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דבר המערכת
"מן הנעשה במשק"...
שלום לכולם,
חורף יוצא דופן מגיע לסיומו ,המים מתחילים להתחמם ,עונת הרבייה בים התיכון מתחילה וגם עונת הרבייה של האמנונים
בכינרת .בחודש האחרון עסקנו בסקר השמורות הימיות בניצוחה של ד"ר רות יהל והשותפים הקבועים ,ולראשונה
השתתפו בסקר פקחי היחידה הימית ותרומתם הורגשה היטב.
בימים אלו אנחנו מסכמים שנה להקמת היחידה הימית ויחד עם תחושת סיפוק גדולה מהעשייה הרבה אנו רואים גם את
הבעיות שטרם נפתרו ,ובעיקר את העבודה הרבה שיש בשמירה על המשאב היקר והמיוחד הזה שנקרא הים התיכון.
עונת הרבייה  -השקענו מאמץ הסברתי משמעותי מתוך רצון לגייס את הציבור ובעיקר את הדייגים לשמור על איסור הדיג
בעונת הרבייה :במעגנות ובחניות הדיג נתלו כרזות ,הודעה פורסמה בתקשורת ,הסבר מקיף ומקצועי מוצג בחלקו הימי של
אתר הרשות ( ,)https://www.parks.org.il/sea/וכל דייג קיבל מסרון לטלפון ובו כל החומר .לצד זה אנו משקיעים מאמץ
רציף של נוכחות ופיקוח ביום ובלילה בכל אזורי הדיג וסביב שמורות הטבע על מנת לוודא שמירה על התקנות ,ואנו מלאי
תקווה שנזכה בשיתוף הפעולה של כולם מתוך הבנת המטרה המשותפת.
עונת הטונות אף היא נפתחה ודייגי ה"לונג ליין" כבר עושים את דרכם הרחק מחוץ למים הריבוניים שלנו בתקווה להעלות
בחכתם את טורף העל המרתק הזה ,שנקרא טונה כחולת סנפיר.
עונת הכרישים ,המתרכזים באזורי תחנות הכוח ,על סף סיום ,ועם התחממות המים יעזבו אחרוני הכרישים את אזור
החוף ויחזרו רק בנובמבר .השנה פעל לראשונה פקח (איתי שנרצלר) בשפך נחל חדרה והוא ליווה את כל עונת הכרישים.
איתי עשה עבודה קשה וטובה בליווי מבקרים ,דייגים ,צוללים ,שייטים ,ועוד.
העונה תויגו שוב מספר רב של כרישים על ידי תחנת המחקר של מוריס קהאן ,חלקם בתגים אקוסטיים וחלקם בתגים
לווייניים.
עונת ההטלה של צבי הים בפתח ומאמצע מאי יחלו הסריקות לאיתור הקינים לאורך חופי ישראל.
עונת הרחצה גם כבר נפתחה
ובאווירה זו ,כנראה ,כתב מאיר אריאל:
זרעי קיץ
נישאים ברוח
מעירים זיכרונות
מעוררים ערגונות
זרעי קיץ באים בנחיריים
ורומזים איזה קיץ
הולך להיות –

בוקר אחד פתחתי חלון
ותכף הריח לי דק מן הדק
קיץ מסוג שהיה כאן כבר פעם
אמרתי בא קיץ – קיץ חזק.

עד כאן להפעם ,נתראה בים.
יגאל
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פינת המושג הימי
מחלת הדקומפרסיה
מחלת הדקומפרסיה ( DCSהמכונה גם מחלת הפחתת הלחץ) נגרמת כתוצאה משינוי המסיסות
של גזים אינרטיים (בעיקר חנקן) ברקמות הגוף עם השינויים בלחץ הסביבה.
מחלת הדקומפרסייה התגלתה לראשונה בשנת  ,1840בכורי פחם שעבדו במכרות שהיו נתונים בלחץ אוויר גבוה.
בתחילת המאה ה ,20-פיזיולוגים החלו ללמוד את התופעות שנתגלו גם בצוללים .הם מצאו כי אדם יכול לספוג כמות
מסוימת של חנקן תחת לחץ לפני שבועות נוצרות בדם .אם צולל עולה מהר מדי מצלילה ,החנקן עובר ממצב מומס למצב
של בועיות הזורמות בדם ,ויכולות לחסום את זרימת הדם .כדי ללחום במחלת הדקומפרסיה ,הצי הבריטי פיתח את
טבלאות הצלילה הראשונות ,שאחריהן באו טבלאות הצלילה של הצי האמריקאי .הטבלאות מראות כמה חנקן הגוף צובר
לאחר כל צלילה .בטבלאות משתמשים כדי לתכנן צלילות באופן בטוח ,על ידי קביעה מראש של עומק הצלילה ומשכה.
מגבלות אלה ידועות בשם "פרופיל צלילה" .מחלת הדקומפרסיה עלולה להיגרם בעקבות שהייה באזורי לחץ גבוה ,כדוגמת
מעמקי הים (או מכרות עמוקים) .ככל שמעמיקים בצלילה עולה הלחץ על רקמות הגוף וגורם לעלייה בכמות הגז שיכול
להיות מומס בהן.
שני מצבים עיקריים עלולים לגרום לתסמיני הדקומפרסיה :עלייה מהירה ולא מבוקרת מעומק הים אל פני המים ,ושהייה
ממושכת במעמקים .שני מצבים אלו גורמים לרוויה של חנקן ברקמות הגוף .עודפי החנקן אינם מספיקים או אינם יכולים
להתפנות מהגוף ,והחנקן מופרש בעודף לדם או משתחרר בלחץ בצורת בועיות ,העלולות לחסום כלי דם ולמנוע אספקת
חמצן.
טיפול ראשון במחלת הדקומפרסיה הוא מתן חמצן בריכוז של  .100%החמצן מזרז את פינוי החנקן מהדם .בהמשך נפגע
הדקומפרסיה מוכנס לתא לחץ בו בתהליך מבוקר מגדילים את הלחץ באופן המדמה את העומק הגבוה ביותר בו שהה
הצולל.
הדרך למנוע פגיעת דקומפרסיה היא תכנון נכון של הצלילה הכולל עלייה מבוקרת.

