ישיר המשך מהוה ישראל מדינת של הימי המרחב•

  מדיניות מסמך

 חופין למימי

  ולזמן(  ממדי תלת) למרחב, למקום מוגבלים זכיונות מתן באמצעות יעשה הפיתוח. המדינה היא המרחב בעלת – המרחב על בעלות•

 .וסביבתיים חברתיים, כלכליים קריטריונים המשקללים יזמויות להערכת אחידים כלים פיתוח•

 בים והבקרה האכיפה מערכת ובחיזוק בפיתוח הצורך•

  13 א"תמ

 (כללי)

 רבדים למספר בהתאם בשטח וטיפול תכנון": למטה מלמעלה" תכנון של שפה•

 .שלו שימור/  לפיתוח והפוטנציאל השטח תנאי פי על אזור לכל המתאימים שימושים קביעת•

 .התכנון יישום וליכולת  דחיפות, השטח לזמינות בהתאם שלביות הגדרת•

 .המערכות של ותחזוקה להקמה לאפשר והצורך התשתיות בחשיבות הכרה•

 .ממנו והדרישות, הצרכים, השטח לתנאי בהתאם בו לטיפול פתרונות סל והגדרת קריטריונים פי על השטח ניתוח•

 .מוגנים שטחים של מסוימת רציפות נשמרת עוד כל, מחוזית וועדה בסמכות תוכנית במסגרת מוגן משטח לגריעה אפשרות מתן 22 א"תמ

 .  מגבלות אין בהם לאזורים בניגוד, שונים מסוגים מוגנים אזורים הגדרת• 8 א"תמ

 יעילה בצורה תוכניות לעדכון ומנגנון מוגן לשטח מנחה קו יצירת•

  הימנעות, מדורג, המים לקו בניצב בינוי) תכנוניים באמצעים וחזותי תיירותי, נופי כמשאב החופים על להגן יש: כמשאב והחוף הים• 12 א"תמ

 ('וכו טיילת, רציפה מחזית

 .הים חוף על מלונאות לפיתוח קודם טבע ערכי ועל חופית סביבה על שמירה•

 .מסיחים בפרטים מהתרכזות והימנעות, אחת ממערכת כחלק התחומים של כוללת ראייה• 1 א"תמ

 התכנית באותה יחדיו הנכללים נושאים לתחומי חלוקה•

 .ופירוקם פעילותם הפסקת, שימושם, הקרקע ייעודי בחיי שלבים בין הבחנה•

 



 מסקנות - סטטוטוריקה

 :ארציות מתאר תכניות

 אות"והתמ הנושאים מבין•
  לחלקן, בישראל הקיימות

 .לים התייחסות יש הגדול

  בקנה נוספות תכניות
 :ארצי מידה

  לתשתית התוכניות מבין•
 36 ל"תת רק, לאומית

(  שורק מים התפלה מתקן)
 .לים התייחסות בעלת

 עבורם שאין נושאים ישנם•
  לא, כלל כוללנית תכניות
  למשל  - בים ולא ביבשה

 .חקלאות

 3א "תמ

 תעבורה

 35א "תמ

 כללי

 13א "תמ

 חופים

 ג"רט+8+22א "תמ

 טבע

 37א "תמ

 גז

 10א "תמ

 חשמל

 34א "תמ

 מים והתפלה

 36א "תמ

 תקשורת

 חקלאות

 ים יבשה

 12א  "תמ

 תיירות



 

 כחולה צמיחה

 כלכלה
 דיסני דפנה ר"ד
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EPI (Env) rank 38/178 in 2014 

2014 
GDP/Capita=28,380$/capita 



אספקת 
דיג )מזון  

וחקלאות  
 (ימית

משק 
 האנרגיה

תרבות  
 ותיירות  

 מסחר ימי

אספקת  
חומרים  
:  מהטבע

,  ביוטכנולוגיה
 מחצבים

אספקת 
 מים

 כחולה צמיחה



 באירופה כחולה צמיחה תכנית
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Source: Blue Growth Scenarios and drivers for 
Sustainable Growth from the Oceans, Seas and 
Coasts. 2012 

