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 רקע 
 

רבות, והוא נתון מזה מספר עשורים לתמורה   מדינות של שגשוגן וביטחונן על ישירה נודעת השלכה הימי למרחב
לצורך  הים שטחי על הלחץ את מגבירים החיים ברמת והעלייההדמוגרפי  גאופוליטית וסביבתית מהותית. הגידול

 וההתפתחות  משאבים  של  גילויים.  חדשים  משאבים  לגילוי  מהיבשה  בהתרחקות  הצורך  את  יםומעלמשאבים,    הפקת
הולך  הכלכליים. בישראל המים אזורי של הכלכלית חשיבותם את מעצימים, הפקתם את שמאפשרת הטכנולוגית

למטרות שונות. הדבר נובע הן מהגברת העומס והביקוש לשימושים   וגובר בשנים האחרונות השימוש במרחב הימי
ספנות, והן כתוצאה מכניסתם של שחקנים  ו ופעילויות שהיו קיימים במרחב מזה שנים, כגון ספורט ונופש, דייג

 ת הגז ובטיפול בו. בראשם תגליות הגז הטבעי והפעילות הכרוכה בהפק ,חדשים לזירה

מהווה , ה, מגבירה בהתאמה את הלחץ על המערכת האקולוגית הימיתלניצול משאביוהגברת הלחץ לשימוש בים ו
בתי גידול, מגוון המינים   –בים ומספקת שירותי מערכת בעלי חשיבות עליונה  רבות תות אנושייואת הבסיס לפעילו

ון מהים, מים להתפלה שירותי ויסות כגון: מחזור חומרי דשן אספקת מז כגון: ושירותי המערכת המתקבלים מהם
 . (2COוספיחת 

: אנרגיה,  תחומיםהפעילות האנושית בים במגוון רחב של ידרש להרחבת להמדינת ישראל בעתיד הקרוב צפויה 
הגנות חופים  , מחקר, חינוך וספורט ימי, חדשנות, שמירת הסביבה הימית, פיתוח ענפים כלכליים חדשים, תשתיות

  את השימושים המשמעותיים של האדם בים ת הוומשיכו ל יביטחון צורכי ומשאבי גז ונפט ספנות, . ומצוקים ועוד
יאפשרו למצות את הפוטנציאל הכלכלי במרחב ,  ניהול מתאימיםתכנון ווישמשו כעוגנים בכל תכנון של המרחב הימי.  

 הימי.  הימי, תוך שימור המערכת האקולוגית ומשאבי המרחב 

בשל החשיבות הרבה של בריאות הסביבה הטבעית הימית לאדם ולפעילות הכלכלית בים, פיתוח הפעילות הכלכלית  
ומדיניות סביבתית לכל  ,אסטרטגיתמרחבית וחייב להתבצע תחת בקרה סביבתית יעילה, המבוססת על ראיה 

 . הפועל ביםסקטור 

לתכנון ולניהול המרחב  מדיניות רבות אחרות, עוררה את הצורך בגיבוש מציאות זו בישראל, כמו במדינות מפותחות 
  הימי.

  השונים,  השימושים בין מתגברים הקונפליקטים בים והדרישה לשטחי פעילות ימית נוספים, המשתמשים ריבוי עם
  הצורך בהכנת מסמך המדיניות למרחב הימי של ישראל )ים תיכון( נובע  .האקולוגי והמרחב  האנושית הפעילות ובין

. אלו ניתנים עוצמת הקונפליקטיםבכמות ולעלייה ב יםהמביא המשתמשים ומהעלייה בהיקף פעילותם,ריבוי מ
 באופן כללי לשתי קבוצות:  לחלוקה

 בין סוגים שונים של פעילות אנושית במרחב הימי  – קונפליקטים בין משתמשים •

 בין הפעילות האנושית והסביבה והגברת הלחץ על המערכות האקולוגיות –קונפליקטים עם הסביבה  •

( מגדירה מסגרת לאומית ותשתית למימוש התנאים הנדרשים לפיתוח  IMPמדיניות למרחב הימי של ישראל )ה
הטבעית הימית. מימושו  הצמיחה הכחולה של ענפי כלכלה בים, תוך בקרה סביבתית ושמירה על בריאות המערכת 

של מסמך המדיניות צפוי לקדם פיתוח וחדשנות בים ולהגדיל את הודאות להשקעות במרחב הימי באמצעות: 
הגדרת כללים לפעילות, שיפור התיאום, צמצום קונפליקטים מרחביים והגדרת מבנה ניהולי ברור ומקצועי, המייצרים  

 ים וענפים חדשים. יחד את התנאים להתפתחותם של ענפי כלכלה קיימ

קשת רחבה  ו נוספיםמשרדי הממשלה  בשיתוףהל התכנון, ננערך בהובלת מ ישראל" – פרויקט "מדיניות מרחב ימי 
הכנת התכנית הישראלית למרחב הימי משתלבת במגמה העולמית העדכנית של הכנת   .נוספים של גורמי עניין

 תכניות ומסמכי מדיניות לתכנון ולניהול המרחב הימי בתחומן.  

תכנית המתאר    אישורב פרויקט המרחב הימי מהווה המשך ישיר למדיניות התכנונית, אשר החלה  בהקשר הישראלי,  

  ונושאיים   כלליים  מדיניות  קווי  שקבע (1999מסמך מדיניות למימי החופין )  השמונים, דרך בשנות  13הארצית תמ"א/  

הסביבה החופית את  לשמירת חוק ההגדיר  2004 בשנת  .אזורים לפי התערבות רמות קביעת תוך(, תחומים לפי)
הוועדה לשמירת תחומי הסביבה החופית, את חשיבותה ואת העקרונות לשמירה עליה. כמו כן, קבע החוק את הקמת  

שבין הים והחוף, אולם לא עסקו  ממשק בחוף וה בסביבתבעיקר  מקדוהת. תכניות אלו חוף("הסביבה החופית )הול
הצעת חוק אזורים ימיים )ראו סקירת הליכים  תחום הים שאינו כלול במים הריבוניים של ישראל בים התיכון. ב

כללי המשפט   אתפרקטיקה הבין לאומית הקיימת בעניין זה, וכן גובשה ותואמת את המקבילים בשער הנספחים( 
הבין לאומי, אשר קובעים הסדרים מפורטים לגבי זכויותיהן וסמכויותיהן של מדינות העולם באזורי הים הסמוכים  
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- החוק, מעוגנים בכמה אמנות בין לאומיות רב ת הצעתמתבסס  ,בין השאר , להן. כללי המשפט הבין לאומי שעליהם
יות העוסקות בנושא ואשר לחלק מהוראותיהן יש גם תוקף של משפט מנהגי. על חלק מהאמנות חתומה גם צדד

 מדינת ישראל וחלקן אושררו על ידה.

עת אומצה בברצלונה  ,1975בשנת  החלתחילתו של שיתוף הפעולה בין מדינות הים התיכון בהקשר הבינלאומי, 
לה שותפה כיום גם מדינת ישראל. ישראל    ,(Mediterranean Action Plan)  תכנית פעולה לשמירה על הים התיכון

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

  IMP-MEDשל האיחוד האירופי.  IMP-MEDפרויקט  צוות מומחים מטעם בליווי תכנון וניהול הים התיכון מבוצע 
(Integrated Maritime Policy in the Mediterranean הינו פרויקט העוסק בגיבוש מדיניות משולבת בים התיכון )

 המדינות השכנות לים התיכון.בין לתמוך בתהליך של דיאלוג ושותפות  במטרה

 רבים ניין וגופים בעלי עבמנהל התכנון ובשיתוף  ארצילהכנת מסמך המדיניות קדם תהליך בהובלת האגף לתכנון 
בסיומו של התהליך, נוסחו, במשותף ע"י כל בעלי העניין, החזון ומטרות   .הפועלים ומעורבים במרחב הימי של ישראל 

 ., אשר אומצו במלואן במסמך המדיניותהעל למרחב הימי

 

 מסמך המדיניות כולל שלושה מרכיבים: 

 –מסמך מדיניות של הולחוף למרחב הימי בתחום סמכותה, לפי התוספת השניה לחוק התכנון והבניה   –הראשון 
חלק זה במסמך מאושר ע"י הול"חוף כמסמך מדיניות אשר יתווה את שיקול   בתחום המים הריבוניים.

 דעתה בהפעלת סמכותה.

 ראיה כוללת ומשלימה של המרחב הימי, צופה פני עתיד, בתחום המים הריבוניים והמים הכלכליים.        -השני  

 . 1מספר   , ראו בנספחהמלצה לתיקוני חקיקה עתידיים  –השלישי  

 

 חזון המרחב הימי: 

  השימושים  של  אפקטיבי  תיאום  שיבטיח  באופן , ומאוזנת  דינאמית  כסביבה  ישראל  של  הימי  המרחב  ותכנון  ניהול 
   והמורשת.  הנוף ,  הטבע   ערכי והגנה על    שימור   לצד   במרחב   והחברתי  הכלכלי   הפוטנציאל   ומיצוי   השונים 

 

 : העל למרחב הימי   מטרות 

   .הימי במרחב  קיימא בר  כלכלי פיתוח עידוד •

  (.ועתידיים קיימים) במרחב השונים השימושים בין קונפליקטים גישור •

 .משתנה וסביבה ודאות בתנאי המרחב את לנהל שיאפשרו מנגנונים יצירת •

 . השונים השימושים בין הממשקים הגדרת •

 .כוללת וניהולית תכנונית ראייה מתוך וליבשה לים התייחסות •

 . ערכי טבע ומורשת , אקולוגית בריאה ומתפקדת תוך שמירה על מינים  מערכת הבטחת •

 . ישראל של והחיצוניים הפנימיים הביטחוניים האינטרסים על שמירה •

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

 

 מטרת מסמך המדיניות 

אסטרטגיה  בגיבוש    מהווה מרכיב יסודי  למרחב הימי של ישראל, מבוסס על החזון המשותף שנוסח,  מדיניותהמסמך  
מרחב הימי להסדרת    המתגבש בימים אלו, ומהווה את המסגרת  חוק לאזורים ימייםוכמסמך משלים ל   ימית לישראל

 . במגוון כלים  של ישראל

תחומים, במטרה להסדיר ולנהל את המרחב הימי באופן מתווה קווי מדיניות בשורה ארוכה של מסמך המדיניות 
לאחר אישור מסמך המדיניות בטווח הביניים,  וליישומה.    מושכל, יעיל ומקיים, ומפרט את האמצעים לעיגון המדיניות

 שהותוו בו.ייעשה בהתאם לעקרונות  המרחב הימי, ניהול יוועד למימוש המלצות
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ותכנונית כוללת למרחב הימי של ישראל    ניהוליתמסגרת    הינה להוותמסמך המדיניות למרחב הימי של ישראל  מטרת  
  , מיצוי הפוטנציאל הכלכלי במרחב לאפשר אתבמטרה ותוך התחשבות בדינמיות של הסביבה הימית  ,ןבים התיכו

 ערכי הטבע, הנוף והמורשת שבו.והגנה  לצד שימור 

 

 ניות מסמך המדי   תהליך הכנת 

 שני שלבים עיקריים: כללה הכנת מסמך המדיניות

 ועריכת סקר בינלאומי משווהשל המצב הקיים ניתוח רב־תחומי  – שלב א' •

 התווית עקרונות מדיניות להסדרה וניהול – שלב ב' •

משרדי   בהם  ,, ממקורות שונים ומגווניםלמרחב הימי של ישראל ביחסנאסף מידע רב ומפורט  במסגרת שלב א' 
איסופו וריכוזו של מידע זה במאגר ממ"ג )מערכת   .חברות ממשלתיות, אקדמיה וארגוני סביבה וחברהממשלה, 

ניתוח מרחבי של יחסי גומלין,  מידע גיאוגרפית( ראשון מסוגו ועריכתו של "אטלס המרחב הימי", היוו את התשתית ל
ם והמתוכננים במרחב הימי. על בסיס הניתוח המרחבי  קונפליקטים והזדמנויות בין השימושים והפעילויות הקיימי 

  מסמך המדיניות.המרכיבים את העיקריים   תחומי המדיניות זוהו

, המוצג בדו"ח זה, גובשה מדיניות עבור כל אחד מתחומים אלו באופן פרטני, ועבור המרחב הימי  במסגרת שלב ב' 
מסמך המדיניות כולל שימוש בשני כלים   וצמיחה כחולה.בכללותו ביחס למספר נושאי רוחב, בהם: ניהול, תכנון 

בהתאמה כלי ניהול וכלים מרחביים ומדיניות. ברוב התחומים מוצע תמהיל של  כלים מרחביים וכלי ניהול: משלימים
 למאפיינים והצרכים הייחודיים לו. בחלק מן התחומים, הנעדרים איפיון מרחבי, מוצעים כלי ניהול בלבד. 

עם תחילת  .שיתוף גורמים בעלי עניין והציבור הרחב תהליך ארוך ומעמיק של ב לווגיבוש המדיניות הכנת המסמך ו
סקטור  ה, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה שכללו גורמים מטעםבמרחב הימי "בעלי עניין"  זוהותהליך העבודה 

 והציבור הרחב.    רשויות מקומיות,  ומורשתתרבות  ,  ספורט ימי  ,חינוך,  עמותות וארגוני סביבה וחברה  ,אקדמיה,  פרטיה

 מרוכזים םימיכלל מספר רב של שיתוף הציבור  בשלב א'  נערך לאורך הכנת מסמך המדיניות. שיתוף הציבור 
במהלכם ניתן דגש פתיחות וב המפגשים התאפיינו .עם בעלי העניין השונים במרחב הימישהוקדשו למפגשים 

לגבש תמונה מלאה וכוללת של הסוגיות הקשורות  ת המפגשים הייתהמטר .הנושאיםכל כל הדוברים ו תשמיעל
הזדמנויות באתגרים, בתכנון, הקשורות באסף מידע משמעותי לגבי סוגיות מרכזיות נ במהלכם במרחב הימי.

ציבור נערך כנס פתוח ל , שלב לימוד המצב הקיים וניתוחו,בסיום שלב א'מרכזיים במרחב הימי. הקונפליקטים בו
 וצג הנושא, הניסיון הבינלאומי וסוגיות הליבה לתכנון. הבו הרחב 

 , הראשוןשני כנסים מרובי משתתפים. נערכו  ישראל, , שלב גיבוש המדיניות למרחב הימי שלשלב ב' במהלך 
משרדי ממשלה, ארגונים חברתיים ומוסדות בהם במרחב הימי,  עוסקיםהגורמים המקצועיים ה בהשתתפות

אנשים שהים והחוף    –  הציבורהשני, בהשתתפות  אקדמיים החברים בוועדת ההיגוי הרחבה המנחה את צוות התכנון.  
   אנשי סביבה, שייטים, צוללים ועוד.מתכננים, יקרים לליבם, ביניהם סטודנטים, דייגים, מדענים, 

התקדמות התכנית   מידע התכנוני ודברי הסבר עלה  .בארץ ובחו"ל  כנסים מקצועייםמספר  ב  תהליךה  במקביל, הוצג
 1אתר משנה באתר מינהל התכנון.במוצגים  

העבירו מידע רב שנאסף במסגרת   חברההסביבה והוארגוני  אקדמיההממשלתיות, החברות הממשלה, המשרדי 
מחקרים עדכניים שבוצעו במרחב הימי, ובכך תרמו רבות לגיבוש מסמך המדיניות על ההנחיות והמיפוי המרחבי  

 הכלולים בו. 

ארגן ומ  המרכז  למרחב הימימרכז מידע  הקימו    , בשיתוף עם משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה,מנהל התכנון
האתר   2נגישו לכלל הגורמים המתעניינים במרחב הימי. מימי בכל תחומי הידע הקיימים ואת המידע בנוגע למרחב ה

עבור גורמים  בישראל ובים התיכון  פלטפורמה משותפת, נגישה, עדכנית ורב־נושאית למידע על המרחב הימי יוצר
ר מספק מידע רב  . מנהל התכנון פועל בשיתוף פעולה עם האיחוד האירופי, והאתשונים הפועלים בסביבה הימית

 בהתפתחויות העדכניות ביחס להיבטים שונים הקשורים במחקר, שימור ופיתוח במרחב הימי בים התיכון כולו. 

 
  https://www.gov.il/he/departments/topics/sea_beaches - אתר המרחב הימי של מנהל התכנון 1
 http://maritime.gov.il/Pages/HomePage.aspx -אתר מרכז המידע למרחב הימי  2
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חברי   –נתקבלו הערות רבות, מכל הגופים השותפים לתהליך  2017לאחר הפצת טיוטת מסמך המדיניות באוקטובר 
לאור ההערות המגוונות   וועדת העורכים המלווה מקרוב את תהליך התכנון, חברי וועדת ההיגוי הרחבה והציבור הרחב.

 הנושאים שהועלו.  תאשהתקבלו נערכו פגישות ודיונים נוספים על מנת ללבן 

 

 :   שערים   ה ש י לחמ   מחולק   המדיניות  מסמך 

המרחב הימי באופן שיאפשר את   , תאום ותכנוןההיבטים קשורים לניהול כולל את –ניהול המרחב הימי  . א
שער זה מתייחס  . למשק הישראלי מהמרחב הימי, יחד עם שמירת הסביבה הימיתמקסום התועלות 

,  ניהול והנגשת מידע ,ניטור לאומימערך , מרחב הימיתכנון ב המרחב הימי, ותאום ניהול: למרכיבים הבאים
  .יחה כחולהצמו הכשרה מקצועית

  אזורים ב  מתקיימיםופעילויות השימושים ל  והיבטים מרחביים קווי מדיניות כולל – פעילות במרחב הימי  . ב
, ספנות וסחר,  ביטחון  קבוע. שער זה מתייחס לשימושים והפעילויות הבאים:פיתוח  נרחבים ללא מרכיב של  

 . דיגו וספורט ימי , חינוךנופש ,פנאי

שטח קבוע   ולפעילויות שדורשים שימושים כולל קווי מדיניות והיבטים מרחביים ל –פיתוח במרחב הימי  . ג
תשתיות  :שער זה מתייחס לשימושים והפעילויות הבאיםלצורך פעילותם.  תשתיות ומתקניםוהקמת 
 . קרבונים-הפקת הידרוו חקלאות ימית, מבנים ימיים וחופייםקוויות, 

שמטרתם שמירה על הסביבה הימית כולל קווי מדיניות והיבטים מרחביים    –ביבה  הגנה על משאבי טבע וס  .ד
עתיקות , גנים לאומיים, רת טבעישמ: שער זה מתייחס למרכיבים הבאיםהטבעית וערכי המורשת שבה. 

 . מניעה והתמודדות עם זיהום יםל, משאב החו, ומורשת

כולל קומפילציה מפורטת של כלל השימושים, אזורי החיפוש,  – למרחב הימי מדיניות מרחבית כוללת  .ה
 מפורטות וכן מפות נושאיותהמגבלות, ומרכיבים מרחביים נוספים הקיימים והמתוכננים במרחב הימי, 

 בהתאם למדיניות הכלולה המסמך.

אינטגרלי מקווי בסוף המסמך מצורפים נספחים המהווים מסמכי רקע בלבד למסמך המדיניות ואינם מהווים חלק 
 המדיניות הכלולים בו. 

 

  



   | רקע  מבואות

 מדיניות למרחב הימי של ישראל ': בדו"ח שלב   –מסמך מדיניות למרחב הימי של ישראל 
 13  טיוטה סופית - 2019נובמבר 

 המרחב הימי 
 ישראל   של

 3בים התיכון : המרחב הימי של ישראל1איור 

 
מפה זו, וכן יתר המפות הכלולות במסמך המדיניות, מפורסמות לצורך המחשה בלבד ואין בה כדי לגרוע מטענות כלשהן של  3

 מי מהצדדים, וכל גבולות שמתוארים בה כפופים למו"מ עתידי.
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 המצב הקיים -תמצית שלב א' 
 

תחומים  המטבע הדברים, בין  דו"ח שלב א', המסכם את המצב הקיים במרחב הימי, כולל מידע רב בתחומים רבים.
רבות. על מנת להתמודד עם יחסים  והשפעות הדדיות  יחסי גומלין השונים הנסקרים בדו"ח המצב הקיים, קיימים

תחומים עיקריים, המתייחסים הן לתשתית הקיימת ארבעה  תהליכי התכנון לאלו ועם היקפו העצום של הדו"ח חולקו  
המסד   –, במטרה לרכז את תשתית הידע הקיים כיום לקבלת החלטות עתידיות והן לפעילות האנושית במרחב הימי

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

יש לציין במרחב הימי של ישראל ולאורך קו החוף שלה.  בפעילות ובמתקנים הקיימיםמתמקד  המצב הקייםתיעוד 
גם  ים כולל קימצב ההח "דו ,נושא העבודה הוא המרחב הימי )שלא זכה עד היום לתכנון בפני עצמו(כי למרות ש

תיאור מפורט של קו החוף ביחס להיבטים סביבתיים ולתשתיות, אזורים לשימור, בתי גידול, מרכיבי פיתוח, השפעות  
 מתקני תשתית חופיים הקשורים לים, סקירה סטטוטורית מקיפה של קו החוף,  ,מבנים חופייםעל תנועת הסדימנט,  

בתכניות  מתקנים המאושרים רט ונופש, חינוך ימי ועוד.נקזים, מוצאים, שפכי נחלים, שימושי תיירות, ספו
סקירת    .ומסמכי מדיניות המציעים פיתוח בתחומים שונים, נסקרו ומוצגים אף הם  ,טרם הוקמושסטטוטוריות שונות  

כוללת התייחסות לכלל המבנים הימיים הקיימים, בין אם הוקמו במסגרת תכנית סטטוטורית ובין מתוקף    המתקנים
 קנות אחרות. חקיקה ות

  מידע קיום סדרה נרחבת של פגישות עם כלל בעלי העניין הפועלים במרחב הימי. לצד ה איסוף המידע התבסס על 
על  גם (, מבוסס הדו"ח בפגישות ובמסמכים)מידע שנמסר על ידי בעלי העניין השהתקבל מגופי התשתית ו הרב

 . פרסומים ותכנים שוניםועל  מידע הנמצא בידי צוות התכנון

לציבור להפיצו  לא ניתן היהבשל מגבלות אבטחת מידע,  העבודה המאומצת והנרחבת שהושקעה בדו"ח, על אף
 , וחלקים מסוימים מן הדוח הוסרו.במלואו

 כרכים:   ארבעהל סיכום שלב א' מחולק על מנת להקל על הקריאה של המידע הרב שנאסף, דו"ח

 ארבעה שערים: כולל המצב הקיים והמביא את עיקרי ניתוח  כרך מהות  – כרך א'   .1

. בשער זה נסקרים מבט עולמי, גישות תכנון וניהול, רקע, מתודולוגיה, תהליך העבודה – ותמבוא  ( א
היבטים הקשורים למגמות ולניסיון הבינלאומי ביחס לנושאים הקשורים במרחב הימי,  בהרחבה 

 . תכנון מקבילים מן העולםדוגמת גישות תכנון וניהול במרחב הימי ודוגמאות לתהליכי 

 , הכוללים אתפיזייםההיבטים  בשער זה מוצגים בהרחבה ה  –  המסד הפיזי והסביבתיראשון:  שער   ( ב
מרחב הימי של ישראל והתהליכים  בשל הסביבה הימית הטבעית תיאור פיזי ו–המבנה הגאוגרפי

ידרודינמיקה, המתרחשים בו בנושאים הבאים: מטאורולוגיה ימית, אוקיינוגרפיה פיזיקלית, ה
מורפולוגיה, מורפודינמיקה, סדימנטולוגיה, גאולוגיה, סיכוני טבע, מינים עיקריים ותפוצתם 
במרחב ובזמן, מינים נדירים ובסיכון, איומים וסיכונים קיימים ועתידיים, שטחים והיבטים בהם יש 

בסיס חיוני  ומהווה ,עוסק גם בהשפעת האדם על הסביבה הפיזיתשער זה מחסור בידע וניטור. 
 לתכנון מושכל של כלל הפעילויות האנושיות המתקיימות במרחב ימי זה. 

היבטים הקשורים לשימושים ולפעילות האנושית במרחב  – שימושים ומשתמשים בים  שני: שער   ( ג
, תיירות ,נופשוספורט , ביטחון ,דיג וחקלאות ימית, ספנות ימיתו תחבורה ,הימי, דוגמת תשתיות

 . ארכיאולוגיה ומורשת,  ימית והכשרה תעסוקהחינוך, 

היבטים כלליים שיש להם השפעה על כלל השימושים והמשתמשים  –  רוחב   סוגיות   שלישי: שער   ( ד
 , ניתוח סטטוטורי של קו החוף והים רגולציה,משפט ואסטרטגיה, - אויגבמרחב הימי, דוגמת 

 משאב החול הימי. , השפעות סביבתיות, היערכות לאירועי חירום, ניהול כלכלה

כלל המסמכים שנערכו בעבר ובהווה בנושאים הנוגעים  –: מסמכים לא סטטוטוריים שער רביעי  (ה
 למרחב הימי. 
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הכולל סדרות של מפות נושאיות ברזולוציות שונות, החל מקנה אטלס מפות של המרחב הימי  –כרך ב'  .2
הינו תוצר של בסיס המידע הגאוגרפי הרחב  המיפוי . 1:10,000וכלה בקנה מידה של  1:250,000מידה של 

בות רבה להבנת תמונת המצב יחששנבנה במהלך שלב א', ויש לו של הפעילויות השונות והערכים בים 
 הקונפליקטים השונים ולהבנת מרחב האפשרויות לפתרונות.הקיימת והעתידית לזיהוי 

להיבטים שעלו מלימוד וניתוח המצב   מתייחסו ,הכולל את הפרקים המלאים ניתוח המצב הקיים  – ' ג כרך  .3
 כרך זה מחולק אף הוא לארבעה שערים במבנה זהה לכרך א' המקוצר.   הקיים.

 : שערים  חמישההכולל  ות ניתוח יחסי גומלין במרחב הימי, חזון וחלופ   - כרך ד'   .4

 ביחס לסוגיות הרלוונטיות לגיבוש המדיניות, דוגמת אופן  העמקה של סקירת הספרות העולמית ( א
 וכלי  החלופות נבחרות, סוג מדינות במספר הימי  למרחב בתכניות המרחביים ההיבטים ניתוח

להגדרת עקרונות היסוד המדיניות. סקירה זו שימשה גם כבסיס    לניהול וליישום  ואמצעים  מדיניות
 בתכנון וניהול המרחב הימי וניתוח יחסי הגומלין המרחביים בין השימושים הקיימים והמוצעים. 

 בעלי  על ידי במשותף ומטרות העל שהוגדרו החזון המתבסס על הגדרה של חזון המרחב הימי  ( ב
התכנון  במסגרת הסדנא שנערכה ע"י מנהל המדיניות מסמך השונים בשלב שקדם להכנת עניין

 לעקרונות היסוד שהוגדרו בשלב זה.  ובהתאמה

בין השימושים והפעילויות הקיימים  ניתוח מרחבי של יחסי גומלין, קונפליקטים והזדמנויות ( ג
במטרה להגדיר ולזהות את הנושאים העיקריים שייבחנו במסמך  ,במרחב הימי 4והמתוכננים
מטרת המיפוי המרחבי היא איתור הזדמנויות וקונפליקטים ברמה המרחבית על ידי המדיניות. 

הצלבה של שימושים שונים זה עם זה, ושל שימושים שונים עם המערכת האקולוגית הימית.  
תוך שימוש בשני כלים בוצע ע"י חברי הצוות, שעקרוני יחסי הגומלין מבוסס על ניתוח  ניתוח

ארבע רמות של יחסי גומלין שהגדירה ת היחסים בין המשתמשים מטריצמרכזיים: הראשון הוא 
סדרת )הזדמנות, התאמה, התאמה בתנאים וקונפליקט( והשני, ניתוח מרחבי של יחסי הגומלין ב

 . מפות הבוחנות את יחסי הגומלין לכל שימוש נושאי בנפרד

בהתאם  , איתן נדרש להתמודד במסגרת גיבוש המדיניות המרחבית הסוגיות העיקריות יהוי ז  ( ד
 . לתובנות שעלו מניתוח המצב הקיים ובהתאם להגדרת החזון וליעדי מסמך המדיניות

על בסיס סקירת הספרות, הגדרת החזון ומטרות העל  גיבוש חלופות קונספטואליות למדיניות (ה
החלופות מוצעות בשני של מסמך המדיניות, הניתוח המרחבי של יחסי הגומלין וסוגיות המדיניות.  

חלופות לאמצעי , ורבדים שונים, המשלימים זה את זה: חלופות מרחביות לכיווני פיתוח ושימור
בסיום הבחינה נמצא כי יש להתאים   המרחביות.  יכולות להתאים לכל אחת מהחלופות, שמדיניות

רמת   בהתאם לכך, מסמך המדיניות קובע בכל נושאהמדיניות לשונות הקיימת במרחב הימי.    את
הן במישור המרחבי )בין שטחים שונים בים(,  כלי מדיניות שונים. שונות זו באה לידי ביטויפירוט ו

 הזמן )זמן קצר/ביניים/טווח ארוך(.  הן בהתייחס לסוגיות השונות, והן בהתייחס לממד

 

 
שהוצעו במסגרת תכניות  יחסי הגומלין בין השימושים והמרכיבים הקיימים כיום או כאלו שאושרו בתכניות מפורטות או נבחנו  4

 אב נושאיות )לשמורות ימיות ולחקלאות ימית(.
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 פות הנבחרות בכל אחד מהנושאים ואת החל , המדיניות המוצעת מאגדתחלופות יסוד: 2איור 

 

יש לציין שהמידע המרחבי המוצג באטלס  5.התכנוןבאתר האינטרנט של מנהל  לעיון יניםזמ יםהמלא ות"חהדו
הגומלין נכון לנקודת הזמן שבה נערך, ואינו מעודכן ביחס לשינויים שחלו במרחב הימי לאחר  המפות ובמיפוי יחסי 

 ם מסמכי עבודה וחלו בהם שינויים שונים הנובעים מהתפתחויות נכל מסמכי שלב א' הככלל,    עריכת המפות השונות.
יש  תהליך העבודה. לפיכך, שהתגבשו בהמשך תובנות מעודכנות לאור ומכתיבתם הזמן שחלף  לאור שחלו ושינויים

 . להתייחס אליהם כאל מסמכי רקע שסייעו בגיבוש המדיניות

 

 להלן מספר דוגמאות לתוצרי הניתוח המרחבי של יחסי הגומלין. 

 קטגוריות: למספר  יחסי הגומלין חולקו

 .הנבחניםהחופפים נראים לעין בין שני השימושים  אין יחסי גומלין 
 

 יכולים להתקיים יחד באותו המרחב.שני השימושים אינם  קונפליקט:  - אין התאמה   
: שני השימושים יכולים להתקיים זה עם זה, תוך קביעת מגבלות על אופן התאמה בתנאים/מגבלות 

 השימוש, או מגבלות לגבי הזמן או המרחב. 
ת תנאים או בין שני השימושים הנבחנים, באופן שהם יכולים להתקיים זה לצד זה, גם ללא קביע התאמה 

 . מגבלות

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

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.

 למיפוי המרחבי נוסף ניתוח מילולי המתאר את יחסי הגומלין. 

 

 

 

 
5 https://www.gov.il/he/Departments/General/policy_maritime 
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 6חקלאות ימית –ניתוח יחסי גומלין במרחב הימי : 3איור 

 
שטח הרישיון או החזקה אינו מייצג את השטח שנתפס בפועל. המידע המוצג נכון לנקודת הזמן שבה נערך, ואינו מעודכן  6

 הימי לאחר עריכת המפה.ביחס לשינויים שחלו במרחב 
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 7ספנות: נמל חיפה –ניתוח יחסי גומלין במרחב הימי : 4איור 

 

 
 המידע המוצג נכון לנקודת הזמן שבה נערך, ואינו מעודכן ביחס לשינויים שחלו במרחב הימי לאחר עריכת המפה. 7
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 מניתוח המצב הקיים  העולותסוגיות 
 

 ת לתת מענה.ניתוח המצב הקיים ויחסי הגומלין, הציף מספר סוגיות, להן מנסה המדיניות המוצע

 

 : כוללת של המרחב הימי   לאומית   ראיה צורך ב  .1

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

 בהיבטים של תכנון וביצועהעדר תיאום מספק , ביחסית חלשה משילותבהמרחב הימי מתאפיין  . ב
קביעת וראיה כוללת    ,בשורה של תחומים  חסרה,כמו כן,    .העדר תיאום ואיגום משאבים באכיפהבו

הקיים  הכלכליהפוטנציאל מצב זה מקשה על מיצוי . לאומית-ברמה האסטרגית סדרי עדיפויות
 מערכת האקולוגית.ומסכן את תפקוד ובריאות הבמרחב הימי, 

מערך כזה  ימי מקיף במגוון פרמטרים, המספק נתונים אמינים ומנגיש אותם.ניטור היעדר מערך  . ג
הוא תנאי הכרחי לפיתוח ענפי הפעילות השונים בים ולהבנת המערכת האקולוגית הימית 

גיבוש ראייה בוהשינויים החלים בה. מידת התרומה והיעילות של הניטור לצרכים השונים תלויה 
כוללת ומדיניות למערך ניטור, על בסיס הצרכים והגדרת סדרי עדיפות לגבי סוג הניטור, הזמן 

הניטור צריך גם לתמוך ולספק את המידע הנדרש לגיבוש מדיניות לאומית  והמרחב. מערך
במהלך העבודה לגיבוש המדיניות למרחב הימי התקבלה   מפורטת ורגולציה בנושאים שונים בים.  

 החלטת ממשלה בדבר הקמת מערך ניטור ימי לאומי ותקצובו. 

לגיבוש מדיניות יעילה לניהול חיוני לקידום הפיתוח והמחקר ואיסוף מידע מסוגים שונים בים  .ד
וחלק גדול ממנו אינו נגיש לציבור הרחב, ע"י גופים שונים, מידע כיום נאסף המרחב הימי. 

 . לחוקרים ולגורמי פיתוח

המחסור הגדול בחול הימי, ביחס לצורכי המשק, צפוי להתפתח לבעיה לאומית בהמשך המאה  .ה
החול הימי המהווה משאב במחסור אינו מנוהל   ., לאור הגידול הצפוי בצריכת משאב חיוני זה21-ה

כיום מתוך ראייה כוללת וארוכת טווח המפיקה את המירב ממנו לצד שמירת הסביבה הימית 
 והחופית. 

להכשרה של כוח אדם מקצועי למקצועות הים, בתחומים  מספקת תשתית היעדר .ו
 בעידוד מרכיב חיוני הינה . תשתית זו הטכנולוגיים/הנדסיים ובתחומי מדעי הסביבה הימית

בהמשך מיצוי הפוטנציאל עשוי להוות צוואר בקבוק  השל ישראל. היעדר "הצמיחה הכחולה"
 . הכלכלי בים

 
 צורך בתכנון והגדרת מערכת הכללים לפיתוח ולפעילות, ובין המשתמשים במרחב הימי:  .2

מרחביים היא מרכיב הגדרת מערכת הכללים בין המשתמשים בים, באמצעות כלי מדיניות וכלים   . א
 . מדיניות למרחב הימימרכזי ב

הצורך בהסדרת המרחב הוא פועל יוצא מן הצפיפות הקיימת כבר כיום במרחב הימי, בעיקר במים  . ב
 8הריבוניים, כפי שניתן ללמוד ממיפוי כלל השימושים הקיימים והמאושרים בשלב המצב הקיים. 

וגית הימית באזור הרדוד והקרוב לחוף, על המערכת האקוליותר פעילויות אנושיות משפיעות 
שהיא בעלת פוטנציאל  פעילות אנושית בים העמוק והפתוח נוספהבשנים האחרונות, אולם 

 גם במרחב זה. השפעה 

נפגעת כך , ים בין המשתמשיםקונפליקט  כוללתככל שמערכת יחסי הגומלין בין בעלי העניין  . ג
תשתיות ועלול להיווצר סיכון ל את משאבי הים כלכלית היכולת של המדינה לנצל ביעילות 

 
מיפוי מכלול הרצונות והדרישות לשטחי ים, של המשתמשים השונים במרחב הימי, מעלה כי בניקוי השטחים החופפים )בהם  8

-קמ"ר שהם כ 3,240עושים שימוש יחדיו משתמשים שונים( עומד סך הביקושים הקיים לשטחי ים בתחום המים הריבוניים על 
מדיניות יעגן ויסמן את מכלול הרצונות והתוכניות של בעלי העניין מהשטח. משמעות הנתונים היא שבמידה ומסמך ה 81%

 והאינטרסים השונים בים, ללא בחינה של מידת ההתאמה או הנחיצות, המרחב אינו מספיק.
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כגון: נמלים, משק המים, תחבורה ימית, תקשורת אינטרנט, ייצור אנרגיה וכד'.  חיוניותלאומיות 
מכיוון שלא ניתן לבטא בנוסף לצורך בהסדרת המרחב הימי ויצירת מערכת כללים בין שימושים, 

כל המשאבים הימיים בערכים כלכליים מדויקים, אין בכוחו של מנגנון "שוק חופשי" לספק  את
 . והסדרה למרחב הימינחוצה מדיניות לפיכך את הפתרון לאיזון הנדרש ו

שמצריך , שמירת הטבע זוהתה כגורם בעל חשיבות מרכזית במרחב לצד הפעילות האנושית, .ד
 .  פעילויות והשימושים ביםנה לבין יתר המערכת הכללים בי הסדרה של

 

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

המרחב הימי מאופיין בריבוי שימושים ופעילויות מסוגים שונים, הפועלים למשך פרקי זמן שונים  . א
סביבתם. יש צורך ובתקופות שונות, תחת מסגרות רגולטיביות שונות ובעלי השפעה שונה על 

 פעילויות ולשימושים השונים. תאום הבהגדרת מסגרת כוללנית ל

כיום רגולציה מקיפה ומפורטת יחסית, כדוגמת התכנון  לחלק מהשימושים בים קיימת כבר . ב
למתקני הקבלה לגז הטבעי והנחת הצנרת הקשורה בכך, או הרגולציה הנוגעת להקמה והפעלה 

   נם תחומים בהם הרגולציה חסרה או לא קיימת כלל.של מתקני התפלה. לעומת זאת, יש

 

 סטרטגיה הלאומית למרחב הימי: מדיניות שתיתן עדיפות לתחומים המהווים את רכיבי היסוד של הא צורך ב  .4

הינה סחר הימי מבחינה גיאופוליטית מדינת ישראל היא מדינת אי, אשר תלותה הכלכלית ב . א
דרך הים. נמלי ישראל מצויים במרחק של כיום  מתבצעמהיקף הסחר בישראל  99%- . כמכרעת

הפלגה מתעלת סואץ, עובדה המבטאת פוטנציאל להרחבת פעילות השטעון בנמלי ישראל  
  .שטעוןותפקודם כנמלי 

חשיבות כלכלית ואסטרטגית למדינת הישראל ויש לה תועלות בהבטחת   קרבונים  הידרו להפקת   . ב
 עצמאות אנגרטית ותועלות סביבתיות בהפחתת זיהום האוויר. 

רים  ווהגנה על המרחב הימי מפני איומים על התשתיות הימיות והפעילות של הסקט ביטחון . ג
נות כשער היחידי של ישראל בספתלות  השונים מאפשרים את הפעילות הכלכלית במרחב הימי. ה

ליבוא ויצוא של סחורות ודלקים, יחד עם התלות בגז הטבעי כמקור אנרגיה מרכזי מדגישים את 
 .ימיתההגנה הביטחון וחשיבות ה

לאור חשיבותם של תחומי הספנות, הפקת הידרוקרבונים והביטחון והצורך בהבטחת תפקודם  .ד
 ות.המיטבי בעתיד הם מהווים מרכיב דומיננטי במסמך המדיני

מערך מתקני ההתפלה בחופי ישראל מספק את רוב מי השתיה ומרכיב מרכזי ביותר במשק   .ה
אור ל המים. שמירת התנאים לפעילות רציפה ואיכות מים מתאימה הינם צורך לאומי מובהק.

, מסמך המדיניות אינו עוסק מוסדרת לאומית סקטור ההתפלה קיימת מדיניותהעובדה כי ל
 . בנושא זה

 

 : משאבי טבע ומורשת   בהגנה על צורך   .5

הסביבה הטבעית מנהלת יחסי גומלין עם כל המשתמשים והפעילויות בים. הסיבה המרכזית לכך   . א
היא העובדה שהסביבה הימית כוללת את כל הממדים של המרחב הימי )קרקעית, עמודת המים  

 כולם פעילים בממד אחד לפחות. ,משתמשים כלל הופני הים( ויוצרת אינטראקציה עם 

הסדרה )ע"י כללי פעולה, תכנון בעלי פוטנציאל  מיחסי הגומלין עם הסביבה הטבעית הינם חלק . ב
וחלקם בעלי אופי והשפעה  מרחביים,-ומתחשבים בסביבה(, חלקם מערכתיים וביצוע רגישים

צריכות להיבחן מקומיים/נקודתיים. ההשפעות הסביבתיות של הפעילות האנושית במרחב הימי 
 .על רקע האפקט המצטבר של כלל הפעילות ולא לפי סקטור או פרויקט

, להפיק מזון מהים באמצעות דיג או חקלאות ימית יכולת ההתפלהזיהום מי הים מהווה איום על  . ג
תיירות ספורט ונופש בים ובחופים. מבנהו הגיאוגרפי של הים התיכון ורגישותו  ולקיים פעילויות

חמורות  יכולות להיותבהיותו ים בעל מבנה סגור, מביאים לכך שהשלכות הזיהום האקולוגית, 
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עומסי הזיהום הנכנסים אליו. שמירה על איכות מי הים ד, ומכאן גוברת החובה להפחית את  במיוח
 ומניעה של זיהום ממקורות שונים היא עיקרון יסוד בתוכניות למרחב הימי במדינות אחרות בעולם. 

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

מעבר מהגישה המסורתית של   בתחומי הפעילות בים, כדוגמת הדיג, יש צורך במדיניות המבטאת .ה
לת הדיג לשם שימור משאב פיתוח ענף הדיג לשם מקסום השלל בטווח הקצר, למדיניות של הגב

 הדיג והסביבה הטבעית לטווח הארוך.

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

יים החשובים אינה מתמקדת רק ביבשה וגם  אולוגיכי הפריסה המרחבית של הממצאים הארכ
בתחום המים הרדודים קיימים ממצאים בעלי חשיבות מדעית רבה וערך ציבורי. למרות האמור 
ולמרות שרוב אתרי העתיקות בחלק היבשתי והימי ידועים ומוכרים, רק החלק היבשתי שלהם  

 .נותר ללא הגנה עוגן מבחינה תכנונית, ומרבית השטחים הימיים בהם מצויים עתיקות,

 

 : לים   בחיזוק הקשר צורך   .6

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

היוצרות ממשק וציבורית ביצירת התנאים לחיזוק והרחבה של פעילויות  תרבותיתישנה חשיבות  . ב
 . שבהן והביקוש הגובר לפעילות לאור התועלות הרבות בין הציבור הרחב לבין המרחב הימי, 

בין פעילויות אלו ניתן להצביע על הספורט והחינוך הימי, פעילות הפנאי והנופש ימית, פעילות  . ג
 שימור ערכי מורשת וארכיאולוגיה וכד'.מחקר וציבורית לשמירת טבע ול

ללימוד מקצועות הים ולהכשרה של כוח אדם  מחזקת את האטרקטיביותהגברת המודעות לים  .ד
בתחומי מדעי הסביבה הספנות ו ,הנדסייםה ,מקצועות הים, בתחומים הטכנולוגייםב מקצועי 

 מרכיב חיוני של הצמיחה הכחולה במרחב הימי של ישראל.  יםהימית, המהוו

כמכלול ברמה  נושא פעילות, החינוך והספורט הימילמרות היקף העניין ההולך וגובר, לא מנוהל  .ה
חלק מהפעילות מטופלת ברמה המקומית המוניציפאלית. נראה כי בהעדר ניהול  .הלאומית

 ניצול המשאב הימי לרווחת הציבור אינו מיטבי.  ,ברמה הלאומית וקידום התחומים הללו

 

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

הצפיפות ההולכת וגוברת ביבשה, יחד עם הניצול הגדל והולך של משאבי הים והשיפור המתמיד  . א
בטכנולוגיות של הנדסה וסביבה ימית יביאו בעשור הקרוב להגדלת הרלוונטיות של הקמת 

למתקני תשתית בים  פלטפורמות ימיות למתקני תשתית בישראל. הקמת פלטפורמות ימיות 
ריכוזי ופיתוח עירוני בתשתית ברמה הלאומית ם בין תשתיות צמצום הקונפליקטיתאפשר 

האוכלוסיה בחוף. 
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 מרחב הימימדיניות לעקרונות יסוד ב
 

המדיניות המוצעת מבוססת על גישות התכנון והניהול למרחב הימי המקובלות כיום בעולם. גישות אלו נחלקות 
השונות אינן גישות מתנגשות או מתחרות זו בזו, אלא משלימות  לגישות מדיניות וניהול ולגישות תפיסתיות. הגישות  

את שלושת הצדדים ההכרחיים לתכנון ולניהול המרחב הימי, שהם גם שלושת היסודות של פיתוח בר קיימא: חברה,  
 כלכלה וסביבה. תכנון מקיים של המרחב הימי יבטיח את קיומם של כל האינטרסים זה בצד זה תוך העצמה הדדית.

  (IMP - Integrated Marine Policy),את גישת הניהול המשולב של המרחב הימי גישות המדיניות ניתן למנות בין 
 Integrated Coastal Zoneגישת ניהול החופים המשולב ואת  ,  ( Marine Spatial Planning)תהליך    MSPאת גישת  

Management)   -  ICZM  .) 

 Ecosystem Basedגישת הניהול המבוסס על צורכי המערכת האקולוגית בין הגישות התפיסתיות ניתן למנות את 
Management)  – EBM )  המשולבת בגישותIMP ו-MSP גישת  ואת  גישת שירותי המערכות האקולוגיות, את

 (. Blue Growthהצמיחה הכחולה ) 

נכון בין השימושים השונים בים  ונושאי  איזון מרחבי  המוצעת הוא יצירתהעקרון המרכזי עליו מבוססת המדיניות 
לשם כך, יש לבסס את שמירת הערכים האקולוגיים של הסביבה הימית. תפקודם המיטבי לצד באופן שיאפשר את 

 אשר משלב בתוכו תחומי ידע שונים, תוך זיהוי ההקשרים ביניהם.  תכנון אינטרדיסיפלינריהמדיניות על 

  מימוש עומדת ההכרה כי ניצול יעיל של המשאב הימי על הערכים הטבעיים והכלכליים שבו, מחייב    תפיסה זו  בבסיס
ומנגנוני ניהול כולל המאזנים בין האינטרסים השונים של בעלי   תכנית מדיניות אמצעותב , חזון כולל למרחב הימי 

 העניין השונים. 

אופן פעולתם בזמן ובמרחב, מגבלותיהם  תוך הבנת , בעלי העניין במרחב הימי שיתוף  מרכזי נוסף הינו עיקרון
  .והמגמות הקיימות בתחומם 

קוש למשאבי המרחב הימי, ישינויים תכופים בצרכים ובבשינויים החלים בו, כולל הבשל הדינמיות של המרחב הימי ו
סגורה אלא תהליך  מדיניות התוצר התכנוני לא יהיה תכניתבהתאם לכך,  .עדכון, ניטור ובקרה מנגנוני נדרשים 

והניטור, מנגנוני הניהול, הבקרה לידע ולניסיון שיצטבר ממתעדכן, אינטראקטיבי הלומד ומתאים את עצמו בהתאם 
  בסדרי עדיפות לאומית.הטכנולוגיים, לידע חדש, להתרחשויות ולשינויים ינויים ובהתאם לש

 

 הם:  בתכנון וניהול המרחב הימיעקרונות היסוד 

 (  Multiple use of spaceשימוש רב תכליתי במרחב )  . א 

 שמצריכים, ושימושים משאבים ,ערכים  בריבוי המתאפיינת ממדית-רב, ייחודית סביבה מהווה הימי המרחב
  והקונפליקטים ההולכים  השימושים צפיפות, פיתוח לחצי .וודאות בתנאי אי ומשתנים רבים אתגרים עם התמודדות

  מושכלים   וניהול  בתכנון  הצורך  את  והדגישו  למרחב הימי  ואינטגרטיבית  רחבה  ראיה  בגיבוש  הצורך  את  העלו  וגוברים
על ידי חפיפה בין משתמשים   שטחי הים, הניתן ניצול יעיל שלבהתאם לעקרון זה יש להבטיח ככל  .זה מרחב של

כלי נוסף   .קרקעית, עמודת המים ופני המים –, תוך ניצול הרב ממדיות של הים שימוש רב תכליתי של המרחב ו
השימוש הרב תכליתי בשטחי ים יבטא העדפה   המאפשר לייצר חפיפה בשטחי ים הוא שימוש במישור הזמן.

 ם בעלי חשיבות מיוחדת.לשימושים מסויימי 

 

 ( Precautionary Principleזהירות מונעת )  . ב 

עקרון הזהירות המונעת קובע כי כאשר קיים חשש סביר שפעולות האדם יביאו לפגיעה חמורה בבריאות האדם או 
בשלמות המערכת האקולוגית כולה בטווח הארוך, יש לנקוט צעדים למניעת או לצמצום הפעילות גם כאשר פערי 

לות האנושיות על הסביבה ימית  המידע אינם מאפשרים הערכה מדויקת של מידת ההפרעה. מאחר והשפעות הפעי
עיקרון הזהירות  -אינן ידועות ומוכרות לנו די הצורך, ומאחר והסביבה הימית הינה דינמית ולכן גם פגיעה מאוד 

היא לנצל את הסביבה הימית באופן זהיר,  מטרתוהמונעת הינו עיקרון בעל חשיבות מיוחדת בכל הנוגע לים. 
פעילות אנושית   בו כדי למנוע פיתוח  ןיישום עקרון זה איי למנוע פגיעה בסביבה.  ובאמצעים הטובים ביותר שניתן בכד 

השפעות  ותוככל שצפויביחס להשלכותיה, אלא לבחון את השפעותיה הצפויות,  בשל אי הוודאות המדעית
 משמעותיות על הסביבה, יש לנסות למנוע או לצמצם אותן. 
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 פיתוח כלכלי מקיים   . ג 

שוב לפעילות כלכלית מגוונת, שחלקה עם השנים הולך ומתעצם. הים והמשאבים  הים מהווה מקור ובסיס ח
בהתאם לתכנית "צמיחה  וניהול המרחבתכנון  .הכלכליים המצויים בו הם כר נרחב לפיתוח כלכלי, בחלקו חדשני

בין היתר על ידי שקלול מגוון המשאבים והשימושים והבטחת   כלכלי עתידיהפיתוח יבטיחו את המשך ה 9כחולה"
 , תוך מניעת השפעות שליליות על שימושים אחרים.  המיקום המיטבי לכל אחד מהם

 

   "קיימות ימית", תכנון וניהול המבוססים על צורכי המערכות האקולוגיות  . ד 

מאז ראשית שנות עיקרון זה מעוגן למערכות הטבעיות בים אין תחליף ויש להגן עליהן בהקשר לאומי ובינלאומי. 
מדינות רבות ובחלק מהמדינות גם בחקיקה.   , במסמכי מדיניות למרחבים ימיים שלהתשעים באמנות בינלאומיות

הגנה על המערכת  קולוגית הימית, רוב הפעילות הכלכלית האנושית בין מבוססת על תפקודה של המערכת הא 
  תומכת במיצוי התועלות הכלכליות בים, ומנגד האקולוגית הימית ומזעור השפעות שליליות על הסביבה הימית 

  פגיעה בבריאות וביציבות הסביבה הימית משמעה פגיעה בענפים הכלכליים הקשורים בים.

הוא עיקרון מנחה, לפיו  Ecosystem Based Management – EBMניהול המבוסס על צרכי המערכת האקולוגית 
על ניהול פעילות האדם להיעשות על פי צרכי המערכות האקולוגיות, במטרה לשמר מצב בריא, יצרני ועמיד של 

בני האדם. גישה זו אינה מוגבלת לנושא ייצוב ושימור להמערכת האקולוגית, כך שתוכל לספק את מגוון השירותים 
במשאבי הים ושואפת לנהל את  ד, אלא נוקטת בראייה רחבה הכוללת את כלל השימושיםמערכות אקולוגיות בלב
מושכלת מצריכה ניטור   EBM  שימוש מיטבי במשאבי הים בהווה ולמען העתיד. גישת, לצורך  כולם במקביל ובמשולב

 עשה ידי אדם.  של מירב הפרמטרים המאפשרים את הבנת השינויים הטבעיים ועל רקע זה גם ניטור של השינויים מ

 

   (Building with Nature)בנייה עם הטבע   . ה 

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  

בפעולות פיתוח הנעשות בים,   ן מתן פיצוי סביבתילבחוהסביבה. בהתאם לכך, על פי עיקרון "בנייה עם הטבע" יש 
 יצירת בתי גידול חדשים, או שיקום בתי גידול מופרים.    ,המערכת האקולוגית הימיתהגברה של לכמנוף 

 

 בטיחות ומניעת סיכונים במרחב הימי   - "ים בטוח"   . ו 

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 

 טוי בשלל היבטים הנוגעים למרחב הימי:  וניהול המרחב הימי. העיקרון המנחה של "ים בטוח" מקבל בי

 היבטים של בטיחות השייט   •

 הן כתוצאה מאסונות טבע )צונאמי( והן כתוצאה מאירועי זיהום ים.   –היערכות למקרי חירום  •

 שמירה על איכות גבוהה של מי הים מפני זיהומים.   •

 חופים והגנות על המצוק החופי ו •

 חיוניות בים בפרט.   הגנה על בטחון המדינה בכלל ועל תשתיות •

 הגנה על ערכי טבע מפני זיהום, הרס ופגיעה.   •

 

  

 
( של האיחוד האירופי היא אסטרטגיה למיצוי האפשרויות הכלכליות הגלומות בים, Blue Growthתכנית "צמיחה כחולה" ) 9

ך בצמיחה בת קיימא במרחב הימי ובסקטורים הימיים כמכלול על ידי השקעה בחדשנות ופיתוח, תכנון ארוך שנועדה לתמו
 .טווח, ביצוע ניטור ומעקב וניצול בר קיימא של משאבים
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 המודעות לים    גברת ה  . ז 

הם נדבך  ,ניהול שלובההיכרות עם תחומים הקשורים בתכנון והידע, מקצועות הים והמודעות לים והעמקת  הגברת 
חשוב בהשגת כלל יעדי התכנית, 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 תיירות ופנאי. 

