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 דבר המערכת
 "מן הנעשה במשק..."

 ,שלום לכולם

תנו השנה הופעה מרשימה במיוחד בכמות שנ ,.(, המדוזות.מעלות. 30-הקיץ מתקרב לסופו, המים בים חמים מאוד )קרוב ל

ובאוויר  ,גם הטונות כחולות הסנפיר הסתלקו, ריכוזי טריגונים ובטאים נראו באזורים רבים במים הרדודים. המשיכו לדרכן ,ובמגוון

 בעברית צחה. "חילופי עונות"או  ,מורגשת תחושה של סוף לקראת התחלה חדשה

 ה תקציר הרשימה:הספקנו לא מעט מאז הגיליון הקודם והנ

בסיועו המקצועי מאוד  .ארגון המאגד את שמורות הטבע הימיות של הים התיכון – MEDPAN אירוח הוועדה המדעית של ארגון

והאורחים ציינו  ,ר שאין לנו במה להתביישרמתב רחנו את חברי הוועדה לשבוע של דיונים וסיורים בשטח.ישל סיימון נמצוב א

 וד השמורות הימיות בארץ בדגש על הפיקוח והאכיפה שלנו.לטובה את התרשמותם מתפק

לו הקדשנו חלק נכבד בגיליון הנוכחי ובו  2015פורסם דוח הניטור הלאומי לשנת  –דוח הניטור הלאומי של ישראל בים התיכון 

יסביר בכתבתו ד"ר דרור  על חשיבות הניטור הלאומין ביולוגי. וממצאים מתצפיות רב שנתיות בנושא שינוי אקלים, זיהום ים ומגו

 צוראל.

נושא מופיעה בהמשך על הכתבה  ,בניצוחה של ד"ר רות יהל נסקרו שוב שמורות המצע הקשה – סקר אביב בשמורות הימיות

 ערך באוקטובר הקרוב.י, כמו כן אנו נערכים לסקר הסתיו שיהגיליון

זו מזי מגנזי ואגף הסברה הובילו  – שבוע אדם וים

שיתוף פעולה עם המשרד ב ,רצףחמישית בהשנה ה

עמותת אקואושן וההתאחדות  ,להגנת הסביבה

הישראלית לצלילה, שבוע מרשים שעסק בעיקר בנושא 

במרכזו פעילות לכל אורך , והניקיון של הים התיכון

 .ניקיון והגברת מודעות בתקשורת ,החוף והים, הסברה

מאיה חכמון קדוש תתאר מעט מהעשייה בהמשך 

 הגיליון.

בסיוע אפליקציית  –את רשתות רפאים מהים הוצ

 Seaהדיווחים של החברה להגנת הטבע )יישומון( 

Watch נו מהים שלוש רשתות רפאים שפגעו אהוצ

 מוגנים.בדגה ובערכי טבע 
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ץ מול מחוז מרכז בסיוע ניר אנגרט החל בתהליך תכנון של גן לאומי ימי ראשון באר – תכנון ראשון של גן לאומי ימי בפלמחים

 .חוף פלמחים

 .נרכשו לפיקוח במחוז צפון – קיאקים חדשים

 צלילה חופשית.בבלו הכשרה מקצועית בעבודה מקיאק ויק ומחוז צפון אנשי הפיקוח של מחוז מרכז – הכשרה מקצועית

 ,מדיניותה ת אתבדיון הוחלט שאין כרגע סיבה לשנו. על פי בקשת אגף הדיג  – דיון מחודש בנושא דיג של כרישים ובטאים

 אסור בארץ. משיך להיותוהדיג של מינים אלו י

עקב עתירת דייגי הספורט  .בראש הנקרה נכנס לתוקפו האיסור על דיג חכות מאנדרטת ההעפלה וצפונה – איסור על דיג חכות

 יתברר הנושא בזמן הקרוב בבית המשפט.

 .חקלאות בנושא העברת האחריות לפיקוח על הדיגמשרד ה עםהמרץ  לדון במלואאנו ממשיכים  – מו"מ עם משרד החקלאות

 למרות לא מעט קשיים נראה כי המשא ומתן בדרך לסיום ולהסכמות.

 מו ומעלה, בהצלחה!כאלכס איש ים מש .אלכס גלעדי – במחוז מרכז נקלט פקח ימי חדש

 .בריאו כחול ים על לשמירה והצלחות פעולה לשיתוף בתקווה טובה שנההזאת, שתהיה  עד כאן לפעם

 נתראה בים 

 יגאל

 פינת המושג הימי

 :(( להערכת עוצמת הרוחBeaufortסולם בופור )

קצין הצי המלכותי הבריטי סר  19-ר הוא מדרג עוצמת הרוח. את הסולם יצר בראשית המאה הוסולם בופ

סולם פרנסיס בופור, והוא הוכנס לשימוש בצי. מאז הוא שונה במקצת כדי להתאימו לתצפיות מודרניות. ה

 מבוסס על תיאור חזותי של תופעות שונות בים וביבשה התלויות בעוצמת הרוח.

אור עוצמת ילת 13-17ן גובה הגלים והוא נוסף לטבלה עם הזמן. כן הוספו דרגות צויבסולם המקורי לא 

 :הדרגות. לדוגמ 12-מצב הים באת רוח והעוצמות את סולם בופור מתאר  הוריקן.

 ס"מ. 30קשר )נשיבה קלה(, גובה גל עד  3-1מהירות הרוח   בסולם בופור: 1דרגה 

 מ', מסוכן לסירות 3.6קשר )רוח ערה(, גובה גלים עד  21-17 -: מהירות הרוח בסולם בופור 5דרגה 

 מ' 9קשר )סופה(, גובה הגלים עד  63-56: מהירות הרוח רובסולם בופ 10דרגה 

מ' ויותר, מסוכן  20קשר )הוריקן(, גובה גלים  64-יותר מ -: מהירות הרוח בבופורבסולם  12דרגה 

  .לאוניות
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 פיקוח ואכיפה 

 חוף + כביש = עסק ביש

 ים גליל מערביכתב: איל מילר,  פקח 

בשנים האחרונות התנהלו ועדיין מתנהלים מאבקים נגד בנייה ופיתוח בקרבת חופי הים, 

ר. אין ספק שמאבקים דוגמת במטרה להשאיר את החופים ואת הגישה אל הים חופשיים לציבו

בצת, פלמחים ואכזיב הם מאבקים ראויים וערכיים, אך לצד הרצון להשאיר את החופים 

 חופשיים לציבור חובה עלינו, הציבור והמדינה, לוודא שחופים חופשיים הם לא חופים מופקרים

 .מית ומי על ידי רשות הטבע והגניםמי על ידי רשות מקו –אלא חופים מנוהלים 

בצת היא רצועת חוף שסובלת מיתמות או מעודף הורים. השמורה הימית הצמודה לה היא -צועת החוף של אכזיבר

שמורה הימית המנוהלת על ידי רט"ג בלבד, אך בחוף יש לה אבא וגם אימא: רט"ג ומועצה אזורית מטה אשר. 

 גדול ביותר בגליל המערבי.כשאבא ואימא לא מסתדרים הילדים סובלים, וככה נראה החוף בעל הפוטנציאל ה

 אז למה זה קורה?

רצועת החוף שבין תל אכזיב )אלי אביבי( לראש הנקרה כוללת את גן לאומי אכזיב בקצה הדרומי ואת גן לאומי ראש 

הנקרה בקצה הצפוני. במרכזה יש שני קטעי שמורת טבע הנקראים "שמורת חוף ראש הנקרה", ועוד שני קטעים 

זורית מטה אשר. כל המקטעים מעורבבים אלה באלה. פקח בעל סמכויות רט"ג לא יכול בשטח שיפוט המועצה הא

לאכוף את החוק שעליו הוא אמון במקטעי החוף של המועצה, אבל פקח האוכף את חוקי העזר של המועצה בהחלט 

  יכול לאכוף אותם בכל שטח שיפוט מטה אשר. כל אלו הם בעיות מנהליות שניתן לפתור בקלות יחסית.

 עכשיו לבעיה המרכזית...

סללה קק"ל כביש טיילת על בסיס ציר הפטרולים ששימש את צה"ל לדרך ביטחון מראש הנקרה לאכזיב.  2000בשנת 

ורוב הציבור נמנע מלעלות עליה ברכבים רכים, אבל מרגע שנסלל הכביש  משובשתציר הפטרולים היה דרך עפר 

נעימה ברכב מכל סוג, וחניה למי שרק חפצה נפשו לרחוץ בים הצפוני התאפשרה הליכה, נסיעה על אופניים ונסיעה 

של ישראל. לכאורה זהו מעשה מבורך: לקחו דרך צבאית, שיפרו אותה, וכך חוף שלם הונגש לציבור שהתקשה להגיע 

לא איחרה לבוא. מספר הרכבים הגדל בגליל המערבי )בהתאמה לגידול שלצד הברכה הקללה אליו עד כה. אלא 

 כלוסייה( גרם ועדיין גורם לכביש להיות בלתי עביר ומסוכן בכל סוף שבוע בעונת הקיץ. האו

רבה של הכביש לחוף מאפשרת לציבור להגיע לחוף עם "כל הבית" ברכב, דהיינו גנרטורים, רמקולים, תאורה, יהק

תי כול, וגם משהייה בלמקררים, ספות, שולחנות ושאר טובין, וכך האזרח נהנה גם מקשר עין עם הרכב היקר לו מ

 ( אל החוף. םמוגבלת בזמן )הרי הבית בא אית

מובן שלא מצפים מהאזרחים הנופשים להבחין בין מקטע חוף של המועצה למקטע של רט"ג, הרי בעיניהם חוף הוא 

 חוף, ולכן מדוע בקטע אל"ף אסור ללון ולהקים רעש ובקטע בי"ת, הצמוד לו, הכול מותר. חברו את כל הנתונים

שמסרתי עד עכשיו, ותקבלו חוף שמייצר רעש של חטיבת טנקים, תאורה של איצטדיון במונדיאל ופסולת בגובה הר 

מירון. רוכבי אופניים, אצנים והולכי רגל שמנצלים את הכביש לפעילות ספורטיבית, צריכים לפקוח שבע עיניים על מנת 

 אותו במילה אחת פשוטה: מגעיל.שלא יידרסו תוך כדי ריצה מהנה לאורך חוף, שניתן לסכם 
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 להביא את הבית אל החוף )צילום: איל מילר(

בצת הפך -חלום הנגשת חוף אכזיב

 לסיוט!

שמורת  את  דמיינו את אגמון החולה או

החולה עם כביש המאפשר נסיעת רכבים 

לצד הולכי הרגל ורוכבי האופניים. דמיינו 

את עמק המעיינות, שנראה היום כמו גן 

עם תחבורה סואנת לצד מעיינות עדן, 

 שופעים.

כבישים הם העורק שמביא את הציבור 

מנקודה לנקודה. אסור לנו לאפשר 

שיעברו את השערים של שמורות הטבע 

ושל כל מקום שיש בו ערכי טבע, פנאי 

ונופש. הכביש צריך להסתיים במגרש 

חניה אחד או יותר, ושם הציבור ייפרד 

וא יכול שה מרכבו ויגיע לשטח עם הציוד

  .לשאת על גבו לשהייה קצרה

כך יתאפשר לדיירים המקומיים )החי 

והצומח( לשגשג במקום. אחרת בזדון או 

שלא בזדון אנו נביא על עצמנו חורבן. לכן 

כשאנו נאבקים על חופי ים חופשיים, אנו 

צריכים לקרוא גם לניהול חכם של 

 החופים, בטרם ייהפכו למופקרים.

מעלה: חוף אכזיב שבת לבתמונות משמאל: 
דברים שכיף להביא ; למטה:  22.7.17בבוקר 

 )צילום: איל מילר( לחוף ולא לקחת חזרה
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 להכיר  כריש
 עדי ברש

 Whale shark  Rhincodon Typus   כריש לווייתני

כמעט כל שנה באביב מגיע נציג של הדג הגדול בעולם לבקר את הרוחצים באילת, ומתחבב 

 הוא מצא את מותו.  –היה פחות שמח  על כולם. השנה הסוף

 .הכריש הצעיר נקדיש את הפינה הפעםלזכרו של 

 

 (עומרי יוסף עומסי, פקח רט"ג)צילום:  , שוחה עם כריש לוויתני באילתית ימית, מרחב סובב מפרץ אילתלירז לוי, אקולוג

 משפחה

=   rhynchos(, ובתרגום מיוונית:  נילוויית-)כריש Rhincodontidae-ה ממשפחת היחיד הכריש הוא הענק הכריש

 ועל כן דג ,כרישכריש לווייתני הינו שם השיניים הקטנות בקצה אפו. חשוב לציין ו= שיניים, על ש  odontos-ו חרטום

 ,זימים ככל הדגים. השם לווייתן הודבק לו משום גודלו העצום ונטייתו לשהות על פני המים דרךנושם הוא  הוא.

 ם.בדומה ללווייתני
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 תיאור ביולוגי

, לאט שוחההוא הקטבים והים התיכון.  אזורי, מסנן פלנקטון, נמצא בכל הימים מלבד בעולם ביותר הגדול הדגזהו 

נאמנות  מגלהאך  גדולים,מרחקים  השוח הואבאזורי רבייה או באזורים עשירים במזון.  ומתקבץ רקבגפו,  בדרך כלל

 .לאזורי מחיה קבועים

 תזונה

. כריש לווייתני ניזון על ידי סינון פלנקטון, בדומה ללווייתני לשם שניתן לוונה הינה אחת הסיבות העיקריות התז צורת

. בגוף המים חיות קטנותבעיקר בהם נפוצות שפה פתוח באזורים בהגדולים. סינון פלנקטון משמעו שחייה  המזיפות

להיכנס ך דיונונים שונים השוחים בעמודת המים יכולים בדרך כלל סרטנים, דגים וחסרי חוליות אחרים, א הןחיות אלו 

בהם מתרחשת רבייה גדולה של שגם הם לתפריט. בבליז ובמפרץ הפרסי גילו שכרישים אלו מגיעים במיוחד לאזורים 

 ניזונים מתאי המין בזמן ההשרצה.הם ו ,דגים

 איך מזהים?