Photo by Chris King on Unsplash
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פיקוח ואכיפה
היזהרו מחיקויים Paper Park ,לפניך
מאת :איל מילר ,מנהל מרחב ים ,מחוז צפון

מילים כמו "טבע"" ,שמירת טבע" או "שמורות טבע" נעימות מאוד לאוזן ומעוררות בנו בדרך כלל
אסוציאציות חיוביות שקל מאוד להזדהות איתן .בימינו קל עוד יותר להתחבר לתמונות של הרים,
יערות ,נהרות ,ימים ,ושל נופי שטחים פתוחים ורחבים ללא הפרעות או טביעות אצבע גסות של
האדם המודרני .אחרי שדמיינו כמה מקומות כאלו שביקרנו בהם או שאנחנו מתכננים או חולמים
לבקר בהם ,בואו ננחת על קרקע המציאות הפחות סימפטית של העולם המערבי בכלל ושל ישראל
בפרט.
שמירת טבע דורשת הקרבה ,וההקרבה הראשונה היא קרקע – פיסת שטח בעלת פוטנציאל להפוך לאזור מגורים ,למרכז
מסחרי ,אולי לאתר עם אטרקציות של צניחה ,בנג'י או כל דבר שיהפוך לנכס מניב כסף ,מספק מקומות עבודה ומניע את
השוק ,שכולנו חיים ממנו .הרבה פעמים הפוטנציאל המסחרי של שמורות טבע נוטה להיות נסתר ,כלומר אף אחד לא יכול
להבטיח ששונית אלמוגים או עדר פילים יפיקו כסף וייתנו שירות לאדם .לכן על אף הצליל הנעים של צמד המילים "שמורת
טבע" ,כשמוגשת לוועדות התכנון בישראל תוכנית לשמורה – אם שמורה יבשתית ואם שמורה ימית – ההתנגדויות לא
מאחרות להגיע ,ורובן מונעות על ידי אחד הסמים הנצרכים ביותר בשוק :כסף!
כאשר אנו בוחנים חלק מהשמורות הימיות באירופה ,למשל ,אנחנו מגלים שבעת ששמורות אלו הוכרזו נחתמו הסכמים בין
ארגוני הדיג לבין המדינה ,ומוסכם בהם שחלקים מהשמורה יותרו לדיג בחלק מהשנה או שכלל שטח השמורה יותר לדיג
לתושבים המקומיים או שיינתנו היתרים כאלה ואחרים .כששמורות כאלו נבחנות במבחן השמירה – על מגוון המינים ,על
גודל המינים ועל תפקוד בית הגידול – מתגלים לפעמים ממצאים המעידים שהשטח המוכרז כשמורה מתפקד בדיוק כמו
השטח השכן לו ,שאינו שמורה.
המושג ( Paper Parkשמורת נייר) צמח בדיוק משמורות טבע כאלו – שמורות שלמעשה אינן נותנות הגנה לבתי הגידול
ולמינים ש עליהם הן אמורות לשמור ,או בגלל תכנון לקוי שאפשר פעילות של נטילה ממשאבי השמורה (דיג ,ציד ,כריתות
עצים ,קציר ביצי צבי ים ,וכו') או בגלל היעדר ניהול השמורה והיעדר אכיפה.
לשמחתנו הרבה בישראל חוק שמורות טבע וגנים לאומיים מגדיר שמורת טבע בצורה הפשוטה והברורה ביותר – חי,
צומח ודומם מוגנים בשטח השמורה .כך מצד אחד הדבר מאפשר לרשות הטבע והגנים ,הגוף האמון על ניהול שמורות
הטבע בישראל ,לשמר שטחים המוגדרים שמורות טבע בצורה אופטימלית ,ומצד שני הגשת תוכניות לשמורות טבע
יבשתיות וימיות מעוררת לא מעט התנגדויות בקרב גופים סמוכים לשטח השמורה המתוכנן ,בדיוק בגלל ההגנה המיטבית
שהחוק נותן להן.
הדילמה שעימה מתמודדת רשות הטבע והגנים בתכנון שמורות היא האם לאפשר פעילויות פוגעניות בשמורה או בחלק
ממנה על מנת לעבור בהצלחה את הליך התכנון ,שבסופו תתווסף לנו שמורת טבע ,או האם להיות נאמנה לעקרונות
שמירת הטבע האמיתיים ,הדורשים שטח גדול ,ניהול ,אכיפה נוקשה וזמן על מנת לאפשר שמירת טבע אמיתית? אם
שואלים אותי ,אני מעדיף מעט שמורות ששומרות על הטבע ולא הרבה שמורות שיישאו את הכינוי המעליב .Paper Park
אז כמו שנכתב בהתחלה ...היזהרו מחיקויים ותמשיכו לחלום על נופים רחבים ופתוחים .זה ירחיק אתכם מהרופא.

לחזרה לתחילת הגיליון הקליקו כאן
5

שיטות דיג בכנרת בין חוקי ללא חוקי
מאת :אלדד איתן ,פקח דיג בכנרת

הדיג בכנרת קיים זה אלפי שנים בשיטות שונות ומגוונות ,מכלי שיט ומהחוף ,למסחר או לצריכה
עצמית .העדות הראשונה המוכרת לנו לצריכת דגים מהכנרת היא "נס הלחם והדגים" בתקופת
ישו .היום כל מבקר במסעדות של טבריה יבחין בצילומים בני מאה שנים ויותר של ימת הכנרת
וברובם נראים דייגים.

דייג בכנרת (צילום :אלדד איתן)

עם הקמת היחידה הימית של רט"ג בכנרת ,המונה שני פקחים וסירת פיקוח ,למדנו שבכנרת אין מכמורתנים או דיג
בשיטת שארק ,ופרט לספינת הדיג של קיבוץ עין גב ,שהדיג ממנה נעשה עם רשת הקפה ,הדייגים המקצועיים דגים רק
בשיטה של רשתות עמידה .לעומת זאת הדיג הלא חוקי נעשה בשיטות ובאמצעים רבים .בדרך כלל הדייגים מגיעים מכפרי
הגליל עם רדת החשכה או לפנות בוקר .חלקם מסליקים את הציוד בעשבייה הסבוכה וחלקם סוחבים ברגל את הציוד –
רובו רשתות עמידה בעלות גודלי עין משתנים ובאורכים וגבהים שונים.
הדייגים הלא חוקיים מגיעים עם ביגוד מקצועי ופנסי ראש ופורשים את הרשתות במים .חלקם (הוותיקים והמקצועיים)
עובדים בחושך מוחלט ופשוט פורסים את הרשת ,מחכים מספר שעות ומושכים אותה מהמים .אחרים דגים בשיטת גריפה
ועושים כ 5-4-סיבובי גריפה .שיטת דיג לא חוקי אחרת היא דיג בצלילה עם מכלים או בצלילה חופשית ,וכלי הדיג הוא...
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פנס .בשיטה זו הדייגים (בדרך כלל שניים) מגיעים למקומות מסוימים בכנרת וצוללים עם פנס ימי חזק .דגי המושט
נמשכים לאור הפנס ומגיעים עד למרחק של סנטימטרים ספורים מהדייג ואז הוא תופס אותם בידיים ,פשוטו כמשמעו.
באחד המקרים תפסנו דייג שדג בשיטה זו ושללו היה  81ק"ג דגי אמנון.