 

 הים כמרחב וכנכס ציבורי   . ח 

  היחיד  הגבול גם הוא הציבור, ובישראל לכלל ונופש פנאי, לבילוי פתוח מרחב המהווה ציבורי נכס הינם הים מרחבי
,  אסתטיים  ערכים, הטבע בחיק ונופש פנאי פעילות כגון ואחרים תרבותיים שירותים מספק הים. בגדר  מוקף שאינו

לא פחות מכך גם  אך  , את הים וחופיו,. עיקרון זה כולל את השטח הפיסי עצמוומדע חינוך, ורוחניים ערכים דתיים
הן גישה פיזית, והן מבט פתוח אל הים. עקרונות אלו מעוגנים בחוק שמירת הסביבה החופית,   – הםאת הגישה אלי

 , תכנית המתאר הארצית לחופים, ועוד.  13בתמ"א 

 

 גמישות, דינמיות ולימוד רציף כמענה לתכנון בתנאי אי וודאות   . ט 

, וחלקים רבים ממנו הינם עדיין בגדר הלא נודע. בצד אי הוודאות ופערי אי וודאות רבהאת המרחב הימי מאפיינת 
המידע בנוגע לתנאים הסביבתיים והפיסיים של המרחב הימי, קצב הניצול של משאבי הים הולך וגובר, וצפוי לגבור 

ואוצרות טבע אחרים המצויים בו שטרם נוצלו.  עוד כתוצאה ממצוקת הקרקע ביבשה, וכתוצאה מתגליות הגז בים
המאפשרת גמישות ודינמיות, אשר תוכל לתת מענה   מדיניות מתחדשתבתנאים אלו, נדרשת גבש מדיניות בכדי ל

 האנושיים המשתנים, בצד שמירה על משאבי הטבע של הים, באופן שיבטיח פיתוח בר קיימא. לצרכים 
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 מרחב הימימסמך המדיניות לועדכון יישום 
 

 מסמך המדיניות   יישום  . א 

מנהל התכנון יקדם הצעת מחליטים להקמת ועדת היגוי בין משרדית למרחב הימי בראשות מנכ"לית מנהל התכנון 
אום המרחב הימי בשער  יפרק ניהול ות ולהרחבה בנושא, רא מנהל התכנון.שתפעל באמצעות זרוע מקצועית של 

 הראשון.

וכן לגיבוש  בהיבטים של שינויי חקיקה , בין היתרמסמך המדיניותועדכון יישום ועדת ההיגוי הבין משרדית תפעל ל
 מדיניות במרחבים ימיים נוספים בישראל. 

 ., מעקב ובקרה אחר יישום מסמך המדיניותמנהל התכנוןבצע י, הועדה הבין משרדית למרחב הימי עד להקמת 

 

 עדכון מסמך המדיניות  . ב 

המרחב הימי מאופיין בדינאמיות רבה במגוון היבטים של שינויי דפוסי פעילות משתמשים, כניסת סקטורים חדשים, 
ו יחד עם החשיבות של  התפתחות הידע ושינויים פיזיים, יחד עם מידה נמוכה מאוד של וודאות תכנונית. דינאמיות ז

בדומה , שנים לפחות 5-אחת למדיניות לאומית מעודכנת ורלבנטית למרחב הימי, מחייבים עדכון ודיוק המדיניות 
 במדינות רבות בעולם.  למקובל

ממנגנוני הניהול, הבקרה והניטור, ובהתאם   ושיצטברחדשים וכאלו בהתאם לידע ולניסיון  עדכון המדיניות יבוצע
הועדה הבין משרדית למרחב  ים. עד להקמת  לאומיהת  יועדיפוה, ולשינויים בסדרי  יםחדש צרכים  לשינויים טכנולוגיים,  

 דרש. י, ככל שיאת עדכון המדיניות ,מנהל התכנוןבאמצעות  ,שר האוצריקדם , הימי
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 , תאום ותכנוןניהול |אשון שער ר
 המרחב הימי
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ון ותכנ , תאוםניהול
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 ותכנון , תאוםניהול המרחב הימי | ניהול

 
לפי  במדינות שונות בעולם בדומה למסמכי מדיניות נוספים שנערכומסמך המדיניות למרחב הימי של ישראל, 

, נדרש בכדי להסדיר את הכללים ומערכות יחסי הגומלין בין המשתמשים השונים בים,  MSP/IMPמתודולוגיית 
 במטרה להשיג שני יעדים מרכזיים: 

ניצול יעיל של משאבי המרחב הימי של ישראל, לטובת המשק הלאומי והציבור, בין השאר, על ידי הסדרת   .1
 כללי הפעילות של הגופים השונים הפועלים בים.  

 סביבה הימית העל    הנדרשת  השמירהלבין  הסדרת מערכת יחסי הגומלין בין הגופים השונים הפועלים בים   .2
 ים. ה יכבסיס לשימוש במשאב ומרכיביה,

 של ישראל.  מרחב הימיי מרכזי בניהולגורם  כי בניגוד למקובל במדינות רבות, לא קיים הדגיש ניתוח המצב הקיים
סמכויות ב )משרדי ממשלה, תאגידים סטטוטוריים ורשויות( מחזיקים המוסמכים  הסטטוטוריםגופים בישראל, ה

כמו כן, בהעדר גוף או  הימי ומפגינים רמת מעורבות ומשילות שונה בכל תחום.  במרחב הימי יםתחומי אחריות שונו
בהתאמה פורום מרכזי מתקיימת רמת תאום נמוכה יחסית בין זרועות הממשלה השונות ובינן לבין הסקטור הפרטי.  

ותכנון  יאוםת/עלה, בניגוד למצב ביבשה, העדרה של הסדרה תכנונית כוללת במרחב הימי. שני ההיבטים של ניהול
במרחב הימי הינם מסוגיות הליבה המרכזיות של מסמך המדיניות ועוברים כחוט השני לרוחב פרקי המדיניות למרחב  

 הימי. 

 

 המרחב הימי ותאום ניהול 
 
 כללי  .1

שלב ניתוח המצב הקיים של מסמך המדיניות העלה שורה של אתגרים מרכזיים הקשורים לניהול ולתאום במרחב  
 האתגרים המרכזיים: הימי, בין 

בין בעלי העניין בים, במטרה לשפר את פוטנציאל ניצול משאבי    והגברת התאום  יעילה מערכת ניהול  יצירת   .1
 הים לטובת המשק הישראלי והשמירה על משאביו הטבעיים. 

בכל תחום פעילות, במטרה לצמצם קונפליקטים בין המשתמשים ולמצות את   גיבוש ראיה לאומית כוללת .2
 משאבי הים.  פוטנציאל

 בהשקעת המשאבים ובהיבטים נוספים.   הגדרת סדרי עדיפות לאומיים  .3

 של חוקי המדינה בים.   המשילות והאכיפהשיפור משמעותי ביכולת  .4

, איסוף מרכזי של המידע הימי, הקמתה של מערכת ניטור לאומית והנגשת בסיס הידע המדעי הגדלת  .5
 יהול המרחב הימי. המידע לצרכנים באופן שייתמוך בפיתוח, תכנון ונ

בריאה המספקת שירותי מערכת למגוון סקטורים  נקיה וכבסיס לסביבה ימית  שימור משאבי הטבע  .6
 הפועלים בים. 

, משאב שניצולו היעיל והזהיר הינו מרכיב מרכזי בפיתוח העתידי משאב החול הימי הצורך בניהול מרכזי של   .7
 הסביבה הטבעית.של המרחב הימי והחופי ובהיבטים של שמירת 

באופן שיתמוך בפיתוח ענפי הכלכלה הכחולה, תשתיות ימיות  בתחומי הים ההכשרה המקצועיתשיפור  .8
 וההגנה על הסביבה הימית. 

 בראיה כוללת של המרחב הימי. המנוהלים ע"י משרדי ממשלה שונים, , קווי תשתית ימיים של  תכנון וניהול .9

 , מחקר ופיתוח כלכלי. חדשנותעידוד   .10

 , באמצעות ניהול יעיל של ענפי הספורט הימי ופעילות החינוך הימי.הנגשת המרחב הימי לציבור הרחב  .11
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ניתוח המצב הקיים העלה כי מספר נושאים במרחב הימי מנוהלים היטב ובראיה כוללת של כלל המרחב הימי, 
הטיפול בהם, ונושאים אחרים  אינם  התאום ונושאים מסוימים מנוהלים באופן מבוזר ע"י גופים שונים ויש ליעל את 

משלה הפועלות בים נמצא כי בחלק  מצויים כלל תחת גורם מנהל כלשהו.  גם בהיבט התאום בין זרועות המ
מהמקרים התפתחו שיתופי פעולה מוצלחים בין גופים שונים, אך קיימים גם מקרים רבים בהם לא מתקיימים שיתופי 

 לבין הסקטור הפרטי הפועל בים.  בינן  אופעולה ותאום בין זרועות הממשלה 

באמצעות הקמתו של גוף  –אופנים התמודדות עם אתגרי הניהול והתיאום במרחב הימי אפשרית בשלושה 
ניהול/תיאום מרכזי שיישען על מנגנון מקצועי, באמצעות שיפורים בפעילות הגופים הסטטוטוריים הקיימים או 
באמצעות שילוב של השניים )שיפורים בפעילות הגופים הקיימים יחד עם הקמת גוף חדש(. פערים אלו בתחום  

 שריים עימם, היוו, בין השאר, את הבסיס להגדרת חלופות הניהול.הניהול והתיאום ואופני ההתמודדות האפ

 

 חלופות לניהול המרחב הימי  .2

 הדיון בסוגיית ניהול המרחב הימי היה הדיון המרכזי לאורך תהליך גיבושו ואישורו של מסמך המדיניות למרחב הימי. 

 הימי: חלופות מרכזיות לניהול המרחב  ארבעבמהלך הכנת מסמך המדיניות עלו 

 : רשות הים   –   הקמת גוף סטטוטורי ניהולי מרכזי חדש   - ה בדגש על ניהול  חלופ •
מקצועי,    ןתישען על מנגנו  בדגש על ניהול המרחב הימי בכללותו. רשות הים  הקמתה של רשות סטטוטורית

תרכז את גיבוש המדיניות,  ותעסוק בסוגיות ניהול, תיאום, וראיה כוללת של המרחב הימי במגוון תחומים, 
כבסיס לצמיחה כחולה, מחקר ופיתוח, חדשנות ושיפור התחרותיות של ישראל מול המדינות המפותחות. 

 ה בים.  רשות הים תרכז תשתית אכיפה במרחב הימי ותפעל באמצעותה לשיפור המשילות והאכיפ

 : מועצת הים ,  הקמת גוף חדש  -   אום ומדיניות י ת ה בדגש על  חלופ •
  תישען על מטה מקצועי מועצת הים  פעילות  במרחב הימי.  או אישור    הקמתה של מועצה בדגש על תיאום  

מנהל התכנון, תכלול נציגי גופים ממשלתיים ובעלי עניין אחרים לתאום ושיתוף פעולה. מועצת הים תפעל  ב
 ליישום המדיניות למרחב הימי כפי שמוגדרת במסמך זה.  

מנהל התכנון )יו"ר(, משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה  –הרכב מועצת הים 
חקלאות, משרד התקשורת, רשות הטבע והגנים )רט"ג(, רשות מקרקעי  )רספ"ן(, משרד הביטחון, משרד ה

 ישראל )רמ"י(. 

 ועדת היגוי בין משרדית: הקמת    חלופה בדגש על תיאום באחריות מנהל התכנון באמצעות   •
 . עבודת ועדת ההיגויבחלופה זו מנהל התכנון ירכז מקצועית את עבודתה של ועדת היגוי בין משרדית

ועדת ההיגוי הבין משרדית תפעל לתאם בין המשתמשים   .  מקצועיתביצוע  כזרוע    תישען על מנהל התכנון
במרחב הימי, ליישם ולעדכן את מסמך המדיניות למרחב הימי באופן שיגביר את יעילות תפקודו של מרחב 

ים כה בשינויהקמת הועדה הבין משרדית אינה כרו זה ויאפשר פיתוח יחד עם שימור הסביבה הימית.
 בסמכויות רגולטוריות.

מנהל התכנון )יו"ר הועדה(, משרד רוה"מ, משרד הבטחון, משרד האנרגיה,   –הרכב הועדה הבין משרדית 
המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים, משרד התחבורה, משרד החקלאות ונציגים נוספים שיוזמנו 

 . ים, וככל שייקבע בהצעת המחליטלדיונים בהתאם לצורך

 : ה ללא שינוי במבנה הסמכויות הקיים חלופ •

בחלופה זו יפעלו הגופים הקיימים לביצוע הפעולות והשיפורים הנדרשים המוגדרים במסגרת מסמך 
מדיניות זה, כל אחד בתחומו, ללא גיבוש ראייה לאומית כוללת. חלופה זו מתבססת על שיפור בפעילות 

לנושאים שאינם מנוהלים, בין הגופים הקיימים. תיאום בין גופים  הגופים הקיימים וחלוקת האחריות 
הפועלים בים יעשה באופן נקודתי ולפי הצורך, המעקב אחר מימוש מסמך המדיניות יעשה על ידי כל גוף 

 באופן עצמאי. 
 

, בהתאם  אום במרחב הימייאתגרים מרכזיים הקשורים לניהול ולתהטבלה להלן מציגה את המענה ל
 לופות שלעיל:ת החארבעל
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 מועצת הים  רשות ים  סוגיות 
 ועדת היגוי  
 בין משרדית 

 המצב הקיים 

המבנה  
המוצע  
תכלול  / לניהול 

 המרחב הימי 

הקמת "רשות ים"  
 סטטוטורית 

 הקמת "מועצת ים" 

ועדת  הקמת  
היגוי בין  

וללא    משרדית 
שינוי בסמכויות  

 הרגולטוריות 

 ללא שינוי 

אופי  
 תכלול / הניהול 

ניהול באמצעות  
רשות סטטוטורית 
מקצועית בראיה  
 לאומית כוללת 

זרועות  דגש על תאום 
המדינה ומשתמשים 

נוספים, בראיה 
 לאומית כוללת

דגש על תאום  
זרועות המדינה 

ומשתמשים 
נוספים, בראיה 
 לאומית כוללת

כל גורם בתחום  
סמכויותיו ואחריותו 

 תהספציפי

  מנגנון מקצועי  
למימוש  תומך  

 המדיניות 

מנגנון מקצועי 
 ברשות הים 

 מנהל התכנון מנהל התכנון
בתחום   כל גורם בנפרד

סמכויותיו ואחריותו 
  הספציפי

גיבוש מדיניות  
לאומית  

ומעקב אחר  
 יישומה 

 באחריות מועצת הים  באחריות רשות הים 
ועדת היגוי 
 בנימשרדית 

בהתאם לסמכויות 
חוק הצעת הקיימות ו

 אזורים ימיים  

סמכויות  
בנושא גז  

ונפט, ספנות,  
 בטחון וסביבה 

 ללא שינוי

משילות  
 ואכיפה 

הקמת פלטפורמה 
 אכיפה  מרכזית ל

ייעול וקידום האכיפה באמצעות 
, איגום משאבים ושת"פ בין תיאום

 זרועות הממשלה 

כל גוף יבצע את  
האכיפה הנדרשת   

 בתחום סמכותו

מערך הקווים  
 הימיים 

תיאום מערכתי של קווי התשתית בכל המרחב הימי יחד עם 
  הגופים המוסמכים 

כל גוף תשתית בתחומו,  
 לכל קו  תיאום נקודתי

ניהול משאב  
 החול הימי 

גיבוש מדיניות לאומית וניהול המשאב בתיאום עם הגופים  
  המוסמכים 

על פי הסמכויות 
הקיימות: המפקח על  

 המכרות ורמ"י 

גיבוש סמכויות  צמיחה כחולה 
לקידום צמיחה 

 כחולה

חה כחולה באמצעות תאום יקידום צמ 
 ויצירת רגולציה תומכת 

כל גוף בתחום עיסוקו  
וסמכויותו יקדם צמיחה 

 כחולה

מאגר מידע  
 ימי לאומי 

על בסיס    -בתיאום עם כלל הגופים העוסקים באיסוף מידע ימי 
האנרגיה והגנת מאגר מטה דאטה המשותף למשרדי האוצר, 

וניהול מאגר מידע ימי לאומי אחוד שיהווה בסיס  הסביבה, גיבוש
 לתכנון, פיתוח ושימור המרחב הימי 

 

המידע יישמר במסגרת 
מספר מאגרי המידע  

הקיימים הקיימים כיום  
עם כללים שונים  

לשיתוף מידע, ללא 
אחידות בכללי איסוף  

 הנתונים   

מערך ניטור  
 לאומי 

 הוקם ותוקצב מנגנון לאומי לניטור המרחב הימי 
 

 

הכשרה  
 מקצועית 

הקמת מסלולי 
הכשרה ותאום בין 

 גופים אקדמאים 

תאום בין הגופים העוסקים בהכשרה 
מקצועית לקידום מענה לצרכים העתידיים  

 של המדינה בים 

בהתאם   כל גוף בתחומו
לדרישות וביקוש  
 בתחום סמכותו
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הולחוף לבחור בחלופה של הקמת   ממליצהבתום הליך בחינת חלופות ארוך ותאומים בין בעלי העניין המרכזיים, 
  10.ועדת היגוי בין משרדית בניהול מנהל התכנון

 

   ועדת ההיגוי הבין משרדית ותפקידיה .3

 ים הבאים: נושאב ,בין היתר  ועדת ההיגוי הבין משרדיתתפעל לתאום ולמימוש מסמך המדיניות למרחב הימי,

לרבות עדכון מסמך המדיניות למרחב הימי, עדכוני  הימי למרחב טווח וארוכת  אסטרטגית  מדיניות  גיבוש  . א
 חקיקה ומעקב אחר ביצוע המדיניות.

גיבוש יעדים  ו םאיגום משאביתאום פעלות אכיפה בים, קידום שיתופי פעולה בתחום,  - בים אכיפה  . ב
 . באופן שיאפשר שיפור משמעותי ביכולת האכיפה והמשילות במרחב הימימוסכמים 

 .ימית פעילותהקשורים ב הנדסיים  קונפליקטים   וגישור על  הימית הפעילות  תיאום  . ג
לניהול משאב החול הימי שתאפשר ניצול יעיל, מקיים וארוך טווח   מדיניותגיבוש    -  הימי   החול   משאב   ניהול  .ד

 . , לרבות מנהל אוצרות הטבע במשרד האנרגיה, בתאום עם הגורמים המוסמכיםשל המשאב
הכשרה ימית ליצירת כוח אדם ותכניות והכוונה של פעילות  תאום - הים  במקצועות  ימית  קידום הכשרה  .ה

 .והמל"ג , רספ"ןבשיתוף משרד החינוך  ,מקצועי
גיבוש מדיניות לאומית למגוון פעילויות החינוך  -( צבאית הכשרה  מכוון חינוך כולל לא) ימי  וחינוך  ספורט  .ו

 לים.  במטרה להעצים את מגוון הפעילויות והנגישות של הציבור הרחבוקידום מימושה   והספורט הימי
למשרדי   המטה דאטה המשותף  מאגר שיתבסס על  ,אחוד לאומי  ימי  מידע  של מאגר קידום הקמתו  .ח

 בתיאום עם כלל גופי הממשלה והמחקר. , האוצר, האנרגיה והגנת הסביבה 
 במו"פ ובמיזמים כלכליים במרחב הימי. ותאום התמיכה קידום  .ט
 . השונים בכל המרחב הימי התשתית נושא קווי , בין הגופים המוסמכים, במערכתי  תיאום –  ימיים   קווים  .י

 ופיתוח טכנולוגיות ימיות. חדשנותעידוד   . יא
 . לשינויים בגובה פני היםובמרחב הימי  הערכות לשינויי אקלים ה  קידום נושא  . יב
בים שאינם אתרי עתיקות )לדוגמא אניות מעפילים, מזחי    היסטורית  באתרי מורשתטיפול  התיעוד וקידום ה . יג

 ברזל(. 
 . נושאים נוספים שידרשו בעתיד, בכפוף לתיאום עם המשרד הממשלתי/הגורם הרלוונטי .יד

  

 
 .31.7.2019ראו החלטת הולחוף מיום  10

הגברת הזיקה  
והקשר של  

ציבור הרחב  ה 
חינוך    - לים  

 וספורט ימי 

גיבוש מדיניות  
לאומית למגוון 

פעילויות החינוך 
והספורט הימי 

 ומימושה

תיאום הפעילות בין הגופים השונים, 
שינויים מבניים והקצאת ל ותהמלצ

 לייעול והעצמת הפעילות תקציבים

ללא שינוי, פעילות 
החינוך והספורט 

תישאר מבוזרת בין  
 הגופים השונים 

קידום  
חדשנות,  

פיתוח  
טכנולוגי ימי,  

המו"פ  
 והמחקר בים 

יצירת התנאים  
להתפתחות צמיחה 

כחולה, חדשנות 
ופיתוח טכנולוגיות 

ימיות, תמיכה במו"פ 
ובמיזמים כלכליים  
ניסיוניים במרחב  

 הימי

כלכלה כחולה,   מדיניות ליישוםקידום 
תיאום בין הגופים העוסקים במחקר,  

 עידוד יזמות וכד' 

מענה חלקי במסגרת 
 המוסדות הקיימים 

ישימות מימוש  
  החלופה 

די  י בטווח המי 
שינויי    – 

 חקיקה 

שינויי חקיקה רחבים  
וישימות מימוש 

  נמוכה-בינונית

שינויי חקיקה מתונים  
  בינוניתוישימות מימוש 

שינויי חקיקה  
מתונים וישימות 

 מימוש גבוהה 
 ללא צורך בשינויי

חקיקה וישימות מימוש 
 מאוד  גבוהה
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 תכנון המרחב הימי 
 כללי  .1

 : שעלו במסגרת ניתוח המצב הקיים תובנות מרכזיות מספר קווי המדיניות בנושא התכנון מתבססים על

מחייבים ראייה תכנונית כוללת של ולכן , הולכים וגדליםהצרכים של המשתמשים השונים בשטחי ים,  •
 אום וחפיפה בין משתמשים שונים.  יתשתאפשר המרחב, 

הן התכנון וללא תיאום עם מוסדות פעולות  התבצעו   ,חל חוק התכנון והבניה  , בהםבתחום המים הריבוניים •
 . מרחב הימיעתידי ב פיתוח עשויות להגביל 

)הליך סטטוטורי מתוקף חוק   למעט בנושא קידוחי גז ונפט במים הכלכליים לא מתבצע כל הליך תכנוני •
 ולא מתקיימת ראייה תכנונית כוללת.הנפט( 

רוכת טווח של במרחב הימי בכללותו מאושרות תכניות נקודתיות ונושאיות, ללא ראייה תכנונית כוללת וא •
 המרחב הימי. 

יכולות שיש קושי לפתחן  ,תכניות ימיותנדרשים ידע ייחודי, התמחות ימית ויכולת פיקוח ואכיפה לטיפול ב •
 במסגרת הועדות המחוזיות.

ונדרשת התאמה  ההליך התכנוני הנגזר מהוראות חוק התכנון והבניה מוכוון לתת מענה לתכניות ביבשה •
 הנדסי וסביבתי. בעלי אופי הם   בו הנושאים המרכזייםמדי ו, שהינו רב מי לתכנון בים

 

 המרחב הימי של ישראל בים התיכון   תכנון קווי המדיניות ל .2

 המדיניות לתכנון בים מבחינה בין שלושה מרחבי תכנון ימיים:  .2.1

, או עד גבול השיפוט המערבי מ' מערבה לתוך הים 400-מ' מקו החוף מזרחה ו 300 – האזור החופי  .2.1.1
נית וחופית בעלת החופי מאופיין בפעילות אורבאזור ה 11. הרשות המקומית )הרחוק מביניהם(של 

 .ללא שינוי  והועדות המחוזיות  בתחום זה יישארו סמכויות הולחוףיבשתית חזקה.    תכנונית  אורינטציה

 החוף מ' מערבית לקו  400 - ( האזור החופי )לא כולל את תחום  המים הריבוניים של ישראל תחום  .2.1.2
  –  מהחוף  מייל ימי 12ועד  הרחוק מביניהם( - 12)או גבול השיפוט המערבי של הרשות המקומית 

יפעל במסגרת מנהל ו בתכנון ימיחדש, שיתמקד סמכויות התכנון בתחום זה יוקנו למוסד תכנון 
 ול"ים – ןהתכנו

 שיאפשר לה: גבש יכולות מקצועיות הנדסיות ופיזיות מוכוונות ים, באופן הול"ים ת  . א

 לדון ולאשר תכניות מפורטות בים  •

 לבצע רישוי לתכניות ימיות •

 על הביצוע   לבצע פיקוח •

 : בהתאם לפרוט להלן או כפי שיקבע בתיקון לחוק התכנון והבניה חברי הול"ים יהיו . ב

 – נציג שימנה שר האוצר ממנהל התכנון, בעל הכשרה מקצועית בענייני התכנון והבניה  •
 יו"ר

שני נציגים שימנה השר להגנת הסביבה, מבין עובדי משרדו, בעלי הכשרה בענייני תכנון  •
 או תכנון ימי. המשרד להגנת הסביבה ישמש כיועץ הסביבתי לוועדה. 

 ינים ימיים נציג שימנה שר התחבורה, בעל הכשרה בעני •

 נציג שימנה שר הביטחון •

 נציג שימנה שר האנרגיה  •

 נציג שימנה שר החקלאות ופיתוח הכפר  •

 נציג שימנה שר התיירות  •

 נציג שימנה שר הפנים  •

 
תחום השיפוט של הרשות המקומית המרחק של הגבול המערבי של הרשויות המקומיות מקו החוף אינו אחיד בתחום הימי.  11

 על ידי שר הפנים. ,הרלוונטית כפי שנחתם בצו האכרזה והתשריט העדכניים
 ראה הערה לעיל. 12
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 כשרה מקצועית בענייני שמירת טבע שתמנה רט"ג ה נציג בעל  •

נציג הגופים הציבוריים שעניינם שמירת איכות הסביבה, שימנה שר האוצר עפ"י   •
 צה שיגישו לו גופים אלו המל

שני נציגים שימנה שר האוצר בהסכמת השר להגנת הסביבה, שהם בעלי מומחיות   •
 הימיתבתחום השמירה על הסביבה 

נציג שימנה שר האוצר בהתייעצות עם שר האנרגיה שהוא בעל מומחיות בתחום  •
 משקיף  - התשתיות

 נציג רשות מקרקעי ישראל  •

   מתכנן המחוז הרלבנטי •

 משקיף  -הרשויות המקומיות שלאורך החוף נציג  •
 

ותחליף  ורישוי תכניות הסמכות היחידה לאישור  את הול"יםתהווה  13המים הריבוניים בתחום  . ג
 ארצית. המועצה המחוזיות והועדות האת המתווה התכנוני הנוכחי של 

דון ב"תכנית ימית" לה יותאם תהליך, מבנה ומרכיבים המתאימים לתכנון בים  הול"ים ת .ד
 )בשונה מתכנית ביבשה(. 

 . אשר תכניות גם בתחום התקשורת והחשמל תדון ותהול"ים  .ה
היתר זמני למתקנים נסיוניים לבחינת  –תאשר הליך תכנוני ייחודי במים הריבוניים  הול"ים .ו

 . ישימות של מיזם חדשני
הועדה הבין משרדית למרחב הימי תקבע את העיתוי המתאים להקמת הול"ים. בכל מקום  .ז

 מוזכר הול"ים במסמך זה, הכוונה הינה למוסד התכנון הקיים בחוק. בו 
וכל משרד האנרגיה לבחור בין המסלול התכנוני הקיים כיום בחוק  יבתחום המים הריבוניים,  .ח

 ארצית( לבין מסלול תכנוני בול"ים. מחוזית או)הליך תכנוני ורישוי בסמכות 
בתחום המים הריבוניים, עליו ישען המרכז למיפוי ישראל השלים מהלך של קביעת גושים  .ט

 התכנון הימי.
 

טווח הזמן נכון לכל פעילות במרחב הימי נדרשת לתיאום ולהתייעצות.  -  תחום המים הכלכליים  .2.1.3
. היקף  ותפיתוח מצומצמפעולות ת אנושית ו ופעיל ,במים הכלכליים , וצפויות מתקיימותהקרוב 

ואינטרסים   קונפליקטים תכנון קשיח ולאיזון תכנוני ביןהפיתוח המצומצם הצפוי אינו נדרש למנגנון 
הליך  –מנוגדים. עם זאת נדרש מנגנון תכלול תכנוני ותיאום שימנע היווצרות קונפליקטים מרחביים 

 .תכנוני התייעצות

אחראית , , או כל גוף אחר שיקבעבפורום מצומצם  הול"יםתהיה בתחום המים הכלכליים  . א
  הגוף  ידי על  אישורו טרםבתחום זה יובא  שימוש/פעילות השימושים. כלתכלול מגוון ל

 .  בול"ים להתייעצות ,ככל שישנו כזה המוסמך

 הפורום המצומצם של חברי הול"ים יכלול:  . ב

 יו"ר –נציג שימנה שר האוצר ממנהל התכנון  •

 נציג שימנה השר להגנת הסביבה, בעל הכשרה בענייני תכנון או תכנון ימי •

 שימנה שר החקלאותנציג  •

 נציג שימנה שר הביטחון •

 נציג שימנה שר האנרגיה  •

 נציג רט"ג  •

תקבע את הנהלים להגשת המסמכים להתייעצות בהתאם   , או כל גוף אחר שיקבע,הולי"ם . ג
 לעניין.

 
מ' מערבית לקו החוף או מגבול השיפוט המערבי של הרשות המקומית )הרחוק  400-תחום הימי שמעבר להכוונה ל 13

 טוריאליםגבול המים הטרי –מייל ימי מהחוף  12מבינהם( ועד 
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הליך אישור תכניות לפעילות ומתקנים בתחום הגז והנפט יתבצע, ללא שינוי, בסמכות  .ד
הפורום המצומצם של להתיעצות עם  תוגש תכנית פיתוחהממונה על הנפט. במקביל, 

 הול"ים. 

בהיקף שיחולו בעתיד בהתאם לשינויים  ,התכנוניההתייעצות עדכון הליך הממשלה תבחן  .ה
 ים הכלכליים. מבהמבוקשת וסוג הפעילויות 

 . יכללו שיקולים בטחוניים במסגרת בחינת תכניות במרחב הימי .ו
 

, ככל הנדרש, בחינה של החשיפה להיבטים השונים  כלולי בשלושת תחומי המרחב הימי, פיתוח כל  .2.1.4
תכנון והקמת  .חשיפה זושל שינויי האקלים ואת הכלים והאמצעים הנדרשים להתמודדות עם 

מבנים ימיים יתייחס באופן מתאים לתחזיות בדבר שינוי האקלים יתאימו  התכנון ההנדסי של המבנה 
 . 'נויים בגובה הגלים וכדלתרחישים השונים בכל הנוגע לעליית מפלס הים, שי

 
 רציפות תכנונית  .2.2

 כללי:  .2.2.1
המבנה התכנוני של תכניות ימיות נדרש לתת מענה יעיל לרציפות של ההליך התכנוני והראיה 
התכנונית הכוללת, גם במקרים בהם התכנית הינה בעלת אופי לינארי החוצה מרחבי תכנון בים: 

הול"ים תהיה בעלת סמכויות לאשר תכניות .  האזור החופיתחום    –המים הריבוניים    –המים הכלכליים  
 ומזרחה לו. האזור החופית החוצות גבולות תכנון לתחום ימיו

 מ' מערבית לקו החוף: 400קו החוצים את  תשתית, לינארים ואחרים, מרכיביתכניות ל .2.2.2

בכל הקשור לאישור תכניות למרכיבים   האזור החופיים יחולו גם בתחום "סמכויות הול . א
לינאריים )קווים ימיים לסוגיהם( ולמתקני תשתית בעלי מרכיבים ימיים, שפריסתם חלה הן 

   בתחום הסביבה החופית והן בתחום המים הריבוניים. 
 יהיה בהתייעצות עם הועדה המחוזית והול"חוף.  האזור החופיאישור הולי"ם לתכניות בתחום   . ב

  400-ו מ' מקו החוף מזרחה 300) האזור החופיתשתית לינארים החוצים את תחום  תכניות למרכיבי .2.2.3
 (: מ' מערבית לקו החוף

בכל הנוגע לקווי תשתית המגיעים מהים או נכנסים אליו ולמתקנים הנלווים להם, יחולו  . א
 . האזור החופיים גם בתחום היבשה, מזרחית לתחום "סמכויות הול

 ים: אישור תכניות למתקנים ביטחוני  .2.3
והבניה, ובעת הקמת מתקן   הסמכות לאישור מתקנים בטחוניים הינה בהתאם לפרק ו' בחוק התכנון .2.3.1

 . בטחוני ימי תבוצע התייעצות עם הולי"ם
 אישור תכניות ימיות למתקנים בטחוניים ייתייחס לעקרונות וקווי המדיניות של מסמך זה. .2.3.2

 
   היתר זמני למתקנים נסיוניים לבחינת ישימות של מיזם חדשני   –   הליך תכנוני ייחודי במים הריבוניים  .2.4

 רקע:  .2.4.1

מיזם חדשני בים הוא פרויקט לפיתוח טכנולוגיה חדשה או לשדרוג של טכנולוגיות קיימות,   . א
 לרבות פרויקט המבטא ניצול והרחבה של תשתית הידע המדעי ומשאבי האנוש במרחב הימי. 

תהליכי מחקר ופיתוח של מיזמים חדשניים כוללים, פעמים רבות, שלב נסיוני )פיילוט(. בשלב   . ב
זה נדרש להקים מתקן נסיוני או לבצע פעילות, במטרה לבצע בחינה מעשית של ישימות 

 המיזם.  

הקמת מתקן   צריכההמ של מיזם חדשני במצב הקיים, כל פעילות נסיונית לבדיקת היתכנות . ג
החדשנות קידום . גבוהה בעלותובהליך ממושך תכנית סטטוטורית אישור מחייבת  ,מצומצם 

להקמת פיילוט בהיקף   מהירה ויעילה אפשרותמתן מיזמים חדשניים הקשורים לים מחייב ו
ומחייב אפשרות לקבלת היתר מהיר להקמת   ,מצומצם )ביחס לפעילות המתוכננת(

 . הניסיונית המתקן/הפעילות
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 קווי המדיניות: 2.4.2

מיזמי חדשנות פיתוח של ישראל ב תחרותיותה החדשנות בים ולשפר את במטרה לקדם את . א
ני של והליך מקוצר לאישור תכנ ייקבעכבסיס לפיתוח ענפי הכלכלה הכחולה,  ,במרחב הימי

מטרת ההליך התכנוני הייחודי למתקנים נסיוניים שהם חלק ממיזם  פעילות ניסיונית זמנית. 
 י, היא להגדיר את התנאים לקבלת היתרים מהירים לפעילות זמנית נסיונית במרחב הימי. חדשנ

כהשלמה להליך התכנוני תידרש גם רשות מקרקעי ישראל לגבש הליך מהיר של אישור   . ב
 הפעילות הזמנית בהיבט השימוש הזמני במקרקעין בים. 

, המסומנים במפות מסמך  לפעילות של ניסויים וחדשנות מועדפים  ימיים חיפוש אזורי . ג
  וכן אתר  מ' 30-70שני פוליגונים מול חדרה בעומק שני פוליגונים במפרץ חיפה, : הם המדיניות,

בנוסף ניתן יהיה   ח' 37פוליגונים המאושרים למתקני גז ונפט בתמ"א תחום הבומול מכמורת 
ככל שתידרש   י הנמלים אשדוד וחיפה.לבצע פעילות ולהקים מתקנים לניסויים בשטח

לאשר   יוכל מוסד תכנוןבאזורים ימיים אחרים מבחינת העומק או תנאי הים,  מתקנים/פעילות
 היתר להליך תכנוני ייחודי גם באזורים ימיים נוספים ובמגבלות הנכללות בפרק זה. 

מבחינת ישימות של מיזם הול"ים תדון ותחליט לגבי מתן היתר זמני למתקן/מערך נסיוניים כחלק  2.4.3
חדשני. במסגרת זו ישקלו ההשפעות של המתקן וההיתר על הנוף, על פעילותם של משתמשים 

הדיון  בתקופת הביניים עד להקמת הול"ים  נוספים בים, על הסביבה, היקף המתקן ומימדיו וכד'.
 ייערך ע"י הול"חוף. 

את תנאי הסף והדרישות לאישור היתר זמני לבחינת ישימות של מיזם חדשני  מוסד תכנון יגדיר 2.4.4
 ואת המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה להיתר זה בים. 

להאריך את  מוסד התכנון יוכלהיתר זמני יהיה מוגבל בזמן ויכלול, ככל הנדרש, את הבטוחות לכך.  2.4.5
 .וזמן ההיתר לפי שיקול דעת

רוק תשתיות, השבת המצב ימכלול הפעולות הנדרשות לפהיתר זמני יפרט ככל הנדרש, את  2.4.6
 לקדמותו, ניקוי ושיקום שטחי הפעילות ויכלול את הבטוחות לכך.

 . ככל שיידרש, גם מסמך סביבתי ,היתר זמני יכלול 2.4.7

 תאום עם תשתיות שכנות ופעילות של משתמשים נוספים בים.  , ככל הנדרש,היתר זמני יכלול 2.4.8

 בהתייעצות עמה ועם הועדה המחוזית ןהיתר בתחום השיפוט של רשות מקומית או גובל בו יינת 2.4.9
 מטעמם לדיון. יםנציג נוויוזמ

את האפשרות לשלב את ההיתר עם שימושים ומתקנים קיימים או עם היתרים אחרים    יבחן  הול"ים 2.4.10
למיזמי חדשנות ותגדיר את הכללים שיאפשרו, ככל הניתן, את המשך הפעילות הימית הקיימת 

 באתר. 
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 ניטור לאומי של הים|  ניהול המרחב הימי
 

 כללי  .1

פיזיקליים, כימיים, ביולוגיים ובריאותיים במרחב הימי של ישראל, במרחב ובזמן,  14ניטור קבוע ורציף של פרמטרים 
תנאי הכרחי לפיתוח ענפי הפעילות השונים בים ולהבנת המערכת האקולוגית הימית והשינויים החלים בה.   מהווה

זרמה לים, חקלאות הידרו קרבונים, התפלה, התשתיות הפעילות במרחב הימי, כגון: דיג, ספנות, ניטור  לכך נוסף
בכדי לצמצם השפעות סביבתיות של   ניהול שוטף ויעיל של המרחב הימי,צורך לנדרש  . ניטור מסוג זהימית וכד'

ושילוב יעיל של הנתונים טכנולוגיות הניטור ההתפתחות ב הפעילות ולצמצם קונפליקטים בין משתמשים שונים.
 ם הנדרשים לצמיחה כחולה בת קיימא. מרכיב מרכזי בפיתוח התנאיבמערכות המידע, מהווה 

בקבלת  ימי בכדי לתמוך בתכנון ימי,  נתוני ניטורביקוש מהסקטורים הפרטי והציבורי לה  גוברבעשורים האחרונים 
 . הפחתת אי ודאות בתכנון ובהשקעותבבפיתוח תשתיות והחלטות במרחב הימי, בשמירת הסביבה הימית,  

 תלויה בשני גורמים מרכזיים:  של פיתוח ושימור המרחב הימי הניטור לצרכים השוניםמידת התרומה והיעילות של 

, על בסיס הצרכים והגדרת סדרי עדיפות לגבי סוג הניטור, הזמן גיבוש ראייה כוללת ומדיניות למערך ניטור .1
תאום מספק בין ראייה כוללת, סדרי עדיפות ו בהעדרמצב הקיים מתבצעות פעולות ניטור בים בוהמרחב. 

מערך הניטור צריך לתמוך ולספק את המידע הנדרש לגיבוש מדיניות לאומית הגופים העוסקים בניטור. 
 מפורטת ורגולציה בנושאים שונים בים. 

לצרכנים השונים באופן שישמש את צרכי התכנון והפיתוח, המחקר   הנגשת המידע המעובד והגולמי .2
סביבתי במרחב הימי  -הסביבה הימית. קווי המדיניות בנושא זה מוצגים בפרק ניהול המידע הפיזיושמירת 

 של ישראל. 

משרדי האנרגיה והגנת  בנושא ניטור המרחב הימי הטילה על  2018לדצמבר  23מיום  4399מס' החלטת ממשלה 
גם   פועלת. ועדת ההיגוי לניטור הים התיכוןתכנית לאומית מורחבת  ליישוםלהקים ועדת היגוי בין משרדית הסביבה 

  תוך ייעול כלל מערך הניטור הימי בישראל.  ,לתאום בין התכנית הלאומית לבין תכניות ניטור נוספות הפועלות בים
החלטת   מייעצת רחבה.מדעית על ועדה ונשענת מגוון רחב של תחומי ניטור  כוללתתכנית הניטור הלאומית 

 קורות תקציביים ואיגום משאבים קיימים. הממשלה כללה גם הגדרת מ 

מנציגי המשרד להגנת הסביבה, מנהל התכנון  מורכבתליישום תכנית הניטור הלאומית הבין משרדית  ת ההיגויועד
במשרד האוצר, משרד התחבורה, משרד הבריאות, משרד החקלאות, משרד הבטחון, המדען הראשי של משרד  

 יוזמנו להשתתף. ונציגים נוספים ש המדע והטכנולוגיה

את מחוייבות הממשלה לפעילות הניטור, ריכוז תיעוד, שמירה והפצה של  מבססתכנית הניטור הלאומית מתווה 
 מנגנון תאום ואיגום משאבים לצורך טיוב כלל פעולות הניטור המתבצעות בים.  ומייצרנתונים הנאספים 

 על ידי המדעניות הראשיות של משרדי האנרגיה והגנת הסביבה.  מנוהלתהועדה המדעית המייעצת לועדת ההיגוי 

 לביצוע הפעולות הבאות: ופועלתאת זרוע הביצוע  מהווההחברה לחקר ימים ואגמים )חיא"ל( 

 דגימות.  וארכובנתונים ו איסוףפעולות הניטור,  ריכוז •

 כניות הניטור השונות.באופן שוטף בהתאם למידע המופק מת  ועדכונומרכז המידע הימי הלאומי  הרחבת •

 לועדת ההיגוי דו"ח שנתי של תוצאות הניטור המרכזת את כלל פעולות הניטור הגשה •

תשתיות ניטור לאומי ובכללן תחנות ומערכות למדידה רציפה של פרמטרים בים ומודלים    החזקה והפעלת •
 אוקיינוגרפיים אופרטיביים שיהיו תקינים וישימים בכל עת. 

 לועדת ההיגוי על עדכון תכנית הניטור מדי שנה. המלצה •

 בפני ועדת ההיגוי על תוצאות ניטור חריגות הדורשות התערבות הרשויות.  התרעה •

 הנחיות ביטחון מידע בהתאם להנחיות מערכת הביטחון. הטמעת •

 
כגון: ריכוזי  –למשל: נתוני גלים, זרמים, טמפרטורה, תנועת סדימנטים, בתימטריה. פרמטרים כימיים  –פרמטרים הפיזיים  14

למשל:  –כגון: מגוון מינים או מצב בתי גידול. פרמטרים בריאותיים  –חומרים ומזהמים במים או בקרקעית. פרמטרים ביולוגיים 
 רחצה, איכות המים בכניסה למתקני התפלה. נוכחות חידקים במי חופי
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 קווי המדיניות  .2

 תכנית הניטור הלאומית תתן מענה לכלל צרכי הניטור של ישראל במרחב הימי.  2.1

הניטור הימי יתבצע בשיטות העדכניות והחדשניות ביותר, בחופים, בגוף המים, על פני המצע הימי  2.2
עליהם, הן במים הריבוניים והן במים הכלכליים של ישראל, ובתוכו, על פני הים ובאטמוספירה שמ 

המרחב   ושימור ניהולפיתוח,  ,בתדירות ובפיזור מרחבי המאפשרים הסקת מסקנות סבירה לשם תכנון
 הימי. 

אחידות בדוחות, בהגדרה הטקסונומית ובשיטות הניטור כך שיאפשרו השוואה בין  יבטאהניטור הלאומי  2.3
 .ותניטור שונתכניות ממצאים של 

ויונגשו  תקופתיים ותבאמצעות מרכז המידע הימי הלאומי שיוקם, יוצגו תוצאות הניטור הלאומי בדו"ח 2.4
פיתוח, פעילות ומחקר במרחב   כחומר גולמי ומנותח לגופים העוסקים בגיבוש מדיניות, רגולציה, תכנון,

 . , בכללם לועדת ההיגוי הבין משרדית למרחב הימיהימי

  , במגבלות הסודיות המסחרית, יעמידו חברות פרטיות וציבוריות העוסקות בניטור בים במסגרות שונות, 2.5
 . נתוני סקרי הרקע והניטור הסביבתי שלהן לרשות מערך הניטור הלאומי הימי את

כי ניטור הנוגעות לבריאות הציבור, בטחונו ורווחתו יובאו לידיעת הציבור באופן תוצאות חריגות של ער  2.6
 די, לאחר אישור הרשויות המקצועיות. ימי

 קיימים.  וחופיים  שיכולות להתבסס על מבנים ימיים קבועות,  דיגוםמערך תחנות  הקמת תיבחן 2.7

האפשרויות לשיתוף פעולה אזורי בחן את ועדת ההיגוי הבין משרדית ליישום תכנית הניטור הלאומיתת  2.8
 . בנוגע לשיתופי פעולה אזוריים רד החוץתיאום עם משב ניטור עם מדינות אגן הים התיכוןנושא ב

על מנת  מערכת הביטחון)כגון הצבת גלאים וכיוצ"ב( יתואמו עם רכת הביטחון נושאים בממשק עם מע  2.9
 למנוע פגיעה ביכולת ההגנה של חופי המדינה.
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 ניהול והנגשת מידע|  ניהול המרחב הימי
 

 כללי  .1

פיתוח צמיחה כחולה  שימור הסביבה הימית ו ,טכנולוגיות שירותי הניטור הימיב הרבה שחלה במקביל להתפתחות
נתונים אלו הם בסיס לקבלת מידע ו. לידע במטרה להפכועם היקפים גדולים של מידע הנאסף  להתמודד יםמחייב 

 .יצירת התנאים הנדרשים לצמיחה כחולהמרכזי ב מרכיב  מהווים ידע ו ניהול המרחב הימי, רכישתהחלטות, 

לתמוך בתכנון,   במטרה  ,והציבורי סקטורים הפרטי  , בקרב הימי  נתוני ניטורלוהולך  ביקוש גובר    בעשורים האחרונים חל
הפחתת אי ודאות בתכנון בבפיתוח תשתיות ובקידום צמיחה כחולה, בקבלת החלטות, בשמירת הסביבה הימית, 

עם זאת, המידע הנאסף ומוצרי ניתוח המידע הימי אינם רתומים באופן יעיל לניהול המרחב במרחב הימי.    ובהשקעות
  כחולה.ופיתוח צמיחה  , שימור משאביוהימי

מאגרי מידע של גופי ממשלה שונים ומידע ימי נוסף מרוכז במוסדות מחקר מספר ב אסףהימי בישראל נ המידע 
טיוטת הצעת מחליטים להקמת מרכז מיפוי הידרוגרפי לאומי הוכנה על ידי  . פרטיים גופיםו אוניםי, מוזאקדמיים

ת שונים, ולפי פרוטוקולים שונים לבקרת איכות  ויובתדירואיסוף המידע מתבצע בפורמטים המרכז למיפוי ישראל. 
איסוף,  מחסור במשאבים הנדרשים לבנוסף לכך קיים  הנתונים, באופן שאינו מאפשר להשוות מידע ונתונים שונים.

  תחזוקה והנגשה של הידע.

עם המשתמשים   שיתוף המידע  קיימת שורה של חסמים העומדים בפני  יחד עם העדרם של ריכוז ואחידות בנתונים,
חסמים משמעותיים  , ולקבל מידע חיוני לפעילותםמתקשים מאוד  מחקר ושמירת טבע, תכנון, גופי פיתוח,  השונים.

 קיימים גם בהעברת מידע בין רשויות המדינה עצמן. 

 :למספר קבוצותהחסמים ניתן לסווג את 

 סיון של מידע בעל חשיבות מסחרית י חסמים מסחריים הקשורים בח •

 חסמים ביטחוניים הקשורים להגנה על מידע שיש לו חשיבות ביטחונית •

 ין חוקרים וגופי מחקר שונים חסמים אקדמיים הקשורים להעברת מידע מחקרי ב •

 חשיבות הנגשת המידע הגולמי ולא רק מעובד , המבטאים חסמים הקשורים לאופי המידע •

חסמים ארגוניים הקשורים לפיזור המידע בין גופים ורשויות רבים, העדר ניהול מסודר של המידע בחלק  •
מדיה  כ ות מודפסים ולא המידע בדו"חמחלק המצאות אף אובדן חלק מהמידע שנאסף(, לעיתים מהם )ו

 דיגיטלית. 
 

מהווה   הימי,נגיש את המידע  מרכז ומ שאחוד המתואם עם תכנית הניטור הלאומית,  העדרו של מאגר מידע ימי לאומי  
  .פיתוח הכלכלה הכחולה במרחב הימי של ישראלניהול, תכנון, שימור הסביבה ובמשמעותי חסם 

 

 קווי המדיניות  .2

, על בסיס מאגר מטה  אחוד מידע לאומי מאגר תקדם הקמתועדת ההיגוי הבין משרדית למרחב הימי  . א
  ל לכ  את   וישלב באופן קבוע ושוטף  ירכזהמאגר      דאטה המשותף למשרדי האוצר, האנרגיה והגנת הסביבה.

 .ואת המידע שיתקבל מתכנית הניטור הלאומית הימי במרחבבישראל ופועלים  םמיהקיי  המידעמאגרי 
ריכוז פעולות התיאום לקדם פתרונות לסוגיות הבאות:  , בין היתר,  תאחראי  היהועדת ההיגוי הבין משרדית ת

בישראל, שילוב המידע ממאגרי המידע השונים שימשיכו להתקיים,   בין כלל הגופים המרכזים מידע ימי
הגופים   בשיתוףכל זאת  בקרת איכות הנתונים, , פרוטוקוליםההמידע ו סטנדרטים לאיסוף ה תהגדר

  השונים. מאגרי המידעהאחראיים על 

 .תכנית פעולההבין משרדית  ועדת ההיגויגבש תלצורך הקמת מאגר המידע הימי הלאומי של ישראל,  . ב
 אום עם כלל גופי הממשלה והמחקר העוסקים באיסוף מידע ימי. י תגובש בת התכנית

 : המידע שיתוף . ג

והנחיות פרסם, יחד עם הגורמים הנוגעים בדבר, כללים תגבש וועדת ההיגוי הבין משרדית ת •
 לשיתוף מידע ימי מסוגים שונים. 
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 המחזיקים במאגרי מידע, להנגשה  השונים, הגופים יפעלו הלאומי המידע מאגר להקמת עד •
 . סחריתוסודיות מ מידע אבטחת במגבלת  ברשותם, הנמצא  המידע של מקסימאלית

למשרדי  תותנה בהעברת המידע הגולמי והמנותח על ידי המדינה, הענקת תקציבי מחקר ימי •
)ולא רק  בהתאם לשלבי המחקר השוניםמרכז המידע הלאומי הימי לם ויהממשלה הרלוונטי

 קבעו לגבי  מחקרים הממומנים ע"י גופים זרים. יכללים מתאימים י .בסוף המחקר( 

אישור גורמי ביטחון המידע לידרשו  הימי אשר יאספו במרחברלבנטיים תונים נשמירת והפצת  •
שייאגר  המוסמכים לכך.  מערכת הביטחון תבצע הערכת מצב עדכנית לגבי סוגי המידע הימי 

לפגוע צפויות הכיום  קיימותהמחמירות ה מגבלותאילו מגבלות, זאת לאור התחת ו ויופץ
איסוף וניטור במתקנים  ניצול משאבי הים לטובת המשק הישראלי. משמעותית בפוטנציאל 

  .רכת הביטחוןיבוצע רק לאחר קבלת אישור מראש של מעובקרבתם שטחים בטחוניים ו

יהיה מעורב בתהליך קבלת   רד החוץיחסי חוץ, משהקשור לימי מידע הפצת בכל הנוגע ל •
 .ההחלטות

הקיימים ותימסר לאוספים הלאומיים  חלקי, תשומרביוטה, הנאספת במימון ציבורי מלא או  •
 . ( בנוסף למסירת נתוני מחקר) במוסדות האקדמיים 

  :ן היתריכללו בייכול ש ,החדש מרכיבי המידע שיוצגו במאגר .ד

 )לדוגמה: רוחות, גלים זרמים, מפלס ים(; נתונים הידרודינמיים  •

חומציות, נוטריאנטים, מרכיבים אחרים של מי לדוגמה: טמפרטורה, מליחות,  כימיים )-נתונים גיאו •
 ;  (הים ומזהמים שונים

קרקעית הים, שברים  -)לדוגמה: בתימטריה, הרכב סדימנט, מבנה שכבות תתפיזיים  -נתונים גיאו •
 והעתקים פעילים וחשודים ככאלה, מוקדי רעידות אדמה, אזורים מועדים לגלישות קרקע ועוד(; 

)לדוגמה: יצרנות, ניטור הדיג והדגה, החי בגוף המים, בקרקעית נתונים סביבתיים ואקולוגיים  •
הקשה והרכה, החי הקשור למצעים ומבנים מלאכותיים, הזרמות למימי החופין ועומסי מזהמים, 

 פסולת מוצקה בים ובחופים, סמנים להשפעות סביבתיות ועוד(;

השלל, המאמץ, מספר הדייגים )ברישוי( בשיטות הדיג ב: לסוגיו בזמן ובמרח נתוני ניטור הדיג  •
 השונות, אחוז הפעילים ביניהם ומיקומם בארץ; 

 נתוני תכנית הניטור הלאומית; •

נתונים על המערכת החברתית/כלכלית הפעילה במרחב הימי, ובכלל זה, ספורט ימי, מסחר  •
 ;ספנות, דיג, תשתיות וכו'ו

 שבוצעו כחלק מהליכי תכנון לפעילות או מתקנים בים; תסקירי השפעה על הסביבה  •

 ; נערכו להקמת מתקנים ופעילות ימיתסקרים מקדימים ש •

 תכניות ניהול סביבתיות לפרויקטים בים;  •

 ;תכניות סטטוטוריות ימיות •

המאגר יציג גם מידע שוטף הנמדד ונאסף מחיישנים שונים, נתוני ניטור, סקרי שדה ומחקרים ונתונים  .ה
 קרב מוסדות המדינה כחלק מתהליכים שונים הנמצאים בסמכותם. שנאספו ב

על ידי אנשי מקצוע מתחומי הים השונים, באופן שוטף ינוהל יתוקצב באופן הולם ומאגר המידע הלאומי  .ו
 ולטווח הארוך.
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 הכשרה מקצועית |  ניהול המרחב הימי
 

 כללי  .1

 י חיונ משאבקיומו בישראל של כח אדם מיומן ברמה מקצועית גבוהה, בתחומי הים השונים, מהווה בסיס ו
להתפתחות תהליך של צמיחה כחולה וחדשנות במרחב הימי, כמו גם לתפקוד תקין של המרחב הימי בהיבטים 
 כגון: ספנות ונמלים, הקמת מבנים ימיים, ניהול משאב החול הימי, מחקר, מדע, ניטור ושמירת הסביבה הימית. 

הספנות,   ,יםם ובתחומי מדעי ההנדסיי  ,בתחומים הטכנולוגייםכח אדם מקצועי  להכשיר  מדינת ישראל נדרשת  
ראיה כוללת של מקצועות ותחומי ההכשרה   היעדר ושמירת הסביבה כפי שקיים במדינות המפותחות.