 ,לא אומתו(, אך הם וחים על פרטים גדולים בהרבהמטרים )קיימים דיו 12.5 עדשל הכריש הלווייתני מגיע  אורכו

ראשו שטוח ובקצהו שיניים קטנות. לאורך גופו נמשכים פסי אורך ברורים ועורו מקושט בדגם של פסים ונקודות. 

 הפרטים. ודאי של צלקות וחתכים משמשים חוקרים בעולם לזיהוי  וכןדגמים אלו 

 

 (.Meeken et al) 2006 משנת ממאמר לקוח ם לוויתנייםשיהוי כריפסים ונקודות משמשים לזי צלקות ודגמים של
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 אזור מחיה

 50-ב מבלה זמנו רוב אתנפוץ באזורים הטרופיים והממוזגים של האוקיינוסים בכל העולם.  קוסמופוליטי כרישזהו 

, סוף ים בדרום תידועו צעירים של התקבצויות. מטרים מאות כמה לעומק גם לצלול יכול הוא אולם ,העליונים המטרים

 .המאוחר באביב צעירים מבקרים ובאילת

 מחזור חיים

נמצאה ביצת כריש ובה עובר של כריש  80-שנים רבות לא ידעו דבר על דרך רבייתו של הכריש. בתחילת שנות ה

 עוברים, והיא 300נמצאה נקבה נושאת בבטנה  1996-לווייתני, והמדענים השתכנעו שמדובר בכריש מטיל ביצים. ב

מאמא". התברר שבמין זה מתפתחות ביצים בעלות קליפה. הצאצאים בוקעים מן הקליפה בתוך -זכתה בכינוי "מגה

 . אים לעולםגוף האם, ורק לאחר מכן יוצ

 מצב אקולוגי

בעולם. הרבה משיטות הדיג שכוונו לכרישים  נייםתיהלווי םכרישיה במספר המהיר המכוון ולא מכוון הביא ליריד דיג

 עדיין ,בשר ואף מזכרות, תמרוקים, תרופות כגוןהמיוצרים ממין זה  שונים, אולם מוצרים 90-בשנות ה סקוהופאלו 

 .מאוד גבוהים במחירים נמכרים

זו  בעיהו, שיט מכלי לפגיעות חשופים הם, המים לפני קרוב ארוכים משכי זמן ושוהים לאט שוחים אלו שכרישים כיוון

 גדולה גוררת סירת של במנועה מותו את מצא הנוכחי בקיץ לאילת שהגיע כרישה. בים גברמתה העומס עםמתעצמת 

 ,אלו מסיבות. נותמכוו אינןשהן  כיוון אכיפהב או ניהוללמנוע ב מאוד הקש כאלו פגיעות. המפרץ של הירדני בצד

מין  מין זה הוא( שהטבע )האיגוד הבינלאומי לשימור IUCN-ה זיהכר הכרישים רוב כמו שלו, נמוך רבייה קצב ומפאת

 ."הכחדה בסכנת"

 כזכור: כל הכרישים והבטאים מוגנים בישראל 

 .והדיג שלהם אסור על פי חוק
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  חשיבות הניטור הלאומי
ד"ר דרור צוראל, מרכז מדעי לניטור ומחקר בים, היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית, המשרד להגנת 

 הסביבה

של פרמטר מסוים לאורך זמן לצורך בחינה של מגמות  ההגדרה של ניטור היא בדיקה שגרתית

שינוי. בישראל מבצע את הניטור המכון לחקר ימים ואגמים )חיא"ל(. דו"ח הניטור מוגש למשרד 

להגנת הסביבה ומפורסם באתר המשרד. ממצאי הניטור משמשים את המדענים למתן 

 המלצות למשרד, וההמלצות מתורגמות במשרד להחלטות ולמדיניות.

ישנן דוגמאות רבות הממחישות את הצורך בניטור הים כבסיס להחלטות רגולטוריות מבוססות מדע. הדוגמה 

הטובה ביותר להמחשת חשיבותו של הניטור הלאומי ככלי לניהול סיכונים סביבתיים במרחב הימי היא סיפור 

 הכספית בדגי עכו. 

דקת תכולת המזהמים בהם, בדגש על מתכות כבדות, במסגרת הניטור נאספים דגי מאכל מאתרים שונים בארץ ונב

וזה כמה שנים נראית מגמת עלייה בריכוז הכספית בדגי מאכל שנתפסו בצפון מפרץ עכו. הזיהום במפרץ הוא זיהום 

. מפעל זה הזרים שפכים 2004היסטורי ידוע, שמקורו במפעל התעשיות האלקטרוכימיות שפעל באזור עד שנת 

הצטברה בקרקעית המפרץ, ולכן הממצא שריכוז הכספית בדגים בעכו גבוה לא היה אמור מזוהמים בכספית אשר 

ת ישנה מגמת ירידה בריכוז להפתיע. מה שלא ניתן היה להסביר הוא את תופעת המגמות ההפוכות: בעוד שבקרקעי

מגמת עלייה.  2006כתוצאה מפיזור החול המזוהם ותנועתו מערבה וצפונה, בדגי המאכל ישנה מאז שנת  הכספית

אם ריכוזי הכספית במפרץ יורדים, למה הם עולים בדגים? על מנת לנסות לענות על שאלה זו פרסם המשרד להגנת 

הסביבה קול קורא לחקר התופעה מתקציב הקרן למניעת זיהום ים, והמכון לחקר ימים ואגמים נבחר לבצע את 

 המחקר. 

והים של כספית במי התהום בחוף הסמוך למפעל הסגור. במהלך השנה הראשונה של המחקר נמצאו ריכוזים גב

בעבר חשבו שמאז סגירת המפעל הוא לא מהווה עוד מקור לכספית במפרץ, כיום אנו סבורים שהאתר עדיין מהווה 

 מקור פעיל של כספית שהצטברה באדמת המפעל וזורמת לים דרך מי התהום. 

רצף שנים עם מעט אירועי גשם, ישנה מגמת ירידה בריכוזי מראים שלאחר   2015ממצאי דו"ח הניטור הלאומי של 

הכספית בדגי המפרץ. המשמעות היא שמקור הכספית בדגים הוא אכן מי התהום, ולא הזיהום ההיסטורי בקרקעית. 

כלומר, טיפול מוצלח להרחקת הכספית מאדמת האתר ומי התהום שמתחתיו יכול להביא לפתרון בעיית הכספית בדגי 

 עכו. 

ר המפעל הסגור מבוצע כיום סקר סיכונים ובו ממפים את מוקדי הזיהום ומעריכים את היקף הפעילות הנדרשת באת

לשיקום האתר לצורך בניית שכונת מגורים. תחילה התמקד סקר הסיכונים בנטרול השפעת המזהמים על תושבי 

ת המזהמים באתר על חוף הים השכונה המתוכננת. בעקבות הניטור הלאומי הסקר מתמקד היום גם בנטרול השפע

 הסמוך ועל החי במפרץ. 

סיפור הכספית בעכו הוא דוגמה מצוינת לצורך ביישום כלים מדעיים בתהליך קבלת ההחלטות. מי שהבין היטב צורך 

נכנסה לתוקף  1978(. בשנת MAP( ב"תוכנית הפעולה של הים התיכון" )UNEPזה הוא ארגון הסביבה של האו"ם )

של האו"ם, שהגדירה את הצורך להגן על הסביבה הימית בים התיכון מנזקי הפעילות האנושית בים  אמנת ברצלונה
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ובחוף. מדינת ישראל חתומה על האמנה ומחויבת לה. אחת התובנות שעלו מהאמנה הייתה שעל מנת לשמור על 

כיצד מתבטאת השפעתן? הים, צריך לענות על לא מעט שאלות: מהו מצבו של הים? אלו פעולות משפיעות על הים ו

אם ננקוט פעולות להגן על הים, איך נדע שהן יעילות בכלל? התשובה על שאלות אלו טמונה בשתי מילים: ניטור 

 ומחקר. 

דוגמה נוספת: אמות המידה וערכי הסף לריכוזי נוטריינטים וחומרים אחרים בקולחים המוזרמים 

 לים.

די המשרד להגנת הסביבה, משתמשת בממצאי הניטור לקביעת הוועדה למתן היתרי הזרמה בים, המרוכזת על י

אמות המידה וערכי הסף לריכוזי נוטריינטים וחומרים אחרים בקולחים המוזרמים לים. בהתאם למדיניות המשרד 

ואמנת ברצלונה, בעלי היתרי ההזרמה נדרשים לטפל בקולחים שהם מזרימים באופן שיוריד את ריכוזי המזהמים 

( לרמת הריכוז הקרובה ביותר האפשרית גון זרחן וחנקן, מתכות כבדות וכו'בות של חומרי הזנה כהשונים )תרכו

 לריכוז הרקע. ריכוזי הרקע נקבעים לפי ממצאי הניטור הלאומי.  

. לדוגמה, כשבוחנים היכן להקים מתקן התפלה יש יתרון לקוח נוסף של ממצאי הניטור הינו מערך התכנון בישראל

שנתי על מצב זיהום הים באתר שממנו יישאבו המים. כשבוחנים את ממצאי -המבוסס על מידע רבברור לתכנון 

השנים האחרונות, רואים שאחת לכמה שנים אזור הדרום חשוף לדליפות של ביוב גולמי מרצועת  20-הניטור בדרום ב

פעמי של הים לפני -מדיגום חדעזה ולגלישות קולחים לא מטופלים לנחלי הדרום. מידע מעין זה לא היה ניתן לקבל 

מידע קריטי לצורך זהו הקמת המתקן. הניטור הלאומי מראה מה היקף והרכב הזיהום הפוטנציאלי באזור לאורך זמן. 

 תכנון מיטבי של מתקן התפלה.  

שיון תוכניות ניטור מקומיות במתקנים בעלי היתרי הזרמה לים או רי 16בנוסף לניטור הלאומי מתבצעות בחופי ישראל 

עסק, לדוגמה מתקני התפלה, תחנות כוח, כלובי דגים, מפעלים, ואסדות קידוח והפקת גז. תוכניות אלו מספקות מידע 

 נקודתי המשתלב בתמונה הכוללת המרכיבה את הניטור הלאומי. 

 לאן פנינו בעתיד

 התיכון בגיבוש תוכנית ניטור אחידה משותפת לכל מדינות הים  UNEP/MAPבשנים האחרונות עוסק 

Integrated Monitoring and Assessment Plan – IMAP) בדיונים אלה זוכה מערך הניטור הימי של מדינת .)

ישראל בלא מעט מחמאות. היום הניטור הלאומי של ישראל מספק את המידע השוטף היחיד הזמין בפרמטרים 

ל, הן מבחינת פרמטרים והן מבחינה סביבתיים במזרח הים התיכון. עם זאת, אין ספק שהניטור בישראל מוגב

גיאוגרפית, אך בעיקר מבחינה תקציבית. בשל כך בשנתיים האחרונות אנחנו מקדמים )באמצעות לשכות המדעניות 

הראשיות במשרדנו ובמשרד האנרגיה( מהלך להרחבת הניטור הלאומי. המהלך כולל הרחבה של הניטור גם למים 

וגי של בתי הגידול בים, והוספת פרמטרים שאינם מנוטרים היום, דוגמת פסולת הכלכליים, חיזוק מערך הניטור הביול

ימית. כמו כן אנחנו בשלבים הסופיים של גיבוש החלטת ממשלה, שתקבע את אחריות ממשלת ישראל לתקצוב 

 שיאפשר לניטור הלאומי להתבצע באופן מיטבי לאורך זמן. ההחלטה כוללת את המרכיבים הבאים:

 ניטור מיטבית בסיוע ועדת מדענים מובילים מהאקדמיה המתמחים בסביבה הימית.  כניתוגיבוש ת 

   .תחזוקה ועדכון של מאגר נתוני ניטור זמין ומעודכן 

   .תחזוקה של תחנות מדידת פרמטרים פיזיקליים כגון זרמים וגלים 

 המלצות הניטור. הקמה של ועדה בין משרדית שתכלול את כלל בעלי העניין בים, בפניה יוצגו ממצאי ו 

ות שלא יג חדשעוד בדרך. לראשונה אושרו תקנות דבשנה האחרונה עבר הים התיכון תהפוכות חסרות תקדים, וישנן 

יג המכמורת בצפון צפוי להיפסק לחלוטין. באכזיב אושרה שמורת הטבע הימית הגדולה , וד90-עודכנו מאז שנות ה

הגדול ביותר של ישראל נמצא בשלבי פיתוח מתקדמים. שני נמלים  ביותר שאושרה עד היום בחופי ישראל.  שדה הגז
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יה. המדינה החלה ביישום תוכנית ההגנות הימיות על המצוק החופי. הניטור הלאומי היום חיוני יחדשים נמצאים בבנ

 ראל.  מתמיד והוא מוכיח, ויוכיח, את עצמו שוב ושוב ככלי עוצמתי וחיוני לקבלת החלטות לגבי המרחב הימי של יש

 פורסם לאחרונה באתר המשרד להגנת הסביבה.  2015דו"ח הניטור הלאומי לשנת 

 

של  הניטור הלאומיתוכנית 
 ישראל בים התיכון

שנתיות בנושא שינויי אקלים, זיהום ים ומגוון -ממצאים מתצפיות רב

  ביולוגי

ברק חרות: וכתב
1

, אייל רהב
1

, יעל סגל
1
ירון גרטנר ,

1
, עדנה שפר

1
גורדון, נורית 

1
, ג'ק סילברמן

1
, נורית קרס

1
פרידר-, אפרת שהם

1
, איסק 

גרטמן
1

, אלי ביטון
1
טל עוזר ,

1
, תימור כץ

1
, הדס לובינבסקי

1
, ניר שטרן

1
, גדעון טיבור

1
, משה תום

1
, גיל רילוב

1
, אלוארו ישראל

1
, גיא פז

1
 ,

בוקי רינקביץ
1

, דרור צוראל
2
. 