שלל דיג שנתפס אצל צוללן (צילום :אלדד איתן)

חלק מהדייגים הלא חוקיים בכנרת דגים לצריכה עצמית וחלקם מתפרנסים ממכירת שלל הדיג כפרנסה שנייה .את הדגים
הם מוכרים לחנויות או לאנשים פרטיים בשיווק מפה לאוזן ובהזמנות מראש.
בעונה שדגי הקרפיון מגיעים לסבך הסוף והאשלים בכנרת ניתן לראות תאילנדים רבים מגיעים לדוג עם צלצלים ומלכודות
שונות ומשונות .לאחרונה אף נתקלנו בשני דייגים דגים בעזרת דליים ופנסי ראש בשיטה לא מוכרת לנו .הדייגים לימדו
אותנו את השיטה וציינו שלמדו אותה מהתאילנדים.
בסוף החורף המצב מחמיר
קשה מאוד להתמודד עם תופעת הדיג הלא חוקי בכנרת ,במיוחד בחודשי סוף החורף .בסוף החורף מפלס המים עולה
וחופים שלמים נעלמים ,כי המים מגיעים לצמחייה .במצב זה הדייגים לעיתים קרובות עומדים צמוד לעשבייה או בתוכה
וקשה לנו לראות אותם – גם מתצפיות מהחוף וגם מהים – לכן אנו נעזרים במכשירי ראיית לילה תרמיים ועורכים סיורים
רגליים ורכובים בשעות ובמקומות המועדפים על הדייגים .בתחילת העבודה בכנרת הרבה מהדייגים הלא חוקיים לא ידעו
כלל שהם עוסקים בדיג לא חוקי .היום כולם מכירים את החוק ואת התקנות והמקרים שבהם הדייגים בורחים כשאנו
מגיעים למגע עימם התרבו מאוד.
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כחלק מהאכיפה אנו עורכים סיורים במשך היום במקומות המועדים בשיחים ומחפשים את הציוד המוסלק ,בעיקר רשתות
דיג ,אבל גם ציוד משלים כמו שקים לאכסון דגים ,קלקרים ,סכינים וארגזי פלסטיק לשיווק דגים .סך הרשתות שאספנו,
שהיו מוסלקות בשיחים ושימשו לדיג ,מגיע לכ 3,000-מטר.

רשת דיג שהוחבאה בשיחים ונמצאה (צילום :אלדד איתן).

הפתרון הוא שיתופי פעולה
סביב הכנרת יש רבים שעובדים בלילות ,כגון בעלי חופים ,שומרים ,בעלי מסעדות ,חקלאים ,ועוד .עם חלקם יצרנו יחסי
עבודה של ידידות והם מודיעים לנו כשהם נתקלים בכל דבר חשוד .שיתוף פעולה זה הביא להרבה מאוד תפיסות ולהבנה
של מסד הדיג הלא חוקי.
החיכוך הגדול בין הדייגים המקצועיים לדייגים הלא חוקיים הביא לא אחת לאלימות בין הדייגים או לגנבת ציוד הדדית.
מרגע כניסתנו לתפקיד ביקשנו מהדייגים המקצועיים שלא יעשו דין לעצמם וייתנו לנו לטפל בבעיה .לקח לנו זמן לרכוש את
אמונם – היינו צריכים להראות תוצאות מהר מאוד ולתת מענה מיידי לכל מקרה שבו הגיע דיווח מדייג מקצועי על דייג לא
חוקי – אך משעמדנו בזה והדייגים המקצועיים ראו אותנו מגיעים ותופסים את הדייגים הלא חוקיים ומחרימים מהם את
הציוד ופותחים בהליך משפטי ,רכשנו את אמונם .היום חלק מהדייגים המקצועיים אף מדווחים לנו שהם מרגישים ירידה
גדולה עד הפסקה מוחלטת של דיג לא חוקי באזורים שבהם הם דגים.
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מיומנו של פקח
מאת :דוד חלפון ,פקח ימי אזור אשקלון

"ים ,כבר כמה ימים מוקפים במים גדולים ,לא ידועים ,עוצמתיים ,בלי תחזית ברורה קדימה ,הרים
של עננים אפורים .הים זז ,הרוח עובדת ,אנחנו בדרך…"
זיכרון הפלגה מניו זילנד לממלכת טונגה .סוף העולם .הכול עוצמתי וגדול ברמות אחרות,
אלבטרוסים ענקיים באופק ,לובסטרים בהישג יד ,כרישים שחומדים אותך או בעצם את השלל
שאתה מחזיק ביד (אתה לא באמת מעניין אותם )...אי שחוצים אותו ברגל בזמן השפל ...שוניות
אלמוגים מרהיבות ...איש זקן בלי יד שמארח אותי ,נכנס לים ומוציא ארוחת ערב בהזמנה מראש...
עולם אחר ,כמעט מושלם.
למעשה מצב הימים והאוקיינוסים בעולם רחוק ממושלם .הים הפך מבחינת רבים לחד-פעמי – הן מבחינת הזבל שאנחנו
משאירים מאחורינו ,תרבות הצריכה הגדלה ללא הרף ,חיפוש מקורות אנרגיה ,והן מבחינת שיטות דיג לא סלקטיביות,
זיהומים שונים ,ועוד.
"אבל יש מלא דגים בים"  -האומנם?
חשוב להבין :שיטות הדיג משתכללות ועמל העבודה גדל ,וזה משטה בנו .אוכלוסיית העולם הכפילה את עצמה ב50-
השנים האחרונות והיא עתידה להכפיל את עצמה שוב בתוך  30שנה .אוכלוסיית היצורים הימיים לא מכפילה את עצמה
באותה מידה ולכן היא קורסת ,וכמות מינים בלתי נתפסת של מינים איננה עוד ולעולם לא תשוב.
נתונים מהעולם מראים שאפשר גם אחרת.
חייבים פיקוח ימי!
הפיקוח על הדיג בארץ בא לתת מענה למצב מטריד בגזרה המקומית שלנו ,בשכיית החמדה של מי שחי פה ,של מי שזה
התחביב שלו וכן של אלו שזהו מקור הפרנסה שלהם.
נכון לקח זמן ,הרבה זמן ,אבל אנחנו פה עכשיו כדי לחולל שינוי ,פוקדים את הים ואת הרצועה החופית בקביעות ,מפקחים,
מראים נוכחות ,מסבירים ואוכפים כשצריך .אנו למדים כל הזמן; את שיטות הדייג השונות ,את הים והסביבה החופית ,את
אנשי הים .הרבה קשרים חדשים ,הרבה מידע משמעותי ,הרבה שיתופי פעולה ,בעיות מורכבות שאנו שואפים לפתור.
כל יום ,כל יציאה לים ,כל מפגש משמעותי עבורנו ועבור המשימה .אנחנו צריכים להבין שכל זה לא מובן מאליו .אם כל
אחד מאיתנו ייקח אחריות ,יפעל ויתאמץ באמת ,נשנה את פני העתיד לבוא ונחיה בעולם שטוב לחיות בו ,עולם עם חיים –
ביבשה ,בשמיים וכן ,גם בים.
השינוי הוא הכרחי בשבילנו ובשביל הדורות הבאים שלנו ושלהם – של היצורים שחיים במים ,של אלו שנותרו ,של אלו
שגם להם מגיע להישאר בעולם הזה ,עולם שכולנו אוהבים כל כך ,עולם שהוא מפעל אחד ענק של תזמון ויחס ששום כוכב
אחר לא זכה בו.
לגמרי במקרה:
אני כותב את הדברים כשברקע 10 ,מטרים ממני מבוצעת נתיחה של דולפיננית מצויה שנפלטה אל החוף ומתה עם פיסת
רשת דיג תקועה לה בפה.
המנתחים הם מחמל"י ומעבדת טורפי-העל של תחנת מוריס קאהן לחקר הים .מטרתם היא לאסוף דגימות ולשפוך אור על
המעט שאנו יודעים על הביולוגיה של טורפים אלו.
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דולפיננית מצויה שנפלטה אל החוף ומתה עם פיסת רשת דיג תקועה לה בפה (צילום :דוד חלפון)
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פינת התכנון
עדכוני תכנון מאגף התכנון הארצי
מאת :ניר אנגרט ,מנהל אגף תכנון

