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 עיתון ימי –בויה 
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 דבר המערכת
 ..."מן הנעשה במשק"

 ,שלום לכולם

 עיקרי הדברים.הרבה נעשה בחודשים האחרונים, אנסה לתאר ולספר על 

 מחוז צפון

המחוז ערך יום דיונים רציני ומקיף עם חטיבת מדע והוצגו פרויקטים רבים בתחום הים: תוצאות ראשונות של סקרי השמורות 

של פרויקט  2112הימיות, סקר צלילה חופשית בראש הנקרה, מחקר על צדפות פולשות בשמורת טבע חוף דור הבונים, סיכום 

 צבי הים ועוד.

כל ההתנגדויות נדחו למעט שתי  -שמורת ראש הנקרה המורחבת ממשיכה לטפס בשלבי ההכרזה וסיימה דיון להתנגדויות 

יום  01סוגיות שנדרשו לבירור נוסף: מסדרון שיט לסירות מהירות ממערב לאיים וגיבוי ממשלתי לנושא השיפוי. נקווה שתוך 

 ייפתרו גם נושאים אלה בהצלחה.

לתפקיד רותם שדה, פקח ימי חדש באזור חוף הכרמל. רותם בוגר המכללה הימית במכמורת ובעל ניסיון ימי בימים אלה נכנס 

 רב, נקלט במרחב כרמל ויהיה אחראי על השטח שבין נחל חדרה ועד שמורת שקמונה.

 כמו כן יהיה אחראי לקשר עם מעגן הקישון. בהצלחה לרותם!

ה והתקשורת הסתערה על הנושא מכל כיוון. כרגיל הקישור הוא לסרט מלתעות כבכל שנה הגיעו הכרישים לתחנת הכוח בחדר

ולהפחדת הציבור )חבל ומיותר(. מועדוני צלילה זריזים ובעלי חוש "חש ומוחש" החלו להציע "צלילות עם כרישים" לציבור 

 זהרה מצלילות במקום.הרחב. בהתייעצות רחבה ומתוך חשש לפגיעה באנשים ובכרישים פרסמנו יחד עם רשות הצלילה א

  

 מחוז מרכז

המחוז רכש שני קיאקים ימיים לטובת פיקוח ימי בשמורת גדור. הקיאק מאפשר גישה פשוטה ובטוחה לעברייני דיג בצלילה 

 חופשית ויוכל לתת מענה חשוב לעברה זו האופיינית מאוד לשמורת גדור.

ולצלילה חופשית )למקרה שנדרשת צלילה להביא רובה  המחוז ערך הכשרה לאנשיו בשימוש בקיאק )לא פשוט כל כך...(

 מהקרקעית(.

בדרום המחוז ולאחר תיקון תקלות רבות בסירה, הוצאה מהמים רשת רפאים )רשת דיג שננטשת במים ולמעשה ממשיכה 

מעמודי מזח הפחם  דשהגיעה כנראה מעזה ונתקעה על אח מטר, 011לתפקד כמלכודת דגים ללא הפסקה( באורך של 

 נעשה בידי מרחב שפלה וחוף.הטיפול של החברה להגנת הטבע ו  sea watchת קלון. הדיווח על הרשת הגיע מאפליקצייבאש

  

 מחוז דרום

אסף הברי מונה למנהל מרחב מפרץ אילת ונכנס במרץ וברצינות רבה לתפקיד. גולן רידר נכנס כממלא מקום לתפקיד מנהל 

 ובהצלחה לשניהם. שמורת טבע חוף האלמוגים. המפרץ מתעורר!
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ה מאני 2112נפגעו מוקדם יותר בסוף בפרויקט משותף עם עמותת אתגרים ואנשי ריף הדולפינים הועתקו אלמוגים ש

לא ספק פרויקט ל -דרגות נכות שונות בה זו. בעבודה השתתפו צוללים שהתקרבה לרשתות הריף, למתקן ייעודי שנבנה למטר

 מיוחד מאוד!שמירת טבע קהילתי 

  

 מטה

תקנות אלו  בוועדת הכלכלה של הכנסת נערך דיון ראשון בתקנות הדייג החדשות שהגיש אגף הדייג שבמשרד החקלאות,

 שאמנם אינן מספקות לטעמינו, מביאות לראשונה מזה זמן רב בשורה של שינוי וניהול מקיים לענף הדיג הימי בישראל.

 עיקרי השינויים בתקנות הדיג החדשות: 

מ' ומטה; איסור דיג מכמורת על בית גידול סלעי, שהוא בית  01א.  מכמורת: איסור הפעילות של ספינות המכמורת בעומק  

גידול עשיר ונדיר במימי ישראל וחשוב גם כאזור רבייה ואומנה למיני דגים מסחריים רבים; וכן השבתה של ספינות 

שים בשנה, בעונת הרבייה וגיוס הדגים הצעירים )קיץ(; שינוי חוד 0ספינות פעילות בישראל( למשך  21–המכמורת )כ

 באופן שימנע דיג דגים צעירים שטרם התרבו. –מבנה רשת המכמורת 

 ב.   גודל עין מינימלי ברשתות הדיג החופי: גודל העין הוכפל על מנת למנוע לכידה של דגים צעירים. 

נכנס בנוהל הרישיונות, ולא בתקנות. יש לקבע את המגבלה  –וע דיג יתר ג.   מגבלת שלל יומית על דיג ספורטיבי על מנת למנ 

 גם בתקנות!

שנועדה לצמצם את הפגיעה במיני דגים בעלי ערך  -ד.  פסקת דיג ברובה צלצלים בידי צוללנים המצוידים במכלי אוויר דחוס  

 מסחרי גבוה שמספריהם מצטמצמים באופן מסוכן, דוגמת הדקרים.

 יום בעונת הרבייה העיקרית, למען אישוש האוכלוסיות. 01יג החופי לתקופה של עד ה.  השבתת הד 

 ו.   הגבלות על דיג חופי בשיטה של מערך חכות )שרק(. 

את עמדת הרשות  הציגשאול גולדשטיין מנכ"ל הרשות ניר פרוימן, מנהל אגף הדיג במשרד החקלאות. הגיש את התקנות  

  בוועדה ותמך באישור התקנות כשלב ראשון בניסיון לנהל את ענף הדיג בים התיכון באופן מקיים.

יו"ר הוועדה ח"כ איתן קבל קבע כי צוות ברשותו ובשיתוף הדייגים ושאר הגופים הרלוונטיים יביא לאישור הוועדה את התקנות 

  לאחר גיבוש הסכמות רבות ככל שניתן.

-חצי  zodiacההצטיידות בסירות החדשות מגיעה לשלבי הסיום ולאחרונה חתמנו על הסכם רכישה של שתי סירות בנוסף: 

 כ"ס! 01קשיחות המצוידות כל אחת בשני מנועים של 

 סירות פיקוח בים התיכון! 0כמו כן אנו רוכשים מנועים חדשים וחזקים לסירות הקיימות, כך שבהשלמת העסקה נהיה עם צי של 

 .לוף, עו"ד מירה אליהו ומתן אבידןבהזדמנות זו ברצוני להודות לצוות ועדת המכרזים ובעיקר למיכאל שטיינ

 

פרויקט הסברה עם דייגי יפו נערך בחודש האחרון וכלל ארבעה מפגשים שונים עם אנשי רשות בנושאי שמירה על בית הגידול 

 הימי.

ימית, עדי ברש הציגה את נושא הכרישים והבטאים, אני הצגתי את ד"ר רות יהל הציגה את נושא השמירה על הסביבה ה

מקצועי באילת, שכלל: -דייגים מיפו לסיור לימודי 12השמורות הימיות והחוקים שאותם אנו אוכפים ולסיום נסענו עם קבוצה של 

הכרישים, הרצאה של ד"ר  ימי ובאקווריום-בר יטבתה, סיור בהדרכת אביב לוי במצפה התת-סיור בהדרכת זוהר בן שטרית בחי

אסף זבולוני על שוניות האלמוגים; ושנרקול מודרך בשמורת טבע חוף האלמוגים. נקווה שהתהליך יביא עמו הבנה טובה יותר 

 של תפקיד הרשות בים, חשיבות השמירה על הים והחוק, הידברות ושיתוף פעולה. אין ספק שגם אנחנו למדנו רבות מהדייגים.
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 דייגי יפו באילת                                           הכשרת צלילה חופשית של מחוז מרכזסיור 

 

       

 תקת אלמוגים בריף הדולפיניםהע                                    הכשרת קיאקים של מחוז מרכז    

 

 

 עד כאן להפעם, ניפגש בים.

   

 יגאל בן ארי

 

 

 

 רפאים ממזח הפחם באשקלוןאיסוף רשת   
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תוכן עניינים –מה בעיתון   

? 
   פיקוח ואכיפה

 אורי שפירא/  שמורה קטנה וצרות רבות לה –" ים גדורשמורת הטבע "

 / עדי ברש כריש להכיר

 הגיע לחופי הרצליה, הזדמנות נפלאה להכיר קצת יותר את המין. מלץ כחולע

 / ניר אנגרט התכנוןפינת 

 ההליך התכנוני המורכב הושלם לאחרונה. – תוכנית ימית לישראל

 חדשות מפרץ אילת

 אסף זבולוניד"ר / אלמוגים בשוניתנטרול התפשטות מחלות 

 יורם חמו/ שומרי המפרץ והרצאת צוללים

 / אורי פריד דגיםעלילות 

 על דגים, דיג ושמורות טבע

 / ארי בל המצילפינת 

 איך נוצרים הגלים גלים כתבה ראשונה בנושא

 יעקוב שרביט/  תת ימיים בקיסריה ארכיאולוגיםמחקרים 

 2111-2112סריה בשנים יתת ימיים שנערכו בק םארכאולוגייסיכום מחקרים 

  אלכסי גלעדי, יניב לוי ויתיר שמיר / מכשיר למילוט צבים

 כלוסיות הצב החום והירוק גם בים? ניתן לפעול לאישוש אוהאם   

 התמודדות עם איומי דיג על המינים בים התיכון.  