1
 חקר ימים ואגמים לישראל 
2

 גנת הסביבה הימית, המשרד להגנת הסביבההיחידה הארצית לה 

הפיתוח  רקע עליחוד יניטור הסביבה הימית הוא מרכיב חיוני של מערכת הִמנהל הסביבתי, ב

הלחץ הסביבתי. הניטור מספק מידע על מצב הסביבה ועל ההשפעות  התגברותהמואץ ו

נקיטת להסביבתיות של הפעילות האנושית. המידע הנאסף יוצר בסיס לקבלת החלטות ו

אמצעים לשמירת איכות הסביבה, ומאפשר להעריך את התוצאות של יישומם. במרבית 

 .המדינות המפותחות קיימות מזה שנים רבות תכניות ניטור לאומיות של הסביבה הימית

 רקע

 ך, הגורמים לשינויים סביבתיים רבים לאורמואציםו משמעותיים מאודתהליכי פיתוח  התרבובעשורים האחרונים 

ישראל בים התיכון. ברצועת  מדינתאזור המים הכלכליים של  זהל לק"מ(, ובכ 190-ופי הים התיכון של ישראל )כח

 החשוביםמרבית האוכלוסייה, וכן מערך התשתיות והפעילות הכלכלית של המדינה. תהליכי הפיתוח  תהחוף מרוכז

 הכוללים:

י תהום מליחים לאורך החוף, המשך מואץ של הקמה והרחבה של תחנות כוח, הקמת מתקני התפלת מי ים ומ

הרחבת נמלים )חיפה ואשדוד(, גידול בהיקף התעבורה הימית, קידוחי גז ונפט והנחת תשתיות, המשך פיתוח והקמה 

של חוות לחקלאות ימית, הזרמת שפכים ותמלחות, כריית חומרי גלם לבנייה ולפיתוח, דיג, סילוק חומרי חפירה, 

מלאכותיים לתשתיות, ועוד. בנוסף, הים התיכון של ישראל חשוף לשינויים משמעותיים ביותר  בחינה של הקמת איים

שנים והרחבתה הנוכחית. כמו  147-כתוצאה מסכירת הנילוס בתחילת המאה הקודמת, ופתיחת תעלת סואץ לפני כ

טורה, מליחות ויצרנות בערכים קיצוניים של טמפר וטבעמכן, אגן הלבנט בחלקו המזרחי של הים התיכון מאופיין 

 לשינויי אקלים גלובליים. מאודרגיש  הוא כך ומשוםראשונית, 



 

 יקו כאןהקל תחילת הגיליוןלחזרה ל

13 

הלחץ  התגברותהפיתוח המואץ ו רקע עליחוד יניטור הסביבה הימית הוא מרכיב חיוני של מערכת הִמנהל הסביבתי, ב

ית. המידע הנאסף הסביבתי. הניטור מספק מידע על מצב הסביבה ועל ההשפעות הסביבתיות של הפעילות האנוש

נקיטת אמצעים לשמירת איכות הסביבה, ומאפשר להעריך את התוצאות של יישומם. ליוצר בסיס לקבלת החלטות ו

במרבית המדינות המפותחות קיימות מזה שנים רבות תכניות ניטור לאומיות של הסביבה הימית. תכניות אלה, 

ידי הממשלות, -ים והחופים, יזומות וממומנות עלהמתייחסות למכלול ההשפעות של פעילות האדם על משאבי ה

 ידי מוסדות מחקר ממשלתיים. -וברובן מתבצעות על

 םאיכות מימי החופיבזיהום הים וב התמקדה 80-שנות המכנית הניטור הלאומית של ישראל בים התיכון החל ות

הליך  של בעיצומו אנויי אקלים, ובלבד. בעשור האחרון נוספה עליהם פעילות בתחומי ניטור המגוון הביולוגי ושינו

(. Ecosystem Approachתחומי בגישת המערכת האקולוגית )-כנית הניטור כך שתיתן מענה מלא ורבולהרחבת ת

את התמיכה המדעית לשימור, לניצול ולניהול מושכל של  וישפרהליך שיאפשר להעריך את מצב הסביבה הימית 

 ניטור לאומית צריכה לכלול את המרכיבים הבאים:  כניתוהסביבה הימית של ישראל ומשאביה. ת

  ;)ניטור זיהום הים והחופים )משתנים כימיים, סמנים ביולוגיים, היבטים רלוונטיים לבריאות הציבור 

  ;)ניטור אקולוגי ימי )מצב בתי גידול, מגוון מינים, פלישת מינים ותפקוד המערכת האקולוגית 

  ו/או הרס חופים, מצב תהליך בליית מצוק(;ניטור תהליכים חופיים )מצב שימור  

  .)ניטור השלכות של שינוי האקלים )מפלס ים, עלייה בחומציות/טמפרטורה/מליחות, הידרוגרפיה 

 האמנהמדדים הסביבתיים שאימצו מוסדות אמנת ברצלונה )להרחבה זו תאפשר גם להיערך להתאמה של ישראל 

 Water( והקהילה האירופית )MEDPOL[ באמצעות ארגון MAPידי תכנית הפעולה לים התיכון ]-מיושמת על

Framework Directive; Marine Strategy Framework Directive למשימה זו יש כיום יתר חשיבות עקב  .)

השינויים במשק המים והאנרגיה, לחצי הפיתוח לאורך החופים, והגידול במגוון ובהיקף הפעילויות ותוכניות הפיתוח 

 כלי הבלעדי של ישראל בים התיכון. באזור הכל

''ל( בחסות היחידה הארצית אלאומי מכון המחקר "חקר ימים ואגמים לישראל" )חיהאת הניטור  מבצע 80-משנות ה

 חלקלהגנת הסביבה הימית של המשרד להגנת הסביבה ומשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, והוא 

חלק מנתוני הניטור למרכז "תוכנית  מעביר. המשרד להגנת הסביבה מערכת הִמנהל הסביבתי שמפעילה הממשלהב

את הפעילות הבינלאומית לשמירת איכות הסביבה בים התיכון  תמנהלה, MEDPOL)באתונה" ) ןהפעולה לים התיכו

אמנת ברצלונה. בנוסף, חלק מהנתונים הגולמיים של הניטור נשמרים ב"מרכז המידע הימי הלאומי", ל בהתאם

פותחו מערכות  גםמרכז, מתעד ומפיץ נתונים ומידע על הסביבה הימית של ישראל. במרכז המידע  והוא ''לאבחי

רכי ניהול סביבתי ועיבוד הנתונים למידע שימושי לצ כןמאפשרות גישה לציבור ו והןלטיפול בחלק מנתוני הניטור, 

(www.ocean.org.il .) הקווים -גיאוגרפי והמרכז התשתיתי המדעי לקוד-''ל מרכז מידע ביואבחי הוקמוכן, כמו

העולמי. בדומה  barcoding-של המגוון הימי בישראל כחלק מפרויקט ה DNA  ((molecular barcodingשל

להרחבת תוכנית הניטור, מרכזי המידע נמצאים בהליך הסדרה לתמיכה ממשלתית כדי שיתאפשר פיתוח כלים 

 הנגשה מלאה. לבקרה ולארכוב, ל

בסיס מדעי ארוך טווח לקבלת החלטות  וריצלמצב הסביבה הימית ו את להעריךהיעד הכולל של הניטור הלאומי הוא 

ל הגנה על הסביבה הימית, ובכלל זה אכיפת ההוראות של החקיקה הלאומית בעניין מניעת זיהום הים, שבהקשר 

 עלניצול בר קיימא ו עלאמנות בינלאומיות ותמיכה בקבלת החלטות על שימור, שמירה על המערכת האקולוגית, יישום 

 משאביה. שלניהול הסביבה הימית של ישראל ו

שנתיות של השפעות שינויי אקלים, זיהום הים והמגוון -מאמר זה מציג ממצאים עיקריים על סמך ניטור ותצפיות רב

 .2015שנת  הביולוגי בים התיכון של ישראל, והתייחסות לממצאי

 

http://www.ocean.org.il/
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 עיקריים ממצאים –שינויי אקלים והמערכת ההידרוגרפית 

 ( בדרום מזרח אגן 2015-1978שנים ) 38-של תצפיות שנאספו ב ניתוח - הטמפרטורה של יהיעל מגמת

-שנה( ובמליחות )כב 0.12°C-ה בטמפרטורה )כימגמת עלי על למדאוקטובר( מ-הלבנט בעונה החמה )יולי

מראים  2015שנת מ(. הנתונים החדשים 1~ מטר( )איור LSW 0–50מים העליונה )שנה( של מסת הב 0.08

(. מדידות בקו החוף C° 29.96ק"מ מהחוף ) 50-טמפרטורות גבוהות שלא תועדו בעבר במרחק של כ

( גבוהות C17°( ובחורף )סביב C32°מראות טמפטורות מים רדודים בקיץ )סביב  2010שנעשות משנת 

 .80-וה 70-שנמדדו בחופי ישראל בשנות ה הטמפרטורותמביותר משתי מעלות 

 ק"מ מהחוף( בשנים  2.2ים בתחנה מול חדרה )השנתיים של מדידות מפלס -נתונים רב - הים במפלס יהיעל

 מ"מ בשנה.  5.5-קצב ממוצע של כבמפלס ב המראים עליי 2015-1992

 שינויים רב - דרום מזרח אגן הלבנטשינויים בדינמיקה של ריכוזי נוטריאנטים והיצרנות הראשונית ב-

מראים קשר )הלימה הפוכה( לשינויים בדינמיקה של ריכוזי  2015-2002שנתיים במליחות בשנים 

שינויים מעת לעת במשטר  עקבנוטריאנטים והיצרנות הראשונית בדרום מזרח אגן הלבנט, ככל הנראה 

התרמוהלינית באזור מצביעים על שינויים שנתיים בזרימה -הזרימה של מסת המים העליונה. שינויים רב

 בהתפלגות העומק של ריכוזי הנוטריאנטים.

 בתוכנית הניטור  - מדידת ערכי הקרבונט במי הים במגמה לעקוב אחר מגמות בחומציות מי הים

ים כדי לעקוב אחר מגמות בחומציות מי הים השל מערכת הקרבונט במי  ערכיםנמדדים  תהלאומי

מאזן הפחמן. מדידות אלה של פחמן אנאורגני מומס ואלקליניות בל היבטים שונים וההשפעות של אלה ע

במים שנדגמו על ומעבר לטבלאות הגידוד, במים החופיים ובמים הפתוחים של אגן הלבנט.  נעשותכללית 

נמדדת אלקליניות כללית בקצות טבלאות הגידוד בפלמחים, הבונים, שקמונה וחוף אכזיב.  2011משנת 

(. CO3-2( וקרבונט )HCO3-1קרבונט )-ניות הכללית של מי הים מורכבת בעיקרה מיוני ביהאלקלי

האלקליניות משתנה עם שינויי מליחות מי הים, וחריגות מיחס זה יכולות להעיד על מספר תהליכים 

מעידה  עם מליחות כלפי מטה בסביבה רדודה, חריגה של אלקליניות משימור לדוגמההמתרחשים בים. 

כלל על השקעה של גיר, וההפך מעיד בדרך כלל על המסה של גיר על ידי מגוון יצורים שקודחים בתוך בדרך 

יה ינצפתה מגמת על 2015-ל 2012משטחי גיר באמצעות הפרשת חומצות חזקות, כגון צדפות קודחות. בין 

ה י, העלייה במליחות. עם זאתיבאלקליניות שנמדדה מעבר לקצות טבלאות הגידוד במקביל למגמת על

מדובר בהגברת המסה של  יןמהעלייה הנצפית באלקליניות. אנו משערים שא 50%-במליחות מסבירה רק כ

 מוגברת של מי תהום עשירים באלקליניות מכיוון היבשה.  בחדירהגיר בטבלאות אלא 

 בשל דלדול בנוטריאנטים אצות כחוליות וחיידקים -( המואר העמוק)האזור  הפוטי באזור שינויים 

הטרוטרופים שולטים בשכבת העומק המואר )האזור הפוטי(, בעוד שאצות גדולות בעלות גרעין תא מוגדר 

היצרנות החיידקית נמצאה  2015נמצאות במיעוט מספרי. הן בדיגום הקיץ והן בדיגום החורף של שנת 

תהליכים גבוהה יותר מערכי היצרנות הראשונית, דבר המצביע על מחזור נוטריאנטים מהיר יותר ב

 של ההשפעהם. בהמשך הניטור תיבדק ים מאשר בתהליכים אוטוטרופייים הטרוטרופיימיקרוביאל

 השיכוב בים על מערכת היצרנות הראשונית. שלתחממות והה

 ק"מ מהחוף( נמדדו ערכי שיא של  2.2) אשקלוןבבתחנות המדידה הרציפה בקצה מזחי הפחם בחדרה ו

. כתוצאה מהבדלים אקלימיים מוכרים בין שני המיקומים 2015וסט ( בסוף חודש אוג31°C-טמפרטורה )כ

בתחנת  0.5°Cעד   0.2°C)צפוני ודרומי( נשמרת לאורך כל תקופת המדידה טמפרטורה גבוהה יותר של

 אשקלון הדרומית. 
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 עיקריים ממצאים –זיהום ים 

 כספית זיהום: 

 מפרץ חיפה גדולים משמעותית מהריכוזים לרכיכות מצפון ב, ריכוזי הכספית בדגים ובעבר זיהום בגלל

 .80-וה 70-שנות הל השוואהבאותם מינים מאזורים אחרים לאורך החוף, למרות ירידה בריכוזי הכספית ב

 נמצא במיני הדגים  2015-בDiplodus sargus ו-Sargocentron rubrum  שנדוגו באזור עכו עד צפון

קו המנחה של שירות המזון הארצי. מומלץ לשקול מהחריגה  על עידמפרץ חיפה זיהום של כספית המ

 הפסקת השיווק של דגים אלה.

 מבוגרים, נשים  מומלצת של צריכת דגים לפי אוכלוסיות רביתמומלץ לפרסם המלצות תזונתיות לכמות מ(

 ( כמקובל במדינות מפותחות, בעיקר בהקשר לכספית.םגיל לפיריון, ילדים יבה

 משנת 2004עד  70-רכיכות משנות הבדה ברמות הכספית בדגים ובמסגרת הניטור נמצאה מגמת ירי .