שמורות טבע ימיות
שמורת טבע ימית ים אבטח – הרחבה
הוועדה המחוזית החליטה להפקיד את התוכנית כבר לפני מספר חודשים בתנאי שייעשה תיאום עם משרד החקלאות
(אגף הדיג) .התיאום טרם הושלם הואיל ולא הגענו להסכמות ,והתוכנית ממתינה לדיון בוועדה לשמירה על הסביבה
החופית.
שמורת טבע ים ראש כרמל
הוועדה המחוזית החליטה להפקיד את התוכנית כבר לפני מספר חודשים .התוכנית נדונה ואושרה בוועדה לשמירת
הסביבה החופית למרות התנגדות של כמה חברי ועדה.
על ההחלטה לאשר את השמורה הוגשו עררים של דייגים .לאחרונה הערר נדחה .התוכנית הופקדה להתנגדויות.
סדנאות למקבלי החלטות
התקיימה סדנה נוספת למקבלי החלטות ,שלישית במספר .בסדנה מסבירים בין השאר על חשיבות שמורות הטבע הימיות,
על נושא הדיג ,על ניהול וניטור שמורות ימיות ,וכו'.
את הסדנה ארגן אלון רוטשילד במסגרת הפרויקט המשותף עם החברה להגנת הטבע.
לסיכום ,עשינו כברת דרך למימוש החזון שלנו לקידום השמורות הימיות ,אולם לפנינו עדיין כמה תהליכים תכנוניים ואולי
אף משפטיים עד שנוכל להודיע על הכרזת השמורות .אי ההסכמה העיקרי נותר על הדיג.

גנים לאומיים ימיים
בשנת העבודה  2019קבענו עם מחוזות צפון ומרכז יעד מרכזי :קידום שני גנים לאומיים ימיים בהתאמה למסמך המדיניות
שלנו לגנים לאומיים ימיים (נמצא באתר).
הגנים שיקודמו הם פלמחים וקיסריה .שני הגנים שונים מאוד זה מזה באופי שלהם .יהיה מעניין.

מרינות/מעגנות
המדינה מקדמת תוכנית מתאר ארצית למעגנות .אנו בוועדת ההיגוי והנציג הוא יהודה רייך.
התוכנית מציעה להקים מרינות חדשות בדגש על הכנסת שימושי חינוך ימי ויצירת חזית ים עירונית .כמו כן התוכנית
ממליצה להרחיב מרינות קיימות ולייעל את השימוש בהן .לאחרונה התקיים כנס שיתוף ציבור להצגת המתווה המתגבש.
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מעגן הקישון בחיפה (צילם :עדי וינברגר)

פינת ים סוף
מחוז אילת השלים את עריכת מסמך המדיניות של רט"ג למפרץ אילת .מדובר במסמך רחב יריעה ומקצועי מאוד שהכינו
רותי נשיץ ,אסף זבולוני ואסף הברי .המסמך הוצג גם במועצה הארצית לתכנון ובנייה ברקע ההחלטה לעדכן את תמ"א 13
באזור אילת.
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פינת המציל
עלייה באנרגיית הגלים בעקבות ההתחממות הגלובלית
מאת :ארי בל

כמציל וכגולש בשנים האחרונות אני חש שיש יותר גלים בים .לעיתים אני מתבדח עם חברים
גולשים שהנה ,יש גם ברכה בהתחממות הגלובלית ,אם התוצאה שלה היא יותר ימי גלישה...
לאחרונה נתקלתי במאמר שעוסק בנושא זה בדיוק – "עלייה באנרגיית הגלים כתוצאה
מהתחממות האוקיינוסים" .המאמר מחזק את ההשערה שיש קשר בין ההתחממות הגלובלית
ליותר ימי גלישה.
התחממות האוויר גורמת לו להתפשט ולהיות יותר בתנועה .תנועה של אוויר משמעותה רוח.
גלים בים נוצרים מרוח הנושבת על פני הים ,כלומר אנרגיה שמועברת מהאוויר לפני הים .במחקר שעליו מבוססת כתבה זו
מצאו שיש עלייה גלובלית באנרגיית הגלים ( 0.4%בשנה) מאז  .1948כמו כן מצאו קורלציה ותלות סטטיסטית בין
טמפרטורת הים לאנרגיית הגלים .התוצאות מראות שהתחממות פני הים (כתוצאה של ההתחממות הגלובלית) משנה את
אקלים הגל ים הגלובלי ,והופכת את הגלים לחזקים יותר .מכאן ששינוי באנרגיית הגלים יכולה להיות אינדיקציה טובה
לשינוי באקלים.

גרף  – 1ממוצע אנרגיית הגלים ( )WP-wave powerמחושב גלובלי (קו שחור) ולאגני האוקיינוסים השונים.
קישור לגרף בכתבה המקורית https://www.nature.com/articles/s41467-018-08066-0/figures/1

ש ינוי האקלים משנה את האוקיינוסים בדרכים שונות ,כגון זרימת הרוח מעל האוקיינוסים והתחממות המים .השינויים
באקלים יורגשו בעיקר בחופים ,במקום שבני אדם והאוקיינוסים נפגשים .לגלים הנוצרים על ידי הרוח יש השפעות
מרחיקות לכת על אזורים חופיים .גלי רוח הם גורם משמעותי בהצפה של חופים ,בהסעת חול ,בעיצוב כפים ,מפרצים
וחופים פתוחים ובהחלטה איפה ואיך לבנות תשתיות חופיות .ההבנה איך הגלים משתנים חיונית להבנה איך שינוי באקלים
משפיע על החוף .גלים נוצרים מהאינטראקציה בין האטמוספירה לים ,ומכאן שהם מושפעים משינוי באקלים.
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רוב האנליזות של אקלים הגלים (מאפיינים של גלים על פני תקופת זמן) מתמקדות בפרמטרים של גובה הגלים .אך בפועל
לא רק גובה הגלים משתנה ,אלא גם אורכי הגלים מתארכים וכיוונם זז .אבל שינויים באנרגיית הגלים זכו בתשומת לב
פחותה ,בעיקר בהקשר של שינוי באקלים.
עלייה בגובה הגלים (ובאנרגיית הגלים) נגרמת בעיקר מעלייה באנרגיית הרוח על פני הים .מ 1988-עד  2011גובה הגלים
עלה כתוצאה מעלייה במהירות הרוחות הקיצוניות מעל פני אגני האוקיינוסים .ידוע שטמפרטורת פני הים היא מאיץ קריטי
בחיבור בין אטמוספירה לאוקיינוס ומשפיעה על דפוסי רוחות וסערות ציקלוניות על פני כדור הארץ .יתר על כן ,שינויים
באקלים הגלים בסוף המאה הקודמת מראים שהתחממות פני הים גורמת לעלייה בגובה הגלים ובעוצמתם.