 רותי יהלד"ר  / בליץ סתיו-ביו

 2112סיכום סקר שמורות טבע ימיות בים התיכון: אכזיב, שקמונה, דור הבונים וגדור, סתיו 

 קשר ימי – פינת המושג הימי

 צפה אל הים/ חוה אלברשטיין – שיר של ים
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 פיקוח ואכיפה
 

 לה שמורה קטנה וצרות רבות –שמורת הטבע "ים גדור" 
 פקח אזור השרון –אורי שפירא כתב וצילם: 

שמורת טבע ים גדור משתרעת בין 

ישוב מכמורת בדרום לגבעת אולגה יה

ק"מ, שטחה  3-לל כובצפון. אורכה הכ

מ'  300מגיעה עד דונם, השמורה  050

המרבי  הועומק אל תוך הים החוףקו מ

, 1005מ'. השמורה מוכרזת משנת  6-כ

נערכות בה  ותממשק נמרצאך פעולות 

 . 1022משנת 

 רקע:

שמורה זו היא חוליה ברצף של שטחים פתוחים 

גן את ממזרח למערב  הכולל)הגדול בשרון( 

שמורת טבע חוף  –פארק השרון  (מאושר)לאומי 

שמורת טבע ים גדור. אי אפשר לנתק את ו –גדור 

שכן השטחים שצוינו לעיל הזה השמורה מהרצף 

מושפעים ומשפיעים זה על זה. יש לציין בהקשר 

זה כי בחודשי הקיץ, חוות ההדגרה של צבי הים 

חופית כך שלמעשה, אבקועי הממוקמת בשמורה 

צבי הים יבלו את שעותיהם הראשונות בחיים 

שמורת ים גדור היא בתחום השמורה הימית. 

בין  למעשה השמורה הימית המוכרזת היחידה

השמורות הצפוניות )"דור הבונים"( לשמורות 

  .הדרומיות )חולות ניצנים וים אבטח(

במשך שנים רבות "סבלה" השמורה מתופעות 

שליליות, רובן ככולן מעשה ידי אדם ובראש 

 :דיג לא חוקי, בעיקר דיג חופי –התופעות הללו 

ת הקפה, רשתות עמידה, רשתות שבאקה רשתו

מהחוף, רובי דיג לרוב, דייגי חכות ועוד... בשנת 

 , עם רוח גבית חזקה מאוד של ממונה 2111

ובסיוע אדיר של מנהל  - און ולנסי –האכיפה במחוז 

ק"מ( רועי  2-גן לאומי נחל אלכסנדר )המרוחק כ

שטראוס, יצאנו לדרך במטרה לצמצם את פעילות הדיג הלא 

 חוקי בשמורה. 

 פארק השרון, חוף וים גדור ונחל אלכסנדרגבולות מפת 

לחזרה 

לתוכן 
עניינים 
לחצו 

 כאן
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ראשית  –עבדנו על פי תכנית מוסדרת, שפעלה בשלבים 

הזהרנו, , אחר כך יםהסברנו, גם בשטח וגם במעגנות רלוונטי

ולאחר מכן התחלנו  ,בעיקר במפגשים מקדימים עם דייגים

בה כל אדם שבפעילות אכיפה אינטנסיבית וחסרת פשרות 

ו נתפס כמוצג שנתפס בתחום השמורה נחקר תחת אזהרה, ציוד

מוגש נגדו כתב אישום בגין פגיעה בחי ( בועל פי ר)ולאחר מכן 

ודו חוחיות או בשמורת טבע )הרי אף אחד לא יכול לדמיין שיצ

 אפילו דרורי בית בשמורת טבע יבשתית, נכון?(. 

 

 פירוט קצר של השלבים:

 הסברה:

פעילות האכיפה, ביצענו הסברה בכאמור, בטרם התחלנו 

מי גם כינסנו מפגשים לו נרחבת. גם בשטח לדייגי רובים ורשתות

תושבי גבעת אולגה )שבכל  –שעושה שימוש קבוע בשמורה 

מפגש טרחו להזכיר שפעם, בבר מצווה הם קיבלו רובה דיג 

. עודחכות, תושבי עמק חפר ו יוהלכו לדוג בשמורה...(, דייג

ביצענו הסברה נוספת לבעלי  2110 מאוחר יותר, בדצמבר

נטיים אשר השפיעו וגנות רלוסירות דיג יחד עם אגף הדיג במע

. עודזרקא, אולגה, נתניה, יפו ו-פרדיס, ג'סר א –על השמורה 

-הצגנו את עמדתנו החדוישבנו עם הדייגים, הקשבנו להם 

משמעית שמעתה, לא יותר דיג בתחום השמורה הימית וכל 

פתח נגדה תיק פלילי. יסירה אשר תתועד בתחום השמורה, י

ל היו חיוביים ופתוחים, ובסך הכ חשוב לציין שהמפגשים הללו

אך בכל זאת היה ברור לשני הצדדים שכללי המשחק עשויים 

 להשתנות בעתיד.

  פעולות פיזיות:

חופפת באופן מלא  ינהאשהשמורה ארוך וצר והיות מבנה היות ו

לשמורה החופית, חלק גדול ממנה נותר לא משולט ולא מסומן 

דייגים הפועלים מען דייגים הפועלים מהים וגם למען גם ל -כראוי 

שלטי מגילה  2מהחוף. בסופו של התהליך, הגענו למצב שבו יש 

נקודתיים  שלטים 11לאורך כל השמורה )בכל כניסה עיקרית(, 

של אזור דיג ברובה וברשת )כולם נעלמו לאחר חודש( וסימון 

גבול באמצעות עמודי עץ צבועים בגבול הצפוני והדרומי של 

  השמורה.

 

 פעילות אכיפה:

לא אשכח שכשהתחלנו את פעילות האכיפה בשמורה, הגענו במסגרת 

 ,כנגד דייגים עברייניםאת החוק מבצע ארבעה פקחים על מנת לאכוף 

 תופעה שללא  ,ם השמורהובתח בזמן-רובי דיג בו 12ובפועל ספרנו 

 בו ש. חשוב לציין שבאותו היום עמהספק לא הבנו איך מתמודדים 

 הרובים, נתפס רק דייג אחד מגבעת אולגה ולאחר  12נספרו 

 תיעוד מרחוק של דייג בצלילה חופשית

 בשיתוף עם אגף הדייג זרקא-הסברה לדייגים בג'סר א

 הצבת גבולות שמורה לצופים מן הים

הוספת שילוט גם במקומות שאינם שמורת טבע חופיות 
 )כדוגמת "החוף של כושי"(
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אנו יודעים כי ח נגדו תיק. בדיעבד פת, נקמעההשתלטות אלימה 

כי הסתבר שהאיש הוא חלק  ביותר, יםמועילה יםזה אחד המפגש

מ"גילדת" הדייגים במקום והוא העביר את המסר שכנראה "בעל 

סנו עוד דייג ועוד לאט ובעקשנות תפ-הבית השתגע"... ככה לאט

תיקים  20-דייג ועוד דייג והגענו למצב שאנחנו פותחים למעלה מ

באזור  01בשנה בשמורה הזו בלבד )שמורה אחת מבין כמעט 

שרון וזאת בלי להזכיר שטחים פתוחים, ציד, נזקי בפיקוח 

חקלאות וכו'...(. עם הזמן פיתחנו שיטת אכיפה די קבועה במקום. 

למים עם תעודה לא יורדים על פי רוב  ידוע שדייגיםשהיות 

מזהה, כמעט תמיד תפסנו תצפית על גבי מצוק הכורכר, זיהינו 

את העבריינים במים, המתנו שהם יחזרו לרכבם )כי כך תמיד 

החשדות אפשר לזהות( ורק אז סגרנו עליהם ועימתנו אותם עם 

ים, ראינו דייגים מכל המגזרים ולמעשה שלנו כלפיהם. במשך השנ

התחלנו לקבל את התחושה שהצלחנו לשנות ולו במעט את 

התחלנו. עם הזמן הצטרפו לעשייה אנשים שפגשנו כשהמציאות 

החלקית(: פקחי המרחב והמחוז, פקחים שכנים של מועצות אזוריות אם כי להצלחה ) ניכרתרבים וטובים שתרמו תרומה 

 .עודמפקחים בשמורה יותר מאתנו(, אנשי מג"ב שלא פעם נרתמו לסייע באירועים ו)שהיום למעשה 

 יעוד:ת

עבודתנו על מנת שנוכל לנתח טוב יותר את  ,כמקובל במחוזותינו, השקענו גם לא מעט מאמץ בתיעוד עברות בתחום השמורה

מתיעוד זה. חשוב לציין שהמספרים המוצגים כאן בהמשך, כמה דוגמאות למה שהצלחנו להפיק  ותואת המגמות בתחום. מובא

 בגרפים אינם מספר תיקי החקירה שנפתחו אלא מספר האירועים שתועדו. אולם הנתונים לא רחוקים זה מזה.

 

 מספר אירועי הדייג בשמורת טבע ים גדור לפי פריסה של שנים/ חודשים/ ימות השבוע ושעות היממה

 

 שלל רשת עמידה אחת שנתפסה מעבריינים

לחזרה 
לתוכן 
עניינים 

לחצו 
 כאן
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 ניתוח הנתונים:

האירועים שתועדו. אפשר מצד אחד להתייחס לכך כאילו "הנה, הצלחנו ויש  מספרירידה ב נרשמתראשית נראה כי השנה 

כנראה לקצה גבול היכולת שלנו הגענו ח אדם וכו'( ומגמה של ירידה" או מצד שני, להבין שללא תוספת משאבים )אמצעים, כ

שתועדו במהלך חודשי הקיץ. גם נתון  הקטן ירועיםמספר האואנחנו לא ממשיכים לעלות... נקודה נוספת שבולטת היא העדר או 

לעובדה שבמהלך חודשי הקיץ, כתוצאה זאת זה אפשר לייחס ל"טבע" כלומר פחות דגים, פחות מינים וכו' או שאפשר גם לייחס 

הוא שמרבית האירועים  נוסף הים, אין יום שבו לא נמצא טנדר של הרשות בחוף לפחות פעמיים ביום. נתון מענייןממשק צבי 

אך הם חשובים ביותר להבנה מתי  ,תועדו בסופי שבוע ובשעות הבוקר המאוחרות. גם נתונים אלו אינם מפתיעים במיוחד

בשעות הלילה ולא רק בסופי שבוע )שמן הסתם חביבים יותר גם התרכזנו באכיפה בשמורה וללמידה שרצוי להיות בשמורה גם 

 על הדייגים הספורטיבים(.

 

 אז מה היום?

"מיגרנו את התופעה". ברור לכולם שדיג  רחוקים מאוד מלהגיד: עדייןברור שלמרות שיש תחושה שקצת הצלחנו לשנות, אנחנו 

חוקי עדיין מתרחש בשמורה באמצעים שונים. הוא יכול להתרחש בשעות אחרות ובימים אחרים מאלו שבהם אנחנו  בלתי

נמצאים, הוא יכול להתרחש תוך שימוש בתצפיתנים שכבר מכירים את שיטות העבודה שלנו וכו'. יש גם לזכור שבכל זאת, 

וח ובנושא אחד מתוך רבים שבלב העשייה של הפקח באזור הפיקשמורות  01-מבין קרוב ל מדובר בשמורה אחת בלבד

 האזורי.