 ל תרומתם בסיס על דורגו לצמיחה ענפים

.  וקיימות חיצונית השפעה, תעסוקה, תחרות, חדשנות

 (ביותר גבוה עדיפות) גבוה הכי 6



 באוסטרליה כחולה צמיחה
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 ב"בארה כחולה צמיחה תכנית

% Contribution out of 

GDP   

Contribution to GDP Labor  

27% 72% Tourism 

37% 34000 734,500 Energy (petrol)  

3400 mega Vt Wind energy 

Natural Gas 

75% of imported goods 13,000,000 Shipping and 

Transportation 

5.3 billions$ 12,000,000 fishery 

Sport fishing 

9.5 billions 327,000 Sport fishing 

n/a n/a n/a Water 

121 billions$ 734.500 overall 
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 בישראל כחולה צמיחה

% Contribution Contribution to GDP (million 

$/year) 

Labor  

5% of GDP 

13 million visitors per year.  

Willingness to pay per year 

is 52.4 million $ 

18.6 million $  110,000 Tourism (all) 

9% of entering  tourists 

3.3 million entering  2014 

persons per year 

Cruse tourism 

46.3 million ton Energy (petrol)  

Expect to provide 45% of 

energy consumption  

450 BCM 

 259,000 Million $ 

Energy (gas)  

249,435 million $ Shipping and 

Transportation 

160 million $ 1140 fishery 

22.857 million $ 100 Marine Agriculture 

182.57-246.285  million $ hundreds Sport fishing 

1,845.25 million per year Water 

n/a n/a Mining of products 
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 המערכת מניתוח תובנות

  בבלימת נמצאים ישראל של הכחולה בכלכלה מרכזיים ענפים•
  זה בכלל, חיצוניות השפעות של וקיומן מבניים קשיים בגלל צמיחה
 . הימית התחבורה וענף, הדיג ענף, התיירות סקטור

, התחרות ייעול לשם  אופרטיביים כלים לאימוץ המלצות לכלול יש•
  בין החיצוניות ההשפעות ומזעור, וצמיחה טכנולוגיה פיתוח עידוד

 ;אחרים וענפים הענף ובין שחקנים

 כאשר בפרט, התכנון על מאוד מקשה חיצוניות השפעות של קיומן•
 שנגזר הכלכלי והנטל( ידועה) ברורה לחלוטין לא ההשפעה

 צורך יש. נאמד לא לרוב( שלילי או חיובי) החיצונית מההשפעה
 .  זה בתחום יותר בסיסית מחקר בתכנית

  להם שיש ענפים לקדם מטרה לעצמה שמה האירופאית המערכת•
  פוטנציאל, תחרות, בחדשנות ומאופיינים, גבוהה צמיחה מנוף

 אחד בקנה שעולות, חיוביות חיצונות השפעה, תעסוקה להרחבת
 גם חדשים ענפים עידוד על לחשוב מקום כנראה יש. קיימות עם

 .הישראלית בכלכלה

 

 

 

 

 



 

  השפעות

  וזיהום סביבתיות

 הים
   אדליסט דור ר"ד

 צביאלי דב ר"ד

 



  סביבתיות השפעות
 ים וזיהום

  ים, היבשת מדף, בנמלים והסדימנט הים מי איכות•

 עמוק

 ואטמוספרים מבוזרים מוצאים•

,  נחלים שפכי, שים"מט, נקזים -נקודתיים מוצאים•

   ן"שפד

  כריית, וספנות נמלים, ימיים מבנים, וימי חופי פיתוח•

 חול

 והנפט הגז תעשיית השפעות•

 התפלה מתקני השפעות•

 בשמן ים זיהום•

 תרמי זיהום•

   רעש זיהום•

 אור זיהום•

 רעילים צבעים•

 פסולת הטלת אזורי•

 מוצקה פסולת•
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 ואזוריות גלובאליות סביבתיות השפעות

 התחממות – אקלים שינויי•
  עליית, הים מי והחמצת
 המפלס

 ימית חקלאות, וימי חופי דיג•

 פולשים מינים•
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 ביניים סיכום



   אקולוגיה

  פגיעה  הימית האקולוגית המערכת לבין בים רבות אנושיות פעילויות בין גומלין יחסי•
 .האדם פעילות י"ע ימיים יצורים ובקבוצות חשובים גידול בבתי וצמצום