גרף  – 2שינוי באחוזים לשנה בעוצמת הגלים הממוצעת מ 1985-עד ( 2008גרף מתוך המאמר).
קישור לגרף בכתבה המקורית https://www.nature.com/articles/s41467-018-08066-0/figures/6

התחממות פני הים היא לא רק מאיץ קריטי בסירקולציה בין האטמוספירה לאוקיינוס ,היא גם אחד האינדיקטורים
להתחממות האוקיינוסים .עוצמת הגלים מודדת (על פני תקופות זמן) את ההעברה של אנרגיה שמועברת מהאוויר לים
בתנועת הגלים .היות שפני הים מתחממים ומוכח שלשינוי חום פני הים יש השפעה קריטית על משטר הרוחות הגלובלי,
החוקרים בדקו אם יש קשר היסטורי בין שינויים בחום פני הים לאנרגיית הגלים .כאמור ,התוצאות מראות שיש עלייה
גלובלית באנרגיית הגלים וקורלציה חזקה ותלות סטטיסטית בינה לבין חום פני הים .דפוסים אלו גם מתאימים לתחזית
לשינויים עתידיים באקלים הגלים ,ולכן אנרגיית הגלים יכולה לתת תובנות חדשות על שינוי באקלים עכשיו ובעתיד.
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)Losada & Fernando J. Méndez | Nature Communications volume 10, Article number: 205 (2019
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כריש להכיר
איך כריש נולד? מדוע כריש יאכל את אחיו? והאם יש דבר כזה
– ביצת כריש?
מאת :עדי ברש

כרישים ובטאים (חתולי ים) מהווים את רוב דגי הסחוס – קבוצה קטנה יחסית (כ 1,100-מינים) אך
מגוונת מאוד בתזונה ,בגודל ,באזור מחיה וגם בצורות ההיריון.

טריגון נקבה בהיריון .בסיום ההריון הטריגונים הקטנים יושרצו למים (צילום :שחר חייקין)

איך כריש נולד
לא הרבה יודעים שכרישים גדולים מסוגים מסוימים מתפתחים בהיריון מלא .העובר מחובר לגוף האם בשליה ונולד עם
חבל טבור ופופיק ,שנעלם עם הזמן .מובן שהכריש אינו יונק אלא דג ,ובכל זאת מתקיים בנקבה היריון די דומה להיריון של
יונקים ,שבסופו לידה.
מינים אחרים של כרישים ובטאים משריצים את צאצאיהם .בתהליך זה נוצרות ביצים בתוך גוף האם באיבר שנקרא שק
רחם ,אך הן אינן עטופות בקליפה .העובר מקבל את מזונו משק החלמון ויש מעבר של גזים מגוף האם לעובר .את ההגנה
על הביצה מספק גוף האם .בחלק מהמינים העוברים יכולים להישאר בשק הרחם גם לאחר שנגמר המזון בשק החלמון,
והם ניזונים מנוזלי הרחם שהאם מייצרת.
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בכרישים טורפים כמו עמלצים וכרישועל ידועה גם תופעה של טריפת ביצים ,שבה עובר טורף את הביצים או את העוברים
האחרים ברחם .ההשערה היא שטריפה תורמת להשרצת צאצא אחד גדול וחזק יחסית ,ושהתנהגות זו מכינה אותו לחיים
מחוץ לרחם מרגע שהוא יוצא.
לאחרונה גילו שבכריש מפרקתן הבינים ( (nurse shark Ginglymostoma cirratumהעוברים יכולים לשחות בתוך הרחם
ואף לעבור מרחם לרחם (לדגי סחוס יש שני שקי רחם) .החוקרים משערים כי יכולת תזוזה זו משמשת לטריפה בתוך
הרחם.

עוברי כריש ארך-גף שנמצאו ברחמה של כרישה שנידוגה .עוברים ממין זה נולדים לאחר היריון ארוך (צילום :נועם מיצרי )

ביצה של כריש
מינים מסוימים של כרישים ובטאים מטילים ביצים .הביצים מוארכות ובדרך כלל בעלות שרוכים ארוכים המסייעים לביצה
להישאר במקומה ולהיתפס באצות ובסלעים .בין הבטאים רק התריסניות מטילות ביצים ,ובכרישים התכונה קיימת בכמה
סוגים .יש ביצים קטנטנות ,כמו ביצת הגילדן ויש ביצים גדולות יותר מכף יד ,כמו ביצת הזנבתן המנומר.
עמותה בריטית בשם  Shark trustפתחה קמפיין המזמין את הציבור לחפש ביצים של דגי סחוס ולהצטלם איתן .הפרויקט
החל כעניין הסברתי לקהל הרחב ,אך עקב המספר הרב של התמונות שנשלחו מכל אירופה ,ואף משאר העולם ,עד מהרה
הוא הפך למחקר מבוסס תצפיות.
בארץ קיימים מספר מינים מטילי ביצים ,אולם כיוון שמינים אלו חיים בעומק ורחוק מהחוף ,איננו נתקלים בנרתיקי הביצים
בדרך כלל .עם זאת ,כשמחפשים – מוצאים ,ועד היום דיווחו על עשרה נרתיקים ,בתוכם ביצת כריש אחת .המידע שנאסף
מועבר לפרויקט הבריטי והוא חלק מהמאמץ העולמי ללמוד על דגי הסחוס.
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מחפשים כרישים בחוף
חשוב לציין שכל מיני הכרישים והבטאים מוגנים בארץ ,וככלל גם חלקים מהם ,כלומר נרתיקי הביצים מוגנים גם הם .אם
נתקלתם בנרתיק ביצה על חוף הים (ויש להדגיש – על החוף בלבד! לא במים ולא על קו החוף!) ,החזיקו אותו מול אור
השמש כדי לוודא שאין עובר בפנים (אפשר גם ללחוץ בעדינות על שני הצדדים כדי לראות אם הביצה כבר פתוחה).
הרטיבו את הנרתיק במי ים עד שיקבל צורה עגולה וצלמו את הביצה מקרוב ולצדה מטבע לקנה מידה .לאחר מכן החזירו
את הנרתיק לחוף ,שלחו את התמונה לקבוצת הפייסבוק "כרישים בישראל" וסיימו בריקוד קטן על המזל הטוב שהיה לכם
לפגוש ביצה של כריש.