 2015-במחקר שהחל בה מתונה בריכוזי הכספית בדגים מצפון מפרץ חיפה. ינמצאה מגמת עלי 2004

הסיבות לעליית ריכוזי הכספית בדגים מצפון מפרץ חיפה נמצאו ממצאים חריגים של ריכוזי כספית  איתורל

ל מפעל התעשיות האלקטרוכימיות )צפון מפרץ חיפה(, וככל הנראה קיימת בתת במי תהום רדודים בחוף מו

פחתה  היאכמות המשקעים, ול בהתאםצמת הדליפה משתנה והקרקע דליפה של כספית לים. ייתכן שע

 בעקבות מספר חורפים יבשים יחסית. 

 יהום של מתכות נמצא ז 2015שנת ב: בניטור זיהום של מתכות כבדות בסדימנטים שבנמלים ובמעגנות

(. זיהום גבוה של כספית נמצא בנמל חיפה. זיהום בינוני של DDT-ו PCBsכבדות ומזהמים אורגניים )

מתכות ומזהמים אורגניים נמצא בנמל חיפה ובמעגן עכו. זיהום בינוני של ניקל, עופרת, נחושת וכרום נמצא 

 אביב ואשקלון.-ליה, תשל נחושת נמצא במעגן חדרה ובמרינות הרצל זיהוםבנמל אשדוד, ו

 :זיהום גבוה של ניקל נמצא בשפך נחל חדרה, וזיהום בינוני של  זיהום של מתכות כבדות בשפכי נחלים

חלק מהמתכות הכבדות )ניקל, נחושת, אבץ וכרום( נמצא בשפכי הנחלים קישון, חדרה, אלכסנדר, בצת 

 פית. רמת זיהום בינונית של כס נמצאהשפכי נחל נעמן וחדרה בושורק. 

 זיהום :(TBT) Tributyltin TBT שימשה תוסף שתרכובת אורגנית של בדיל בעלת רעילות גבוהה  אוה

מאוד רמת הזיהום של  קטנהמתקנים ימיים. בעשור האחרון בכלי שיט וב( antifoulingלצבעים מונעי ִצמדה )

TBT  קרקעית. ה עלבמי נמלים ובמעגנות, אך לאTBT ל מי הים, ובעת שהותו משתחרר באיטיות מהצבע א

 DBTיכול להתפרק בתהליכים כימיים וביולוגיים לתרכובות רעילות פחות כמו  הואקרקעית הים  עלבמים או 

(Dibutyltin זיהום משמעותי של .)TBT שלו  >( 100נגזרותיו בסדימנטים ng/g נמצא בתחנות בנמלים )

  .אביב-בתלמרינה בחיפה, אשדוד, מעגן עכו, מעגן מכמורת ו

 ממצאי הניטור מראים שחלק גדול משפכי הנחלים מזוהמים בנוטריאנטים )תרכובות זיהום נוטריאנטים :

המשמשות  [פוספאט, ניטראט ניטריט, אמוניום, וחומצה סיליצית]זמינות ביולוגית של חנקן, זרחן וצורן 

 כחומרי דשן להתפתחות אצות( ומראים רמת זיהום אקולוגי בינונית עד חמורה. 

 מאוד גבוהים םבתחנת המדידה הרציפה באשקלון ערכי נמצאו 2015-2014בשנים  - ופלורסנציה כירותע 

עכירות ופלורסנציה של כלורופיל )מדד לריכוז האצות בים( בהשוואה לתחנת המדידה הרציפה בחדרה.  של

עה של השפמזיהום שמגיע מרצועת עזה ומככל הנראה ההבדלים נובעים מהשפעת המערכת הנילוטית, 

 הזרמות מקומיות.

 ממצאים עיקריים –המגוון הביולוגי 

 עקת פלישה ביולוגית של דגים טרופיים גבוהה יותר במים  ראההניטור הביולוגי על הקרקעית הרכה ה

 מטר.  80-60עומק ב מאשרמטר עומק(  40-20רדודים יחסית )
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 מחצית ממספר מיני הסרטנים היו מינים כ. כשליש ממספר מיני הדגים היו מינים מהגרים בדיגום חי על המצע

מיני מהגרים מכלל מיני הדגים, אולם מבחינה מספרית )ביומסה( מקטע  31%-נאספו כ 2015-. במהגרים

 (.20%-המהגרים קטן יותר )כ

  נאספו,  2015בשנת  קיץהבדיגום (. 1דיגום חי על המצע נעשה באמצעות גרירת רשתות מכמורת )תמונה

 היורטי החי בפלרמת סוג(.  5לרמת מין,  86טקסונים ) 91-הוגדרו כופרטים,  50,000-מ יותרמוינו ונספרו 

חורף המינים של קווצי עור. בדיגום  2-מיני צורבנים ו 3מיני רכיכות,  13מיני סרטנים,  9מיני דגים,  64

 3-לרמת סוג ו 5לרמת מין,  111טקסונים ) 119-הוגדרו כופרטים,  80,000-מ יותרנאספו, מוינו ונספרו 

מינים  4-מיני צורבנים ו 4מיני רכיכות,  15מיני סרטנים,  15מיני דגים,  81פרטי החי היו בלרמת משפחה(. 

 .של קווצי עור

 ( נמצאה על2015-2005במהלך שנות הניטור )20%עד 15%-יה במספר היחסי של מיני רכיכות מהגרים, מי 

 .2015בשנת  30%-כל 2007-2005בשנים 

 פרטים  83,000-נדגמו, מוינו ונספרו כ 2015תוך המצע )בקרקעית( נעשה בעזרת מחפר. בשנת  דיגום חי

ישראל. הטקסונים הנפוצים ביותר  פיטקסונים( של חי תוך המצע בתחנות שונות לאורך חו 143-)שייכים ל

 Spionidae (15,808 -פרטים(, תולעים ממשפחת ה 22,474) Copepoda -היו סרטנאים מתת מחלקת ה

פרטים(. דגימות חי תוך המצע שנאספו בסמיכות לנחל הקישון, קרית חיים  14,250פרטים(, ותולעים נימיות )

 Spionidae-ובמפעל פרוטרום היו מן העשירות ביותר במספר הפרטים )בעיקר של תולעים ממשפחת ה

   באזור הנעמן ובשפך הקישון(  כתוצאה מחשיפה לעומס אורגני גדול יחסית.

 טבלא( ות הגידודabrasion platforms  אוvermetid reefsהחובקות כ ,)-מקו החוף של ישראל בים  10%

ידי צינורות גירניים אותם בונים חלזונות -(. בית הגידול נוצר על2התיכון, הן בית גידול סלעי ייחודי )תמונה 

בלה שנוצרה לאורך השנים על שכבה ביוגנית על פני הטמקבועי מקום מהמין "צינוריר בונה" בקצה הטבלה, ו

 ( נמצא ברוב האתרים2015-2009(. במהלך שבע שנות ניטור )Vermetus triquetrusידי צינוריר תולעני )

ניטור טבלאות הגידוד  (.3עושר מינים גבוה יותר בשולי הטבלה לעומת העושר במשטח מרכז הטבלה )איור 

ות יש לא רק תלות רבה במקום אלא גם בעונת מצביע גם על כך שלמבנה החברה האקולוגית על הטבלא

לזון הטורף ארגמנית יהחשהניטור מראה . העונות העשירות בשנה הן החורף והאביבוהשנה ובשנת הדיגום, 

הראה סימני ירידה באוכלוסיותיו בחופי ישראל, נעדר לחלוטין בכל שנות הניטור,  90-סמוקת פה, שבשנות ה

ימיות, המהווים -ית מקומית של המין. ממצאים מסקרים בשוניות התתעובדה המצביעה על הכחדה אקולוג

העדר של מיני רכיכות רבים שהיו נפוצים בשוניות בעבר, וכן   ראיםפילוט לניטור מתוכנן בבית גידול זה, מ

העלמות כמעט מוחלטת של קיפודי הים, כנראה בעיקר בשל התחממות המים )כפי שהראו ניסויי מעבדה(. 

ת בתוך ומחוץ לשמורה הימית באכזיב מצביעים בבירור על שכיחות רבה יותר של דגים החביבים סקרי שוניו

על דייגים בתוך השמורה לעומת אזורים מחוץ לה, עדות ברורה להשפעה המסיבית של דיג יתר על חברת 

  השוניות הסלעיות בחופי ישראל. 

 סרי חוליות חשובים לבית הגידול הסלעי: שה מיני חובממצאי הניטור מודגשת השונות בזמן ובמרחב בשל

(, החילזון בונה השונית צינוריר בונה Brachidontes pharaonisהצדפה הפולשת בוצית מגוונת )

(Dendropoma petraeum שנעדר לחלוטין בשנות הניטור הראשונות, וכן של הצינוריר התולעני, שגם ,)

 הוא מראה שינויים ניכרים בזמן במספר אתרים.

 בשנ( ים האחרונות הניטור כולל טקסונומיה מולקולריתbarcoding בשנים אל3( )תמונה .)נאספו, זוהו  ו

וקוטלגו מאות פרטים מקבוצות שונות של דגים, חסרי חוליות ואצות. המידע הטקסונומי על המינים שאופיינו 

הוא פתוח לציבור  ונמצא גם במאגרי  היום(. ww.ocean.org.il/isramar2009wבאתר חיא"ל ) תפרסםה

 Gryphusזוהו שלושה מיני דגים בים העמוק:  2015בשנת  למשל .BOLDמידע בינלאומיים דוגמת 

vitreus , Arba longicallusו-Hymenocephalus italicus ,במאגרים דוגמת  מופיע הראשון תיעודםו

BOLD. 

http://www.ocean.org.il/isramar2009
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 חבי של כלל מיני האצות במי הים )אצות מיקרוסקופיות שאינן נראות בעין ומתחלקות לכמה הפיזור המר

בעיקר ציאנובקטריה מסוג  אותו יםבי, ומכתןצפובתחנות הדיגום בדרום ובקבוצות גודל( יורד בהדרגה 

Synechococcus  מרחבי ואצות בעלות גרעין תא מוגדר )בעיקר אצות צורניות(. לעומת זאת לא נמצא דפוס

ם, למעט בזמן אירועים חריגים של כניסת נוטריאנטים דוגמת הזרמת סחף ירופיוחיידקים הטרוט שלמובהק 

 (.  2015סופה חריגה בהיקפה בספטמבר  עקב( או העשרה באבק )2015פברואר בעירוני למי החוף )

  ובתחנות הצפוניות רדודים מבמיםמגוון מיני האצות )ממוצע אינדקס השונות( גדול יותר במים עמוקים ,

 תחנות הדרומיות לאורך החוף. מב

  .עלייה ניכרת נמצאה בריכוז הדינופלגלט השכיח לאורך החוף נמצאו מיני אצות בעלות פוטנציאל רעילות

בנחל תנינים  וריכוזו בתחנות הדרומיות היה גבוה מבתחנות הצפוניות. Prorocentrum minimumהמין מ

שנתי. ריכוזו עדיין נמוך -ממוצע הרבה מןבריכוז גבוה  Ostreopsis siamensisדינופלגלט מהמין  נמצא

 .יחסית לדיווחים של פריחות בספרות, אולם נמצא בעלייה בשנים אחרונות

 סיכום

הלחץ הסביבתי בים התיכון של ישראל, ולצורך יישום המטלות השלטוניות הכרוכות  התגברותלאור הפיתוח המואץ ו

כנית הניטור הלאומית של ישראל בים התיכון. ו, הכרחי להמשיך לפתח את תיהםימא בהשלכותבטיפול מושכל ובר קי

השפעה מכרעת על  לכך וישעל שינויים מהותיים של התחממות, המלחה ועליית מפלס הים,  למדיםהממצאים מ

ל פלישת שהמערכת האקולוגית הרגישה במיוחד באגן הלבנט. פתיחת תעלת סואץ הביאה לחשיפה חסרת תקדים 

, זהשינויים סדימנטולוגיים ניכרים. לכל אלה, ולגורמים נוספים שהוזכרו בדוח  גרםמינים מהים האדום וסיכור הנילוס 

מעמיק ופעילות מושכלת ומבוססת  דיון ותמחייב הןכן  ועלהשפעה משמעותית על המערכת האקולוגית ועל קו החוף, 

 מדעית, בראייה ארוכת טווח. מבחינה

 
 (.vermetid reefsאו  abrasion platformsמבצעים ספירת חסרי חוליות וצילומי קוודרטים במהלך הניטור וטבלאות הגידוד ) צוללים
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 יג, שלבי המיון וההגדרה, והמדידה במכון לחקר ימים ואגמיםיגום חי הקרקעית באמצעות ספינת דד

 

 ( בחקר ימים ואגמים לישראלbarcodingיה מולקולרית )דיגיטליים של מינים שנאספו לצורך טקסונומ צילומיםדוגמה ל
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-בעונה החמה )יולי CTDכפי שהתקבלה ממדידות  LSWמגמת השינוי בעובי, בטמפרטורה ובמליחות של שכבת  

 0.08kg/m3-חושב כעומק שבו הצפיפות הייתה גבוהה מ LSW. עובי שכבת 2015עד  1978 שניםאוקטובר( ב

בקרבת  CTDבהן נאספו פחות משלושה פרופילים של ששנים לסמך לא חושב -ח ברפני השטח. רוו עלמהצפיפות 

 .H05תחנה 

 
 1978 שניםאוקטובר( ב-בעונה החמה )יולי CTDכפי שהתקבלה ממדידות  LSWמגמת השינוי בעובי, בטמפרטורה ובמליחות של שכבת 

 .2015עד 

 2015עד  1978 שניםאוקטובר( ב-)יולי 
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. בקבוקי זכוכית - מהפסולת שנאספה 15%

 (צילום: מאיה חכמון קדוש)

  מנקים בעומקים
 קדוש, מחו"ה כרמל-מאיה חכמון

  צוללי ימקומי מנקים את קרקעית שמורת דור הבונים

שמורת חוף הבונים. הנופשים שמתעוררים לאיטם משנת הלילה מסתכלים בסקרנות  7:30

על טנדר הרשות שמגיע ופורק ברחבה המרכזית מכלי אוויר וציוד צלילה. הצוללים הנמרצים 

 צלילה וגם שק רשת גדול.  מתארגנים. כל זוג מקבל ציוד

לאחר היכרות עם רותם, פקח הים, ותדרוך של איתן מהר"ם ממועדון הצלילה "רוח צפונית" 

בנחשולים, הצוללים נכנסים למים. לאחר כשעה הם חוזרים לחוף, סוחבים במאמץ את שקי 

 ק"ג פסולת שנאספה מקרקעית הים.  186 –הרשת מלאים וכבדים מאוד מפסולת ימית 

 מה מצאנו שם? מיד תקראו.