אשר מקיפה את השמורה חופית )הצמודה לימית( מכל עבריה. אנחנו מקווים   Wבימים אלו ממש, מושלמת הקמת גדר

 חוקי ותרחיקם אל מחוץ לשמורה. בלתישפעולה זו תקשה במקצת על הדייגים הבאים לדוג באופן 

מכיוון שנכון לכתיבת שורות  ,היא בתיעוד בלבד ובמידת הצורך טיפול חקירתי מאוחר יותר עם סירות הדיג ההתמודדות כיום

כולל הסברה  ,אלו אין לנו אמצעים לפיקוח בים )פקח או סירה(. בנוסף, הקמנו קבוצת מתנדבים אשר עוזרת לפיקוח השוטף

וכולנו  ,עו בתיעוד עברות ובהגעה אל עבריינים במידת הצורךשני קיאקים ימיים אשר יסיירכש תחום ים  אשוהעברת מידע. ר

 כמה צעדים קדימה...עוד רחוק גם יגיע פקח ימי עם אוריינטציה ימית וייקח את מה שנעשה עד כה -תקווה שבעתיד הלא

 

 תודות:

וודאי שיעזרו בעתיד רבים וטובים עזרו, עוזרים  שלבד אי אפשר. פשוט אי אפשר.בלשון רבים מכיוון בחלקה הכתבה נכתבה 

היה קשה מאוד להניע וכמובן מרכז ומחוז שרון חב רבעשייה בתחום השמורה. ללא רוח גבית של ממונה האכיפה, הנהלת מ

 –יומית של אנשי השטח שום דבר לא היה מתקדם. בעיקר הודות למנהל גן לאומי נחל אלכסנדר -םשללא העזרה הסיזיפית, היו

פקח נזקי  - לישי ונועם שהחליף אותו –הפיקוח בשמורה יחד עם הפקח האזורי, פקחי חופמי רועי שטראוס שפרס חסות על 

... תודה כמובן היד עוד נטויהחקלאות אסף קפלן )שהשנה יוכתר כמלך הרובים התפוסים...(, פקחי הסיירת הירוקה שמסייעים ו

את התמונה ראות ייע בניתוח הנתונים, היה קשה לנו לשלולא הטמיע את נושא התיעוד וסמרכז, לד"ר יריב מליחי, אקולוג מחוז 

  השלמה.
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  להכיר כריש
 עדי ברש

 עמלץ כחול

Short fin mako           isurus oxyrinchus 

כריש פצוע לחוף אכדיה בהרצליה,  לאחרונה הגיע

ועשה גלים לא מעטים בתקשורת. בעקבות הרעש 

שנוצר נקדיש את הפינה לעמלץ הכחול, או  הגדול

 .המאקו -בשמו המוכר יותר 

 
 משפחה

Lamnidae  , משפחת העמלציים היא כנראה משפחת

, עת יצא 1002בעולם מאז  הכרישים המפורסמת

מינים:  0לאקרנים הסרט מלתעות. עם זאת במשפחה רק 

הכריש הלבן, מאקו ארוך סנפיר, עמלץ כחול ועמלץ 

 .חוטמני

 תיאור ביולוגי

פלאגים, כלומר שחיינים של ים פתוח. מסיבה זאת הם מתאפיינים במבנה גוף הידרודינמי  נם דגי סחוסעמלצים ה

להם קצר וסימטרי, בצורת סהר כמו זנב של דג הטונה, שחיין מצטיין בעצמו. לפני הזנב במיוחד. סנפיר הזנב ש

שהיא אזור קצר ושטוח המחזק את יציבות הדג ומהירות השחייה. עובדה מרתקת נוספת על  –ישנה שדרית )"קיל"( 

ם בגופם מסתחרר העמלצים הנה היכולת לשמור על חום גופם. בתכונה זאת הם דומים לדגי הטונה הגדולים. הד

באופן שונה מדגים אחרים, כך שההתקררות בזימים נעשית בשלב מאוחר יותר. באופן זה הם מצליחים לשמור על 

 .חום גוף גבוה יותר מהסביבה

 ?איך מזהים

החוטם של העמלצים כהה ומחודד, בייחוד אצל העמלץ הכחול, והשיניים דקות וארוכות. אצל הזכרים, כמו במינים 

לנשיכת ותפיסת הנקבות  ותניים התחתונות מחודדות יותר מאשר אצל הנקבות, ומשמשיכרישים, הש אחרים של

בעונת הרבייה. על אף תצפיות ספוראדיות של עמלץ לבן בים התיכון, בישראל העמלץ הכחול הנו הנציג היחיד של 

 .מטרים 0המשפחה. אורכו המרבי של העמלץ הכחול 

 שיטת הטרף

עמלצים כחולים הנם טורפים מהירים הניזונים בעיקר מדגים גדולים יחסית, דיונונים ולא מעט דגי סחוס אחרים 

 .קטנים ובטאים()כרישים 

 אזור מחיה

בהיותם שחיינים גדולים, ובעזרת יכולת חימום הגוף שלהם, עמלצים כחולים נחשבים לכרישים הפעילים ביותר. הם 

מטר. העמלץ  211, ומגיעים לעומקים של עד בנדידה קילומטרים 0,111עד ולים להגיע ויכשוחים מרחקים גדולים, 

 עמלץ כחול בחופי אילת

: יחידת שיטור ימי אילתצילום  
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הכחול אינו כריש חופי, ולרוב מרוחק מהחוף. הם נפוצים בכל העולם מלבד בקטבים, ובעזרת משדר לווייני עקבו 

 !אחרי עמלץ כחול שחצה את האוקיינוס האטלנטי

 מחזור חיים

שנים.  01-שנה. תוחלת החיים כ 21-18שנים בעוד בנקבות רק בגיל  0-0ר בגיל הזכרים מגיעים לבגרות מינית כב

עמלצים הנם אובוויויפרים, כלומר, העוברים בוקעים מביצה הנשמרת בתוך גוף האם. הם ניזונים מחומרי התשמורת 

והנקבה נכנסת ס"מ, ואז הם יוצאים לים החופשי. משך ההיריון כשנה וחצי  01-01-בביצה עד להגיעם לאורך של כ

 .עמלצים צעירים 22-ל 0להיריון אחת לשלוש שנים בממוצע. מכל היריון מגיחים בין 

 מצב אקולוגי

העמלץ הכחול מוגדר במצב פגיע,  הרמה הנמוכה ביותר  (IUCN) ברשימה האדומה של ארגון השימור העולמי

יגים את המין כנפוץ לעומת מצבו היום, להגדרות של רמת הכחדה. בים התיכון לעומת זאת, רישומים היסטוריים מצ

הנחשב נדיר יחסית. עקב כך, הוגדר העמלץ הכחול כנתון בסכנת הכחדה קריטית בים התיכון. בישראל אינו כריש 

רדת מהאוכלוסיות במערב הים נדיר ויידרש מחקר על מנת להבין מה מצב האוכלוסייה המקומית והאם היא נפ

  ון.התיכ

 דיג

אחד הכרישים הרווחיים והמבוקשים ביותר. בשרו נחשב איכותי, הסנפירים נמכרים לשוק סנפירי מין זה מהווה את 

הכריש, ומהשמן בגופו מייצרים מוצרי קוסמטיקה וויטמינים. בנוסף, ניתן לעבד את עורו של הכריש, ומהשיניים 

ל קשורות בעיקר מדיג מכוון נעשים תכשיטים וחפצי נוי. בים התיכון נמצא כי הירידות במספרים של העמלץ הכחו

וממלכודות הטונה. בארץ הוא נתפס בדרך כלל בשוגג במערכי קרסים עמוקים, כמו דיג טונה, או דיג אינטיאס, 

  .וברשתות בעומקים גדולים יחסית

 טריוויה

הגיע עמלץ כחול לחופי הרצליה ועשה גלים בתקשורת. הכריש, זכר צעיר באורך כמטר וחצי, הגיע במצב לאחרונה 

תשישות מתקדם. המצילים בחוף זיהו את הקרס הנעוץ בפיו, משו אותו מהמים והוציאו את הקרס. הכריש הוחזר 

באותו החוף.  ר ימים לאחר מכןמספבשמחה למים בתקווה שיתאושש ויחזור לעומק, אולם הוא נמצא ללא רוח חיים 

לצדו של הכריש ניתן לראות את דגי הנווט, דגים השוחים בסימביוזה עם דגים גדולים, ובעיקר כרישים, ולא לגמרי 

 .מובן הקשר בין שני המינים

 

עמלץ כחול שהגיע לחופי 

 הרצליה.

 עמרי אלבז צילם:
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  פינת התכנון

 ניר אנגרט
 תוכנית ימית לישראל

העדכון הפעם ייוחד לתכנית ימית לישראל שהוכנה בידי צוות מומחים מהטכניון 

 בשיתוף עם גורמים רבים ובהם רט"ג. ההליך התכנוני המורכב הושלם לאחרונה. 

 להלן תקציר מהחוברת המסכמת:

 מציעה דרכים ממנו. התכנית הנגזרות מטרות ושל חדש ימי חזון של להגשמתם שואפת לישראל ימית תכנית

 של לתכניו המודעות הציבורית לשיפור הימי,  הידע לפיתוח כוללת, אקולוגית בגישה הים של ואחראי מודע לניהול

 כללים וכן ברורות מטרות וסדרה של חזון מתווה לישראל ימית . תכניתהמרחבית דמותו וליצירת הימי המרחב

 ליצור ואף המטרות כל את לממש יאפשרו ,תכנית זו פי-על הישראלי הימי המרחב וניהול למימושם. תכנון ואמצעים

 סינרגיים(.(מאגברים  גומלין יחסי ביניהן

 והאזור בפקולטה העיר לחקר במרכז ומתכננים חוקרים קבוצת של יזמתה פרי היא לישראל ימית תכנית

 וועדה ל, וכן"ומחו מגוונים מהארץ ים בתחומי מקצועיים יועצים חברו זו בטכניון. ליזמה ערים ובינוי לארכיטקטורה

 בשלביה התכנית הכנת את שליווה העניין בעלי עניין. בפורום בעלי של גדולה בסיוע קבוצה נערך התהליך מייעצת.