 , עשוי לסכן או לעכב את צמיחתה של כלכלה המבוססת על תחומי הים. הנדרשים

ת והיצע מצומצם כיום בולט בישראל העדרן של תכניות הכשרה במקצועות שונים כגון בתחום ההנדסה הימי
 . של אנשי מקצוע בתחומים אחרים של מדע, הנדסה, ספנות ונמלים, מורשת ותחומים נוספים 

ומספר האניות השטות תחת דגל קטן חלקם של בעלי המקצוע הישראלים בצי הסוחר  בשנים האחרונות
הן: תמריצים לא מספקים להכשרת ימאים וקציני ים מול מסלול הכשרה תובעני יבינ ממספר סיבות, ישראל

הלך והצטמצם מערך  עקב כך, ואטרקטיביות נמוכה לרישום אניות בבעלות ישראלית, תחת דגל ישראל. 
ואיום על האפשרות לאייש בעתיד את מערך התפקידים   ההכשרה הימית בתחומים השונים הקשורים לספנות

רשות הספנות וב (חנ"יחברת נמלי ישראל )ב בחברות המפעילות מקשרים ימיים, רש בנמלים, של ימאים הנד
 . (רספ"ןוהנמלים )

בכל ספינה גוררת נדרשים ימאים  קובעות כי  ציוות אניות בצוות ישראלי(, תקנות הספנות )ימאים בנוסף, 
 בודות לאורך חופי המדינה.בכל ספינה המבצעת ע נדרש וימאי ישראלי  ישראלים בכל דרגות צוות הבטיחות

 חיוני לעתידו של ענף הספנות בישראל:  הימאותקיומו של כוח אדם מקצועי ומיומן בתחום 

 ככוח אדם מקצועי לצי הסוחר.  .1
ככוח אדם מקצועי לתפעול כלי השיט של הספנות החופית עבור המשתמשים השונים במרחב הימי   .2

 נפט וגז, עבודות הנדסיות ימיות, מחקר וכד'(. )כגון בתחומי: חקלאות ימית, דיג, תשתיות 
 ככוח אדם מקצועי לתפעול השוטף של נמלי ישראל )למשל: נתבים, רב חובל נמל וכד'(.  .3
רשות  ככוח אדם ניהולי בתפקידי רגולציה ופיקוח על הפעילות המתקיימת במרחב הימי )למשל:  .4

 (. והנמלים הספנות
 

 קווי מדיניות מוצעים  .2

בחינה מערכתית של מגוון   משרדית למרחב הימי תקדם, יחד עם הגופים הנוגעים בדבר,הועדה הבין  .1
)כדוגמת הכשרת קציני   המחייבים קידום  התחומים המקצועיים הנדרשים לפיתוח ופעילות במרחב הימי

בתכניות הכשרה )אקדמיות הקיימים את החוסרים זהה ת, ים, מסלול צוערים לשירות המדינה וכד'(
  גבש תכנית פעולה בהתייעצות עם הגופים המוסמכים.תו ואחרות(

הם: המל"ג,  יאום בין הגופים השונים, ביניאת עבודת הת תרכז הועדה הבין משרדיתעל בסיס הבחינה,  .2
 מוסדות אקדמיים, רספ"ן ואחרים, לקידום תכניות הכשרה מקצועית במקצועות הים. 

ליצור  עשוי בישראל גידול במספר האניות הרשומות  אניות בישראל:הגדלת הכדאיות של רישום בחינת  .3
)שכן רישום אניה תחת דגל ישראלי    אופק תעסוקתי רחב יותר לבוגרי מסלולי ההכשרה במקצועות הים

רישום    אימוצם של צעדים לעידוד. משרדי התחבורה והאוצר יבחנו  מחייב העסקת אנשי צוות ישראלים(
 אניות בישראל. 
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 ניהול המרחב הימי | צמיחה כחולה
 
 

הצמיחה הכחולה נחשבת, באיחוד האירופי ובמדינות נוספות, לאחד מאפיקי הצמיחה בעלי פוטנציאל הפיתוח 
תגרים, במשילות  אחה במרחב המאופיין בנגישות בעייתית, בתנאים פיזיים מ יהגדולים ביותר. מימוש פוטנציאל הצמ

 מוגבלת ובקשיים נוספים, מחייב גיבוש מדיניות כוללת ומאמץ משולב של רשויות המדינה למימושה. 

 עקרונות מרכזיים לפיתוח צמיחה כחולה בישראל   .1
 

ל החשיבות הרבה של בריאות הסביבה הטבעית הימית לאדם ולפעילות בש –פיתוח מבוקר סביבתית  .1.1
הכלכלית בים, פיתוח הפעילות הכלכלית בים חייב להתבצע תחת בקרה סביבתית יעילה, המבוססת על 

מדיניות  ראיה אסטרטגית ומדיניות סביבתית לכל סקטור של פעילות ימית.  אחת הדרכים למימוש 
 סקטוריאלית היא באמצעות סקרים סביבתיים אסטרטגיים לענפי כלכלה שונים. אסטרטגית 

 מימושה של תכנית מדיניות למרחב הימי של ישראל.  .1.2
 פיתוח כלכלי מבוסס על ידע, מחקר וחדשנות.  .1.3
 צמצום קונפליקטים מרחביים וקיומם של מנגנונים יעילים לתיאום וגישור.  .1.4
עידוד סינרגיות וצמצום מתחים/קונפליקטים בים, למשל  –ם ייצור סינרגיות בין פעילויות כלכליות בי .1.5

במתקנים ימיים לשימושים שונים. קידום סינרגיות בים  ושימוש כפול בכלי שיט, בשטחים לוגיסטיים 
מפחית את הסיכון הכלכלי או הלפיתוח כלכלי יכול להתבצע על ידי הממשל בשני דרכים: כתמריץ כלכלי 

 , באמצעות תנאים בזכיונות או באמצעות תנאים מוסכמים. בדרך של שיתוף פעולה מאולץ
 בניית אמון בין המשתמשים במרחב הימי, כולל הסקטור הפרטי, ארגונים שונים ומערכות הממשל בים.  .1.6
 ידע ומידע יעילים בין הסקטורים ונגישות למידע ונתונים איכותיים.  ה יעילה שלהחלפ .1.7
חשיפה זו מושכת הון אנושי  –כל הניתן של הציבור לים קידום החינוך והספורט הימי וחשיפה גדולה כ .1.8

 ומייצרת מחוייבות של הציבור לסביבה הימית.  ,לתחומי הים השונים כגון: מחקר, פיתוח, תשתיות ויזמות
 

 : המאמץ לקידום הצמיחה הכחולה בישראל כולל הערכות בשלושה תחומים  .2
 

 תכנית סקטוריאלית לפיתוח ענפי כלכלה כחולה  .2.1

כיום נבחנים במנהל התכנון, יחד עם מומחי האיחוד האירופי, ענפי הכלכלה הפעילים בים וענפים חדשים שיוכלו 
להתווסף לפעילות הכלכלית בים. הבחינה הינה בחינה סקטוריאלית הבאה לאפיין את הפעילות הקיימת, לזהות 

 הזדמנויות, להעריך את פוטנציאל הגידול ולאתר את החסמים.  

 לק את הסקטורים הפועלים בים לפי מספר מאפיינים: ניתן לח

 .סקטורים ותיקים שפעילותם מוסדרת, כגון: הספנות •

 . סקטורים שפעילותם הכלכלית גדלה וצפויה להמשיך לגדול, למשל סקטור ההידרוקרבונים  •

 . סקטורים מתפתחים כגון: חקלאות ימית, שמירת טבע, מחקר •

 .ברורה,  כגון: אנרגיית רוח וגידול ביומסה ליצירת אנרגיהסקטורים עתידיים שמידת ישימותם אינה  •

הבחינה הכלכלית של הסקטורים הפועלים בים תהווה את הבסיס לבחינה מפורטת ועריכת תכניות פעולה תוצרי 
 מפורטות לפי סקטורים. 
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 ( MSPתכנית מדיניות למרחב הימי של ישראל )  .2.2
 

המגבלה המרכזית של פיתוח הצמיחה הכחולה באמצעות תכניות סקטוריאליות לעידוד הענפי הכלכלה השונים  
 אמיתי של הענפים השונים בים ולהגדיר סדרי עדיפות להשקעות. ה בים, היא הקושי לחזות את הפוטנציאל הכלכלי  

להעריך את הפוטנציאל הכלכלי והישימות ויש קושי רב    ,מרחב אי הודאות ופערי המידע לגבי פיתוח כלכלי בים גדול
פריצות דרך בטכנולוגיות שיאפשרו את מימושם. כניסתו המפתיעה של סקטור של של ענפי כלכלה חדשים או 

ההידרוקרבונים למרחב הימי של ישראל, עם תגליות הגז הטבעי, היא דוגמא לכך. דוגמא נוספת לאי הודאות היא 
בהקמת  ת לנצל אנרגיית רוח לייצור חשמל בים, לאור פריצת הדרך הטכנולוגית  פערי המידע הקיימים לגבי האפשרו

 גדולים ביעילות טורבינות הרוח.השיפורים הטורבינות צפות ו
( הינה כלי מרכזי בקידום הכלכלה הכחולה. מדיניות למרחב הימי מייצרת  MSPתכנית מדיניות למרחב הימי ) 

, תוך בקרה סביבתית ושמירה התשתית למימוש התנאים הנדרשים לפיתוח ענפי כלכלה בים מעטפת מלאה ואת 
על בריאות המערכת הטבעית הימית. מימושו של מסמך המדיניות יגדיל את הודאות להשקעות במרחב הימי על  

הגדרת מבנה ניהולי ברור ומקצועי, ואום, צמצום קונפליקטים מרחביים ירת כללים לפעילות, שיפור התידי הגד
 המייצרים יחד את התנאים להתפתחותם של ענפי כלכלה קיימים וענפים חדשים.  

 

 התנאים לצמיחה כלכלית בים והביטוי להם במסמך המדיניות למרחב הימי של ישראל: 

 הימי  למרחב  המדיניות במסמך  התנאי  לביטוי  דוגמאות  התנאי לצמיחה כחולה  #

1 . 
 המרחבית הודאות הגדלת
 קונפליקטים  וצמצום

( נושאיות בסדרתמפות) ברורה מרחבית תפיסה הגדרת •
 השונות לפעילויות

 בין משתמשים  הגדרת יחסי גומלין •

 הגברת החפיפה בין משתמשים  •

 אוםיהתמנגנוני שיפור  •

 לפעילות נוספים  פתיחת אזורי ים •

 הימיים   הסדרת נושא הקווים •

 ותפקודיים  הנדסיים קונפליקטים גישורתאום ול מנגנון הקמת •

2 . 
 תומכת רגולציה יצירת

 ובחדשנות  בפיתוח

 הימי  המרחב של למאפיינים מוכוונים ייעודיים תכנון הליכי •

 בים  מתמחהה , לוטיםייפ הקמתל ,מהיר הליך •

 פ"למו נמלים בקרבת ימיים שופחי אזורי של מרחבית הגדרה •
, הנדסה, טכנולוגיה, וניטור מחקר בתחומי: לדוגמא) ופיילוטים

 (ימית חקלאות, טבע שמירת,  אנרגיה

 במים הכלכליים  תאום תכנוני •
 בניהול וידע מקצוענות . 3

 הימי  המרחב
 הימי  מרחבב לתאום משרדית בין היגוי ועדת הקמת •

 ים"הול -  ים מוכוונת  מקצועית  ועדה באמצעות תכנון •

4 . 
   שמירת הסביבה הטבעית

 והמורשת

 על המבוססת הימי למרחב כוללת טבע שימור מדיניות הגדרת •
 משלימים  מדיניות כלי עם יחד גדול בהיקף מוגנים ימיים אזורים

 ההשפעות לצמצום( פעילות תחום בכל) כללים מערכת הגדרת •
 . הסביבתיות

 הקמת גנים לאומיים ימיים  •

 מורשת  ואתרי עתיקות לשימור מדיניות וכלי מרחבית מדיניות •

5 . 

 סקטורים בין מידע החלפת
 שיתמוך באופן והנגשתו

 ויעודד הפיתוח בפוטנציאל
 יזמות

 הנגשתו ו מדיניות לאיסוף המידעעקרונות  •

, על בסיס המאגר  ימי לאומי מידע מאגר קידום הקמתו של  •
 הפועלים הגופים ממגוון המידע את שירכז הקיים במנהל התכנון,

 ימי  מידע לאיסוף
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6 . 
 לאומית מדיניות קידום

 החסרים בתחומים ימית
 כוללת  ראיה

, ימיים קווים, ימי חול, מקצועית הכשרה, מידע והנגשת איסוף •
 הימית  הסביבה שמירת, ימי ספורטו חינוך

 בים  האכיפה פעילותל משאבים ואיגום אוםית • בים שיפור המשילות  . 7

8 . 
, ודינאמית גמישה מדיניות

 לשינויים  עצמה המתאימה
 מתעדכן מבנה - המדיניות מסמך של והמבנה הגמישות מנגנון •

 לשינויים  ומגיב

 פ "קידום מו . 9
 קידום המחקר והנגשת המידע המחקרי  •

 פיילוטים  בהקמת תומכת תכנונית רגולציה יצירת •

 הכשרה מקצועית  . 10
 תומקצועיה תויכולה גיבוש – ימית מקצועית הכשרה קידום •

 מיחהצל תשתיתכ הלאומיים הצרכים בחינת בסיס על הימית
   כחולה

11 . 
 לתמיכה התשתיות הקמת

 כלכלי  פיתוחב
 חופית לספנות עגינה תשתיות, לתשתיות ימיות פלטפורמות •

 ם ימיי קוויםו

12 . 
 התנאים שמירת

 העוגנים של להתפתחותם
 המרכזיים  הכלכליים

 תקשורת, התפלה, והידרוקרבונים אנרגיה, ונמלים ספנות, ביטחון •

 חינוך וספורט ימי . 13
 היזמות, הים למקצועות לפניה הבסיס, לים הציבור של השער •

 הגברה לאומית מדיניות גיבוש  – הימית הסביבה ושמירת
 . מקצועית רשות באמצעות הפעילות של משמעותית

 
 למרחב הימי הקשורים  קידום מחקר פיתוח וחדשנות   .2.3

תחום הפיתוח והחדשנות הינו בעל פוטנציאל מיוחד לצמיחה כלכלית שכן הוא יכול להישען על ההון האנושי 
שבמדינה וכישורי פיתוח הטכנולוגי והחדשנות, ואינו מושפע באופן משמעותי מהתנאים הפיזיים של המרחב הימי  

 של ישראל. 

 מרכיבים לקידום היבטים של מו"פ וחדשנות:

 רגולציה מאפשרת ומעודדת בתחומי התכנון, המקרקעין, המיסוי והסביבה  . א
 מימון ותמיכה . ב
 תשתית של כח אדם מקצועי במגוון תחומי הים . ג
 , אזורים ימיים למחקר ופיתוחמקומות עגינה, כלי שיט, שטחים לוגיסטיים –תשתיות פיזיות זמינות  .ד
לספק  ביכולתו ש תכנית ניטור לאומית, מרכז מידע נגיש  –של מידע וזמינות נתונים ימיים העברה יעילה  .ה

 כמויות גדולות של נתונים אמינים 
 משילות, ניהול ותאום יעילים של המרחב הימי באופן שיצמצם קונפליקטים  .ו
 יצירת סינרגיות בין סקטורים שונים .ז

  וכד'. טכנולוגית ימיתהקמת מרכז ימי לאומי לקידום מו"פ וחדשנות, חממה  .ח

 

 במרחב הימי   אנרגיה ממקורות מתחדשים בחינת ייצור    קידום  .2.4

פיתוח טכנולוגיות לייצור אנרגיה מתחדשת במרחב הימי מתקדם בקצב מהיר. ייצור חשמל מזרמי הים, גלים יחד 
 עם ניצול אנרגית הרוח מהווים פוטנציאל חשוב ובר קיימא לניצול עתידי של משאבי הים. 

מאפשרת את  חדשה באמצעות חוות רוח ימיות. התפתחות טכנולוגית  יוצרתחלק ניכר מאנרגיית הרוח בעולם מ
מייצרת יישימות לניצול הרוח גם במים שאינם רדודים.  והקמתן של טורבינות רוח צפות המעוגנות לקרקעית 

האחרונות, את היעילות האנרגטית והכלכלית של התפתחויות טכנולוגיות נוספות של טורבינות הרוח שיפרו בשנים 
ניצול הרוח. העדרן הבולט של מדידות רוח במרחב הימי )בניגוד ליבשה( אינו מאפשר גיבוש ההבנה לגבי הפוטנציאל 

 .  וקידום מדיניות בנושא של ייצור אנרגיית רוח בים
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 להקמתן של חוות רוח בים.  משרד האנרגיה יפעל לביצועו של סקר רוח במרחב הימי לבחינת ההיתכנות 

, בתנאים להקמת חוות רוח בים, ניתן יהיה לבחון את מיקומן וסביבתית הנדסית ,ככל שתימצא היתכנות כלכלית 
לטיפול   שטחים למתקני תשתית: במשולב עם חוות גידול דגים, ב עם סקטורים נוספים  ובשילוב   בחפיפה  המתאימים,

 .  חיפוש למתקנים ניסיוניים', באזורי /ח 37תמ"א  בגז ובנפט על בסיס

 

 תיירות ימית  .2.5

מיליון תיירים בשנה וגידול חזוי  340חופי הים התיכון מהווים מוקד משיכה ראשון מסוגו בעולם לתיירות חופית, עם 
סקטור התיירות כולל מגוון פעילויות, בהן שיט, צלילה, שחיה, אניות קרוז, ומבוסס על   15. 2025עד לשנת  40%של 

גורמי משיכה שונים ומגוונים כגון, המערכת הטבעית, ארכיאולוגיה ומורשת, נופש חופי, ספורט ימי )עממי ותחרותי(  
 ועוד.

וספורט ימי; בפרק ארכיאולוגיה ומורשת; קווי המדיניות הקשורים לתיירות ימית מפורטים בפרק פנאי ונופש, חינוך 
 ופרק גנים לאומיים. 

תיירות קרוזים ומסופי נוסעים מתבצעת בספינות שעשועים גדולות העוגנות בנמלים המסחריים ומציעות ביקור 
קצר, בדרך כלל של יום אחד,  באתרים הנמצאים על מפת התיירות, שאינן סמוכים בהכרח לים. עם זאת, ניתן לזהות 

נציאל לפיתוח פעילות תיירותית גם בערים שאינן נמצאות על מפת התיירות הלאומית, כדוגמת ערי הנמל חיפה  פוט
 ואשדוד, ולמנף ע"י כך את פיתוח התיירות בערים אלו.  

ובקרבה לחוף, וכרוכות תחום המים הריבוניים יוזמות חדשניות לפיתוח מתחמי תיירות בים ממוקמות על פי רוב ב
נגישות ושירותים לוגיסטיים. אזור המים הרדודים הקרוב לקו החוף הוא בעל חשיבות רבה לפעילות היבטים של ב

העושות שימוש עמוס בתשתיות ובפעילויות ימיות הנופש החופית ושמירת הסביבה והמורשת הימית. אזור זה גם 
מתחמי  .(אזורי שחיה וספורט ימי ואחרים )שאינן בעלות ביטוי פיסי קבוע בהכרח  בשטחים קבועים וכן בפעילויות

בהתייחס להשפעתם על פעילות הפנאי והנופש החופית, שמירת הסביבה הימית בזהירות רבה תיירות ימית ייבחנו 
 ומגוון המשתמשים בים. 

 

 הסדרת הפיתוח הימי בהיבט המקרקעין  .2.6

שות החוזיות בהיבט המקרקעין, לענפי כלכלה צעירים בים, באופן שיאפשר  רשות מקרקעי ישראל תבחן הקלה בדרי
 את פיתוחם בשלבים הראשונים. 

 
15 MedTrends project (WWF France), Blue Plan GFCM, 2014 
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 ספנות וסחר|  פעילות במרחב הימי
 

 כללי  .1

מהיקף הסחר   99%  - מבחינה גיאופוליטית מדינת ישראל היא מדינת אי, אשר תלותה הכלכלית בסחר הימי מכרעת 
פוטנציאל  מתעלת סואץ, עובדה המבטאת נמלי ישראל מצויים במרחק של יום הפלגה  בישראל נעשה דרך הים.

 16.שטעוןלהרחבת פעילות השטעון בנמלי ישראל ותפקודם כנמלי 

 .הניתנת לוהספנות מתבססים על חשיבותו של סקטור זה למדינת ישראל ולעדיפות  בתחוםקווי המדיניות 

 שלושה מרכיבים: ל כוללים התייחסותמדיניות קווי ה

 ניהול שטחים  . א
 ניהול נתיבים . ב
 על בסיס תשתיות קיימותפיתוח והרחבת תשתיות  . ג

 

 נמלים  .2

 שטחי הכרזת נמלים  2.1

המסחריים של ישראל ועל התאמתם להתפתחויות המהירות בסחר חברת נמלי ישראל מופקדת על פיתוח נמלי הים  
הימי הבינלאומי ולצרכי המשק. בנוסף לתכנון וביצוע של פרויקטי תשתית ופיתוח מורכבים ורחבי היקף, אחראית  

 17המקובל בעולם.  Landlord-החברה לניהול נכסי המדינה במרחב הנמלים במתכונת מודל ה

ממנה מנכ"ל חברת נמל את האחראי  לשם תפעול הנמל  י הסמכת המדינה.חברת נמל עפ" פועלת ,בכל נמל
מפעיל   האחראימשמש סמכות עליונה בנושאים הימיים בנמל ומשמש כראש מחלקת ים. ה ,לנושאים הימיים בנמל

 את סמכויותיו בשטח הכרזת הנמל.

.  ( מטר 16שוקע של ו TEU 18,000במעמס של כיום בבסיס השיקולים בהגדרת שטח נמלי ימי עומדת אניית התכן )
 אזורי העגינה.ואת  לתמרון אניית התכןתחום הכרזת נמל כולל את תעלת הגישה, קוטר מעגל הסיבוב 

 

 קווי המדיניות לשטחי הכרזת נמל ימי  2.2

 בשטח הכרזת נמל תינתן עדיפות מוחלטת לשימושים נמליים.  . א

 AIS Density Map .18 גודלו של שטח ההכרזה ייבדק מעת לעת לרבות מול . ב

אינם פוגעים  ש, ככל בהסכמת הרגולטורנוספים ופעילויות שימושים  להתיר בשטח הכרזת נמל ניתן  . ג
 בפעילות הנמלית.

צמצום  בהיבטים של  'נמלים ירוקים'-ל לפעול להפיכת הנמליםבמסגרת קידום הצמיחה הכחולה, יש  .ד
חלופיים, עמידה בתקני איכות סביבה מחמירים, ייעול בשינוע אנרגיה שימוש במקורות ו צריכת אנרגיה

 .'ירוקה'ובניה 

מיוחסת תוספת משמעותית של זיהום אוויר  בנמל אניות העוגנותב הגנרטורים לייצור חשמללפעולת  .ה
חיבור האניות העוגנות בתוך הנמלים  לבאזורים העירוניים הסמוכים לנמלים. יש להקים ולהפעיל מערך 

. חנ"י, בהתייעצות עם  הגנרטורים בעת שהאנייה רתוקה לרציף של  במטרה לאפשר דימום    לרשת החשמל
 חברות הנמלים לבצעו. לבהתאם תסייע באילו נמלים נדרש החיבור ותגדיר המשרד להגנת הסביבה, 

 
 מהתובלה הימית העולמית עוברת דרך תעלת סואץ 38% -כ 16
)א(  9מקור הסמכות הוא כתב הסמכה לחברת "נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ" להיות חברת הפיתוח והנכסים לפי סעיף  17

נמל המפורט בתוספת השנייה לחוק;  –. הסמכה זאת כוללת הגדרות "נמל" 2004 –לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד 
)הכרזת נמל( לרבות כל צו שיתקן  X, כמצוין בצו נמל Xולות נמל התחום בגב – Xכל אחד מאלה: תחום נמל  –"תחום נמל" 

 אותו או יחליפו.
 לדוגמא בחינת הצורך בגודל שטח ההכרזה של נמל קצא"א 18
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תוספת שטחי עגינה על אלו הקיימים כיום, תתבסס על סקר אקולוגי ימי ותתחשב בשיקולים סביבתיים   .ו
 אולוגיה ומורשת. י אתרי ארכבו

. שנמצא כבעל ערכיות אקולוגית מצע קשה על (IALA) מצופים עוגניככל הניתן, מהצבת  יש להימנע .ז
 יבוצע שילוב של הנדסה אקולוגית בתכנון ובבניה )חומרים ומבנה(.

ללא מגבלות    הפעילות הנמלית  תבטיח את המשךהנחת תשתיות )צנרת וכבלים( בתוך שטחי הכרזת נמל   .ח
 משמעותיות. 

עבודות ביצוע הפגיעה בסביבה בעת באופן שימנע ככל הניתן עבודות בתחום הנמל ובסביבתו יבוצעו  .ט
 )רעש, תאורה, הרחפת סדימנטים( המפורטים בפרק הסביבה. 

 

 חם מקשרים ימיים ומזחי פ  .3

דרך הים. לאורך חופי ישראל קיימים מספר מקשרים ימיים,  ברובה המכריע אנרגיה נעשית  דלקים לייצורהובלת 
ם. מקשרים אלו מזרימים  י המשמשים לפריקת מכליות נפט, באמצעות צנרת תת ימית, אליה מתחברת המכלית ב

 דס"ל וסולר(, מזוט, גפ"ם, גז טבעי ונפט גולמי.  ,תזקיקים )בנזין

מיקומם של המקשרים נקבע בהתאם לצורך  . )לרבות נמלי האנרגיה( הכרזת נמל נמצאים בתחוםמקשרים אלו 
 לקלוט מכליות במעמס נתון. 

 .  ת אניות פחםפריקמאפשרים החדרה ואשקלון מול חופי  (Maritime Jettyשני מזחי הפחם )בישראל קיימים 

 פגיעה  אולם בשל מצבה הביטחוני של מדינת ישראל, ,גבוה מקשרי ים פתוח פוטנציאל מזהםבעולם נהוג לייחס ל
כיום, קיימת הערכות לתגובה לאירוע זיהום ים   .היא בעלת סיכון דומהכלי שיט בנמל )כתוצאה מפעולות איבה( ב

 במסגרת הנמלים בהם פועלים המקשרים, ההערכות כוללת ציוד יעודי וכח אדם מאומן.

 

 ימיים  קווי המדיניות למקשרים   3.1

ויבחן את ההשפעות ההדדיות  ,בחן בהתייחס לשימושים ומשתמשים נוספים ביםי מיקום מקשרים י . א
 , למשל: עם פתחי יניקה של מתקני התפלה.ביניהםהצפויות 

 . ם וכלכליים, הנדסיי שיקולים תפעוליים מיקום מקשרים יכלול בחינת . ב

צמצום ההשפעות הסביבתיות )ראה קווי תוך  תוואי צנרת המקשר תיקבע על בסיס סקר אקולוגי ו  קביעת . ג
 מדיניות לקווים בים(. 

 . בעל ערכיות אקולוגיתשנמצא כ על מצע קשה םמערך המקשר לא ימוקככל הניתן,  .ד

מצע קשה שנמצא כבעל ערכיות אקולוגית.  על (IALA)למיצוף  יש להימנע ככל הניתן מהצבת עוגנים .ה
 ככל הניתן, בנייתם תיעשה בשילובהנדסה אקולוגית.

 . הקיימיםתיבחן התאמת מזחי הפחם ולשימושים אחרים, בעת תכנון מקשרי ים למכליות גז  .ו

 מימי(.-אחסון גפ"מ תת  ג'באזור אשכולות המקשרים )לדותיבחן האפשרות למיכול קרקעי או תת קרקעי   .ז

 

   שיט   נתיבי  .4

 Mare)נתיבים מומלצים. כלי שיט נעים עפ"י עקרון חופש השיט  הינם (Recommended Route)נתיבי תנועה 
Liberum)נתיבים אלו מסומנים במפות והודעה שלה  , אולם מדינה רשאית להגדיר נתיבי תנועה בתוך מימי החופין .

זם הנתיבים הינו חיל וינו באחריות רספ"ן אולם י. פרסום נתיבים אלו הNotice to Marinersעל קיומם מתפרסמת ב  
 . הים באמצעות משהב"ט

מייל ימי ונתיב האורך )לרבות לנמל עזה(  40פורסמו מסדרונות השיט לכניסה לנמלי ישראל לטווחים של  באופן זה
(Shipping Corridors for Ships approaching or leaving Israel N0. 2/ 2007)  שליטה  תוצר של צרכי והם

  קשיחים  בניגוד למערכים ,גמישים להסטה/שינוי במידת הצורך אל מול קונפליקט אחר נתיבי השיט .ביטחונית
 ( הנקבעים מסיבות של בטיחות השיט. Traffic Separation Schemesלהפרדת תעבורה )
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 קווי המדיניות לנתיבים ימיים  4.1

 . של ישראל הסחר הימיהבטחת פעילות  לצורךפתוחים ובטוחים ישמרו  ואזורי עגינה נתיבי שיט . א

 ובאמצעות רספ"ן. , שיקולי בטיחות השיט,לשיקולים ביטחוניים בהתאם תעשהקביעת נתיבי השיט  . ב

סיכון ויצירת מכשול בנתיבי שיט  למניעתל , במקומות שנדרש,תפעל)רשות הספנות והנמלים( רספ"ן . ג
נתיבי השיט יותאמו מעת לעת  דיג רשתות ומערכי חכות )ציוד נייח(. הנובע מובכניסות למרינות לנמלים,  

תוך התחשבות צרכי הפיתוח במרחבי הים ולשיקולים ביטחוניים, שיקולי בטיחות השיט,  בהתאם
 ם )כמו אזורי נדידה ורביה של יונקים ומיני דגל אחרים(.  י אקולוגי בשיקולים

ובהתאמה לתחום  AIS Density Map -על בסיס השוואה לגם  ,במידת הצורךייבחן, צמצום נתיב השיט  .ד
 נתיבי שיט, שאין בהם צורך לפעילות הסחר הימי.  בחינה ועדכון שלהכרזת נמל. רספ"ן תפעל ל

 לא יחולו מגבלות על פעילות תחבורה ימית במסדרונות שיט החוצים שמורות טבע ימיות.  .ה

 

 נמליות אזרחיות תשתיות  והרחבה של    ה הקמ  .5

על פני שימושים לצד ביטחון ואנרגיה, תינתן עדיפות עקרונית לסקטור הספנות )לרבות ספנות חופית(  . א
. עם זאת, בכל מקרה תיבחן הגמישות של , הן בשטחי הכרזת הנמל והן בנתיבי שיט ושטחי עגינהאחרים

 .ובלבד שלא תיווצר פגיעה מהותית בספנות ,סקטור הספנות לשינויים

לצורך ניצול הפוטנציאל הכלכלי של    , בנמלים ובמעגנות,ות עגינה לכלי שיט קטניםנדרשת תוספת מקומ . ב
עבור פעילות ספנות חופית לרבות דיג, חקלאות ימית, המרחב הימי ופיתוח ענפי הכלכלה השונים 

 .  ימי וספורט , חינוךפנאילו תמיכה לוגיסטית בענפים כלכליים חדשים ,עבודות ימיותהידרוקרבונים, 

 בהתייחס לגובה  ,בנמלים הגדולים  ינהלעג  קטניםחסם הקיים כיום בפני כלי שייט  רספ"ן תבחן פתרונות ל . ג
 .  הנדרשות כיוםאגרות ה

עבור שימושים נוספים, לאור העובדה שלא צפויה הקמת יחידות הקיימים    במזחי הפחם  יש לבחון שימוש .ד
 19. יימות לגז טבעיפחמיות נוספות לייצור חשמל וההסבה המתוכננת של יחידות ק

גם לצרכים   מזחלצרכי גז טבעי וגט"ן, תבחן אפשרות לשימוש ב (Maritime Gridמזח ) הקמתתכנית ל .ה
 ושימושים נוספים. 

 יבוצע שילוב של הנדסה אקולוגית בתכנון ובבניה של תשתיות ספנות )חומרים ומבנה(.  .ו

 

  

 
 ,בחינת אופציות עבור ינ"ט פלמחים -דוגמאות לשימושים שאת מיקומם על מזחי הפחם )או על הרחבה שלהם( יש לבחון  19

 .ת מתקנים חדשיםם הנדסיים והקמ העתקת מתקני
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 תחבורה ימיתמפת  :5איור 
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 ביטחון|  פעילות במרחב הימי
 

 כללי  .1

 והפעילות הביטחונית לבין השטחים הביטחוניים בין בפרק זה היא לייצר ממשק יעיל המדיניותמטרת קווי 
באופן שיאפשר ניצול לאומי מיטבי של   ,להסדיר את השימוש במרחב הימי במטרהמרחב הימי, במשתמשים ה

   חפיפה מרבית בין המשתמשים השונים.ומשאבי הים, 

והן פעילות  ,כולל הן את השטחים הביטחוניים המוגדריםשל מערכת הביטחון במרחב הימי של ישראל  השימוש
 הביטחון:ענפה בכלל המרחב הימי בהתאם לצרכי 

 שטחים ביטחוניים  1.1

 מתקנים ביטחוניים כהגדרתם בחוק, שטחים הסגורים בצו סגירה מכח תקנות ההגנהשטחים ביטחוניים הם 
למתקנים ביטחוניים או של   ההחלטה של הועדה  על פיושטחים שלגביהם הוטלו מגבלות    1945  (שעת חירום)

 מעת לעת.  מוגדרש  ועדת הערר למתקנים ביטחוניים, לפי פרק ו' לחוק, כפי
לאורך קו   פרוסיםמתחום המים הריבוניים(    16%  -כביטחוניים בתחום המים הריבוניים של ישראל )השטחים  ה

לפעילות אזרחית )נופש וספורט ימי, דיג, ספנות ונמלים, תשתיות   המבוקש ביותר. תחום זה הוא גם החוף
בחתימתו של  100ומערכת המגבלות החלות בהם נקבעים בצו  ביטחונייםלאומיות שונות וכד'(. השטחים ה

 :ניתן לסווגם על פי החלוקה הבאהאלוף. 

  ותלצורך הגנה על גבולות המדינה ועל תשתיות חיוני שטחים סגורים  •

 לצורך אימונים וניסויים  שטחי אש  •

 על הקרקעית    שטחי נפלים •
 

 פעילות  1.2
 אימונים, פעילות ביטחון שוטף וכד'.  לצורכיפעילות צבאית ימית בכל המרחב הימי של ישראל 

 
 קווי המדיניות  .2

 20)שטחים סגורים, שטחי אש, שטחי נפלים(   סגורים לפעילות אזרחית שטחים ביטחוניים ה  2.1

גודלם ופריסתם של שטחים ביטחוניים בים יבחן מעת לעת ע"י מערכת הביטחון תוך התחשבות בצרכים   . א
   ושימושים אחרים.

 יעשה מאמץ לצמצום השטחים הביטחוניים בים, בהתאם לצרכי מערכת הביטחון. . ב
הביטחוניים על ידי קיום פעילות ושימושים אזרחיים נוספים תישקל האפשרות ליעל את ניצול השטחים  . ג

בשטחם, באופן שישמר את תפקודם של השטחים הבטחוניים ובהתאם להסדרים ומגבלות שתקבע 
 מערכת הביטחון.

לשטחים  ,של היתר כניסה באור יום עבור שייט פנאי מערכת הביטחון תבחן את הרחבת המגמה .ד
מערכת הביטחון תייצר מנגנון אישורים שיהיה   ים והכללים המתאימים.ויקבעו התנא  ביטחוניים נוספים,

 . נגיש לציבור, ויפעל תחת מסגרת ברורה ושוויונית, באופן הראוי לניהול משאב ציבורי

 ובכל המרחב הימי.  ,מעבר חופשי לכוחות הביטחון ישמר בכל עת בשטחי שמורות טבע .ה
, יוגדרו ע"י מערכת  הימי בכלל ובשטחים ביטחוניים בפרטהמרחב בתחום  ,ככל שתידרש הנחת תשתית .ו

 הביטחון התנאים והאמצעים הנדרשים, בתיאום עם הגופים הרלוונטיים. 
 

 שטחי אש   2.1.1
, באופן לעבר היםממטווחים יבשתיים  ביצוע ירי אימונים או ניסויים  מערכת הביטחון תבחן חלופות ל . א

 . סגירת אזורים ימיים ייתרש

 
 המפורסם לציבור 100כמסומן בצו  20
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הביטחון תבחן ותעדכן את גודלם וגבולותיהם של שטחי האש. הבחינה תתבצע, בין היתר, מערכת  . ב
בהתייחס לשינויים שחלו בחימוש ובכלי הנשק )כיום מירב הנשקים מדויקים ופיזור הירי קטן, ביחס 

 למצב בעת קביעת השטחים(. 
מכלול השיקולים ככל שתידרש הרחבה או תוספת של שטחי אש, תיקבע זו, בין השאר, בהתייחס ל . ג

 והמשתמשים במרחב הימי. 
אום לחציית שטחי אש, שיאפשר שימוש יעיל במרחב הימי ימנגנון ת תפעילמערכת הביטחון  .ד

על מנת להקל יונגש לציבור,  המידע לגבי הגורם האחראי לכל שטח אש/סגור,    למשתמשים נוספים. 
 אום כניסה. יאת הפניה לצורך ת

 
 אזורי סכנת נפלים  2.1.2

 אזורי הנפלים: מיפוי  . א

אזור ירי סוללות חת"ם לעבר    ' )לדוגמיפוי של אזורי נפלים שטרם מופו    מערכת הביטחון תבצע •
החלטות תכנוניות הערכה למידת הסכנה הנובעת מהנפלים באזורים השונים. ותבצע  הים(

 שיתקבלו בהקשר לתשתיות ימיות או עבודות בים יתבססו גם על שכבת מיפוי זו.  

 גופי התשתית, הדייגים והצוללים. למוסדות התכנון,  יונגשאזורי הנפלים  מיפוי •

 פינוי נפלים:  . ב

תכין ותבצע תכנית רב שנתית לשליית נפלים  להרשות לפינוי מוקשים בתאום עם צה" •
א( 601א, 608, 615, 602באזורים המשמשים את הציבור לדיג וצלילה )כדוגמת שטחים 

בדומה לתכניות מקבילות ובשטחים ביטחוניים שיפתחו לציבור בסופי שבוע ומועדי ישראל 
 לפינוי מוקשים ביבשה. 

לוו בסקר נפלים ויחויבו בפינויים כחלק  י ,קרקעיתהעל טמונות או תכניות להנחת תשתיות  •
 מתהליך תכנון וביצוע הנחת התשתית )צנרת, כבלים, עוגנים וכד'(. 

 יעודכן לאחר פינוי הנפלים והסדרת קבלת האחריות על השטח.   100צו  •

 

 פעילות מערכת הביטחון ושמירת המערכת האקולוגית הימית:  2.1.3
יילקחו   ,מערכים תת מימייםבעל פני הים, בחוף, ו רכת הביטחוןבעת תכנון הנחת תשתיות מע . א

, גם היבטים סביבתיים, כולל השפעות על המארג  ובהתאם לצרכי הביטחון בחשבון, ככל הניתן
תוך  , ככל הניתן,תשתיות צבאיות ימיות תוקמנה. וצבי ים הביולוגי ובדגש על יונקים ימיים

 אקולוגית )עיצוב/חומר(. במערכת ה התחשבות
לשמירת כמקובל ביבשה, תפעל מערכת הביטחון להגברת המודעות הסביבתית בין אנשיה  . ב

השתתפות פעילה בניקוי , חינוך סביבתי ואקולוגי ימיערכי הטבע והמורשת בים לרבות על ידי 
 (. , צבי ים)למשל יונקים ימיים פעילויות ניטורוהשתתפות ב חופים וים

הגנים, המסדירה את הפעילות הימית הצבאית  האמנה הקיימת, בין הצבא ורשות הטבע ו . ג
,  הנדרשותמרחב הימי, לאחר ביצוע ההתאמות הלכל בשטחי שמורות טבע ימיות, תורחב 

   . ובהסכמת הצדדים
 

 שינויים מרחביים בפריסת השטחים הביטחוניים  2.2

 שיקולים העומדים בבסיס השינויים המרחביים המוצעים  2.2.1

פריסת    .100כיום בצו    פורסםהמ  הביטחונייםשינויים במערך השטחים    סוכם כי יבוצעומערכת הביטחון    בתיאום עם
במיפוי הנלווה למסמך המדיניות למרחב הימי, ובטבלה המופיעה   ים, מוצגביטחונייםהשינויים בשטחים ההשטחים ו

 ארבעה סוגים: ל ביטחונייםהשינויים בפריסת השטחים ה את  ניתן לסווג. א' 1מס' בנספח 

שטחי אש הסגורים תמידית  - לפעילות שיט וספורט ימי בסופי שבוע וחגי ישראל , פתיחת שטחי אש סגורים  . א
למטרות פנאי ונופש, שהביקוש להן   אזרחיות  פעילויותעל  ואו סגורים בתנאים מהווים מגבלה על חופש השיט  

לטובת פעילות   (בסופי שבוע וחגים)הצבא אינו עושה שימוש    עולה בהתמדה. פתיחתם בזמנים מוגדרים בהם
   .אזרחית מגוונת תתרום לשימוש יעיל במרחב הימי
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בהמשך הישיר לחוף פתוח לציבור, מתקיים שטח  קיימים מצבים בהם  - גריעה משטחים סגורים ושטחי אש  . ב
מתקיימת הלימה בין נדרשת גריעה משטחים ביטחוניים במקרים בהם לא  21. סגור או שטח אש במרחב הימי 

   .השטח היבשתי לשטח הימי

שטחים בים הסגורים בגין הימצאות נפלים על הקרקעית אינם מוגבלים   - ביטול שטחים הסגורים בגין נפלים  . ג
פינוי הנפלים והסדרת  הינוביטול המגבלות תנאי ללשיט אך מוגבלים לצלילה ולפעילות הקשורה לקרקעית. 

 האחריות על השטח. 

אזורים בהם נדרשת הרחבת שטחים סגורים לצורך התאמה להכרזות  - תוספת לשטחים סגורים ושטחי אש .ד
 על שטחי נמל, לשם הגנה על תשתיות חיוניות או לצורך התאמה לשטחי אש ביבשה. 

יעודכן בהתאם לתמונת השטחים   100בכל מקרה, מערכת הביטחון רשאית לסגור, בכל עת, שטחי ים לפי צרכיה. צו  
 ת.הסגורים המוצגת במסמך המדיניו

 
 שינויים מרחביים בפריסת השטחים הסגורים )ראה מיפוי נלווה(:  2.2.2

 . 608, 82, 24א',  601 :פתיחת שטחי אש סגורים לפעילות שיט וספורט ימי בסופי שבוע וחגי ישראל . א
 . 30, פולינום, 608: שטחים סגורים ושטחי אשהתאמות של גבולות  . ב
 . לאחר הטיפול בהם, 602-ו 615 :ביטול שטחים הסגורים בגין נפלים . ג
 . 608: תוספת לשטחים סגורים ושטחי אש .ד

 

 לשינויים עתידיים המלצות   2.2.3

תוך הבטחת צרכי הביטחון, מערכת הביטחון תשקול בעתיד    ציבורל  נוספיםפתיחת שטחים  בחשיבות  ה  לאור
 . ובדגש על פתיחת חופים לציבור הרחב ב' 2מס' בנספח   את ביצוע השינויים המפורטים

  

 
 .למשל, מול החוף הציבורי בעתלית מתקיים שטח בטחוני סגור בים או בחוף השקט בחיפה, מערבית לפולינום 21
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  יים מוצעיםושטחים סגורים: שינמפת ביטחון:  :6איור 
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 )מצב חדש(מפת ביטחון: שטחים סגורים בים  :7איור 
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פנאי ונופש, חינוך |  פעילות במרחב הימי
   וספורט ימי

 

 כללי  .1

פעילויות הספורט והחינוך הימי המשולבות גם בפעילות נופש ימית, יוצרות את הממשקים העיקריים בין הציבור  
המרחב הימי הוא הגבול הפתוח היחיד של מדינת ישראל, והוא מספק מגוון אפשרויות   הרחב לבין המרחב הימי.

גוברת  בי ישראל מתגוררים בצפיפות  לבילוי ופנאי במרחב פתוח גדול, במדינה המצטופפת. מאחר ומרבית תוש
.  עם שטח פתוח נרחב ומיוחד  ברצועת החוף, הרי שמבחינה פיזית מדובר בפוטנציאל לממשק אינטנסיבי ביותר

גידול קבוע במספר השייטים הפעילים,   -לפעילות חינוך וספורט ימי  בישראל גדלים בהתמדה העניין והביקוש
 פעילות בחופים למטרות שונות. במספר בעלי רישיון הצלילה, ובהיקף ה

 ספורטחינוך והמיומנויות הנרכשות באמצעות פעילויות  החוויה ו  היבטי הפנאי והנופש,תרומה הישירה בבנוסף ל
שדרה מקצועית במקצועות  הקמת  בסיס למוכרות כמייצרות עניין ומשיכה ללימוד מקצועות הים המהווים    ,ימי
מביאים לישראל הישגים משמעותיים בתחרויות גם ענפי הספורט הימי לצמיחה כחולה.  תשתיתו אלו

 , ומסייעים בפיתוח מודעות לסביבה הימית.   בינלאומיות

פרק זה עוסק במכלול פעילויות הנבדלות זו מזו, אך גם קשורות מאוד זו בזו עד כדי כך שעיסוק נפרד בהן, 
הפריד בין חינוך ימי בלתי פורמלי באמצעות אגודות הספורט, לבין  יחטיא את המטרה. כך למשל, לא ניתן ל

הספורט ההישגי, או בין הספורט העממי )לדוגמא גלישת גלים או סאפ( לבין פעילות הפנאי והנופש שספורט 
 עממי הוא רכיב עיקרי בה.  

וף. לרשות הציבור המגיע  כמו כן, יש קושי להפריד בין פעילויות הנופש והספורט המתקיימות בים, לבין אלו שבח
שייט, גלישה או צלילה. מטרת ההגעה לחוף היא במקרים רבים  לנפוש בחוף הים מגוון פעילויות: שחייה, דיג,

משולבת. עם זאת, פרק זה יתמקד בפעילויות המתקיימות במרחב הימי בלבד, ובעיקר באלו המתקיימות רחוק 
נרחבות יותר מאלו הנדרשות עבור הפעילות בקו החוף )כגון  יותר מקו החוף )שייט, צלילה(, ודורשות תשתיות

 שחייה או שיט בסאפ(.  

בחינת היקף המשתמשים בים למטרות ספורט ונופש מלמדת על עניין הולך וגובר בשימוש במרחב הימי  
 למטרות אלו. 

הלאומית  היקף הפעילות הגובר, תחומים אלו אינם מנוהלים כמכלול ברמההפוטנציאל, החשיבות ולמרות 
 הימי הספורט מיכך למשל, תחוומבוזרים מבחינת הסמכויות בין משרדי ממשלה שונים ורשויות מקומיות. 

 רספ"ן  נמצאת באחריותהתשתית הפיזית הנדרשת בעוד שוהספורט, התרבות בסמכות משרד  םהינוהצלילה 
כאמור קיים קושי ליצור )החינוך הימי הפורמאלי . סמכויות במשרד התחבורה)רשות הספנות והנמלים( ש

נראה כי בהעדר  .ורשויות מקומיות טחוןימשרד הב, לקות בין משרד החינוךומחהפרדה בין ספורט וחינוך ימי( 
 לרווחת הציבור אינו מיטבי.  בתחומים אלו ניהול מרכזי ברמה הלאומית, ניצול המשאב הימי  ראיה כוללת ו

 , בהתאם לתשתיות הנדרשות להן: פנאי והנופש לשלוש קבוצותניתן לחלק את פעילויות הספורט העממי, ה

: ציבור נרחב עושה שימוש בחופי הים למטרות פעילות פעילויות שאינן דורשות תשתית פיזית כלשהי •
 גופנית מגוונת שאינה דורשת תשתיות )מלבד קיומו של חוף נגיש ונקי(. 

פעילויות הספורט העממי וההישגי   :מיתפעילויות הדורשות תשתית בסיסית על החוף, ללא תשתית י  •
כמו מועדונים שונים לענפי הספורט שאינם מחייבים תשתיות מיוחדות כגון: גלישת גלים, רוח, סאפ 

פועלים באופן מיטבי באמצעות תשתיות חופיות  ,העוסקים בהדרכה ובפעילות ,וכד'. מועדונים אלו
 מבנים בשטח מצומצם לאחסנה, תפעול והדרכה.  -קבועות 

: פעילויות השייט לסוגיו, הצלילה וכן החינוך הימי והספורט פעילויות הדורשות תשתיות על החוף ובים •
פרטית. ההישגי. פעילויות אלו נעשות לרוב במסגרת מאורגנת )דרך מועדונים( ולא במסגרת 

 התשתיות הנדרשות לקבוצה זו של פעילויות הן: 

o   .מקומות עגינה במעגנות, לכלי שייט קטנים לספורט 
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o   ,תשתיות נלוות לפעילות במעגנות: כיתות לימוד, מחסנים לכלי שיט וציוד, שטחים תפעוליים
 חניה וכד'. 

o  ירידה לים, שלא במעגנות, המאפשרות הורדת כלי שייט לים )כלי שייט  גישה וקיומן של נקודות
מחייבות גישה מוסדרת לרכב, מדרון הורדה ומסדרון  –קטנים המאוחסנים באופן פרטי ביבשה( 

 מופרד מרוחצים.  שייט 
 

 קווי מדיניות   .2

 לפעילויות ספורט, פנאי נופש במרחב הימי  מדיניות  2.1

מגוון פעילויות פיתוח כוללת ל מדיניות ארציתתפעל לגיבוש הועדה הבין משרדית למרחב הימי  . א
החל מחינוך ימי וספורט חובבני ועד לספורט  הספורט, הפנאי והנופש בחופי ישראל ובמרחב הימי

 השונות  הפעילויות לצורך הדרושים הפיזיים צרכיםמכלול הל היתר בין תתייחס זו מדיניות. הישגי
 של  רב מספר ידי על הפיזיות בתשתיות יעיל שימושצורך ל להפעו שיתופי יצירת לעידוד כליםול

   .משתמשים

, בהתייעצות רחבה עם בעלי העניין, את מכלול תבחן הועדה הבין משרדיתבגיבוש המדיניות 
 הנושאים, ביניהם: 

הצרכים הפיזיים  מיפוי הפעילות הקיימת בתחומי החינוך והספורט הימי בישראל,  •
 פעילות הקיימת והגדרת היעדים להתפתחותה. ההנדרשים לצורך קיומה של 

 מיפוי היקף המשתמשים וסוגי הפעילויות למטרות פנאי ונופש בחופים ובים.   •

חופים בהם ימוקמו תשתיות  מיפוי וניתוח האפשרות להפריד בין חופי רחצה ונופש, לבין •
   ספורט ימי.

 זיהוי הכלים והתמריצים הנדרשים בכדי לעודד את ענפי הספורט הימי בישראל.   •

המלצות לניצול יעיל של המשאבים הפיזיים והתשתיות בים ובחוף הנדרשים למכלול  •
 פעילויות החינוך הימי והספורט, סדרי עדיפות ושלביות. 

 תשתיות ביבשה עבור פעילות ימית של שיט וצלילה.  לאיחודבחינת האפשרויות  •

בחינת האפשרות לאיגום כלל המשאבים הנדרשים לפעילות החינוך והספורט הימי  •
 תקציב עירוני(.  אגודות ספורט ומשרד התרבות והספורט, )משרד החינוך, 

הקיימות על חשבון בחינת האפשרות להגדיל את פעילות החינוך והספורט הימי במעגנות   •
 . מקומות עגינה פרטיים

הקמת מקומות אחסנה ביבשה )אחסנה יבשה( לכלי שייט שאינם פעילים או שפעילותם  •
 מועטה. 

לפעילות ספורט ונופש ימי ביחס אום הפעילות המתוכננת עם רשות הטבע והגנים ית •
 . ושמורות טבע בגנים לאומיים

לכל רשות מקומית השוכנת לצורך יישומה  פעולה תכניות יוכנוהכוללת,  המדיניותלאחר גיבוש  . ב
 ספורט הימי.  חינוך וב אום עם הגופים הלאומיים העוסקים בילאורך החוף, בת

 

 תשתית חיונית לעידוד פעילויות החינוך הימי, הפנאי והספורט בחוף ובים   – נקודות ירידה לחוף   2.2

מחסור בנקודות המאפשרות הורדת כלי שייט קטנים לים. כיום ישנן נקודות ירידה לחוף באשדוד, באשקלון קיים  
הארץ קיימות נקודות הורדה לכלי שיט קטנים המשמשים לאכיפה   בחוף פולג בנתניה. בצפוןו)במרינה( 

 תאפשר: והפעלתן לטובת ספורט ימי לציבור הרחב  נקודות נוספותהסדרת  22.ופיקוח

מתקיימת  )כיום  והנגשתו לקהלים נוספים של פעילות הספורט הימי משמעותיתחבה הר •
 מעגנות(. ב  בעיקר

 
 התכנית המאושרת לשמורת ים אכזיב מסדירה הקמת מדרונות הורדה. 22



   פעילות במרחב הימי | פנאי ונופש, חינוך וספורט
 

 מדיניות למרחב הימי של ישראל ': בדו"ח שלב   –מסמך מדיניות למרחב הימי של ישראל 
 64  טיוטה סופית - 2019נובמבר 

 המרחב הימי 
 ישראל   של

סירות וכלי שייט קטנים שיחנו בחניונים ביבשה    -מקומות עגינה במעגנות  ל  צמצום הביקוש •
בכך לצמצם ו נקודות הורדת כלי שיט ליםב יוכלו לעשות שימוש)לאו דווקא בקרבה לחוף(, 

 . למקומות עגינה במעגנות הנמצא במחסור הביקוש במידה מסוימת את 

 קווי המדיניות 

לכלי שייט קטנים, על התשתיות  לים נקודות ירידהפריסת בחן בראיה כוללת תמדיניות ש תגובש . א
 הנלוות להן, במטרה לעודד את הספורט הימי. 

 קווים מנחים לאיתור נקודות הירידה:  . ב

 גישה עם רכב וחניה.  אליהם קיימת שחופים  וב בחופים מופריםמיקומם עדיפות לתינתן  •

 שיקולי בטיחות הקשורים להפרדה הנדרשת בין פעילות שייט לחופי רחצהילקחו בחשבון  •
 מוכרזים או פעילים. 

ההשפעות הסביבתיות של נקודות ירידה לים ייבחנו בהתאם לאמור בפרק מדיניות למבנים  •
 ימיים וחופיים. 

טבלאות גידוד או שנדרשת הפרה  ב שעשויות לפגוענקודות ירידה  ככל הניתן לא ימוקמו •
  לצורך הקמתן. משמעותית של מצוק חוף טבעי 

נקודות ירידה בחופים חוליים, תיערך היוועצות עם רשות הטבע והגנים לעניין   שימוקמוככל   •
 אתרי קינון של צבי ים, ובכלל זה אפשרות לבחינת שימוש עונתי בקטעי חוף מסוימים.  