ביצת כריש (גילדן שחור פה) (צילום :ד"ר שבי רוטמן)

חשוב לזכור :כל הכרישים והבטאים בישראל מוגנים והדיג שלהם אסור על פי חוק.
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זיכרונות מאפריקה
מאת :כרמל גת

שלומות לכם קוראים יקרים ,זה שוב אני כרמל ,מקווה שנהניתם מהכתבה הקודמת ושתיהנו גם
מזו שלפניכם .כשנה אחרי שהשתחררתי פנה אליי מכר מהשירות הצבאי והציע לשדך ביני לבין
חֶ ברה שבאותו זמן חתמה על חוזה עם ממשלת גאנה שבמערב אפריקה .החוזה היה להקמת
יחידת משטרה ימית ,והוא כלל מכירת כלי שיט ,בנייה וכתיבה של מערכי הדרכה וביצוע הדרכות
בפועל.
הקמת הצוות והתארגנות ראשונית
בתחילה קיבלתי על עצמי את תחום הכתיבה בלבד ,אולם עד מהרה נשאבתי למעמקי העשייה וקיבלתי על עצמי את ניהול
וביצוע הפרויקט כולו ,למעט רכישת כלי השיט .כתיבת מערכי ההדרכה הייתה פשוטה למדיי – כל שנדרש היה למצוא
מישהו שיקליד באנגלית את מה שאני חושב בעברית (חישוב מהיר הראה שלהושיב אותי מול מחשב לא יעשה טוב לאף
אחד) .גיוס המדריכים היה קצת יותר מורכב :מצד אחד הקרובים אליי ביותר הם יוצאי שייטת ,ואני מכיר היטב את שיטות
העבודה וההדרכה שלהם ,ומצד שני זו בדיוק הסיבה שחיפשתי מדריכים מזן אחר – בעלי אוריינטציה אזרחית יותר .בסופו
של דבר הרכבתי צוות מדריכים שהיה שעטנז של יוצאי שייטת ,בוגרי ובוגרת סנפיר ,דבורן אחד ועוד שני מדריכים מתחום
המפרשנות והכושר הגופני.
בתום סיור מקדים קצר שערכנו בעל החברה ואני על מנת להכיר את הזירה ואת הנפשות הפועלות ,ואחרי שהרכבנו
רשימה של מה יש ומה צריך להביא איתנו חזרנו ארצה להתארגנות ,ולאחריה יצאה החבורה כולה לדרך .כדי להמחיש עד
כמה לא הכרתי את הנפשות שיעבדו איתי בקרוב בגאנה אספר שמועמד אחד רשם בקורות החיים שלו" :אנגלית – שפת
אם" .פעם אחת שמעתי אותו משוחח עם אחד החניכים .בתום השיחה קראתי לו ושאלתי אותו למה בדיוק התכוון כשכתב
"אנגלית – שפת אם" .הוא השיב" :אימא שלי דוברת אנגלית".
מיונים וההכשרה
פרק ההכשרה נחלק למספר שלבים :השלב הראשון היה שלב המיונים ,ובו ניסינו בשני פרקי זמן של יומיים כל אחד לבנות
מספר רב ככל הניתן של מבדקים ,כדי לנסות לנבא למי מהמועמדים יש סיכוי טוב ביותר לסיים את הקורס בהצלחה.
במהלך המיונים עלו שתי תובנות :הראשונה הייתה שעצם השימוש במילה מיון (סלקציה באנגלית) הוא לא עניין של מה
בכך ,ונדרשתי לפוליטיקה לא פשוטה כדי להסבירה .התובנה השנייה הייתה שחלק נכבד מהמועמדים כלל לא ידעו
לשחות וקשה מאוד לגרום למי שלא יודע לשחות לרצות להפליג בסירה קטנה.
בראייה לאחור אני שמח להגיד שהמבדקים שעשינו קלעו באחוזים גבוהים מאוד למספר המסיימים .לגבי התובנה השנייה
הבנתי שלא תהיה ברירה וניאלץ ללכת אחורה כמה צעדים כדי לבסס את המשך הקורס וללמד את המשתתפים לשחות.
בשביל להשיט סירה צריך לדעת לשחות
השלב השני כלל לימוד שחייה ושיפור מיומנויות וביטחון עצמי במים וכן לימודי תאוריה – הן בתחום הימי של הפעלת כלי
שיט והן לימודי ימאות כלליים .שלב זה התבצע בבית מלון ששכן על חוף הים באזור עיר הנמל תמה .לימודי התאוריה היו
באולם הקונגרסים של המלון ואימוני השחייה נעשו בבריכת המלון ,שהייתה בריכת מי ים .בתום השלב עברה החבורה
לכפר בשם עדה פואה שבשפך נהר הוולטה לאוקיינוס .אזור זה ,שנחשב לאזור הנופש של עשירי המחוז ,נתן מענה מצוין
לפעילות ימית בנהר ובים ואפשר מגוון רחב של אימונים .התחלנו באימוני חתירה בסירות גומי ובשיפור יכולות ובהמשך
עברנו להפעלת סירות מנוע ואחר כך לפיקוד עליהן .לאחר מכן לימדנו את החניכים להשיט סירות ריב בעלות שני מנועים
והדרכנו אותם איך להשתמש באמצעי ניווט וקשר .בין לבין גם עסקנו בתחום הת"ש – חגגנו לחניכים ימי הולדת ומצאנו את
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עצמנו ואותם משתעשעים לא מעט במשחקי חברה" .ים-יבשה" היה אחד המשחקים החביבים והיה חלק מתחילת היום.
לימים ניגש אליי מפקד היחידה והביע את הערכתו הרבה על פעילות הפנאי והערך המוסף שלה.

חניכי הקורס במשחקי חברה במהלך ההכשרה (צילום :כרמל גת)

חניכי הקורס במהלך אימון (צילום :כרמל גת)

בהמשך הקורס נתקלתי בעיה :הסירות החדשות הגיעו בזמן האימונים ומצאתי את עצמי מבצע הכנת סגל על סירה שלא
הכרתי ובתנאים לא מוכרים ,וכל זה תחת עינם הפקוחה של החניכים שחיכו בחוף .ההדגמה הראשונה שניסיתי לעשות
הייתה גישת חרטום לספינת מחפרון שניצבה באמצע הנהר ,והיא הסתיימה בכך שהסירה נשאבה במהירות לכיוון כלי
השיט והבידון הקדמי התפוצץ .סיכמתי את ההדגמה באמירה ש"אין יותר גישות חרטום" .בתום שלב ההפעלה הוסמכו
הטובים שבחניכים למפקדים.
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הפלגנה (צלום :כרמל גת)

