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דבר המערכת
"מן הנעשה במשק"...
שלום לכולם,
סוף שנה ,תחילת שנה ,חגים ,חופשות ותכניות עבודה ,הכל מתערבב עד שחייבים להיכנס בדחיפות לים
ורק שם הדברים מתבהרים והראש מוצא מנוח.
הרבה קורה בתחום הים ,ברמה הארצית וברמה הארגונית שלנו.
צוות התכנון למרחב הימי של משרד הפנים אימץ כמעט ללא שינויים את מסמך המדיניות של שמורות טבע
ימיות ,שאותו כתבו וקידמו במקצועיות ובעיקשות ניר אנגרט ורות יהל .קשה להפריז בחשיבותו של הישג
זה ,למרות שהדרך ליישומו עוד ארוכה.
בכנסת הסתיים תהליך קשה ומורכב מאוד של עדכון תקנות הדיג .ניר פרוימן ,מנהל אגף הדיג ,הציג תקנות
שיכולות להביא לשינוי ניכר בניהול הדיג בישראל (התקנות טרם נכנסו לתוקף בשל בעיית תקציב) .אלון
רוטשילד מהחברה להגנת הטבע יספר בהמשך הגיליון על הפרויקט שהוביל לשינוי התקנות.
פקחי הים של מחוז צפון (איל מילר ורותם שדה) ,בסיוע מתגברים וצוות שמורת טבע חוף דור הבונים,
טיפלו באירועי אכיפה רבים ושונים בתקופה האחרונה ובמיוחד בחגים .לראשונה מזה זמן רב מורגשת
אכיפה גם בשמורות חוף הכרמל  -ברכות לצוות מרחב כרמל על העבודה.
גם בשמורת ים גדור ובאזור אשקלון מצליחים פקחי מחוז מרכז לקיים שגרת אכיפה מוצלחת הכוללת
תפיסות מרשימות.
בד בבד סיימנו תהליך שדרוג ניכר לשלוש סירות הפיקוח הקיימות (גליל מערבי ,אשקלון והכנרת) .השדרוג
כלל החלפת מנועים ,שדרוג מערכות שונות ותיקוני גוף .שתי הסירות החדשות נמצאות כרגע בהתקנות
אחרונות ונקווה שבקרוב מאוד נוכל לנצלן לפיקוח בחוף הכרמל וחוף השרון.
פרויקט הסברה גדול נמצא בעיצומו בימים אלא כששתי כרזות חדשות שהפקנו עומדות במרכז:
כרזה ראשונה מציגה את רוב הכרישים הפעילים בים התיכון .את האיורים המרשימים רכשנו מאמן בריטי
שנחשב לטוב בעולם והתגובות בהתאם .את הכרזה הכינה שירה סלינגרה בסיוע עדי ברש ,עדי גרינבאום
ונועה מוטרו.
הכרזה השנייה מציגה את כל השמורות הימיות בישראל ובוצעה בעזרת המרכז למיפוי ישראל ,אנשי שטח
ותכנון ברשות ,ושוב עדי גרינבאום ונועה מוטרו.
הכרזות מופצות בידי מדרכי הרשות לכל מועדוני הצלילה ,השיט ,הגלישה ,חנויות דיג ,מועצות ורשויות
לאורך החוף וגופים רלוונטיים נוספים.
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גם במפרץ אילת העשייה רבה וסקר שני ומוצלח הסתיים באחרונה .בסקר נבדקו אזורים ברמת השפעה
שונה של אדם והשתתפו בו עשרות חוקרים וסטודנטים ביחד עם אנשי רשות .את הסקר הוביל ד"ר אסף
זבולוני ,שבהמשך הגיליון גם יספר עליו בקצרה.
אנו לקראת סיום של כתיבת נהלים מסודרים לתחום הים .הנהלים כוללים נוהל צלילה ,נוהל שיט ,שימוש
באופנוע ים ובקיאק .עמוס נוימן ,שהיה ראש אגף כלי שיט קטנים ברשות הספנות והנמלים מוביל את
התהליך תוך למידה ושיתוף של הצרכים בשטח ואנשי השטח.

עד כאן להפעם ,ניפגש בים.
יגאל בן ארי

פינת המושג הימי
"פלנינג" (":)"planing
"פלנינג" ( )planingהוא מצב שיט שבו גוף הסירה
מתרומם מחוץ למים כתוצאה ממהירות הכלי .מצב זה
מוריד מאוד את החיכוך והגרר הפועלים על הסירה במים,
מאפשר מהירות גבוה יותר וחיסכון בדלק.

"פלנינג"  -כל אחד יכול .מקור לא ידוע
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פיקוח ואכיפה
דיג בחכה  -תחביב תמים או תעשיית דיג משגשגת?
כתב :איל מילר ,פקח ראש הנקרה

המראה הרומנטי של אדם העומד בחוף הים מחזיק מקל עם חוט וקרס בקצה מלווה את הנוף
הארץ ישראלי עוד טרם נולדה המדינה .למתבונן מהצד התחביב הזה נראה יותר כאמצעי
להעברת זמן וניתוק מהמציאות מאשר דיג שמטרתו להביא שלל לארוחה ביתית או כפרנסה.

אני עצמי התחלתי לדוג עם חכה בגיל צעיר ומיד הבנתי שהציד הפאסיבי הזה משעמם מדי והחלפתי את החכה
ברובה דיג שמספק יותר את הרצון לאדרנלין והרפתקה .כך גם הרגיש משרד החקלאות לגבי דייגי החכות החופיים
מאז ומעולם ,ולכן אף פעם לא הפעיל עליהם פיקוח או דרישה לרישיון .כך גם התנהלה רשות הטבע והגנים כאשר
התירה (אם כי לא באופן רשמי) דיג בחכה מהחוף בכל השמורות הימיות בים תיכון .על אף שעל פי החוק הדבר
אסור ,המסורת והתמימות במראה של אותה שיטת דיג הכתיבו מציאות אחרת.
כמו כל תחום שעבר מהפכות טכנולוגיות בעשורים האחרונים  -כך גם דיג החכות .מקלות הבמבוק הפכו למקלות
פיבר וקרבון עם גמישות של קרוב ל  180-מעלות .חוט הדיג הפך מחוט ניילון לחוט בד דק ובלתי קריע .המרחק שאליו
הושלך הקרס מהחוף גדל במאות אחוזים בזכות גלגלות (רולרים) בעלות מיסבים מהירים וחלקים .ולבסוף בקצה
החכה ,הפיתיון .עולם הפיתיונות השתכלל כאילו שתורה שלמה שבע"פ עברה אבולוציה בלי לפספס שום שלב והיום
יש פיתיון ייעודי לכל סוג של דג :יש בובות שמנצנצות בשמש ורועדות כמו סרדין מפוחד לפ ני טריפה ,יש קוביות
סיליקון שמפיצות ריח מפתה לטורפים שנודדים בקרבת החוף במהלך הסתיו והחורף ועוד...
בזמן שהחברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים עוסקות ב 4-השנים האחרונות בשיתוף עם משרד החקלאות
בשינוי מדיניות הדיג  -בעיקר בהיבט של דיג מסחרי  -נותרו דייגי החכו ת החופיים לשמחתם ללא התייחסות .בשמורת
ים ראש הנקרה דיג החכות מהחוף מותר ואנו פועלים לצמצמו או להפסיקו לחלוטין בתחום השמורה .בכמה סקרים
שערכו סטודנטים לביולוגיה ממכללת אורנים ומהמכללה הימית במכמורת התגלו נתונים מדהימים שמעריכים כי היקף
השלל של דייגי החכות מהחוף עומד על  500-200טון דגים בשנה.
פרופ' מנחם גורן במחקר נפרד העריך את השלל בכ 460-טון דגים לשנה .והנה קיבלנו תחביב שמפיק מהים כמויות
מסחריות בשווי מאות אלפי שקלים ללא שום פיקוח ובקרה.

לחזרה לתוכן העניינים
לחצו כאן
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מימין :דייגי חכה מוציאים שקית מנופחת (בלון) ברוח מזרחית (צילום :איל מילר);
משמאל :חכה מודרנית – טיל חשמלי עם מדחף בעל יכולת למשוך חוט דיג עבה עם מאות קרסים למרחק של קילומטרים מהחוף (צילום:
איל מילר).