מספר נקודות ההורדה ישרתו , ובהתחשב בשיקולים תפעוליים ושיקולי בטיחות, ככל הניתן •
   .לגוף/משתמש בלעדי ולא יוגבלו ים שוניםגדול ככל הניתן של משתמשים לצרכ

 
 ספורט הצלילה ואתרי צלילה   2.3

 23הפועלים במסגרת  פעילים מהם הינם צוללים 35,000, סמכיםאלף צוללים מו 300על בישראל קיימים מ 
תרבות משרד ההרגולטור של תחום הצלילה הוא . וחופי הים האדום הים התיכון מרכזים הפזורים לאורך חופי

סובל  אך בעל ביקושים גבוהים יחסיתהצלילה הוא ענף . באמצעות הרשות לצלילה ספורטיביתספורט וה
  ספורט זה לציבור רחב יותר.ממחסור בתשתיות שיבטיחו, בין היתר, את בטיחות הצלילה וינגישו 

 , שוניות מלאכותיותמדיניות כוללת לאתרי צלילההכנת  הרשות לצלילה ספורטיבית תשלים . א
הועדה הבין  (, בהתייעצות עם גורמי הסביבה.נמצאת בימים אלו בהכנה) ופארקים תת ימיים

 .של מרכיבי המדיניות הנדרשים לכך   סטטוטוריתההסדרה  קידום הפעל למשרדית למרחב הימי ת

רי הצלילה המרכזיים כפארקים של את מעמדם פעל לעיגוןהועדה הבין משרדית למרחב הימי ת . ב
. בתחום האזורים הימיים המיועדים במסמך הרשות לצלילה ספורטיבית , בתיאום עם לצלילה

המדיניות לגנים לאומיים ושמורות טבע, יעשה הדבר בתאום עם רשות הטבע והגנים. עיגון מעמד 
הצוללים וחוויית פארקי הצלילה יכלול גם מגבלות בטיחות הנדרשות לשמירת ביטחונם של 

 הצלילה, בכל הקשור לפעילות דיג ושיט מנועי. 

במסגרת תכניות ממשק   ,הממשק בין צלילה לבין שמירת טבעבשמורות טבע וגנים לאומיים יוסדר   . ג
 הגנים הלאומיים. ללשמורות 

 .במרינות והורדה למים סירות צוללים כניסת תתאפשר .ד

    

 מקומות עגינה לכלי שייט קטנים   2.4

מעגנות מהוות תשתית פיזית חיונית למגוון פעילויות החינוך הימי, הספורט ההישגי והעממי, והן בעלות תרומה 
לפעילויות פנאי ונופש ותיירות. ניתוח המגמות לעתיד מלמד על מחסור צפוי במקומות עגינה לכלי שייט קטנים.  

 ומעגנות.  המדיניות המוצעת בנושא זה מפורטת בפרק המדיניות למבנים ימיים

תכנית המתאר הארצית למעגנות תבחן את הכלים להגדלת פעילות החינוך והספורט הימי  . א
התכנית תגדיר . תחומןבמעגנות במטרה להביא למינוף פעילות החינוך הימי והשייט הספורטיבי ב

 .פעילותה את הרחבת שיאפשרושטחי עגינה ושטחים יבשתיים בהיקפים 
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שתוכל להסמיך   ,)רשות הספנות והנמלים(  יישאר באחריות רספ"ן  לרישוי כלי שיט  הסמכותביצוע   . ב
 . םבתחום פעילות תספציפיואת איגודי השייט לבצע הסמכות 

 

 הסדרת פעולתם של אופנועי ים   2.5

לאופנועי הים נדרש סימון של מרחבים נפרדים, שכן פעילותם אינה משתלבת עם פעילות של כלי שייט קטנים  
 כנת רוחצים, צוללים ושחיינים.  אחרים ומס

בשל הקונפליקט של פעילות זו עם פעילויות ספורט ונופש ימי רבות אחרות, ובשל מספר המשתמשים  
יש לראות שימוש   ,)כולל ירידה לים בעזרת כלי רכב(  עבורה יםלתשתיות ולשטח הימי הנדרש ביחסהמצומצם 

זה כבעל עדיפות נמוכה מבחינה ציבורית. פיתוח תשתית והסדרת השימוש של אופנועי ים יעשה באזורים  
 מוטורית של ספורט ימי, שמירת ערכי טבע ומורשת.-שאינם מתנגשים עם חופי רחצה, פעילות א

 

 חינוך ימי בלתי פורמאלי   2.6

דרך אגודות הספורט הימי, וכן דרך מועדונים פרטיים. בכדי  החינוך הימי הבלתי פורמלי מתקיים כיום בעיקר 
 ,עם היבטי הנופש והפנאי הנלווים לו משולבתראייה כוללת להגדיל את היקף פעילות החינוך הימי, נדרשת 

 . הציבוריתהגדלת ההשקעה ו תשתיתיים-היבטים פיסיים

החינוך והספורט הימי הלא  הועדה הבין משרדית למרחב הימי תפעל לרכז ולתאם את פעילות . א
 . פורמאלי, למעט הפעילות בגנים לאומיים

לרבות הגדלת התקציבים המוקצים לטובת פעילותן אגודות הספורט  הגדלת היקף הפעילות של . ב
 .תיבחן בראיה כוללת של הפעילות

יש להטמיע באגודות הספורט ובמועדונים פרטיים, תכניות לימוד של חינוך סביבתי ואקולוגי  . ג
סקים בספורט ימי ותיירות פנאי ונופש ימית. בתכניות לימוד אלו יש להתמקד, בין השאר, לעו

 הסביבה הימית ושמירה על ערכי הטבע והמורשת בים ובחוף.  איכות בהקשרים של  
להשתתפות קבועה במבצעים של ניקוי חופים וסילוק את אגודות הספורט והמועדונים  יש לרתום   .ד

 פסולת מקרקעית הים. 

 

 חינוך ימי פורמלי   2.7

תשתית מהווה את ההחינוך הימי הפורמלי, המתקיים באמצעות בתי ספר ימיים ובאמצעות מרכזים לחינוך ימי,  
כח אדם מקצועי במקצועות הים. תחום זה, על אף שהינו מצומצם יחסית,   ולהכשרתלטיפוח המודעות לים 

י החברה הממשלתית לחינוך ימי, והמרכזים לחינוך  : בתי ספר ימיים המנוהלים על ידמנוהל על ידי שני גורמים
 על ידי האגף לחינוך גופני במשרד החינוך.  –ימי 

ראייה כוללת של החינוך הימי וההכשרה הימית גיבוש ל הועדה הבין משרדית למרחב הימי תפעל . א
 של מקצועות הים הנדרשים לפיתוח ענפי הכלכלה הכחולה.  

כתחום עצמאי ולהקים צוות שיכין תכנית לימודים לפתחו  יש להפריד את הימאות מהחינוך הגופני,   . ב
  .לחינוך ימילהוראת הנושא בכל המרכזים 

לתכנית הלימודים של החינוך הימי יתווספו תכנים מתאימים בתחום שמירת המערכת הטבעית  . ג
 הגברת המודעות לשמירת הסביבה הימית. והימית 

נתניה, חדרה, קריית ים  לדוגמאברשויות מקומיות נוספות )לחינוך ימי מרכזים  בחון פתיחתיש ל .ד
   (.וג'סר א זרקא

בין )  לאור הקושי בגיוס תלמידים לבתי ספר ימייםים ובמטרה לקרב קהלים נופים למקצועות ה .ה
, יש לבחון הסבה של בתי ספר (היתר משום ששניים מתוך השלושה הקיימים הינם בתנאי פנימייה

ימאות וחינוך ימי, ו/או לפתח מגמה ימית בבתי ב לבתי ספר בעלי התמחותתיכוניים ללא פנימייה, 
 הספר העירוניים הרגילים. 

 פעל לטיפוח כוח אדם מקצועי להוראת מקצועות הקשורים שרדית למרחב הימי תהועדה הבין מ .ו
 . בחינוך וספורט ימי
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 שביל הים  2.8

שביל הליכה פרויקט מוצע להקמת שביל הים הוא דוגמא לחיזוק הקשר של הציבור עם המרחב הימי היא 
שביל הליכה לאומי,    המיזם מכוון להקמתק"מ, מראש הנקרה ועד זיקים, לאורך חופי הים התיכון.    240-כבאורך  

, תוך שימת  לציבור הרחביתרום להנגשת הים וחופיו שרציף ומודרך לאורך חופי הים התיכון של מדינת ישראל, 
 ספורט ימי. ו פעילות שיטויצירת זיקה ל חיזוק המורשת והתרבות הימית ,דגש על שמירת ערכי טבע וסביבה

שבילי חוף קיימים  וחיבור ל  על בסיס תשתיות קיימות  ,בקרבה גדולה ככל שניתן לקו המיםמתוכנן  פיתוח השביל  
  שיקולי בטיחות במצבי ים שונים. התייחסות לבעה הנופית סביבתית ושפ, תוך מזעור ההוטיילות עירוניות

שויות המקומיות ורשות הטבע והגנים אשר בשטחן יעבור השביל יקבלו על עצמן את האחריות השוטפת הר
 עליו.

פיילוט ראשוני לשביל הים,  מקצת ממקטעי השביל כבר קיימים ומקצתם נמצאים בשלבי תכנון מתקדמים. 
היבטים וכן    ייבחנו העקרונות התכנוניים של שביל הים  במסגרת זובשטח המועצה האזורית חוף הכרמל.  מקודם  

 תיירותיים וכלכליים.  
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 דיג|  פעילות במרחב הימי
 

 כללי  .1

באיזון עם שימור הסביבה הימית בכלל פעילות הדיג צריכה להתקיים  .לדיג ערכים חברתיים, בריאותיים ותרבותיים
של היקף הדגה במרחב הימי של ישראל בים   שנים מתועדת הידלדלותעשרות מזה  קיום משאב הדגה בפרט.עם ו

להבטחת   ,התיכון, בד בבד עם ירידה בהיקף הדיג. פרק המדיניות לנושא הדיג מגדיר את הכללים לניהול מאמץ הדיג 
זו מבטאת מעבר מהגישה המסורתית של פיתוח ענף הדיג לשם מקסום השלל בטווח    מדיניות קיימותו לטווח הארוך.  

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

משקפות מדיניות זו, ושינו באופן דרמטי את ענף הדיג הישראלי.  הפורסמו תקנות דיג חדשות  22.12.2016 -ב
שנים, מאז נכתבה פקודת הדיג המנדטורית, נחקקו תקנות שמגבילות משמעותית את כל דייגי  80לראשונה זה 

החלה רשות הטבע והגנים לבצע את הפיקוח על הדיג,  2018במאי  23ישראל בזמן, במרחב ובשלל המותרים להם. 
 במקום משרד החקלאות. 

 

 קווי המדיניות  .2

 : הינן הדיג בים התיכוןקווי המדיניות לניהול ענף המטרות המרכזיות של 

 להבטיח את קיומו בעתיד של ענף הדיג.  •

 הנובעים מפעילות הדיג.  הסיכונים למערכת האקולוגית הימית לצמצם את •

 . משתמשים אחרים בים בין פעילות הדייג לביןקונפליקטים  לצמצם   •

 Ecosystem Based Fisheryניהול דיג מבוסס מערכת אקולוגית ) העיקרון המרכזי בבסיס המדיניות הוא 
(Management  גישה זו מציבה את הדיג כחלק מן המערכת האקולוגית ומכירה במורכבות הביולוגית, הכלכלית .

לאופטימיזציה של שלל הדיג )בשונה  מטרתה היא להביא. כמשאב מתחדש והחברתית בניהול משאבי הדגה
מצב המערכת האקולוגית, הקטנת הסיכון לנזקים בלתי ניתנים לתיקון  שיפורומאמץ הדיג. כל זאת, תוך  ממקסום(

בישראל מתקיים דיג מרובה מינים אך מעולם לא   ואימוץ גישות של זהירות מונעת במקרים בהם קיימת אי ודאות. 
בוצעו הערכות מלאי עבור אף אחד מעשרות מיני המטרה שלו. במצב של אי ודאות ומחסור במידע בסיסי זה,  

 קרון הזהירות המונעת, משמעו צמצום מאמץ הדיג בזמן ובמרחב הימי של ישראל. ימוש בע השי

 

 פקודת הדיג והתקנות    עדכון  2.1

טורים, מידע מדעי שייאסף ותוצאות ניטור להתעדכן באופן קבוע על פי אינדיקנדרשות  חלק מהתקנות  ופקודת הדיג  
 תחומים הבאים: חס ליש להתייעדכון הפקודה והתקנות לעת של השפעת המדיניות. 

 ( 2.2הקמת הגוף המייעץ, הרכבו וסמכויותיו )ראה סעיף  . א
 התייחסות לתמהיל הרצוי של שיטות הדיג בישראל  . ב
 עדכון מיני וגדלי בעלי החיים המותרים להוצאה מהים.  . ג
 הגדרת ציוד הדיג המותר בשימוש.  דיוק .ד
 אזורים סגורים לדיג וזמנים אסורים לדיג. קביעת  .ה
 ובריאות הדגה ויישום המדיניות.ניטור מצב  .ו
 . למים הכלכליים של ישראלפקודת הדיג ת יוהרחבת סמכו .ז
 .גודל הצי .ח

  

 
מ' מהחוף, איסור על דיג מכמורת בעונת   500דיג חופי בעונת הרבייה של הדגים, איסור על דיג הקפה פחות מ  המגבלות כוללות איסור על 23

ים, מכסות שלל יומיות בדיג חובבים ועוד. דיג  הגיוס )החלה מיד לאחר עונת הרביה(, מגבלות אורך חדשות שהושתו על מספר מיני דג
 40אזורי המסלע הגדולים וכן באזורים הרדודים מעומק  11המכמורת נאסר בכל השליש הצפוני של ישראל )צפונית לחוף דור(, ובדרום סביב 

הוגדל בכל ל רשתות הדיג,  המותר לשימוש  ש  (. גודל העין המזערי  1מ' בלילה( דרומית לבת ים )איור    25מ' )  30  -מ' צפונית לבת ים ורדודים מ
ספינות בחרו לפרוש עד כה(. המגבלות החדשות מהוות   חמש )אם כי רק  2017שיטות הדיג, ומהלך לרכישת וגריטת ספינות מכמורת החל ב 

 פגיעה קשה בפרנסת ותעסוקת דייגים בטווח הקצר. הטלת מגבלות דיג כה משמעותיות כרוכה בשאלות הפיצוי לדייגים.
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 הקמת גוף מקצועי מייעץ לפקיד הדיג  2.2

הקמת גוף מקצועי מייעץ לפקיד הדיג, שיכלול נציגים של האקדמיה, משרד החקלאות, רשות הטבע והגנים, 
 משרד האוצר וכן דייגים מסחריים וחובבים ויהא אחראי, בין השאר, על ההיבטים הבאים: המשרד להגנת הסביבה, 

 ייעוץ בנושאים מקצועיים, כגון: מגבלות על הדייג )בזמן ובמרחב( בכדי לאפשר ניהול בר קיימא שלו. . א
קשר עם דייגים לשם איסוף מידע על פעילותם והתייעצות עמם בשלבים שונים של תהליכי קבלת  . ב

 .ותהחלט
לדוגמא: מידע לגבי שלל ומאמץ הדיג החופי ודיג ההקפה,  באמצעות מחקר. שיש לצמצםידע זיהוי פערי  . ג

 הטונה כחולת הסנפיר. דקר הסלעים או מידע בדבר מינים רגישים כגון 
התוויית כיווני מחקר וניטור שיתמכו בתהליך קבלת ההחלטות עבור מיני מטרה נבחרים, בדגש על המינים  .ד

 ם החשובים. המסחריי 
לבין מאמץ הדיג וגורמים  ם  ביצוע הערכות מלאי ומעקב רב שנתי אחרי מצבם של מיני המטרה והקשר בינ .ה

 .  המותריםדיג ובכלל זה שיטות וציוד הדיג   ,משפיעים חיצוניים. בהתאם לכך יגובשו המלצות לניהול מאמץ
 אינדיקטורים וקריטריונים לבחינת יעילות אמצעי המדיניות שייושמו בים.  של ואימוץ  הקביע .ו
ליווי ההגבלות על הדיג בבחינה כלכלית של דרכי התמודדות עם נפילת מחירים כתוצאה מהשבתות  .ז

 עונתיות ותפיסת השוק על ידי דגי ייבוא בעונת ההשבתה. 
, שכנות ותיאום אזורי במדיניות הדיג מדינות עםקידום שיתוף פעולה מדעי אזורי עם גופים בינ"ל ו .ח

 . בהתייעצות עם משרד החוץ
 המלצות לעדכון פקודת ותקנות הדיג בהתאם למידע ולידע שיצטבר.  .ט
מסמך ן עדכוהמלצות לבישראל וודיג חובבים  ניתוח מרחבי וטכנולוגי של פעילות הדיג החופי המסחרי .י

 המדיניות.

 
 גיבוש יכולת לאכיפת תקנות הדיג   2.3

לאורך ימי  ,ת פיקוח ואכיפה יעילות, בזמן )יום/לילהושל יכול  ןקיומהתנאי הבסיסי לניהול דיג אפקטיבי בישראל הוא 
  אכיפת מדיניות הדיג בישראל  ביכולתמשמעותי שיפור  ( ובמרחב )בים ובנמל(. והחגים ובין סערות בחורף השבוע

הדיג, בין אגף הדיג ורשות הטבע והגנים, בו האחרונה חל עם חתימת הסכם שיתוף פעולה בנושא אכיפת תקנות 
קיבלה את האחריות לאכיפת תקנות הדיג. בהתאם לכך החלה יחידת האכיפה הימית של רט"ג לאכוף את חוקי  

   .רמת האכיפהותקנות הדיג והביאה לשינוי משמעותי ב

 עדכון מדיניות רישוי הדיג  2.4

על הרישוי לתחום את גודל הצי באופן שיגדיר ויגביל אפקטיבית את מספר הכלים הפעילים בצי המסחרי   . א
במקביל יש לדאוג להסדרת רשיונם של ויצמצם עודף של כלי שיט לא פעילים על ידי ביטול רישיונות דיג. 

 דייגים פעילים קבועים. 
)תוך מענה לרישיון  , כולל לדיג בחכה מהחוףבדברהחלת חובת קבלת רישיון מתאים לדיג לכל העוסקים  . ב

  .יומי או זמני שניתן להוציא בקלות לשם התנסות(
מלצות הגוף המייעץ  בהתייחס לה ,לכל שיטת דיג ביחסהדיג בעונת הרבייה של המינים העיקריים  מניעת . ג

 לפקיד הדיג. 

 
 מגבלות מרחביות על הדיג  2.5

אם יותר במסגרת תקנות )ו/או כללים( בנות פועל תחיקתי ו/או  אאל ,אסור דיג בתחום שמורת טבע ימית . א
היתר שיקבע על פי בעל סמכות ההסדרה בשמורת טבע מכח חוק גנים לאומיים, שמורות טבע אתרים  

   . לאומיים ואתרי הנצחה
רשות  בהתיעצות עם יקבעו על ידי פקיד הדיג , עד להכרזתן,טחי חיפוש לשמורות טבעהסדרי הדיג בש . ב

תינתן עדיפות להצבת מגבלות מרחביות על דייג בשטחים שהוגדרו במסמך כאזורי חיפוש   .והגנים הטבע 
   .לשמורות טבע

, בה שטחי הדיג המסורתיים של הדייגים נמצאים  (פורדיס, דור ומעגן ג'אסרשמורת טבע דור הבונים )ב . ג
הדיג את הפתרונות המתאימים  בחפיפה גבוהה עם שמורות ימיות, יבחנו ויציעו רשות הטבע והגנים ואגף 

על ידי צמצום הפגיעה בטווח הקצר ומציאת  ,להמשך פעילות הדיג באיזון עם מגבלות שמירת הטבע 
 . פתרונות שיאפשרו הוצאת הדיג משטח זה בטווח הארוך
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 לא יותר דיג מכמורת על גבי מצע קשה.  .ד
בשפכי נחלים, יקבעו על ידי פקיד ו דיוחהכללים שיחולו על דיג, בשיטות שונות, באזור סלעי, באזור ימי מ .ה

   .הדיג בהתייעצות עם רשות הטבע והגנים
   .ם יוגבלת הדיג מאיונים וסביב .ו
מבחינה   ערכיים  לצמצם פגיעה באזורים במטרה ונאסר בצפון הארץ, מהחוףהורחק  דיג המכמורת .ז

 עם שיטות דיג אחרות. לצמצם קונפליקטים  ו , להגן על מינים בסיכוןאקולוגית )כגון מצע קשה(
 יאסר דיג מכמורת באזורים בהם נמצאים אלמוגי עומק.  .ח
דיג בחכה על טבלאות הגידוד בשל רגישותן האקולוגית ולהסיט בהדרגה את פעילות דיג   צמצםליש  .ט

דרת  החובבים בחכה למזחים ייעודיים שיוקמו על מבנים ימיים קיימים וחדשים. בד בבד עם פיתוח והס
 טבלאות גידוד. על דיג הנקודות דיג בטוחות על מבנים ימיים, ניתן יהיה להגביר את מגבלות 

יש להחיל את פקודת הדיג גם על המים הכלכליים, בכדי לאפשר את הניהול של משאבי הטבע ופעולות  .י
 אכיפה. 

ודיג חובבים  אגף הדיג במשרד החקלאות יקדם ניתוח מרחבי וטכנולוגי של פעילות הדיג החופי המסחרי  . יא
מדיניות למרחב הימי של ישראל  עדכוני מסמך הב  בישראל ואזורי דיג מועדפים ויתאם את שילובו במדיניות

 בים התיכון.

 
   דיג מכמורת  2.6

המשתמשים במרחב הימי, וההשפעות השליליות של ענף זה על  דיג המכמורת יוצר התנגשות וקונפליקטים עם רוב  
 הסביבה הימית יחד עם ריבוי שלל הלוואי, עומדים מול תועלות צנועות של הענף.

לאור ההקצאה הצפויה של שטחי ים רחבים למשתמשים נוספים במרחב הימי )חקלאות ימית, תשתיות, אזורים  
  40%- כבדן של  ו)שמשמען א  העדכניותבמגבלות המרחביות שנקבעו בתקנות הדיג  וימיים מוגנים, פנאי ונופש ועוד(  

   משטחי דיג המכמורת(.

להפסקתו, בין השאר, באמצעות תיקון התקנות. במקביל, יש עד  יש להמשיך ולצמצם את דיג המכמורת . א
 לשקול מתווה פיצוי מתאים לדייגי המכמורת. 

שטחי חיפוש כבאזורים שהוגדרו במסמך המדיניות בשלב ראשון  ,צמצום נוסף באזורי דיג מכמורת יהיה . ב
 ם שהוגדרו כשטח ימי מיוחד. שטחי ב  ,בשלב שני בהתאם לצורךו ,שמורות טבעל

 בתה עונתית של דיג המכמורת בעונת הגיוס.תבוצע הש . ג
 

 מזעור קונפליקטים בין הדיג לבין פעילויות אחרות בים  2.7

לבטיחות השייט בנתיבי השיט ובכניסה תיאסר הפרעה , )רשות הספנות והנמלים( בתיאום עם רספ"ן . א
סימון סירות דיג בהתאם לכללי הסימון  יחויב , ולנמלים, לדוגמא, דייג רשתות ומערכי חכות )ציוד נייח(

 .  IMOהבינלאומיים של 
 הסגורים.  הביטחוניים פעילות הדיג תתבצע בהתאמה למגבלות מערכת הביטחון בשטחים  . ב
בקרבה לחופי הרחצה בהתאם לתקנות וב  סירות דיג  למניעת פגיעה בצוללים ומתרחצים יש להימנע משיט   . ג

 יט. יולסמן כיאות במים אזורים אסורים לכניסת כלי ש שיט, לבצע תיאום עם רשויות עירוניותה
ותאפשר אכיפה   צנרת הגזהעלול לסכן את  שתאסור דיג תקינה /יפעל לקידום חקיקה אנרגיהמשרד ה  .ד

 . מתאימה
 

 דיג חובבים  2.8

שילובו במערכת הניהול של ו, של דיג החובבים חשיבות הכלכליתהיקפי הפעילות והבגידול שנים האחרונות חל ב
  כוללות שתי מגבלות על דיג החובבים:תקנות הדיג  .בהיבט הכלכלי ובהיבט האקולוגי נדרש הדיג

 . ליום דגים מקסימום 2ק"ג או   5משקל מירבי: -מספר . א
 .חובת רשיון דיג מספינה שמספר החכות בה עולה על שלוש חכות . ב

 נוספת של הנושא.לאור הגידול בהיקפי הפעילות, פקיד הדיג יבחן את הצורך בהסדרה 
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 היבטים של מימון ניהול הדיג  2.9

, לצמצום הצי, לתמיכה בצי הקיים  ניטורלשם ניהול הדיג יש להקצות תקציבים לאכיפת התקנות, למחקר ו . א
 ולפיצוי הדייגים.  

החינוך האכיפה, קרן ייעודית לניהול הדיג והדגה, שמטרתה לקדם את הניהול, המחקר,  תיבחן הקמת . ב
   הקרן תתבסס, בין השאר, על אגרות שיוטלו על כלל ציבור הדייגים.וההסברה בנושא. 

הטלת מכלול המגבלות המרחביות, על שיטות דיג, הציוד ומגבלות תקופתיות בזמן, מחייבת הסדרת  . ג
הכלכליים של פיצוי הדייגים, בין השאר, במטרה לאפשר את המשך פעילותו של ענף הדיג גם  ההיבטים 

 בתקופות ההשבתה.
 נוהלי התמיכה בחידוש ועדכון כלי השיט של צי הדיג. עדכון את  בחוןליש  .ד

 

 מזעור הפגיעה במיני דגל ובמינים בסיכון   2.10

 . מינים שהומלצו להכרזה כערכי טבע מוגנים / מינים בסכנת הכחדהעדכון רשימת היש לבחון מעת לעת  . א
 בין אכרזת ערכי טבע מוגנים באחריות רשות הטבע והגנים לבין המוגדר בפקודת הדיג.  להתאיםיש  . ב
פקיד הדיג בשיתוף רשות הטבע והגנים, יבחנו עדכון תקנות הדיג ביחס לטכנולוגיות וציוד דיג המאפשרים   . ג

 צמצום הפגיעה במינים ימיים מוגנים.  
תחנות מוצאי מים של , אסדות גז ונפט :כגון ובטאים ש לאסור דיג באזורים שמתאפיינים בריבוי כרישיםי .ד

 חוות חקלאות ימית.   או כח
 

 פיתוח צי הדיג   2.11

יש לפתח ולתמוך בטכנולוגיות דיג שהשפעתן על הסביבה נמוכה כגון: דיג במים עליונים, שאינו פוגע בבית   . א
 הגידול הקרקעי, וזאת על ידי פיתוח שווקים מתאימים לדגי המים העליונים בישראל. 

 . וכלי השיט שלהם  של דייגים מסחריים מקצועית יש לבחון את האפשרות לפתח ולעודד הסבה . ב
 . של כלי השיט המשמשים לדיגעגינתם, פעילותם והספנתם לתשתיות חופיות הקמת דם לק יש . ג

 

 חינוך והסברה  2.12

חינוך והסברה הם פן משלים ובעל חשיבות רבה לכלי האכיפה. בד בבד עם הקמת מערך אכיפה יעיל, יש לתמוך 
 ולעודד יוזמות ממלכתיות ועצמאיות לחינוך ציבור הדייגים לשמירה על הדגה.  
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 מפת דיג  :8איור 
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 קרבונים-הפקת הידרו|  פיתוח במרחב הימי
 כללי  .1

הימית קרבונים )גז טבעי ונפט( בים, הינה בעלת חשיבות כלכלית ואסטרטגית לאומית. הפעילות -הפקת הידרו
 בתחום זה כוללת מרכיבים משלושה סוגים:

 אסדות טיפול והפקה, צנרת וכבלים מסוגים שונים, מערכי בארות. –מרכיבי תשתית קבועים   •

סקרים שונים, קידוחי חיפוש, עבודות להקמת מרכיבי התשתית הקבועים, תפעול   –  פעילות ועבודות ימיות •
 ותחזוקה של מערכי ההפקה. 

עורף יבשתי לצרכים לוגיסטיים ברציפי מעגנות ונמלים )ראה התייחסות בפרק  –מרכיבים לוגיסטיים  •
 העוסק במבנים ימיים וחופיים(. 

שראל הקשורות בשימוש בגז טבעי, מיוחסות לפעילות החיפוש במקביל לתועלות הכלכליות והסביבתיות למדינת י
קרבונים השפעות סביבתיות בהקמה, בתפעול השוטף ובמקרה של תקלה משמעותית ואירוע  -וההפקה של הידרו

 זיהום בשמן.  

 , שונותקרבונים עלול להיגרם מסיבות -זיהום מי הים בשמן כתוצאה מאירוע משמעותי במערך חיפוש והפקת הידרו
והוא נוסף על הסיכון הקיים של אירוע זיהום בהיקף דומה, שמקורו בתאונה ימית של כלי שיט העוסקים בהובלת 

בקנה מידה גדול של זיהום ים בשמן, מהווה איום על הסביבה הטבעית ועל שורה של פעילויות אנושיות   דלקים. אירוע
חקלאות ימית ועל  פיות, הפקת מזון מהים באמצעות דיג אובים כגון: התפלת מי ים, ייצור חשמל בתחנות הכח החו

 חופים.  בניצול משאבי הים לשימוש ענף התיירות, הספורט הימי והנופש 

ההשפעות הסביבתיות של המשך הרחבת פעילות הסקטור על הסביבה הטבעית במרחב הימי בעתיד,    כדי לבחון את
קיימת ו ,מפת רישיונות חדשה (2019) , פורסמה לאחרונההוכן סקר אסטרטגי ממוקד ע"י משרד האנרגיה. בהמשך

 פעילות לעידוד יוזמות לחיפוש גז ונפט.

 

 רגולציה  .2

 כללי  2.1

מעניק לממונה על ענייני הנפט סמכויות  ש  1952-חוק הנפט מ קרבונים מתבצעת מכוח -הפקת הידרו
המצב  ניתוח נרחבות בהיבטים של תכנון, סביבה, פיקוח על הפעילות והענקת רישיונות חיפוש וחזקות. 

 מרכזיות:סוגיות ארבע  ציףהקיים מ 
 

 ממשק עם משתמשים נוספים בים:   . א 

ם המשתמשים  אום עיהענקת רישיונות חיפוש והחזקות, המתחייבות מהם, מתבצעת ללא חובת ת
. באופן זה הוענקו רישיונות חיפוש )למעט מערכת הביטחון ורספ"ן במקרים מסוימים(  האחרים בים

בהם מתקיים מגוון גדול של פעילויות ומשתמשים מסקטורים נוספים )ספנות,  ,במרחבי ים גדולים
 אנרגיה, חקלאות ימית, דיג(.  

חיפוש/הפקה בשטח ל  בלעדיתזכות מוקנית  לבעל הרישיון/חזקה ,מבחינת הדין הישראלי הקיים
 קיימת מגבלה על זכות חיפוש או הפקה של גופים אחרים באותו השטח.  - כלומר ,הרישיון/החזקה

מ' אזור בטיחות  500מגבלות בטיחות. לפי הדין הבינלאומי, ככלל, מותר לקבוע עד כמו כן, חלות 
 מסביב לאסדות.  

ר מכן חזקה בשטחים של מאות קמ"ר בים, מעניקים לבעל הרישיון/חזקה מעמד מתן רישיון ולאח
בנוגע לחיפוש והפקה בלבד, ואינו מקנה סמכויות או מונע שימושים נוספים בתחום שטח   בשטח 

   .רישיון/חזקה

 ,אינה כוללת, בשלב זה, שטחים בתחום המים הריבוניים. למרות האמור נוכחיתמפת הרישיונות ה
מני שאלה לגבי האפשרות העתידית של שימושים שונים לבצע פעילות או פיתוח בתחום נותרו סי

 רישיונות וחזקות.
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קרבונים היא אחת הפעילויות האנושיות הבודדות והממשק  -במים הכלכליים, פעילות סקטור ההידרו
השיפור  בראייה לטווח הבינוני והארוך, עםאולם  .עם משתמשים אחרים כמעט ולא מתקיים

 אום.  ישימושים עתידיים המחייבים את הסדרת הת יתכן ויתווספוהטכנולוגי והידע במרחב זה, 
 

 הליכי תכנון להקמת תשתיות גז טבעי ונפט:  . ב 

ביצוע פעילות קידוח לחיפוש נפט או גז טבעי בתחום המים הריבוניים כוללת כיום הליך אישור של 
את הועדות המחוזיות נעדרות    .ראות חוק התכנון והבניהועדה מחוזית במתווה תכנוני של סטייה מהו

  גז ונפט בים.  והפקת חיפושיללאישור תכניות הנדסיות  ההתמחות והידע הייחודיים הדרושים
 במרחב הימי.  ןפרק ניהול ותכנו ורא בנושא תכנוןלהמלצות מפורטות 

סביבתי( ע"י הממונה על ענייני הקמת תשתיות גז ונפט במים הכלכליים מאושרת )ביחד עם מסמך  
 הנפט לבדו.

 
 רגולציה סביבתית:  . ג 

במים  כרגולטור משמש גם  הממונה על ענייני הנפט, במסגרת סמכויותיו בחוק הנפט והתקנות,
הכלכליים המאשר את הקמת המתקנים, את המסמכים הסביבתיים ואחראי על ההיבטים  

סוכמו נהלי עבודה מחייבים בעניין זה בין המשרד  2012החל משנת . הניטורהיבטי הבטיחותיים ו
להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה, לבחינות סביבתיות וחוות דעת על המסמכים הסביבתיים. בהתאם  
לנוהל זה, פעילות חיפוש מאושרת על ידי הממונה, לאחר התייעצות ותיאום עם המשרד להגנת 

ולאחר  (סביבתי ניטור רקע ומסמך)תיים הנדרשים הסביבה בהקשר לאישור המסמכים הסביב
משמש  בהם הוא בהיבטים , המשרד להגנת הסביבהשהתקבלו אישורים נוספים המצויים בסמכות 

מתן היתרי הזרמה לים, לעניין היתרי פליטה, היתרי רעלים ואישור תכניות חירום רבות ל  ,רגולטורכ
 לזיהום הים. 

 
 ש וההפקה: פיקוח על הבטיחות של מערכי החיפו  . ד 

חוק הנפט ותקנותיו מקנים לממונה על ענייני הנפט גם את הסמכות הבלעדית לפיקוח על פעילות 
ובטיחות המתקנים. לקחים שעלו מבחינת תאונות ואירועי בטיחות וזיהום ים זיהו את החשיבות של 

שבמקומות  נמצא ,חד עם זאתי הפרדת סמכויות אלו בחלק גדול מהמדינות המפותחות בעולם.
יחד  כשתגבר הפעילות. לבהם הפעילות מצומצמת הפרדת הסמכויות תידרש בשלב מאוחר יותר, 

, נמצא במקרים מסוימים כי קיימת חשיבות שהסמכויות תהינה תחת הגורם הקובע את עם זאת
המדיניות )שר( כפי שקיים בארה"ב ונקבע באוסטרליה כלקח מאירוע זיהום ים גדול )אירוע 

 מונטרה(. 
 

 קווי המדיניות לנושא הרגולציה של גז טבעי ונפט בים:  2.2

 הסמכות:  . א 

 קרבונים יישאר בסמכות משרד האנרגיה. -נושא ההידרו

 
 הענקת רישיונות חיפוש וחזקות והתאום עם משתמשים שונים:  . ב 

להענקת זכויות נפט. הענקת זכות  , שנקבע בסא"ס,ק"מ מהחוף הוא הקו המינימאלי 7קו  •
ובהתייעצות עם ועדת   תכנוןהמוסד אישור  תינתן לאחר ק"מ מהחוף  7-נפט בטווח הקטן מ 

 "ס. אההיגוי של הס

מכיוון שבאזור הכלכלי הבלעדי ובמדף היבשת ישנן זכויות נוספות למדינות אחרות )כמו  •
רישיונות וחזקות, במטרה לצמצם את  הנחת כבלים וצנרת(, נדרשת בחינה, טרם הענקת 

  פוטנציאל החשיפה למחלוקות בזירה הבינלאומית.
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 תכנון ורישוי להקמת תשתיות במים הריבוניים:  . ג 

 "יםהולבתחום שיפוטה תהיה  ,בהתאם לאמור בפרק מדיניות ניהול, תאום ותכנון המרחב הימי
להרחבה ראה פרק  .החקיקה הקיימת, בנוסף על סמכות היחידה לאישור תכנית ולמתן היתריםה

 ותכנון המרחב הימי.  , תאוםמדיניות ניהול
 

 להקמת תשתיות במים הכלכליים:   שיפור התיאום עם משתמשים נוספים ותכלול תכנוני טרם  . ד 

פורום מצומצם של  עם יבוצע תיאוםגז ונפט במים הכלכליים  לעת אישור תכנית פיתוח לפעילות
 ותכנון המרחב הימי.  , תאוםמדיניות ניהול. להרחבה ראה פרק הול"ים

 
 קבלת החלטות תכנוניות בנוגע להשפעות סביבתיות של מרכיבי תשתית הגז הטבעי והנפט:  . ה 

בתחום המים הריבוניים יתקבלו החלטות לגבי אישור קווים ומתקנים להפקה וחיפוש של גז בים, וכן  
  שפעות סביבתיות שליליות, ע"י בחינת התנאים הסביבתיים של הפעילות והאמצעים לצמצום ה

 )ראה פרק התכנון(. הול"ים

הגוף המתכלל והמתאם את מגוון השימושים   )בפורום מצומצם(  תהיה הול"יםבתחום המים הכלכליים  
של מרכיבי תשתית הגז הטבעי ייבחנו   השפעות סביבתיות.  ותכנון(  , תאום)ראו פרק ניהול  והפעילויות

 על ידי משרד האנרגיה בהתיעצות עם המשרד להגנת הסביבה. 

קרבונים ייבחן הצורך בעדכון -הפעילות הימית של סקטור ההידרוכל ובעתיד תהיה התרחבות של כ
חקיקה, שתאזן בין סמכויות המשרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה, בכל הקשור להליך הערכת 

 במים הכלכליים.  ההשפעות הסביבתיות של חיפוש והפקת גז ונפט
 

 פיקוח על הבטיחות של מערכי החיפוש וההפקה:  . ו 

עדכון סמכויות ב בחן את הצורךתמנה צוות מקצועי שי ההיגוי הבין משרדית למרחב הימיועדת 
 . מליץ על שינויים ככל שיידרשויו בהתאם לשינויים בהיקף וסוג הפעילויות במרחב ,הפיקוח

 

 קרבונים על הסביבה הימית הטבעית - השפעות פעילות ההידרו  .3

 הערכות לאירוע משמעותי של זיהום ים בשמן:  3.1

במסגרת שטר החזקה נדרש היזם, ע"י הממונה על ענייני הנפט, להגיש ערבויות וביטוח למקרים שונים,  
כולל למקרה של אירוע זיהום ים. במקביל נדרשים מהיזם גם הכנת מודלים של פיזור, עמידה בתקנים  

 ודרישות נוספות לצמצום הסיכון. 

 להסדיר את הנושא בחקיקה. כחלק מהיערכות מדינת ישראל לאירועי זיהום ים, יש 

בחון  הערכות ישראל לאירועי זיהום ים מחייבת לקרבונים, - לאור הגידול בפעילות סקטור ההידרו ,עם זאת
לעגנה  שנועדה לתת מענה לאומי להערכות ותגובה לאירועי זיהום ים, ,התלמ"ת הצורך בעדכוןאת 

 ולתקצב בהתאם את ההערכות הנדרשת לטיפול באירועי זיהום ים.   בחקיקה ראשית
 

 קרבונים על המרחב הימי: - צמצום השפעות סביבתיות של פעילות סקטור ההידרו  3.2

הסקר האסטרטגי הסביבתי לחיפוש והפקה של נפט וגז בים עסק, בין היתר, בזיהוי אזורים בעלי רגישות  
רחב הימי והציע כללים להגנה עליהם ביחס לפעילות ההידרוקרבונים במסקטור סביבתית לפעילות 

 הפיתוח, ובכך תרם תרומה רבה לידע הקיים וכבסיס חשוב לקבלת החלטות. 

כחלק מההליך התחרותי, הדרישות ברישיון והתנאים בשטר   האנרגיה  הכללים גובשו ועוגנו בדרישות משרד
 . החזקה
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 מחקר ומידע  .4

 הקידוח וההפקה:  פעילות מחקרית על אסדות   4.1

בעת מתן שטר החזקה והרישיון מומלץ שהממונה על עניני הנפט, בהתייעצות עם גורמים מובילים 
בחן הקמת שיתוף פעולה בין מפעילי אסדות וחוקרים ימיים מתחומים שונים ע"י מתן אכסניה  י  ,באקדמיה

חקר הימי, שאינן קיימות למחקר על האסדה. שיתוף פעולה כזה יכול לפתוח אפשרויות חדשות בפני המ
 כיום. 

 
 

 שיתוף מידע  4.2

כללים לשיתוף מידע גולמי ומעובד של סקרים ונתונים ה אתהממונה על ענייני הנפט יקבע ויפרסם   . א
 .  בהתאם לצרכים ולמגבלות הקיימיםשהוגשו לו במסגרת הבקשות לקבלת רישיונות וחזקות, 

גם נתוני ניטור המתבצע במסגרת הדרישות מבעלי הרישיונות והחזקות, וכן  במסגרת זו יפורסמו . ב
ו כחלק מהליכי תכנון ותכניות ניהול מסמכים סביבתיים ותסקירי השפעה על הסביבה שבוצע
 סביבתיות לפרויקטים בים )יוצגו נתונים גולמיים ומעובדים(. 

בעלי קווים ומתקנים ימיים )קיימים ומתוכננים( יעבירו למרכז המידע הימי הלאומי תיאור מפורט  . ג
 אודות הקווים והתשתיות הנלוות להם בים. לרבות לאחר הקמה, ומידע ספרתי, 

 פרק ניהול והנגשת מידע. ראו להרחבה  .ד
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  24חיפוש והפקה: גז טבעי ונפטמפת  :9איור 

 
 , ידוע שקיימת שכבה מעודכנת של פריסת הרישיונות והזיכיונות, שטרם התקבלה במנהל התכנון 2018נכון לנובמבר  24
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 קווי תשתית |  פיתוח במרחב הימי
 

 כללי  .1

במרחב הימי של ישראל בים התיכון קיימים עשרות קווי תשתית ימיים מסוגים, קטרים ואורכים שונים, המהווים 
 חלק חשוב במערך התשתיות האסטרטגיות של המדינה.

 ניתן לסווג את קווי התשתית לשלוש קבוצות עיקריות: 

נלווית להולכת גז טבעי, קונדנסט, צנרת לאספקה, צנרת  להולכת הידרוקרבונים. לדוגמה: צנרתצנרת  ( א
 , צנרת להולכת גפ"מ, צנרת להולכת דלקים. למערכת אספקת הגז הטבעי 

צנרת ימית של מתקנים יבשתיים ויניקת/סניקת מי ים. לדוגמה: צנרת יניקת מי ים ומוצא רכז התפלה של  ( ב
 ,, שפכים מטופלים, מקשרים של תעשייהצנרת מוצא לתמלחותאו בריכות דגים,    מתקנים להתפלת מי ים

 . וניקוז נגר בוצה
לדוגמה: כבלי תקשורת אינטרנט פנים ארצית ובינלאומית, כבלי בקרה  .ימיים-קווי תקשורת ומתח תת ( ג

 ושליטה על בארות גז טבעי ונפט, כבלי מתח גבוה )בתכנון(. 

קרקעית הים או טמונים בתוכה. ישנם קווי תשתית שצפים על פני הים או שנמצאים  קווי התשתית נחים על 
  ות הנמצאות על קרקעית הים ובחוף. בעמודת המים, ומטרתם לחבר מתקנים הנמצאים על פני הים אל תשתי

אחודה לקווים השונים  מכנה משותף המאפשר להגדיר מדיניות  קייםלמרות השוני בין סוגי הקווים הימיים, 
  במרחב הימי.

ניתוח המצב הקיים ומיפוי קווי התשתית השונים במרחב הימי העלה כי נדרשת מדיניות ברורה לפעולות של 
התווית קווי תשתית בים, שאינה מתוכננת בתיאום עם וכי  תכנון, הנחה, תפעול ונטישה לכל אורך "חיי הקו"

. קווי המדיניות ף השטח הימי לניצול עתידיוהמשתמשים השונים, מייצרת מגבלות תכנון קשות ופגיעה בהיק
 בארבעה תחומים מרכזיים:  להלן מתמקדים

 תכלול, תכנון ורישוי קווים במרחב הימי  . א
 עקרונות לתכנון והתווית קווי תשתית בים  . ב
 עקרונות להקמה, הפעלה ונטישה של תשתיות קוויות בים . ג
 הסדרת המצב הקיים  .ד

 

 ורישוי קווי תשתית במרחב הימי , תכנון  סמכויות גיבוש מדיניות  .2

 במים הכלכליים:  . א

  "ים הוליחוייב בהליך היוועצות עם פורום מצומצם של  באזור הכלכלי הבלעדיתכנון קווי תשתית  •
 ותכנון(.  , תאוםפרק ניהולראו )

הפורום המצומצם של הול"ים לתאום תכנוני )התייעצות( במים הכלכליים, בו חבר גם משרד  •
 בהתאם לעניין. עצות, וובהליך ההיאת הנהלים להגשת המסמכים יקבע   האנרגיה,

  
 במים הריבוניים: . ב

 ,מוסד תכנון ימית בסמכות תכנית כל קווי התשתית בתחום המים הטריטוריאלים יחויבו באישור •
 )בכלל זה תקשורת, חשמל(. והבניה  על פי חוק התכנון

תשתיות קוויות הליכי עבודה לתכנון ורישוי  יקבע ,שיוקם באמצעות תיקון לחוק התו"ב ,ל"יםהו •
   , במים הריבונים.ימיות לסוגיהן

ללא שיקול תכנוני וייצרה פריסה המגבילה את  בעבר פריסת כבלי התקשורת התת ימיים בוצעה •
 ו במסגרת  תכנוני לקווי תקשורתהליך  קידום  שיחייב  חקיקה  שינוי  לקדם    ישהפיתוח במרחב הימי.  

 יבחן גם הצורך בהעתקת כבלים קיימים. 

 יכלול, על פי העניין, את המסמכים הבאים: במים הריבוניים תשתית ימי ויתכנון קו •
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 לשלב התכנון:
o מבנים ימיים, פעילות ימית ומשתמשים נוספים. ,  אום עם תשתיות קיימות ומתוכננותית 
o התשתית המבוקשת. של כללי  הנדסי תיאור 
o  מפעילות אנושית ומתנאים פיזיים. של הסיכונים ניתוח 
o אזור ההנחה המתוכנן מיפוי, סקרים גיאופיזיים וגיאוטכניים מפורטים של 
o   פרשה טכנית שתתאר את אופן ביצוע העבודות הימיות והחופיות, את המאפיינים

ת השפעות ההנדסיים של הצנרת, אופן השימוש בה, והאמצעים שינקטו למניע
 סביבתיות שליליות. 

o בחנו הסיכונים לפגיעה בקו הימי עקב כוחות י בצנרות בעלות פוטנציאל זיהום ים, י
הטבע, תאונות ימיות וכשלים מכאניים, ויוצעו פתרונות למניעתם ולצמצום הסיכונים  

 לרבות תכנית חירום לטיפול באירוע זיהום. 
o אולוגיי סקר ארכ 
o מסמך סביבתי   
o  תכנית להנחת קו תשתית ימי תכלול הוראות להגשת חוות דעת  -פינוי נטישה או

סביבתית עם תום השימוש בצנרת, הכוללת מיפוי עדכני, מידע על מצב הקו -הנדסית
 ובחינת חלופות לפירוק או נטישה.

 
 :יידרשו, לפי העניין לשלב הרישוי

o נוהל תחזוקה 
o תכנית ניטור לשלב עבודות ההקמה והתפעול 
o תכנית שיקום שתיושם עם השלמת הנחת הקו הימי 
o  תכנית ביצוע ומיפויAs Made .תוגש בתום הקמת קו תשתית ימי 

 

 של קווי תשתית בים ונטישה  הקמה  ,  ת תכנון עקרונו  .3

 כללי  3.1

למכלול האזורים הימיים   ביחסהניסיון מלמד כי התווית קווי תשתית בים, שאינה מתוכננת בתיאום ו
 והמשתמשים השונים מייצרת מגבלות תכנון קשות ופגיעה משמעותית בהיקף השטח הימי לניצול עתידי. 
קיים קושי להצמיד קווי תשתית ימיים, בניגוד ליבשתיים, שכן העבודות הימיות מחייבות מרווחי ביטחון 

 גדולים יותר הגדלים והולכים ככל שעומק העבודות גדל.
פתרון הנפוץ ביבשה לאיחוד תשתיות במסדרון אינו מומלץ כגישה תכנונית במים הרדודים, מהסיבות ה

 הבאות:

ככל שהעומק גדל, נדרשים מרחקי בטיחות גדולים יותר בין הקווים ולכן צורת המסדרון הניצב לחוף  •
 היא של קונוס ולא של רצועה.

לתכנון תוואי קצר ככל הניתן בין שתי הנקודות בהיבט הבטיחותי והסביבתי של שרידות הקו יש יתרון   •
 אותם הוא מחבר. הרצון להצמיד תשתיות עלול להאריך את תוואי הקווים.

תכנון מסדרון קווי תשתית בקרבת החוף מחייב הנחת תשתיות במקביל או בשלביות מתואמת על  •
 ציר הזמן. 

את הסיכון לפגיעה בקווים, לרבות  ותשל קווי תשתית צמודים במסדרון מגדיל עבודות הקמה •
 ההשלכות הנגזרות מכך בדבר הסיכון לסביבה הימית הטבעית. 

 

 המדיניות לתכנון קווי תשתית בים   קווי 3.2

פעל, בתיאום ועבודה ת הועדה הבין משרדית למרחב הימי -מדיניות אינטגרטיבית לקווים ימיים  . א
  גיבוש מדיניות אינטרגטיבית וארוכת טווח משותפת עם הגורמים המוסמכים ובעלי הקווים, ל 

תכנון, צמצום קונפליקטים בין . המדיניות תהווה בסיס לקבלת החלטות, במרחב הימי לקווים 
   בין השאר: תכלולתשתיות, תאפשר ייעול פיתוח התשתיות הימיות ו

 התייחסות לכל משך חיי הקו ולכל סוגי הקווים  •
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 א'  4.2מיפוי המצב הקיים והמתוכנן כמפורט בס'  •

 עקרונות לתכנון והתווייה של קווים ימיים שונים והתיאום הנדרש עם משתמשים נוספים בים  •

; כללים לביצוע חציות של קווים שונים  :לים לצמצום קונפליקטים בין תשתיות שונות, ביניהםכל •
כללים להעתקת  ;  כללים לצמצום הסיכון לפגיעה בתשתיות כתוצאה מעבודה בקרבת תשתיות

 קווים ימיים 

 כללים הנוגעים להטמנת קווים, חפירה, וכיסוי בחול •

 עקרונות בטיחות וכללים לתפעול •

 ניטור ובקרה על מצב הקוויםעקרונות ל •

 עקרונות מנחים לתכנון והקמה של תוואי קווי תשתית: . ב

התוויה יעילה של הקווים שתהווה הפרעה מינימאלית לאפשרויות פיתוח עתידיות במרחב הימי,   •
 הגורמים הרלוונטיים.בתיאום ובהסכמת 

 .חפיפה עם שטחים ימיים שהפעילות בהם אינה מייצרת קונפליקט •

התוויית קווים ימיים במקביל לחוף תעשה בעומק גדול ככל הניתן בכדי לצמצם קונפליקטים   •
 . עם קווי תשתית קיימים ועתידיים ושימושים נוספים 

 הצמדה לשטחים בטחוניים תתבצע לאחר תיאום ואישור מעהב"ט. •
עותיהן בחינת השפ עם מערכת הביטחון לתכנון, הקמה ותפעול של תשתיות במרחב הימי, יתואמו   . ג

כלל קווי התשתית הימיים )ולא רק אלו החוצים שטחים ביטחוניים(  . טחוניתיעל הפעילות הב
 .ולהתייחסותה רכת הביטחוןיועברו לידיעת מע

מכרייה או הטלה של חול וכל פעילות שעלולה לשנות את פני הקרקע  ככל הניתן,, יש להימנע .ד
 .  ים קיימיםקווי תשתית ימי)שאינם לצרכי הנחת קווים ימיים(, בתחום 

במסגרת תכנית פיתוח במרחב הימי ניתן יהיה לבחון את הצורך בהעתקת   –העתקת קווי תקשורת   .ה
   קווי תקשורת וקווים ימיים אחרים במטרה לאפשר הקמתם של מרכיבי פיתוח ופעילות ימית.

 בילה את הפיתוח פריסת כבלי התקשורת התת ימיים בוצעה ללא שיקול תכנוני וייצרה פריסה המג .ו
גם הצורך בהעתקת הול"ים תאשר תכניות לקווי תקשורת ימיים, במסגרתן ייבחן במרחב הימי. 
 כבלים קיימים. 

 
 ל ונטישה של תשתיות קוויות בים  ו פע ת עקרונות להקמה,   3.3

( הן במפרט הקו והן בשיטות  BAT) זמינהתשתיות קוויות בים יתבססו על הטכנולוגיה המיטבית ה . א
 ובטכנולוגיות ההנחה, השיקום, התפעול, הבקרה והניטור.

  התווית קווי תשתית בעלי פוטנציאל זיהום, במפגש עם מתקנים ימיים או עם קווים אחרים, תבטיח את  . ב
היכולת לטפל בקו המזהם במקרי חירום ותשאף שלא יועבר קו תשתית ימי המכיל חומרים בעלי פוטנציאל 

באופן העלול להגביל פעולות למניעת  מסוג אחר או מתחת למבנה ימילזיהום ים, מתחת לקו תשתית 
 .זיהום

 הטמנת קווי תשתית בקרקעית הים ואמצעי הגנה: . ג

וקו  מ', למעט קו תקשורת  60קו תשתית ימי חדש המתוכנן להנחה על מדף היבשת )עד עומק  •
 (, יוטמן, ככל הנדרש, בקרקעית הים.  חשמל

באזור בו תנאי הקרקע אינם מאפשרים חפירת תעלה מוטמן,  במצבים בהם נדרשת העברת קו ימי •
והטמנתו, תקבע תכנית לקו תשתית ימי את הפתרון ההנדסי לכיסוי הקו באופן שיגן עליו. הפתרון 

הקו למשק ובהתאמה לפוטנציאל  למידת חשיבותולמאפיינים הנדסיים ההנדסי יהיה בהתאמה 
 הזיהום בעת תקלה. 

המהווה סיכון אפשרי לזיהום ים )בדגש על זיהום ים בשמן( עקב סכנת פגיעה פיזית קו תשתית ימי  •
  .ם מתאימיוגן מפגיעה אפשרית על ידי שיטות ואמצעים מבו )עוגנים, פיצוצים, פעילות דייג וכו'(, י

כיסוי של תוואי בטכנולוגיה שתבטיח  יעשה שימוש  ימיים, קווים  בקטעים בהם מוטמנים בקרקעית •
 החפירה. תום הצנרת ב

חפירת תעלה בקרקעית הים להטמנת קווי תשתית שונים תתבצע במתווה של "משק חול סגור"  •
וחומרי החפירה הם אלו שישמשו לכיסוי התעלה, בהנחה ואינם מזוהמים. כעקרון, לא יותר שימוש 

 בחול מהמערכת הטבעית לכיסוי התעלה.
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 ערכיות אקולוגית גבוהה בקרקעית הים:  בקרבה למצע קשה בעלעל והתוויית קווי תשתית ימיים  .ד

 תשתית על רכסי כורכר.   ויהתוויית קובעבודות חציבה מ ככל הניתן,, יש להימנע •

באמצעים תכנוניים   ,בהתאם לצורך  , יעשה שימוש כנ"ל  בהתוויית קו תשתית ימי בקרבה למצע קשה   •
ביצוע שימנעו או יצמצמו טכניים ואמצעים מתחום האמצעים , )למשל: שמירה על מרחק הפרדה(

ה חפירהשפעות שליליות של הרחפה, על מגוון המינים של רכס הכורכר )לדוגמה: טכנולוגיות 
 . זרם הים אינו מוביל לרכס הכורכר( למועדים בהםעבודות תזמון ההמצמצמות הרחפה וכן 

 

 חציית קווי תשתית דרך קו החוף והמים הרדודים:  .ה

באזורי חוף סלעי )טבלאות על מנת לשמור על הסביבה הרגישה והייחודית של אזור החוף הטבעי,  •
או קידוח   באמצעות דחיקת צנרת, ולבחון שימוש  חציית חוף באמצעות קופרדאםגידוד( יש להמנע מ

 . אופקי מונחה

קם פיר הקידוח האנכי ביבשה יהיה ככל הניתן, מזרחית לחוף החולי בו יו הקבלןמיקומו של מחנה  •
לא בשמורות ככל הניתן נופית, ו-ועל בסיס ניתוח ייעודי ושימושי קרקע, תשתיות ורגישות סביבתית

 טבע או גנים לאומיים. 