 הסקטור העסקי ונציגי מקומיות סביבה, רשויות ממשלתיים, ארגוני וגופים ממשלה משרדי נציגי השונים השתתפו

 .את תוצריה העשירה התכנית, ותרומתם גיבוש תהליך על רבות השפיעו העניין בים. בעלי שעניינם

 הים של תכנון, חקיקה, מחקר ולימוד של מקבילים במהלכים ולתמוך ללוות להשתלב, נועדה לישראל ימית תכנית

 ואפקטיבית כוללת ותכנית מרחבית טווח ארוכת ניותמדי לבסס ובעתיד. זאת במטרה בהווה ישראל במדינת

  :התכנית באתר זמינים התכנית במסגרת שהוכנו החומרים התיכון. כל בים ישראל של הימי למרחב

msp-israel.net.technion.ac.il 

 חזון התכנית

 הכלכלי, בחוסןבשגשוגו  מרכזי ומרכיב הישראלי המרחב של אינטגראלי חלק יהיה ישראל של הימי המרחב"

 משילות יישום ובאיה לדורות. זאת, באמצעות תושביה המדינה, לרווחת של תרבותי-החברתי ובפיתוח הסביבתי

 האצורים והמורשת הטבע, הנוף ערכי הים, טיפוח במשאבי קיימא-בר ומשתפת, שימוש אקולוגית-מתכללת, מאזנת

 אזורי." פעולה ושיתוף לאומית-בין אחריות הימיים, מימוש המחקר והידע בו, קידום

 :של תכנית ימית לישראל מטרות 12 נקבעו החזון למימוש

 הימי במרחב המשילות שיפור .1

 והנגשתו הימי המרחב על המידע של מתמשך ופיתוח המדעי הידע קידום .2

 ושיקומה שימורה, הימית הסביבה על הגנה .0

 והזהיר המושכל וניצולם הימי במרחב אנרגיה מקורות פיתוח .0

 קיימא-ובר זהיר באופן והשיט הנמלים, הספנות פיתוח .2

 ימית וחקלאות דיג של קיימא-בני ממשקים פיתוח .0
לחזרה 
לתוכן 

עניינים 
לחצו 
 כאן
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 קיימא-ובר זהיר באופן יבשתיים לשימושים כתחליף הימי במרחב שימוש .0

 המאוזן ובניהולו הימי המרחב בתכנון ביטחון שיקולי שילוב .8

 והחופי הימי המרחב על האקלים שינוי להשפעות היערכות .0

 הציבור לרווחת קיימא-בני שימושים ופיתוח ציבורי כמרחב הים של מעמדו מיסוד .11

 הימי במרחב האצורות והתרבות המורשת של וטיפוח שמירה, גילוי .11

 לאומי-בין לשיתוף וכהזדמנות כגשר הים של תפקידו פיתוח .12

 .מנחה מרחבי מבנה וכן מדיניות אמצעי של שורה התכנית מציעה החזון ולקידום המטרות למימוש

 הימיים. האזורים למפת בהתאם מרחבית המובחנות הנחיות של שורה יישום מאפשר זה מבנה

 ושיקומה הימית, שימורה הסביבה על הגנהבין אמצעי המדיניות גם 

  מוגנים ימיים שטחים של סטטוטורי ועיגון איתור -ובפירוט 

(MPA)   על שמירה יעילה שיאפשר באופן הימי במרחב 

 שנמצאים או מאפיינים גידול בתי הביולוגי, ייצוג המגוון

 והגנה ייחוד בעלי ימיים וחופיים אתרים ייצוג וכן בסיכון

 אזורים של רשתות הקמת לבחון כך מוצע על עליהם. נוסף

 טבלאות על ( ולהכריזMPA networksימיים מוגנים )

 .מוגן טבע כערך או טבע כשמורות הגידוד

 המרחבי המבנה

 החזון אל לכוון וכדי המדיניות אמצעי יישום את לאפשר כדי

 את לחלק ימית לישראל תכנית המטרות, מציעה ואל

 תפקודיים ימיים אזוריים חמישהל הישראלי הימי המרחב

 אזור משולב, ימי אזור מוגןזה מזה:  מרחבית המובחנים

 אזור הים, ימי משולב-אזור מוגן, הימי אזור האופק, ימי

 . העמוק

האזור המוגן הימי כולל את תכנית האב לשמורות טבע של 

  .)ראו מפה( רט"ג ומרחיבן גם למים הכלכליים

 

 

 

 הקליקו כאןהימית לישראל לקישור לתוכנית 

 
 

  

ניתן  על פי מפת האיזורים הימיים. האיזור המוגן הימי

לראות שאזור זה חופף לתוכנית האב לשמורות טבע 

 ימיות של רט"ג.
 חזרה למה בעיתון חזרה למה בעיתון

לחזרה 
לתוכן 
עניינים 

לחצו 
 כאן

http://msp-israel.net.technion.ac.il/files/2015/11/Israel-Marine-Plan-.pdf
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 מפת האזורים הימיים
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 חדשות מפרץ אילת
ממשק פעיל  –מחלות אלמוגים בשונית של התפשטות עצירת ה

 במבחן
 ד"ר אסף זבולוני, אקולוג מפרץ אילת, רשות הטבע והגנים –כתב וצילם 

בקרב חוקרים ימיים לגבי ההשפעות  במהלך העשורים האחרונים גובר החשש

ההרסניות של מחלות אלמוגים על שוניות האלמוגים ברחבי העולם. עם זאת, אין כיום 

למדענים שיטות אפליקטיביות להציע למניעת התפשטות מחלות אלמוגים בשוניות, 

 . בעיקר בגלל שברוב המקרים הפתוגן ומנגנון ההדבקה אינם ידועים

יוג'ין רוזנברג ופרופ' יוסי לויה מאוניברסיטת תל אביב הצליחו במהלך העשור האחרון לזהות במעבדתם של פרופ' 

(. עם phage therapyבאילת ולפתח וירוסים שמחסלים את הפתוגן ) white-plague-את הפתוגן הגורם למחלת ה

שריכוז הווירוסים הנחוץ לריפוי זאת, אין זה פשוט ליישם את שיטת הריפוי שפותחה בשונית הטבעית, בעיקר מכיוון 

 ל"חיידק המטרה" )הפתוגן(. הם מצליחים להגיעהוא גבוה מאוד ובמי הים הם נמהלים מהר מאוד, לפני ש

-white-לפני כשנתיים הבחנתי בשמורת האלמוגים באילת, בפעם הראשונה, באלמוגי פיטרה שחולים במחלת ה

plagueמקבצים על פני השונית ואינם מחוברים למצע השונית. עובדה זו . אלמוגי הפיטרה מופיעים, על פי רוב, ב

רעיון כיצד לנטרל את התפשטות המחלה בשונית. רעיון זה התבסס על מחקר שערכתי קודם לכן  בראשיהעלתה 

(. תוצאות 2ראה כתבה בגיליון בויה מספר בשוניות אילת ) white-plague -שמסביר את צורת התפשטות מחלת ה

טי של התפשטות המחלה שפותח במחקר זה מראות כי סיכויי ההדבקה תלויים בין היתר בריבוע המודל המתמ

ממה שהיה בצורה  מונים 11-בהמרחק בין אלמוג בריא לאלמוג חולה, כך שאם לדוגמה מגדילים את המרחק 

ים למצע, ניתן ממה שהיו. על כן, מכיוון שאלמוגי הפיטרה אינם מחובר 1/111-טבעית, סיכויי ההדבקה יקטנו ל

בצורה פשוטה להרחיק את האלמוגים החולים מאלה הבריאים ובכך להצילם מהמחלה שמסתיימת במקרים רבים 

 במות האלמוג.

חודש ימים. איתרתי תשעה מקבצים של אלמוגי פיטרה המונים בין ארבעה  וארךהניסוי שערכתי היה פשוט ביותר 

. בשלושת white-plague -חות אלמוג אחד נגוע במחלת הלשמונה אלמוגים. בשישה מתוך המקבצים היה לפ

ושה מקבצים ובהם המקבצים האחרים לא היה אפילו אלמוג חולה אחד. מתוך ששת המקבצים הנגועים לקחתי של

מטרים משאר האלמוגים במקבץ, לאזור  11-הרחקתי אלמוגים חולים למרחק של כ –"טיפול" ה ערכתי את הניסוי

)קרקעית חולית(. הרחקת האלמוגים נעשתה בהנחה שההדבקה בתוך המקבצים תחדל  רחוק מאלמוגים אחרים

 בגלל הגדלת המרחק בין האלמוגים החולים לבריאים. למעשה, היו לי שתי קבוצות ביקורת: 

 .בצים שבהם לא הרחקתי את החוליםשלושה מק –ביקורת חיובית  .1

 שלושה מקבצים שכלל לא היו נגועים.  –ביקורת שלילית  .2
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לאחר כחודש ביקרתי שוב את תשעת המקבצים 

מהאלמוגים  02% -כ ;והתוצאות היו ברורות ביותר

 הבריאים בקבוצות הביקורת החיוביות נדבקו במחלה

 0% -, בעוד שרק ככדוגמה()ראה תמונה משמאל 

 > pת; והמטופל ותנדבקו בקבוצות הניסוי )הקבוצ

 (. קבוצות הניסוי הראו למעשה אחוזי 0.05

בקבוצות  ות הרקע" שנמצאוהדבקה דומים ל"הדבק

 (.2%-הביקורת השלילית )כ

משמעיות אלה מראות כי, בקנה מידה -תוצאות חד

מקומי, ניתן בצורה פשוטה יחסית לנטרל את 

התפשטות המחלה בשונית. אמנם, כאן מדובר 

באלמוגים שאינם מחוברים למצע, אך בגלל גודלם 

, גם ניתוק של אלמוגים באילתההקטן יחסית של 

אלמוג מחובר למצע השונית אינו משימה קשה )מכה 

 של פטיש ואזמל(. 

האם נכון לשלב ממשק פעיל לסילוק אלמוגים 

 חולים מהשונית?

תוצאות עבודה זו מראות כי השיטה יעילה ופשוטה 

"האם  –יחסית לביצוע. לעומת זאת, נשאלת השאלה 

  כזו נחוצה ותועיל לטווח הרחוק?" התערבות

לדעתי, התשובה לשאלה זו תלויה בהערכת מידת 

ית. במידה והמחלה מראה הסכנה שבה מצויה השונ

גבוהים במיוחד וקצב התפשטות אחוזי נגיעות 

ומאיימת לפגוע בצורה בלתי הפיכה בשוניות, ייתכן 

שנכון יהיה להתערב ולכן טוב שקיימת שיטה כזו 

ב"ארגז הכלים" של מנהלי השמורות הימיות. לעומת 

ות המחלה אינה גבוהה, הרי שקיים חזאת, אם שכי

שעשוי לתרום לטווח הארוך  כאן מנגנון סלקציה

מתבססת בשונית חברת אלמוגים ולמנוע מצב שבו 

 כה ביותר.שמידת העמידות שלה למחלה נמו

 

 מקבץ של אלמוגי פיטרה מתוך קבוצת "הביקורת החיובית".

(aאלמוג אחד חולה במחלת ) ה- white-plague   מסומן בחץ(

 אדום(. 

(b לאחר ) חודש ימים שני אלמוגים נוספים נדבקו במחלה

 )מסומנים בחיצים אדומים(.