בשטח שמורת ראש הנקרה מספר דייגי החכות רק עולה משנה לשנה .רשות הטבע והגנים אוכפת את כל שיטות
הדיג בשמורה  -למעט את דיג החכות מהחוף  -ומכאן שכדאי להשקיע מאמץ ולבוא מכל קצוות הארץ ולדוג בחופי
אכזיב וראש הנקרה .המראה הוא מראה עגום ביותר :יותר ממאה חכות פרוסות לאורך רצועת החוף של השמורה כל
סוף שבוע  -שמתחיל בחמישי ונגמר בשבת בלילה.
זיהום של פלסטיקה ,מדורות ,קופסאות שימורים ,ניילונים וחוטים מפוזרים על טבלאות הגידוד גורמים לשמורה
להיראות כמו אתר דיג מלוכלך ובטח לא כמו שמורת טבע .שקיות זבל מנופחות קשורות לחוט החכה על מנת להרחיק
את הקרס למקסימום האפשרי בעזרת הרוח .והגרוע מכל בשלוש השנים האחרונות בדיוק בעונת הסתיו נידוגו כל
שנה כ  6-4-צבי ים שמסרו לי דייגים (ואלו הדייגים האכפתיים) ונאלצנו לנתח ולהוציא מגרונם קרסים אימתניים
שנועדו לתפוס דגי אינטיאס .בכמה אירועים נדוגו גם כרישים.
לשמחתי בקרוב מאו ד אנו עומדים להחיל שינויים משמעותיים בתחום דיג החכות בשמורה .אך לא ירחק היום או
שאולי כבר הג יע העת שאותו ענף ספורט "תמים" ייכנס לרגולציה תחת משרד החקלאות הממונה על הדיג בישראל.
זוכרים את הדייג עם החכה שעומד על החוף מול השקיעה ...בינתיים הוא עדיין שם.

לחזרה לתוכן העניינים
לחצו כאן

6

אירוע זיהום בשמורת טבע חולות ניצנים
כתב :אלכס גלעדי ,פקח חופמי מרחב חוף

גושי הזפת השחורים על רצועת החוף בארץ הם אירוע שכיח .לא פעם אנו מתלכלכים בזפת
השחורה ומתקשים להסירה מהגוף .לרוב מדובר במספר גושי זפת קטנים ובודדים שמפוזרים
בחוף והימצאותם על החוף לא מעוררת עניין רב בקרב הציבור והארגונים הירוקים .כל זה
השתנה בשעות הבוקר של ה 10-באוגוסט .2016

במה לך סקר צבי ים בחוף הים נגלה לעיניי מראה מזעזע של רצועת חוף בצבע שחור ,לא עוד כמה גושי זפת מפוזרים
בחוף ,אלא  5-4ק"מ של שמורת טבע מזוהמים במרבד של זפת שחורה.

רצועת חוף ניצנים בצבע שחור

על גבולה הדרומי של השמורה זיהיתי את טרקטור הנפה של עיריית אשקלון שערבב את הזפת עם החול ויצר רצועת
חוף בצבע שחור ,שיטת עבודה שלא באה בחשבון בשטח של שמורת טבע.
בשיחה עם אנשי מטה הרשות הוחלט על פעולה ידנית בשטח השמורה ,על מנת למזער נזקים בשמורה .פינוי הזפת
בוצע באמצעות גירוף עדין של שכבת החול העליונה שזוהמה ופינוייה עם טרקטור לנקודת ריכוז חומר מזוהם בחניית
חוף ניצנים.
הה יענות והגיוס המהיר של חיילי בט"ר ניצנים ,עובדי רט"ג וקבלן ניקיון החופים ,היו בין הגורמים המשמעותיים
לטיפול היעיל בזיהום .בסופו של יום ,שהתחיל בשעות הבוקר המוקדמות ונגמר בשעות הצהריים המאוחרות ,הוצאו
מהשמורה כ 14-קוב חומר מזוהם מתוך רצועת חוף של  4.5ק"מ.

לחזרה לתוכן העניינים
לחצו כאן
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מקור הזיהום לא ברור ,אך מאג"ס נמסר כי דווח על זיהום ים לפני כמה שבועות באזור פורט סעיד ,כנראה תקלה
באחד ממכליות הנפט שגרמה לזיהום ימי באזור מצרים ,אך אלו רק השערות וניתן רק לנחש ולהיות מוכנים לזיהום
הימי הבא.

גירוף החול המזוהם ואיסופו בטרקטור

לחזרה לתוכן העניינים
לחצו כאן
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כריש להכיר
עדי ברש

כריש ענק
Cetorhinus maximus

Basking shark

רשות הטבע והגנים הוציאה לאחרונה כרזה עם מיני הכרישים בים התיכון .לכבוד המאורע
המשמח נקדיש הפעם את הפינה לענק שבחבורה.

פתחי זימים
כריש ענק ,איור :מארק דנדו

משפחה
הכריש הענק הוא הנציג היחיד של משפחת ה Cetorhinidae-שבתרגום חופשי הם "מפלצות ים עם חוטם".
תיאור ביולוגי
מדובר בכריש גדול מאוד! גודל של פרט בוגר ממוצע מגיע לאורך של  7מ' ,ואילו הפרט הגדול ביותר ממין זה היה
באורך של  15מ' ומשקל של  4טון .ממדים אלו ממקמים את גודלו של הכריש הענק במקום השני מבין כל הדגים
בעולם (לאחר כריש לוויתן) ,ובמקום הראשון מבין הדגים בים התיכון .כרישי ענק שוחים בדרך כלל כיחידים או
בקבוצות קטנות ,אולם היו גם אירועים בהם נצפו התקהלויות של עד כמאה פרטים.
איך מזהים?
אם הכריש גדול מהסירה אז זה -זה .אבל ברצינות ,בגלל גודלו קשה לטעות .מעבר לכך ,פתחי הזימים של הכריש
ארוכים במיוחד וכמעט נפגשים בחלקו התחתון .קצה הראש הקדמי נראה כבלט נפוח דמוי אף ,ומכאן קיבלה
המשפחה את שמה.

לחזרה לתוכן העניינים
לחצו כאן
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תזונה
הכריש הענק ניזון ממגוון רחב של יצורים קטנים החיים בגוף המים הנקראים פלנקטון .פתחי הזימים הארוכים במיוחד
מאפשרים לו להגיע למפתח פה גדול מאוד ביחס לגופו ועל ידי כך לסנן את המזון מנפח מים גדול .על מנת לתפוס
מזון ביעילות ,הכריש הענק שוחה למרחקים עצומים לאורך מדף היבשת ,וכך מאתר אזורים עשירים במזון.
אזור מחיה
הכריש הענק חי באזורי ם הטרופיים והממוזגים של האוקיינוסים בכל העולם .כרישים אלו נמצאים בדרך כלל בעומקים
בטווח שבין  300-1000מטר .הכריש הענק נודד אלפי קילומטר בחורף ככל הנראה לשם רבייה ואיתור מזון .הפרטים
מבלים את חודשי החורף במים עמוקים ואת חודשי הקיץ במים רדודים יותר .עם זאת ,לעתים ניתן לצפות בכרישי
ענק ממש על פני המים ,וזאת בשל המנהג של כרישי ענק לעלות לפני השטח ו’להשתזף' ,ומכאן שמו של המין
באנגלית (משמעות המילה  baskingהיא להתחמם ,ליהנות בשמש).
בישראל קיימות תצפיות ספורות של כרישי ענק בקרבת החוף ,האחרונה שבהן מחודש אפריל השנה.
מחזור חיים
הרבייה מתרחשת בקיץ ובמהלכה נפצעים כרישים מנשיכות וחבטות של בני הזוג .משך ההיריון מוערך בכ 3-1-שנים,
שלאחריה מגיחים צאצאים חיים באורך של למעלה ממטר וחצי .העוברים מתפתחים בגוף הנקבה ,בעוד האם מייצרת
ביציות נוספות שאינן פוריות לטובת האכלה של העוברים .הפרטים מגיעים לבגרות מינית כשהם בני  20-12שנים,
ותוחלת החיים של המין מוערכת בכ 50-שנה.
מצב אקולוגי
הכריש הענק מוגדר בידי ה( IUCN-ארגון שמירת הטבע העולמי) במצב פגיע ( ,)vulnerableזאת בשל גודלו הפיזי
העצום וקצב הרבייה האטי שלו .בעוד כרישים רבים ניצודים למטרת סחר בסנפירים ,סנפיריהם של כרישי ענק
נחשבים מבין בעלי הערך הגבוה ביותר .רוב ציי הדיג המתועדים מעידים על ירידה דרסטית בלכידות של כרישי ענק,
וזאת לאחר שנים רבות של הוצאת מאות ואף אלפי פרטים מהים .למרות שמדובר בכריש בעל תפוצה עולמית
נרחבת ,התצפיות בו מ תרחשות לעתים רחוקות והוא כנראה אינו נפוץ.
הקשר לדיג
בים התיכון מעולם לא היה דיג מכוון של כריש זה ,ובישראל כמעט שאינו מופיע בדיג.
כזכור :כל הכרישים והבטאים מוגנים בישראל והדיג שלהם אסור על פי חוק.