 

 הסדרת המצב הקיים  .4

 כללי  4.1

מוגבל ומשתנה בהתאם לסוג הקו ולסטנדרטים לפיהם תוכנן ובוצע. הינו "זמן החיים" ההנדסי של קו תשתית ימי 
במרחב הימי של ישראל קיימים קווי תשתית רבים, חלקם פעילים ואחרים שננטשו. נטישת קווי תשתית בים, שאינה  

של צנרת שהעבירה חומרים בעלי פוטנציאל   מבוססת על תכנית נטישה סדורה, עלולה לגרום לזיהום הים )במקרים
הפתרונות   זיהום(, לפגיעה בקווי תשתית אחרים, למפגע בטיחותי ולצמצום אפשרויות התכנון של קווים חדשים בים.

 לסיום הפעילות של קווים הם נטישה מוסדרת של הקו במקומו, או פינוי הקו.

 
 קווי המדיניות  4.2

רכז, בעבודה משותפת ובתאום עם הגופים המוסמכים ובעלי התשתית,  ת  הימיועדת ההיגוי הבין משרדית למרחב 
 את הפעולות הנדרשות להסדרת מצב הקווים הקיימים, ביניהן:

להכנת תכנית לקבלת החלטות תכנוניות וכבסיס  והמתוכנן של קווים ימיים מיפוי המצב הקיים . א
 : עבודה לטיפול בקווים שאינם פעילים

  שאינם פעילים , פעיליםקווים בין  הבחנהם במרחב הימי לסוגיהם והקווי את לוכלי המיפוי •
 . ומתוכננים

 . משך החיים ההנדסי של הקווים הפעילים ומצבם הפיזיאומדן  •

ואת   , מצבם הפיזי, פוטנציאל הזיהוםהקווים הנטושים לפי מאפייניהם, המידע הקיים לגביהם •
 גוף התשתית האחראי להם, בין אם הוא גוף פעיל או שאינו פעיל.

סדר עדיפות לטיפול בקווי  גיבושתפעל ליחד עם הגופים המוסמכים,  , ועדת ההיגוי הבין משרדית . ב
 . את קידום הטיפול בהם רכזתו ,תשתית נטושים בים, את אופן הטיפול הנדרש

והגופים המוסמכים, יוגדרו הפעולות הנדרשות מבעלי הבין משרדית    ועדת ההיגויבהתאם להחלטות   . ג
 . או תכניות ניטור ובקרה כולל פירוק קוויםאו שאינם פעילים הקווים הנטושים 

, יידרשו גופי תשתית ותעשייה שהם בעלי קווים שאינם ועדת ההיגוי הבין משרדיתבהתאם להנחיות   .ד
  .לניטור ובקרהאו ,  מתאימה לטיפול בקו תכנית הנדסיתלאישור, להגיש  פעילים,

בהם קיים פוטנציאל לזיהום הים, יגדיר המשרד להגנת הסביבה את האמצעים הנדרשים קווים ב .ה
 לטיפול בקו בהיבט של מניעת זיהום הים. 

טיפול בקו תשתית ימי קיים שאינו פעיל אך בעל פוטנציאל זיהום לסביבה הימית, תכנית הנדסית ל .ו
 ,בתי בהנחיית המשרד להגנת הסביבה. המשרד להגנת הסביבה יגיש חוות דעתכלול מסמך סבית
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בנוגע לחלופות הטיפול המתאימות ולשאר הגופים המוסמכים,  לועדת ההיגוי הבין משרדית
 ולאמצעים הנדרשים לצמצום השפעות סביבתיות.

עליו את  שניתן להטילככל שקווי התשתית הנטושים אינם משויכים לגוף תשתיות או תעשייה  .ז
 הנדרשות. פעולותטיפול וביצוע הקדם ל  תפעל ועדת ההיגוי הבין משרדית, האחריות

 

 תשתיות ימיות בדבר  מידע   .5

 יוצג ,  ועדת ההיגוי הבין משרדיתעל ידי  שיקודם  פרק ניהול והנגשת מידע(  ראו  )  במסגרת מאגר המידע הימי הלאומי
ובסיס הנתונים המרחבי לצורך   ,המידע הנדרש לגופי התכנוןאת ספק במטרה לימיות תשתיות של מידע תכנוני 

שיעשו בו שימוש יסווגו ביטחונית  נוספים יעודכן באופן שוטף, ובעלי עניין ידעקבלת החלטות בתכניות והיתרים. המ
י ע הימ למאגר המידבהתאם לסוג המידע הנדרש. מפעילי ויזמי הקווים הימיים )קיימים ומתוכננים( יידרשו להעביר 

 תיאור מפורט ומידע ספרתי, אודות הקווים והתשתיות הנלוות להם. הלאומי

גורמים המתכננים קווי תשתית בים יקבלו ממאגר זה )בהתאם לרמת הסיווג הביטחוני( נתונים רלוונטיים על  
 המבנים הימיים והחופיים הקיימים באזור המתוכנן להנחת הקו הימי ובסביבתו.והתשתיות הימיות 
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 מרכיבים קוויים ביםמפת  :10איור 
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 מבנים ימיים וחופיים|  פיתוח במרחב הימי
 

 המדיניות מטרת הפרק הינה להתוות אתלאורך חופי הים התיכון של ישראל פזורים עשרות מבנים ימיים וחופיים. 
  ביחס מעגנות, ואת קווי המדיניות למבנים ימיים וחופיים אחרים ו פלטפורמות ימיות לתשתיותשל  ןלהקמת

המדיניות למרחב הימי אינו עוסק באיים  מסמך . בהקמתם הכרוכות החול הסעת על המורפולוגיות להשפעות
למגורים ושימושים עירוניים אך עם זאת, הפריסה המרחבית של השימושים בו מאפשרת בעתיד הקמת איים אלו, 

  , וככל שהטכנולוגיה תאפשר זאת.ככל שיוחלט על הצורך בהקמתם

 : חלקיםלשלושה  הפרק מחולק

  לתשתיותפלטפורמות ימיות  . א
 מעגנות . ב
 שוברי גלים, דורבנות, נמלים :חופייםימיים ומבנים היבטים מורפולוגיים בהקמת  . ג

 

 לתשתיות  פלטפורמות ימיות
 

 כללי  .1

הצפיפות ההולכת וגוברת ביבשה, יחד עם הניצול הגדל והולך של משאבי הים והשיפור המתמיד בטכנולוגיות 
למתקני   פלטפורמות ימיותשל הנדסה וסביבה ימית יביאו בעשור הקרוב להגדלת הרלוונטיות של הקמת 

ימושי תשתית ש  הרחקת בין היתר למתקני תשתית בים תאפשר פלטפורמות ימיותתשתית בישראל. הקמת 
 .ביבשה ושדרוג המרחב העירוני והחופי ריכוזי אוכלוסייה , מהכרוכים בסיכונים ומטרדים ,ברמה הלאומית

 

 קווי המדיניות  .2

 היעוד המרכזי  2.1

הקמת   .בים מרכזייםלאומיים  מתקני תשתיתעבור הקמת  הוא היעוד העיקרי של פלטפורמות ימיות
העיקרון  השיקולים הכלכליים, הסביבתיים, התכנוניים ואחרים. הפלטפורמות תעשה לאחר בחינת מכלול 

המנחה יהיה להימנע מהעברת מתקנים המייצרים בעיות סביבתיות ומרחביות מהיבשה לים, אלא במקרים 
 בהם יש בכך תועלת ציבורית מובהקת. 

 
 הטכנולוגיה  2.2

מות ימיות פלטפורבשל המחסור במשאב החול הימי וההשפעה הסביבתית של כרייתו, יוקמו  . א
במבנים ימיים    באמצעות  טכנולוגיות שאינן עושות שימוש בחול ימי, למשלתוך שימוש ב  לתשתיות

 .Gravity Base Structure  (Steel Jacket/או עומדים על רגלים ) צפים
, ניתן  המתקניםשל היקפי החול הנדרשים להקמת  או כריה  ישימות ליבוא לישראל    ככל שתימצא . ב

 פתרון זה.יהיה לשקול גם 
הקשר עם היבשה יהיה באמצעות כלי בהם למתקנים  פלטפורמותמשיקולים סביבתיים יועדפו  . ג

 האמור לא יחול על שדה תעופה בים.  , ללא חיבור פיזי לחוף.שיט
 –לחוף, תינתן עדיפות להתבססות על תשתית קיימת  פלטפורמותככל שיוחלט לחבר את ה .ד

 קיימים )בחדרה ואשקלון(.שימוש או הרחבה/הארכה של מזחי הפחם ה
  למיכול תת ימי. יש לבחון היתכנות פלטפורמות ימיות לתשתיותחלקי להקמת כתחליף   .ה
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 מיקום במרחב הימי  2.3

 קיים יתרון תכנוני, תפעולי, סביבתי ונופי בריכוז פלטפורמות ימיות לתשתיות לאומיות. . א
שאושרו להקמת מתקנים לגז הקמת פלטפורמות לתשתיות ימיות תותר גם באזורים הימיים  . ב

 / ח'. עם זאת, באזורים אלו תינתן עדיפות לשימושי גז ונפט.37ונפט במסגרת תמ"א/  
בעת עדכון מסמך המדיניות ייבחנו מחדש השטחים הנדרשים לפלטפורמות למתקנים ולמתקני  . ג

 בהתאם לבחינה יעודכנו השטחים והשימושים.  .גז טבעי ונפט
לתשתיות באתר ת ימי הפלטפורמהקמת לאשר  מוסד תכנוןוכל י, לעילבסעיף א' למרות האמור   .ד

 על השיקולים הבאים:  ,בין היתר  ,אחר בהתבסס

 התקין  בהמשך תפקודה מבלי לפגוע, קירבה לתשתית נמלית •

 יחסי גומלין ומידת ההתאמה לפעילות משתמשים נוספים ושימושים מתוכננים  •

 גז טבעי   ,חשמל, צנרת :לדוגמא בים וביבשה קירבה לתשתיות קיימות •

 שיקולים כלכליים והנדסיים  •

 של האתר אקולוגית הרגישות ה •

 ההשפעה הצפויה על הסעת חול ימי והמשמעויות הנגזרות מכך  •

 דרכים ראשיותל ותקירבה למרכז הארץ ונגיש •

 אפשרות לאיחוד פלטפורמות וחסכון בהיבטים הלוגיסטיים ושל הקמה •

 פיזור לאורך החופים פני  יתרון נופי על  כ ריכוז המתקנים באזור אחד  המתייחס לשיקול חזותי   •

 שימוש במזח פחם קיים או בסמוך לו.ב פלטפורמהאופציה עתידית ליצירת גשר יבשתי ל •

 רכת הביטחוןמע  עם שיקולי ביטחון בתאום •

 הגברת הכדאיות הכלכלית של ההקמה ע"י שילוב עם תשתיות נוספותבחינת  •

 תית מהפלטפורמה לחוף לרבות עלויות ומגבלותאספקת התש •
 

 
   : פלטפורמות ימיות לתשתיות על    מיקום שיקולים בבחירת המתקנים ל  2.4

מתקני טיפול , לדוגמא תפעוליתמבחינה  הכרחית פלטפורמות ימיות מתקנים שהקמתם על גבי  . א
הסיכון שהם  מתקני תשתית שיש צורך להרחיבם או לשדרגם אך בשל או  והפקה של גז טבעי ונפט

 ., לא ניתן לעשות זאתביבשה מייצרים לשימושי קרקע רגישים 
מתקנים הכוללים , לדוגמא מתקנים המייצרים סיכון בטיחותי, בריאותי או סביבתי משמעותי ביבשה  . ב

בעת  או סיכון משמעותי  אחסון כימיקלים )גזים ונוזלים( שהינם בעלי פוטנציאל זיהום סביבתי
 . אירוע/תקלה

מתקני ניסוי או מתקני תשתית , לדוגמא טילים מגבלות פיתוח על סביבתם ביבשה מתקנים המ  . ג
ביטחוניים המונעים פיתוח של אזורים עירוניים בשל סיכונים או מטרדים שהם מייצרים לסביבתם  

העתקתם לים תפתור קונפליקטים משמעותיים עם תשתיות חופיות בעלות חשיבות לאומית, ו
 פיתוח עירוני.  שימושים ימיים ויבשתיים ו

 מתקנים המגבילים את נגישות הציבור לחוף, בדגש על קטעי חוף עירוניים.  . ד 
 יכולת הגנה על התשתית, השפעה על פעילות בטחונית וכיוצ"ב.  – שיקולי ביטחון   . ה 

 

 פלטפורמות ימית לתשתיות ל תכנית   2.5

סביבתי, ותכנית ניהול תכנית כאמור תכלול הנחיות לביצוע תסקיר השפעה על הסביבה או מסמך  . א
 אלו יכללו, בין השאר, בחינה של השפעת המבנה על תנועת החול. סביבתי.

 . מוסד תכנון ארציבמסגרת דם וקת פלטפורמה ימית ראשונה . ב
, ישקול מוסד התכנון את האפשרות להוספת תשתית ימית לתשתיות הפלטפורמבתכנית להקמת  . ג

 למחקר מדעי. 
, גבוהה ערכיות אקולוגית תבעללשימושים שונים על קרקעית  ימיתככל הניתן לא תוקם פלטפורמה  .ד

 למעט לשדה תעופה.  
 הסטנדרטים התכנוניים, ההנדסיים והסביבתיים של תשתית על גבי פלטפורמה בים, יהיו שווי ערך  .ה

 לאלו המקובלים לתשתיות ביבשה, ובהתאמה לתנאים המיוחדים של הסביבה הימית.  לפחות



   פיתוח במרחב הימי | מבנים ימיים וחופיים 
 

 מדיניות למרחב הימי של ישראל ': בדו"ח שלב   –מסמך מדיניות למרחב הימי של ישראל 
 90  טיוטה סופית - 2019נובמבר 

 המרחב הימי 
 ישראל   של

 לכלי שיט קטנים  מעגנות 
 

 כללי  .1

מרינה אשקלון, המרינה : לאורך חופי הים התיכון של ישראל, קיימות שבע מעגנות מוסדרות )בפיקוח רספ"ן(
הרצלייה, מעגן "שביט" בקישון ומרינה עכו. שוברי הגלים  "הכחולה" באשדוד, נמל יפו, מרינה תל אביב, מרינה 

שוברי   דומות לאלו של)ההשפעות סדימנטולוגיות גרמו ללאורך חופי ישראל, שהוקמו  של חלק מהמעגנות
 . חוליים, והגברה משמעותית בקצב נסיגת מצוק החוף  חופיםלנזקים משמעותיים  שהביאו ל  (הגלים של הנמלים

כמקום עגינה לכלי שייט קטנים מסוגים שונים כגון: יאכטות פרטיות, פעילות חינוך  המעגנות משמשות בעיקר 
של חיל הים, וכלי שייט פרטיים   יטחון שוטףוספורט ימי, סירות דיג, כלים ייעודיים לעבודות ימיות, ספינות ב

ם נוספים לאורך אחרים מסוגים וגדלים שונים. בנוסף להם מתקיימת עגינה במעגנות קטנות מאוד במספר אתרי 
 החוף. 

לשנה, כאשר במרינות בחו"ל  4%-3%-קצב הגידול במספר כלי השייט הקטנים במהלך העשור האחרון הינו כ
)תורכיה, יוון, קפריסין, איטליה ועוד( עוגנות מאות סירות )יאכטות( בבעלות אזרחים ישראלים, אשר אינם  

( של מאות waiting listמנוהלת רשימת ממתינים )במרינות הקיימות  .מוצאים מענה לעגינה בחופי ישראל
ביחס למצב הסטטוטורי   אינה מלאהכלי שייט במעגנות המרכז והצפון. במעגנות אשדוד ואשקלון התפוסה 

מקומות עגינה בלבד. המועצה    2,880-( בחופי הים התיכון בישראל כולל כ2015היצע מקומות העגינה )  .המאושר
זה  פרקהארצית לתכנון ובניה הורתה לאחרונה על עריכת תכנית מתאר ארצית למעגנות בחופי הים התיכון. 

 "א הנושאית למעגנות ומטרתו להצביע על העקרונות והכללים המנחים בסוגית המעגנות. התמאינו בא במקום  

 
 קווי המדיניות  .2

 ות: מיקום, הקמה והשימושים במעגנ  2.1

הקצאת קטעי חוף חדשים והגבלת השימוש הציבורי בהם   תדרושמכיוון שהקמת מעגנות חדשות  . א
 למקסם את השימוש במעגנות הקיימות  יש ,מכיוון שלאזור החוף חשיבות וערך סביבתי וציבורי רב ו

ולהסב מתקנים ימיים קיימים   )לרבות בחינת אפשרות תוספת אכסנה יבשה ו/או הרחבת המעגנה(
 למעגנות פעילות.

ככל שיוקמו מעגנות חדשות, יש לשקול להעדיף )בהתאם לעניין( הקמת מעגנות בקטעי חוף  . ב
ובקטעי חוף שאינם משמשים    )חופים ללא רצועת חול טבעית, לדוג' ייבוש ים, קירות ים(   מלאכותיים

 .נמוכותונופית  אקולוגיתאת הציבור לפעילויות רחצה ונופש בחוף או שהם בעלי ערכיות 
 השימושים במעגנות: . ג

אינם ידועים חלקם מענה לצרכים עתידיים ש קח בחשבון את הצורך לתתתכנון המעגנות י •
 ספנות חופית, כריית חול, שירות לטורבינות רוח, תפעול, תחזוקה(.  מה:)לדוג התכנוןבעת 

 : לפעילויות הבאותהשימוש במעגנות ייתן מענה בנוסף לכלי שיט פרטיים,  •
o  תחבורה ימית לאורך החוף 
o לצורכי ענפי החקלאות הימית, הדייג וקידוחי הגז והנפט, עבודות  ספנות חופית

  אכיפה, מחקר מדעי וכו'הנדסיות בים, פיקוח 
o  כלי שייט לחינוך וספורט ימי 

של  טרם הקמת מעגנות חדשות תערך בחינה תכנונית כוללת לתפרוסת של מעגנות במרחב הימי .ד
 . ישראל

באופן  ,חינוך וספורט הימילהשכרה ול ,במעגנות חדשות שיוקמו, יש לבחון את תמהיל כלי השייט .ה
שיאזן בין שטחי העגינה והיבשה המוקצים לפעילות ציבורית רבת משתתפים של ספורט ימי )אגודות 
שייט, מועדוני שייט וכו'( מול מקומות עגינה לכלי שייט פרטיים. בחינה זו ראוי שתישען על ניתוח 

רט הימי(, לצד מדיניות לחינוך ולספובפרק   וראספורט הימי בישראל )ההחינוך וברמה הלאומית של 
 ר למעגנות.תאבחינה בתכנית המ

   .רכת הביטחוןמעעם אום  יבעת קביעת מקום ואפיון מעגנה יש להתחשב בשיקולי ביטחון בת . ו 
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 : לפי מרחבי שירות   סדר עדיפות עקרוני להגדלת מקומות עגינה לכלי שייט קטנים  2.2

   למעגנות. והסבה של מבנים ימיים קיימיםיעיל של מעגנות קיימות  ניצול –עדיפות ראשונה  .א

)ע"י הארכת שוברי גלים, אחסנה  הגדלת קיבולת כלי השייט במעגנות קיימות  -עדיפות שניה  .ב
 יבשתית של כלי שייט, פיתוח פנים יבשתי ועוד(. 

 הקמת מעגנה חדשה.  -עדיפות שלישית  . ג

העדיפות המצוינת לעיל מבטאת קווי מדיניות מנחים. במסגרת הבחינה שתערך בתכנית המתאר  
ית, עלויות, אפשרות הארצית למעגנות ישקלו, כמובן, היבטים נוספים כגון: ישימות הנדסית וסביבת

 פיתוח על ציר הזמן ומול התפתחות הצרכים והביקושים. 

 למעגנות:   ארצית   תכנית מתאר  2.3

. הניתוח מרחביתכנית מתאר ארצית למעגנות לכלי שייט קטנים, תקבע את מיקומן על בסיס ניתוח   . א
יה, תכנון יכלול את מגוון ההיבטים הקשורים בנושא ביניהם: סביבה, אקולוגיה ימית, סדימנטולוג

אין חובה לתת מענה לכלל הביקושים לעגינת עירוני, כלכלה, פעילות ימית של סקטורים שונים וכד'.  
 כלי שיט קטנים. 

לכלי שייט   לים ירידה ואופן הסדרתן של נקודות , פריסתןלצד תכנית המתאר הארצית ייבחן מיקומן . ב
 : תאפשר  כאלו  מקומות  הסדרת.  הימי  הספורט  קטנים, על התשתיות הנלוות להן, במטרה לעודד את

הרחבה משמעותית של הפעילות של הספורט הימי ונגישות הציבור הרחב לספורט ימי שלא   •
 באמצעות מעגנות. 

וישונעו למים  סירות וכלי שייט קטנים שיחנו בחניונים ביבשה )לאו דווקא בקרבה לחוף( •
ולתת מענה לחלק מהביקוש  גנות, יכולים לחסוך מקומות עגינה במעבאמצעות נגררים
 למעגנות חדשות.  

 תכנית מפורטת למעגנה  2.4

למעגנות בחופי ישראל. בדיון  3/ב/13בתמ"א שיקבעו הכנת תכנית מפורטת למעגנה תהיה בהתאם לכללים 
 בתכנית מפורטת ישקול מוסד התכנון גם התייחסות לנושאים הבאים: 

למעגנה חדשה, תלווה בתסקיר השפעה על  ואתכנית מפורטת לשינוי והתאמת מעגנה קיימת  . א
 הסביבה שיציגו את ההשפעות הצפויות על הסביבה הימית והחופית. 

תסקיר ההשפעה על הסביבה לתכנית למעגנה חדשה או הרחבה של מעגנה קיימת יכלול גם סקר   . ב
 ופי. אקולוגי ימי וככל שיידרש, גם סקר אקולוגי ח

ביצוע פעולות צמצום ההשפעה על חופים סמוכים לרבות בתכנית למעגנה ייקבעו הנחיות ל . ג
 מתקנות, לכל אורך חיי המעגנה. 

 .קו החוףלמכלול המרכיבים הנדרשים כולל לניטור שינויים ב  ניטורתכנית תכנית למעגנה תכלול  .ד
שובר הגלים, בתוך המעגנה יקבעו, ככל שיידרש, הוראות בדבר העברת חול שיצטבר לאורך  .ה

 ובסביבתה.
 מערכת האקולוגית.ב בתכנית יקבעו הוראות בדבר הקמת שוברי גלים בעיצוב ומחומרים התומכים  .ו
 התכנית תקבע אמצעים הנדרשים למניעת זיהום ים.  .ז
התכנית תקבע הוראות לנגישות הציבור לשטחים גדולים ככל הניתן בתוך המעגנה, בכלל זה טיילת  .ח

עמדות מוסדרות לדייגים על שוברי  הקמת ופתרון לרציפות התנועה לאורך החוף לים, על שובר הג
 הגלים. 

 תכנית לשוברי גלים תלווה בסקר עתיקות, ככל שיידרש.  .ט
 למעגנות בחופי ישראל.  3/ב/13נושאים נוספים בהתאם לתמ"א  .י
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  מבנים  ה, תפעול ותחזוקתבהקמ מורפולוגיים  היבטים
   וחופיים  ימיים 

 
 ומעגנות   נמלים –מבנים ימיים 

 כללי  .1

ממוקמים על קרקעית ים חולית ונמצאים בחלק הרדוד של מדף היבשת )עומק מים רדוד   והמעגנות הנמלים
 מ'.  70- מ'(, למעט נמל )מצוף( הגט"ן הנמצא בעומק מים של כ 30-מ

, שינו באופן דרמטי את משטר הגלים  והמעגנות  )בעיקר הראשיים(  של הנמלים  מחקרים מראים כי שוברי הגלים
הקמתם. כתוצאה מכך השתנתה המורפולוגיה של קרקעית הים החולית טרם  ,והזרמים שהיה בסביבתם

 המרוחקים מהם קילומטרים רבים. של חופים ואף  בסביבתם וצורת החופים הסמוכים להם, 

שוברי הגלים הראשיים של נמלי אשדוד וחיפה, מהווים מלכודות לחול המגיע אליהם על ידי הזרמים לאורך  
שוברי הגלים   . מצטמצמת  צליח להמשיך הלאה לחופים ש"במורד הזרם"מכמות החול שכתוצאה מכך  החוף.

 השפעה דומה אך בקנה מידה קטן יותר. םשל מעגנות שהוקמו יצרו גם ה

הנמלים החופיים, נלכד חול רב בצידו של שובר הגלים הראשי הפונה אל מעלה הזרם, דבר המעגנות ובמרבית 
שגרם להתרחבות משמעותית של החוף הסמוך אליו ויצירת שרטון חול גדול לאורך השובר. לעומת זאת, בצידו 

תית  של שובר הגלים המשני הפונה אל מורד הזרם, התפתחה סחיפת חול רבה בקרקעית הים והצרה משמעו
 של רצועת החוף.  

היבטים נוספים הקשורים לנמלים ניתן למצוא בפרק   .פרק זה מתמקד בהיבטים המורפולוגיים של הנמלים
 המדיניות העוסק בהמשך שגשוג הספנות והסחר הימי.

 

 קווי המדיניות  .2

יש להבטיח, באופן קבוע, ביצוע העברה מלאכותית של החול השוקע בקרקעית בהתאם לצורך,  . א
פרק ראו ) שתגובש לבהתאם למדיניות ניהול משאב החוביבתם של שוברי גלים אלה, הים בס 

  25. משאב החול הימי(
חול שהצטבר בתעלות השייט, פתח הכניסה,  -תחזוקת עומקי תפעול בנמלים חפירת חול ל . ב

זיהום, סביבה  :התמרון והעגינה של נמלים )בכפוף לבדיקת המאפיינים הסביבתיים של החול
 . , ישמש לצרכי פיתוח, שימור והגנה על חופיםאנארובית, וכו'( וכן במפרץ חיפה

, בהתאם לתכנית חול שהצטבר בצמוד ולאורך שוברי גלים של נמלים ומעגנותניתן יהיה לכרות  . ג
תכנית ראו )  ועדת ההיגוי הבין משרדיתתוכן ע"י ושתכלול הנחיות סביבתיות מדיניות דינמית 

 . ות למשאב החול בפרק הרלבנטי(מדיני
, תכלול בחינה יסודית של ההשפעות ן, או תכנית להרחבתמעגנות חדשותתכנית להקמת  .ד

ולאורך רצועת החוף הסמוכה אליהם  ןהמורפולוגיות והסדימנטולוגיות על קרקעית הים בסביבת
 כנית. מצפון ומדרום. תחום ההשפעה של הבחינה ייקבע בהנחיות לבחינה הסביבתית לכל ת 

תכנית להקמת מבנים ימיים העלולה להשפיע על חופים סמוכים, תכלול התחייבות של בעל  .ה
 צרו לאחר הקמתו, וזאת לאורך כל חיי המבנה. והמבנה לפעולות לתיקון השפעות שליליות שיו

  

 
לדוגמא: שובר הגלים הראשי של הנמלים באשקלון, חדרה ו"פולינום", מפריעים להסעת החול הטבעית המתקיימת לאורך  25

ברי גלים אלה ובפתחי הנמלים. על מנת להקטין את ההשפעה החופים בסביבתם. כתוצאה מכך מצטבר חול רב בסמוך לשו
המורפולוגית של נמלים אלה על קרקעית הים בסביבתם ועל החופים הסמוכים אליהם, על בעלי הנמלים להזין את החול 

בין ועדת ההיגוי ההמצטבר בפתחי הנמלים ולאורך שוברי הגלים, בקטעי החוף שנפגעו עקב הקמת הנמלים, בהתאם להנחיות 
 .משרדית למרחב הימי
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 דורבנות  ושוברי גלים   –מבנים חופיים 

לאורך חופי הים התיכון של ישראל קיימים עשרות מבנים חופיים הממוקמים בשפת הים החולית ובאזור המים  
שינו באופן זה או אחר את  מבנים אלו. מחקרים מראים כי מטרים בודדים מתחת לפני היםהרדודים, עד עומק של 

של קטעי  ורפולוגיה המקומיתמשטר הגלים והזרמים שהיה בסביבתם טרם הקמתם, וכתוצאה מכך השתנתה המ
ניתן לסווג את כלל המבנים החופיים לשלוש קבוצות עיקריות, על פי אופן תפקודם, מרחק  החופים הסמוכים אליהם.  

 חדירתם אל הים מקו החוף וכיוונם ביחס לכיוון קו החוף:

 שוברי גלים מנותקים לסוגיהם.  . א
 הים. דורבנות ושוברי גלים קטנים הבולטים מקו החוף אל  . ב
מסמך המדיניות אינו עוסק בסוג זה   רי גלים.יקירות ים ומבנים אחרים בשפת הים, המתפקדים כגופים מחז . ג

 של מבנים חופיים. 
 

 שוברי גלים מנותקים  .1

 רקע  .1.1

לאורך חופי ישראל הוקמו שוברי גלים מנותקים במטרה להגן על חופים חוליים מפני חתירת הגלים וסחיפת 
האנרגיה של הגלים, פיזורם  את ןמקטי  המנותק ובמטרה להרחיב חופים. רכס שובר הגלים ,הסדימנט הבונה אותם

חת לפני המים(  ת)שחלקם העליון שקוע מעט מגובהם. שוברי הגלים המנותקים יעילים משוברי הגלים המטובעים  ו
 בהקטנת אנרגיית הגלים ולכן גם במידת ההגנה שלהם על החוף. 

לאחר הקמת שוברי גלים מתחיל תהליך של השקעה והצטברות חול בחוף, הנגרמת בעיקר עקב החלשות הזרמים  
בהם וביציבות   העיהזנת החול הטבעית בחופים סמוכים ולפג  מביאה להקטנת  זווהקטנת עוצמת הערבול. הצטברות  

יתן להזין את החוף בחול ממקור חיצוני  מצוק החוף. בכדי למנוע השפעות סדימנטולוגיות שליליות בחופים סמוכים, נ
 מיד עם השלמת הקמת שוברי הגלים.  

טכני )גיאוטיוב -שוברי גלים מטובעים, הבנויים משרוולי בד גיאו אושרו תכניות המאפשרות הקמתבשנים האחרונות 
- Geotube תחתון של הגנה ימית זמנית על חלקם הכאמצעי ל( וממולאים בחול. שוברי גלים אלה מיועדים לשמש

 . לצד שימוש בשוברי גלים מנותקים בחופים אחרים ,מצוקי החוף

 

 קווי המדיניות  .1.2

 שוברי גלים מנותקים יוקמו למטרות הבאות: .1

 הגנה על חופים והרחבתם לשימור ופיתוח פעילות פנאי ונופש •

 שיקום חופים שנפגעו  •

 הגנה ימית על מצוק החוף  •

 .שונותחלופות טכנולוגיות תאפשר הקמת שוברי גלים לאחר שבחנה  תכנית להגנת חופים  .2
תכנית להקמת שובר גלים מנותק תלווה בתסקיר השפעה על הסביבה ותכלול מודלים הידרודינמיים   .3

וסדימנטולוגיים לבחינת השינויים המורפולוגיים הצפויים להתרחש בקרקעית הים סביב שובר הגלים  
ופית שובר הגלים המנותק על המערכת האקולוגית הח ת תיבחן השפע ,חופים הסמוכים לו. כמו כןוב

חומרים שמהם יבנה השובר, התומכים ומגבירים את לקבעו הוראות ייבהתאם לצורך, בסביבתו ו
 . בכל מקרה לגופו על פי החלטת מוסד התכנון  ןהצורך בהכנת מודלים ימיים יבח  המערכת האקולוגית.

הזנה של חול ממקור  ב תבחן את הצורךלהקמת שובר או מערכת של שוברי גלים מנותקים תכנית  .4
חיצוני לחוף המקומי, במטרה להקטין ככל האפשר את תהליך הסחיפה הצפוי של חול מהחופים 

 הסמוכים לקטע החוף המוגן בשוברי הגלים. 
 לניטור השינויים בקו החוף.  ם תכלול תכניתתכנית לשוברי גלי  .5
ולגורם האחראי לביצוען, לכל תכנית לשוברי גלים תתייחס לצורך בפעולות מתקנות בחופים הסמוכים   .6

 משך חיי המבנים הימיים. 
תכנון אורכו של שובר הגלים המנותק, גובהו ביחס לפני הים ומרחקו מקו החוף, יבטיחו שבעורפו ייווצר  .7

 אים מבחינת עומקי המים והסיכון למתרחצים. חוף רחצה המת
 תכנית להקמת שובר גלים מנותק תלווה, במידת הצורך, בסקר עתיקות.  .8
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 דורבנות ושוברי גלים קטנים, הבולטים מקו החוף אל הים  .2

 רקע  .2.1

בחוף ( מיועדים בעיקר להגן על אזורי חוף רדודים ולהרחיבם. מבחינת השימוש Groins -דורבנות )"אצבעות ים" 
לפעילות אינטנסיבית של נופש חופי, יוצר חוף המוגן במערך דורבנות, שורה של מגבלות על השימוש, המראה  

להתפתחות שרטון חולי בצידו הפונה אל   הקמת דורבנות עשויה להביא  הפתוח של החוף ועל הרציפות לאורך החוף.
כמו כן לאורך הדורבן מתפתחים זרמים חזקים  מעלה הזרם וסחיפה )לעיתים חמורה( בצידו הפונה אל מורד הזרם. 

 מתרחצים.  ן סכעלולים לבניצב לקו החוף, ה 

 
 קווי המדיניות  .2.2

בתסקיר השפעה על הסביבה או מסמך סביבתי    , בהתאם לצורך, תכנית להקמת דורבן שובר גלים קטן תלווה .1
מודלים הידרודינמיים וסדימנטולוגיים לבחינת השינויים המורפולוגיים הצפויים להתרחש בקרקעית הים    כולל

ובחופים שבאגפיו, ובחינת חלופות טכנולוגיות לדורבן הימי או לשובר גלים קטן. כמו כן תיבחן  הדורבןסביב 
בתו. התכנית תכלול ניטור ההשפעה של הדורבן או שובר הגלים הקטן על המערכת האקולוגית החופית בסבי

 .בכל מקרה לגופו על פי החלטת מוסד התכנון  ןהצורך בהכנת מודלים ימיים יבח  של קו החוף לאחר ההקמה. 
. ניתן יהיה לבחון להימנע מהקמת מערכת של דורבנות כאמצעי לייצוב חופים, הרחבתם והגנה על המצוקיש   .2

 גלים או כמבנה יחיד כפתרון לצורך מיוחד. את הקמתם של דורבנות כחלק ממערכת של שוברי 
 תכנית להקמת דורבן או שובר גלים קטן תלווה במידת הצורך בסקר עתיקות. .3
 מערכת האקולוגית.ב בתכנית יקבעו הוראות בדבר הקמת דורבנות בעיצוב ומחומרים התומכים  .4
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 וחופיים מפת מבנים ימיים :11איור 
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חקלאות ימית
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 חקלאות ימית |  פיתוח במרחב הימי
 

 כללי  .1

האוכלוסייה  גידולהדרישה למזון טרי מן הים נמצאת בעלייה הן בישראל והן בעולם. הגורמים לכך הינם 
בעולם  והעלייה ברמת החיים, בשילוב עם ההכרה שדגים הינם מרכיב חיוני בתזונה בריאה ומאוזנת. הדיג 

המשאבים, ואינו מסוגל לספק את הדרישה הגוברת. מאידך, חקלאות ימית מוגבל בשל יכולת התחדשות 
 הביקוש לענות על    העשוי  והתפתחות הענף  ,מהווה כבר כיום פתרון לחלק ניכר מתצרוכת הדגים העולמית

  .הגדל

כלובי דגים בים הפתוח הוא ענף חקלאות צעיר המספק דגים לצריכה השוטפת  ותגידול דגים באמצע
  דגים של תוצרת גידול  הרוב המוחלט. עם ענף גידול הדגים בבריכות ביבשה וענף הדיג בישראל, יחד

ומגבלות  מחירי מים גבוהים מבריכות דגים ביבשה, המוגבלות בהתפתחותן בשל  כיום למאכל מתקבל
בישראל הוקמו  מיבוא. מקורם ( 70-80%-כ ורובם המוחלט של הדגים הנצרכים בישראל ) ,קרקע וסביבה

 שנה.ב טון 2,500-המייצרות יחד כ  שתי חוות דגים קטנות באשדוד וחווה ניסיונית במכמורת, עד היום
ק"מ מערבית לאשדוד( אשר החלה לפעול ולגדל  12לאחרונה הוקמה חווה באתר הים הפתוח )במרחק 

 . שנה/טון 2,000עד  1,000בהיקפים צפויים של 

הינה  בכלל ובישראל בפרט, בים הפתוחהמעוגנים לקרקעית הים,  חקלאות ימית באמצעות כלובי דגים
סיון המצטבר מלמד על  יטכנולוגיה בהתהוות. האתגר המרכזי הוא עמידות מערכי הכלובים בסערות. הנ

, בעת אירועי סערה קיצוניים, לנזקים קשים  עלולים לגרוםפוטנציאל כלכלי למרות שתנאי הים הקשים 
נבחנו הוכיחו שטכנולוגיות שונות    .שובר הגלים של נמל אשדוד  בצלו הממוקמים  אללרבות  לכלובי הדגים,  

 .התמודדות עם תנאי הים הפתוחפוטנציאל ל

לעמוד בתחרות מול חוות  האתגר הכלכלי של ענף החקלאות הימית יהיה, לאחר שיוסרו מכסי המגן,
הורדת מכסים בהגיעו להיקף ייצור  צפוי שענף החקלאות הימית יוכל להתמודד עם  .אחרות בים התיכון

שנה כתוצאה מיתרונות לגודל, בדומה להיקפי הייצור במדינות ים תיכוניות מתחרות. /של עשרות אלפי טון
לפיכך מוצע לאפשר לענף ינוקא זה לצמוח להיקפים המאפשרים השגת יתרונות אלו, טרם הורדת ההגנה 

 המכסית. 

השימוש צריכת שטחי הים של חוות הדגים בים הפתוח גדולה מאוד ואפשרות בשיטות הגידול הנוכחיות 
כיוון שהחקלאות הימית עושה שימוש בשלושת  חפיפה עם משתמשים נוספים מוגבלתבשטח הימי ב 

, קיימות. טכנולוגיות חסכניות בשטח  באופן קבוע(  פני המים, עמודת המים והקרקעית)ממדי המרחב הימי  
 הניסיוני וחלקן נמצאות בשלב הרעיוני טרם בחינתן בפועל. חלקן עברו את השלב 

והסדימנט עשרה של הים החקלאות הימית קשורות במידה רבה לה חוותההשפעות הסביבתיות של 
של חוות ים פתוח, בדומה  טווח ההשפעה הסביבתית  בדיקות העלו כי .בחומרי דשן מהמזון וההפרשות

סביבה חדשה  השפעות נוספות הן יצירת  .מחוות הדגים מטר 500עד הוא בסדר גודל של לקיים בישראל, 
; והזנת דגים שמקורה בקמח  ככרישים, דולפינים וטונותטורפים  הם מיני דגל  יבינ  ,אליה נמשכים מינים רבים

 . אשר שימוש בהם הולך ופוחת עם השנים ,ושמן דגים 

בתחום החקלאות הימית בישראל גדול.  והחדשנותהרעיונות , היישומי הפיתוח הטכנולוגיוהיקף המחקר 
קיימת התקדמות משמעותית במחקר בהיבטים של תזונת דגים, רביה וגידול דגיגים כחלופה לאיסוף 

עם זאת, בולט הפער בין   .ותרופות חיסונים בנושא  ופיתוחים טכנולוגיים חדשנות ,מהמערכת הטבעית
. הישגים אלו מתורגמים  בישראל כה, של חקלאות ימיתהידע והחדשנות לבין היקף המימוש הנמוך, עד 

 ליצוא של ידע, תשומות )דגיגים ומזון( וטכנולוגיות לארצות רבות בעולם. 

 היקף הפעילות הקיימת של חקלאות ימית בישראל מתמקד כיום בשלושה מרכיבים: 

פועלת במסגרת שימוש חורג לשבע   ,נמל אשדודהגדולה ביותר ממוקמת בתוך  חוות כלובי הדגים   •
 ואינה מוסדרת בתכנית. ,עד עשר שנים
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במסגרת תכניות גליליות מאושרות )בשטח   –  חוות כלובי דגים בים הפתוח מול חופי אשדוד •
בהיקף    קמ"ר( לחוות דגים אשר מימושן החל בהקמת והפעלה של חווה לגידול  14כולל של  

 . שנה/טון דגים 1,000-2,000 של

   . סטטוטורית מצויה בהסדרה  גים בים הפתוח מול מכמורת, המוגדרת כאתר ניסיוני,  חוות הד •
 

  המציעה הקצאת שטחי שנה, 20, לטווח של תכנית אב לחקלאות הימית( 2015)הכין  26משרד החקלאות 
קמ"ר. הפוליגונים שאותרו במסגרת זו לשימושי חקלאות ימית מבטאים   100 -כ בהיקף של בים חקלאות

ומבוססים על תחזית של גידול אדיר בהיקף   ,צריכת שטח גדולה מאוד בהתחשב בהיקף השימוש הנוכחי
  30קמ"ר שאותרו על ידי משרד החקלאות,  100הייצור העתידי בישראל. מתוך השטחים המוצעים של 

משיקולי תפעול, כלכלה, סביבה, ביטחון ובטיחות לאומיים,   .עדיפות גבוהה לפיתוחקמ"ר הוגדרו כבעלי 
  מסיבה זו,ק"מ מנמל שרות.  20-מ' ובמרחק של עד כ  150-ל 30המיקום המוצע לחוות הוא בעומק שבין 

שבו חסר מענה לצורכי עגינה  ,פיתוח האתרים בצפון ובדרום נמצא בעדיפות גבוהה מאשר באזור המרכז
 יסטיקה. ולוג

 

 קווי המדיניות  .2

 ל על רקע תהליכים גלובליים ומקומיים קידום ענף החקלאות הימית בישרא  2.1

הדיג לא יוכל לספק ו  ,בראיה של תהליכים גלובאליים, על פיהם ייצור המזון ביבשה מגיע לקצה גבול היכולת
  להבטיח יש    . לאור זאת,לאוכלוסיית העולםאת הביקושים העולים, צפוי לגדול חלקו של הים באספקת מזון  

במישור המקומי קיימת עלייה מתמדת בצריכת דגים ופירות ים  שמירת עתודות שטח ים לשימוש זה.
 הדיג וחקלאות המים המקומית מצליחים לספק פחות משליש מהביקוש המקומי.ר שא טריים, כ

פיתוח, ומחקר  על ידי תמיכה וקידום לקידומו, יש לפעול הכלכלי של הענףפיתוחו ב פוטנציאלנוכח ה
לרבות  בחינת מתן תמריצים כלכלייםיבשתיים(  עורף אספקת תשתיות תומכות )שטחי עגינה, ושטחי

 . המקרקעין בהיבט החוזיות בדרישות הקלות
 

   דגים   חוות כלובי הקצאת שטחים ל    .3.2

החקלאות הימית מבוססת על פיתוח והקצאת שטחים הדרגתית בהתאם   לענףהמדיניות המרחבית 
שיקולים של רגישות   . קביעת שטחי החיפוש לחקלאות ימית בתכנית נשענה עלהתפתחות הענףקצב ל

 סביבתית וצמצום קונפליקטים עם פעילות של משתמשים בים ותשתיות ימיות.

שהוגדרו בתכניות סטטוטוריות ם מיבמתחתעשה בשנים הקרובות הקמת חוות לחקלאות ימית  . א
 מסמך המדיניות. ב שהוגדרוובאזורי החיפוש  מאושרות

הצבת כלובי דגים נוספים לאורך שוברי   תתאפשר הסדרת הכלובים הקיימים בנמל אשדוד ותיבחן . ב
 הגלים בנמלים החדשים, ככל שלא יפגע תפקוד הנמלים ובהסכמת רספ"ן וחיל הים. 

 מסמך  בתשריט המסומניםאזורי החיפוש  בתחום ,אישור תכנית מפורטת לחקלאות ימית עד . ג
החליטה , אלא אם ימית חקלאות פיתוח באפשרותשעלול לפגוע  פיתוח יתאפשר לא, המדיניות

 . הול"ים אחרת, לאחר שבחנה את הנושא

אישור תכנית לחקלאות ימית באזור החיפוש לחוות חקלאות ימית מול אשקלון בים העמוק, ייבחן  .ד
 , בהתאם לקצב מימוש אזורי החיפוש לחקלאות ימית והתפתחות הענף.הול"יםבעתיד על ידי 

תוספת שטחים לחקלאות ימית, על אלו המסומנים כשטחי חיפוש במסמך המדיניות, תיבחן בראיה  .ה
בין השאר, . הול"יםמערכתית, בעת עדכון מסמך המדיניות או בנקודת זמן אחרת שעליה יחליט 

בהתאם לממצאי הבחינה  .התפתחות הענף, שיקולים סביבתיים, כלכליים וטכנולוגיים ייבחנו
קבלו, ניתן יהיה לגרוע שטחי חיפוש המסומנים במסמך זה, להוסיף עליהם שטחים  וההחלטות שית

 חדשים ולשנות את פריסתם. 

 
. מוסד שמואל נאמן, משרד 2015"פיתוח בר קיימא של חקלאות ימית בים התיכון של ישראל, דו"ח מסכם", יולי  26

 החקלאות ופיתוח הכפר.
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 טכנולוגיות חדשות: .ו

תווסף למתחמים אלו ככל  תוכל לה במתקנים )אסדות(דגים ידול גנסיונית של טכנולוגיה  •
 שתימצא ישימה. 

 אלו שטכנולוגיות ככל -דלקים, מזון וכימיקלים -לביוהפתוח  בים אצות לגידול טכנולוגיות •
 . נוספים ומתאימים  ים שטחי לכך לייעד יש, הניסוי לשלב יעברו

קיומו של ענף החקלאות הימית וגידול דגים בכלובים בים הפתוח מחייב תשתיות לוגיסטיות  .ז
להקצות שטחי יש    ,לאור זאתובעיקר, שטחי עגינה לכלי השיט במרחקים סבירים מחוות הכלובים.  

 .עגינה במעגנות לכלי שיט קטנים וברציפים בנמלי הסחר ובמידת האפשר גם בנמלי האנרגיה
שטחים לוגיסטיים יבשתיים לצרכים   בהתאם למגבלות בכל מעגנה, יש לבחון את האפשרות לייעד

 לובים. השונים כגון: עמדות העמסה ופריקת מזון, דגיגים, דגים וציוד ושטחי הרכבה וטיפול בכ
 

בכל   העלויות הסביבתיות החיצוניות השליליות  ומזעור טביעת הרגל הסביבתית של הענף  הקטנת  2.2
 שלבי הפעילות והמו"פ 

טכנולוגיות גידול דגים שתזונתם מבוססת על אחוזים נמוכים ככל הניתן של קמח דגים,  פיתוח . א
 הזנת הדגים. עבור תחליפים לקמח הדגים   המשך פיתוחובכלל זה 

משיכת דגי בר טורפים ובעיקר כרישים לכלובים על ידי שיפור נהלי סניטציה והוצאת דגים    מזעור . ב
 אמצעים למניעת חדירת כרישים לכלובים. מהכלובים, סקרים, ניטור ושימוש ב מתים

 . מהכלובים היוצאים הפרשת חומרי המזוןהאכלת הדגים לשם מזעור  נקיטת אמצעים לייעול . ג
 השפעת הכלובים על הסביבה.  המשך ניטור .ד
שימוש בחקלאות משולבת עם מינים ברמות הזנה נמוכות, בדגש על ה המשך בחינה ופיתוח .ה

 אצות. 
     

 פיתוח טכנולוגיות לחוות עמידות בסערות   2.3

דגש על פיתוח ויישום טכנולוגיות של חקלאות ימית בת קיימא, שיוכיחו עמידות בסערות החורף מתן 
עמידותם הנמוכה של כלובי הדגים בים התיכון ים התיכון הישראלי. בטכנולוגיות הקיימות כיום, תנאי הב

פוטנציאל נזק וללפסולת בים    בריחת דגים, הפיכת חוות שנסחפועיתים לל  עלולה להביא  ,הפתוח לסערות
 לבתי גידול ותשתיות בקרקעית. 

שיפור הטכנולוגיה, החומרים הנמצאים בשימוש ונהלי תחזוקתם ופיתוח חוות דגים שיוכיחו עמידות ארוכת 
 הינן תנאי סף לקיומה של החקלאות הימית.  ,ם ביםשני

 

 גידול מינים מקומיים בלבד בחקלאות ימית   2.4

להחדרת מינים זרים נוספים למערכת האקולוגית הימית וכן הטפילים שעליהם   גורםגידול מינים זרים 
-וסיות היםובתוכם. על כן, לשם גיוון סל המוצרים שמציעה החקלאות הימית לצרכן תוך שמירה על האוכל

ם( שנמצאים בים התיכון באופן טבעי יתיכוניות, יש לפתח מיני דגים חדשים )מקומיים או קוסמופוליטי
בלבד, כגון דגי הבורי והטונה כחולת הסנפיר, ולהתאימם לגידול בים. בדומה לכך, יש להמשיך לפתח את 

אוכלוסיות הבר של מין זה, הנתון גידול דגי הטונה כחולת הסנפיר בכדי להקל על לחץ הדיג העולמי על 
 בסכנת הכחדה. 

  

 הוצאת דגיגי הבורי משפכי הנחלים    הפסקת  2.5

יש להפסיק את לכידתם בשפכי הנחלים,   ,בד בבד, עם האצת ייצורם של דגיגי בורי במכוני רבייה ביבשה
תם במי  כך שיתאפשר להם להתרבות בהם באין מפריע, לתרום לניקיון מי הנחלים ולאושש את אוכלוסיי

 החופין של הים התיכון.

 

  



   פיתוח במרחב הימי | חקלאות ימית
 

 מדיניות למרחב הימי של ישראל ': בדו"ח שלב   –מסמך מדיניות למרחב הימי של ישראל 
 100  טיוטה סופית - 2019נובמבר 

 המרחב הימי 
 ישראל   של

 הנחיות להכנת תכניות מפורטות לחוות חקלאות ימית  2.6

לטכנולוגיה המוצעת  בהתייחס, בין השאר,שטחים לחקלאות ימית יקודמו במסגרת תכנית,  . א
 .  יחסי הגומלין עם משתמשים נוספים בים בחינתו וישימותה

המשתמשים הקיימים בשטח )פעילות ומתקנים( סקר מפורט של תכלול תכנית לחקלאות ימית  . ב
 או להפסקת פעילותם בה.   תכניתתחום הכבסיס להגדרת התנאים הנדרשים לפעילותם ב

שיבחן את ההשפעות   או מסמך סביבתי  תכנית לחקלאות ימית תכלול תסקיר השפעה על הסביבה . ג
ת סביבתיות הסביבתיות של ההקמה והפעילות, ויגדיר את הכלים והאמצעים לצמצום השפעו

 .שליליות

 למניעת,  ומתוכננים  קיימים  תשתית  קווי  עם  הנדרשים  הממשקים  את   תבחן  ימית  לחקלאות  תכנית .ד
 .החווה של וההפעלה הביצוע בשלבי בהם פגיעה

 המשרד להגנת הסביבה. בתיאום עם תכנית לחקלאות ימית תכלול תכנית ניטור  .ה

 אותם ניתן לשלב בתחומה ותגדיר את התנאים לכך. תכנית לחקלאות ימית תבחן שימושים נוספים   .ו

תכנית לחקלאות ימית תגדיר את האחריות ואת הפעולות הנדרשות לפרוק המתקנים בתום  .ז
 פעילות החווה.
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 מפת חקלאות ימית :12איור 
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 שמירת טבע |  הגנה על משאבי טבע ומורשת
 

 כללי  .1

של , המשלבת כלי מדיניות עם מערך מגוון מדיניות כוללת לשמירת הטבע בים מסמך המדיניות מציע לראשונה 
 היקף גדול. במוגנים, ברמות הגנה שונות ו אזורים ימיים

המרחב הימי  בסיס למדיניות ה גישת מסמך המדיניות היא כי השמירה על משאבי הסביבה הימית הטבעית הינה 
לשמירת הסביבה והמערכת  מדיניות הגדרת במקביל לבשילוב של מדיניות כוללת לשמירת הטבע בים,  מתבטאתו

 . כל סקטור במרחב הימי האקולוגית הימית בפעילות של  

יעילות האמצעים הננקטים  נשענת על  איכות מי הים ול  קשורה באופן ישירבמרחב הימי    שמירת המערכת האקולוגית
לצמצום זיהום הים מהמקורות השונים. נושא זיהום הים מקבל התייחסות בפרק נפרד במסמך המדיניות למרחב 

 הימי. 

 המשלימים זה את זה:  ,הסביבה הטבעית  פרק זה כולל התייחסות לשלושה מרכיבים הנדרשים לשמירת

 

 של אזורים ימיים מוגנים להגנה על משאבי הטבע הגדרה מרחבית   . א 

, המיועדים לשמירת הטבע בים מוגנים לשמור על בתי גידול היא באמצעות הגדרה של אזורים מקובלת ויעילה דרך 
חים נוספים. אמנת גבלות שונות על הפעילות האנושית בשטטלת מה וכלי שימור משלימים הכוללים ניהול מקצועי

  27. בים לשימור היקף מינימלי של שטחים מוגנים מחייבים את ישראלהמגוון הביולוגי ופרוטוקולים מכוחה, 

נבחנה בהיבטים של: ייצוג, גודל, רציפות )עם   להגנה על משאבי הטבעההגדרה המרחבית של האזורים הימיים 
 מערכות אקולוגיות חשובות ומוגנות ביבשה( ויחסי גומלין עם משתמשים נוספים במרחב הימי. 

 
 שמירה על מינים  . ב 

שמירה על בתי גידול, יש צורך למקד מאמצי שימור במינים מסוימים, בין אם בשל היותם מינים מהנדסי מעבר ל
סביבה, בין אם הם נמצאים בסכנת הכחדה, או מסיבות אחרות. בית הגידול הימי הוא רב ממדי, והעובדה כי בעלי  

ירה את הצורך באימוץ מדיניות להגנה שלבי התפתחות שונים בחייהם באזורים שונים בים מגב מקיימיםחיים ימיים 
על מינים ספציפיים, בצד השמירה על בתי גידול. מדיניות לשמירה על מינים יכול שתכלול גם מדיניות לשימור  

  אקטיבי, למשל בכדי לאושש אוכלוסיות שונות.