לחזרה  

לתוכן 
עניינים 
לחצו 

 כאן

לחזרה 

לתוכן 
עניינים 
לחצו 

 כאן
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 שומרי המפרץ והרצאות צוללים -פעילות מרכז הדרכה אילת 
 יורם חמו, מנהל מחו"ה הרי אילת –כתב

מרכז הדרכה אילת עוסק בפעילות חינוך והסברה באזור הרי אילת, הערבה הדרומית 

 ומפרץ אילת במשך כל ימות השנה.

חניכי תנועות נוער,  עיקר הפעילות מתבצעת בהדרכות ים ומדבר מול תלמדי בתי ספר,

 חיילים, סטודנטים וקהל משפחות במועדי ישראל.

ההדרכה אימץ לפני כמה שנים את קבוצת הנוער האילתית הנקראת "שומרי המפרץ", ששמה לה למטרה  מרכז

 לשמור על מפרץ אילת וערכי הטבע שבו ולהגביר את המודעות לכך בקרב הציבור.

יוצאים הנערים לצלילת ניקיון במי המפרץ ומוציאים כמויות גדולות של אשפה, כשמתנדבים  ומדי חודש בחודש

 פים אליהם בסיוע ותמיכה.מצטר

יוצאים בני הנוער, בסיוע פקחי רט"ג לסיורי  בחגי ישראל, שבהם פוקדים את העיר אילת אלפי נופשים ומבקרים,

הסברה והגברת מודעות בקרב המתרחצים לשמירה על ניקיון החופים. מצוידים בשלטים ושקיות אשפה, הם 

 מתקבלים באהדה גדולה ובשיתוף פעולה חיובי.

הכולל הדרכות שנירקול, העברת הרצאות,  ריכי מחו"ה אילת לוקחים חלק בתהליך ההכשרה של בני הנוערמד

 יציאה לסיורי שטח להעשרה ויציאה למבצעי ניקיון משותפים עם לוחמי חיל הים בזירת ים סוף.

 

הצלילה באילת,  פעילות נוספת שמדריכי מחו"ה אילת עוסקים בה בכל ימות השנה היא הרצאות לחניכי מועדוני

 שניתנות כתרומה לקהילה.

ימי. באמצעות -אלפי חניכים מגיעים מדי שנה לאילת לקורסי צלילה והם כמעט שאינם מכירים את העולם התת

ההרצאות נחשפים החניכים לחשיבות השמירה על ערכי הטבע באתרי הצלילה המרוכזים בחופים הדרומיים של 

 המפרץ.

ימי, שפותח את שעריו -מדריכי מחו"ה אילת בפני עשרות רבות של צוללים במצפה התתמדי שבוע בשבוע מרצים 

לצוללים ללא תשלום. בהרצאות אלו אנו חושפים בפני החניכים את החשיבות בשמירה על ערכי הטבע במפרץ 

 ומסבירים מהם כללי ההתנהגות שימנעו פגיעה בשוניות האלמוגים.

הגברת המודעות לשמירה על הסביבה הימית, ואנו מקבלים משובים חיוביים להבנתנו הרצאות אלו תורמות רבות ל

 רבים על תרומתם ממועדוני הצלילה.

 

    

 תמונה ימנית:
שומרי המפרץ 

 בהדרכת ים.

 תמונה שמאלית:
הרצאה לשומרי 

 המפרץ

 מורי חן,: צילם
רכז שומרי 

 המפרץ.
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  עלילות דגים
 אורי פריד

 
 על דגים, דיג ושמורות טבע

שמורות טבע, הוא ככל הנראה יענה כי צריך לדעתו צריך  מדועאם נשאל אדם ברחוב 

ואכן כך, מטרתה העיקרית של שמורת טבע היא להגן  בשביל לשמור על הטבע. אותן

נדירים  על מערכות אקולוגיות חשובות, בתי גידול ייחודיים, על צמחים ובעליי חיים

לחובבי הטבע המושבעים או לכל אדם החפץ ואהובים ובנוסף לספק מקום מפלט נעים 

   במעט שקט ואוויר צח.

הן גם מגינות על משאב טבע האדם נפרד ממנו: הטבע שלכאורה הגנת לשמורות טבע ימיות תפקיד חשוב נוסף על 

  הדגה.  - אדיר, שקשה לדמיין את האנושות בלעדיו

)לדוגמה בעולם  רבים עשורים. ואכן, במקומות כמהתפקידה החשוב של שמורת טבע בניהול משק דיג ידוע כבר 

הדגה המקומית שלל על החיובית פעילות, והשפעתן ימיות קיימות שמורות טבע אלסקה, צרפת, ספרד ואיטליה( 

שמורות טבע אוסרות את הדיג , כלליהצורה שבה שמורת טבע תשפיע על הדגה לא תמיד צפויה. באופן  מורגשת.

ם להתקיים בהן בלי להשקיע זמן ואנרגיה בהסתתרות או הימלטות מדייגים ומציוד בשטחן, ובכך מאפשרות לדגי

בשמירה על מקומות מסתור  מסייעותת טבע ושמורכך יכולים הדגים להשקיע בחיפוש מזון, גדילה ורבייה.  –הדיג 

ם אנחנו הנהנים לא רק הדגים נושמים לרווחה, גאך להזדקן בנחת. לחיות ברווחה ואף ומקלט, אשר יאפשרו לדגים 

הוא מספק למערכת גדלה כמות הצאצאים ש ,כשהדג גדלשידיעה בניזונים מציד חיות הבר הללו יכולים לשמוח הו

 )בגבולות גודל המין שאליו הוא שייך(. החדשות הטובות הן, שדג ימשיך לגדול כל עוד נותנים לויחד איתו. 

מאפשר התבססות של חברה אקולוגית בריאה ופוריה. משום ששטחה של  שאינו מופרע על ידי דיגבית גידול 

וחלק מהפרטים נדחקים  הדגים שבה,מסתור לכל מחיה ושמורת הטבע מוגבל, היא אינה יכולה לספק מקום 

הדייגים נהנים. ואכן, לא מעט  - שמורהחוץ לאל מ. מהגלישה הזו של הדגים , אל מחוץ לגבולות השמורהלצדדים

בשמורות דייגים יפרסו את ציוד הדיג שלהם בגבולות שמורת טבע, בידיעה כי יש שם דיג טוב יותר. הדבר קורה 

בהן הדיג הוא משאב כללי שופע ש רבות במדינות גם ממש כאן בשמורת הטבע באכזיב.טבע רבות בעולם, ו

על מנת להפחית את השפעת הדיג ולאפשר  משק הדיג מנוהל בקפידה רבה ,)כמו קנדה או אלסקה( ומשגשג

הקשר  התבססות ארוכת טווח של המערכת. למרות שעיקר מאמצי השימור מושקעים לטובת מינים מסחריים,

רכיהם הטבעיים וכך ושל האדם בשפעת חיות הבר הללו מכריחה אותו להתחשב בצואף התלות ניתן לומר,  ,החזק

 םכליאחד מה אמצד שומרי הטבע, מדובר כאן ביתרון גדול. ניהול הדיג הו . ת שמירת טבע בעקיפיןלמעשה מבצע

 מהסיבה הזו, דגה שופע יותר.שלל והיופי הוא שמערכות אקולוגיות בריאות מספקות  ,שמירת טבעב יםמעשיה

הדיג בעולם נוטה בשנים האחרונות להתייחס לשדות דיג כאל מערכות אקולוגיות מורכבות,  העוסק בניהול מחקרה

לא כאל שדות אשר ניתן לקצור ו ומתחשבת, גם בכדי לשמור על המינים המסחריים, ת זהירהלוהדורשות התנה

נוגעת למנהלי משק  כמו גם על מורכבות ויציבות המערכת, ,שמירה על מגוון ועושר המינים בהם ללא צורך בזריעה.

כמו יתר בעלי החיים בשמורה, חיים בצורה נינוחה  ,י מזלנהדיג, כמו שהיא נוגעת לרשויות שמירת הטבע. דגים ב

הצדדים  כללאורך זמן ואנחנו יכולים להינות משפע הצאצאים שסופקו למערכת בזמן הזה. כך שלסיכומו של עניין, 

  נשכרים!יוצאים 
לחזרה 

לתוכן 
עניינים 
לחצו 

 כאן
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  פינת המציל

 אורי בל

 
 גליםהיווצרות ה

 (שלושמתוך כתבה ראשונה )

סביב כדור הארץ, באטמוספירה, יש אזורים של לחץ אוויר גבוה ואזורים של לחץ אוויר 

 נמוך. המעבר של אוויר מלחץ גבוה ללחץ נמוך הוא רוח. 

כשהרוח נושבת על פני הים היא יוצרת אדוות. כאשר האדוות גדלות החיכוך של הרוח 

כעבור פרק זמן האדוות הופכות לגלים קטנים על המים. כשהרוח  עם פני הים גדל.

 .ממשיכה לנשוב הגלים גדליםמתגברת ו

 גלים נוצרים על ידי הרוח

הגלים נוצרים כאשר הרוח מעבירה את 

האנרגיה שלה מהאוויר למים. ההיווצרות 

של גלים דורשת את חבירתם של שלושה 

מרכיבים: עוצמת הרוח, משך הזמן שהרוח 

נושבת וגודל השטח עליו היא נושבת. ככל 

שמהירות הרוח גבוהה יותר, משך הזמן 

שהיא נושבת ארוך יותר והמרחק שהיא 

 עוברת גדול יותר, הגלים יהיו גדולים יותר.

כשהגלים גדלים, המרחק בין הגלים יתארך, 

אנרגיה מועברת עמוק יותר אל תוך  ויותר

הים. כשיותר אנרגיה מועברת לעומק הים 

לגלים יש יכולת גבוהה יותר לשמר את 

האנרגיה כשהם עוברים מרחקים גדולים 

 בים.

 
 כאןלקישור למקור האיור הקליקו   איור תנועת הגלים

 איור: רוח וגלים

https://hobiesurfshops.wordpress.com/2012/06/10/hobie-surf-surf-science-101-with-gary-larson-2/
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 הגלים דועכים ונהיים קטנים יותר ככל שהם עוברים מרחק גדול יותר. 

גלים  –גלים שונים ביניהם בגובה, בכיוון ובמרחק יוצרים אי סדר כאוטי. זהו הספקטרום של הגלים הבעין הסערה 

 הנוצרים בשלבים שונים של הסערה.

ולאט  ,הק"מ הראשונים 1211מהלך בויותר מגודלם המקורי,  01% -אים מאזור הסערה הם קטנים בכשהגלים יוצ

. הדבר נוצר על ידי שלושה גורמים: הגלים הקרובים אחד לשני מתפוגגים ברגע שהם מחוץ לאזור שבו יותר בהמשך

ונים ומתפזרים, נוצרת הפרדה נוצרים הגלים, הגלים המתרחקים בזוויות שונות מאזור הסערה מתפשטים לכיוונים ש

 בין הגלים המתרחקים זה מזה במהירויות שונות. 