כריש ענק (מקור התמונה:
( Green Fire Productions
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פינת התכנון
ניר אנגרט

עדכונים לנושאים שפורסמו בגיליונות הקודמים
שמורת ים ראש הנקרה:
התקדמנו! הוועדה המחוזית החליטה לאשר את שמורת ים ראש הנקרה בתנאים שנקבעו ,והנושא נמצא בבדיקה
ובטיפול שלנו לקראת אישור סופי .בהמשך נדרש גם שלב של הכרזת השמורה ,ונקווה שהאישור יהיה מהיר.

"תכנון המרחב הימי של הים התיכון הישראלי"
מסמך מדיניות שמקדם מנהל התכנון .התהליך (שהיה אמור להגיע לסיומו לפני כשנה) נמשך בעצלתיים .לאחרונה
הופץ לבחינת ועדת העורכים של המסמך (שאנחנו חברים בה) פרק המדיניות העוסק בנושאי הסביבה הימית ,ובו
ניתן לראות שהם מאמצים את רוב תכנית השמורות המוצעות שלנו .בנוסף ,מציע צוות התכנון של המרחב הימי
לשמור על שטחים בים של מצע קשה ,שפכי נחלים ,טבלאות גידוד ואיונים.
תקציר ההמלצה למדיניות מוצגת בשקף זה:
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החלטת מועצת הנפט :מועצת הנפט (והגז) היא הגוף שממליץ לשר התשתיות בדבר שיווק שטחים בים
לרישיונות לחיפוש וקידוח גז ונפט .לאחרונה החליטה המועצה אילו שטחים ימיים ישווקו לשם כך ,בעיקר
במים הכלכליים של מדינת ישראל ("המים הכלכליים" הם שטח ימי נרחב מאוד ,בגודלה של ישראל
היבשתית ,הנמצא ממערב למים הטריטוריאליים שלנו בים התיכון ,ומשתרע בין חופי ישראל ועד למחצית
המרחק בין ישר אל לקפריסין ,ובו יש לישראל זכות לנהל את משאבי הים) .ההחלטה ניתנה בהתאם לממצאי
הסקר האסטרטגי הסביבתי (סא"ס) שהוביל משרד התשתיות במהלך השנים האחרונות .מבחינת שמירת
הטבע בים  -במצב החדש לא יינתנו זכויות/רישיונות/חזקות ופיתוח של קידוחים ומתקנים של גז ונפט בתחום
השמורות המוצעות שלנו!
תכנית הגנת המצוק החופי :לאחרונה הגישה החברה הממשלתית להגנת המצוק החופי תכנית להגן על
המצוק בגן לאומי אשקלון ,במטרה להגן על העתיקות הרבות שבו .הפתרון המוצע שומר על העתיקות
ביבשה באמצעות כיסוי שטח ימי של עתיקות והרחבת קו החוף ,ובכך פוגע בהיתכנות לקדם במקום גן לאומי
ימי ,כפי שרשות הטבע והגנים מבקשת לקדם.
מרינות ומעגנות :המועצה הארצית לתכנון ובנייה נתנה הוראה להכין עבודה בעניין שתבחן את המרינות
והמעגנות הקיימות לאורך חופי הים התיכון מול הצרכים הגדלים ,ותמליץ האם והיכן יש לפתח מרינות
ומעגנות חדשות .בדיון במועצה הוחלט לצרף אותנו לוועדת העורכים שתכין את העבודה ,למרות שמינהל
התכנון התנגד לצירופנו.

קידום שמורות טבע ימיות בים התיכון:
רבים שואלים אותי מתי נשלים את קידום השמורות הימיות .אז בשנה הבאה נחגוג עשור להנעת תהליך כתיבת
מדיניות רשות הטבע והגנים לים התיכון וחמש שנים לאישורה בהנהלת ומליאת הרשות .כפי שניתן להתרשם
מהדיווחים בפינת התכנון ב"בויה" מעבר לקידום שמורת ים ראש הנקרה ,עד כה הצלחנו להטמיע את המדיניות שלנו
בתהליכים משמעותיים כמו תכנון הים התיכון שנעשה בטכניון ,התסקיר האסטרטגי לנושא גז ונפט ,החלטות מועצת
הנפט במשרד התשתיות ,הצלחנו לסכם עם מנהל התכנון על פורמט ייעודי להגשת תכניות של שמורות טבע בתחום
הימי (תכניות ששונות מאוד במהותן מתוכניות אחרות המוגשות למערכות התכנון ,ולכן מצריכות התייחסות מיוחדת),
ותיאמנו אותו עם גורמים רבים כמו משר ד האנרגיה והתשתיות .לאחרונה המליץ צוות העבודה המקדם את תכנון הים
התיכון בעבור מינהל התכנון לאמץ את רוב השמורות המופיעות במדיניות שלנו" .על הדרך" מנענו כריית חול
בשמורות המוצעות ,השפענו על בחירת המקומות לאחסון חומרי כרייה בים (מדובר על ערמות חול שייערמו על
קרקעית הים ,בתקווה שיחכו שם בשקט עד שיגיע הצורך להשתמש בהן) ,הכנסנו שיקולים של שימור המערכת
לתהליך הבחירה של מיקומים לכלובי דגים ,הגשנו התנגדות לקידוח נפט ועוד.
מנגד ,לצערי צצו לאחרונה חסמים חדשים במערכות התכנון והחקיקה שיש להן קשר לים ,וגם פספסנו הזדמנות
נדירה להסרת חסם משמעותי.
אני מקווה שבשנה הבאה נתקדם בהליכי התכנון עם עוד שמורה ימית  -שמורת ים ראש הכרמל (ראו בגיליון זה את
הסקירה על הסקר האקולוגי המרהיב שנערך שם לאחרונה).
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חדשות מפרץ אילת
כתב :אבי גדליה ,פקח מפרץ אילת ,רשות הטבע והגנים

מבצע הוצאת פסולת מקרקעית הים בחוף הצפוני
תקציב בסך  90,000ש"ח הוקצה לעיריית אילת מקרן שטחים פתוחים ברשות מקרקעי
ישראל ,לטובת מבצע פינוי פסולת גדולה וכבדה מקרקעית הים בחוף הצפוני.

