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מיוחד

"שביל הים" הוא מיזם חדש היוצא לדרך 
ממש בימים אלה. מדובר בשביל הליכה 

באורך של כ־230 קילומטר שיעבור לאורך 
חופי הים התיכון של מדינת ישראל - מראש 
הנקרה בצפון ועד חופי זיקים בדרום. השביל 
ימותג ויסומן כתוואי הליכה מודרך, בדומה 

לשבילי הליכה ארוכים אחרים כגון שביל 
ישראל, שביל הגולן או שביל סובב כנרת, 

והוא יעבור בסמוך ככל האפשר לשפת הים. 
בשל מגבלות של מתקני תשתית, בסיסי 

צבא, נמלים והפרעות אחרות לרצף החופי - 
יהיו לשביל מעקפים הכרחיים באזורים אלה. 

לאורך השביל יהיו נקודות עצירה במוקדי 

עניין מתחומים שונים, כגון טבע וסביבה, 
ארכיאולוגיה, תרבות, פנאי ונופש ועוד, אשר 

יפנו את העין, את הראש ואת הלב לים 
ולמרחביו. נוסף לכך, לאורך השביל ייסללו 
דרכי גישה )ולעתים גם חניונים( שיאפשרו 

הליכה גם במקטעים מבודדים ונפרדים שלו.
שביל הים הוא מסלול מתבקש, העונה על 

צורך עכשווי של הציבור בישראל. זהו שביל 
אטרקטיבי, חברתי ונגיש, שיתרום לפעילות 

נופש, פנאי וספורט, ישמור על ערכי טבע 
וסביבה וייצר קשר בין העם למולדת 

ולמורשת. המטיילים בשביל הים יוכלו 
להיעזר באפליקציית ניווט ומידע בזמן אמת 

אשר תעשיר את חוויית ההליכה לאורך 
התוואי המסומן.

איך שביל נולד
הרעיון אינו חדש. לפני כשלוש שנים הגו 

פקח רשות הטבע והגנים עוגן ליכט ולימור 
תלמי מרשות העתיקות את הרעיון. אל 

ליכט ותלמי חברה בשעתם גם אדריכלית 
הנוף טל קמחי, אוהבת ים וחותרת 

קיאקים, בוגרת בתי ספר שדה ומטיילת 
מושבעת בפני עצמה. אני נכנסתי לתמונה 

לפני כשנה, אחרי שעסקתי בענייני ים 
וחופים, בארץ ובחו״ל, במשך שנים רבות. 
באותו מועד הצטרפתי כחבר לקבוצה של 

מתכננים, מומחים וחוקרים בראשות פרופ' 
שמאי אסיף בפקולטה לארכיטקטורה 

בטכניון, שעסקה בפיתוח "תוכנית ימית 
לישראל" - מסמך מדיניות מייעץ לממשלה 

בדבר ניהול בר קיימא של המרחב הימי 
של ישראל.

"תוכנית ימית לישראל" מתווה 12 מטרות־
על כגון שמירה על הסביבה הימית, פיתוח 

וניצול בר קיימא של מקורות אנרגיה 
בים, פיתוח הספנות והחקלאות הימית 

ועוד. שתיים ממטרות־העל של התוכנית 
מתייחסות למיסוד מעמדו של הים כמרחב 

ציבורי ופיתוח שימושים בני קיימא )כגון 
תיירות ספורט ונופש( לרווחת הציבור, 
וכן לגילוי, שמירה וטיפוח של המורשת 

והתרבות האצורות במרחב הימי. מטרות 
אלה התאימו בדיוק לחלומה של קמחי 

להכשיר שביל הליכה לאורך חופי ישראל, 
ויחד החלטנו לנסות ולהוציא את הרעיון 

אל הפועל. מי שמסייע לחלום הזה לקרום 
עור וגידים ולצאת לדרך הם רשות הטבע 

והגנים, שבמסגרתה נולד בשעתו הפרויקט, 
משרדי ממשלה וארגונים אזרחיים חשובים 

אחרים הפועלים בתחום הסביבה הימית 
והחופית, שתומכים ומעודדים.  

אנו מקווים כי תוך כשנתיים יוכלו תושבי 
ישראל ותיירים אוהבי ים וטיולים ללכת 
ברצף או במקטעים לאורך המסלול שבין 

ראש הנקרה לחופי זיקים.

הכותב הוא מצוות "שביל הים", היה מנהל אגף 
ים וחופים במשרד לאיכות הסביבה, ממונה 

על תחום הים בארגון האו"ם לאיכות הסביבה 
)UNEP( בניירובי, קניה, ומנהל אמנה אזורית 

העוסקת בסביבה הימית בדרום–מזרח אסיה. 

ילדי בית הספר היסודי רמת כורזים בחפירות צילום אורי ארליך

דרך הים 
מיזם חדש מתעתד להכשיר שביל הליכה באורך של 
כ־230 קילומטר מראש הנקרה בצפון ועד חופי זיקים 

בדרום. מאחורי היוזמה הברוכה עומד הרעיון של הנגשת 
החופים לטובת הציבור. בשביל הים ובשבילנו
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