בשלב הפיקוד המתקדם נתקלתי לראשונה בבעיית משמעת חמורה לדידי :בקורס היה חניך מוסלמי ובאחד האימונים הוא
סירב לקבל פקודות מחניכה ,שנוסף להיותה אישה הייתה גם נוצרייה .מה עושים? שלושה פחדים ליוו את החניכים במהלך
הקורס :הפחד מכישלון ,הפחד מהים והפחד ממני .ניצלתי את הפחד ממני וקראתי אליי את החניך ואת החניכה
שלהוראותיה הוא סירב להישמע ,והושבתי אותם בתוך קיאק זוגי :הוא לפנים עם משוט ועיניים קשורות והיא מאחוריו,
נותנת פקודות כיוון וקצב חתירה .המשימה הייתה לחצות את הנהר ולהגיע לנקודה מסוימת וחזרה .זו הייתה הפעם
הראשונה והאחרונה שנתקלתי בבעיה מסוג זה .בשלב זה של ההכשרה כבר פיקדו החניכים על אנשיהם ותרגלו הפלגה
עצמאית במעלה הנהר וכן הקפצות באישון לילה למשימות חיפוש והצלה .בסיומו של השלב ארזנו שוב את מיטלטלינו
וחזרנו לעיר הנמל תמה.
הפעם התמקדו האימונים בנמל ובים הפתוח .עכשיו הצטרפו למערכה שתי סירות בעלות קבינה ומערכת הנעה מסוג ג'ט.
גם עתה התחלנו בנהיגה והפעלה והמשכנו בפיקוד .שלב זה כבר עסק באימונים טקטיים למשימות הייעודיות ליחידה,
ובסיומו עמדה היחידה הימית ערוכה ומוכנה לצאת לדרך 60 .שוטרים ימיים גאים ניצבו על מגרש המסדרים בטקס
נשיאותי מרשים.
תקופה לא קצרה עברה עליי בגאנה .זו הייתה תקופה מרתקת ומלאת עניין ועשייה – קרוב לשנתיים מלאות חוויות
ואתגרים יומיומיים ,תדרוכים לאור נרות ויתושים נגועי מלריה – והיא הוסיפה לא מעט כלים לארגז שלי .ומי יודע ,אולי עוד
ניפגש...

 60שוטרים ימיים בטקס נשיאותי מרשים (צילום כרמל גת)
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עלילות דגים
דקרים
מאת :אורי פריד

מכל מיני הדגים הרבים הדקרים הם מהקבוצות האהובות ביותר .הסיבות לכך ברורות :הם יפים,
מגיעים לגדלים מרשימים ,סקרנים ומהמבוקשים ביותר בדיג בשל טעמם הנפלא.

דקר המתגים (צילום :שחר חייקין)

הדקרים הם דגים טורפים טריטוריאליים ,החיים לבד או בקבוצות קטנות .לשם רבייה הם מתכנסים לאזורים קבועים – מה
שנקרא בפי הדייגים "חתונה" .הם מאריכי חיים ודו-מיניים (הרמפרודיטים) קדם-נקביים ,משמע שהם יתחילו את חייהם
ויתבגרו כנקבות ,ומאוחר יותר לאורך חייהם יחליפו זוויג ויהפכו לזכרים .לזכרים בדרך כלל הרמון של  15-10נקבות.
במידה וקורה משהו לזכר שבחבורה ,הנקבה הגדולה ביותר תשנה זוויג ותהפוך לזכר השולט הבא .בחלק מהמינים קיים
גם מצב הפוך :פרט מתחיל את חייו זכר ובבגרותו הופך לנקבה.
קיימים כ 160-מיני דקרים ,בשלל צבעים יפהפיים ובצורות מגוונות .הם נפוצים בכל הימים והאוקיינוסים בעולם כמו גם בים
התיכון ובשוניות האלמוגים באילת .הדקרים הם טורפים ,ולכן משמעותיים בעיצוב המערכות האקולוגיות שבהן הם
נמצאים .חשיבותם באה לידי ביטוי בוויסות אוכלוסיות של מינים אחרים .למשל בים התיכון לדקרים משמעות גדולה
בוויסות אוכלוסיות של מיני סיכנים פולשים.
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אם נצא לשוטט בים עם שנורקל ומסכה נוכל לזהות דקרים לפי ההתנהגות .בניגוד להרבה דגים אחרים ,הדקרים סקרנים
מאוד .אם נשחה או נצלול לידם נוכל להבחין בהם צופים בנו בעניין מתוך הכוך או הסלע שבו הם מסתתרים .המבט שלהם
ישיר ולעיתים נראה ממש אנושי.
כמו מיני דגים רבים גם קבוצות דקרים שונות סובלות מדיג יתר ,וניכרת הפחתה באוכלוסיותיהם בעולם .במערכות
אקולוגיות ים תיכוניות הדקרים נחשבים טורפי-על משמעותיים ,ובעיני העוסקים בשמירת הטבע וגם בעיני הדייגים בית
גידול איכותי יכול להימדד לפי מספר וגודל הדקרים שבו ,לכן הדקרים הופכים אט אט לסמל .למשל בשמורת טבע אכזיב
בחוף הים-תיכוני של ישראל נמצא שהמספר הממוצע של דקרים גבוה מן הממוצע באזורי דיג סמוכים .ממצא זה מעיד על
היעדר דיג במשך הרבה שנים ,והוא שמאפשר למינים הללו להתרבות ללא הפרעה .גם ההתנהגות של הדקרים מספרת
לנו את הסיפור של המקום .מלבד מספר רב של פרטים ,מקום שאין בו דיג (כמו למשל שמורות טבע) יתאפיין גם
בהתנהגות נאיבית ,ומכאן שנצליח לראות פרטים גדולים ( 100-70ס"מ) שלא יפחדו מאיתנו כלל.
אחד הדקרים שזכה לאחרונה בתהילה הוא דקר הסלעים ) .(the Dusky grouper Epinephelus marginatusמין זה נפוץ
מאוד בים התיכון ,אך בין השנים  1990ו 2001-חלה ירידה בשלל הדיג ממין זה .בעקבות הירידה הכריז ארגון הIUCN-
) (International Union for Conservation of Natureשהוא מין בסכנת הכחדה .במדינות כמו צרפת ודרום אפריקה הדיג
של מין זה אסור בדיג ספורטיבי ובטורקיה חל איסור דיג בכל השיטות לחמש שנים.
מסיבות אלו עלה לאחרונה גם בישראל הדיון בשאלה אם לאסור את הדיג של דקרים בכלל ושל דקר הסלעים בפרט ,ובכך
להפוך אותו למין מוגן .הנושא עדיין חם והדיונים בעיצומם .לא ברור לגמרי אם נכון לאסור דיג של מין שנמצא בשכיחות
גבוהה יחסית אצלנו בחוף הישראלי ,אך נעלם ממקומות אחרים בים התיכון .כמו כן לא התבצע ניטור ארוך טווח ולא ידוע
מה מצב האוכלוסיות המקומיות במדויק .מה שבטוח הוא שהדקרים אהובים וחשובים לדייגים ולשומרי הטבע כאחד ,ושני
הגורמים מוכנים לצאת למאבק כדי להוכיח שעמדתם היא העמדה הנכונה.