הכוונה הייתה לפנות את הגרוטאות באמצעות קבלן לעבודות ימיות.
לעיריית אילת חברו לקיום המבצע ,רשות הטבע והגנים (מרחב סובב מפרץ אילת) ,התחנה למניעת זיהום ים וצוללי
המצפה התת-ימי.
כיוון שזהו מקרה ראשון של מבצע ניקיון תת-ימי מסוג זה ,ובהתאם לכללי ההתקשרות עם קבלנים ,חיפשנו במשותף
את הדרך להגדיר את העבודה ,לכמת אותה ולתמחר את העבודה .תמחור על בסיס יום עבודה נמצא כלא מתאים,
ולפיכך נבנתה טבלת משקלים ותעריפים ,אשר על הקבלנים המציעים לרשום בהצעת המחיר שלהם.
כך למשל נקבע תחום של עד  50ק"ג ,המתאים בעיקר לצמיגים ,מלכודות וציוד חוף ישנים ,תחום של עד  250ק"ג
המתאים למשקולות קלות ,חלקי מתכת בגודל בינוני וכדומה .תחום של עד  500ק"ג נבחר בעיקר לצורך פינוי עוגני
בטון וקונסטרוקציות פלדה גדולות.
כמו כן הוגדרו אזורי ועומקי עדיפות לביצוע המשימה ,כאשר הערכיות האקולוגית ,הנצפות לציבור ומידת הכיסוי של
הגרוטאה באלמוגים ,הם הפרמטרים הקובעים.
לאחר סיור במים של פקחי רט "ג בחוף הצפוני ,אותר ונבחר שטח בגודל של כ  10-דונם ובעומק של עד  10מטר ,בו
היה מבחר גדול מאוד של פריטי פסולת.
שיטת העבודה הייתה צלילה משותפת של פקחי רט"ג וצוות הצוללים של המצפה התת-ימי .צוות רט"ג ניתק אלמוגים
מגרוטאות שנבחרו להוצאה ,וסימן הפריט במצוף סימון .צוות הצוללים של המצפה התת-ימי עסק בהדבקת האלמוגים
על שוניות מקומיות ,או העברה למשתלות אלמוגים.
במהלך עבודה זו סומנו  60פריטי גרוטאות ,החל מצמיגים ,מלכודות ,חלקי מנועים וצינורות.
לביצוע העבודה נבחרה חב' מרינה דיוורס דרומית בע"מ .החברה מצוידת בין השאר בדוברה עם מנוף וצוות צוללים
מיומן .משך העבודה בים היה  5ימי עבודה .צוות הקבלן עסק בהוצאת הפסולת שסומנה להוצאה מהמים ,וצוות רט"ג
עוסק בסימון פסולת ופיקוח על הקבלן .בסיום כל כמה ימי עבודה ,הגיעה הדוברה ועליה פריטי פסולת ,לתחנה
למניעת זיהום ים באילת ,שם נפרקה ,נשקלה ,נרשמה והוכנסה למכולת אשפה גדולה ,ומשם לאתר פינוי פסולת
מוסדר.
מספר האלמוגים שפונו ונשתלו מחדש מוערך בכ.250-200-
כמות הפסולת המוערכת שפונתה היא כ 10-טון.
כולנו מקווים שיתאפשר מבצע נוסף בשנה הבאה ,בכפוף לתקציב שיוקצה למטרה זו.
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הוצאת פסולת מקרקעית הים בחוף הצפוני של אילת (צילום :אבי גדליה)
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הפסולת שהוצאה מקרקעית הים בחוף הצפוני של אילת (צילום :אבי גדליה)
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עלילות דגים
אורי פריד

בורים – לא רק מתכון לקציצות
דגי הקיפון ,או בשמם העממי בורים ,הם דגים שאנחנו
רגילים לשמוע עליהם בהקשר קולינרי :קציצות,
חריימה ,בתנור ,במחבת ,ניתן להכין דגי בורי בכל
צורה שניתן להעלות על הדעת .כמו שאופן ההכנה
שלהם מגוון כל כך ,כך גם האקולוגיה שלהם.

הבורים ,או כמו שהם ידועים בספרות  -דגים ממשפחת ה-
 , Mugilidaeהם ממשפחות הדגים הנפוצות בעולם .הם נפוצים
בכל הימים והאוקיינוסים ,ואפילו במים מתוקים .הם מסוגלים לחיות
בטווח מליחות משתנה ,במים עכורים או צלולים ,ובריכוזי חמצן
משתנים .נמצא אותם על קרקע חולית או בוצית ,בקרבת הסלע או
בגוף המים.
הם כל כך "קשוחים" בעמידותם לתנאים משתנים ,שמין ים תיכוני
אחד ( )Liza aurataהוא מהמי נים הבודדים שהצליחו לבצע
פלישה הפוכה מהים התיכון לים סוף!

מיני בורים רבים דומים מאוד אחד לשני ,אך עם זאת
קיימים מסביב לעולם כ  80-מינים שונים במשפחה ,חלקם
חיים במים מתוקים
מקור:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fishes_of_In
dia._Atlas._Plate_LXXV.jpg

ייתכן ש אחת הסיבות להיותם נפוצים כל כך ,טמונה בעובדה שהם
אומניבורים (אוכלי כול) .אך עם זאת מינים שונים יכולים להיות
בעלי העדפות מזון שונות ולעתים ניתן לאפיין אותם לפי אופי
תזונתם (למרות שבאותה מידה נוכל גם למצוא כמה מינים ששוחים יחד בלהקה) .מהסיבות האלו נמצאים הקיפונים
(הבורים) בשכיחות גבוהה מאוד כמעט בכל מקום בעולם .בים התיכון ,ובעיקר בחלקו המזרחי ,ידועים כ 8-מינים
שונים של קיפונים (שניים מהם פולשים)  ,שקשה מאוד להבחין ביניהם ללא בדיקה גנטית .אך הנפו צים מביניהם הם
קיפון גדול ראש ( )Mugil cephalusוקיפון מצוי (.)Liza ramada

לקיפונים היסטוריית חיים מעניינת מאוד .הם נחשבים למינים קאטדרומים ( ,)Catadromousשהם למעשה מינים
המאופיינים במעגל חיים הכולל בתוכו מעבר ממים מתוקים למי ים למטרות רבייה .הקיפונים מתרבים בעונת הקיץ,
כאשר ההפריה מתרחשת בגוף המים בים .לאחר שבוקעים מהביצים הדגיגים הצעירים (לארוות) הם מתחילים
לעשות את דרכם לשפכי הנחלים לאורך החוף .שם יגדלו הלארוות עד לשלב הבוגר .בבגרותם יחזרו הדגים אל הים
בכדי להתרבות וחוזר חלילה .במקומות בעולם שבהם לא מתאפשרת כניסת הדגיגים הצעירים לנחלים ,יבצעו
הקיפונים את כל מעגל החיים שלהם בים (כי אין בעיה שדג הקיפון לא יכול להתמודד איתה .)...יכולת ההתאמה של
הקיפונים לסביבות בעלות תנאים משתנים ,הפכה אותם למינים מבוקשים מאוד בקרב מגדלי הדגים והדייגים .לכל מין
יש את הזמן שבו הוא מגיע לשפך הנחל ומי שיודע לנצל את העובדה הזו הם ה"בוריסטים"!
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ה"בוריסטים" הם דייגים המגיעים אל שפכי הנחלים בחורף בכדי לדוג את הדגיגים הצעירים (בעיקר קיפון גדול ראש
– הנחשבים לדגים בעלי כושר הגדילה הגבוה ביותר) .למה לדוג דגים צעירים כל כך אתם שואלים ,וב מיוחד כאלה
שמגדלים בארץ בבריכות דגים ביבשה? ובכן יש לכך שתי סיבות:
 .1רבייה של הקיפונים בשבי אינה פשוטה כלל וכלל .בעוד ישנם מכוני רבייה שהצליחו להשלים מחזורי רבייה
שלמים ,עדיין קל יותר ,פשוט וזול לאסוף אותם משפכי הנחלים ולה ביא אותם לבריכות הגידול ביבשה.
 .2משום יכולתם המדהימה של מיני הבורים להתקיים בבתי גידול שונים ,יכולים הם לגדול לתפארת גם במי
הכנרת המתוקים ,אך אין הם יכולים להתרבות בה .לכן דואג אגף הדיג לאכלס את הכנרת כל שנה מחדש
בכמיליון דגיגי קיפון (בעיקר קיפון גדול ראש) לטובת פרנסתם של הדייגים.
ומה נשאר בי ם? לא ברור האם זו אכן הסיבה לירידה ,אך יחד עם הידלדלות הדגה כולה ,גם אוכלוסיות דגי הבורי
נפגעות כתוצאה מדיג-יתר והיום הם נמצאים בשכיחות נמוכה מבעבר .אז בפעם הבאה שתראו בורי במסעדה או
בסופר ,תדעו שלא מדובר רק בדג טעים להפליא אלא גם בבעל חיים מדהים בעל יכולות יוצאות דופן ,שתפוצתו
האדירה מאפשרת להאכיל מיליוני אנשים בכל שנה מסביב לעולם.

מחזור הרבייה של מיני בורים רבים
כפי שאנו רואים באיור :הפרטים
הבוגרים משחררים תאי זרע וביצית
בים .שלבי החיים הראשונים
מתרחשים בים וכדגי צעיר מגיע
הבורי אל שפך הנחל .שם יתבגר
לפני שייצא שוב אל המסע חזרה אל
הים בכדי להתרבות.
מקורA global review of the :
cosmopolitan flathead mullet
Mugil cephalus Linnaeus 1758
(Teleostei: Mugilidae), with
emphasis on the biology, genetics,
ecology and fisheries aspects of
this apparent species complex - A.
K. Whitfield et al., 2012

איור המתאר את מחזור הרבייה של מיני בורים רבים
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פינת המציל
ארי בל

גלים
שבירתם של הגלים על החוף
– כתבה שלישית בנושא:

גלים  -כתבה שלישית בנושא .דיברנו על היווצרות הגלים ,על  – SWELLמסעם בים
ועכשיו הגענו לחלק האחרון במסע הגלים :שבירתם על החוף.