 

 הנחיות לצמצום ומניעת השפעות שליליות על הסביבה הטבעית ביחס לתחומי פעילות  . ג 

האיומים על המגוון הביולוגי ועל ערכי טבע ימיים נובעים מהפעילות האנושית בים לסוגיה. לפיכך, בכדי להשלים את 
הנחיות למניעה  ,שיש להם השפעה משמעותית על הסביבה ,בכל אחד מהסקטורים נכללומדיניות שמירת הטבע, 

 . הנובעות מהפעילות האנושית או לצמצום של ההשפעות השליליות

  

 
(, שמכוח אמנת המגוון הביולוגי Consortium on Biological Diversity) Aichi Biodiversity Targets No.11במסמך  27

ממי החופים  10%-מהשטח היבשתי )כולל מקווי מים פנימיים( ו 17%שלפחות  UNEPעליה חתומה מדינת ישראל, ממליצה 
וכן קטעים המקשרים באופן סביר בין  2020ובעיקר כאלה בעלי ערך למגוון הביולוגי ולשירותי המערכת האקולוגית ישומרו עד 

אולם במרחב הימי רחוקה ישראל מהיעד  17%ים. בשטח היבשתי, מדינת ישראל קרובה להשגת היעד של האזורים המוגנ
 שהוצב לשימור.
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 ימיים מוגנים לשמירת הטבע ם  מדיניות מרחבית לאזורי  .2

 כללי    2.1
 

 אזורים ימיים מוגנים בים התיכון  . א 

, כחלק ממדיניות כוללת לשמירת הסביבה הטבעית הימית, היא חלק בעלי רמות הגנה שונותהגדרת אזורים ימיים 
סוגים שונים של   46ן קיימים בים התיכו מובנה ברובן המכריע של התכניות למרחב הימי שנערכו במדינות השונות.

שטחים ימיים מוגנים המבוססים על הגדרות וחוקים שונים, מבטאים מנעד רחב של רמות שימור, כוללים ממשקים  
 מגוונים עם פעילות אנושית מסוגים שונים ומיצגים מנעד רחב של רמות ניהול ואכיפה.

מוגנים, הנמצאים ברובם במערב הים התיכון, במים הריבוניים של  אזורים ימיים  1,231נכללו בים התיכון  2016בשנת 
 -קמ"ר והם מהווים כ  178,500-מדינות אירופה. השטח הכולל של האזורים הימיים המוגנים בים התיכון עומד על כ

השטחים המוגנים מ 99.5%בחינת רמת ההגנה ושמירת הטבע בשטחים אלו העלתה כי  28 משטח הים התיכון. 7.1%
נמוכה ורק כחצי אחוז מהשטחים המוגנים הם ברמת הגנה התיכון הם שטחים מוגנים המבטאים רמת הגנה בים 

 המקבילה לשמורת טבע בישראל.  גבוהה 

במדינות  היקפים גדולים, בשנים האחרונות,הרוב המוחלט של שטחים ימיים מוגנים בים התיכון, המאושרים ב
בעלי רמת הגנה נמוכה, מנוהלים באופן חלקי ואשר רמת האכיפה,    שטחים ימיים  -  Natura 2000  אירופה, הינם שטחי

הניטור והבקרה בהם נמוכות. מבחינת יעילות שמירת הטבע, בתי הגידול ומגוון המינים, נמצא כי האזורים הימיים  
, ומגיעים  טבעמבחינת שמירת ה  המוגנים בעלי רמת ההגנה הקשיחה והמנוהלים באופן מקצועי, הם היעילים ביותר

 בתוך כעשר שנים.    תפקוד מיטביל

מערב הים התיכון, מגדיר מסמך  מדינות אירופה בבניגוד למגמות המקלות ברמות השימור של אזורים ימיים ב 
של שמורות טבע,  קשיחהאזורים ימיים מוגנים נרחבים ברמת הגנה פריסה של המדיניות למרחב הימי של ישראל,  

. מערך השטחים הימיים המוגנים הנכלל במסמך  ימיים מוגנים נוספים, ברמות הגנה שונות  יחד עם שורה של אזורים
הכוללים   גדולים השמה דגש על יעילות שמירת הטבע באמצעות אזורים מוגנים מחמירה גישה מבטא  המדיניות

 .ימיות אחרותמדיניות , גישה הבולטת ביחס לתכניות מיטביתניהול, מחקר, ניטור ואכיפה 

 

 של שמירת המערכת האקולוגית הימית   התפיסה המרחבית . ב 

, המוצגת במפה הנלווית התפיסה המרחבית של שמירת המערכת האקולוגית הימית במסמך המדיניות למרחב הימי
המקבלים התיייחסות שונה מבחינת שמירת ערכי הטבע והפעילות האנושית כוללת היררכיה של שטחים  לפרק,

הידע הקיים לגבי אזורים בעלי   מבוססת על ברמות השונות הגדרת אזורי הים המיועדים לשמירת טבעבתחומם. 
במים    . האזורים הימיים המוגניםייצוג, גודל ורציפות  -עקרונות מקובלים בשמירת טבע  עם  בשילוב  חשיבות אקולוגית  

 : הריבוניים הם

   ימית לשמורת טבעחיפוש אזור  .1
 )מצע קשה( אזור סלעי  .2
 מיוחד אזור ימי  .3
 שפכי נחלים  .4

 

 נכללים שני סוגי אזורים מוגנים ברמות הגנה שונות: הכלכליים במים

 לספק הגנה גבוהה על ערכי טבע יחודיים.   השמטרת - במים הכלכליים השמוראזור חיפוש ל .1
אזור בעל פוטנציאל לגילוי ערכי טבע יחודיים. טרם אישור וביצוע פעולות   –מרחב שימור לבחינה     .2

פיתוח באזור זה יש לבצע סקרים בדיקות מפורטות להמצאות ערכי טבע. ככל שימצאו בעתיד  
 חשובים, ייבחן הצורך בשימורם.  ערכי טבע
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 המרחב הימי 
 ישראל   של

בתחום   יםנמצאהאזורים הימיים המוגנים, הנכללים במסמך המדיניות, רוב בדומה למדינות אירופה בים התיכון, 
סיבות עיקריות: האחת קשורה לפריסה המרחבית של בתי הגידול המבטאים מגוון מינים   לושמש ,המים הריבוניים

ורה לעובדה שבים העמוק מתקיימת  השנייה, קש ; בתחום שבין קו החוף למדרון מדף היבשת המרוכזיםעשיר 
פעילות אנושית מצומצמת ורמת האיום על המערכת האקולוגית נמוכה בהשוואה לרמת האיום המתקיימת בתחום  

; והשלישית, נובעת מפערי הידע הגדולים לגבי מיקומם והימצאותם של ערכי טבע חשובים להגנה המים הריבוניים
 בים העמוק. 

נים במים הריבוניים, הנכללים במסמך המדיניות )לא כולל אזורי מגבלות דיג, שטחי  סך כל השטחים הימיים המוג 
מדינות בהרווחת . בניגוד למגמה משטח המים הריבוניים של ישראל   21.6%- קמ"ר שהם כ   876- אש וכו'(, עומד על כ 

מערב הים התיכון, הכוללת אישורם של אזורים ימיים בעלי רמת הגנה נמוכה על ערכי הטבע, האזורים אירופה ב 
:  בתוכם )   אזורים ימיים מוגנים ברמת הגנה גבוהההימיים המוגנים, הנכללים במסמך המדיניות למרחב הימי, כוללים  

,  קמ"ר  350ם לאומיים בים( בהיקף של אזורי חיפוש לשמורות טבע, שמורות מאושרות, בתהליך ומוכרזות, וכן גני
  "אזור ימי מיוחד" נוספים ממרחב המים הריבוניים יועדו כ 8.74%משטח המים הריבוניים של ישראל.  8.6%המהווים 

אזורים  במסמך המדיניות,    ו. בנוסף לאלו, נקבעמוגניםאזורים סלעיים  נוספים משטח המים הריבוניים כוללים    4.2%-ו
בהיקף כולל   ,במים הכלכליים ומרחב שימור לבחינה השמוראזור חיפוש להכוללים:  מוגנים במים הכלכלייםימיים 

 . קמ"ר מרחב שימור לבחינה(  560-קמ"ר אזורי חיפוש לשמורה במים הכלכליים, ו 30) קמ"ר 590-כשל 

  או במסגרת  המדיניות למרחב הימיניתן יהיה, בעדכון מסמך , שיצטמצמו פערי המידע לגבי ערכי הטבע ביםככל 
להוסיף שטחים ימיים מוגנים מסוגים שונים, לגרוע מאלו שסומנו ולשנות את גבולות הסימונים  ,אחרת תכנונית

 . שנקבעו במסמך זה בכלל המרחב הימי

לשמירת הטבע  תרומה בעלי שהם  אזורים ימיים נוספיםהוגדרו במסמך המדיניות  , בנוסף לאזורים הימיים המוגנים 
 וכוללים מגבלות על פעילות מסוגים שונים: 

 )ראו פירוט בפרק נפרד( לגנים לאומיים  אזורי חיפוש .1
 בפרק הדיג(  ים)מפורטאזורי מגבלות על הדיג  .2
 קרבונים(-מגבלות על קידוחי גז טבעי ונפט )מפורטות בפרק ההידרו .3
 שטחים בטחוניים סגורים  .4

 

 הימיים המוגנים ניהול שמירת הטבע באזורים   . ג 

הם  ייעילות הכלי המרחבי של אזורים ימיים מוגנים, בהגנה על בתי גידול ומגוון מינים, נגזרת משורה של מרכיבים בינ
יכולת הניהול המקצועי של האזור הימי המוגן. ניהול אזור ימי מוגן צריך להיות מבוסס על צוות מקצועי, מחקר מדעי,  
ניטור מתמשך לפי תכנית, ניהול ממשקים עם משתמשים נוספים וכן יכולת יעילה של בקרה ואכיפה בשטחי האזור  

האפשרות לניהול שטחים ימיים מוגנים שאינם את ן תבחבין משרדית למרחב הימי ת ההיגוי הועדהימי המוגן. 
 רשות הטבע והגנים או גוף אחר.  באמצעותשמורות טבע,  

 

 שמורת טבע ימית  2.2

 גמישות תכנונית  . א 

בשל מידת הודאות התכנונית הנמוכה במרחב הימי והשלב הראשוני בו נמצאת ישראל בתכנון המרחב הימי, קיים  
צורך מיוחד בגמישות תכנונית של כלל האזורים הימיים לשימושים השונים והמנעות מהגדרות קשיחות המחייבות 

מבטאים תהליך ארוך ומורכב שאינו נדרש  תהליכי שינוי מורכבים. שינויים בשמורות טבע מוכרזות )ביטול הכרזה(
 תהליך התכנון הרגיל. לעבור אף ייעוד קרקע אחר והוא בא בנוסף 

של השמורות הימיות המוצעות ואי הודאות לגבי שימושים עתידיים בים מצד אחד, כולל הצורך  הרבבשל היקפן 
 רת טבע ימית מוכרזים. בקידום פרויקטים לאומיים מצד שני, תערך בחינה להליך גריעת שטחי שמו
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 המרחב הימי 
 ישראל   של

 קווי מדיניות לשמורות טבע ימיות  . ב 

באזור חיפוש לשמורת   .)אלא אם כן צוין אחרת( קווי המדיניות חלים על אזורי חיפוש לשמורה וכן על שמורות טבע
טבע ימית תיערך התיעצות עם רט"ג ביחס לתוספת שימושים ופעילויות, במטרה לשמור על ערכי הטבע הקיימים  

 באזור עד לאישור תכנית לשמורה.

 

 הריבוניים   במים   שמורת טבע ימית תכנית ל  . ג 

תכנית ימית לשמורות טבע ימית באזורים הימיים    למוסד התכנוןרשות הטבע והגנים  תגיש  במים הריבוניים   •
 בתכנית  יוגדרוהגבולות המדויקים של השמורות  המופיעים במפות מסמך המדיניות למרחב הימי.

בטל אזור החיפוש, ובהתאם יעודכן התשריט  ית ,30לשמורת טבע מפורטת  אישור תכניתם ע 29. מפורטת
 .הנלווה למסמך המדיניות

ככל שיתברר  , שאינו באזור חיפוש לשמורת טבע, תוכל להגיש תכנית באתר חלופי שות הטבע והגניםר •
 המדיניות.  שלא ניתן לאשר תכניות לשמורות טבע בשטחי החיפוש שנקבעו במסמך

, לפי המרכיבים מיוכל לפטור מהכנת חלק    הול"יםלשמורת טבע תכלול את המרכיבים הבאים,  ימית  תכנית   •
 :הענין

לתיאור מאפייני השטח המוצע לשמורת טבע, שישמש כבסיס לקביעת הממשק  סקר אקולוגי  .1
 עם משתמשים אחרים ולהגדרת אזורים מובחנים בתוך השמורה. 

 תיאור פיסי של תחום השמורה וערכי המורשת הקיימים בה.  .2
סקר מפורט של המשתמשים הקיימים בשטח )פעילות ומתקנים( כבסיס להגדרת התנאים  .3

 בשמורה או להפסקת פעילותם בה.הנדרשים לפעילותם 
 אופן שילובם של משתמשים עתידיים נוספים בשטח.  .4
הגדרת מרכיבי הפיתוח והתשתית היכולים לקום בשטח השמורה וכן התנאים הנדרשים  .5

 לאישורם. 
 נספח לממשק השמורה הימית עם רצועת החוף הסמוכה )ככל שיש(.  .6
השונים בכל תא שטח לרבות  הצעה לחלוקת השמורה לתאי שטח והשימושים והפעילות .7

 , הוראות גמישות לנושא השימושים והפעילויות.התנאים לפעילותם
 הוראותלשמירת החי, הצומח והדומם בשטח השמורה.  .8
 תנאים להוצאת היתרי בניה, היתרי הטלה והזרמה לים.  .9

 הוראות בדבר תאום הנדרש עם גופים נוספים הפועלים בים.  .10

 

 שמורת טבע ימית תחום  מעבר קווי תשתית ב  . ד 

כגון: חשמל, תקשורת, דלק, גז  קווים העברת תותר, בול"יםשתאושר שמורת טבע ימית, במסגרת תכנית תחום ב
תתבצע בהתאם   םותחזוקת השוטפת םהתשתית, הפעלתקווי ומתקני תשתית קטנים הנלווים להם. הקמת 

 לעקרונות הבאים: 

  .על בחינת חלופות תבססתאשר טבע ימית  בשמורתלקווי תשתית ימית תכנית אשר י הול"ים •

בערכי הטבע, תוך שימוש  העברת קווי התשתית תתבצע באופן שימנע או יצמצם ככל הניתן פגיעה •
 . (BATהזמינה )  מיטביתהבטכנולוגיה 

יבחן , ימית שמורת טבעתחום העברת קווי תשתית ומתקנים קטנים הנלווים להם, במפורט ל תכנוןבעת  •
בהתייעצות את הצורך בהוספת הוראות בתכנית לשלב הביצוע, בהיבטים של שמירת טבע,  תכנוןמוסד 

 עם רט"ג. 

לשיקום  והוראות ההקמה בסביבה בעת הפגיעה  למזעור הוראות השאר, תכלול, בין תכנית לקווי תשתית •
 .רט"ג עם בהתייעצות יוכנו אשר אקולוגי,

טכנולוגיה המצמצמת בצורה המיטבית את  יתוכננו, ככל הניתן, בצנרת וקווי תשתית העולים לחוף  •
  יות בעת העבודות.תההשפעות הסביב

 
  תחום שמורת הטבע שיאושר ע"י מוסד התכנון יוכל להיות בתחום או מחוץ לאזור החיפוש המסומן במיפוי הנלווה למדיניות. 29
 בשמורות במים הכלכליים תתקיים התייעצות תכנונית עם פורום מצומצם של הול"ים ולא יתקיים הליך של תכנית. 30
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 מתקני תשתית  . ה 

   .מורות טבעאליהם, לא יותרו בש יםהתשתיות הנלוומתקני לרבות , קרבונים-טיפול בהידרוו אסדות הפקה •

 בוע בתקנות חוק הנפטהקמת אסדות לקידוחי חיפוש ואימות של גז טבעי ונפט, בהתאם לקתתאפשר  •
 . ולאמור במסמך זה

 לאחר בחינת רגישותו.מצע קשה, אלא ל על ובסמיכות רבה לא תבוצע פעילות קידוח לחיפושי גז או נפט  •

תתאפשר במסגרת תכנית  -ביצוע קידוחי הפקה והקמת מערכת הולכה תת מימית )במסגרת חזקה(  •
 : , ובהתאם לתנאים הבאיםמפורטת

o לא תהווה  העברת צנרת והמתקנים הנלווים לה בשמורת טבע ימית תכנית הכוללת
 שמורה. לשינוי יעוד 

o מעל פני הים תהווה שינוי לתכנית  וטיפול תכנית הכוללת עיגון והקמת אסדות הפקה
 לשמורת טבע. 

 שבי ציון:טבע ימית  שמורת אזור חיפוש ל •
o י ציון בשטח הימי רשות הטבע והגנים תגיש תכנית מפורטת לשמורת טבע ימית מול שב

הגבולות המדויקים של השמורה   שאינו נמצא בבחינה להקמת תשתיות מתקן התפלה.
יקבעו בתכנית מפורטת ויוכלו לכלול גם שטחים באזור הימי המיוחד ממזרח לשטח  

 החיפוש לשמורת הטבע. 
o  ,אישור  רק לאחר  תוגש ,התפלההמתקן  בתחום המוצע לתכניתתכנית לשמורת טבע

  ., לרבות התשתיות הימיות של מתקן ההתפלהמתקן ההתפלהל התכנית
 

 מערכת הביטחון  . ו 

ה כפופה להמשך ביצוע פעילות משרד הביטחון יעם שטחים ביטחוניים סגורים תה בחפיפה פעילותכל  •
ובמתקנים  1945לתקנות ההגנה )שעת חירום(,  125ה מכוח תקנה יבשטחים הסגורים. הכפיפות תה

 פי שיהיו מעת לעת, בין שהם בתחומי השמורות ובין שהם גובלים בשטחן.  הביטחוניים, כ

 פעילות מערכת הביטחון בשטחים הסגורים והביטחוניים לא תוגבל.  •

 מעבר חופשי לכוחות הביטחון. יישמר בכל עת  •

סגורים, תעשה בכפוף לנוהלי הכניסה  ביטחוניים שטחים לאזורים בחפיפה עםכל כניסה של שייטים  •
 . 125הקבועים של הגורמים האחראיים מכוח תקנה 

האמנה הקיימת, בין הצבא ורשות הטבע והגנים, המסדירה את הפעילות הימית הצבאית בשטחי שמורות  •
 . בהתאם להסכמות עם מעהב"ט בנושא  , טבע, תורחב

 

 ספנות ותחבורה ימית שיט,   . ז 

 . או בשמורות טבע במים הכלכליים מורות טבע ימיותש בתחבורה ימית שיט ולא יחולו מגבלות על פעילות 

 

 דיג   . ח 

למעט דיג למטרות מחקר או ניהול או שמורת טבע במים הכלכליים,    לא יותר דיג בתחום שמורת טבע ימית •
 להחלטת רשות הטבע והגנים. להוראות התכנית והשמורה, בהתאם 

 . בתאום עם רשות הטבע והגנים יקבעו על ידי פקיד הדיגטחי חיפוש לשמורות טבע הדיג בשהסדרי  •

    רשות הטבע והגנים תסמן באופן ברור את השמורות והאזורים המוגבלים לדיג בתחומן. •

 
 ספורט ימי  . ט 

 ושיט, בהתאם לתכנית ממשק לכל שמורה.  , שחיה, חתירה, גלישהספורט ימי הכולל צלילה )שלא לצרכי דיג(יותר 
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 סימון  . י 

על הסימון לקבל אישור ממהנדס ימי על מנת למנוע התנתקות   .תיחום כולל ובטיחות טבע שמירת לצורכי  סימון יותר
 או סחיפה שלו.

 

 וניטור  מחקר  . יא 

 וכד'. חיישנים, נקודות תצפיתמצלמות,  לבע"ח, מלכודות, והשבה אישוש כלובי כגון: מתקנים למחקר וניטור יותרו

 

 ממשק עם שימושים בשטחים צמודים לשמורת טבע ימית:   . יב 

שהן בעלות פוטנציאל  ימית או שמורת טבע במים הכלכליים, טבע בסמוך לשמורות, פעילות או עבודות ימיות
 יאושרו רק לאחר בחינת השפעתן הסביבתית על השמורה הימית.  להשפעה סביבתית על השמורה,

 

 אזור סלעי  2.3

 רקע:   . א 

נחלקים לשלושה פעמים רבות בתי גידול רגישים הכוללים מגוון מינים גדול ומהווים  במרחב הימי    האזורים הסלעיים
 סוגים: 

, מהווה בד"כ בית גידול עשיר למגוון גדול של מינים ופרוס מצע סלעי טבעי שקוע על קרקעית הים  .1
  מהמרחב הימי כולו(.  1.2%-משטח המים הריבוניים של ישראל )או כ  8%- על שטח של כבאופן כתמי  

הנושאות בתי גידול מיוחדים בעלי חשיבות אקולוגית ופיסית להגנת החוף ומצוק  טבלאות גידוד .2
   .הכורכר

איונים וסלעים שבולטים מהמים   28-בסמוך לחופים הצפוניים של ישראל, פזורים כ - איים קטנים  .3
ולעיתים מתכסים בעת סערות. איים אלו הם שריד מרכס הכורכר שהוצף ברובו ונותרו ממנו הפסגות 

קמ"ר והם מרוחקים עשרות עד מאות מטרים   0.08הגבוהות בלבד. שטחם הכולל של האיונים הוא 
 גיעים עד מרחק של כקילומטר מחופי אכזיב וראש הנקרה.  הכרמל ומ מחוף

 

חשיבות אקולוגית גבוהה ומגוון מינים פוטנציאל לשלושת הסוגים של האזורים הסלעיים מהווים בתי גידול בעלי 
הפריסה המרחבית   הגדרת מערכת איזונים עם הפעילות האנושית במרחב הימי.באמצעות  הגנה עשיר ומחייבים

בתשריט המדיניות מתבססת על הידע העדכני הקיים. ככל  כשכבת רקע של האזורים הסלעיים המוגנים מסומנת 
 עליהם קווי המדיניות הבאים. גם אזורים חדשים של מצע קשה בקרקעית, יחולו בעתיד שיזוהו 

 
 שמורת טבע( מחוץ ל קווי מדיניות לאזור סלעי )  . ב 

 מצע קשה  .1

 הקשה תיאסר לחלוטין גרירת רשתות דיג. בשטח המצע  . א

כל תכנית, עבודה ימית או פעילות בעלת פוטנציאל לפגיעה במצע הקשה תחייב מיפוי ודיוק   . ב
 גבולות המסלע, הכנת סקר אקולוגי והיוועצות עם רט"ג. 

 ככל שימצא כי למצע הקשה ערכיות אקולוגית גבוהה, יחולו התנאים הבאים:  . ג

ימיים יחצו מצע קשה רק במקרים בהם לא נדרשת חציבה צנרת וכבלים תת  •
או במקרים בהם לא סביר לעקוף את   ,ולא צפוי נזק משמעותי לבית הגידול

 המצע הקשה.  

קידוח אופקי,  ביועברו, ככל הניתן,   , המחייבים חציבה במצע קשה,צנרת וכבלים •
 בנקודות חציית מצע קשה בקרבת החוף. 
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כריית או הטלת חול  ,קידוח לחיפושי גז או נפט פעילותתבוצע ככל הניתן, לא  •
  פגיעה באופן שיגרוםל בעל ערכיות סביבתית גבוהה, מצע קשהבסמיכות ל

 . בערכיות האקולוגית של המצע הקשה
 

 טבלאות גידוד  .2

שוברי גלים ומזחים, גון על מבנים ימיים כ .תופסק בהדרגה דפעילות הדיג מטבלאות הגידו . א
יוקמו, ככל הניתן, נקודות בטוחות לדייגי חכות בד בבד עם פיתוחן של חלופות דיג ממבנים  

. כמו כן, תבצע רשות הטבע והגנים,  בשל הנזק האקולוגי הנגרם לבית הגידול הרגיש  חופיים,  
 פעולות להגברת מודעות הדייגים להשפעות הדייג על טבלאות הגידוד. 

 ,   .או בקרבתןהגידוד לא תעשה פעילות פיתוח, קידוח או חציבה על טבלאות  ,ככל הניתן . ב

אין כל כי  לא יותר כיסוי/עקירה של טבלאות גידוד אלא במקרים בהם שוכנע מוסד תכנון . ג
, כולל בחינה לאחר בחינת מכלול השיקולים התכנוניים והסביבתייםו  ,חלופה אפשרית אחרת

 במסגרת מסמך סביבתי. 

 מוצאים חדשים של מי נגר על החוף יופנו ככל הניתן לאזורים מרוחקים מטבלאות גידוד.   .ד

מעקב סדור ותדיר אחר אוכלוסיית הצינורירים, בשילוב גופי   רשות הטבע והגנים תקדם .ה
את האמצעים האקטיביים   תבחן מחקר ממשלתיים ואקדמיים ותכנית הניטור הלאומית, ו

 האפשריים לאישוש האוכלוסייה.

 

 איונים   .3

 הגנה לאיונים תהיה זהה לרמת ההגנה של טבלאות הגידוד. הרמת  . א

  ליטורל סביב החלק היבשתי של האי.–ישמרו בתי הגידול הייחודים של התת . ב

 הדיג מהאיונים ומסביבם יוגבל, ויישמר סביבם מרחק ביטחון מהזרמות מזהמים.  . ג

 . שמורות טבעהאיונים וסביבתם הימית יכללו, ככל הניתן, בשטחי  .ד

 

 יוחד אזור ימי מ  2.4

הינו חלק מתפיסת המדיניות הכוללת של שמירת המערכת האקולוגית במרחב הימי.  יוחד אזור ימי מ . א
היא לאפשר הגנה על שטחים ימיים נוספים של בתי גידול ימיים   המיוחדיםמטרתם של האזורים הימיים 

פיתוח באזורים אלו יישקל תוך מתן דגש מיוחד   קיום המגוון הביולוגי.תוך  ,, בהיקף נרחבמייצגים וחופיים
 לסביבה הטבעית. 

  ל בהתייחס לתפקידו המייצג ש האזורמוסד תכנון הדן בתכניות פיתוח באזור זה ישקול את השפעתן על  . ב
בהתבסס על ממצאי   -ערכי הטבע המצויים בו  בתי הגידול, ערכיותו ותפקודעל  האזור המיוחד בהגנה

בעת בחינת תכניות פיתוח באזור זה תוצג בפני מוסד התכנון עמדת רט"ג ביחס   .המסמך הסביבתי
 לתפקידו של האזור הימי המיוחד במכלול שיקולי שמירת הטבע במרחב הימי.  

עם רשות הטבע והגנים )סוגי דיג, כלי   התייעצותבמגבלות דייג על ידי פקיד הדייג  יקבעו באזור ימי מיוחד . ג
 . בתחומם ערכי הטבע  במטרה להגן על   ,ניהול, איזור וחלוקת השטח, חלוקה בזמן וכד'(

 
יתבצע לאחר אישורן של שמורות הטבע באזורים המוגדרים   מיוחדקידום תכנית לשמורת טבע באזור ימי  .ד

 .לשמורות טבע ימיות" חיפוש במסמך המדיניות כ"אזורי
רשות הטבע והגנים, תוכל להגיש תכנית לשמורת טבע גם טרם השלמת אישורן של כל שמורות הטבע   .ה

 שבאזורי החיפוש לשמורות טבע ימיות.
ניתוח , למוסד תכנון תציג רשות הטבע והגנים ,באזור ימי מיוחד, נוספותשמורות תכניות ל תנאי לאישורכ .ו

 .היבטים נוספיםהימית ב על הסביבה ןהשפעתומבחינה אקולוגית שמורות הטבע הקיימות תפקוד  של
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 במים הכלכליים   ה שמור  2.5

במים הכלכליים נועדה להגן על ערכי טבע ייחודיים ונדירים ויכולה לכלול גם אזורי חיץ הנדרשים   השמור . א
 למטרה זו.

כולל: ניטור, קידום מחקר מדעי, פיקוח    ,שמורות במים הכלכלייםהרשות הטבע והגנים תנהל את  מוצע כי   . ב
 ואכיפה. 

ים מותנית באישורו של חוק המסדיר  הכרזה על שמורה במים הכלכלי  –  במים הכלכליים  ההכרזה על שמור . ג
בשונה מהמקובל במים הריבוניים ובשל רמות ודאות וידע נמוכות במים הכלכליים,  את החקיקה באזור זה.  

 . נדרש מנגנון הכרזה גמיש המאפשר שינויים

,  תכנונית במים הכלכליים, תקיים רשות הטבע והגנים הליך התייעצות ההכרזה על שמור בקשה לטרם  .ד
 שיתבסס על מידע וניתוח שתציג רשות הטבע והגנים בדבר: 

 במים הכלכליים  הלשמורסקר אקולוגי לתיאור מאפייני השטח המוצע  .1
 המוצע לשמורהתחום התיאור פיסי של  .2
 אופן שילובם של משתמשים עתידיים נוספים בשטח וסקר מפורט של המשתמשים הקיימים בשטח   .3
לתאי שטח והשימושים והפעילות השונים בכל תא שטח   במים הכלכליים השמורהצעה לחלוקת  .4

 , גמישות לנושא השימושים והפעילויות.לרבות התנאים לפעילותם
 . הוראות לשמירת החי, הצומח והדומם .5
 בר תאום הנדרש עם גופים נוספים הפועלים בים הוראות בד .6
 הערכות לניהול השמורה .7

 שימושים נוספים בשמורות במים הכלכליים:  .ה

ממשק ויחסי גומלין עם משתמשים נוספים בים, קיימים ו במים הכלכליים יקבע השמורל התייעצות כיהלי
 . ועתידיים

 

 מרחב שימור לבחינה  2.6

להימצאות ערכי טבע  גבוהפוטנציאל  שבוצעו בו מחקר, סקרים ובדיקות ונמצא שיש בו מרחב ימי במים הכלכליים
 תיבחן האפשרות יוכח קיומם של ערכי טבע ראויים לשימור, על הקרקעית ו/או בגוף המים. ככל שראויים לשימור, 

 ת במים הכלכליים. ושמורלהכריז על אזורים אלו כ 

בשטחים נרחבים במים העמוקים, לא ניתן היום לאתר ולאפיין במדויק את כל  בשל האתגר הכרוך בביצוע מחקר 
ערכי הטבע במרחב שימור לבחינה. מסיבה זו, כל פיתוח נדרש לביצוע סקר מקומי ובחינת ההשפעות הסביבתיות 

 על ערכי הטבע. 

יקות נוספות, שכן אין במרחב שימור לבחינה יוגדרו מגבלות על דיג ופעלויות נוספות על בסיס מחקר, סקרים ובד
 במידע הקיים כדי לקבוע מגבלות.

פיתוח בנוגע לבמרחב זה יוגדרו סקרים ובדיקות סביבתיות הנדרשות לקבלת החלטות.  פיתוח פעולות ביצוע טרם
עם המשרד להגנת  בשיתוףיפעלו על פי הנחיות הממונה על ענייני הנפט כפי שנכתבו  ,והנפט הגז לתחום הקשור

 . הסביבה

 דיג על  מגבלות   2.7

שטחים נוספים עשויים להיות סגורים לדיג . הגבלות דיג הינן כלי מרכזי של מדיניות שמירת הטבע בים •
ולהגביל אותו שלא למטרות שמירת טבע )אזורים ביטחוניים, אזורי חקלאות ימית, אזורי תשתיות( וגם להם  

 הרחבה בנושא ניתן למצוא בפרק מדיניות הדיג. צפויה תרומה לשמירת הסביבה הטבעית. 

, בשפכי נחלים, יקבעו על ידי פקיד  יוחדבאזור ימי מהכללים שיחולו על דיג, בשיטות שונות, באזור סלעי,  •
 הדיג בהתייעצות עם רשות הטבע והגנים. בכל מקרה, לא תותר גרירת רשתות דיג באזור סלעי. 

 מגבלות על הדיג יכללו הגבלות על טכנולוגיות או שיטות דיג המזיקות לדגה ולסביבה.   •

 מינים שהומלצו להכרזה כערכי טבע מוגנים.  /יש לבחון מעת לעת עדכון רשימת המינים בסכנת הכחדה  •
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 שפכי נחלים  2.8

מפגש בין בתי גידול לומפגש הנחלים עם הים  ל  .שפכי נחלי החוף הם אתרים בעלי מורכבות פיזית וסביבתית גבוהה
שונים חשיבות אקולוגית מיוחדת. חלק מנחלי החוף נשפכים לים התיכון באזורים עירוניים שם חשיבותם האקולוגית 

 מושפעת מאוד מהפעילות האנושית ואילו נחלים אחרים נשפכים לים בחופים פתוחים או שמורים.  

ת שונות ולכן מהווים מוקד של מגוון מורפולוגי, הידרולוגי שפכי נחלים הנם חוליה מקשרת בין מים באיכויות ומליחויו
המאוכלסים בחי וצומח. שפכי הנחלים מאפשרים למינים  מגוונים בתי גידול ת יוצר מורכבות פיסית זוואקולוגי. 

נדירים, כגון הצב הרך והלוטרה, להרחיב את תחום תפוצתם, לאושש אוכלוסיות קיימות ולאכלס מחדש מקומות 
 לצעירים של דגי הקיפון )בורי(. , כגון למו בעבר. שפכי הנחלים מהווים בית גידול חשוב גם לדגיםנע ןשמה

 

 קווי מדיניות לשפכי נחלים  2.8.1

 מופע אקולוגי ייחודי כגון מלחה.   בעלייש לשמר שפכי נחלים  •

טרם החלטה על פיתוח בקרבת שפכי נחלים, תערך בחינה אקולוגית של ההשפעה הצפויה עליהם בדגש   •
 על שפכי נחלים באזורים הפתוחים.  

בתכניות לשפכי נחלים הממוקמים במרחב עירוני או שבסמוך אליהם ממוקמות תשתיות משמעותיות,  •
 לוגית, בהתאם למאפיינים המקומיים. ייבחן מוסד התכנון את הצורך בבדיקת ההשפעה על המערכת האקו

עם השלמת פיתוח יכולת מלאה של ייצור דגיגי הקיפון )בורי( במכוני רביה ביבשה, יופסק הדיג שלהם   •
 משפכי הנחלים. 
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 אישוש ושיקום אקטיבי כלי מדיניות ל  .3
 

רשות הטבע והגנים תגבש, בתאום עם הגורמים השונים הנוגעים בדבר, תכנית כוללת ליישום כלי   •
 במרחב הימי והחופי.  של בתי גידול ומינים אקטיבי לאישוש ושיקוםמדיניות 

 אקטיבי.    אישוש ושיקוםלהתכנית תכלול את הפעילות הקיימת ויישום פעולות נוספות  •

על ניסויים )פיילוטים(, בחינת טכנולוגיות עדכניות, ניטור ובקרה שיזינו  , בין השאר,התכנית תתבסס •
וישפרו את התכנון והמימוש, בתאום ושיתוף פעולה עם גופים, רשויות ומשתמשים שונים במרחב  

 הימי. התכנית תתייחס, בין השאר להיבטים הבאים: 

 

 שיקום ואישוש בתי גידול פגועים  . א 

 תשתיות לטיפול בבעלי חיים פגועים והשבתם לטבע.  ותנהל רשות הטבע והגנים תקים •

טרופות ספינות פינוי זהיר של מפגעים )כגון פסולת פלסטית, צנרות וכבלים משומשים,  •
ושרידיהן( מבתי גידול רגישים ושמורות טבע. ההחלטה על הפינוי תהיה, ככל שיידרש 

שהתפתחה   ובהתאם למקרה, על בסיס סקר אקולוגי שיבחן את המערכת האקולוגית
 .  מפגעבאזור ה

 שיקום בתי גידול )למשל אישוש אוכלוסיית הצינוריר הבונה בטבלאות גידוד(.  •

 

 אישוש ושיקום אקטיבי  פעולות ל  . ב 

בדגש אקולוגי של ותערך לנושא זה שתוכן תכנית אב שוניות מלאכותיות יוקמו בהתאם ל •
למעט ) והתבססות של מינים פולשיםמניעת פגיעה בבתי גידול רגישים ומניעת התיישבות 

 (. שוניות לצרכי מחקר אקדמי

מלאכותיות )כולל שחזור/שיקום מלאכותי של מצע קשה טבעי פגוע,   הקמת שוניותתכנון ו •
בהתייעצות עם רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת   ,מוסד תכנון  תידון ע"יכטבלאות גידוד(  

הקמת שונית מלאכותית תהיה כפופה לתנאים הסביבה, רשות העתיקות ורשות הספנות. 
   הבאים:

o .הקמת שונית מלאכותית תלווה במסמך סביבתי  
o  בהתייחסות לשיקולי  , אקולוגייםשוניות מלאכותיות יתוכננו ויוקמו על בסיס שיקולים

תוך נקיטת אמצעי זהירות למניעת התיישבות של מינים  פנאי ונופש וספורט ימי 
 פולשים ואופורטוניסטים. 

o   מבנה השונית המלאכותית ועיגונה לקרקעית יבחן הנדסית ויבטיח את התאמת
 התכנון לתנאי הים.

שיקום מצע קשה ע"י העתקת מצע טבעי, כמו כורכר טבעי בגושים גדולים, מאזורי פיתוח  •
 . בהתיעצות עם רט"ג ימי

   בחינה ומחקר של שתילת עשב ים ואכלוס במינים נדירים. •

ליות וצמחי ים בעלי יכולת של ריבוי וגטטיבי )"ייחורים"( באזורים  שתילת חסרי חו -גינון  •
 בנושא. התקדמות המחקר והידע ם, בהתאם למוגני

פיתוח( אל תוך שמורה, או  זיהוםבשל העתקת בע"ח מאזור בו הם מצויים בסיכון קיצוני ) •
 חוות הדגרה לצבי ים.  –למשל 

 ם. יצירה מחדש של מלחות בשפכי נחליבחינה של שיקום ו •

שימוש בחומרים  על ידי    שילוב עקרונות של הנדסה אקולוגית בתכנון ובנייה של מבנים ימיים •
המקומי וצמצום שימוש בחומרים המעודדים התיישבות של  המגבירים את מגוון המינים

שימוש באלמנטים עם פני שטח מורכבים הכוללים מגוון רחב של  מינים פולשים. ובנוסף 
אקולוגיות על מנת לעודד מגוון מינים גבוה ונוכחות של מינים האופייניים לבתי גומחות 

 גידול טבעיים. 
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 שיקום ואישוש של מינים שנפגעו  . ג 

טיפול בבע"ח ימיים פצועים וחולים והשבתם לבית הגידול הימי לאחר החלמתם )כדוגמת   •
 שחרור הצבים המשוקמים במרכז צבי הים של רט"ג במכמורת(.

רביה בשבי, ושחרור צעירים של מינים   ,מחדש של בע"ח ימיים בסיכון, סיוע ברביהאכלוס  •
יבוצע לאחר סקר היתכנות  להשבה   בסיכון שאפשר לגדלם ולהרבותם בתנאים מלאכותיים

 . והבטחת מצב סביבתי שיאפשר השבה

 

 עקרונות לצמצום הפגיעה בסביבה בעת עבודות ופעילות ימית  .4

 רעש  4.1

מסוימים, של עבודות ופעילות, בסביבה הימית הינו חיוני להגנה על יונקים ימיים, צבי ים, דגיגים  מזעור רעשים 
ימיים ויצורים   ורכיבים נוספים במגוון הביולוגי. בשל המהירות הגבוהה של גלי הקול במים, ההשפעה על יונקים

 עש. ימיים אחרים עלולה להגיע למרחקים של מאות מטרים עד מספר ק"מ ממקור הר

ינקטו   .מפעולות מייצרות רעש תת ימי בעונות רגישות ובאזורים רגישיםככל הניתן, לאור זאת, יש להימנע, 
, הגבלת לנוכחות יונקים ימיים ומינים רגישים סביב אתר העבודות ביצוע תצפיות :פעולות לצמצום רעש כגון

נקיטת נהלים כגון נקישה מקדימה בעת ביצוע    טכנולוגיות מפחיתות רעש,העבודות בעונות מסוימות, שימוש ב
 . כגון ניטור טרום העבודות ופעולות נוספותעבודות 

חיל הים לצמצום ההשפעות ובין רשות הטבע והגנים  ,במסגרת מגבלות בטחון מידע ,אוםייש לבצע ת
הפעילות צמצום הרעשים יתאפשר רק במידה ולא יגביל את  האקוסטיות של הפעילויות הצבאיות השונות.

 הביטחונית. 

 

 תאורה  4.2

 כללי  . א 

תאורה חשובה לבטיחותם של בני אדם הפעילים ועובדים בשעות החשכה, אך בסביבה הטבעית יש לכך  
תאורה עודפת ולא נחוצה. זיהום אור משבש את השעון הביולוגי, תמוזער השפעה שלילית שיש לאזנה כך ש

מחזורי החיים, מחזורי הרבייה ויכולת הניווט של בעלי חיים ימיים רבים, בעיקר עופות ים, צעירים של צבי ים 
 ודגים הנמשכים לאור. 

 קווי מדיניות  . ב 

מסמך יבחן רשות הטבע והגנים תכין מסמך מדיניות לצמצום זיהום האור בחוף ובים. ה .1
את הסוגיה ויגדיר את הכלים השונים לצמצום ההשפעות הסביבתיות של תאורה בים 

המדיניות תנוסח בהתיעצות עם   על הסביבה הטבעית.טבעיים ועירוניים ובחופים 
 .ביא לפגיעה בטיחותית וביטחוניתת לא ו הגורמים המוסמכים,

צבי הים: בשיקולי התכנון והתפעול של חופים יוגדרו האמצעים למניעת זיהום אור  .2
 בעורף חופים המשמשים להטלת הביצים.  

יש לצמצם ככל הניתן את התאורה המופנית כלפי הים בנמלים, מרינות, אסדות,  .3
 מבנים ימיים וחופיים וספינות עוגנות )בהתחשב במגבלות בטיחות ונראות כלי השיט(.

יש להשתמש בסוג, עצמה, ספקטרום וכוון תאורה שימזער את הפגיעה בהתאם  כן 
לסביבה הימית, היצורים השכיחים בה והממצאים המדעיים העדכניים בדבר הרגישות 

 האופטית של אותם יצורים. 
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 חפירה, עירום והטלה של חול  4.3

 כללי  . א 

לגרום להרחפה של סדימנט בעמודת המים  עבודות ימיות הכרוכות בחפירה, הרחפה, הטלה וכרייה עלולות 
בעלי גודל גרגר קטן(. ההרחפה היא בעלת אופי זמני אך גורמת לעכירות במים ולהפחתת  - )בעיקר דקים

הסדימנט השוקע    31פגיעה בתפקודם של יצורים ימיים. הרג והראות וחדירת אור השמש. השפעות אלו גורמות ל
כסות ולחסל בתי גידול ולגרום לאבדן ביוטה בקרקעית הים באזורי מתהליך ההרחפה או כזה המוטל לים עלול ל

החפירה וההטלה. חפירה באזורים בהם היה זיהום בעבר עלולה לחשוף חומרים רעילים ואצות רעילות הקבורים  
בסדימנט או חומרי דישון ולגרום לפריחת אצות לא רצויה. הפגיעות עלולות להיות עד מרחק של מאות מטרים  

 ר ק"מ מנקודת החפירה או ההטלה כתלות בעצמת הפעילות, מאפייני הסדימנט, עצמת הזרם וכוונו.ואף מספ

 

 קווי המדיניות  . ב 

והטלה, בקרבת או בשטח בתי גידול רגישים   עירוםחפירה יש להימנע, ככל הניתן, מביצוע פעולות  •
 כרכסי כורכר וטבלאות גידוד ובעונות רביה והתלהקות של דגים ויצורים רגישים אחרים. 

הצורך בניטור ומעקב מתמשך אחר חומרים   ישקלבעת אישור פעולות כרייה והטלה של סדימנט,  •
ים, כיסוי ותנועת סדימנטים וכן סקר  רעילים, אצות וחיידקים רעילים וחומרי דישון במצע, איכות מי ה 

 החי הימי על הקרקעית ומעליה, טרם תחילת העבודות ולאחר סיומן. 

עבודות בעלות סיכון להרחפת  יש לשאוף לבצעערכיות אקולוגית גבוהה,  יכורכר בעל ירכס בקרבת •
העלול לגרום  סדימנט וכיסוי מחשופי כורכר, בעת שזרם המים אינו פונה לכיוון רכס הכורכר )באופן 

 לכיסוי חלקים ממנו בחול(. בטווח זה יבוצעו העבודות תוך ניטור קבוע של כיוון זרם המים. 

בקרבת אזורים רגישים, יש להשתמש בטכנולוגיות חפירה וכריה מיטביות הממזערות את פיזור  •
 הסדימנטים הדקים. 

ול עם מזהמים, מינים במידה ויישקל ייבוא חול ממדינות אחרות או מאזורים שעלולים להכיל ח •
בהליך ייבחן הצורך  ובקרה על איכות החומר    תבוצעפולשים, או חומרים )כגון: סלעים( ממקור יבשתי,  

 ניקוי טרם שילובו במערכת. 

אישור אתר עירום זמני לחומרי חפירה יהיה על בסיס מיפוי מפורט שיגדיר את גבולות האתר, יציג את  •
וסביבתו, את מרכיבי הניטור ואת אופן שיקום האתר, ככל  ניתוח הערכיות הסביבתית של האתר 

 שיידרש. 

בעת העבודות יחול איסור על עגינה באזורים סלעיים חשופים המהווים בית גידול בעל חשיבות  •
 אקולוגית. 

ככלי לצמצום    בפסים לסירוגין  הבקרקעית הים, תיבחן התועלת הסביבתית בביצוע  חפירה  תכנוןבעת   •
שאוכלוסיות יצורים מהחלקים הלא פגועים יוכלו לאכלס   ך, כההשפעה על המערכת האקולוגית

 מחדש את האזורים החפורים )גישת ה"בניה עם הטבע"(. 
 

 חיפוש והפקת גז ונפט  4.4

יפעל לממש את המלצות הסקר האסטרטגי הסביבתי לחיפוש והפקה של נפט וגז בים בדבר   אנרגיהמשרד ה 
השפעת פליטות למים ולאוויר בשגרה  קידום מחקר לגבי השפעת הפעילות של סקטור הנפט והגז הטבעי כגון:  

ות  השפעות אור שמקורו במתקני קידוח על הביוטה, בחינת מסלולי נדידת העופות והשפעת אסדובחירום, 
הפקה עליהם, השפעת האסדות על הרכב הצימדה ומינים פולשים, ההשפעות הסביבתיות של סקרים  

יפעלו להגדרת יעדי ומגבלות והמשרד להגנת הסביבה  האנרגיהשרד מבהיבט של פליטות  סייסמיים וכיו"ב.
ולה הלאומית פליטות ממתקני קידוח, הפקה, טיפול והולכה של הידרוקרבונים בהתאם למוגדר בתכנית הפע

(NAP    .בסא"ס ובידע עדכני ככל שיצטבר ,) 

 

 

 
למשל: פגיעה בתהליך ההטמעה של צמחי ים ופיטופלנקטון התלויים בחדירת האור. הרחפת סדימנטים גם גורמת  31

 להרג של יצורים הניזונים מסינון המים )כמו צדפות( וסותמת זימי דגים
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 גנים לאומיים | הגנה על משאבי טבע ומורשת

 
 

 כללי  .1

 אזורים לגנים לאומיים בחוף ובמרחב הימי נדרשים למלא שורה של תפקידים: 

בתחום היבשה נכללים  : רוב אתרי העתיקות החשובים בסביבה החופית הגנה על אתרי עתיקות, מורשת ושימורם 
, יחד עם קליטת  )מורשת וטבע( בתחומי גנים לאומיים או שמורות טבע יבשתיים ומתבצע בהם ממשק של שימור

אתרים אלו כוללים ערי חוף  .כדוגמת, אכזיב, עתלית, דור, קיסריה, אפולוניה ואשקלון ,מבקרים וצרכי נופש ופנאי
 .  הבינלאומיתם קדומים אחרים בעלי חשיבות ברמה הלאומית ועתיקות, נמלים עתיקים, מבנים ימיים ושרידי

הגנים הלאומיים המרכזיים של ערי החוף העתיקות כוללים מכלול מרשים של עתיקות בחוף, המוגן ומנוהל על ידי 
,  אולוגיים החשוביםיים כי הפריסה המרחבית של הממצאים הארכ מעידרשות הטבע והגנים. סקרים ארכיאולוגיים 

ברוב  .  רב גם בתחום המים הרדודים קיימים ממצאים בעלי חשיבות מדעית וערך ציבוריו ,מקדת רק ביבשהאינה מת
האתרים החשובים ובעיקר בערי החוף העתיקות, מדובר אם כן על מכלול יבשתי וימי אחד שהוא בעל חשיבות 

למרות האמור, רק החלק  לשימור מורשת ועתיקות, ובעל פוטנציאל ליצירת פעילות פנאי ונופש איכותית ועשירה. 
טחים הימיים בהם מצויים עתיקות, נותר ללא ומרבית הש  כגנים לאומיים  עוגן מבחינה תכנונית  האתרים  היבשתי של

 הגנה. 

כגון צלילה, שייט, ביקור וטיול )בקו החוף(. שימושים אלו נשענים, בין היתר, על ערכי שימושי פנאי, נופש וספורט 
הולך וגובר   אלוכך למשל, הנמל העתיק בקיסריה הינו יעד מבוקש לצוללים. הביקוש לשימושים  .  העתיקות והמורשת

  ם האחרונות.בשני

 משתי סיבות עיקריות:   : נושא זה גם הוא בעל חשיבות בגנים לאומייםהגנה על הסביבה הימית וערכי טבע 

   .מבוססת על ערכי הטבע, הנוף והסביבהה ,פעילות הפנאי והנופששל ראוי ניהול ליש חשיבות  •

 רשות הטבע והגנים היא הגוף המנהל והאוכף בגנים הלאומיים, באופן המכוון לשמירת הטבע.  •

 

 קווי מדיניות   .2

עד לאישור תכניות גן לאומי ימי )אלא אם כן צוין אחרת(. אזור חיפוש ל גנים לאומיים וחלים על להלן קווי המדיניות 
ובלבד שלא תסכל או תפגע באזור החיפוש לגן לאומי, , ניתן יהיה לבצע כל פעילות מותרת לגן לאומימפורטות 

 בהתייעצות עם רט"ג. ובשימוש העתידי לגן לאומי 

 

 ימיים   לגנים לאומיים   חיפוש   הגדרת אזורי  2.1

מצויים בהמשך   גנים לאומיים ימיים. כל השטחיםחיפוש לבמיפוי הנלווה למסמך המדיניות מסומנים חמישה שטחי 
.  רצף בין המרחב החופי למרחב הימי  , וזאת במטרה ליצורגן לאומי או שמורת טבע :לשטח מוגן ביבשהורציף ישיר 

יאפשר ניהול יעיל של היבטי שימור העתיקות והמורשת, הטבע והנוף, יחד עם הגברה משמעותית של   רצף זה
 עתיקות החשובים.  פוטנציאל פעילויות הנופש והספורט הימי על רקע אתרי ה 

 

 אישור תכניות מפורטות והכרזה על גנים לאומיים בים  2.2

, תגיש רשות הטבע  חיפוש לגן לאומי ימיבאזורים המסומנים במיפוי הנלווה למסמך המדיניות כאזורי  . א
 . והגנים, בתאום עם רשות העתיקות, תכניות מפורטות בהם יקבעו גנים לאומיים בים

  32מפורטת. בתכנית יוגדרו הגנים הלאומייםהגבולות המדויקים של  . ב
בטל אזור החיפוש, ובהתאם יעודכן התשריט הנלווה למסמך יתלאחר אישור התכנית המפורטת  . ג

 המדיניות.

 
 ווה למדיניות.תחום הגן הלאומי שיאושר ע"י מוסד התכנון יוכל להיות בתחום או מחוץ לאזור החיפוש המסומן במיפוי הנל 32
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, תוכל רשות הטבע  המתאימים להיכלל בגן לאומי ככל שיתגלו ממצאים ארכיאולוגיים חשובים נוספים .ד
   נוספים בים.והגנים להגיש תכניות לגנים לאומיים 

 דים העיקריים של הגנים הלאומיים:  יהתכניות יתנו מענה לשלושת התפק .ה

 שימור ושיקום אתרי עתיקות ומורשת וחשיפתם לציבור  .1
 פעילות פנאי, נופש וספורט .2
 הטבע והנוף ערכי שמירת  .3

  , ככל הנדרש, , ותכלולומשרד הספורט  תכנית מפורטת לגנים לאומיים תוכן בתיאום עם רשות העתיקות .ו
 התייחסות להיבטים הבאים: 

 סקר מצב קיים  (1

 סקר עתיקות וערכי מורשת בתחום הגן הלאומי המתוכנן.  •

 סקר של השימושים והמשתמשים בגן הלאומי המוצע.  •

 אפיון הממשק עם החוף ועם ערכי הטבע, הנוף והמורשת המצויים בו.   •

 צע כגן לאומי.  סקר אקולוגי, ככל שיש ערכים מסוג זה בתחום השטח המו •

 

 הוראות וממשק לגן הלאומי  (2

 הנחיות והוראות לשימור ולשיקום ערכי העתיקות והמורשת שבתחום הגן הלאומי. •

 הנחיות והוראות לשימור ערכי החי והצומח בתחום הגן הלאומי.   •

הוראות והנחיות לממשק פעילויות הנופש, הפנאי והספורט הימי, באופן שיאפשר הנאה מערכי  •
הנחיות וממשק לעניין צלילה, סימון מסלולי   –המורשת והטבע, מבלי לפגוע בהם. לדוגמא 

 צלילה. 

נספח לממשק עם רצועת החוף הסמוכה, תוך התייחסות בין היתר לעורף היבשתי הנדרש   •
, מצופים להיקשרות סירות הנופש והספורט )נקודות ירידה לים, אחסון ציוד לפעילות הפנאי,

   וכיו"ב(. צוללים

 הנחיות לעניין שילוב תשתיות בשטח הגן הלאומי.   •

 תנאים להוצאת היתרי בנייה, היתרי הזרמה והטלה בים.   •

 הצעה לתאי שטח בתחום הגן הלאומי, השימושים בכל תא, לרבות תנאים לפעילות בהם.  •

 ראות בדבר תיאום נדרש עם גופים נוספים הפועלים בים.  הו •

בחינת האפשרות לשילוב שוניות מלאכותיות בגן הלאומי, בהתאם לכללים המפורטים בפרק   •
 .  טבעשמירת ה

 

 ספורט ימי  2.3

 גנים לאומיים. בתחום  משמעותייםשימושי ספורט, פנאי ונופש הם שימושים   . א
 בשיתוף עם רשות העתיקות.תותר הקמת פארק ארכיאולוגי תת ימי  . ב
 ושיט.  כולל צלילת מיכלים  צלילהיותרו  . ג
שימוש  מגבלות על  תנאים לשימושים אלו ייקבעו במסגרת תכנית מפורטת לכל גן לאומי, לרבות הגדרת   .ד

 .  מחקר, צלילה בטיחות וצרכים נוספיםתפעול,  משיקוליבכלי שיט מנועיים 

 

 דיג    2.4

 עתיקות והמורשת. טבע, הפגיעה בערכי הע ומנל על מנת לא יותר דיג מכמורת,  . א
 יוגדרו התנאים והמגבלות על שיטות דיג אחרות.   ,גן לאומי או בהנחיות הפעלת בתכנית . ב
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 באזורים ימיים לגנים לאומיים   ומתקנים נלווים מעבר קווי תשתית   2.5

הסביבה הטבעית, מחייבת   רגישותובקרקעית  העתיקותמיקום שות הגנים הלאומיים להפרות בקרקעית, לאור רגי
,  של הגנים ומיקומם בקרבה לחוף   משנה זהירות בהעברת קווי תשתית בתוכם. יחד עם זאת בשל שטחם המצומצם

 .  דרכם, אינו רבבהעברת תשתית  העתידי הצורך

, כגון: חשמל, תקשורת, דלק וגז, ככל ומתקנים נלווים תותר העברת קווי תשתיתבאזורים ימיים לגנים לאומיים 
 שהללו אינם גורמים לפגיעה משמעותית בערכי עתיקות, המורשת והטבע, ובהתאם לעקרונות הבאים: 

 ומתקנים נלווים  על מנת להימנע מפגיעה בערכי המורשת והעתיקות, ככל הניתן לא יועברו קווי תשתית . א
 בתחום גנים לאומיים ימיים.  