הגלים שנעים מהר יותר יוצאים מהאזור הכאוטי וניתן לזהות אותם כרכבת גלים מסודרת להם אנו קוראים סוול 

(swell.) 

 

 
 הקליקו כאן לקישור למקור האיור  איור דרך היווצרות הגלים

 

 
 ביבליוגרפיה 

http://www.seafriends.org.nz/oceano/waves.htm 
 

 תמונותמקור ה
http://www.surfline.com/surfology/surfology_forecast_index.cfm?id=64445 

2-larson-gary-with-101-science-surf-surf-https://hobiesurfshops.wordpress.com/2012/06/10/hobie/ 
http://science.kennesaw.edu/~jdirnber/oceanography/LecuturesOceanogr/LecWaves/LecWaves.html 

  

לחזרה 
לתוכן 
עניינים 

לחצו 
 כאן

http://science.kennesaw.edu/~jdirnber/oceanography/LecuturesOceanogr/LecWaves/LecWaves.html
http://www.seafriends.org.nz/oceano/waves.htm
http://www.surfline.com/surfology/surfology_forecast_index.cfm?id=64445
https://hobiesurfshops.wordpress.com/2012/06/10/hobie-surf-surf-science-101-with-gary-larson-2/
http://science.kennesaw.edu/~jdirnber/oceanography/LecuturesOceanogr/LecWaves/LecWaves.html
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מחקרים ארכיאולוגיים תת ימיים 
 יעקוב שרביט

 

 1025-1020ימיים בקיסריה -תתמחקרים ארכיאולוגיים סיכום 
 מנהל היחידה לארכיאולוגיה ימית רשות העתיקות -יעקב שרביט * 

 תמונות צלמו על ידי יעקוב שרביט באדיבות רשות העתיקות

לפסה"נ( בחר להקים את העיר קיסריה במקומו של יישוב ימי פיניקי קטן  4 -33המלך הורדוס )

שבמרכזו היה מבצר בשם מגדל שרשון )סטרטון(. עיר זו כמו רוב מפעלי הבנייה של המלך העיר 

נבנתה על פי תכנית מותווית מראש בדגם של מטרופולין רומי גדול וכונתה בשמה של אישיות 

 11ובה לו. תחילת בנייתה של קיסריה הקרויה על שמו של הקיסר אוגוסטוס בשנת שהייתה קר

לפסה"נ ובנייתה נסתיימה בשנת 

לפסה"נ. העיר ההרודיאנית  9/ 20

חולקה לשני חלקים שמבחינה 

מוניציפלית לא היו קשורים האחד 

קיסריה העיר וסבסטוס  –בשני 

הנמל. בניית הנמל מהווה אולי את 

הנדסיים אחד מהמפעלים ה

המורכבים והיקרים של הורדוס 

והנמל היחיד בתקופה הרומית 

שנבנה במלואו בים הפתוח, מחומרי 

גלם רבים שהגיעו בדרכי הים 

אפר וולקני  –ממרחק רב )פוצולנה 

ששימש כמלט הידראולי ומקורו 

בפוטאולי שבאיטליה, עצי ארז 

מלבנון ועצים אחרים מחופי טורקיה 

 ועוד(.

במשך שנים רבות נערכו חפירות 

ארכיאולוגיות וסקרים בנמל קיסריה, ראשיתן 

במשלחת לינק שתוצריה  1001בשנת 

הראשונים והחשובים ביותר היה שרטוט 

מדויק ראשון של שובר הגלים השקוע במים. 

ימיות -בו החפירות התתלימים, הורח

בקיסריה בהובלת אבנר רבן ונמשכו כשלושה 

עשורים והיו לאחד הפרויקטים החשובים 

בעולם בחקר נמלים עתיקים. לאחר שכמה 

שנים לא נערכו חפירות מסודרות למעט סקרי 

הצלה שביצעה היחידה לארכיאולוגיה ימית 

פירות הצלה וחפירות לימודיות במטרה לשמר את הרצף של רשות העתיקות החלה היחידה בביצוע סקרים שיטתיים, ח

 המחקרי בנמל קיסריה ובעיקר לנסות למצוא מענה לשאלות מחקר רבות שנותרו ללא מענה.

שנבנה על ידי הורדוס, מחולק לשלושה אגנים: נמל פנימי, נמל סבסטוס 
 נמל תיכון ונמל חיצוני.
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פקדו את חופי ישראל כמה סערות עזות, שגרמו לנזקים משמעותיים במבנים ומתקנים עתיקים ומודרניים  2112-ו 2111בשנים 

תיים בכיסוי החול בקרקעית הים. סערות אלו ואלו שבאו אחריהן חשפו שטחים בקרקעית הנמל בקו החוף ולשינויים משמעו

שלא היו חשופים מעולם והציפו מחדש שאלות הקשורות בבניית הנמל: מה היה עומק הנמל? מה הגודל וכמה שוקע כלי השיט 

זור של הנמל נכונה? ועוד שאלות רבות שיכל להיכנס לתוכו לתמרן לפרוק ולטעון? מה הסיבות להריסתו? האם הצעת השח

נוספות. בנמל קיסריה חברו כל הגורמים הללו יחדיו לתערובת של שמחה ועצב, חשיפת שטחים נרחבים בנמל וסביבתו העשירו 

את הידע ומשלימים או סותרים את שנאמר ונכתב במאמרים וספרים רבים על נמל קיסריה. זאת מאחר שבשנים הרבות 

מרבית שטחו של הנמל היה מכוסה בכיסוי עבה של חול ואילו עתה מרבית שטחו חשוף מחול וכל שנותר הוא  שנערכו החפירות

-לבצע תיעוד מדויק של הממצאים. ראוי לזכור כי שטחו של הנמל משתרע על פני מאות דונמים בעוד שהיקף החפירות התת

 בלבד.  2%-ימיות שנערכו הנו בסדר גודל של כ

ות התמקדה היחידה לארכיאולוגיה ימית ברשות העתיקות בהרחבת שיתופי פעולה מחקריים עם בחמש השנים האחרונ

אוניברסיטאות מהארץ ומחו"ל לקידום המחקר בנמל קיסריה. בסקירה זו יוצגו כמה מהמחקרים שנערכו בשנים האחרונות, נכון 

 : 2112לחודש יוני 

יורק ורשות -רנוב באוניברסיטת חיפה, הנטר קולג' בניועדויות לגלי צונאמי בקיסריה: ביה"ס למדעי הים ע"ש צ .א

הקרקע -: נערכו קידוחי גלעין וחפירות בדיקה מחוץ ובתוך הנמל במטרה לאתר שכבות בתת(1023-1022העתיקות )

המעידים על גלי צונאמי שפקדו את הלבנט ופגעו בנמל קיסריה. מהעדויות ההיסטוריות וכעת מהעדויות 

לסה"נ שהתרחשו  000לסה"נ ובשנת  221לסה"נ,  112על שלושה גלי צונאמי לפחות בשנים: הארכיאולוגיות ידוע 

. המחקר בהובלת ד"ר בברלי הגורמים המשמעותיים שגרמו להרס הנמל.לאחר בניית נמל קיסריה וייתכן שהיו בין 

 גודמן מאוניברסיטת חיפה. 

: 1021-1009 –שיקום החוף והמסעדות: רשות העתיקות, החברה לפיתוח קיסריה ורט"ג  –הנמל הפנימי  .ב

 2111בעקבות פגיעה במתקני חוף הרחצה ובמסעדות "הצלבנים" ו"הלנה" נערכו קודם ולאחר הסערה הגדולה בשנת 

סלע כורכר )סלע קידוחים רבים לאורך הטיילת ובשטחן הפנימי של המסעדות. במהלך הקידוחים לא נמצאו עדויות ל

מ'; בחתכי בדיקה שנעשו  0-האם המקומי( עד לעומק של כ

קפה" -בחוף )לפני שיקום המסלעה שבין המסעדות "פורט

מ' מתחת לפני  0-ו"הצלבנים"( לא נמצא סלע אם גם בעומק כ

הים. ראוי לציין כי הטיילת והמסעדות נבנו על גבי מילוי אדמה 

הפנימי של הורדוס.  ושרידי מבנים שנבנו בתוך שטח הנמל

משמעות הדבר היא שעומקו של הנמל הפנימי היה מספיק 

כדי לאפשר את כניסתן של מרבית האניות הרומיות. כמו כן 

נראה כי מדובר בשטח הקדום ביותר בנמל ששימש את 

המערך הלוגיסטי המורכב להקמת הנמל התיכון והחיצון. ללא 

ית הנמל שלו היו נמל קטן או מעגן לא ניתן היה להתחיל בבני

דרושים כלי שיט קטנים להובלת כוח אדם וחומרי גלם, בניית 

התבניות )קייסונים( וגרירתן לאתרים המיועדים בשובר הגלים 

וכדומה. נתונים חדשים אלה עומדים בסתירה למה שפורסם 

 עד כה. 

מיפוי נמל קיסריה: רשות העתיקות, אוניברסיטת רוד  .ג

איילנד אוניברסיטת זגרב המעבדה לרובוטיקה, במסגרת 

-1024) (FP-7)של האיחוד האירופי  CAADYפרויקט 

באוניברסיטת זגרב  LABUST: הגעת צוות ממעבדת (1025

 (Surface Autonomous Vessel)עם אמצעי חישה מרחוק 

המאפשרים מיפוי של הקרקעית ברזולוציה גבוהה ויצירת מפת 

 ימי לתיעוד-מצוידים בטאבלט תתצוללים המעין אורטופוטו של קרקעית הנמל וכן השלמת המיפוי באמצעות עומקים ו

הפלדיפוסלמים, רכב על מימד המצויד  הורדת 
במולטיבים )סונר רק אלומה( ומערכות צילום, 

ותקשורת תת ימית וחופית  DGPSמערכת 
(USBL) 
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מדויק. המיפוי אמור לסייע לענות על שאלות כגון: 

מהי תשתית קרקעית הנמל? מה גודל האבנים, 

אבני הבנייה המצויות בקרקעית הנמל בפנים 

ובחוץ? זאת כדי לאפשר את שחזור שוברי 

הגלים וניתוח היציבות והשרידות של שוברי 

 פייניים.הגלים בגלי הים האו

: רשות העתיקות AUVמיפוי באמצעות  .ד

אוניברסיטת רוד איילנד ואוניברסיטת 

 ARROWSפירנצה, במסגרת פרוייקט 

 (:1024) (FP-7)ירופי במימון האיחוד הא

וכן שטח המים  AUVמיפוי הנמל באמצעות 

 שמחוץ לנמל. 