שבוע לאחר מכן עוד צלילה, והפעם מצטרפים גם שני צוללים בצלילה חופשית עם קיאק, ומתמקדים באזור הסלעי 

שעליו הדייגים נוהגים להתמקם. אחרי כשעה הקיאק מתמלא עד אפס מקום בפסולת דיג: רשתות מלאות במשקולות, 

 וכית וחלקי פלסטיק.מקלות דיג שבורים, קרסים, וגם בקבוקי זכ

צלילת הניקיון בשמורת דור הבונים נערכה לראשונה במסגרת שבוע אדם וים ביוזמת מחו"ה כרמל. הצוללים הם 

זוגות של אבות  3חברי קהילת "ימקומי", רובם תושבי חוף הכרמל ומתגוררים בסמיכות לשמורה. בין הצוללים היו 

 גדול.וילדם מחוף הכרמל, והתחושה הייתה של סיפוק 

את חוף הבונים מנקה תדיר צוות השמורה, וכל הצוללים התפלאו מכמות הפסולת במים. הפסולת שהוצאה מן המים 

 נשקלה ומוינה, וסקרנים רבים מהחוף התאספו לראות והתעניינו בממצאים.

על מלאכת מיון הפסולת ניצחה גליה פסטרנק, דוקטורנטית מהחוג 

ת חיפה, והיא אף ניתחה את הנתונים וסיפקה לציוויליזציות ימיות באוניברסיט

 הסבר מדעי.

 אז מה העלינו מקרקעית הים?

 ק"ג. 250-פריטים במשקל כ 785בשתי צלילות הניקיון נאספו 

ציוד  15%-בקבוקי שתייה ו 15%מהפריטים שנאספו היו שקיות ניילון,  27%

 דיג ושיט. 

יצד היא מגיעה מיון הפסולת מאפשר לנו לראות מהי הפסולת הנפוצה, כ

 לחוף ומה הקשר שלה לחיי היומיום שלנו. 

 על סמך הנתונים ניתן לקבוע מדיניות להפחתת הפסולת בים. 

 זכוכית בקבוקי 25 :מצאונש ביותר יניםיהמענ הימית הפסולת פריטי

, ורבים מהם נפלטו לחוף תרופותלא מוכרים. מתברר שאלו בקבוקי  חומים

ככל הנראה  נלכדוו ,נזרקו אוט שי כלימ נפלו . הבקבוקים2002בשנת 
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 , שם היו מונחים עד שהצוללים משו אותם.הבונים שבשמורת בסלעים

מהחומר המרכיב את הפסולת שהוצאה עשוי  66%עשויים פלסטיק.   פריטי הפסולת הנפוצים ביותר שנמצאו:

כפי שעולה ממחקרה של גליה מפלסטיק. מספר שקיות הפלסטיק תואם ממצאים מחופי הארץ )מלפני חוק השקיות(, 

 פסטרנק בנושא פסולת ימית בחופים. נמצאו גם משקולות עופרת רבות וסוללות, המזהמות את הים.

ניכר כי מרבית הפסולת מגיעה אל הים מהנופשים בחוף, לכן ייתכן מאוד שניתן להפחית את כמות הפסולת באמצעות 

 ילה המקומית והנופשים. הסברה לנופשים ולדייגים והעלאת המודעות בקרב הקה

כמות הפסולת  –צלילות הניקיון נערכו במסגרת שבוע אדם וים ובסיוע אגף תחום ים. בעקבות הצלחת הצלילות 

הגדולה שהוצאה, החוויה החיובית לצוללים )צולל תושב מושב הבונים חזר באופן עצמאי והוציא עוד קילוגרמים רבים 

אנו נקיים עוד צלילות ניקיון בצלילה חופשית בשמורת דור הבונים  –נוספים  של פסולת ימית(, והתעניינות במבצעים

 זרקא בשיתוף צוללים חופשיים מהקהילה המקומית. -ובחוף כפר הדייגים של ג'סר א

 ..org.ilmayahc@npaצוללים חופשיים המעוניינים להשתתף יכולים להירשם אצל מאיה במייל 

 סבוק.יהצטרפו אלינו לקבוצת "ימקומי" בפי

 

 

 בתמונות: חלק מהצוללים והפסולת שאספו במסגרת מבצע הניקיון

mailto:mayahc@npa.org.il
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 חדשות מפרץ אילת
 תמותת דגים במפרץ אילת

 אקולוגית ימית במרחב סובב מפרץ אילת לירז לוי,: הכתב

ילת. בתחילה מאז תחילת חודש יולי החלה תופעה של תמותת דגים ברחבי מפרץ א

השייכת למשפחת הדקריים, אך עם הזמן התגלו  ,נמצאו בעיקר דגים מסוג וריולה סיסית

  ועוד. ,גם מיני דגים אחרים, בהם תוכינונים, פרפרונים, נצרנים

רשות הטבע והגנים, המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים, המכון לחקר ימים מ נציגיםד בעקבות תופעה זו חברו יח

. התקיימו פגישות בנושא על מנת םיהשירותים הווטרינריו היחידה למניעת זיהום ים ,המשרד להגנת הסביבה, ואגמים

 .שנאספו עד כה בנתונים ןלדוו להבין את מקור התופעה

. חיידק זה מצוי באופן Streptococcus iniaeחיידק ה בהם הועברו לבדיקות פתולוגיות ונמצא שנמצאו גרי הדגיםפ

עלייה ל ברורה כרגע אך נראה שהיא קשורההפיכתו לאלים אינה להסיבה להתפרצותו ו .ובגוף הדגים טבעי במי הים

ימים, עלתה טמפרטורת מי הים  ארבעהחדה ומהירה בטמפרטורת מי הים. בתחילת חודש יולי, בפרק זמן של 

גרמה  לם ונראה שהיאעלייה כל כך חדה בטמפרטורת מי הים לא נמדדה כאן מעומעלות.  3.5-בעקבות גל חום בכ

 לנוכחותהם היו רגישים יותר ולכן לדגים מסוימים להיכנס למצב עקה והחלישה את המערכת החיסונית שלהם, 

בדיקות לאיתור רעלנים וזיהומים שונים במי הים, אך לא התגלו ערכים גם החיידק. במקביל לניתוח הפגרים, התבצעו 

 חריגים.

 ברשות הטבע והגנים אך עדיין קיימת. בצורה משמעותית, אילת דועכת לאחרונה נראה שתמותת הדגים במפרץ

 ולתעד את הפרטים של כל מקרי התמותה המדווחים.  ממשיכים לעקוב אחר תמותת הדגים במפרץ

 

  
 )צילמה: לירז לוי( 2017; משמאל פרפרון האודם מת, יולי 2017מימין: אבנון מגושם מת, יולי 
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 עלילות דגים
 אורי פריד

 ונהט

עבור רובנו הקשר . אנחנו רגילים לחשוב על הטּונה דרך הבטן ,כמו הרבה דגים אחרים

. (עם שמן או עם מים) האסוציאטיבי הראשון שבא עם המילה טונה הוא קופסת שימורים

רק מעטים יראו לנגד , אך אחרים אולי ידמיינו סטייק צרוב על צלחת גדולה במסעדת יוקרה

הנודד במרחבי הימים והאוקיינוסים , ק ממדים בעל עוצמה יוצאת דופןענ, הם יצור מופלאיעינ

 .של העולם

שגם  ,המוכרת ביותר בעולם בכתבה זו אדבר על הקבוצה. הגדרה של השם טונהביש הרבה מינים שיכולים להיכלל 

מינים  8 שסוג במשפחת הקוליסיים, הנקרא גם טונה אמיתית. בקבוצה זו י – Thunnus שמה המדעי הוא טונה או

ואלבקור  (Thunnus thynnus) אטלנטית טונה כחולת סנפיר: נפוצים גם בים התיכון ושניים מהם, (3, 1)תמונה 

(Thunnus alalunga .) 

 75-ת. מלבד שחייה במהירויות מרשימות )כשהופך אותן לשחייניות מעולווהוא  ,לטונות מבנה גוף הידרודינמי מושלם

וד למרחקים אדירים בחיפוש אחר תנאים סביבתיים אופטימליים. רובן חובבות מים קמ"ש!( הן מסוגלות גם לנד

 טרופיים של העולם.-חמימים ולכן מצויות בימים הטרופים והסוב

לטונות תכונה ייחודית בעולם הדגים, המאפשרת להן לשמור על טמפרטורת חום גבוהה מהסביבה )בדומה ליונקים( 

 וכך לשהות גם באזורים קרים. 

טונות בעלות ממדים מרשימים, ומינים מסוימים, כמו הטונה כחולת הסנפיר, יכולים להגיע למשקל חצי טון ויותר ה

על, וניזונות בעיקר מסרדינים ומלהקות דגים אחרות במים -מטרים! במארג הימי הטונות הן טורפות 4.5ולאורך 

 הפתוחים. חשיבותן האקולוגית רבה. 

נים מסחריים ובעלי ערך כלכלי גבוה מאוד. בשנים האחרונות הם זכו בתשומת לב בכל העולם דגי הטונה הם מי

הולכת וגוברת עם עליית הפופולריות של הסושי ושל דגים בכלל, בהיותם מאכלים בעלי ערכים תזונתיים גבוהים 

כול מחיר של דג במיוחד. ביפן דגי הטונה נסחרים בשווקים ענקיים. המפורסם שבהם הוא בורסת הדגים בטוקיו, שם י

 4-(. לאורך השנים ועם השתכללות הציוד נדוגות היום ברחבי העולם כ2טונה אחד להגיע ליותר ממיליון דולר )תמונה 

נות מדי שנה. הערך הכלכלי הגדול של המינים האלה והעובדה שדגים אותם במים עמוקים ובמרחקים מיליון טון טּו

 גדולים מהיבשה מקשה מאוד על האכיפה. 

משל באוסטרליה הכמות המותרת בדיג של טונות כחולות סנפיר )מין שנמצא תחת הגדרה של "סכנת הכחדה" על ל

טון בשנה, אך ישנן הערכות שמתקיים דיג לא חוקי  6,000-( היא כהטבע לשימור הבינלאומי האיגוד – IUCNפי 

 דולר אמריקאי.  ןטרליו 2טון בשנה, ושוויו המוערך הוא  20,000עד  12,000בסדר גודל של 

 אם יש ערך כלכלי גבוה כל כך לדגי הטונה, אז למה לא נגדל אותם בחקלאות ימית? 

קיימות חוות המגדלות דגי טונה בעולם וגם בים התיכון, אך הן מבוססות על לכידה של פרטים חיים בים הפתוח 

ה בשבי ברמה שמאפשרת לגדל אותם והבאתם לחוות גידול בקרבת החוף. עד היום לא הצליחו להרבות את דגי הטונ

כגידול מסחרי, למרות סכומי כסף אדירים המוזרמים לתחום זה מדי שנה. זה לא מפתיע בהתחשב בייחודיות של 

 ים לרבייה. יהמינים האלה וביכולות המרשימות שלהם, ולכן נחוצים להם גם תנאים ייחוד

 סים להכניס לכלוב. בכל זאת, מדובר כאן בשנים רבות של אבולוציה שאנחנו מנ
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, חוקרת את במרכז לחקר טורפי העל על שם מוריס קאהן, סטונדטית לתואר שני באוניברסיטת חיפה ,טל אלמליח

במסגרת המחקר שלה התלוותה טל לכמה דייגי טונות מנוסים  .התפוצה והדיג של מיני הטונות בחופינו ,הגנטיקה

אל גבולות המים הטריטוריאלים של ישראל בכדי  יוני(,ו מאי דשיםחו)היוצאים מדי שנה, בעונת דיג הטונות הקצרה 

טון בסך הכול. אם  5-לצוד את יצורי הפרא האלה. ההערכות הן שהשנה הצליחו הדייגים המסחריים בישראל לדוג כ

: מכאן ובעולם, ניתן לומר שהוא מצומצם ביותר אנחנו משווים את הדיג כאן בחופינו לדיג באזורים אחרים בים התיכון

 סירות של דייגים מסחריים ולא מסחריים.  18-יוצאות לים מדי שנה רק כ

איך שלא יהיה, בפעם הבאה שאתם הולכים למסעדה ורואים בתפריט סטייק טונה, כדאי לברר באיזו טונה מדובר, כי 

והתחזק  ואיכותו של בשר שנבנה כמו שכבר הבנתם "טונה" יכולה להיות הרבה דברים. למרות הטעם המשובח

בשחיית קילומטרים רבים ברחבי האוקיינוסים עד שהגיע אליכם לצלחת, הייתי מוותרת על צריכה של מינים שנמצאים 

 ך כבוד המינימלי שמגיע ליצור מופלא כל כך.  ו(, ולו רק מהתו3תחת ההגדרה של מין בסכנת הכחדה )תמונה 

   

   

 

: חמישה מינים של הטונות הנפוצות ביותר 1מימין תמונה 

  בים התיכון. מלמעלה למטה:

 , (Thunnus thynnus)אלבקור 

 , (Thunnus thynnus)כחולת סנפיר אטלנטית 

Skipjack tuna,  

  )Thunnus albacares (צהובת סנפיר

 .)(Thunnus obesusוגדולת עין 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tuna#Fishing_industry 

: שוק הדגים המפורסם ביפן )נקרא 2תמונה מימין 

אחד השווקים המרכזיים גם בורסת הדגים(, הוא 

-נות בעולם. היפנים צורכים כשבהם נסחרות הטּו

, ומוכנים בעולםמשלל הטונה כחולת הסנפיר  80%

לשלם הרבה מאוד עבור כל קילו של טונה. לעיתים 

מחיר של דג אחד יכול להגיע גם למיליון דולר 

 ויותר.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tsukiji

_Fish_market_and_Tuna.JPG 
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 של מיני הטונות מהסוג טונה. IUCNטרופיות וסטטוס על פי טבלה המסכמת שמות, אורך, משקל, גיל, רמות 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thunnus  