  המערכת לגבי בהחלטות סביבתיים פני על וביטחוניים כלכליים שיקולים העדפת•
 .מפתחים גופים י"ע פיצוי והעדר המערכת בשירותי הכרה אי. האקולוגית

 .  ייחודיים גידול ובתי קשים מצעים, והפתוח העמוק בים בעיקר אקולוגי במידע חוסר•

 .לאומי מידע מאגר בתחזוקת וצורך הימית הסביבה של מסודר ניטור חוסר•

 .לישראל הימי המרחב של וניטור מיפוי, למחקר כוללנית לאומית מדיניות אין•

 .פעולה שיתוף העדר תוך וביזורה אכיפה העדר, מתאימים ותקינה בחקיקה חוסר•

  הדרכים על לא אך מייצגים גידול ובתי, קשה מצע, ייחודיים גידול בתי שימור על הסכמה•
 .ליישום
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   אקולוגיה

 .קונפליקטים על לגשר בכדי הזדמנויות בניצול חוסר•

 הימית האקולוגית המערכת חשיבות בהדגשת צורך•

  הציבוריים, הממשלתיים מהגופים חלק י"ע

  ונכונות במודעות עליה יש, זאת עם. והפרטיים

 . הימית הסביבה חשיבות לנושא פעולה לשיתוף

  נזקים לגרור העלול שונים גורמים בין בתאום צורך•

 .נחוץ לא כלכלי ועוול, מיותרים סביבתיים

 התחיקה  וייעול ריענון, החלטות  אכיפת שיפור•

  והגנת להבנת משאבים וגיוס איגום, והאכיפה

 .האקולוגית המערכת

 תמונה שיספק ורלוונטי חדש מידע ופרסום הנגשת•

 המים קצה עד מהחוף האקולוגי המצאי של בהירה

  האיומים, מספק שהוא המערכת שירותי, הכלכליים

 .עליו בהגנה העדיפויות וסדרי עליו
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   תשתיות

  המרחב של התועלות מיקסום•
  צמצום באמצעות הימי

 .תשתית גופי בין קונפליקטים

  לתשתיות סיכונים מיתון•
  לשבש שעלולים לאומיות
: כגון במדינה חיוניים תחומים

 תחבורה, המים משק, נמלים
 ייצור, אינטרנט תקשורת, ימית

 .'וכד ימית חקלאות, אנרגיה

 הימי למרחב מדיניות על•
  היחסים מערכת את להגדיר

 הכללים ואת המשתמשים בין
 מהם אחד כל של לפעילות
 .הימי במרחב

 



 אסטרטגיה-גיאו

  אשר, אי מדינת היא גיאופוליטית, ישראל•

  הים ובאוצרות הימי בסחר הכלכלית תלותה

 .  ימית והגנה לביטחון נזקקת זו תלות. מכרעת

  דומיננטי גורם יהוו ימי וביטחון ונפט גז, ספנות•

 .ימי מרחב תכנון בכל

 צי בפעילות גידול מצריך הימית בפעילות גידול•

  לעומק זקוקה אי מדינת. הצי הגדלת ולעיתים

 .זאת מאפשר והים אסטרטגי

  האנרגיה הפקת, הספנות בעולם המודעות•

  גבוהה האקולוגית הסביבה לנושא והביטחון

 זאת למנף ויש ומתעצמת
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 ?מכאן ממשיכים לאן
 



   א שלב ממצאי ניתוח - 1ב שלב

 הידע פערי הגדרת•

 התובנות וריכוז סיכום•

 : והזדמנויות קונפליקטים וניתוח זיהוי•

   מטריצה - משתמשים בין גומלין יחסי•

 מטריצה – הטבעית הסביבה ובין משתמשים בין גומלין יחסי•

 למדיניות המרכזיות הסוגיות זיהוי•

 המידע במרכז תכנים הטמעת•

 המידע במרכז המידע של שוטף עדכון•



 תודה
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