 ימית של אוצר מטבעות הזהב:-חפירה תת .ה

חפירה במימון וביצוע רשות העתיקות בשיתוף 

עם אוניברסיטת רוד איילנד ולואיסוויל קנטאקי, 

: בעקבות גילוי 1025אוניברסיטת זגרב מיפוי 

של כמה עשרות מטבעות זהב מהתקופה 

לסה"נ( בידי צוללים  11הפאטימית )מאה 

ספורטיבים נערך סקר אינטנסיבי והחלה 

חפירה ארכיאולוגית במטרה למצוא את מכלול 

הספינה. במהלך הסקר והחפירה נמצאו כמה 

 0.2-אלפי מטבעות זהב במשקל כולל של כ

מן קצר לאחר גילויים נמצא כי קיימת ק"ג. ז

זיקה לעדה הדרוזית ומבחינתם הממצא היה 

-לאירוע מכונן מאחר ששמו של החליף אל

חאכם הוא -חאכם מופיע על המטבעות. אל

החליף המייסד את הדת והעדה הדרוזית 

נ. לאור "לסה 11-שהתפצלה מהשיעים בסוף המאה ה

זאת הכינה רשות העתיקות יחד עם החברה לפיתוח קיסריה והמנהיגות הדתית הדרוזית תצוגה של חלק מהמטבעות 

בחג הנביא שועייב )הנביא יתרו( במתחם הקבר. לאחר סיום הצגת המטבעות להמוני עולי הרגל הדרוזים הועברה 

מרבית מכלול המטבעות במוזיאון ישראל.  התצוגה למרכז המבקרים בנמל קיסריה ובמקביל הוכנה תצוגה של

 . 2112נובמבר -החפירה באתר תימשך במהלך חודשים אוקטובר

בסקר שנערך במפרצים הצפוניים של קיסריה  :1025לסה"נ בקיסריה: רשות העתיקות  26 -ספינה מהמאה ה .ו

ותח קטן עשוי ברזל הכוללים עוגן ברזל ענק עם מטה עוגן עשוי עץ, ת 10-נמצאו חלקיה של ספינה מהמאה ה

(Swivel gun שהיה מוצב על גבי מעקה הספינה באמצעות מלגז וניתן היה לצודד אותו לצדדים. התותח נטען )

מאחור באמצעות מטען חלול עשוי ברזל לתוכו הוכנס אבק השרפה. שני מטענים כאלה נמצאו לצד התותח. תותח 

 סמ', נמצא גם בין חלקי הספינה.  0-כדורים בקוטר כמ' הנטען ב 2-נוסף עשוי ברזל הנטען מלפנים באורך כ

 

 לקריאה נוספת: 

 אוניברסיטת חיפה וכתר תשס"ח.  מלך רודף ורדוף'-'הורדוסאריה כשר ואליעזר ויצטום, 

סיכומים  –מכמני קיסריה אבנר רבן 'תולדות נמליה של קיסריה' בתוך: יוסף פורת, איתן איילון, אברהם אזדרכת )עורכים(, 

 .2111, כרך ב' כתר ומחקרים בנושא קיסריה וסביבתה

 2112יוני  00מגזין ישראלי להיסטוריה, גיליון סגולה יעקב שרביט, 'לאן נעלם הנמל הקיסרי' 

דמוי טורפדו, לביצוע משימת מיפוי בנמל  AUV -שיגור ה

 קיסריה

שיגור הפלדיפוס לביצוע משימת מיפוי. הרכב העל מימי 

מתוכנת לבצע את המשימה באופן אוטומטי. כמו כן ניתן 

 לשלוט בו גם מעמדת השליטה על החוף.
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  Swivel gunתותח ברזל מסוג  תמונה מימין למעלה:

בקרקעית הים , סמוך לו נמצא עוגן ברזל גדול ותותח נטען 

 .10 -מלפנים )מהלוע( מתוארך למאה ה

 11-עוגן ברזל המתוארך למאה ה תמונה משמאל למעלה:

עוגנים שנמצאו במקום  0-לספירה , נראה כי הוא אחד מ

השייכים לספינה פאטימית שנטרפה במקום ובמטענה מטבעות 

 הזהב.

צולל היחידה הימית ובידו מקבץ מטבעות זהב : תמונה מימין

 .שנמצאו בחפירות

תותח ברזל מסתובב על ציר, ניתן לראות את  תמונה למטה:

, בחזית התותח ידית התותח  ואת החלל לתוכו הוכנס המטען

 מטענים שנמצאו.שני 

 

 

 צילם: יעקוב שרביט. תמונות באדיבות רשות העתיקות.
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 מכשיר למילוט צבים 

 אלכס גלעדי, יניב לוי, יתיר שמיר

 
 האם ניתן לפעול לאישוש אוכלוסיות הצב החום והירוק גם בים?

 המינים בים התיכוןהתמודדות עם איומי דיג על 

אחד מיעדיה של רשות הטבע והגנים הנו אישוש אוכלוסיות בעלי חיים הנמצאים 

בסכנת הכחדה. אחד המיזמים הגדולים של הרשות בתחום זה הוא אישוש אוכלוסייתם 

של הצב החום והצב הירוק בחופי המדינה שלאורך הים התיכון. החל מראשית שנות 

גנים את תכנית האישוש באמצעות טיפול בקני התשעים מפעילה רשות הטבע וה

הצבים, הקמת בית חולים ייעודי, הכשרת פקחים בחו"ל, משדור צבים בוגרים, קיום 

פעולות הסברה רחבות ועוד. הצבים משמשים "מין דגל" ו"מין מטרייה" והשמירה 

עליהם מקדמת למעשה גם את השמירה על הסביבה החופית בכללותה, וכך הצליחה 

 לשמור על בית גידול חשוב זה ומינים רבים אחרים החיים בו. הרשות

 

בעוד שבסביבה היבשתית פעלה הרשות בצורה מרשימה כאמור, בשטח הימי לא נעשו פעולות משמעותית 

להגנה על מיני צבי הים השונים. הניסיון מלמד כי אחד האיומים הגדולים על צבי הים בסביבה הימית הוא 

כלי בעבור הדייגים "שלל הלוואי" של תעשיית הדיג בכלל ודיג המכמורות בפרט. אותו שלל שאין לו ערך כל

 מסמך "תוכניתנתפס ברשתות המכמורות ונזרק חזרה לים לאחר מיון השלל על ספינת הדיג. על פי 

" של החלה"ט )החברה להגנת הטבע(, שלל הלוואי המושלך חזרה לים התיכון בים הדיג לניהול אסטרטגית

ים חסרי ערך כלכלי נמנים גם צבי . בין אותם מינ1מאסה של דיג המכמורות-מכלל הביו %21-מגיע בממוצע ל

הים, אשר נתפסים ברשתות המכמורת ומועברים לטיפול בבית החולים לצבי ים במקרה הטוב, נזרקים חזרה 

לים ללא טיפול במקרה הפחות טוב, ונסחרים לצורכי מאכל במקרה הרע והלא חוקי. אחת הבעיות הגדולות 

ירה בין הרמה אחת של הרשת להרמה הבאה, בעונות היא זמני גרירת הרשתות שמגיע עד לחמש שעות גר

שבהן שלל הדיג מועט. צבים שנתפסו בזמן גרירת הרשת סביר שיטבעו. על פי סקירתו של דור אדליסט, מדי 

. 2צבי ים ברשתות הדיג של הדייגים המקצועיים בים התיכון ומרביתם בדיג מכמורת 1,111-שנה נתפסים כ

הים לאורך חופי הים עשויה לרמז על קשר לטביעת הצבים ברשתות הדיג, אך ייתכן כי העלייה בתמותת צבי 

עניין זה טרם נבדק. חשוב לציין שמרבית הצבים נתפסים בדיג השרימפס, בגרירת רשתות במים רדודים 

צבים  0,111מטר לערך. מאמר שפרסם יניב לוי מציג כמויות גדולות יותר. כמעט  02יחסית עד לעומק של 

                                            
 , החברה להגנת הטבע.2110תוכנית אסטרטגית לניהול הדיג בים התיכון, מאי  1
 .המארג, 2110 התיכון בים הטבע מצב דוח, אדליסטדרור  2
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מוצאים את  00%-מתוכם במכמורתנים ומתוכם כ 1,011-י שנה בשנה בשיטות הדיג השונות. כנתפסים מד

 .3מותם בטביעה והסתבכות ברשת

דיג המכמורות נפוץ בכל העולם והשפעתו על צבי הים ידועה וברורה מזה שנים רבות. כבר בשנות השמונים 

לאומי הימי של ארה"ב( במתקן )השירות ה NOAA -של המאה הקודמת החל שימוש לצורכי מחקר של

המאפשר מילוט לצבי ים מרשת נגררת של מכמורתנים בענף מדגה השרימפס האמריקאי. המתקן, המכונה 

מעין סורג המותקן על "צוואר הרשת" ולמעשה מייצר , הנו TEDאו בקיצור Turtle Excluder Device", באנגלית "

( ובו בזמן אינו פוגע בכמות הדגה של דייגי המכמורת. איורראו פתח מילוט לבעלי חיים החל מגודל מסוים )

-באזור קייפ 1081במחקר שנערך בשנת 

קנברל שלחופי מדינת פלורידה, אזור הידוע 

כעשיר מאוד בצבי ים, נמדדו התוצאות 

נמצא  TED-הבאות: בגרירת רשת ללא ה

צבים לשעת גרירה שנלכדו  0.0ממוצע של 

-מותקן הברשת, בעוד שבגרירת רשת שבה 

TED  צבים לשעת גרירה  1.2נמצא ממוצע של

 .4שנלכדו ברשת

בשל האמור ועם התפתחות הטכנולוגיה, 

על רשתות המכמורת  TED-התקנת מתקני ה

בארה"ב הוגדרה בתקנה בחוק במטרה 

למזער את הפגיעה בצבי הים. יתרה מכך, 

ארצות המייצאות שרימפס לארה"ב מחויבות 

חוקרי השירות  לפעול על פי אותה תקנה.

הלאומי הימי האמריקאי מכשירים את דייגי 

המכמורות בארצות שמייצאות את השרימפס 

(. חשוב לציין כי 2לארה"ב )תמונה מס' 

מדינות שאינן עומדות בתקן מוגבלות בקשרי 

 הסחר שלהן עם ארה"ב. 

מה בין פקודת הדיג לחוק גנים לאומיים 

 ושמורות טבע?