נוספות מחוץ  חלופותבתחום גנים לאומיים תעשה לאחר בחינת ומתקנים נלווים  העברת קווי תשתית . ב
  לשטחם ועל בסיס מסמך סביבתי הכולל בחינה של העתיקות.

לצמצום  ( BATהזמינה )טכנולוגיה המיטבית תעשה תוך שימוש בומתקני נלווים העברת קווי התשתית  . ג
 עה בערכי המורשת, בערכי נוף והטבע ובחוויית הביקור במקום.  הפגי

אום עם  י, תערך בתימי גן לאומיבתחום תכנון וביצוע העברת קווי תשתית ומתקנים קטנים הנלווים להם,  .ד
 רט"ג ורשות העתיקות. 

 תוהוראו ההקמה בעת הפגיעה למזעור הוראות השאר, תכלול, ביןומתקנים נלווים  תכנית לקווי תשתית .ה
 רט"ג ועם רשות העתיקות.  עם בהתייעצות יוכנו אשר לשיקום,

 

 מתקני תשתית  2.6

וריכוז אתרי העתיקות והמורשת בהם, והיקף פעילויות הפנאי   בשל היקפם המצומצם של גנים לאומיים, ריבוי
, אלא  שאינם לצרכי הגן הלאומי  בתחומם, לא תותר הקמתם של מתקני תשתית  המתוכננים  הספורט והנופש
 .  בלבדבמקרים חריגים 

 

 סימון  2.7

לצורכי הכוונת צוללים ונופשים, שמירה על בטיחות והגנה על ערכי עתיקות וערכי   סימון יותרימי  בגן לאומי
 . תיחום טבע, כולל

 

 מערכת הביטחון  2.8

 ישמר בכל עת. מעבר חופשי לכוחות הביטחון 
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 עתיקות ומורשת |    הגנה על משאבי טבע ומורשת

 

 כללי  .1

של ישראל עתיר במשאבי עתיקות ומורשת שהותירו אחריהן התרבויות הקדומות. אתרי העתיקות כוללים:    המרחב הימי
ערי חוף עתיקות, מעגנים, נמלים, ספינות טרופות וישובים פרהיסטוריים שכוסו על ידי הים. אתרי המורשת כוללים:  

משאבים    33.גדרים כעתיקותוואינם מ  1700שנת  ושרידי אניות ומטוסים המאוחרים ל  מגדלורים, נמלים, מתקני נמל וחוף
אלו הנם בבחינת נכסי תרבות של האנושות ושל מדינת ישראל. הם מהווים חלק מההיסטוריה של ארץ ישראל ולהם  

אבד   -ומשאבד ערך תרבותי, מדעי, כלכלי ותיירותי. עתיקות הן משאב חד פעמי שאינו מתחדש ואינו ניתן לשכפול, 
טמון מידע רב על התרבות הרדודה קיימים עשרות אתרים שטרם התגלו או טרם נחקרו, ובהם הים  . בקרקעיתלנצח

 . הימית והחופית של ארץ ישראל והאנושות

על פי חוק רשות העתיקות, תפקידה של הרשות הוא לטפל בכל ענייני העתיקות, לרבות עתיקות תת ימיות בישראל.  
והעדויות לפעילות אדם הנמצאים על קרקעית הים והם בעלי מאפיינים תרבותיים,  על פי  הגדרת אונסקו "כל השרידים  

 היסטוריים וארכיאולוגיים". 

תהליכים טבעיים והתערבות האדם במערכת החופית הביאו להרס ניכר ומתמשך בערי החוף העתיקות. זהו גם גורלם  
ו שמורים מתחת לחול במשך אלפי שנים וכעת שהיכדוגמת ספינות טרופות בעומקי הים,  ימיים,  -של אתרי עתיקות תת

 . התערבות האדםו  חיפושים בים העמוק  ,סקריםבביצוע  התפתחויות טכנולוגיות  מנחשפו בגלל השינויים שחלו כתוצאה  

, מוכרזים על פי חוק העתיקות, המחייב את אישור רשות ריבונייםרב אתרי העתיקות החופיים, ואלו המצויים במים ה
 העתיקות מראש לפני כל פעולת בנייה או הפרת קרקעית הים.  

 בסיס המידע הקיים של משאבי התרבות הימיים של ישראל הוכן על ידי רשות העתיקות וכולל:

 34. הפרסומים של המדינהאתרי עתיקות מוכרזים על פי חוק העתיקות, כפי שפורסמו בילקוט  . א
 . בסיס מידע של אתרי עתיקות ימיים וחופיים, הנמצא ברשות העתיקות . ב
ואתרי מורשת עיקריים. בסיס מידע זה הוכן במסגרת  מוכרזים על פי הדין  בסיס מידע משולב, הכולל אתרי עתיקות   . ג

קות המוכרזים, שהיו  של אתרי העתי תחום המסומןלמסמך המדיניות למרחב הימי ומבטא דיוק משמעותי ביחס 
יהיה זמין למתכננים ולרשויות, במסגרת מאגר המידע   זהבסיס המידע המרחבי התכנוני עד היום. בסיס מידע 

הלאומי שיוקם, ויהווה בסיס לתכנון וקבלת החלטות. עד להקמת מאגר המידע הלאומי, יפורסם מיפוי המכלולים  
 ות(. ע"י מנהל התכנון )ראו מיפוי נלווה למסמך המדיני

 משאבי התרבות הימיים והחופיים, כולל עתיקות ומורשת, מוצגים במיפוי הנלווה למסמך המדיניות. 

 

 קווי מדיניות   .2

 היבטים כללים   2.1

 רשות העתיקות תפעל לעיבוי בסיסי המידע, ניהולם ועדכונם באופן שוטף. . א

המכלולים והאתרים בסיס המידע הרחב והמלא של אתרי העתיקות הימיים והחופיים, הכולל את כל  . ב
הידועים כיום, יהיה מוגבל להפצה במטרה למנוע שוד עתיקות. חלקים ספציפיים מבסיס המידע המלא,  
ניתן יהיה לספק לגופי אכיפה, מחקר ותכנון, באופן פרטני בהתאם לצורך, ועל בסיס התחייבות שלא 

מדויק של ספינות עתיקות  להפיצו. פרסום הנתונים במסגרת המחקר/התכנון יהיה מוגבל וללא מיקום
 טרופות, בהן קיים הסיכון העיקרי לגניבת עתיקות. 

, תפעל באמצעות פעולות הסברה לחיזוק ובעלי הענין הרלוונטייםרשות העתיקות, בשיתוף הגורמים  . ג
 החובה והצורך לדווח על גילוי ממצאים ארכיאולוגיים בים, בקרב כל המשתמשים במרחב הימי.  והדגשת

 
 ניתוח המצב הקיים של מסמך המדיניות -א' ראו פירוט בשלב  33
מכוח חוק העתיקות  ,הכרזת אתרי עתיקות הינה הסמכות הבלעדית של רשות העתיקות. לחוק העתיקות 28על פי סעיף  34

ענייני העתיקות לרבות בעתיקות תת רשות העתיקות הינו הגוף המוסמך בלבד על פי החוק לטפל בכל  וחוק רשות העתיקות.
 .1989ובחוק רשות העתיקות התשמ"ט  1978ימיות ולקבוע בנוגע אליהם  כאמור בחוק העתיקות התשל"ח 
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ת תשפר את יכולות האכיפה והשמירה על משאבי התרבות הימיים תוך בחינת האפשרות רשות העתיקו .ד
 לשיתוף פעולה עם הגופים השונים לשם הבטחת הגנה על העתיקות בחוף ובים. 

רשות העתיקות תזהה את הצרכים להכשרת כוח אדם מקצועי שיוכל לעסוק בניהול משאבי התרבות  .ה
 קרי ההצלה, והשמירה על העתיקות הימיות. והמורשת, החוקים, התקנות, האכיפה, ס 

.  בעלות חשיבות  כעקרון, יש להימנע מבנייה של מבנים ימיים והנחת צנרות בקרבה שעלולה לסכן עתיקות .ו
כאשר מתגלים שרידים באזור המיועד לפעולות קידוח, בנייה או הנחת צנרת, יש לשאוף למציאת הפתרון 
המיטבי שיאפשר שמירת העתיקות. במרכיבי פיתוח שניתן להסיטם כמו צנרת ימית או קידוחים, תינתן 

טווחי חון הולם. עדיפות לשינוי תוואי צנרת או שינוי מיקום של מתקנים ימיים, תוך שמירת מרווח ביט 
 .ועל פי כללי רשות העתיקותהביטחון מאתרי העתיקות יבדקו באופן פרטני בהתאם לסוג ולאופי האתר 

רשות העתיקות תפעל לקידום ושיפור יכולות העבודה, הסקרים לאיתור והצלת משאבי תרבות ימיים  .ז
 והאכיפה. 

 

 אתרי עתיקות מוכרזים   2.2

את רשימת אתרי העתיקות המוכרזים בחוף ובים, ובכלל זה יישקל  , מעת לעת,רשות העתיקות תעדכן . א
אתרים חדשים   תכרזוא מהם פונו העתיקותביטול ההכרזה של אתרים בבצמצום תחום האכרזה, הצורך 

  35זאת בהתאם לבסיסי המידע הקיימים והידע המדעי שהצטבר. . כל תגלויש

רשות העתיקות תקבע דרגות ערכיות לאתרי העתיקות המוכרזים ותגבש קווי מדיניות לשימור ולטיפול  . ב
 בהם. מידע זה יהווה בסיס לתכנון ולקבלת החלטות. 

 

 מכלולי עתיקות ומורשת  2.3

מכלולי העתיקות והמורשת, המסומנים במיפוי הנלווה למדיניות, מהווים דיוק של גבולות אתרי העתיקות המוכרזים,  
המשתרעים בדרך כלל על פני שטח נרחב יותר. בתוך מכלולים אלו מצויים ריכוזים של אתרים או ממצאים בודדים.  

שיתקדם המחקר של אתרים אלו ויסומן במסמך המדיניות מיפוי האתרים המסומן במיפוי הנלווה למסמך ידויק ככל 
לעת עדכון המסמך. רשות העתיקות תפעל בהתאמה לכך ותבצע עדכון של תחומי הכרזת אתרי העתיקות )צמצום או 

 הרחבה(. 

לא לבצע בהם עבודות פיתוח שיביאו שיש לשאוף  עתיקות ומורשת באזורים בהם יש ריכוז מכלולי . א
 ים יש לאפשר רק שימושים מוטי ים, והמשרתים את הציבור. להפרתם. בתחומי המקבצ

 ייעשו פעולות בשאיפה לשמר את תוואי החוף והנוף הטבעיים. עתיקות ומורשת באזורים בהם יש מכלולי . ב

אולוגיות יבוצעו באופן שימנע או יצמצם למינימום את ההשפעה הסביבתית על ערכי  יעבודות חפירה ארכ . ג
 ידרש, שיקום האתר בתום העבודות., ככל שי וכלליהטבע והנוף ו

 

 או בתחומי מכלול עתיקות ומורשת( ו/ משאבי עתיקות נקודתיים )שאינם בתחום אתר עתיקות מוכרז   2.4

על משאבי העתיקות המסומנים במיפוי הנלווה למדיניות )שאינם בתחום אתר מוכרז או בתחומי מכלול עתיקות 
 ומורשת( יחולו קווי המדיניות הבאים: 

לשאוף לשימור השרידים באתרם, בהתאם לחשיבות הממצאים, כשהם מכוסים או חשופים, ויש לפעול יש   . א
 לשימור סביבת האתר. 

 
 28עולה, כי סמכות להכריז על אתר עתיקות לפי סעיף  1981-ומחוק הפרשנות, התשמ״א 1978-מחוק העתיקות, התשל״ח 35

לחוק הפרשנות קובע, כי ״הסמכה להתקין תקנות או ליתן  15לבטל הכרזה. סעיף לחוק העתיקות כוללת גם את הסמכות 
משמעה גם הסמכה לתקנן, לשנותן, להתלותן או לבטלן בדרך שהותקנו התקנות או ניתנה ההוראה״. משכך,  -הוראת מינהל 

 אין צורך בשינוי חקיקה על מנת לבטל הכרזה כאמור.
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ועדת ההיגוי הבין כפי שייקבע ע"י רשות העתיקות,  ,באתרים המתאימים, בגנים לאומיים ושמורות טבע . ב
ור לצורך הכשרתם לקליטת ורשות הטבע והגנים, יש לבצע עבודות שימור ושיחז משרדית למרחב הימי

 קהל, כפארקים תת ימיים לצוללים או כמוקדי עניין בחוף. 

 

 ערכי מורשת בעלי ערך היסטורי, שאינם עתיקות  2.5

כלי  מגדלורים, מזחים,  כגון (, 1700לאורך החוף ובים מצויים אתרי מורשת שאינם מוגדרים עתיקות )נוצרו לאחר שנת 
ולגניבה. אתרים אלו מופיעים בבסיס    אתרים אלו, הם חשופים להרס על ידי כוחות הים. בהעדר הגנה על  שיט ומטוסים 

 המידע, והעיקריים שבהם מסומנים במיפוי הנלווה למדיניות.

טיפול תיעוד ותכנית ל תפעל לקידום בשיתוף עם הגורמים הנוגעים בדבר,  ,ועדת ההיגוי הבין משרדית למרחב הימי
 שאינם אתרי עתיקות. באתרי מורשת היסטורית בים 

 

 יישובי חוף עתיקים   2.6

 מבטאים מכלול עתיקות אחד המורכב ממרכיבים ימיים ויבשתיים. ישובי החוף העתיקים ישובי החוף העתיקים 
ערי  ב  .הגורם להרס מסיבי והתמוטטות חלקים מהאתר )לדוגמא תל אשקלון, תל אפולוניה(  , מושפעים מבלייה של הים

ידי גלי הים )לדוגמא  -נגרם הרס לחומות ולחלקים מהעיר על  ,חוף עתיקות עם חומת ים המבוססת על תשתית סלעית
סף לקווי המדיניות החלים על עכו, עתלית(. יישובי החוף נמצאים בדרך כלל בתחומי אתרים ארכיאולוגיים מוכרזים. בנו

 אתרים ארכיאולוגיים מוכרזים, יחולו על יישובי החוף העתיקים קווי המדיניות הבאים: 

הצלת יישובי החוף של ישראל, שמירה, הגנה ותכנית עבודה כוללת לתפעל לקידום הכנת    רשות העתיקות . א
ממשלתית להגנה על המצוקים  ביחד עם הגורמים הרלבנטיים : רט"ג, משרד התיירות באמצעות החברה ה

הגדרת פעולות חירום נדרשות, מקורות מימון, חפירות הצלה,   התכנית תכלול, בין היתר,  החופיים ואחרים.
עבודות שימור, מיגון חזית האתרים באמצעים הנדסיים שונים, הסדרת הנגר העילי, עבודות תחזוקה 

שהוכנה על  לחומות הים, חיזוק יסודות וניטור. תכנית זו תתבסס על סקר הסיכונים והתכנית המפורטת 
  36.  מסמך המדיניות למצוקי החוףידי רשות העתיקות במסגרת 

נמל קדום, יש לשאוף להימנע מפגיעה בקווי המתאר של הנמל הקדום.   בערי חוף עתיקות בהן קיים . ב
על פי הנחיות ותנאי מנהל רשות העמקה ותחזוקה של נמלים הנמצאים באתר עתיקות מוכרז יתבצעו 

 בפיקוח רשות העתיקות.והעתיקות 

לגנים ככל שיתגלו ממצאים ארכיאולוגיים חשובים נוספים, תוכל רשות הטבע והגנים להגיש תכניות  . ג
   ., או להרחבת גנים קיימיםלאומיים נוספים בים

באתרים בהם אחראית הרשות מקומית לשימור האתרים והטיפול בהם )כגון: שקמונה, עכו, בית הקברות  .ד
לטיפוח האתרים ושימורם,  יפעלו  הצלבני בעתלית, אשדוד ים(, הרשות המקומית יחד עם רשות העתיקות  

 בחלק החופי והימי. 

 

 יישובים פרהיסטוריים מוצפים   2.7

מטרים, אזור שבשיא תקופת הקרח האחרונה  120ם פרהיסטוריים עד עומק מים קיים סיכוי תיאורטי להמצאות שרידי 
קיים סיכוי גדול יותר להמצאות שרידים פרהיסטוריים. בישוב פרהיסטורי  היה ביבשה. עם זאת, בעומקים הרדודים

 שהוצף על ידי הים השרידים נתונים להרס ולארוזיה ימית. 

 עתיקים הצפויים להרס כתוצאה מארוזיה וסערות.  יש לבצע חפירות הצלה בכדי לתעד שרידים  . א

 יש לכסות בחול אתרים שנחשפו על החוף ובים הרדוד, בכדי להצילם מהרס.  . ב

 לשימור אתר עתלית ים, ולהימנע מכל בנייה במפרץ הצפוני בעתלית ובמפרץ נווה ים. יש לשאוף . ג

 
ם להתמודדות, והמשמעויות הכלכליות, הציבוריות והסביבתיות, משרד ראש התמוטטות המצוק בחופי ישראל, דרכי 36

 2010הממשלה, 



   הגנה על משאבי טבע ומורשת | עתיקות ומורשת

 מדיניות למרחב הימי של ישראל ': בדו"ח שלב   –מסמך מדיניות למרחב הימי של ישראל 
 125  טיוטה סופית - 2019נובמבר 

 המרחב הימי 
 ישראל   של

יש לשאוף להימנע מלבצע עבודות בניה ופיתוח וייבוש באתרים בהם קיימים בוודאות יישובים   .ד
פרהיסטוריים מוצפים. ככל שמתוכננת פעילות פיתוח באזורים בהם יכולים להימצא שרידי יישובים  
מוצפים, תבחן רשות העתיקות את הדרישות, ביניהן: ביצוע בדיקה מקדימה, בין היתר באמצעות סקרי  

 ימיים, בורות בדיקה, סונר חודר קרקעית ודיגומי גלעין. -צלילה תת

 

 מודרניים    עתיקות ושרידים אחרים בתחומי נמלים  2.8

חלק מהמעגנות והנמלים הפעילים בישראל נבנו על גבי שרידי נמלים ומעגנים קדומים. פעולות ההעמקה והתחזוקה 
 קיימים בתחומי הנמלים.  באמצעות כלים כבדים עלולות לחשוף או לפגוע בשרידים ה

יש להבטיח ליווי ופיקוח ארכיאולוגי לעבודות פיתוח או תחזוקה של מעגנות ונמלים באזורים בהם קיימות   . א
פעילות הפיתוח באתר תעשה על פי הנחיות ותנאי מנהל רשות העתיקות שיינתנו בכתב ובתיאום    עתיקות.

 מוקדם ככל הניתן.

 37בבדיקה של החומר המוצא מן הנמל.רשות העתיקות תבחן את הצורך  . ב

חברות הנמלים והמועצה לשימור אתרים יפעלו לזיהוי רשות העתיקות, עם  ות, יחדיהרשויות המקומ . ג
ולמיפוי אתרים ומתקנים היסטוריים בתחומי המעגנות והנמלים כגון: מגדלורים ומזחים, ושילובם בפעילות 

 ובמערך השימושים של המעגנה/נמל.

 

 ת טרופות ומטענים  ספינות עתיקו  2.9

מאחר   ,המידע הקיים היום על אתרי עתיקות ומורשת תרבותית בעומק הים במים הריבוניים ומעבר להם הוא דל ביותר
הנחה שתנועת כלי השייט בעת העתיקה התבצעה בטווחי קשר עין עם  לא נחקר מתוך  ובמשך עשרות שנים מרחב זה  

במרכז הים התיכון , חלקן  לאורך חופי ישראל ידוע מיקומם של מאות ספינות טרופות ומטעני ספינותהחוף לצורכי ניווט.  
בקרבת  . בחלק מן המקרים, בעיקר באתרי ספינות שנטרפו באזורים מוגנים יחסיתבעומקים של מאות ואלפי מטרים

 החוף, שרדו חלקים ניכרים מגוף העץ של הספינות. 

ותקבע  ,  של שרידי ספינות טבועות  וגילוי  רשות העתיקות תכין תכנית לאיתור  –מ'    15בים הרדוד, עד עומק   . א
 ., פינוי וכד'מדיניות לגבי המשך הטיפול בהן: שמירה באתר, חפירה ארכיאולוגית

הדרכים להגן על אתרי ספינות טרופות מחוץ למים הריבוניים, מפני גורמים  , יש לבחון את  קיקהחבמסגרת   . ב
 פרטיים ומסחריים הפועלים לאתר ולמשות שרידי ספינות עתיקות.

הספינות שהתגלו בסקרים    העמוק יש להימנע מחפירה ארכיאולוגית, ויש להשאיר אתובים  במדף היבשת   . ג
בים העמוק ובשל דלילות הממצאים באזור זה. יש  במקומן, בשל העלות והמורכבות של ביצוע חפירות 

לבצע סקרים מקדימים על פי הנחיות רשות העתיקות, טרם בצוע פרויקטים תשתיתיים. לאחר גילוי 
ספינה במדף היבשת העמוק אין צורך לבצע בה חפירה וניתן להסתפק בהוצאת דגימות ובחינת הצורך 

 בהסטת תוואי המיזם. 
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 מפת מורשת וגנים לאומיים :14איור 
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 משאב החול|  הגנה על משאבי טבע ומורשת
 

 כללי  .1

גרגר, המהווה -מרבית חופי הים התיכון של ישראל וקרקעית הים הסמוכה אליהם, בנויים בעיקר מחול קוורץ עדין
משאב טבע חיוני לשמירת הסביבה הימית והחופית, כמו גם לכלל הפעילות הציבורית המתקיימת באזורים אלה.  

 במחסור במרבית מדינות הים התיכון, בכלל זה בישראל. מצא נ החול

מאה השנים האחרונות. מהלך החול הימי בישראל, כמו גם החול שמקורותיו ביבשה, נוצל באינטנסיביות רבה ב
עד כדי עשרות מטרים בחופים מסוימים. חלק    פעילות זו גרמה לנסיגת קו החוף מזרחה והצרת רצועת החוף החולית

התקיימה כריית חול אינטנסיבית, נשארו צרים ולא השתקמו משך שנים רבות, ואחדים חשופים  מהחופים שבהם 
 מחול גם היום. 

 משמש החול הימי בעיקר לייבוש שטחי ים בנמלים ומעגנות.   60-מאז אמצע שנות ה

ץ שלא ון ולבנייה, בו הומלנפורסם מסמך המדיניות למימי חופין, אשר אושר במועצה הארצית לתכ 1999בשנת 
עיקר הפעילות של   ,מתוך כוונה לשמר משאב זה. בפועל  38, מ'  30לאפשר כריית חול ימי בעומקים רדודים מקו עומק  

 מ'.  20-חפירת חול ימי והטלתו לאורך חופי ישראל התקיימה בעומק מים רדוד מ

צורך הגנת בסיס מצוק שימושים נוספים של החול הימי כוללים הזנת חול לצורך שיקום והרחבת חופים, בין היתר ל
 החוף, וכן כיסוי צנרת ימית. שימושים אלו מתאפיינים בניוד חול ממקום למקום בתוך המערכת.  

 צפוי גידול בצריכת משאב חיוני זה. ו, )הגנה על חופים( מחסור גדול בחול הימי, ביחס לצורכי המשקכבר כיום קיים  

קיימים מספר משרדי ממשלה שבסמכותם טיפול בהיבטים השונים של ניתוח המצב הקיים מלמד כי במצב הנוכחי 
בדגש על: סביבה,  ,חסר גוף אחד שינהל את משאב החול הימי ויעסוק בכלל הסוגיות הקשורות בומשאב החול אך 

רק זה, הינה למקסם את התועלות שבניצול כלכלה, תעשייה ובינוי. מטרת קווי המדיניות לניהול משאב החול הימי בפ
 חופית וההשלכות לפגיעה בהן עקב השימוש בחול. השמירת הסביבה הימית ו לעמשאב החול הימי תוך דגש 

 

 משאב החול הימי   – הרקע למדיניות   .2

 מאפייני החול הימי ופריסתו במרחב  2.1

 30)מקו החוף ועד עומק מים    ישראל כמות החול בשכבות העליונות של קרקעית הים במדף היבשת הרדוד של  
מיליארד מ"ק מצויים ברצועה המשתרעת בין עומק    1.5-מיליארד מ"ק. מכלל כמות זו כ  4-מ' לערך(, מוערכת בכ

כמות חול  39מ' לערך. 2-עובי רצועת החול משתנה ממקום למקום, ועומקה הממוצע הוא כ מ'.  30-ו 15מים 
מ', אולם היא מכוסה או מעורבבת בשכבות של סדימנטים דקים    30-גדולים מ  נוספת נמצאת בעומקי מים שהם

חרסיתי( שאינן מתאימות למילוי מבנים ימיים ו/או לשיקום והרחבת חופים. תהליך סינון החול -חולי וטין-)טין
)המתאים מבחינת גודלו( מתוך הסדימנטים הדקים, מורכב ויקר מאוד, וכיום הכרייה בתנאים אלו אינה כדאית 

 ינה כלכלית. מבח

אזורים   3-מ', מתחלקים ל  30-, פרופיל החוף החולי והמשכו בים, עד עומק מים של כרצועת הים הסמוכה לחוף
מ'( והאזור המושרה רוח   15מ'(, אזור הדכי המורחב )עד עומק מים  6.5-אזור הדכי )עד עומק מים רדוד מ –

ופייני והמורחב, עלולות לגרום להשפעות מורפולוגיות פעולות כריית חול באזור הדכי הא  40מ'(.   30-10)עומק מים  
 שליליות ומשמעותיות על האזור החופי. 

 
, והוזכרה 2000המלצה זו התבססה על מסקנות מחקר להקמת איים מלאכותיים שערך צוות משותף מישראל ומהולנד בשנת    38

 והוכן ע"י ביין אידלמן וכהן )עורכים(.  2010שוב במסמך המדיניות בנושא התמוטטות המצוק החופי שפורסם בשנת 
, כחלק מבדיקת ההיתכנות להקמת איים 90-בשנות ה הערכה גסה זו מתבססת בעיקר על עבודות ומחקרים שבוצעו 39

 מלאכותיים מול חופי ישראל.
מ'(. האזור  6.5-מ' מהחוף )עומק מים רדוד מ  500משתרע בדרך כלל עד מרחק של  -( האופייני surf zoneא. אזור הדכי ) 40

 (.Hs ≥ 5mחוף ישראל )מתאפיין בפרופיל חוף דינמי מאוד המשתנה בהתאם למאפייני גלים הפוקדים כל שנה את 
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 הרבוד על קרקעית מדף היבשת הרדוד גס יותר )באופן יחסי(, ככל שמתקרבים לקו החוף.   גודל גרגר החול

"כ ברצועה הקרובה ומידת התאמתו לשיקום ולהזנת חופים, מצוי בד החול האיכותי ביותר מבחינת גודל הגרגר 
עם זאת, רצועה זו היא רגישה ביותר בשל הדינמיות  מ'(. 5-ביותר לחוף )ברוב המקומות בעומקים רדודים מ

 שלה, וכל פעולת חפירה בה הינה בעלת פוטנציאל לפגיעה חמורה במורפולוגיה של החופים סמוכים. 

גורמים לשינויים  בנות ושוברי גלים מנותקים( )כגון: נמלים ומעגנות( ומבנים חופיים )כגון: דורמבנים ימיים 
מורפולוגיים משמעותיים בצורתם של החופים הסמוכים להם וקרקעית הים בסביבתם. מידת ההשפעה תלויה 

 .  בגודל המבנה ומרחק חדירתו אל הים מקו החוף המקורי

גורמים להחזרת גלים כמעט מלאה מהם ולהתפתחות זרמים חזקים הגורפים את החול     ותשתיות חוף   קירות ים 
 בחזיתם. כתוצאה מכך נגרמת סחיפה של רצועת החוף החולית.  

. כתוצאה מכך  בנתיבי השייט ופתחי הכניסה של הנמלים, המעגנות ובריכות הקירור חול שוקע באופן קבוע 
פריעים לכלי השייט ואף מסכנים אותם. כמות החול השוקעת מתפתחים שרטונות חוליים באזורים אלה המ
משיקולי עלות/תועלת לא כל הכמות שנצברה נחפרת מדי שנה ונצברת כל שנה בכל נמל ומעגן אינה קבועה. 

ולכן ישנם פערים בין היתרי החפירה והטלה של החול שניתנו על ידי הרשויות, לפעולות שנעשות בפועל. ניתן 
מ"ק ורובה מאזורים   200,000שנתי, היא מעל -חול הנחפרת מידי שנה בישראל, בממוצע רב לראות כי כמות ה

 חול זה הינו איכותי ברובו, ומתאים מבחינת גודל הגרגר לצורכי הזנת חופים.  נמליים.

בצידם החיצוני של שוברי הגלים הראשיים של הנמלים והמעגנות, שקעו והצטברו כמויות חול גדולות. חול זה 
לשימוש   בראיה לאומית  איכותי ברובו, ומתאים מבחינת גודל הגרגר לצורכי הזנת חופים. עם זאת אין תכניות  הינו

 עו לחופים שנפגעו כתוצאה מהקמת מבנים ימיים אלה. וניש ניהול מערכתי המנחה אתבחול זה ואין 

 

 שימושים עתידיים בחול הימי  2.2

קשה להעריך את הצרכים העתידיים. עם זאת בהתאם למידע הקיים בנקודת הזמן הנוכחית, צפויים מספר  
 משתמשים עיקריים במקורות החול הימי, אותם ניתן לחלק לשתי קבוצות עיקריות: 

 שימושים הגורעים חול מהמערכת הימית )לדוגמא לצרכי מילוי רציפים(.  •

שימושים המניידים חול ממקום למקום במערכת הימית והחופית )למשל הזנת חופים בחול והרחבתם  •
 לצורך הגנת מצוקים ושיקום רצועות חוף שנסחפו(.  

 

 היבטים של עלויות ניצול משאב החול הימי  2.3

 : אלו םם בהתאם לסוג והיקף הפרויקט, ומושפעים מגורמימחירי החפירה, הכרייה והשימוש בחול הימי משתני 

 ככל שהכמות הנחפרת גדולה יותר כך העלות לכל מטר מעוקב נמוכה יותר.  -כמות החול הנחפר  . א
כרייה המתבצעת בעומק ים גדול יותר, הינה מורכבת יותר ודורשת אניית מחפר גדולה יותר   -עומק הכרייה   . ב

 המצוידת באמצעים טכנולוגיים מתקדמים יותר.  
ככל שהמרחק בין מקום החפירה למקום ההטלה   -מרחק שינוע החול ממקום החפירה למקום ההטלה בים   . ג

 ל הפרויקט גדולה יותר.גדול יותר, כך עלות הובלתו כחלק מכל
ישנן מספר שיטות להטלת/פיזור החול שנחפר בים, המותאמות למאפיינים   -שיטת ההטלה/ההזנה  .ד

 הייחודיים של כל פרויקט, דבר המשפיע על מחירו. 
 .עובי והחול ומיקום ההזנה .ה

  

 
מ'  500-בזמן סערת גלים קיצונית שזמן חזרתה יותר מפעם בשנה, מתרחב אזור הדכי למרחק גדול מ  -ב. אזור הדכי המורחב 

מ'( בסערת גלים שגובה הגל  10-מ' מהחוף )עומק מים רדוד מ  800-מהחוף, ואף יכול להשתרע אף עד מרחק של כ
שנה לערך. בסערות גלים קיצוניות וחריגות במיוחד  20-וזמן חזרתה לפחות פעם ב (Hs ≤ 7mמ' ) 7המשמעותי בה מעל 

ק"מ מהחוף )עומק מים של  1.2שנה, יכול אזור הדכי אף להתרחב למרחק של  100עד  50-המתרחשות בתדירות של פעם ב
 מ'(. 15-כ

ק"מ מהחוף(. חלקו במים הרדודים  3עד  2.5משתרע על כל אזור מדף היבשת הרדוד )מרחק של  -ג. האזור המושרה רוח 
מ'(  30-10החופף לאזור הדכי, מושפע בעיקר ממאפייני הגלים הפוקדים את החוף, וחלקו במים העמוקים יותר )עומק מים 

 מתאפיין בפרופיל קרקעית יציב יחסית המשתנה בהתאם לעוצמת זרמים מושרי רוח.
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 מגבלה טכנולוגית העומדת בפני ניצול יעיל של החול  2.4

בישראל מבוצעים סוגים שונים של עבודות ימיות במסגרתן מתבצעת חפירת חול ימי, בכלל זה: תחזוקת עומקים  
טכנולוגיית החפירה )ספינת המחפר( של החול כיום במעגנות בנמלים, מעגנות ובריכות מי קירור של חברת חשמל. 

לי השיט אינם יכולים להטיל את החול שכן כ בישראל אינה מאפשרת ניצול יעיל של המשאב לטובת הזנת חופים
 .נדרשת פעולה כפולה של חפירה והטלת חול , בהןצנרת ימית לסוגיה הטמנתעבודות לב  . כך גםבקרבה לחוף

 

 מקורות בני קיימא לחול הימי  2.5

הסביבתיות מקורות אלו הינם בעלי התאמה גבוהה לכריית חול, בשל היותם שטחים ימיים "מופרים" או שההשפעות  
 הצפויות מכריית החול הן קטנות יחסית:

חול שהצטבר בתעלות השייט, פתח הכניסה, התמרון והעגינה של  -תחזוקת עומקי תפעול בנמלים  . א
זיהום, סביבה אנארובית, וכו'( וכן במפרץ  -נמלים )בכפוף לבדיקת המאפיינים הסביבתיים של החול 

 הקמת נמל המפרץ(. חיפה )בפוליגונים שאושרו לכריה עבור 
 תחזוקת עומקי תפעול במעגנות ובריכות מי קירור של תחנות כח.  . ב
 חול שהצטבר בצמוד ולאורך שוברי גלים של נמלים ומעגנות.  . ג
האזור עודפי חפירה )חוליים( שנוצרו כתוצאה מעבודות פיתוח ביבשה, בתחום  -חול ממקור יבשתי  .ד

 עורף החוף. , למשל כתוצאה מבניה ופיתוח בולומעבר  החופי

 

 קווי מדיניות לניהול משאב החול הימי   .3

ניהול כולל של המשאב על פי העקרונות  יש לאמץ מדיניות ברורה וליצור מסגרת ניהולית לצורך ניהול המשאב.
ביניהם: שיקום והרחבת חופים שנסחפו   ,ימי לצרכים השוניםהיותר של החול  יעילהמנחים בפרק זה, יאפשר ניצול 

 . מצום נזקים סביבתיים , לצד צומטרות ציבוריות נוספות

 

 ניהול משאב החול הימי   3.1

 המבנה הניהולי המוצע לניהול משאב החול  3.1.1

נהל את משאב החול באופן מקצועי ויעיל, מתוך , באמצעות מנהל התכנון תועדת ההיגוי הבין משרדית . א
 . ובהתאם למדיניות ברורה רחבה של הנושא לאומית ראייה 

ועדת ההיגוי גדיר את התנאים לעבודות שיהיו פטורות מהיתר.יו תכניות לכריית חולאשר ידון וי הול"ים . ב
 ד האנרגיההבין משרדית תפעל בתאום עם הגורמים הרלוונטיים, לרבות מנהל אוצרות טבע במשר

 לניהול משאב החול הימי.  כוללת  גיבוש מדיניות . ג
תוך התחשבות במכלול ניהול יעיל, מקיים וארוך טווח של משאב החול הימי בראיה לאומית  .ד

 .האינטרסים, הצרכים והשיקולים 
 קביעת סדרי עדיפויות לשימוש בחול ימי תוך שמירה על הסביבה הימית והחופית. .ה
 . , באמצעות ועדה מקצועיתחפירה, ניוד והטלה של חולאישור פעולות  .ו
מחקר, מיפוי ואיסוף מידע מפורט אודות משאב החול הימי הרבוד במדף היבשת של ישראל,  קידום  .ז

 ומציאת אתרים מהם ניתן לכרות חול לשימושים שונים. 
ב אחר  ביצוע ניטור סביבתי שיטתי ורצוף של משאב החול הימי, שיהווה בסיס מידע לצורך מעק  .ח

 ההשפעות המורפולוגיות והסדימנטולוגיות של כרייתו והטלתו בים ובחוף. 
 מעקב ומחקר אחר השינויים המורפולוגיים והסדימנטולוגיים במדף היבשת של ישראל.  .ט
 ישראל. ( ומקורות חול מחוץ לחול מחצבות וחול ממוחזר  מה:בחינת תחליפים לחול הימי )לדוג .י

במידת הצורך קידום לרבות ניים של השימוש במשאב החול הימי, בחינת ההיבטים המשפטיים והקניי . יא
 חקיקה לניהול משאב החול בראייה לאומית ארוכת טווח, לטובת כלל הציבור. של 

  שטחים לאגירה זמנית של חול בים, תוך חתירה להוזלת עלות ניוד החול לשיקום חופים.הכנת תכנית ל . יב
 או להוזלת עלויות של כריית החול והטלתו בים ובחוף.בחינת טכנולוגיות חדישות וציוד הנדסי שיבי . יג
 קידום ניסויים מבוקרים לבחינת יעילותם של אמצעים שונים להגנות חופים. .יד
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 מדיניות לכריית חול   3.2

בשל השפעות סביבתיות של פעולות כריית החול והטלתו בים )השפעה על חופים, על החי והצומח  . א
 מ'.   15-הימי(, כריית חול ימי תתבצע, לאורך חופי ישראל, בעומק מים גדול מ

מ' בתנאים הבאים: חפירה תחזוקתית במבנים ימיים,    15-ניתן יהיה לכרות חול גם בעומק מים הנמוך מ . ב
 ועבודות תחזוקה לחופים שהורחבו.   טבר לאורך מבנים ימייםיוד חול שהצנ

מכלול  בחינתכרייה לאחר  הול"יםבמקרים חריגים ובאישור  על אף האמור בסעיפים א' וב' תותר . ג
 השיקולים. 

ילווה בתסקיר השפעה על הסביבה או מסמך   או תכנית לכרייה הליך לבחירת אתר כרייה לחול בים .ד
 פטור מהכנת מסמך זה.  הול"יםסביבתי, אלא אם כן נתן 

ניוד חול שהצטבר בתוך מבנים ימיים ולאורכם, לצורך הזנת חופים לא יחויבו בתכנית ותסקיר השפעה  .ה
 על הסביבה. 

 פית והימית. אין לכרות חול ימי או חופי לצרכי פיתוח יבשתי, שאינם קשורים לסביבה החו .ו
 . וגנים לאומיים לשמורות טבע ימיות המיועדים לא ייכרה חול בשטחים .ז
שנמצא כבעל ערכיות אקולוגית יש להימנע ככל הניתן מכרייה והטלת חול בקרבת אזורי מצע קשה  .ח

 . הטווח המדויק ייקבע בבדיקה פרטנית שתיערך לקראת הכרייה. גבוהה
קשה, בעל ערכיות אקולוגית גבוהה, תחויב בהגשת תכנית כל כרייה או הטלת חול בקרבת אזורי מצע  .ט

 הסביבה ותכלול תכנית ניטור ונקיטת אמצעים לצמצום ההרחפה.  עבודה למשרד להגנת
. יותר ניוד חול בכמויות קטנות ע"י הרשות המוניציפאלית ככלל אין לכרות חול מרצועת החוף היבשה .י

 . ועדת ההיגוי הבין משרדיתו למתן הנחיות מתאימות של המשרד להגנת הסביבה ובכפוף
 חול ששימש להזנת חופים ונסחף למים הרדודים, חזרה לחוף.  ניתן יהיה להעביר . יא
 כרייה והטלת חול תיעשה בתיאום עם רשות העתיקות.  . יב
 סכן קווי תשתית ימיים. שעלולה לכריית חול לא תותר  . יג
 (. BATכרייה וחפירה של חול ימי, ייעשה שימוש בטכנולוגיה הזמינה הטובה ביותר מבחינה סביבתית )ב .יד

 

 שיקולים בהקצאת שימושים במשאב החול הימי וניצולו  3.3

וק החופי, שיקום  שימוש בחול הימי ייעשה למטרות בעלות חשיבות ציבורית בלבד, כגון: הגנת המצ . א
והרחבת חופים לצורכי פנאי, נופש ותיירות חופית, שיקום בתי גידול חוליים, ייבוש שטחים למבנים ימיים  

 השייכים לממשלה )לדוגמה נמלים(. 
תינתן עדיפות להזנה אפקטיבית, בה החול נשמר במערכת לאורך זמן ללא צורך בהזנות חול חוזרות  . ב

 ונשנות בטווח קצר.
חול הנכרה  -בפעולות כרייה לצורך הנחת צנרת ימית: משאב החול הימי ינוהל בשיטת המשק הסגור  . ג

 לצורך הנחת הצנרת הימית ישמש גם לכיסויה בסיום הנחתה/הטמנתה.
או חול  תינתן עדיפות לשימוש במקורות חול בני קיימא כגון חול שהצטבר במבנים ימיים קיימים .ד

   ת פיתוח ביבשה.מעבודו פי חפירה דשמקורו בעו
 

 הנחיות לשימוש בחול ימי  3.4

תכנית להקמת מבנים ימיים וחופיים, או תכנית להרחבתם, תכלול בחינה יסודית של ההשפעות  . א
  , המורפולוגיות והסדימנטולוגיות על קרקעית הים בסביבתם ולאורך רצועת החוף הסמוכה אליהם 

 מצפון ומדרום. תחום ההשפעה של הבחינה ייקבע בהנחיות לבחינה הסביבתית לכל תכנית. 
תקבע תנאים מחייבים למגיש   תכנית להקמת מבנים ימיים העלולה להשפיע על חופים סמוכים, . ב

 תיקון השפעות שליליות שיוצרו לאחר הקמתו, וזאת לאורך כל חיי המבנה. ו ניטור לפעולות התכנית
  איכות החול מבחינת היבטים גרנולומטריים, כימיים וביולוגיים   של  הבחינתותר לאחר    חול מיובאהטלת   . ג

 . והתאמתו למאפיינים הסביבתיים של יעד ההטלה
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מניעה |  הגנה על משאבי טבע ומורשת
 והתמודדות עם זיהום ים

 

 כללי  .1

בעקיפין של חומר נוזלי או מוצק ו/או אנרגיה לסביבה הימית,  ידי אדם במישרין או -מוגדר כהחדרה על זיהום ים
 מזיקות למערכת האקולוגית הימית, לפעילות האדם בסביבה הימית.   הגורמת לתוצאות

תנאי יסוד למכלול הפעילויות האנושיות השונות במרחב הימי, ולקיומן של מערכת  איכות טובה של מי הים היא 
להפיק מזון מהים באמצעות דיג  איום על היכולת להתפיל מי ים,  עלול להוותמי הים אקולוגית יציבה ובריאה. זיהום  

ענף התיירות ולפעילויות ספורט ונופש בים ובחופים. חומרים ב לנצל את משאבי הים  וכן על היכולת    ,חקלאות ימיתאו  
אל טורפי  ופו של דבר מזהמים נטמעים בשרשרת המזון בים, מצטברים בין היתר בבשרם של דגי הים, ומגיעים בס

   לאדם.העל הימיים וכן 

לישראל, למרחב הימי  מסמך המדיניותבזיהום ממקורות שונים היא עיקרון יסוד  תשמירה על איכות מי הים ומניע
 במדינות אחרות בעולם.  כמו גם  

והפעילות האנושית האינטנסיבית רגישותו האקולוגית  ,  (בהיותו ים בעל מבנה סגור)מבנהו הגיאוגרפי של הים התיכון  
מוקד התירות הגדול בעולם עם מאות מליוני תיירים בשנה ופעילות , הכוללת: כשליש מתנועת הספנות העולמית

מביאים לכך שהשלכות הזיהום הינן חמורות במיוחד, ומכאן גוברת החובה  אינטנסיבית של סקטור ההידרוקרבונים 
 הזיהום הנכנסים אליו. עומסי  להפחית את

זיהום ים לסוגיו הינו גורם מחולל שינוי עיקרי במערכת האקולוגית הימית. תחת ההגדרה של זיהום ים, ניתן לכלול 
של אוניות,  גורמי זיהום נוספים כגון זיהום אקוסטי )רעש(, זיהום אור, זיהום ביולוגי )דוגמת החדרת מינים במי נטל

(, התחממות והחמצת מי הים, הרחפת חול ופעילויות נוספות העלולות פתוגניים ממוצא יבשתיוירוסים וחיידקים 
לפגוע בסביבה. פרק זה אינו מתייחס להגדרה הרחבה של סוגי זיהום אלו, אלא להזרמה ישירה או עקיפה של חומרים  

 לים ממקורות ימיים או יבשתיים. הטיפול בזיהום אור ורעש נכלל בפרק העוסק בנושא שמירת טבע.  

 

 הזיהום היבשתיים המרכזיים הם:   מקורות  1.1

השפעות   מוצאים יבשתיים וימיים של ניקוז מי נגר, תמלחות, מי קירור או קולחים )לכל סוג מוצא •
 . שונות על הסביבה הימית(

חקלאיים  עירוניים,  מזהמים  חומרים  נחלי החוף המזרימים לים מזהמים שונים מהיבשה, ובכללם   •
 . ותעשייתיים שונים

 . קורה בעיקר בפעילות האדם בחופים פסולת מוצקה שמ •

 . נמלים ומעגנות •

 . תקלות ואירועים הקשורים בשפיכת חומרים שונים ביבשה •

 .מקורות פליטת מזהמי אוויר ביבשה המוסעים כזיהום אטמוספרי •

 

 מקורות הזיהום המרכזיים שמקורם בפעילות האדם בים הם:  1.2

 כלי שיט  •

 תשתיות ימיות •

 חומרים בים תקלות ואירועי שפיכה של  •

 אתרי פסולת ימיים   •
 

עיקר הזיהום ממקורות אנתרופוגניים מקורו ביבשה. בישראל קיימת תכנית פעולה לאומית מעודכנת להפחתת  
( המהווה חלק ממסגרת כוללת של מדינות הים התיכון אותה מרכז האו"ם. NAP 2016זיהום ממקורות יבשתיים )
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אמון על מימוש התכנית, וכן על חקיקת ואכיפת התקנות הקשורות בזיהום הים. המדיניות  נת הסביבההמשרד להג
המנחה את התכנית הינה הפחתת היקף הזיהום המוזרם לים ממקורות יבשתיים ע"י צמצום אקטיבי עד שיוכח שלא 

 ניתן להמשיך לצמצמו או שהוא כבר בלתי ניתן למדידה.  

למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים וימיים, קיימת בישראל ומהווה את המסגרת  חקיקה ותקנות משלימות 
לפעילות ענפה של אכיפה, ניהול, קנסות, היטלים ופיקוח. תקן מומלץ למי ים הים התיכון בישראל פורסם, על ידי  

  2016-( שגובשה בNAPתכנית הפעולה הלאומית ) אך לא קיבל מעמד חוקי. 2002-המשרד להגנת הסביבה ב
 מעדכנת ומשפרת מסמך זה ויש לאשר ולתקצב אותה. 

 ישראל טרם אימצה הגדרה ברורה לתקן איכות מי הים התיכון או לבריאות המערכת האקולוגית הימית.

 

 קווי המדיניות  .2

 לבריאות המערכת האקולוגית הימית   ומדדים תקן לאיכות מי הים התיכון קביעת   2.1

ורשות הטבע והגנים   )חיא"ל(  המכון לחקר ימים ואגמים  ,בשיתוף משרד הבריאותהמשרד להגנת הסביבה,   . א
לאיכות מי הים שיבטיח הגנה על הסביבה הימית בהיבטים של בריאות  קידום תקן מעודכן ל יפעל)רט"ג( 

 . בחקיקההציבור. התקן יעוגן 
הגדרת המדדים לבריאות המערכת האקולוגית יפעלו ל רט"ג וחיא"להמשרד להגנת הסביבה בשיתוף עם  . ב

  הימית.

 

 והתיאום   התקינה הסביבתית   , עדכון החקיקה  2.2

החקיקה והתקינה יתבצעו בהתאם לאסטרטגיה המעודכנת של אמנת ברצלונה, לצמצום עומס הזיהומים  .1
 על הסביבה הימית, ובהתאם למחויבותה של מדינת ישראל לאמנות בינלאומיות.

שיהיו רלוונטיים ומותאמים לסביבה    GESלקביעת והשגת יעדי    EcAp -אל לתכנית ההצטרפות ישר תיבחן   .2
 . ולוחות הזמנים למימושם  הימית והחופית של ישראל

 חומרים מסוכנים בים. השפעת שימוש ביהיה אחראי לכלל ההיבטים של המשרד להגנת הסביבה  .3
 היתרי ההזרמה/ההטלה לים. עדכון גובה היטלי את הצורך ב המשרד להגנת הסביבה יבחן .4
( בדגש על BATבכל פעולה בה יש סיכון לזיהום הים ייעשה שימוש בטכנולוגיות הטובות ביותר הזמינות ) .5

 פוטנציאל הזיהום של הפעילות והתשתית הנדונה.
הפעולות הננקטות על ידי זרועות המדינה השונות תפעל לתיאום    ועדת ההיגוי הבין משרדית למרחב הימי .6

טחון,  י, תחבורה, ב(התפלת מים ) אנרגיהלמניעת זיהום הים והסביבה החופית: הגנת הסביבה, בריאות, 
  חקלאות, פנים וכן רשויות מקומיות ואזוריות.

 

 זיהום הים מנקזי מי נגר  2.3

מזרימים לים מי נגר ומי קיץ ממקורות שונים. לזיהום הים נקזי מי נגר פזורים לאורך חופי הים התיכון בישראל ו  160-כ
הקמת תחנות לשאיבת מי הקיץ במוצא הנקז על החוף. עם זאת, פתרון זה  –ממי קיץ קיים פתרון טכנולוגי יעיל 

נקזים בלבד. מערכת התיעול העירונית המזרימה לים את מי הנגר בגשם הראשון פולטת גם   עשרהכ ב מיושם רק 
פסולת ומזהמים שהצטברו במערכת הניקוז במהלך העונה היבשה. לזיהום בפסולת מוצקה קיים פתרון בעל יעילות 

פתרון זה כמעט ואינו  .הצבת מלכודות פסולת וניקוי תעלות הניקוז העירוניות טרם תחילת עונת הגשמים –חלקית 
 . מיושם

 

 קווי המדיניות לנקזי החוף  2.3.1

 ככל הניתן יש לצמצם פתיחת מוצאי ניקוז חדשים לאורך החוף.   . א
לתפיסת פסולת   אמצעיםמי קיץ ו  תחנות לשאיבת הקמת    כגון:הזרמת מי קיץ לים    ינקטו אמצעים לצמצום . ב

 מוצקה בכל הנקזים שלאורך החוף.  
,  מחייב ברשויות המקומיות של מערכת הניקוז העירונית והיישובית, טרם עונת הגשמים  נוהל ניקוי יופעל . ג

 .  לצורך צמצום היקף הזיהום באירועי גשם ראשונים
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מי  פעות על איכות , תכלול בחינה של ההשיםלחדשים כל תכנית מפורטת לאורך חוף הים שתכלול נקזים  .ד
 הים והפתרונות הנדרשים למניעת זיהום הים.

 יבטיחו הפרדה של מערכות הניקוז והביוב. וכן תאגידי מים וביוב, רשויות מקומיות ואזוריות .ה
המשרד להגנת הסביבה יבצע ניתוח וכימות של היקפי ואופי הזיהום הנפלט מן הנקזים ויגבש סדרי עדיפות  .ו

 סדר העדיפות יהיה מבוסס, בין השאר:  .לטיפול בנקזים

 על גודל הנקז, הספיקה ושטח אגן הניקוז •

 הנגר המאפיינת את הנקזאיכות  •

 השימושים ויעודי הקרקע באגן הניקוז •

 רגישות המערכת האקולוגית בים באזור מוצא הניקוז •
 

 ( Hot Spotsאזורים מזוהמים )  2.4

)כמעט ואינו   (: מוצא השפד"ןNAPהקיימים בתכנית הפעולה הלאומית )שלושה אזורים מזוהמים בולטים מהנתונים  
בעכו ופז"א באשדוד. יש להמשיך בפעולות הננקטות להפחתת הזיהום באתרים אלו,   EIL, מפעל פעיל כיום(

 ולהפסיק )כמתוכנן( את ההזרמה ממוצא השפד"ן. 

ן כך שהאזור הימי הדרומי של ישראל,  תעודכ (NAP)  להפחתת זיהום ממקורות יבשתיים תכנית הפעולה הלאומית
. קביעת תחום גאוגרפי לאזור , יתווסף לשלושת האזורים המזוהמים שזוהו בתכניתהסובל מזיהום חמור מרצועת עזה

  , לחקר ימים ואגמים והמשרד להגנת הסביבהזה תיקבע על בסיס מידע שיתקבל מנקודות ניטור באזור על ידי המכון  
 במסגרת הניטור הלאומי. 

 

 מקורות זיהום נקודתיים  2.5

הפעילים בישראל כיום מבחינת שינוי הכימיה והביולוגיה   ,מקורות הזיהום הנקודתיים המשמעותיים ביותר לים התיכון
במקורות אלו יש לשים דגש על קטגוריות מזהמים רעילים ומשתיירים    .של מי הים, הנם שפכי הנחלים ומוצאים ימיים

הלוגנים, בדיל וזרחן אורגני. על המדינה להמשיך במדיניות של הפחתת הזרמות והפחתת ריכוז -כגון כספית, אורגנו
 המזהמים בקולחים המוזרמים לים מן היבשה על ידי:

תחזוקת ושדרוג מתקני הטיפול בשפכים לרמה שלישונית שמאפשרת השקיה לא מוגבלת והפסקה  •
 הדרגתית של הזרמת קולחים ממט"שים, כגון זו המתבצעת ממט"ש הרצליה.  

 הום בנחלי החוף. אימוץ טכנולוגיות להפחתת פליטות על ידי כלל המזרימים והפחתת עומסי הזי •

אגני ניקוז בהם קיים זיהום מתת הקרקע ו, מנחלי החוףהזורם לים: מ ביצוע ניטור שיכמת את הזיהום •
 משמעותי. 