העומק שבו הגלים מתחילים להרגיש את הקרקעית הוא מחצית מאורך הגל (המרחק בין שתי פסגות של גלים
סמוכים) .הסיבה לכך היא שהקרקעית הרדודה מפריעה לתנועה המעגלית של פרודות המים היוצרות את הגלים .סוול
( )swellעם מרווח זמן ( *) periodארוך מושפע הרבה יותר מהקרקעית מסוול עם מרווח זמן קצר .משום כך סוול עם
מרווח זמן ארוך נקרא סוול קרקע ( .)ground swellסוול עם מרווח זמן קצר נקרא סוול רוח ( )wind swellכיוון שהוא
נוצר מרוחות מקומיות ובדרך כלל אינו יכול לנוע בים יותר מכמה מאות קילומטרים לפני שהוא דועך .לסוול קרקע יש
את היכולת לעטוף נקודת שבירה ,לעתים עד כדי  180מעלות ,בעוד סוול רוח בקושי עוטף אותה כיוון שאינו נוגע
בקרקעית.

כאשר הגל מגיע למים הרדודים קרוב לחוף תחתיתו מתחילה להיגרר לאורך הקרקעית והחיכוך מאט את הגל.
האנ רגיה של הגל מתחת לפני המים נדחפת מעלה וגורמת לגלים לגבוה .ככל שמרווח הזמן של הסוול ארוך יותר,
האנרגיה מתחת לפני המים גדולה ,ולכן גלים עם מרווח זמן ארוך יגבהו הרבה יותר מגלים עם מרווח זמן קצר .כאשר
הגלים עוברים למים רדודים יותר הם נעשים תלולים ולא יציבים בשל האנרגיה ההולכת ונדחפת מעלה ,עד לנקודה
שבה הגלים נשברים במים שעומקם פי  1.3מגובה הגל .גל שנע לאורך קרקעית שנעשית רדודה בהדרגה  -יהיה גל
איטי ומתפורר .לעומתו ,גל שנע לאורך קרקעית תלולה  -כגון ריף  -יהיה גל מהיר וחלול .כשהגלים נעים למים רדודים
יותר ,המהירות ואורך הגל מתקצרים (הגלים נהיים איטיים יותר ונעים קרוב יותר אחד לשני) אבל מרווח הזמן של
הסוול לא משתנה.
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גלים ממקדים את רוב האנרגיה שלהם לקראת המים הרדודים .כאשר גל גורר את תחתיתו לאורך קרקעית ,מאט
החלק של הגל שנגרר מעל קרקעית רדודה ,בעוד שהחלק שעובר מעל מים עמוקים שומר על המהירות שלו .החלק
של הגל שמעל למים העמוקים מתחיל להתעקם לכיוון המים הרדודים .תהליך זה נקרא שבירה.
קניונים של מים עמוקים יכולים להגדיל באופן ניכר את גובה הגלים כאשר החלק של הגל שנע מהר מעל מים עמוקים
מתעקם פנימה ומתאחד עם החלק של הגל הנע מעל מים רדודים .כתוצאה מכך האנרגיה של הגל באותה נקודה
מוכפלת והגל הנשבר גדול יותר .האפקט של קניונים של מים עמוקים הקרובים לחוף הוא לעתים קרובות הסיבה
שאנו רואים גלים עצומים לאורך קטע אחד של החוף ,בעוד שאולי רק כמה מאות מטרים בהמשך החוף הגלים קטנים
בה רבה .זכרו ,ככל שמרווח הזמן ארוך יותר הגלים יושפעו יותר מהמבנה של קרקעית הים ,הגלים יעטפו יותר את
נקודת השבירה והגלים יגדלו יותר במעברם מעל מים עמוקים.
*מרווח זמן (P=L/S (period
 Pהזמן שעובר בין שתי פסגות גלים
 Lאורך הגל – המרחק בין שתי פסגות גלים סמוכות
 Sמהירות הגל

מקורות:
()https://en.wikipedia.org/wiki/Swell_(ocean
ttp://www.surfline.com/surfology/surfology_forecast_index.cfm?id=64445

תמונות:
https://en.wikipedia.org/wiki/Breaking_wave
http://earthsci.org/education/teacher/basicgeol/ocean/ocean.html#OceanWaves
https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_shoaling
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משפל לגאות
אלון רוטשילד" ,דגים באחריות" ,החברה להגנת הטבע

הרפורמה בדיג הופכת את כיוון הרוח בים
סילביה ארל ,אחת מלוחמות שימור הים הידועות ביותר ,אמרה לאחרונה:
"אם יתנו לכם הזדמנות לבחור באיזו תקופה היסטורית להיוולד –
בחרו ב...עכשיו.
מה שנעשה בעשור הקרוב יקבע את איך ייראה כדור הארץ בעשרת אלפים השנים
הקרובות ,יש לנו את הידע וההבנה מה משובש בעולמנו ,זו זכות גדולה והזדמנות
שאסור לפספס – לקחת אחריות על מעשינו ולשנות את עתידנו!".
הדיג בים התיכון הוא התחום שבו נקטלות הכי הרבה חיות בר בישראל בצורה מכוונת – מיליוני דגים ויצורי ים אחרים
בכל שנה .התחום התנהל עד לאחרונה כמערב פרוע:


מיליוני דגיגים צעירים ,מתחת לגודל רביי ה ,נדוגו בטרם עת ברשתות המכמורת ,תוך הרס התשתית של
מארג המזון הימי ( 80%משלל המכמורת הוא דגיגים צעירים).
בתי הגידול נכתשו עם גרירת הרשתות.
צוללי מכלים ניקו ריפים שלמים מדגים.





דגים בוגרים נדוגו בזמן עונת הרבייה.
מיעוט מהדייגים הספורטיביים דגו מאות קילוגרם של דגים ביום – ללא כל הגבלה.
"בייבי לוקוס" באורך  20ס"מ היה מזון לגיטימי במסעדות.




והכול בסמכות מלאה במסגרת רישיון וחוק .תוך כדי נפגעות גם כ  100,000-חיות מוגנות ,לרבות  3,000צבי ים ,בכל
שנה!
אפילו דוח חמור של מבקר המדינה משנת  2010לא הניע את השינוי המיוחל.

כיוון הרוח משתנה
היום ,לאחר  4שנים של עבודה מאומצת ,ובשותפות אמיצה עם כמה גופים ממשלתיים ,הרוח שינתה את כיוונה.
שורת החלטות דרמטיות של בג"צ ושל ועדת הכלכלה הגדירו מחדש את כללי המשחק בים .לראשונה ,הוגדרה באופן
ברור מטרת העל של ניהול ענף הדיג .כפי שהיטיבו לנס ח שופטי בג"צ ,המטרה היא לשמור על הדגה והים לטובת
כלל הציבור" :להבטיח כי משאבי הדגה של מדינת ישראל – שהם משאב מתכלה-מתחדש ,שזמינותו תלויה ,בין
השאר ,בדרכי השימוש וברמת הפעילות הננקטת – ינוהלו בצורה מיטבית ,בת קיימא ובאופן העולה בקנה אחד עם
האינטרס הציבורי הרחב".

ועדת הכלכלה אישרה תקנות שקובעות לראשונה כללים לניהול הענף:
היכן לדוג? תקנות הדיג סגרו לצמיתות כ 2-מיליון דונם – כשליש משטח המים הטריטוריאליים של ישראל – כשטח
אסור לדיג מכמורת (לרבות כל השטח מצפון לדור ,כל שטחי המצע הסלעי הקשה ,ושטח המים הרדודים) .החלטה זו
סוללת את הדרך לקידום  4שמורות ימיות גדולות מצפון לדור .עוד נקבע כי דיג ההקפה (צ'ינצ'ולה) לא יתבצע במרחק
הנמוך מ 500-מ' מהחוף.
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מתי לדוג? לראשונה הוגדרו איסורי דיג גורפים בעונת הרבייה ובעונת גיוס הדגיגים ,למשך  3חודשים.
איך לדוג? גודל העין ברשתות העמידה הוכפל .בוטלה האפשרות להעניק רישיון חריג ל 20-צוללים עם מכלי צלילה
ו"נרגילה" .הוכפל אורך המינימום לדיג של מיני דקר (לוקוס) ומוסר.
כמה לדוג? פקיד הדיג קבע מכסת שלל יומית מקסימלית לדיג ספורטיבי.
החלטות אלה יאפשרו ,אם ייאכפו בנחישות ,את התאוששותו של מארג ה חיים הימי ,הזקוק נואשות להפחתת לחץ
הדיג כדי להתמודד בהצלחה עם אתגרי שינוי האקלים והפלישות הביולוגיות.
ההחלטה גם תאפשר את קידום שמורות הטבע הימיות בצפון ,בהיעדר התנגדות של מכמורתנים ,שיפוצו במסגרת
התקנות על סגירת השליש הצפוני של הים לדיג מכמורת.