 

 : טבלה מסכמת את מיני הטונות מהסוג טונה.3תמונה 
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 ג'לי ממערכה אחרת –מסרקניות 

 עדי ויינברגר

אל תתבלבלו, היצור דמוי המקפא שלפניכם אינו מדוזה. חרף הדמיון במראה שלהן, 

( משתייכות למערכה של חסרי חוליות נפרדת ממערכת Ctenophoraהמסרקניות )

הצורבים )הכוללת את המדוזות(, ולפיכך הן גם לא ניחנות בתאים הצורבים שמניסים את 

הרוחצים מהמים בבהלה. רוב המסרקניות נישאות בזרמי הים ושוחות באמצעות ריסים 

 .ירים את האור בשלל צבעים מהפנטיםמחז הערוכים בטורים ודמויי מסרק. הריסים הללו

 
 William Browne. צילום באדיבות Mnemiopsis leidyiמהמין  : מסרקנית1איור 

(, מין Mnemiopsis leidyiאם תראו מסרקנית מרחפת במימי הים התיכון, ככל הנראה תהיה זאת מסרקנית ליידי )

של המאה  80-ס האטלנטי. מין זה פלש לראשונה אל הים השחור בתחילת שנות הפולש שמקורו במערב האוקיינו

, ונחילים של 90-הקודמת, ככל הנראה במי נטל של ספינות. הוא נצפה במזרח הים התיכון בתחילת שנות ה

. מין זה מופיע ברשימת מאה המינים הפולשים הגרועים בעולם, 2009מסרקניות תועדו מול חופי ישראל באביב 

(. המסרקנית היא הרמפרודיטית סימולטנית, כלומר היא מסוגלת IUCNשפרסם האיגוד הבינלאומי לשימור הטבע )

לייצר ביציות ותאי זרע בו זמנית, ואף להפרות את עצמה. היא עשויה להגיע לבגרות מינית כבר בגיל שבועיים 

את הצנרת בתחנות כוח ובמתקני התפלה. הן ביצים מדי יום. כמו המדוזות, המסרקניות סותמות  10,000ולשחרר עד 

בעל חיים טורף שניזון מזואופלנקטון ומביצי דגים ומהלרוות שלהם, וכשהן מתרבות ומתפתחות לנחילי ענק, כפי 

 שנצפה זה מכבר באתרים שאליהם הן פלשו, הן עלולות לפגוע באוכלוסיית הדגים ובמינים אחרים במארג המזון. 

וכרת להשפעתו ההרסנית של מין פולש זה, שמגיע לצפיפות גבוהה וניזון מבעלי חיים הים השחור הוא דוגמה מ
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בבסיס מארג המזון ובשלבי חיים צעירים, וגרם להתמוטטות הדגה בו. למשל הביומסה של דגי האנשובי )עפיאן( 

 [5-1. ]1993טונות בלבד בשנת  200-ל 1984-טונות ב 204,000-שנתפסו שם ירדה מ

רבות מהן מזכירות שק  –ל מדובר בבעל חיים מרתק. במבט ראשון המסרקניות נראות פשוטות למדי אך למרות הכו

שקוף עטור ריסים. עד לאחרונה הסברה הרווחת הייתה שמסרקניות, כמו המדוזות, פולטות מגופן מזון לא מעוכל 

רך לאחרונה על ידי חוקרים דרך הפה, כלומר פתח יחיד משמש גם להכנסת מזון וגם להוצאת פסולת, אך מחקר שנע

מאוניברסיטת מיאמי, מאוניברסיטת ושינגטון ומהמוזיאון הסמיתסוני לטבע במדינת ושינגטון בארצות הברית מראה 

 שמערכת העיכול של המסרקניות דווקא מורכבת יותר. 

ם בצד המנוגד שני נקבים אנאליי אלא למעשה, למסרקניות אין רק בפתח בודד להוצאת הפסולת, כפי שחשבו בעבר

אל הפה. אף על פי שנקבים אלו כבר היו מוכרים למדע, רק לאחרונה הראו החוקרים כי הם משמשים להפרשות, כמו 

לטרלית, שהתפתחו מאוחר יותר מהמסרקניות. מכאן עולות -תפקידו של פי הטבעת בבעלי חיים בעלי סימטריה בי

-י הטבעת התפתח מוקדם מאוד בקרב בעלי החיים הרבתהיות חדשות בנוגע לאבולוציה של קבוצה זו. אפשר שפ

תאיים, או שמדובר באיברים דומים שהתפתחו בנפרד בתהליך של אבולוציה מתכנסת, שבה תכונה או איבר דומה 

 [6מתפתחים ביצורים חיים ממוצא שונה. ]

יות בשם אף על פי שרוב המסרקניות נראות כמו חלליות הנעות בעמודת המים, יש גם סדרה של מסרקנ

Platyctenida שמזכירה חייזרים מסוג אחר. אלה מסרקניות בנתיות(benthic)  או שוכנות קרקעית, בשלב החיים ,

ממעבדתו של פרופ'  עדה אלאמארו", אומרת הדוקטורנטית "אלה חיות נפוצות, שפעילות בעיקר בלילההבוגר שלהן. 

 בית האנשים, בכללם הביולוגים הימיים, אינם מכירים אותן"."בשל גודלן הקטן, מריוסי לויה באוניברסיטת תל אביב. 

, שנראות כמו תולעים שטוחות החיות על אצות ועל חסרי Coeloplanidaeאלאמארו חקרה מסרקניות מהמשפחה 

חוליות ימיים, בהם אלמוגים וקיפודי ים. בעבודת הדוקטור שלה היא גילתה ארבעה מינים חדשים למדע של 

במפרץ אילת שבים סוף, ותיעדה שלושה מינים של מסרקניות ממשפחה זו שלא נצפו שם קודם  מסרקניות בנתיות

 [7לכן. ]

 
 עדה אלאמארוממפרץ אילת. צילום:  Vallicula multiformis: מסרקנית בנתית מהמין 2איור 
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 'ד"ר ערן ברוקוביץעל אצה במפרץ אילת. צילום:  Vallicula multiformisמסרקניות בנתיות מהמין )משמאל(:  3איור 
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https://link.springer.com/article/10.1007/s12526-015-0362-4


 

 יקו כאןהקל תחילת הגיליוןלחזרה ל

29 

  

...רציתם לדעת על מדוזות אבל פחדתם 

  לשאול...

 אביב-המחלקה לזואולוגיה אונ' תל ,ד"ר צפריר קופליק
 

ור מדוזולוג שדי מחבב את חיות המחקר שלו, זו חוכמה לא גדולה ואפילו די מודה, בת

שחוששים להיצרב,  השנצרבו ממדוזות ולאל הקטנה להמליץ לכל המתרחצים, לאל

, כלומר החליפו את Replace fear of the unknown with curiosityלנקוט בגישה של 

שמופיעה במספרים  אתחיה הזהפחד מהלא נודע בסקרנות... את מי כבר מעניינת ה

עצומים בזמן הלא נכון )עם פתיחת החופש הגדול( ובמקום הלא נכון )דווקא פה, קרוב 

 ?והיא צורבת ומחרבת לנו את העונה הבוערת ,לחוף!!( כשלנו בא רק להיכנס לים

יה, כשהנחיל הראשון מאחורינו, המים לא צורבים ואפשר לשבת ברוגע על יאבל שנ

על  באמת יודעיםנחנו מה א , זה הזמן לשאול:קק" את הפצעיםאבטיח קר ו"לל

 ניות?יהצורבניות הג'לט

 השם 'מדוזה'

נחשים ומבטה הופך את עשוי מתה אחת משלוש הגורגונות ששערה ימקור השם במיתולוגיה היוונית. מדוזה הי

פרסאוס.  ל ידישה נערף עהמתבונן בה לאבן. לא נאריך בסיפורים, רק נאמר שגורלה של מדוזה לא שפר עליה ורא

פעמון )לעיתים  :ראש המפלצת העטוי נחשיםבין ל בינה הדמיון בגלל חיה הג'לטיניתקיבלה הבכל מקרה, את שמה 

 (.1ממנו משתלשלות זרועות ציד או זרועות פה )תמונה ש ,ה'(יקרוי 'מטרי

 

-קטן מולידו צילום של חוטית נודדת צעירה )קוטר המדוזה  ,מתוארת במיתולוגיה היווניתהיא . פסל גינה של דמות מדוזה כפי ש1תמונה 

 ס"מ(. 5
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עם כל הכבוד למיתולוגיה היוונית, שרידים מאובנים של מדוזות )הכוונה להטבעות באבן של אלפי מדוזות שהתגלו 

לפנינו מיליון שנים, הרבה  500בארה"ב בתחילת שנות האלפיים( מגלים שצורת חיים זו קיימת על כדור הארץ לפחות 

 ולפני סיפורי המיתולוגיה.

 קצת ביולוגיה

(, קבוצה טקסונומית המאופיינת בתאים צורבים בגופם של Cnidariaהחיה הקרויה 'מדוזה' שייכת למערכת הצורבים )

ל. והם משמשים את היצורים הצורבניים ללכידת טרף, להגנה ואף לעיכו ,כל חבריה. לתאים אלו מנגנון ירי משוכלל

' ה(, 'מדוזות הקופסScyphozoa(, 'מדוזות הסוכך' )Hydrozoa'הידרתיים' ) :קיימות מספר מחלקות במערכה זו

(Cubozoa( 'ו'אלמוגים )Anthozoa .)לעיתים קרוי 'מטרי הגוף ת הסוכךורוב מדוזב( ה' יהוא דמוי פעמוןumbrella )

משולי הפעמון משתלשלות זרועות ציד  .(oral armsבחלקו התחתון, בדומה לענבל של פעמון, מצויות זרועות פה )ו

(tentacles 3בתמונה  8ושלב  2( )תמונה), שם כמו כן, ו( מצויים איברי חישהrhopalia  וביחידrhopalium )בהם ו

 עיניות ואיברי שיווי משקל.

 

 (cronodon.com מקור:. מבנה גוף אופייני של מדוזה במחלקת מדוזות הסוכך )2תמונה 

חוטית הנודדת. כמו ב ,רכזי או פיות זעירים רבים המצויים בקצותיהן של זרועות פה מסועפותלמדוזה פה אחד מ

משם, דרך מערכת תעלות, , והמזון הנלכד באמצעות תאי הצריבה מוכנס לפה המרכזי או לפיות ומועבר לחלל העיכול

אמצעות כיווץ שרירי הפעמון( ה של המדוזה )ביחומרי התזונה מועברים לכל חלקי גוף המדוזה. למרות יכולת השחי

טורפים  היותןמכיוון שהגורם המכתיב את כיוון תנועתה בימים ובאוקיינוסים הוא זרמי הים. ב ,היא מוגדרת פלנקטון

מיצורים  – ם שונים בגדלים שונים )בהתאם לסוג המדוזה(יהחיים בעמודת המים, המדוזות ניזונות מיצורים פלנקטוני

סנטימטרים. להפתעתם של רוב האנשים, המדוזות הינן רק  כמהועד דגיגונים באורך  קטנים מעשירית המילימטר

מחלקות 3שלב אחד )השלב המיני( במחזור החיים של יצורים השייכים למערכת הצורבים )תמונה  (, ומופיעות בַּ

דת והמדוזה . המדוזות המוכרות ביותר לנו, דוגמת החוטית הנודהומדוזות הקופס ,מדוזות הסוכך, ההידרתיים

מיני(, אך עקב -ארים אלו הוא שלב ה'פוליפ' )שלב המצויה, שייכות למדוזות הסוכך. שלב נוסף במחזור החיים של יצו
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 ת אותםמאוד לזהו הגודלם הזעיר של הפוליפים צמודי הקרקע )עד מילימטרים ספורים( אין הם נראים לעין וקש

 הי המדוזות העצומים הוא יצורים חבויים אלו, הפוליפים. לדוגממקור של כל נחילהבשטח. מעניינת ביותר העובדה ש

 8(, המדוזה השכיחה ביותר במי החופים שלנו, מסוגל לייצר עד Rhopilema nomadicaהחוטית הנודדת )פוליפ 

(. לאחר שהמדוזות הזעירות משתחררות מהפוליפ )בשלב זה כל מדוזה צעירה נקראת 4מחזור )תמונה במדוזות 

מדוזות כל עוד התנאים הסביבתיים  מחזורים נוספים של (, הוא מחדש את עצמו ומסוגל לייצרephyra= 'אפירה' 

ס"מ רבועים עשויים להימצא מספיק פוליפים שיהוו מקור לאלפי מדוזות.  10-מתאימים לכך.  וכך, על מצע בגודל של כ

מטרים רבועים... המדוזות הזעירות ניזונות  הכמצר 'שדה פוליפים' בגודל של יעכשיו דמיינו לעצמכם כמה מדוזות מי

מחקר שנערך בדרום קוריאה על מין בחודשים מסוגלות להגיע לקוטר של עשרות סנטימטרים.  כמהתוך בבגוף המים ו

 יכוליםפוליפים אלו כלומר חלק )!( מאתר המחקר, על רק  –מיליון פוליפים  60-כ – מדוזה אחר נמצאה כמות עצומה

 יארד מדוזות! מיל 6-לייצר כ

בדקו כיצד ניתן ששלב האחראי לגודל נחילי המדוזות הבוגרות הוא שלב הפוליפ הולידה מחקרים מעניינים שהההבנה 

, ידוע כי אחד הטורפים של פוליפים של מדוזות הלשלוט במספר הפוליפים על מנת לבקר את גודל הנחילים. לדוגמ

מצאו  80-במחקר שנערך בשוודיה עוד בשנות ה (.5)תמונה  Coryphella verrucosaא החשופית וה Aureliaמסוג 

נחשבת מנגנון בקרה ביולוגי לנחילי המדוזות העתידיים. היא ולכן  ,פוליפים ביום 200-חשופית אחת עשויה לטרוף כש

 בה הם נמצאים.שכמו כן נמצא כי חילזון זה תלוי בפוליפים ומופיע רק בעונה 

 

 (Fuentes et al. 2011 מקור:מדוזות הסוכך. )של ני . מחזור חיים אופיי3תמונה 
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 (. R. nomadica. שלבים במחזור החיים של מדוזת הסוכך חוטית נודדת )4תמונה 

( טרם שחרורן לגוף המים )בשלב זה ephyraeפוליפ נושא מדוזות זעירות ) ;זמן קצר לאחר היווצרותו יחידמשמאל לימין: שלב הפוליפ ה

שבועות )הצבע הכתום  כמהחוטיות צעירות בנות  ;מ"מ( 5-לאחר התנתקותה )קוטר כיחידה אפירה  ;(strobilaובילה' = הפוליפ קרוי 'סטר

 סרטנים פלנקטוניים מסוג 'ארטמיה'(. –המדוזות הנראה בתוך המדוזות הוא שיירי המזון בו הואכלו

 

 ורפים העיקריים של שלב הפוליפ במדוזות הסוכך.. חשופית זו מוכרת כאחד הטCoryphella verrucosa. החילזון 5תמונה 

 למה צריך מדוזות??