ענף הדיג בישראל מנוהל על ידי אגף הדיג של 

משרד החקלאות הפעול מכוח פקודת הדיג 

! הפקודה קובעת 1000המנדטורית משנת 

תנאי דיג ובכללם מינים וגדלים של דגים 

ים  –המותרים בדיג והיכן מותר לדוג אותם 

 גנים חוקתיכון, ים סוף, כנרת ועוד. חקיקתו של 

החריגה  1000טבע משנת  ושמורות לאומיים

                                            
3 Yaniv Levy and others, A small fishery with a high impact on sea turtle populations in the eastern Mediterranean, 
Zoology in the Middle East, Oct 2015. 
4  J. W. Watson and W. R. Seidel, Evaluation of techniques to decrease sea turtle mortalities in the southeastern 

    united states shrimp fishery, Southeast Fisheries Center, National Marine Fisheries Service, (NOAA). 

, מאפשר לצבים שנקלעו TED-עקרון הפעולה של ה – תמונות עליונה
 השרימפס דרך מילוט דרך פתח בקצה הרשת.לרשת 

 מקור התמונה
http://www.mhhe.com/biosci/pae/es_map/articles/article_15.

mhtml 

 להפעלת המתקן.  NOAAהדרכה של אנשי – תמונה תחתונה
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מינים מסוימים ובכללם יונקים ימיים, זוחלים ימיים, דגי סחוס ומינים נוספים והגדירה אותם מינים מוגנים 

 שהפגיעה בהם אסורה.

פעולת הדיג במכמורתנים אינה סלקטיבית, כאמור, ואין לה שליטה על הדגה הנאספת ברשת הגרירה. לכן האכיפה, 

ודת הדיג ולפי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, ומבוצעת על המינים הממוינים ונאספים על אם קיימת, היא לפי פק

המכמורתן עצמו ולא על הנאסף ברשת בזמן העלתה לספינה. ברוח זו, מדיניות האכיפה של הרשות בים התיכון 

פוטרת את הדייגים על רואה בשלל הלוואי של הדיג כורח המציאות ולכן השבת המינים המוגנים לים לאחר שנדוגו 

 הספינה ואת בעליה.

 

 האם ניתן לפעול אחרת למען שמירה על מינים מוגנים בים בכלל וצבי ים בפרט?

במאמר זה אנו רוצים להציע חלופה המאפשרת הגנה על מנים מוגנים בים בכלל וצבי ים בפרט כתוצאה מדיג 

 במכמורתנים. 

ור בתחום הדיג ואינה יכולה להנחות בחוק או לתקן תקנה להפעלה מתוך הבנה כי רשות הטבע והגנים אינה הרגולט

, ומתוך הכרת המציאות שבה משרד החקלאות, מעבר לאחריותו לדגה, רואה עצמו כאחראי גם TEDשל מתקני 

לא תתוקן בתקופה הקרובה. אנו  TED-לדייגים, אנו למדים כי תקנה דומה לזו הקיימת בארצות הברית להפעלת ה

ון אפשרות של מימון המתקן בעבור בעלי המכמורות והדרכה לשם הפעלתו. פעולה זו צריכה להתקיים מציעים לבח

בד בבד עם שינוי מדיניות האכיפה של הרשות על דיג של מינים מוגנים בים התיכון ובכלל זה צבי ים. מכמורתן 

יובא לדין. למעשה  -יונקים ימיים  ועל סיפונו או ברשת הדיג שלו יימצאו צבי ים או TED-שיבחר שלא להתקין את ה

הרשות תפסיק לראות באותם מינים "שלל לוואי" וכל פגיעה בהם תטופל במסגרת סמכויות האכיפה. מובן מהאמור 

כי מאותו הרגע פעולות האכיפה של הרשות יחולו גם על מכמורתנים ולא רק על דייגי החסקה כפי שקורה לרוב 

 בימים אלה.

המימון אינה גבוהה בהתחשב ביתרונותיה. אם נניח כי מימון המתקן בעבור מכמורתן אחד  אנו מעריכים כי עלות

אינה  (ראשוני להבאתם לארץ בידי אנשי המקצוע מחו"ל איתם כבר נוצר קשר)ובכלל זה הכשרה והדרכה להפעלתו 

כה לחרוג מחצי מיליון אלף ש"ח, אזי מימון המתקן לכלל צי המכמורתנים לחופי הים התיכון לא צרי 21-עולה על כ

₪. 

אם אכן המתקן מאפשר הימלטות של צבי ים מתוך רשת מכמורתן ביחסים של שמונה מתוך תשעה, כפי שמציע 

צבים בשנה לחופי הים התיכון של מדינת ישראל )וכאמור  1,111המחקר שסקרנו, אזי במציאות שבה נלכדים 

יימלטו ללא פגע! גם אם נניח כי תחזיות אלה אופטימיות מדי,  צבים בקירוב 801במאמרו יניב לוי מספר גדול יותר(, 

 ברור כי בסדרי הגודל המוצגים יש לפחות לבחון את ההצעה.

  

לחזרה 
לתוכן 
עניינים 

לחצו 
 כאן
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 1025ץ סתיו יבל-ביו
 ד"ר רות יהל

 
 

  1025הסתיים סקר שמורות ימיות בים התיכון 
 רותי יהל, אקולוגית ימית, חטיבת מדעד"ר * 

אנחנו שמחים לספר על השלמתו של ( של בויה ליון הראשוןי)בג בהמשך לדיווח האביב

חלק משמורות הטבע הימיות בים התיכון: אכזיב, שקמונה, דור הבונים בסקר הסתיו 

 וגדור. 

בהם שעומקים שונים, נסקרו בצלילה, ככל הניתן בשלושה  אכזיב, שקמונה, דור הבונים וגדורשמורות 

תועדו חברות הדגים וכן חסרי החוליות והאצות בקרקעית הים. בנוסף, נדגמו אתרי ביקורת סמוכים להם 

. בשתי 2112מחוץ לשטחי השמורות. סקר הסתיו משלים את סקר האביב שנערך באפריל נמצאים ה

ימי עבודה משותפים.  8חוקרים, במהלך  01-על ידי יותר מ עונות הדיגום בוצעו מאות צלילות סקר

וחיפה(, מהמארג ומרשות הטבע והגנים. בסקר הסתיו  ל אביבהמשתתפים הגיעו משתי אוניברסיטאות )ת

ל( שסקרו גם את חברת בעלי החיים והצמחים על "הצטרפו אלינו חוקרים מהמכון לחקר ימים ואגמים )חיא

 בע.טבלאות הגידוד בשמורות הט

בעזרת חוקרים וסטודנטים לעומקן של טבלאות הנתונים  "צוללים"מאז סיום צלילות הסקר בשטח, אנחנו 

ת והרכב חברעל העצומות המכילות את תוצרי הסקר, במטרה לנתח את הנתונים שנאספו וללמוד יותר 

ראשוניות מסקר החי והצומח בשמורות הימיות, יעילותן, תפקודן והשפעתן על הסביבה הימית. תוצאות 

האביב מעידות שגם אם ישנם מינים )מיני דגים, למשל( המצויים בכל השמורות, הרי שהשמורות נבדלות 

זו מזו מבחינה ביולוגית, ולכל שמורה הרכב ייחודי משלה. כך שהשמורות אינן יכולות ל"החליף" או 

ימיות לאורך כל חופי הים עלינו להכריז על שמורות ש"למלא" האחת את מקום האחרת. המשמעות היא 

עושר  –התיכון ולייצג בהן את כל בתי הגידול הקיימים בים. הנתונים מצביעים על כך שבשמורות מפוקחות 

ומגוון המינים גבוה יותר מאשר בשטחים שאינם שמורה, וכי מופיעים בהם מינים נדירים, גם כאלה שיש 

דלם גדול ווגרבה יותר נים אלה מופיעים בצפיפות להם משמעות אקולוגית וכלכלית רבה, כגון דקרים. מי

מאפשרים להם להתרבות ולצאצאיהם לצאת מחוץ . גודלם וצפיפותם מחוץ לשמורות שנצפויותר מאלה 

לגבולות השמורה, שם הם מתפקדים כחלק חשוב מהמערכת האקולוגית ואף מנוצלים כשלל דיג חשוב 

  (.הקליקו כאןלכתבה לקישור   מיות לדיג בגיליון זהכתבה אודות הקשר בין שמורות י ו)ראובעל ערך 
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 פינת המושג הימי
 קשר ימי:

 מטר לשעה. 1822מדידת המרחקים והמהירות בים מחושבת על פי יחידת בסיס של "קשר "השווה ל 

 לשעה. ""כבל 11לכבל" ובכל "קשר" ימי יש החלוקה הקטנה יותר של יחידת המדידה קשר, היא "

חבל עם קשרים במרחקים קבועים שנזרק מהירכתיים עם לוח  ר השם הוא בשיטת מדידה ישנה המבוססת עלומק

 בקצה.

 יותר.דת החבל )הקשרים( למים היה גבוה יותר קצב ירי הככל שמהירות הספינה הייתה גבוה

  

 שיר של ים
 קצף סיגל של פינהה

 

 המים על צפה

 לחן: גדעון כפן; מילים: חוה אלברשטיין 

 

 
 

 

 המים, על צפה

 רפסודה, לי יש

 ושמים. שקט

 לי מצאתי כאן דווקא

 השלווה. את הכל אחרי

 

 המים על

 מטרה, לי אין

 ושמים. שקט

 הרציף, מן להתרחק רק

 רוצה. אני להתרחק,

 

 הרוחות, בין הגלים, בין

 לי, מעירים לא

 לי, מסבירים לא

 לי מבטיחים לא

 הבטחות.

 

 לי: אומרים בחוף שם

 להרקיד, "שירי

 להשכיח שירי

 שלנו לילדים שירי

 שצריך." מה יודעים הם

 

 נחת, אין

 מבוכה, שמה

 אורחת. אני שם

 מוותרת, מהגרת, ארץ

 שמחה. בלי ארץ

 

 השמשות, בין השקיעות, בין

 לי, מזכירים לא לי, מסתירים לא

 מסקנות. לי מסיקים לא

 

 הטיפות, בין הזרמים, בין

 לי, מוחקים לא בי, דוחקים לא

 תוויות. לי מדביקים לא

 

 לי, נדמה לפעמים

 מקומי. על אני

 בורח החוף אבל

 עכשיו מתרחק בעצם מי

?אני או הארץ

 

 

 שמורת טבע חוף הבונים. צילמה סיגל קצף :בתמונה
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  תודה רבה

 נתראה בגיליון הבא

 

 

 חברי מערכת העיתון:

 עיצוב גרפי – אורית שטיינפלד, מיכל סיקאלי ועדי לוזון

 סיוע בעריכה – אסף זבולוניד"ר 

 מדעית הכיער – ד"ר רות יהל

 בהנגשהויעוץ סיוע  – סיגלית כהן

 עריכה לשונית - נועה מוטרו

 והפקה , הנגשה, עימודעריכה – יערה שיריזלי

 עורך ראשי – ארייגאל בן 
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