איך זה קרה?
פרויקט "דגים באחריות" נולד ביוזמת החברה להגנת הטבע באוגוסט  .2012מתחילת הדרך היה ברור שמדובר על
אתגר משולב – סביבתי ,חברתי וכלכלי ,ולכן נבנה צוות רב-תחומי :כלכלנים ,אקולוגים ,מומחי דיאלוג ,משפטנים
ומומחי הסברה.
הפרויקט הושק בכנס ציבורי וסדנת מומחים ,שבמסגרתם העלינו את המודעות לחשיבות הים ,וסימנו כיוונים
שאפתניים לאישוש הדגה בעזרת שבעה מומחים בינלאומיים שהגיעו במיוחד לישראל.
לאחר מכן ניתחנו מכל זווית אפשרית את המצב בענף ,לרבות ניתוח מפורט של עמדות בעלי העניין השונים בעזרת
כ 50-ראיונות עומק ,איסוף וניתוח המי דע האקולוגי ,ועליו הרכבנו הערכה כלכלית ,אקולוגית ,חברתית ומשפטית של
כ 15-חלופות שונות לניהול הענף.
בשלב זה אספנו נציגים מכל הגופים הממשלתיים הרלוונטיים ,ובראשם משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,ל"פורום
מוביל" שהתכנס פעם בחודש במשך חצי שנה .בפורום זה ניהלנו דיונים מונחים על מטרות הענף ,החלופות השונות,
חסמים משפטיים וכספיים ,ועוד.
היה ברור שחשוב לרתום את משרדי הממשלה להובלת הנושא ,אך אחד האתגרים המרכזיים היה תחלופת האנשים
הגבוהה במשרד החקלאות – בתקופת הפרויקט התחלפו  3שרים 4 ,מנכ"לים 2 ,פקידי דיג ו 2-יועצים משפטיים
במשרד החקלאות.
ממצאי הניתוח העלו כי ענף הדיג אינו מתנהל בצורה כלכלית ,חברתית וסביבתית ,כלומר אינו בר -קיימא ,משלוש
סיבות מרכזיות:
א .שיטות דיג הרסניות (מכמורת וצוללי מכלים) הפוגעות בבתי הגידול ,בהתחדשות הדגה ובשאר הדייגים.
ב .היעדר כלי ניהול – היעדר הגבלות בזמן ,במרחב ובכמות.
ג .היעדר אכיפה.
ומכאן הוגדרה האסטרטגיה:
 .1שינוי מבנה הצי ,באמצעות הוצאת דייגי המכמורת מהים תוך פיצוי כספי.
 .2אישור תקנות חדשות לניהול הדיג.
 .3וכמובן – שדרוג האכיפה.
כל זה נשמע פשוט ,אך שינויים אסטרטגיים הכרוכים בתקציב ,בחקיקה ובפגיעה בפרנסתם של אנשים אינם מלאכה
קלה.
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למרות עבודת המטה המקיפה שנעשתה ,הדרג הפוליטי במשרד החקלאות לא נרתם מלכתחילה להובלת הנושא,
ולכן יצאנו בקמפיין ציבורי לקידום הרפורמה ,שכלל שליחת כ 4,000-מכתבים בדוא"ל מאזרחים לשר החקלאות דאז
יאיר שמיר.
בעקבות הלחץ ,יזם משרד האוצר טיוטה ש ל החלטת ממשלה לקידום הרפורמה ,אולם זו נתקלה בהתנגדות פוליטית.
בשלב זה זיהינו נקודת תורפה והחלטנו ללחוץ .פקיד הדיג מחדש כל שנה ,באחד בינואר ,את רישיונות הדיג של
הדייגים .זו החלטה מינהלית שניתן לתקוף אותה משפטית .החברה להגנת הטבע הגישה עתירה לבג"צ ,וטענה כי
לפקיד הדיג יש גם סמכות וגם חובה להפנים שמצב הים בכי רע ,ולהכניס לתוך רישיונות הדיג מגבלות להגנה על
הדגה והים.
עתירה זו הסתיימה בניצחון ,כשהמדינה מקבלת את עמדתנו ,והוטלו מגבלות ראשונות (מינוריות מאוד) במסגרת
הרישיונות בשנת  .2015תוצאה נוספת של העתירה הייתה דחיפת משרד החקלאות לפרסום של טיוטת תקנות דיג
חדשות להערות הציבור.

לפקיד הדיג סמכות מלאה ואף חובה להגביל את הדיג במסגרת הרישיונות
בשלב זה ,ולאחר שהבנו שפקיד הדיג לא מעוניין להטמיע מגבלות ברישיונות הדיג לשנת  ,2016הגשנו עתירה שנייה
לבג"צ .בעקבות העתירה הודיע ה המדינה ,לראשונה ,על הכנסת מגבלות חסרות תקדים לרישיונות הדיג –  3חודשי
השבתה למכמורת בקיץ ,חודשיים של מגבלות על שאר שיטות הדיג בעונת הרבייה ,ומגבלת ציוד על דיג מכמורת
בסלעים.
כנגד החלטה זו של פקיד הדיג הוגשו  4עתירות נגדיות של דייגי מכמורת ודייגים ספורטיביים .כל העתירות הנגדיות
נדחו ,ובפסק דין תקדימי קבע בית המשפט כי לפקיד הדיג סמכות מלאה ואף חובה להגביל את הדיג במסגרת
הרישיונות – ללא קשר לקיומן או היעדרן של תקנות.
תוצר נוסף של העתירה היה דחיפת משרד החקלאות להגשת תקנות דיג מעודכנות לאישור ועדת הכלכלה ,כשבג"צ
כל העת נושף בעורפה של המדינה ודורש עדכונים לגבי אישור התקנות בכנסת .הלחץ של בית המשפט הכניס את
המערכת הממשלתית והחקיקתית ,שלא נוטה בדרך כלל לקדם שינויים במהירות ,ללו"ז עבודה מהיר יחסית.
ולמרות זאת ,הדיונים בוועדת הכלכלה היו טעונים ומורכבים .אף חבר כנסת לא רוצה להיות זה שחותם על פגיעה
בפרנסתם של דייגים ,בוודאי כשמדובר בענף שהתנהל ללא מגבלות במשך עשרות שנים ,וכשהמשרד האחראי לא
מקצה תקציב לפיצוי.
בדחיפת קמפיין מאסיבי שבמסגרתו שלח הציבור כ  3,800-מיילים לוועדת הכלכלה ,הפגנות מול ביתו של שר האוצר
ומול הכנסת (על ידי פעילי ארגוני זכויות בעלי החיים שנרתמו למאבק – ומגיעה להם תודה ענקית!) ולאחר עשרות
פגישות עם חברי כנסת ,התגבש מתווה לקידום התקנות:
אוגמו כ 16-מיליון  ₪ממשרד האוצר ,המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים (משרד החקלאות ,האחראי על
הנושא ,לא הקצה תקציב!) ,שאפשרו את סגירת צפון ישראל לדיג מכמורת.
לאחר  4דיונים אישרה ועדת הכלכלה את התקנות (עם תקופת מעבר של  3שנים עם הגבלות מינוריות יותר) ,וסללה
את הדרך לממשק דיג בר-קיימא.
התקנות ייכנסו לתוקף לאחר השלמת הסכם הפיצוי עם מכמורתני הצפון וחתימת שר החקלאות ,ואנו נוודא שזה
קורה ,וקורה מהר!
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אתגרים נוספים
נותרו כעת שני אתגרים מרכזיים נוספים להשלמת התאוששות הדגה והענף:
הראשון הוא אכיפה יעילה ונחושה .לשם כך יש לקדם את העברת הפיקוח על הדיג אל רשות הטבע והגנים ,גוף בעל
מוטיווציה ויכולת לבצע משימה מורכבת זו.
השני הוא השלמת מהלך הוצאת ספינות המכמורת מהמרכז והדרום ,בעזרת פיצוי כספי.