לווים להופעתם של נחילי מדוזות המונים אלפי ומיליוני פרטים הם רבים: פגיעה בתיירות )ריבוי מקרי הנזקים הנ

ובד כצריבה(, פגיעה בענף הדיג )דגה מזוהמת בתאים צורבים, צריבת העוסקים בשליית הרשתות, קריעת רשתות מ

ופגיעה בדגה בדרך של  ,ח ומתקני התפלהוועוד(, פגיעה במתקנים תעשייתיים כתחנות כ ,המדוזות ן שלמשקל

וכפועל יוצא מספר רב  ,תחרות עם מיני דגים שונים על מקורות מזון. כושר הטריפה של מדוזה אחת עשוי להיות גדול

בה שת יציבות המערכת האקולוגית בסביבה ישירה על מארג המזון ולהפר א השפעהשל מדוזות עשוי להשפיע 

 המדוזות נמצאות.  

 

 (.Mola mola( ודג שמש מגובשש )Dermochelys coriacea. שניים מטורפי המדוזות המוכרים ביותר, צב ים גלדי )6תמונה 
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ורים , המדוזות משמשות 'ערי מקלט' צפות ליצהר שכן, והרבה. לדוגממתבר? אתאז האם יש משהו חיובי בחיה הז

שונים כגון דגיגונים וסרטנים. הדגיגונים מוצאים מחסה בין זרועות המדוזה )בדומה לדג השושנון בין זרועות שושנת 

ממנו ניזונים האורחים, לעיתים הם אף ש ,פלנקטון מלבדואילו סרטנים חיים על המדוזה עד הגיעם לבגרות.  ,הים(

מיני דגים ועשרות מיני יותר ממאה קור מזון. כיום כבר מוכרים מגם וכך היא מהווה  עצמה, נוגסים במדוזה המארחת

מרכיב קבוע בדיאטה שלהם. טורפי המדוזות  הןבהם יונקים ימיים, ציפורים וזוחלים, שמדוזות  ,בעלי חיים אחרים

(. טורף 6( )תמונה Mola mola( ודג השמש )Dermochelys coriaceaהמוכרים ביותר הם צב הים הגלדי )

  .נוסף של מדוזות הוא, איך לא, האדם משמעותי

כמזון המדוזות שנים משמשות  יותר מאלףסין ) ןה תפריטןמרכיב מרכזי ב הןבהן מדוזות שהמדינות העיקריות 

. פרט מעניין הוא שהמדוזה 'שלנו', החוטית הנודדת, שייכת אחרותמזרח אסיה -במטבח הסיני(, יפן ומדינות דרום

לשווק את החוטית למדינות אלו לא צלחו  תניסיונון במטבח האסייתי. למרות זאת נחשבת מעדשלקבוצת מדוזות 

 שלא מצא חן בעיני הטועמים...(, אך היד עוד נטויה. ,)מסיבות שונות ומשונות כגון מרקם החוטית

שרק  סגולות – שנים רבות כי למדוזות סגולות רפואיות וקוסמטיות ידוע בנוסף לתפקידן כמזון, במזרח הרחוק כבר

, נמצא כי סוגי הקולגן הקיימים בגופן של מדוזות מתאימים ביותר הלאחרונה החלו להיחקר במדינות המערב. לדוגמ

למדוזות תרומה שלשימושים רפואיים וקוסמטיים שונים, בהם טיפול במחלות פרקים. בנוסף, מחקרים עכשוויים הראו 

הפרשה ופירוק בקטריאלי של הביומסה העצומה של  ,נהמיחזור חומרי תזובדרך של רבה למארג המזון האוקייני 

 נחילי המדוזות לאחר מותן.

, המדוזות מהוות אטרקציה , לדוגמהזרח לפיליפיניםשממ( Palauבניגוד למוזכר על פגיעה בתיירות, בפלאו )

, Mastigiasוג קיימת אוכלוסיית מדוזות מס)אגם המדוזות(  Jellyfish lake בשם(. באגם המוכר 7תיירותית )תמונה 

 ם מהווה מוקד משיכה לתיירים רבים.  יה בתוך נחילי היצורים הג'לטינייושחי ,שצריבתן אינה מורגשת

 

 .פלאוה עם מדוזות באגם המדוזות בי. שחי7תמונה 

 מדוזות בישראל

של המאה הקודמת המדוזה השכיחה ביותר במי החופים של הים התיכון הישראלי היא החוטית  80-משנות ה

נטל של  אחד משלבי מחזור החיים שלה( במיזה אשר נישאה ) ,פסיפית-מדוזה אינדוזו הנודדת. הדעה הרווחת היא ש

החוטית צפונה ומערבה לטורקיה,  התפשטהוהתבססה במזרח הים התיכון. עד כה  ,תעלת סואץבספינות שעברו 

בקיץ האחרון  הגיעומצרים לי התקשורת כי גם דרך אמצענודע לנו תוניסיה. בנוסף למדינות אלו, לסרדיניה ולמלטה, ל

חוטית מופיעים לחופינו עוד חמישה מיני מלבד המבקרת עונתית.  אהחוטית היגם שם וכי  ,נחילים יוצאי דופן בהיקפם
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מהגרים 'לספסיים' )הגיעו למזרח הים התיכון יש חשד שהם ם אינם מינים מקומיים ומה מדוזות סוכך לפחות, חלק

 ץ(.דרך תעלת סוא

 נכון או לא נכון?

יה ברחבי יאם אוכלוסיית המדוזות במגמת עלהא ואחד הנושאים העיקריים השנויים במחלוקת בקהילה המדעית ה

 ן,העולם. איננו יודעים אם השינויים שאנו רואים היום במספר המדוזות הם יוצאי דופן או תנודות טבעיות במספר

יה בטמפרטורת מי הים יעלשמחקרים הראו חלק מהי מאות שנים(. ות על פרקי זמן ארוכים )עשרות ואולסשמתפר

מחקרים אחרים הראו דעיכה  .יה במספר הנחיליםיוכך לעל ,מדוזות )לתמוך בשלב הפוליפ( התרבות יתר שלגרמה ל

 צעיר חקר המדוזות הינו ענףמפני שמשמעית אין, ולו רק -באוכלוסיות של מדוזות החיות במים קרים. קביעה חד

 ל גודל אוכלוסיות מדוזות שונות אינם מספקים.עוהנתונים שבידינו  ,תיחסי

מספר  היום ה הוא האמצעים הטכנולוגיים שבידי האדם.ימספר המדוזות במגמת עליששעשוי ליצור רושם  אחרגורם 

כך הגורם הישיר לושהיה מתקבל עד לפני כמה שנים, מספר עצום בהשוואה ל ואהדיווחים המתקבלים על מדוזות ה

ברשת מספר  יםנצפית על החוף או במים מדווחשכל מדוזה על ש נוצר מצב בשימוש בוהטלפון הנייד החכם.  ...הוא

 מדוזות רב. השמספר  מוטעהרושם  ועלול להיווצררב של אנשים, 

 לסיכום

מדוזה שוחה שצפה ב מיהן מופיעות בדיוק בזמן הלא מתאים. אבל כל שנכון, לא כיף להיצרב ממדוזות ונכון, נראה 

ל לא להתפעל מהיופי המהפנט של המרחפות ו, רחוק ומוגן מתאי הצריבה שלה, לא יכמאחורי הזכוכית באקווריום

אז מה ישארו הרבה אחרינו. יהסיכויים שהן  יםורב ,הג'לטיניות. כך או אחרת, תזכרו שהן היו פה הרבה לפנינו

 בהן. גלומיםהיתרונות ההפתרון? ללמוד לחיות איתן, ללמוד אותן ואף לנצל את 
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  דיג ספורטיבי בישראל
 דייג -אורי בינסטד 

הדייגים הספורטיביים והמגבלות על דיג  איגוד ,בצלילה חופשיתדיג 

 .שלישית ואחרונהכתבה  - ספורטיבי בישראל ובעולם

הדיג  ת.דייג ועם זאת מהנה וממכרלשיטת הדיג המסוכנת ביותר דיג בצלילה חופשית היא 

. (במים עמוקים יותר)לעתים אף  מטרים 20-שעומקם עד כבעיקר בקרבת החוף במים מתבצע 

עבור רבים דיג בצלילה חופשית הוא ספורט ממכר, תחביב מדהים וסוחף, מקום לבריחה ב

מהשגרה לרוגע וניתוק מוחלט מהחיים מעל פני המים וצלילה תוך כדי עצירת נשימה אל תוך 

דים. מצד אחד רוגע מוחלט הכולל נשימות איטיות והורדת עולם של שקט ודממה ומלא בניגו

וחסכוניות, שכיבה על קרקעית הים ללא תזוזה  מדויקותדופק עד לעצירת הנשימה, תנועות גוף 

 התרגשות ואנרגיות גבוהות. ,עם המון סבלנות... ומנגד אדרנלין מטורף

ה כדי להגיע לאתרי הדיג מתבצע לרוב במרחק שחייה מהחוף או עם שימוש בקיאק או סיר

 הדיג מרוחקים.

 טכניקות נפוצות: כמה בדיג בצלילה חופשית 

 דיג חפירות / דיג מערות

שיטה זו מתבצעת בעיקר בסביבה סלעית והצולל 

החופשי משתמש ברובה קצר יחסית ופנס ומציץ 

בחריצים ומערות ומחפש דגי מטרה. שיטה זו מוגבלת 

רוב . צוללמה יחסית לדגי סלע ודורשת מאמץ רב

הדייגים מתחילים את דרכם בשיטה זו כיוון שהיא 

דורשת פחות מיומנות בצלילה חופשית. שיטה זו 

נחשבת גם לשיטה מזיקה יותר מבין שיטות הדיג 

כיוון שהדיג מתבצע בתוך בתי מ ,בצלילה חופשית

אף קיימות מגבלות על דיג לכן הגידול של הדגים, ו

  לם.מדינות בעוכמה בשיטת החפירות ב

 שיטת המארבים

ג יבשיטה זו הדי. מאפשרת לדייג לצוד את כל סוגי הדגים . יתרונה הגדול הוא שהיאשיטת דיג מקובלת ונפוצה ביותר

שוכב חסר תנועה ומחכה שהדגים  גי. הדייבחר לרוב ברובה ארוך ויתמקם בנקודות אסטרטגיות בקרקעית הים

הם נוטים להתקרב לדייג מתוך סקרנות או התנהגות טריטוריאלית. יתקרבו אליו. כאשר הדגים אינם חשים מאוימים 

דגי סלע, דגי חול ודגים פלאגיים. הדייג ימקם את עצמו בקרקעית הים  :בשיטה זו ניתן לתפוס מגוון רחב של דגים

 במיקומים שונים בהתאם לדגי המטרה.

 ד(אורי בינסט דיג חפירות או דיג מערות )צילום:
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מנות ציד, שקט נפשי ורוגע מצד אחד שיטת המארבים טומנת בחובה המון סיפוק אבל דורשת טכניקה מעולה, מיו

ודריכות וחדות מצד שני, יכולת הסוואה ואסטרטגיה טובה, יכולת התמצאות טובה במרחב, תנועה שקטה במים, ניסיון 

 רב לבחירה של המיקומים הנכונים להשכיב את המארבים ובחירת דגי המטרה, סבלנות ועוד סבלנות.

סביבה שקט ורוגע מוחלט כדי לא להבהיל את הדגים השונים, ולאפשר לדגי יג לשדר ליכדי להצליח בשיטה זו על הד

בהם שג יכול לצוד אך ורק את הדגים יהמטרה להגיע לטווח יעיל. שיטת דיג זו נחשבת לאקולוגית ביותר כיוון שהדי

 בניגוד לשיטת אחרות. ,הוא מעוניין והדיג מתבצע מחוץ לבתי הגידול של הדגים

 
 (אורי בינסטד ם )צילום:דיג בשיטת המארבי

 שיטת הגלישה

או במים פתוחים. משתמשים בשיטה  (מטר לפחות 15)שיטת דיג המתבצעת בתנאי ראות טובים ולרוב במים עמוקים 

בה זו רק כאשר יש תנאי ראות מעולים וניתן לזהות את דגי המטרה מפני המים. הגלישה משמשת כטכניקה 

וזה על ידי ברווז שקט מאד ומדויק, ירידה עד לנקודת האיזון מתחת למים  ,ולדג המטרה מבלי להבריח אות מתקרבים

שכן כל תנועה  ,ד ליישוםוונפילה חופשית עד שמתקרבים מספיק כדי לתפוס את הדג. מדובר בטכניקה קשה מא

 מיותרת חושפת את כוונת הצייד ומבריחה את הדגים.

 
 שיטת הגלישה )צילום: אורי בינסטד(

    

  BLUE WATER HUNTING -פתוחים דיג מים 

היכולת של הצולל החופשי  מאוד. בשיטת דיג זו דגי המטרה הם דגים פלאגיים גדולים וחזקים ולכן הדיג שונה וטכני
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זאת מתבצעת בים הפתוח לרוב מעל הדיג הד. שיטת והרי ברור שהדג חזק מא, אינה נמדדת בכלל ביכולת מול הדג

 , פלמידות, אינטיאסים ודוראדו.הנבעיקר דגי טונתפסים ושוניות 

בשיטה זו משתמשים ברובה ארוך וחזק, הרובה חייב להיות קשור בכבל באנג'י חזק למספר מצופים. בכדי למשוך את 

 הדגים משתמשים בפלאשר, דמויי דגים עם מראות היוצרים נצנוץ למרחוק המושכים את סקרנותם של הדגים.