מתוך ראיה לטווח הרחוק של המשך גידול האוכלוסין וצריכת האנרגיה והמים בישראל, יש להמשיך  •
ולנטר את ההשפעות של פליטת מי הקירור של תחנות הכח והתמלחות ממתקני ההתפלה ולאמץ 

 טכנולוגיות שמפחיתות את השפעת הפליטות על הסביבה הימית. 
 

 הקרן למניעת זיהום ים   ההכנסה של הרחבת מטרות, פעילות ומקורות  2.6

להתמודדות עם ההיבטים השונים  ולסוגי זיהום נוספים  , פעילות ומקורת ההכנסה של הקרןתיבחן הרחבת מטרות
של זיהום הים. במסגרת הרחבת הפעילות, יבחן המשרד להגנת הסביבה את הגברת הפיקוח, הניטור והאכיפה 

ימית, להגנה על המערכת האקולוגית הימית ולהגברת נקיטת פעולות לשיקום הסביבה הו לצמצום זיהום ים,
המוכנות לאירועי זיהום חריגים. כחלק מהרחבת הפעילות יש לפעול לצמצום משמעותי בזיהום הנגרם מנקזי נגר 
עילי, תגבור הפעולות לניקוי חופים והגברת התודעה הציבורית של משתמשי החופים בדבר נזקי הזיהום מפסולת 

 מוצקה. 

 

 זיהום הים בשמן  2.7

פעילות ל, למערכת האקולוגית הימית והחופית ים ביותרמשמעותיאת אחד הסיכונים הזיהום ים בשמן מהווה 
פעילות ספורט ונופש ימי.  בענף תיירות החופים ו עלול לפגוע בו ,תשתיות שונות כגון: מתקני התפלה, תחנות כח
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ואף מהדלקים של אניות סוחר. בשנים   וכימיכלים קמכליות, מקשרי דל -עיקר הסיכון נובע מסקטור הספנות 
 שדות הגז והנפט בים.  הידרוקרבונים משל טיפול והולכה הפקה  ,האחרונות התווסף הסיכון שנובע מחיפוש

( למניעת  BAT) הזמינות לו את הטכנולוגיות הטובות ביותריתשתיות כגון אסדות טיפול וצנרת הידרוקרבונים יפע 
 וצמצום זיהום הים בשמן.   

"תכנית לאומית למוכנות ותגובה לאירועי זיהום ים בשמן" )תלמ"ת(, בהתאם    2014  -גיבש ב המשרד להגנת הסביבה  
להתפתחויות השונות בתחום החיפוש  בחן את התאמת התלמ"תלהחלטת הממשלה. המשרד להגנת הסביבה י

 בהובלת דלקים ויעדכן את התלמ"ת בהתאם. וההפקה של הידרו קרבונים ואת השינויים 

 . בהתאם את ההערכות בחקיקה ולתקצב הנושא את להסדיר יש, ים זיהום לאירועי ישראל מדינת מהיערכות כחלק

 

 פסולת חופית וימית מוצקה  2.8

מסתמנת כאחת הבעיות החמורות ביותר בתחום השמירה על   ובמיוחד פסולת פלסטית, הפסולת המוצקה בחופים
 תמקדת ים בחופים, המדיניות מ( הינו הנופש60%- איכות הסביבה הימית. מאחר והמקור למרבית הפסולת בחופים )כ

   בארבעה תחומים:

 חינוך •

 אכיפה אפקטיבית •

 ניטור •

 מבצעי ניקיון •

למניעת   ,לרבות חקיקה ,כוללתלמדיניות המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף הרשויות המקומיות יגבש אסטרטגיה 
, כולל יפעיל תכנית לאומית להקטנת זיהום הים והחופים מפסולת מוצקהמוצקה. המשרד  זיהום ים מפסולת

 . אסטרטגיות להפחתה במקור של השימוש בפלסטיק 

המשרד להגנת הסביבה יבצע פעילות חינוכית סביבתית קבועה בהיקף רחב להגברת המודעות לנושא בקרב  
   תלמידים, נופשים, מתרחצים, צוללים, דייגים, ספנים ואנשי חיל הים.

הושלכה פסולת של גופי תשתית, מערכת  מוטלת ו/או יפעל למיפוי אתרים ימיים בהם  ת הסביבההמשרד להגנ
   ., ככל הנדרשהביטחון ואחרים ויפעל לשיקומם

  כולל  ,הסביבתיים ההיבטים בכללעל ידי המשרד להגנת הסביבה  ינוהלוואלפא  אפסילון הימייםהפסולת  אתרי
 ניטורם והפעילות בהם במסגרת הענקת היתרי הטלה בים. 

 
   תשתיות נטושות  2.9

בתשתיות ימיות תפעל לטיפול  ,  משותפת עם הגורמים המוסמכים, בעבודה  ועדת ההיגוי הבין משרדית למרחב הימי
הועדה מת זיהום, באופן שימנע סיכון זיהום הסביבה הימית. בתקופת הביניים עד להק נטושות בעלות פוטנציאל

    התייחסות מפורטת מובאת בפרק הקווים הימיים. את התיאום הנדרש.    המשרד להגנת הסביבה, יבצע  הבין משרדית

 

 נוטריאנטים   2.10

מצב טוב של  לשהגדרה לפרמטרים  יקבעהמשרד להגנת הסביבה, בתאום עם גופי המחקר ושמירת הטבע, 
ויקבע ערכי סף ותקנים שיהיו רלוונטיים למימי דרום  מבחינת רמות הנוטריאנטים  (  GESהמערכת האקולוגית הימית )

 מזרח הים התיכון )כיום מיושמים בים הפתוח תקנים של מדינות אחרות לשפכי נחלים(.  

 

   שיתוף פעולה אזורי    2.11

במקרים רבים חופי הדרום. מהווים מקור זיהום לבמעלה הזרם מהחוף הישראלי ושפכי רצועת עזה מוזרמים לים 
מדינת גורמים בין לאומיים, בשיתוף    לחופי ישראל גם זיהום בפסולת מוצקה שמקורו במטמנות חופיות בלבנון.מגיע  

 בשפכי רצועת עזה ומניעת זיהום הים. את הדרכים לעודד טיפול הולם נובחי  ,ישראל
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מדיניות מרחבית |  חמישישער 
   כוללת למרחב הימי
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מפות  |  מדיניות מרחבית כוללת למרחב הימי
 המרחב הימי

 
השער החמישי במסמך המדיניות מציג את המדיניות המרחבית המצרפית של כלל הסקטורים הפועלים במרחב  

מרחבית מלאה, המהווה השלמה לקווי המדיניות שהוגדרו בארבעת השערים הראשונים של  הימי ומייצר תמונה 
 . מסמך המדיניות

 קבוצות של מפות ברמות רזולוציה שונות: שתיהשער החמישי כולל 

המציגה קומפילציה מפורטת של כלל הפעילויות, המתקנים והמשתמשים  מרחבית כוללתמפת מדיניות  .1
שהם בעלי ממד מרחבי בים. מפה זו הינה הביטוי המרחבי המוכלל של המפות הנושאיות של    ,במרחב הימי

 . המדיניות בפרקים השונים, מציגה את המרכיבים המרכזיים של אזורים שונים, קווים, גבולות וסימבולים
המפרטות את ההיבטים המרחביים של סקטורים ונושאים שונים בים.   1:250,000בקנ"מ  מפות נושאיות .2

 רמת הפירוט בהן גבוהה מזו של מפת הקומפילציה

לבטא,  . אלא באותמעמד מחייב של תכנית מתאר ארצית ותבעל ןאינהינן מפות מדיניות ושער החמישי המפות ב
קו הבסיס ממנו מחושבים/נמדדים כל האזורים הימיים   .להשלים ולהסביר את ההיבטים המרחביים של המדיניות

לחופיה של ישראל המופיעים במפה/ות הינו משוער. השיטה לפיה יחושב  קו הבסיס נמצאת בשלבי אישור, גיבוש  
ינם סכמטיים בלבד ולא אושרו ע"י סמכות מדינית  וחקיקה. לגבי קווי הגבול עם מצריים ועם רצועת עזה, הקווים ה

או שיפוטית. אין לעשות במפות/בקווים הנזכרים לעיל שימוש שאינו שימוש פנימי לצרכי המשרד ואין להפיצו )בין 
בתמורה או שלא בתמורה( לכל גורם אחר )לרבות משרדי ממשלה אחרים( כולו או חלקו ללא קבלת רשות בכתב  

 ומראש ממפ"י. 

 
 

 ה קנה מיד  המפה שם  

 1:250,000  מרחבית כוללתמפת מדיניות 

 1:350,000 מפת המרחב הימי  

 1:250,000 גז טבעי ונפט –מפת חיפוש והפקה 

 1:250,000 מפת תחבורה ימית  

 1:250,000 מפת מבנים ימיים וחופיים 

 1:250,000 מפת מרכיבים קוויים בים 

 1:250,000 האקולוגיתמפת שמירת טבע והמערכת 

 1:250,000 מפת דייג 

 1:250,000 מפת חקלאות ימית 

 1:250,000 מפת עתיקות, מורשת וגנים לאומיים 

 1:250,000 מצב חדש  –מפת שטחים ביטחוניים 

 1:250,000 מפת פירוט שינויים מוסכמים בשטחים הביטחוניים 

 1:250,000 מפת שטחים ביטחוניים לבחינה עתידית 
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 המרחב הימי
 של ישראל

 כלל תחום המרחב הימי – מדיניות מרחבית כוללת :15איור 
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 המרחב הימי
 של ישראל

 מדיניות מרחבית כוללת  :16איור 
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 המרחב הימי
 של ישראל
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 המרחב הימי 
 ישראל   של

 תיקוני חקיקה - 1נספח 
 

 תיקוני החקיקה הנגזרים ממסמך זה הם לחוקים הבאים: 

נדרש בכדי לממש סמכויות המדינה במים הכלכליים, יאפשר פעולות שונות כגון: הכרזה   –חוק אזורים ימיים   .1
 וכד'וכד'. על שמורות טבע במים הכלכליים, הגנה על הסביבה, מגבלות על הדיג 

 חוק התכנון והבניה: .2

 הקמת הול"ים על סמכויותיה, תפקידיה והרכבה 1.1

היתר זמני למתקנים נסיוניים לבחינת ישימות של מיזם  –הליך תכנוני ייחודי במים הריבוניים  1.2
 חדשני 

 קביעת הצורך באישור תכנית לקווי תקשורת וחשמל בים  1.3

 לרבות בנושא הפסקת דיג מכמורת המפורטות במסמך המדיניות.במגוון סוגיות  –עדכון פקודת הדיג  .3

 הקמת קרן ייעודית לניהול הדיג והדגה שמטרתה לקדם את הניהול, המחקר, האכיפה, החינוך וההסברה.  .4

חוק להערכות לזיהום ים )חוק התלמ"ת לא אושר(, נדרש אישור הצעת החוק וכן בחינת הצורך בעדכון  .5
 לחילופין, להניע הליך חקיקה חדש שייתן מענה לסוגיה.הצעת החוק הקיימת או 

 עיגון בחקיקה -תקן לאיכות מי ים  .6

ועיגון תקן לאיכות מי   הגדרת המשרד להגנת הסביבה כסמכות לנושא השפעות חומ"ס בים  - חומ"ס בים  .7
 ים. 

 הרחבת מטרות, פעילות ומקורות ההכנסה של הקרן -הקרן למניעת זיהום ים  .8

 נים: שינויי חקיקה מות .9

בעתיד תהיה התרחבות של הפעילות הימית ש קרבונים: ככל  -השפעות סביבתיות בתחום ההידרו 10.1
קרבונים ייבחן הצורך בעדכון חקיקה, שתאזן בין סמכויות המשרד להגנת -של סקטור ההידרו

הסביבה ומשרד האנרגיה, בכל הקשור להליך הערכת ההשפעות הסביבתיות של חיפוש והפקת 
 במים הכלכליים. גז ונפט 

הליך גריעת שמורות מוכרזות: מסמך המדיניות ממליץ כי תערך בחינה להליך גריעת שטחי   10.2
 שמורות טבע ימיות מוכרזות. מהבחינה יכול שיעלה שינוי חקיקה.

 חקיקה לניהול משאב החול ככל שיעלה בכך צורך.  10.3
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 המרחב הימי 
 ישראל   של

 שטחים ביטחוניים - 2נספח 
 

 פירוט השינויים במערך השטחים הביטחוניים   – א'    2נספח  

 . , על אף האמור לגבי תוקף הנספחים במסמךטבלה זו הנה חלק בלתי נפרד מהנחיות מסמך המדיניות

 

 שינוי בהסכמת מערכת הביטחון  נוכחי   100לפי צו  

מספר/שם  
מקורי לפי  

 100צו  

מהות מקורית  
 100לפי צו  

שם/מספר  
 אזור חדש 

 הסבר  שינוי 

 א 601

שטח אש סגור 
  7עפ"י התראה 
ימים, בשטח  
קיימת סכנת 

 נפלי תחמושת

 א 601

פתיחה 
בסופי 

שבוע וחגי  
 ישראל 

שימוש ציבורי ופעילות ספורט  יתאפשר
וחינוך ימי בסופי שבוע ומועדי ישראל בעת  
שהצבא אינו עושה שימוש בשטח ולאפשר  

כניסה לשטח תתואם   שיט לאורך החוף.
 מערכת הביטחון. מול  מראש

בנוסף, תוכן ותבוצע תכנית רב שנתית 
ע"י הרשות לפינוי מוקשים  לשליית נפלים 

המשמשים את באזורים בתאום עם צה"ל 
הציבור לדיג וצלילה( בדומה לתכניות 

 מקבילות לפינוי מוקשים ביבשה.

 פולינום
שטח בטחוני 
 סגור תמידית 

פולינום 
 גריעה 

שחרור  
 השטח 

תיקון טעות טכנית הנובעת מן הנוהג 
משובר גלים ולהגדירו  'מ 100לשרטט 

)השטח בין שוברי הגלים   כשטח סגור
. ביטול קטע קטן של (090-270באזימוט 

השטח הסגור, ללא פגיעה בביטחון, באופן 
שיאפשר את פעילות הספורט והרחצה 

 בחוף. 

30 
שטח אש סגור 

 תמידית 
 גריעה  30

התאמת 
גבול 

השטח 
הימי לקו 

 החוף

השטח הימי הסגור חופף לשטח יבשתי,  
דיוק והתאמה שינוי בגבולות השטח לצורך 

 לקו החוף

24 
שטח אש סגור 

 תמידית 
פתיחה   24

 חלקית 

פתיחה 
בסופי 

שבוע וחגי  
 ישראל 

הינו שטח גדול ובמרכז המדינה,  24שטח 
שמשמש את מערכת הביטחון לפעילות 

ניסויים מתוכננת. בפועל אניות סוחר 
פוקדות את השטח בדרכן לנמל אשדוד.  

מנת פתיחה בסופי שבוע וחגי ישראל על 
לאפשר שיט חופי מאשדוד למרינות מרכז 

תתאפשר פעילות  המדינה והצפוניות.
מטרים ומעלה מקו החוף,   1000בטווח של 

אשר אינה נוגעת בקרקעית הים או בחוף  
מחשש לנפלים.  כניסה לשטח תתואם עם  

 צה"ל.
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 המרחב הימי 
 ישראל   של

82 
שטח אש סגור 

 תמידית 
פתיחה   82

 חלקית 

פתיחה 
בסופי 

שבוע וחגי  
 ישראל 

הינו שטח גדול ובמרכז המדינה,  82שטח 
שמשמש את מערכת הביטחון לפעילות 

ניסויים מתוכננת. בפועל אניות סוחר 
פוקדות את השטח בדרכן לנמל אשדוד.  
פתיחה בסופי שבוע וחגי ישראל על מנת 

לאפשר שיט חופי מאשדוד למרינות מרכז 
המדינה והצפוניות. תתאפשר פעילות 

חוף בשל  שאינה נוגעת בקרקעית או ב
כניסה לשטח תתואם מראש   חשש מנפלים.

 מול צה"ל.

608 
שטח אש סגור 

 תמידית 
 גריעה  608

שחרור  
 השטח 

גריעה בדרום השטח לצורך התאמת שטח  
באופן שיחפוף את  608אש הסגור בים 

צו הסגירה יבוטל    ( ביבשה.304שטח האש ) 
ע"י הרשות לפינוי  לאחר פינוי נפלים

 סדרתוה צה"למוקשים בתאום עם 
 האחריות על השטח המתפנה. 

608 
שטח אש סגור 

 תמידית 
 הרחבה  608

שטח אש  
סגור 

 תמידית 

הרחבה בצפון השטח לצורך התאמת שטח  
באופן שיחפוף את  608אש הסגור בים 

 ( ביבשה. 304שטח האש ) 

608 
שטח אש סגור 

 תמידית 
פתיחה   608

 חלקית 

פתיחה 
בסופי 

שבוע וחגי  
 ישראל 

לממצאי הבחינה של מאפייני בהתאם 
השימוש בשטח האש היבשתי, פתיחת 

חלקו המערבי של שטח האש הימי לשיט  
תבוצע פעילות אשר  בסופי שבוע וחגים.

אינה נוגעת בקרקעית הים או בחוף מחשש 
לנפלים.  כניסה לשטח תתואם מראש מול 

 צה"ל.

615 

אזור סכנת 
נפלים, חל איסור  
לבצע דיג, צלילה  

פעילות או כל 
אחרת המערבת  
מגע בקרקעית  

 הים 

פינוי  615
נפלים 

וגריעת  
 השטח 

דרישה  
לפינוי 
נפלים 

ופתיחת 
 השטח 

לאחר פינוי הנפלים  100השטח יגרע מצו 
ע"י הרשות לפינוי מוקשים בתאום עם  

 והסדרת קבלת האחריות על השטח צה"ל 

602 

אזור סכנת 
נפלים, חל איסור  
לבצע דיג, צלילה  

פעילות או כל 
אחרת המערבת  
מגע בקרקעית  

 הים 

602 

דרישה  
לפינוי 
נפלים 

ופתיחת 
 השטח 

לאחר פינוי הנפלים  100השטח יגרע מצו 
ע"י הרשות לפינוי מוקשים בתאום עם  

.  והסדרת קבלת האחריות על השטחצה"ל 
  100בכל מקרה ישמר אזור סגור לטווח של 

 מ' משטח בה"ד חיל הים. 

 א 601

שטח אש סגור 
  7עפ"י התראה 
ימים, בשטח  
קיימת סכנת 

 נפלי תחמושת

 א 601

דרישה  
לפינוי 
נפלים 

ופתיחת 
 השטח 

השטח ייפתח בשבתות וחגים לפעילות 
שאינה נוגעת בקרקעית הים או בחוף בשל 

כניסה לשטח תתואם מראש  סכנת נפלים. 
לאחר פינוי  100השטח יגרע מצו מול צה"ל. 

תאום  ע"י הרשות לפינוי מוקשים בהנפלים 
והסדרת קבלת האחריות על עם צה"ל 

 השטח 
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 המרחב הימי 
 ישראל   של

 לשינויים עתידיים בשטחים ביטחוניים פירוט המלצות    – ב'    2נספח  

 

תוך הבטחת צרכי הביטחון, מערכת הביטחון תשקול בעתיד, ובכפוף    ציבורל  נוספיםפתיחת שטחים  בחשיבות  ה  לאור
 לצרכי הביטחון, את ביצוע השינויים הבאים בשטחים הביטחוניים:

 

, 609, 30, 69ב: לציבור ללא מגבלות ופתיחתם 100מהשטחים הביטחוניים בצו  שטחים לגריעה •
610 ,613 . 

 . 30, 69בסופי שבוע ומועדי ישראל: ג  שטחים לפתיחה חלקית  •

 . 609לצורך דיוק והתאמה לקו החוף ולשטחים סגורים ביבשה:    שטחים לשינוי גבולות או הרחבה •

שטחים שנדרש שינוי בגבולותיהם לצורך הלימה בין שטחי חוף פתוחים לציבור ושטחים   •
 (. 309מול שטח המטווח היבשתי )שטח אש  609:  סגורים/שטחי אש בים 

 

 המוצעים לבחינה: ים  מרחבי השינויים ה פרוט   .1

 אשכול צפון  . א 

המטרה היא לאזן בין צרכי ביטחון המדינה לבין יכולת הציבור ליהנות מאזור ונוף האיים הייחודי לחוף   •
הישראלי של הים התיכון. באזור זה מתפתחת פעילות ספורטיבית עממית של צלילה חופשית, שייט 

 לנקרות.קיאקים לאורך אחד החופים היפים ואפשרות להגיע 

 בכל שינוי של המצב הביטחוני, יוכל חיל הים, כמקובל, לסגור שטח זמני, בהתאם לצרכי הביטחון.

יש לבחון הוצאת האיים מהשטח הסגור ע"י שימוש באמצעי זיהוי ברורים לציבור.  69בשטח ב •
 ה. מצוף העגינה של חה"י יישאר בשטח הסגור ויסמן לציבור בברור את האיסור לעבור אותו צפונ

בעתיד פעילות חופשית של ספורט וחינוך ימי ברצועה הצמודה  לאפשר יש לבחון  69בשטח ג  •
לאורך החוף עד ימית קיבוץ ראש הנקרה והנקרות. במצב הנוכחי ניתנת אפשרות לציבור לעשות 
שימוש ברצועה אטרקטיבית זו רק למי שפועל באמצעות הקיבוץ, באופן שאינו מתאים לניהול 

   משאב ציבורי.

מוצע לאפשר שימוש ציבורי ופעילות ספורט וחינוך ימי בסופי שבוע ומועדי ישראל,  603בשטח  •
 מאחר ובזמן זה הצבא אינו עושה שימוש בשטח האש היבשתי והימי. 

 

 עתלית   - אשכול חיפה   . ב 

 עתלית  .1.1.1

קרי אזרחים המבצעים פעילות  –חלקו הצפוני של השטח הסגור בים אינו חופף לשטח הבסיס ביבשה 
פורט ימי בחוף הציבורי הפתוח הופכים לעבריינים מיד עם הורדת הסירה או הגלשן למים שהסירה נוגעת ס

במים. נדרש צמצום החלק הצפוני של השטח הסגור בים באופן שיהיה תואם את המצב ביבשה. בנוסף 
 ומערבה.   לקו אי המלח –ניתן, ללא פגיעה בביטחון לקטום את כל החלק הצפוני של השטח הימי הסגור 

הינו שטח אש סגור תמידית, גדול ובמרכז המדינה. המשמעות שנובעת מהסגירה התמידית,   30שטח 
כולל בסופי שבוע וחגים בהם השטח אינו בשימוש, היא ששייטים ואירועי ספורט ימי לאורך חופי המדינה 

קח להקפה יכול  נדרשים לבצע עיקוף גדול מערבה. בשל גודל השטח וחדירתו מערבה, משך הזמן שלו
לארוך מספר שעות. נראה כי ניתן לשמור על חלק מהשטח סגור תמידית אך להתיר בסופי שבוע ומועדי 
ישראל חדירה לחלקו המערבי באופן שיאפשר לכלי שיט מפרש ואחרים לצמצם באופן משמעותי את 

ישראל( כשטח סגור   ההקפה. יש לבחון בעתיד שמירת טווח של מייל אחד מקו החוף )בסופי שבוע ומועדי
 תמידית במטרה לוודא את "אי ההתקרבות" לבסיס. 
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 ישראל   של

 אשכול דרום  . ג 

 עזה:   - אשקלון   .1.1.2

מטרת השינויים המוצעים לבחינה בעתיד היא פתיחת שטח ימי לציבור מחוף זיקים עם אפשרות רחבה 
לבחון את התאמת ליציאה לים. למרות שאין ספק בדבר רגישותו של האזור והתפתחות איומים חדשים, יש  

 השטח הביטחוני לצרכי פעילות קצא"א, לשטח המטווחים ולפינוי מתיישבי דוגית. 

בהתאמה למטווח היבשתי ולבחינה מקומית של  609בעתיד ייבחן צמצומו של שטח סגור  •
 הפעילות ביבשה. 

שמקורו בהסכם פוליטי לפינוי תושבי דוגית  613מוצע לבחון בעתיד את גריעתו של שטח  •
 תקות מעזה. בהינ

 יש לבחון בעתיד את התאמתו לצרכי התפעול בנמל.  – )שטח נמל קצא"א(  610שטח  •
 

 ותמר   Bאסדות מרי   .1.1.3

בעתיד תיבחן הוספת שטח בטחוני סגור תמידית סביב אסדות מרי בי ותמר, במטרה לשפר את מעטפת  
 ההגנה על האסדות.
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 ם לבחינה בעתיד שינוייחון מפת ביט :17איור 
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 המרחב הימי 
 ישראל   של

 אמנות סביבתיות בהן חברה ישראל - 3נספח 

 
 האמנות  סקירת וממוקד. תמציתי באופן הימית הסביבה בנושא המרכזיות האמנות מובאות שלהלן בטבלה

 הפנימית. החקיקה נושא גם כמו המשפטי,  בפרק המדיניות, למסמך א' בחלק מובאת המפורטת
 

 
 - הפרוטוקול בדבר הגנת הים התיכון מפני זיהום הנובע מניצול מדף היבשתישראל חתמה אך לא אשררה את  41

1994 Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution Resulting from Exploration 
and Exploitation of the Continental Shelf and the Seabed and its Subsoil  . 

 -גבולי של פסולת מסוכנת-פרוטוקול בדבר מניעת זיהום עקב מעבר ביןישראל לא חתמה על 

1996 Protocol on the Prevention of Pollution of the Mediterranean Sea by Transboundary Movements 
of Hazardous Wastes and their Disposal  

 

  לעברית  תרגום  האמנה  מס' 
 רשמי(   )לא

  חקיקה  קיימת  האם סטאטוס 
 פנימית 

1  the for Convention 1976
 Marine the of Protection
 the and Environment
 the of Region Coastal

Mediterranean 

אמנת ברצלונה  
להגנה על הסביבה  
הימית ואזורי החוף  

 של הים התיכון 
 

   .41אושררה

  פרוטוקול
 אמנה: 

1.1 1976 Protocol for the 
Prevention of 
Pollution in the 
Mediterranean Sea 
by Dumping from 

Ships and Aircraft 

פרוטוקול בדבר 
מניעת זיהום הים 
התיכון בפסולת 
המוטלת מאניות 

 ומכלי טיס

יש לציין, כי  אושרר.
הפרוטוקול תוקן אך 
התיקון טרם נכנס 

  :לתוקף. התיקון
 the for Protocol 1995
 and Prevention
 of Elimination
 the in Pollution
 Sea Mediterranean
 from Dumping by
 or Aircraft and Ships

Sea at Incineration 

 כן

1.2 2002 Protocol 
Concerning 

Cooperation in 
Preventing Pollution 
from Ships, and in 
Cases of Emergency, 
Combating Pollution 
of the Mediterranean 

Sea 

פרוטוקול בדבר 
שיתוף פעולה 
למניעת זיהום ים 
מאניות ותגובה 

 במקרי חירום

 אושרר. 
יצוין בנוסף, שישראל 
חתמה ואשררה 

 1976פרוטוקול משנת 
 )שהינו בתוקף(:

1976 Protocol 
Concerning 

Cooperation in 
combating pollution 
of the Mediterranean 
Sea by Oil and other 
Harmful Substances 
in Cases of 

Emergency. 

הכלי האופרטיבי בתחום זה 
כיום הינו תכנית לאומית 
למוכנות ותגובה לאירועי 
זיהום ים בשמן )תלמ״ת( 
אשר אומצה בהחלטת 

, אך לא 2008ממשלה ביוני 
 .קיבלה מעמד של חוק

 

1.3 2008 Protocol for the 
Protection of the 
Mediterranean Sea 
against Pollution 
from Land-Based 
Sources and 

Activities 

פרוטוקול בדבר 
מניעת זיהום הים 
 ממקורות יבשתיים

החליף פרוטוקול אושרר. 
, אשר 1980ישן משנת 

עליו ישראל חתמה 
 אשררהו 1980בשנת 

 :1991אותו בשנת 
 the for Protocol 1980
 the of Protection
 Sea Mediterranean
 Pollution against
 Based-Land from

Sources 

 כן

http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/ProtocolOffshore94_eng.pdf
http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/ProtocolOffshore94_eng.pdf
http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/ProtocolHazardousWastes96_eng.pdf
http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/ProtocolHazardousWastes96_eng.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/international-Conventions/Marine_coast/BarcelonaConvention/Documents/mul38132.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/international-Conventions/Marine_coast/BarcelonaConvention/Documents/mul38132.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/international-Conventions/Marine_coast/BarcelonaConvention/Documents/mul38132.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/international-Conventions/Marine_coast/BarcelonaConvention/Documents/mul38132.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/international-Conventions/Marine_coast/BarcelonaConvention/Documents/mul38132.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/international-Conventions/Marine_coast/BarcelonaConvention/Documents/mul38132.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/international-Conventions/Marine_coast/BarcelonaConvention/Documents/mul38132.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/international-Conventions/Marine_coast/BarcelonaConvention/Documents/mul38132.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/international-Conventions/Marine_coast/BarcelonaConvention/Documents/mul38132.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/international-Conventions/Marine_coast/BarcelonaConvention/Documents/mul38141.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/international-Conventions/Marine_coast/BarcelonaConvention/Documents/mul38141.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/international-Conventions/Marine_coast/BarcelonaConvention/Documents/mul38141.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/international-Conventions/Marine_coast/BarcelonaConvention/Documents/mul38141.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/international-Conventions/Marine_coast/BarcelonaConvention/Documents/mul38141.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/international-Conventions/Marine_coast/BarcelonaConvention/Documents/mul38141.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/international-Conventions/Marine_coast/BarcelonaConvention/Documents/mul38141.pdf
http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/ProtocolLBS80_eng.pdf
http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/ProtocolLBS80_eng.pdf
http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/ProtocolLBS80_eng.pdf
http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/ProtocolLBS80_eng.pdf
http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/ProtocolLBS80_eng.pdf
http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/ProtocolLBS80_eng.pdf
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 Annex IV Prevention of Pollution by) זיהום הים משפכי אניות: מניעת 4נספח ישראל טרם אשררה את  42

Sewage from Ships (entered into force 27 September 2003)  מניעת זיהום אוויר מאניות6ואת נספח : (Annex 
VI Prevention of Air Pollution from Ships (entered into force 19 May 2005). 

 

1.4 1982 Protocol 
concerning 

Mediterranean 
Specially Protected 

Areas 

פרוטוקול לשמירה 
והגנה על אזורים 

 מיוחדים.

קיים פרוטוקול אושרר. 
מעודכן, אשר ישראל 

 1995חתמה עליו בשנת 
 אך לא אשררה אותו:

1995 Protocol 
Concerning Specially 
Protected Areas and 
Biological Diversity 
in the Mediterranean 

 כן

 
 

1.5 2008 Protocol on 
Integrated Coastal 
Zone Management in 

the Mediterranean  

פרוטוקול בדבר 
ניהול אינטגרטיבי 
של אזורי חוף בים 

 התיכון.

 כן אושרר.

2 1973 Convention on 
International Trade in 
Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora, as 

amended  

האמנה בדבר סחר 
לאומי במינים -בין

של חיית בר 
וצמחיית בר 
הנתונים בסכנת 

 הכחדה.

 כן אושררה.

3  the for Convention 1946
Whaling of Regulation  

בינלאומית אמנה 
להסדרת ציד 

 .לוויתנים

 כן אושררה.

4 Convention on Biological 
Diversity 

 

 המגוון אמנת
 הביולוגי.

 אושררה.
 שני יש לאמנה

 ישראל  אשר  ,פרוטוקולים
  :להם צד אינה

*Protocol Cartagena 
 חיים באורגניזמים עוסק

 שעלולים מהונדסים
 המגוון  על  לרעה  להשפיע
 הביולוגי.

*Protocol Nagoya 

 כן

5  the on Convention
 Migratory of Conservation

Animals Wild of Species 
 

 בדבר אמנה
 מינים של שימורם
 חיות של נודדים

 בר.

 אושררה.
 ישראל הצטרפה כה עד

 הפועלים הסכמים לשני
 ,האמנה במסגרת

AEWA ו- 
EUROBATS, ונבחנת 

 להסכמים הצטרפותה
 הסכם ביניהם ,נוספים
 בים ימיים יונקים לשימור
 והשחור. התיכון

 כן

6  International 1973/1978
 the for Convention
 Pollution of Prevention

(MARPOL) Ships from 

 בדבר אמנה
 מכלי זיהום מניעת

 שיט

   .42אושררה

  נספחים 
 לאמנה 

6.1 Annex I Regulations 
for the Prevention of 
Pollution by Oil 
(entered into force 2 

October 1983) 

: אסדרת 1נספח 
מניעת זיהום 

 מנפט מאניות

 כן אושרר.

6.2 Annex II Regulations 
for the Control of 
Pollution by Noxious 
Liquid Substances in 
Bulk (entered into 
force 2 October 1983) 

: אסדרת 2נספח 
מניעת זיהום הים 
באמצעות חומרים 

 מסוכנים נוזליים

 כן אושרר.

http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/ProtocolICZM08_eng.pdf
http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/ProtocolICZM08_eng.pdf
http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/ProtocolICZM08_eng.pdf
http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/ProtocolICZM08_eng.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/international-Conventions/CultureHeritageConvention/CMSConvention/Pages/AEWA.aspx


   נספחים | אמנות סביבתיות בהן חברה ישראל 
 

 מדיניות למרחב הימי של ישראל ': בדו"ח שלב   –מסמך מדיניות למרחב הימי של ישראל 
 150  טיוטה סופית - 2019נובמבר 

 המרחב הימי
 של ישראל

 

 לשם הבהירות, להלן הבהרה כללית של המונחים "חתימה" ו"אשרור": 

לאשרור. חתימה נעשית בידי הנציג המוסמך לכך לרוב מדובר בחתימה הכפופה  –(Signature)  חתימה על אמנה 
( Authenticationאימות ) - שר החוץ או מי שהוסמך לכך על ידו(, ומשמעותה - מטעם המדינה )במדינת ישראל

 של נוסח האמנה. המשמעות המשפטית הינה שיש להימנע מלפעול בניגוד לרוח האמנה. 

מדינה מביעה את כוונתה במישור הבינלאומי להיות מחויבת על ידי הינו אקט שבו  -  (Ratification) אשרור אמנה 
 האמנה. התוקף הבינלאומי של האשרור נעשה על ידי הפקדה של כתבי אשרור אצל הגוף המוסמך לכך 

(Depository)  או החלפת כתבי אשרור בין המדינות החברות כשמדובר באמנה בילטרלית. במדינת ישראל קודם
 ינלאומית הליך פנימי שנעשה באמצעות החלטת ממשלה. לאקט האשרור ברמה הב

על פי שיטת המשפט הנהוגה במדינת ישראל, מעבר לאקט אשרור האמנה בזירה הבינלאומית, כדי שיקומו זכויות 
או חובות בדין הפנימי מכוח אמנה שאושררה, יש לעגן את הוראות האמנה בדין הפנימי באמצעות אסדרה 

 43. מתאימה

 

 
הן דקלרטיביות ומשכך, על פי הפסיקה, הן חלק  שמעגנות כללים שהינם חלק מן המשפט הבינלאומי המנהגי יוער, כי אמנות  43

 יהמשפט הפנימי גם ללא עיגון חוק מן

6.3 Annex III Prevention 
of Pollution by 
Harmful Substances 
Carried by Sea in 
Packaged Form 
(entered into force 1 

July 1992) 

: מניעת 3נספח 
זיהום הים 
באמצעות חומרים 
מסוכנים המובלים 

 באריזות

 כן אושרר.

6.4 Annex V Prevention 
of Pollution by 
Garbage from 
Ships (entered into 
force 31 December 

1988)  

: מניעת 5נספח 
זיהום הים בפסולת 

 מאניות

 כן אושרר.

7 1992 International 
Convention on Civil 
Liability for Oil Pollution 

Damage (CLC)  

אמנה בדבר 
החבות האזרחית 

 בעת זיהום בשמן 
 

 כן אושררה.

8  International 1992
 the on Convention
 an of Establishment
 for Fund International
 Oil for Compensation

Damage Pollution 

 הקרן בדבר אמנה
 הבינלאומית

 זיהום נזקי לפיצוי
 בשמן

 כן אושררה.

9 1990 International 
Convention on Oil 
Pollution Preparedness, 
Response and Cooperation 

(ORPC)  

האמנה בדבר 
מוכנות, תגובה 
ושיתוף פעולה 
בעניין זיהום הים 

 בשמן 
 

יישום האמנה הינו  אושררה.
באמצעות תכנית לאומית 
למוכנות ותגובה לאירועי 
זיהום ים בשמן )תלמ״ת(, 
שטרם קיבלה מעמד של 
חוק. עוד באה לידי ביטוי 
האמנה במסגרת אמנת 

קשר ברצלונה באמצעות 
ה עם המרכז האזורי ללחימ
וכן בזיהומי ים במלטה 

תכנית חירום במסגרת 
 שגובשה יחד עם אזורית

מצרים וקפריסין לטיפול 
ולהדברה של אירועי זיהום 

 .גדולים במזרח הים התיכון
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 הליכים מקבילים - 4נספח 
 

, שחלק מהמלצותיהם אומצו , משלימים ומשיקיםמסמכיםמספר נערכו  להכנת מסמך המדיניותבמקביל טרם ו
 אתבין אותם מסמכים ניתן למנות  ושחלק ממימצאיהם שימשו בסיס לגיבוש מדיניות במסמך.במסמך המדיניות 

מסמך מדיניות לשמורות ימיות  , אסטרטגי סביבתי לחיפוש והפקת נפט וגז טבעי בים )משרד האנרגיה(הסקר ה
)רשות הטבע והגנים(, מסמך מדיניות לחקלאות ימית )משרד החקלאות(, תכנית ימית לישראל )טכניון(. כמו כן יצוין  
כי במקביל למסמך המדיניות גובשה הצעת חוק אזורים ימיים להסדרת תחולת הדין הישראלי באזורים הימיים  

 השונים.

 

הכנת תכנית ימית לישראל החלה בסוף שנת  – בלת פרופ' שמאי אסיף מן הטכניון תכנית ימית לישראל, בהו  ( א
. העבודה הינה יוזמה של המרכז לחקר העיר והאזור  2015, והושלמה והוצגה לציבור בחודש נובמבר 2013

בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון שבחיפה. התכנית שואפת להגשמתם של חזון ימי חדש ושל 
הנגזרות ממנו, ומציעה דרכים לניהול מודע ואחראי של הים בגישה אקולוגית כוללת, לפיתוח הידע הימי, מטרות  

ימית נועדה להשתלב, הלשיפור המודעות הציבורית לתכניו של המרחב הימי וליצירת דמותו המרחבית. התכנית  
 ינת ישראל בהווה ובעתיד. ללוות ולתמוך במהלכים מקבילים של תכנון, חקיקה, מחקר ולימוד של הים במד

פיה עוצבו עקרונות התכנית ומטרותיה: "המרחב הימי של -חזון התכנית מהווה את המסגרת הכוללת שעל
ישראל יהיה חלק אינטגראלי של המרחב הישראלי ומרכיב מרכזי בשגשוגו הכלכלי, בחוסן הסביבתי ובפיתוח  

- ות. זאת, באמצעות יישום משילות מתכללת, מאזנתתרבותי של המדינה, לרווחת תושביה ובאיה לדור-החברתי
קיימא במשאבי הים, טיפוח ערכי הטבע, הנוף והמורשת האצורים בו, קידום -אקולוגית ומשתפת, שימוש בר 

 לאומית ושיתוף פעולה אזורי".-המחקר והידע הימיים, מימוש אחריות בין

 מטרות: 12למימוש החזון נקבעו 

 הימי שיפור המשילות במרחב  .1
 קידום הידע המדעי ופיתוח מתמשך של המידע על המרחב הימי והנגשתו .2
 הגנה על הסביבה הימית, שימורה ושיקומה .3
 פיתוח מקורות אנרגיה במרחב הימי וניצולם המושכל והזהיר .4
 קיימא -פיתוח הספנות, הנמלים והשיט באופן זהיר ובר .5
 קיימא של דיג וחקלאות ימית - פיתוח ממשקים בני .6
 קיימא -שימוש במרחב הימי כתחליף לשימושים יבשתיים באופן זהיר ובר .7
 שילוב שיקולי ביטחון בתכנון המרחב הימי ובניהולו המאוזן .8
 היערכות להשפעות שינוי האקלים על המרחב הימי והחופי  .9

 קיימא לרווחת הציבור -מיסוד מעמדו של הים כמרחב ציבורי ופיתוח שימושים בני .10
 של המורשת והתרבות האצורות במרחב הימי גילוי, שמירה וטיפוח .11
 לאומי -פיתוח תפקידו של הים כגשר וכהזדמנות לשיתוף בין .12

מזהה מטרות ונושאים בהם נדרשת התערבות בדומה לתכנית הימית    מסמך המדיניות למרחב הימי של ישראל 
פרטיביים, הנחיות מפורטות כולל מאגר מידע גיאוגרפי מפורט וברזולוציה גבוהה ומציע קווי מדיניות או,  לישראל

 כל תחום. כוללת ולומדיניות מרחבית  

עבודה זו הוכנה ביוזמנת   –  סקר אסטרטגי סביבתי לחיפוש והפקת נפט וגז טבעי בים, בהובלת משרד האנרגיה ( ב
האנרגיה כחלק מבחינת מדיניות מתן הזכויות לחיפוש גז טבעי ונפט בים. הסקר  משרד מנהל אוצרות טבע ב

האסטרטגי )סא"ס(, מהווה אחד הנדבכים לבחינת מדיניות זו, ומתייחס לכל המרחב הימי של מדינת ישראל  
קיימא של משאבים. כמו כן, הסא"ס נועד לספק תשתית -במטרה לשמש כלי עזר לגיבוש מדיניות לפיתוח בר

ע, שתאפשר להתחשב בממצאיו בתהליך קבלת החלטות לפיתוח המשאבים, תוך התחשבות במכלול מיד
 שיקולים סביבתיים, כלכליים וחברתיים.  

ידי ועדת היגוי רחבה, הכוללת משרדי ממשלה,  -על ידי צוות תכנון רחב ולווה על  2015-2016הסקר נערך במהלך  
 ה ובעלי העניין הרלוונטיים לנושא העבודה.גופים ציבוריים, ארגוני סביבה, נציגי התעשיי
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הסקר כולל מיפוי בתי גידול והצעה למדדים לפגיעות אקולוגית בהקשר לפעולות הנדסיות של חיפוש והפקת 
נפט וגז טבעי במרחב הימי של ישראל בים התיכון. סקירת המצב הסביבתי הקיים בוצעה על ידי המכון לחקר 

 ימים ואגמים. 

עבודה רוכזו ההמלצות שגובשו על בסיס התובנות ופערי המידע שזוהו בשלבים קודמים  בשלב האחרון של ה
בתחומים השונים: עיתוי ומיקום מתן הזכויות, אקולוגיה, סיכונים, כלכלה וטכנולוגיות לביצוע פעולות החיפוש 

לקחים והמלצות   וההפקה. בנוסף, גובשו המלצות לניטור אחר יישום המלצות אלו, ניטור הסביבה הימית, הפקת
 להכנת הסא"ס הבא.  

מסתמך על מיפוי בתי הגידול ורגישותם שנערך במסגרת הסקר   מסמך המדיניות למרחב הימי של ישראל
התייחס לפעילות הגז והנפט(. הליכי התכנון בוצעו בתיאום בין צוותי מיפוי הרגישות  האסטרטגי הסביבתי )אף ש

וחיא"ל    האנרגיהועדת ההיגוי של הסא"ס והשתתפות של משרד  העבודה שכלל השתתפות של מנהל התכנון בו
בוועדת ההיגוי של מסמך המדיניות. מסמך המדיניות מטמיע את המלצות הסא"ס בתחום האקולוגיה, הסיכונים  

בבד עם צמצום ההשפעות - והטכנולוגיה, במטרה לאפשר פעילות של חיפוש והפקה של גז טבעי ונפט בים, בד
ות זו, שמירה על תפקוד תקין ומניעה, ככל האפשר, של הפרת הסביבה הטבעית הימית.  הסביבתיות של פעיל

חשוב לציין כי מסמך המדיניות למרחב הימי בוחן את מכלול השפעות הפיתוח והפעילות במרחב הימי בחתך  
 רחב ובראיה כוללת, בעוד שהסא"ס מתמקד בהשפעות פעילות להפקת גז טבעי ונפט בים. 

חופיה של מדינת להגדיר את האזורים הימיים שבקרבת נועדה  ( 2017- ח ם ימיים )התשע" הצעת חוק אזורי  ( ג
 הזכויות  את לעגן וכן מימי החופים, המים הפנימיים, האזור הסמוך והאזור הכלכלי הבלעדיישראל הכוללים את  

 יעדים:  5החוק מונה  .לאומי הביןבהתחשב בדין , אלו באזורים ישראל מדינת של והסמכויות

 מימוש ריבונותה של מדינת ישראל במימי החופים ובמים הריבוניים;   •

הגברת יכולת המניעה והגילוי של עבירות והפרות דין בשטח מדינת ישראל והטלת אמצעי ענישה  •
 ואכיפה בשלהם; 

 מימוש זכויותיה הריבוניות של מדינת ישראל באזור הכלכלי הבלעדי ובמדף היבשתי;  •

הבטחת פיתוחם וניצולם של האזור הכלכלי הבלעדי והמדף היבשתי, לרבות לעניין אוצרות הטבע   •
 המצויים בהם; 

 הגברת ההגנה על הסביבה הימית והסביבה החופית ועל ערכי טבע מוגנים.  •
 

. בהתאם  מורכב בעיקרו מהסדר מעין תכנונימתווה בהתייחס לאזור הכלכלי הבלעדי הצעת החוק שהמנגנון 
הממשלה תאשר מסמך מדיניות ארוכת טווח שבו ייכללו בין השאר העקרונות, היעדים  ר בהצעת החוק,לאמו

וסדרי העדיפויות לענין הפעילויות והשימושים באזור הכלכלי הבלעדי, היקפם ויחסי הגומלין ביניהם, אמצעים 
הנחיות  וכן עקב אחר יישומםכאמור ובכלל זה פיקוח ומ , ביעדים ובסדרי העדיפויותודרכים לעמידה בעקרונות

 .  גופים ציבוריים ולבעל תפקיד ציבורי ביחס לסמכויותיהם באזור הכלכלי הבלעדילשרי הממשלה ול

והוכנה ע"י מרכז חיפה למחקרי   2017עבודה זו פורסמה בשנת  –  2016הערכה אסטרטגית ימית רבתי לישראל  ( ד
מדיניות ואסטרטגיה ימית. בכתיבת הדו"ח השתתפו חוקרי המרכז לאסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה, 
עמיתי מחקר של המרכז וגורמים נוספים מהאוניברסיטה להם ידע ייחודי בנושאים אלה. מטרת העבודה היא 

טרטגית ימית שנתית המתמקדת באזור מזרח הים התיכון וים סוף, אך גם כוללת בחינת לפרסם הערכת מצב אס
התפתחויות ומגמות גלובליות בתחום הימי להם עשויה להיות השפעה על מזרח הים התיכון בכלל וישראל 

בהיעדר מדיניות ואסטרטגיה ימית מאושרים, קבע לעצמו מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה  בפרט.
מית, כי יגבש מספר הנחות בתחום היעדים הלאומיים של ישראל והמדיניות, ואלה יהוו תשתית לכתיבת דוח  י

הערכת מצב שנתית בנושא זה. לפיכך, בנושאים בהם זיהה המרכז היעדר מדיניות, או כזו שאיננה מעודכנת 
 כוול הדו"ח המלצות על נושאים המחייבים גיבוש מדיניות, או עדכונה. 

מציע מענה לחלק מן התחומים שזוהו ע"י כותבי הדו"ח כחסרים   מדיניות למרחב הימי של ישראל מסמך ה 
 Marine Spatialיעדים לאומיים ומדיניות, ובראשם תכנון המרחב הימי בראיה כוללת ואינטגרטיבית )

Planning.) ח וניצול נוסף על כך, מגדיר מסמך המדיניות קווי מענה במספר תחומים ספציפיים, בהם פיתו
משאבי אנרגיה המצויים בים תוך שמירה על הסביבה, פיתוח תשתית אנושית מקצועית להתמודדות עם 
האתגרים החדשים של ישראל בתחום הימי, הממשק של מערכת הביטחון והמרחב הימי וקידום נושאי חוק 

 ומשפט ימי והסדרתו. 
 



   נספחים | הליכים מקבילים 
 

 מדיניות למרחב הימי של ישראל ': בדו"ח שלב   –מסמך מדיניות למרחב הימי של ישראל 
 153  טיוטה סופית - 2019נובמבר 

 המרחב הימי
 של ישראל

על של מרכז המידע הלאומי למרחב הימי היא  מטרת ה  – הקמת מרכז מידע ימי לאומי, בהובלת מנהל התכנון (ה
לרכז ולארגן את המידע בנוגע למרחב הימי בכל תחומי הידע הקיימים ולהנגישו לכלל הגורמים המתעניינים 
במרחב הימי. מטרות נוספות הן יצירת פלטפורמה משותפת, נגישה, עדכנית ורב־נושאית למידע על המרחב  

בין הגורמים השונים, יצירת כלי עבודה עבור הגורמים השותפים, אנשי  הימי, מיסוד מנגנונים להעברת מידע
 מקצוע, יזמים והציבור הרחב ויצירת שקיפות וזמינות מידע עבור גורמים שונים הפועלים בסביבה הימית.

מציע להקים, בין השאר על בסיס המאגר שהוקם, תוך פיתוח והרחבה   מסמך המדיניות למרחב הימי של ישראל 
שלו, מאגר מידע לאומי לים התיכון. זאת במטרה לקדם ולייעל את השימוש של המדינה במשאבי הים, לצמצם  
את הקונפליקטים בין המשתמשים השונים ולקדם את ההבנה והמחקר הימי. עבודת המיפוי ושכבות המידע  

עו במאגר המידע הקיים. בנוסף, מסמך המדיניות מגדיר את הפעולות הנדרשות לאיסוף מידע,  הגיאוגרפי הוטמ
 הנגשתו וניהול ותחזוקה שוטפת שלו, תוך עמידה בסטנדרטים בינלאומיים.  

 מציעה הקצאת שטחי ו שנה, 20לטווח של  משרד החקלאותהוכנה ע"י  ( 2015) תכנית אב לחקלאות הימית  (ו
קמ"ר. הפוליגונים שאותרו במסגרת זו לשימושי חקלאות ימית מבטאים צריכת    100  -כ   בהיקף של  בים  חקלאות

בהיקף הייצור   דרמטי ומבוססים על תחזית של גידול  ,שטח גדולה מאוד בהתחשב בהיקף השימוש הנוכחי
קמ"ר הוגדרו  30קמ"ר שאותרו על ידי משרד החקלאות,  100העתידי בישראל. מתוך השטחים המוצעים של 

משיקולי תפעול, כלכלה, סביבה, ביטחון ובטיחות לאומיים, המיקום המוצע   .עלי עדיפות גבוהה לפיתוחכב 
פיתוח האתרים בצפון  מסיבה זו,ק"מ מנמל שרות.  20- מ' ובמרחק של עד כ 150-ל 30לחוות הוא בעומק שבין 

 ולוגיסטיקה.שבו חסר מענה לצורכי עגינה   ,ובדרום נמצא בעדיפות גבוהה מאשר באזור המרכז

מבוססת על פיתוח ההחקלאות הימית  לענףמדיניות מרחבית מציע   מסמך המדיניות למרחב הימי של ישראל
אלו כוללים שטחי חיפוש להקמת חוות בים הפתוח .  התפתחות הענףקצב  והקצאת שטחים הדרגתית בהתאם ל

קביעת שטחי החיפוש לחקלאות ימית בתכנית הנדרשות לפיתוח הענף.  תשתיות לוגיסטיות ואפשרות לפיתוח 
 נשענה על שיקולים של רגישות סביבתית וצמצום קונפליקטים עם פעילות של משתמשים בים ותשתיות ימיות.

קלאות ימית, על זו המוצעת במסמך המדיניות למרחב הימי, תיבחן במסגרת  הקצאה נוספת של אזורי חיפוש לח
עדכון המדיניות למרחב הימי של ישראל, בראיה כוללת, בין השאר, על בסיס התפתחות הענף, שיקולים  

 . סביבתיים כלכליים וטכנולוגיים של הענף

, הוכנה ( 2012)  ה והמגוון בים התיכון ככלי לשימור הסביב   שמורות טבע ימיות מדיניות שמירת טבע בים התיכון,  (ז
כדי להגן על מערכות אקולוגיות מייצגות בתווך הימי ועל מגוון המינים הביולוגי בסביבה  ע"י רשות הטבע והגנים  

טבע ימיות ברוח פרוטוקול אמנת ברצלונה להגנה על הים   תכנית להכרזת שמורות המדיניות כוללת .הימית
לשימור אזורים מוגנים במיוחד והמגוון הביולוגי בים התיכון. על פי אמנת ברצלונה, תפקידן של שמורות   ,התיכון

אקולוגיות חופיות וימיות; סביבות טבעיות  ימיות הוא להגן על שטחים הכוללים סוגים מייצגים של מערכות
  פן טבעי; סביבות טבעיות שנשקפת להן סכנת היעלמות באזור התפוצה הטבעי שלהן, או ששטחן נמוך באו

החיוניות להישרדות, לרבייה ולשיקום של מינים בסכנה, ושל מינים מאוימים או אנדמיים של צומח וחי; אתרים  
המדעי, האסתטי, התרבותי או החינוכי שלהם. העקרונות המנחים המרכזיים  ן  בעלי חשיבות מיוחדת בגלל העניי

הגנה על מערכת אקולוגית שלמה וכן  מורות גדולות המאפשרותבתכנון שמורות ימיות מובילים להכרזה על ש
 על בעלי חיים ימיים גדולים שטווח המחיה שלהם רחב. שיקולים מנחים נוספים כוללים קישוריות בין שמורות

מציעה  והגנה על חלקים יחסיים גדולים יותר של בתי גידול נדירים, לעומת בתי הגידול הנפוצים. בסך הכול, 
מכלל שטח המים הריבוניים של ישראל בים    20%בהיקף של    הכרזתן ותפעולן של שמורות טבע ימיותהמדיניות  

 התיכון.

מציע מדיניות כוללת של אזורים ימיים מוגנים ברמות הגנה שונות,  מסמך המדיניות למרחב הימי של ישראל
אמץ את עקרונות . המסמך מ יחד עם שורה ארוכה של קווי מדיניות לשמירת הטבע והמערכת האקולוגית הימית

  ייעד לבחינה מפורטת )במסגרת הליכי תכנון סטטוטורי( אזורי מו המדיניות שגובשה ע"י רט"ג לשמורות טבע
. המדיניות המרחבית לשמירת הטבע במרחב  לשמירת טבע בהם יוגשו תכניות לשמורות טבע ימיות חיפוש

, החל בשטחי חיפוש לשמורות טבע,  ם מוגניםכוללת היררכיה של שטחי הימי, המוצעת במסמך המדיניות, 
אזורים סלעיים מוגנים, אזורים ימיים מיוחדים, שפכי נחלים, גנים לאומיים ימיים וכלה במגבלות על שימושים  
כגון דיג וחיפוש והפקת גז ונפט. לצד המדיניות המרחבית, כולל מסמך המדיניות גם מדיניותלצמצום הפגיעה  

לראשונה מסמך המדיניות מדיניות כוללת לשמירת הטבע בים,  ת. בכך מציע בסביבה בעת עבודות ימיו
 המשלבת כלי מדיניות עם מערך כולל של מגוון שטחים מוגנים, ברמות הגנה שונות והיקף גדול.
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