כסיכום ביניים ,ניתן לשרטט כמה היבטים בולטים בקמפיין:
הראשון ,שהירתמות רשות הטבע והגנים ,המשרד להגנת הסביבה ומשרד האוצר ,כמו גם אנשי מפתח במשרד
החקלאות ,הייתה מפתח קריטי להצלחה.
השני ,שללא לחץ משפטי מבג"צ ,העגלה לא הייתה יוצאת מהבוץ ,מכיוון שהמהלכים המשפטיים אילצו את משרד
החקלאות והכנסת לנוע במהירות ולנקוט פעולות ממשיות.
השלישי ,שהלחץ הציבורי של חובבי הים הוא תנאי הכרחי לקידום מהלכים של חקיקה וקבלת החלטות קשות
שמשמעותן שמירה על משאב ציבורי תוך פגיעה מסוימת בקבוצת אינטרס צרה.
הרביעי  -לצערנו ,למרות קמפיין מוצלח לדיג ספורטיבי אחראי ,תחת הכותרת "קוד הכבוד של הדיג הספורטיבי",
ברגעי האמת המנהיגות של הדייגים הספורטיביים לא השכילה לתמוך במגבלות הרישיון ובתקנות ,ויישרה קו עם
הדייגים המסחריים בהתנגדותם למהלכים בבית המשפט ובכנסת .בכך ,נכשלנו ברתימה אמיתית של מנהיגי הדייגים
להיות חלק מהשינוי ,ועלינו להשתפר בעבודה המשותפת איתם.
והאחרון – הדיג עדיין לא נתפס במשרד החקלאות כתחום משמעותי שיש להשקיע בו משאבים בניהול ,מחקר ואכיפה
שלו .ולכן ,אין מנוס מהוצאת מערך הפיקוח על הדיג ממשרד החקלאות והעברתו לרשות הטבע והגנים ,כמו גם
בתמיכה וליווי מדעיים בניהולו השוטף של הענף.
בהזדמנות זו חשוב להודות לכל הגורמים שנרתמו להוביל את השינוי – פקידי ממשלה ,חברי כנסת ,שופטי בג"צ,
רשות הטבע והגנים ,ארגוני זכויות בעלי החיים ,הדייגים חובבי הים ,וצוות "דגים באחריות" המופלאים.
המלאכה עדיין רבה ,אך לראשונה חצינו את נקודת האל-חזור.
תם ולא נשלם.
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דיג ספורטיבי בישראל
אורי בינסטד  -דייג

הקדמת המערכת
עולם הדיג מחולק באופן גס לדיג מקצועי-מסחרי ,ש בו עוסקים דייגים שפרנסתם העיקרית היא דיג והוא מבוצע בדרך
כלל מסירות וספינות המיועדות לכך ובעלות רישוי מתאים לדיג מסחרי (סירות דיג חופי ,צינצולות ,מכמורתנים); ולדיג
ספורטיבי שמהותו אינה מסחרית אלא דיג כתחביב והוא מבוצע בעיקרו באמצעות חכות וצלצלים מהחוף ומהים.
עולם הדיג הספורטיבי הולך ומתפתח בשנים האחרונות והופך מקצועי ואהוד על קהל רחב מאוד.
בסדרת כתבות שנפרסם החל מגיליון זה ,ננסה להכיר לכם מקרוב את סוגי הדיג הספורטיבי השונים ,סוגי הדגים,
העונות ,הציוד והשיטות.
מהר מאוד תלמדו שהמראה הרומנטי של דייג עם חכה בחוף למעשה איש מקצוע עם ציוד באלפי שקלים ויכולות
מרשי מות.
דיג עם חכה מהחוף אינו דורש רישיון .שיטות הדיג הספורטיבי האחרות דורשות רישיון ש אותו מנפק אגף הדיג
בתמורה לתשלום אגרה.
יחד עם שינוי תקנות הדיג והתנאים למתן רישיון דיג עלה באופן חריף הדיון על השפעותיו של ענף מתפתח זה ואופן
ניהולו .בשנה הקרובה נערוך בשיתו ף אגף הדיג ואוניברסיטת תל אביב סקר נרחב על שיטות הדיג הספורטיבי לאורך
כל חופי ישראל.

דיג ספורטיבי

– כתבה ראשונה מתוך שלוש :הקדמה לנושא ו שיטות שונות לדיג עם חכה מהחוף

דיג ספורטיבי נמנה עם אחד מענפי הפנאי המובילים בישראל ובעולם כולו .דיג ספורטיבי
כהגדרתו הנו דיג למטרת פנאי ,ושלל הדיג נועד לצריכה עצמית או לשם הנאה ("תפוס
ושחרר" ) catch&release ,והולך וצובר פופולריות בארץ ובעולם .דיג ספורטיבי מתבצע
באמצעות חכה בודדת מהחוף ,מסירה או מקיאק ,או באמצעות רובה דיג בצלילה חופשית ללא
עזרי נשימה מלאכותיים.

ציבור הדיי גים החובבים והספורטיביים בישראל מוערך בכמה עשרות אלפי דייגים כשמרביתם הגדול של דייגים אלו
הם דייגים הדגים עם חכה בודדת מהחוף ,שיטת דיג שנכון להיום אינה מחייבת ברישיון דיג .על פי נתוני אגף הדיג יש
בישראל כ 3,200-בעלי רישיון דיג ספורטיבי הכוללים דייגי חכות מסירות וקיאקים ודייגים בצלילה חופשית.

אז למה אנשים נמשכים כל כך לדיג?
פעילות הדיג מתקיימת בעיקר בשעות הבוקר המוקדמות או בסוף היום ,שעות שבהן הסביבה הימית קסומה:
ציפורים ,זריחה ,שקיעה ,ים כחול ,הטבע במלוא תפארתו והשקט של הים ,כל אלו מקנים את המקום לבריחה
משגרת היום-יום הלוחצת ומאפשר טעינת מצברים.
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מצד שני האתגר והתחום הנסתר .מה נתפוס? מתי? ההרפתקה של תפיסת דג גדול מביאה לרוב פרץ אדרנלין
שקשה לתאר .לא פעם אחרי מאבק עם דג ראוי הדייג מקבל רעידות בכל גופו כתוצאה מפרצי האדרנלין.
לא ניתן להבין את הריגוש שבתפיסת דג גדול עד אשר חווים זאת לראשונה ,בין אם מדובר בתפיסה מהחוף ,מסירה,
מקיאק או בצלילה חופשית.
בנוסף לסיפוק הרב מההליכה לים וציד ארוחת הערב המשפחתית ,הריגוש הרב וההצלחה שבלכידת דג גדול מביאה
לשיכרון חושים .אליהם מצטרף הסיפוק הרב שבשחרור הדג בחזרה למים במקרה של "תפוס ושחרר".
להלן מוצגים סגנונות הדיג הספורטיבי הנפוצים בישראל.

פעילות הד יג מתקיימת בעיקר בשעות הבוקר המוקדמות או בסוף היום .אורי בינסטד בתמונת סלפי בים

דיג עם חכה מהחוף
דיג עם חכה מהחוף מתבצע בטכניקות שונות:
דיג בוס
שיטת דיג בוס הינה שיטת דיג מסורתית המתאימה גם לדייג החובב המתחיל ופופולרית מאוד גם בקרב דייגים
ותיקים בכל שכבת גיל .דיג בוס מתבצע בעזרת מקל טלסקופי ארוך וייחודי היכול להגיע לאורך  9מטרים ,חוט,
קרסים ,מצוף ,משקולת קטנה ( משקולות פק מן ,במשקלים של גרמים בודדים על מנת לייצב את החוט מתחת למים)
ופיתיון .סוגי הפיתיונות השכיחים הם בצק ,שרימפס ,תולעים או פילוטה (תערובת הכוללת סרדינים טחונים ,חול ים
נקי וקמח).
דיג זה מתבצע בדרך כלל בעזרת חוט שקשור לקצה העליון של החכה שעליו מולבש מצוף שבעזרתו ניתן לקבוע את
העומק שנרצה לעבוד בו.
שיטת דיג זו נפוצה בעיקר משוברי גלים ,שוניות (ריפים) ,אגמים ,נהרות ובריכות דגים.
בשיטת דיג זו נתפוס בעיקר דגים קטנים.
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דיג בעזרת חכת חוף ורולר
סגנון מסורתי ,מתאים לכל דייג חובב מכל שכבת גיל ,הדומה מאוד לדיג בוס אך מאפשר לדייג להשליך את הפיתיון
למרחק רב יותר בזכות הרולר .בכך סגנון דיג זה מתאים לדיג דגים שאינם קרובים לחוף .בשיטה זו המקלות משתנים
לפי גמישות ,חוזק ,משקל ורגישות.
רולר – תפקיד הרולר לאסוף את החוט וגם לשחרר את החוט בזמן הזריקה.
איכות הרולר יכולה לקבוע כמה מדדים :מיסבים ,עמידה בלחצים מצד הדג ו/או הדייג .כמו כן לכל רולר קיבולת חוט
שונה ומבנה שונה לפי הסגנון שאליו הוא מותאם.
פיתיון מומלץ :שרימפס ,קלמרי ,סבידה ,קפיץ ,בויליס ותולעים.