 דגים.ת העל מנת לקרב א (דגים שלמים כמו סרדינים)קים במים כצ'אמינג תיון שזורילעתים גם נעשה שימוש בפ

 אחד החסרונות של השיטה שהיא מושכת גם כרישים.

 
 יג במים פתוחיםד

 בצלילה חופשית בישראלהמגבלות על דיג 

 השחיינים .יםמטר 20-5 אשר לרוב מתבצע בעומק מוגבלים בעומק הדיגבשיטת דיג בצלילה חופשית הצוללים 

הצוללים המנוסים והמיומנים ביותר מסוגלים . מתחת למים המתבצע תוך כדי עצירת נשימה מוגבלים בזמן השהייה

דקות מתחת למים במהלך פעילות הדיג וזה מתאפשר רק בתנאי ים אופטימליים. לרוב עצירת  3-לשהות עד כ

 כל צלילה.שתיים ב-דקההיא הנשימה 

. בשונה ממרבית מדינות הים התיכון אשר נהנים ממים צלולים ותנאי דיג אותמוגבלים בתנאי הים ובעיקר בתנאי הר

 מימות השנה. 20%-כבמימות השנה, בישראל ישנם תנאים לדיג בצלילה חופשית רק  85%-כבאופטימליים 
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 הדייגים הספורטיביים איגוד הקמת

עמותה  -הדייגים הספורטיביים בישראל איגוד  - ISFAהדייגים הספורטיביים החלו להתארגן והקימו את  2015בשנת 

לקדם את הדיג  רשומה ששמה לה למטרה לייצג ולדאוג לזכויות של הדייגים החובבים בכל סגנונות הדיג הספורטיבי,

הספורטיבי למטרת פנאי, לפעול לשמירת הים והדגה ולקידום רפורמה כוללת ושוויונית בממשק הדיג בישראל 

על שיטות דיג חמורות יותר מגבלות על פי מיני דגים וכן מגבלות  ,ת שלל יומי לאדםכמקובל בעולם, הכוללות מכסו

 בדיוק כפי שקיים בכל המדינות המפותחות ובמדינות המתפתחות.  ,הרסניות

 המגבלות על דיג ספורטיבי בישראל
אגף הדיג הציע  2016בשנת  .הדייגים הספורטיביים הם החלוצים של המהלך לקידום רפורמה בתחום הדיג בישראל

הטיל מגבלות ברישיונות הדיג האישיים של , ועדת הכלכלה בכנסת. בנוסףותקנות דיג חדשות שכרגע נידונות ב

בו בזמן מתיר דיג הרסני ולא אך יום במהלך עונת הרבייה,  60הדייגים ואסר על דיג ספורטיבי ודיג חוף מסחרי למשך 

כמו כן מתוכננת השבתת ספינות המכמורת . תות ההקפה בעונה זוספינות המכמורת וספינות רש באמצעותסלקטיבי 

 בחודשי הקיץ. 

שיטת דיג ההקפה נחשבת בעולם לשיטת דיג הרסנית ובמדינות האיחוד האירופי שיטת דיג זו מושבתת מדי שנה 

סחריות אנו סבורים כי נחוצה השבתה של כלל שיטות הדיג המ יום בשנה בחלק מהמדינות. 270יום ועד  150למשך 

התקנות המוצעות אינן פותרות אלא רק ההרסניות אשר אחראיות למרבית שלל הדיג בישראל ויחד עם זאת לצערנו, 

, ויאפשר את הצלת הדגה יעיל. נדרשים תיקונים והתאמות כדי שהמהלך בכללותו יהיה מנציחות את המצב הקיים

 י וניהול יעיל של משאב הים.ימ-הגנה על החי התת -והים התיכון לצורך השגת היעד המוצהר 

לתפיסתנו מפנים את  .איסור גורף על דיג ספורטיבי שבה קיים מדובר בתקדים עולמי שכן אין מדינה בעולם

מרבית . ד משלל הדיג בישראלוהזרקור לכיוון הלא נכון ובכך חוטאים למטרה. הדיג הספורטיבי אחראי לאחוז קטן מא

והדרך המקובלת בעולם לנהל שיטות אלו הוא  ,סלקטיביות-המסחריות הלא שיטות הדיגבבצע תהשלל והנזק לדגה מ

 השבתה בחודשים מסוימים.ב

 המגבלות על דיג ספורטיבי בעולם

ספורטיביים הם שומרי הסף של הדגה הלדברי איציק בר סימן טוב מאיגוד הדייגים הספורטיביים: בכל העולם הדייגים 

ן פוגעות באיכות הסביבה ולא משמידות את הדגה. אנו יודעים לצאת עם והסביבה. שיטות הדיג הספורטיביות אינ

דייגים ספורטיביים הם דייגים סלקטיביים  .ות הבחנה בין המינים שאנו תופסיםהשלל הרצוי באותה עת ויודעים לעש

 ורבים מהם אף משחררים את הדגים שתופסים.

 Minimum(, אורך מינימום )Bag Limitמי לאדם )במסגרת תקנות הדיג שאנו מבקשים יש להחיל מגבלות שלל יו

Size לפי מיני דגים, יש להחיל מגבלות ספציפיות על מיני דגים רגישים לדיג וכן יש להטיל איסור דיג על דגים )

חודשים בשנה. מעבר לכך יש לאפשר לדייגים ספורטיביים  3ממשפחת הדקרים במהלך עונת הרבייה שלהם למשך 

דשים בשנה כפי שנהוג בכל העולם. בנוסף על כך על מדינת ישראל לאמץ את מגבלות הדיג חו 12להמשיך לדוג 

אשר גורמות את עיקר  ,סלקטיביות-הנהוגות באיחוד האירופי על צי הדיג המסחרי אשר דג בשיטות הרסניות ולא

ם. כיום איגוד הדייגים , איטליה ושאר מדינות העולכפי שקיים בתורכיה, מצרים, יוון בדיוק ,הנזק להתחדשות הדגה

 מישורים לקידום תקנות טובות יותר לים ולדייגים. כמההספורטיביים פועל ב

 www.isfa.org.ilהשתתפו בהכנת הכתבה: חברי איגוד הדייגים הספורטיביים בישראל 

http://www.isfa.org.il/
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  2017ביובליץ  –סקר האביב הימי 
 ימית, חטיבת המדע, רשות הטבע והגניםד"ר רות יהל, אקולוגית 

בתחילת יוני התקיימו ארבעה ימים מאומצים של סקר האביב של השמורות הימיות בים התיכון 

הביובליץ הימי. את הסקר ביצעו יותר מחמישים ביולוגים ימיים וסטודנטים מכמה מוסדות:  –

ניברסיטת תל אביב, מהמחלקה לזואולוגיה וממוזיאון אוספי הטבע על שם שטיינהרט באו

וכמובן מרשות מאוניברסיטת חיפה, מחקר ימים ואגמים לישראל, מהמשרד להגנת הסביבה 

  .הטבע והגנים

, והשנה הוא התקיים בפעם השנייה. 2015-סקר הביובליץ מתוכנן להתקיים כל שנתיים. לראשונה התקיים הסקר ב

ת בסיס נתונים מדעי שישמש לקבלת החלטות השנה קיבלנו מענק נדיב מקרן המממנת את הסקר, לשם יציר

 הקשורות לשמירת טבע בים התיכון. 

בשנה שבה מתבצע הסקר נערך דיגום של השמורות הימיות במרכז ובצפון הארץ בעונת האביב ולאחר מכן בעונת 

הן ישנה הסתיו. הסקר מבוסס על תצפיות ורישום תוך כדי צלילה בנקודות מסוימות במים, והוא נעשה בשמורות שב

בעיקר קרקעית סלעית, המאפשרת לנו לראות ולספור את הדגים בקרבת הקרקעית, ואת בעלי החיים והאצות 

הבונים, -הצומחים עליה. באופן זה מתאפשר לסקור את השמורות הימיות ממרכז הארץ עד צפונה: שמורות גדור, דור

רוכז אחד, ובו נדגמים גם אתרי ביקורת דומים אכזיב. כל שמורה נדגמת במהלך יום עבודה מ-שקמונה וראש הנקרה

לשמורה המצויים מחוץ לגבולותיה. כל צולל מבצע שתיים או שלוש צלילות דיגום ביום. בסך הכול בוצעו בארבעת ימי 

 צלילות!  240הסקר האחרון 

קודות הדיגום ואת נסו לדמיין את כמות ציוד הצלילה, מכלי האוויר, בקבוקי המים, הסירות שמסיעות את הצוללים לנ

ארוחת הצהריים שמחכה לצוללים הרעבים על החוף, ותבינו על איזה מבצע מורכב מדובר כאן! מובן שבסוף הצלילה 

ואיסוף הנתונים, העבודה רק מתחילה... אז יש להעביר את הנתונים לקובץ נתונים אחד ששותפים לבנייתו עשרות 

הנתונים, לערוך מבחנים סטטיסטיים, להסיק מסקנות, ולהעמיד משתתפים, יש לשמר דוגמאות שנאספו, לעבד את 

 אותן בפני אנשי הרשות ומקבלי ההחלטות במוסדות התכנון, החקיקה, ועוד...

מראים שההבדלים בים בין העונות גדולים מאוד וניתן לראותם במיני הדגים,  2015נתונים שנאספו בסקר שנת 

של אצות ושל שוכני קרקעית כגון חלזונות שונים. כמו כן התגלו הבדלים בין  בכמויותיהם ובגודלם, וכן בהופעה עונתית

חברות בעלי החיים והצמחים המצויים בשמורות הטבע לאורך קו החוף כשעושר המינים בצפון היה הגבוה ביותר. 

תי הגידול אכזיב, שהיא שמורה ימית גדולה, עמוקה ומגוונת מבחינת ב-מצאנו גם ששמורת הטבע הימית ראש הנקרה

המצויים בה, וגם מפוקחת ונאכפת במשך שנים רבות, מתפקדת היטב כשמורה ימית. בשמורה זו ניתן למצוא יותר 

דגים לעומת אזורים דומים מחוצה לה, בעיקר ממינים מבוקשים ומסחריים )במיוחד דקרים(, וכן ניתן למצוא בה יותר 

 באצות השטח כיסוי הדיגום אחוז עונות ל יותר של מיני דגים. בשתידגים גדולים, בוגרים ומתרבים, ומגוון תפקודי גדו

 גבוה הספוגים היה כיסוי הביקורת, ואילו אחוז הבונים מבאתרי-ודור אכזיב-הנקרה ראש בשמורות יותר היה נמוך

 .הביקורת מבאתרי הבונים-ודור אכזיב-הנקרה ראש בשמורות יותר

ראש הנקרה היה פקח ימי ייעודי, בסקר האביב כבר היה פקח פעיל , שרק לשמורת 2015-שלא כמו הסקר שנערך ב

הבונים. לאחרונה, עם היבחרו של פקח ימי למחוז מרכז, -בשטח יותר משנה גם בשמורות חוף הכרמל, שקמונה ודור
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 מקבלת גם שמורת גדור תשומת לב מהים ומהיבשה. 

 בתוצאות הסקרים הבאים! אנחנו מקווים לראות את התגברות פעולות הפיקוח והאכיפה בים

תודה גדולה לכל המשתתפים והתומכים בסקר. העבודה המאומצת וההשקעה הרבה של המשתתפים אפשרה לבצע 

ולהשלים את התוכנית המורכבת שלו, ולקבל תמונה עדכנית על מצב הים והשמורות, והכול ברוח טובה ובשיתוף 

 פעולה.

ומו של המבצע: ליעל שמואלי ולרונה נשר על ההכנה והגיבוי תודה מיוחדת לאנשי רט"ג שבזכותם התאפשר קי

קן ממרכז ההצלה לצבי ים שעל  במטה, לעוגן ליכט ממחוז צפון, לנוי שפירא ולרז נחתומי ממחוז מרכז, ולגסטון

המנהלות, לאיל מילר, רותם שדה ואלכס גלעדי הפקחים הימיים שארגנו, אירחו ופיקחו היטב גם על הימים האלה, 

נון, בן רוזנברג ועמית דולב שדגמו, לשקדי, ניסים וסיימון שבאו להתרשם, להאיר -ד מאס על היום בגדור, לגיל בןלאוה

 ולתמוך, וכמובן ליגאל בן ארי שניצח על התזמורת המורכבת הזו! 

 להתראות בסקר הסתיו!

 

 
 2017ביובליץ 
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 שיר על ים
 הפינה של סיגל קצף

  החוף על פגישה

 היימן נחום לחן: ונתן;י נתן מילים:

 החוף אל בלחש ניגש הים

 כרשת כזאת פגישה אולי זוכר אתה

 לחות אישה שערות של פזורה

 הגשר מראש חכה השליך אחד דייג

 דומם עלו אז

 הים גאות עם

 השפל עם וצללו

 ,האנחות הגאות, השפל,

 האשל גזעי תוגת המלבין המלח

 בחוף לוקטים הקונכיות שולי

 נואשת אהבה של טרופה שחפים קינת

 ...דומם עלו אז

 החוף מן בלחש נפרד הים

 לגשת שוב יךיאל ירצה אולי מחר

 המלוחות שפתייך החול, גומת

הרשת אותה אישה אותה דייג אותו

 

 

 

 

  

 צילמה: סיגל קצף 
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 עד כאן להפעם

 נתראה בגיליון הבא

 חברי מערכת העיתון:

 עיצוב גרפי – אורית שטיינפלד, מיכל סיקאלי ועדי לוזון

 מדעית הכיער – יהלד"ר רות 

 עריכה מדעית כתבות מפרץ אילת –ר אסף זבולוני ד"

 יעוץ בהנגשהיסיוע ו – סיגלית כהן

 עריכה לשונית – ונועה מוטרו פדןענת 

 , עימוד והנגשהעריכה – יערה שיריזלי

 עורך ראשי – יגאל בן ארי

 

 