ד יג מסורתי מהחוף בעזרת חכת חוף ורולר (צילום :אורי בינסטד)

ז'ירז'ור
סגנון המשתמש בציוד קל ואיכותי .הדייג מטיל את החכה אל המים וגורר את הפיתיון חזרה ,שוב זורק ושוב מושך
חזרה ללא הפסק.
הפיתיון שנראה כמו דג ,אך עשוי פלסטיק ,שוחה במים בזמן גלגול החוט ומגרה דגים טורפים לתקוף את פיתיון.
כמו בסגנונות דומים ,ככל שרגישות הציוד ומשקלו יורדים כך נוח יותר לדייג להטיל ולהחזיר את החכה לאחוז בה
ולעבוד במשך שעות רבות ,אך בזמן תפיסה של דג גדול ציוד שכזה יכול להוות בעיה.
פיתיון מומלץ :דמוי-דג מפלסטיק
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דג שנתפס באמצעות פיתיון ז'ירז'ור – פיתיון דמוי דג מפלסטיק (צילום :אורי בינסטד)

בולונז
דומה לדיג בוס ,אך לחכת הבולונז יש גם רולר קטן מאוד שעוזר לדייג להטיל את המצוף למרחק רב יותר.
פיתיון מומלץ :בצק

בכתבות הבאות נציג:


דיג עם חכה מסירה או מקיאק



דיג בצלילה חופשית



והקמת איגוד הדייגים הספורטיביים והמגבלות על דיג ספורטיבי בישראל ובעולם
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סקר אקולוגי בקרקעית הים
התיכון
ד"ר רות יהל ,אקולוגית ימית ,חטיבת המדע

קרקעית הים התיכון  -לא מה שחשבתם!
על סקר אקולוגי שנערך באמצעות ROV

קירות תלולים ופסיפס מרהיב של צבעים ,מרקמים וצורות – התיאורים המתייחסים בדרך כלל
לשוניות האלמוגים היפיפיות של מפרץ אילת התגלו כ נכונים גם לקרקעית הים התיכון ,אם
יודעים היכן לחפש...

בשנים האחרונות אנו עורכים סקרים בקרקעית הים התיכון ,במטרה לתאר את החי והצומח בבתי הגידול השונים
בקרקעית הים :שטחי חול וטין נרחבים ,רכסי כורכר תת -ימיים ואזורים של קרקעית קשה כפי שניתן למצוא במקומות
שבהם רכסי הרים צונחים לקרקעית הים ,כפי שניתן למצוא בראש הכרמל המשתפל לים ו בראש הנקרה .הממצאים
והנתונים משמשים אותנו להגנה על בתי גידול רגישים ולקידום תכניות של שמורות טבע ימיות.

הסקר בוצע לאחרונה באמצעות  ROVבשמורות הטבע הימיות המוצעות באזור הכרמל :ראש כרמל ונווה–ים
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האזורים בקרקעית הים שבהם ניתן לבצע צלילות תיעוד בעזרת צוללים ,מוגבלים לעומק קרקעית של עד כ – 30מ',
וקרובים יחסית לקו החוף .אולם מרבית שטחו של הים עמוק יותר ,רחוק יותר ותנאי העבודה בו (זרמים וגלים) אינם
מאפשרים צלילה רגילה .את הצוללים מחליפים בעומקים אלה רובוטים תת-מימיים משוכללים ( ROV, remotely
 . )operated vehicleרובוט כזה מורד למים ומופעל בהפעלה מרחוק מספינת מחקר ,והוא מצויד במערכת מיקום
תת-ימית ,זרועות דיגום ואיסוף ומצלמות משוכללות .הצילום מועבר בזמן אמת למסכים על הסיפון ,ומאפשר לחוקרים
לערוך את הסקרים והמחקרים מבלי להיות נוכחים פיזית בקרקעית העמוקה.

ככה זה עובד :הורדת הרובוט לקרקעית הים על ידי רותם שדה ,פקח ים כרמל ובן רוזנברג ,אקולוג מרחב כרמל.

הסקרים שאנו עורכים בים התיכון מתבצעים יחד עם עמותת "אקו–אושן" וספינת המחקר שלה "Mediterranean
 "Explorerהמפעילה רובוט חדש ומשוכלל כזה ,ובשיתוף פעולה הדוק עם פרופ' מיכה אילן ,מומחה לספוגים
מהמחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב ,העומד בראש קבוצת מחקר שעוסקת בהיבטים שונים של חקר
הספוגים ,ד"ר סיגל שפר ,מנהלת המעבדה ,והסטודנטים המבצעים בה עבודות מחקר לתארים מתקדמים .סקר
שנערך בקיץ  2016באזור הכרמל במטרה לקדם שתי שמורו ת טבע ימיות באזור תוכנן יחד עם ד"ר שפר וטל אידן,
סטודנטית לתואר שלישי בקבוצתו של פרופ' אילן ,שגם ניהלו את הסקר.
שני האזורים המרכזיים שנסקרו הם ראש הכרמל (חלקו התת -ימי של רכס הכרמל) ורכסי הכורכר בעומק של  100מ'
ויותר ממערב לעתלית שבחוף הכרמל .מגוון בעלי ה חיים על הקרקעית באזורים אלה ,כמו ספוגים ,אלמוגים ,קיפודים
וכוכבי הים שתועדו בסקר הוא גדול ,ואת רוב הממצאים צריך עדיין להגדיר ולנתח .כבר בשלב זה של הסקר ניתן
לומר ששני האזורים שתועדו מרהיבים ביופיים ,עשירים ומגוונים מאוד מבחינת המינים המצויים בהם ,וגם מיוחדים
ושונים מאוד זה מזה למרות המרחק הגאוגרפי הקטן ביניהם .במילים אחרות  -האזורים שנסקרו ראויים מאוד להגנה
כשמורות טבע .ציוד הדיג הרב שנמצא על קרקעית הים העמוק מעיד על כך שהפסקת הדיג במקום תשפר מאוד את
מצבם של בתי גידול אלה ותחזיר אליהם את הדגים המצויים בהם באופן טבעי.
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מספר תמונות שצולמו במהלך הסקר יעידו יותר מכל על העושר האדיר המצוי בים ,ועל הצורך הדחוף בהגנה עליו.

תצלומי קרקעית הים – שלל צמחים ,בעלי חיים ,צורות וצבעים בקרקעית הים התיכון (צולם באמצעות הרובוט שמפעילה עמותת "אקו -
אושן" ,התמונות באד יבות פרופ' מיכה אילן ומעבדתו)

להתראות בסקרים הבאים!
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שיר של ים
הפינה של סיגל קצף

פרידה עם שחר

מילים :תרצה אתר

אשמורת אחרונה חלפה
הכחילו השמים
הו רוח טובה
השחר קרב לו ובא
שועטת סופה
לפתע אשמורת חלפה
עברה חלפה
שחר בא

חוף שדות ים .צילמה :סיגל קצף
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תודה רבה
נתראה בגיליון הבא

חברי מערכת העיתון:
אורית שטיינפלד ,מיכל סיקאלי ועדי לוזון – עיצוב גרפי
ד"ר רות יהל – עריכה מדעית
סיגלית כהן – סיוע וייעוץ בהנגשה
נועה מוטרו  -עריכה לשונית
יערה שיריזלי – עריכה ,עימוד והנגשה
יגאל בן ארי – עורך ראשי
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