דקרים בים התיכון מהמין דוקרנית אדומה ( Mycteroperca Rubraצילום :שחר חייקין)
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אקולוגיה ימית
הפינה של ד"ר רותי יהל ,אקולוגית ימית ,חטיבת המדע ,רשות הטבע והגנים

המדע מתגייס למען שמירת הטבע :הסקר הימי השנתי של
רשות הטבע והגנים
מאת :דיאנה שטרן

מה זה סקר בלי בחירות? מה זה אומר "סקר ימי"? איך מבצעים את זה ולמה בכלל? כל זאת ועוד
בכתבה שלפניכם ,שמלמדת אותנו איך שיתוף פעולה מוצלח מסייע לנו להבין את ההווה ולתכנן
את העתיד טוב יותר.
למרות שהים כל כך קרוב ונגיש אלינו וכולנו נהנים ממנו ,אנחנו לא באמת מכירים אותו ואת מי שחי בו .לכן ,נדרשים
סקרים שחושפים ומגלים לנו את העומק ואת שלל בעלי החיים והצמחים החיים בים.
בימים אלו ממש מתבצע לאורך חופי ישראל הסקר הימי הנרחב ביותר עד כה ,שמטרתו לבחון את מצבן של השמורות
הימיות בים תיכון .הסקר הימי בא לענות על מספר שאלות חשובות :האם השמורות הימיות מתפקדות כצפוי? מהם ערכי
הטבע הקיימים בהן מבחינת דגים ,אצות וחסרי חוליות? כיצד משפיעה הסביבה המוגנת של שמורת הטבע הימית על
הסביבה שמחוצה לה?

איך מבצעים סקר ימי?
במהלך ימי הסקר ,בוחנים את המינים ,הכמויות והגדלים של בעלי החיים והצמחים המצויים בתוך שמורות הטבע הימיות
המוכרזות ובאתרים סמוכים להן ,שאינם מוגנים .כך ניתן ללמוד מהי מגמת הגידול או ההקטנה במספרים ובגדלים שלהם
ומהו מצב בריאותם הכללי של הצומח והחי בשמורות הימיות.
"מה שאנחנו עושים כאן הוא לא מחקר מדעי של מדע בסיסי "טהור" כמו שמתקיים באוניברסיטאות .הסקר שאנו מבצעים
הוא שיתוף פעולה של מדענים מכל הארץ ביחד וביוזמת רשות הטבע והגנים ,שבו המדע מתגייס למען שמירת הטבע",
מסבירה ד"ר רותי יהל ,האקולוגית הימית של רשות הטבע והגנים" .אנחנו באים לבדוק את עצמנו ואת המצב בשמורות
שאנו אחראים עליהן ,ותורמים הרבה ידע שלא היה קיים פה קודם – על מנת להבין לעומק מה קרה בשמורות בים התיכון
בשנים האחרונות .זה היופי של שיתוף הפעולה :החוקרים ואנשי רט"ג ביחד באים לבחון את הפעולות שאנו עושים למען
שמירת הטבע בים וכיצד ניתן לשפר את זה".
"חשוב לציין ,שעד שהתחלנו בסקרים הללו ,לא התקיים בישראל סקר בקנה מידה כזה" ,מדגישה ד"ר יהל.
חטיבת מדע והיחידה הימית של רשות הטבע והגנים אחראיות על תכנון ותפעול הסקר בים ,פיזור החוקרים השונים באזורי
המחקר הרלוונטיים לכל אחד בשמורות הימיות ,ואיסוף הדוגמאות והנתונים במטרה לייצר תובנות מהמגמות בין השנה
הנוכחית לשנים עברו .בצורה כזו ,ניתן לקבל תמונה כוללת על רמת התפקוד של כל שמורה ימית ובמידת הצורך לטפל
בבעיות ובמגמות שליליות אם תעלינה.
כדי להבין טוב יותר את המתחולל בסקר מתחת למים נצלול קצת יותר לעומק יחד עם אחד מחוקרי חסרי החוליות והאצות.
"אנחנו יורדים עכשיו לקרקעית השמורה הימית כדי לבדוק את האוכלוסייה של חסרי החוליות ושל האצות שעליה" ,מסביר
לנו החוקר ממש לפני שהוא צולל" .הבדיקה נעשית על ידי צילום קרקעית השמורה ,ולאחר מכן ניתוח התמונות באמצעות
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תוכנה של בינה מלאכותית אשר מציגה את הנתונים ואת התובנות המרכזיות ועוזרת לנו להבין טוב יותר מה קורה מתחת
למים" .שיטות נוספות של ספירות ודגימה משמשות לתיעוד האצות וחסרי החוליות על הקרקעית והדגים במים.

חשיבות איסוף המידע וקיומן של שמורות הטבע הימיות
שמורות הטבע הימיות הן המקום האקולוגי הטבעי לחיים מתחת למים ,ואזורים אלו נהנים מביטחון והגנה יחסית מפגעי
בני האדם ,בין אם מדובר בדיג ובין אם מדובר בנוכחות אנושית פולשנית אחרת" .נתוני הסקרים הקודמים הראו כי ברגע
שיוצרים שמורת טבע ומגינים על הדגים הטורפים ,רואים שכל המערכת האקולוגית עשירה ,בריאה ומתפקדת,
ושמתקיימים בה יותר בעלי חיים וצמחים" ,מציינת ד"ר יהל " .רק בשמורות ניתן למצוא דגים נדירים שכמעט נעלמו מנופי
הים של ארצנו ,כמו למשל תוכידג כרתי וסלפית צהובת פסים".

סלפית צהובת פסים (צילום :אנדרי אהרונוב)

"שמורות טבע ימיות גדולות ומפוקחות ,כמו ראש הנקרה ,עוזרות מאוד לא רק לטבע אלא גם לדייגים .רק בשמורות אלו
מצאנו דגים גדולים ,כאלו שגודלם מאפשר להם להתרבות ולהעמיד צאצאים .מחוץ לשמורות כל הדגים שמעניינים את
הדייגים (כמו דקרים) קטנים מאוד ,וכמעט שלא פוגשים דגים גדולים .כך ,השמורות מספקות לדייגים דגים חשובים בשטחי
הדיג שמחוץ להן".
במחקר נוסף שעורך איל מילר ,מנהל מרחב ים צפון ברשות הטבע והגנים ,במסגרת עבודת המוסמך שלו ,נמצא כי גודל
הגוף של לובסטרים מהמין כפן גושמני (מוכר גם בשמותיו העממיים לובסטר ,צרצר ים וסיגל) ,גדול בכ 10%-בתוך
השמורה הימית ,לעומת אוכלוסייה המין בשטח דומה מחוץ לשמורה .נתון נוסף שעלה הוא שהסיכוי לפגוש לובסטר
בשמורה ימית גבוה פי  6מאשר הסיכוי לפגוש אותו בשטח דומה מחוץ לשמורה!
הסקר של רשות הטבע והגנים ואנשיה נעשה בשיתוף פעולה עם אנשי המחלקה לזואולוגיה וחוקרים ממוזיאון הטבע
ע"ש שטיינהרט ומהמחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת ת"א ,חוקרים מבית הספר למדעי הים של המרכז האקדמי
רופין ,חוקרים מבית הספר למדעי הים באוניברסיטת חיפה והמכון לחקר הימים והאגמים.
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שיר של ים
הפינה של סיגל קצף

ְלכִ י אֶ ל ַהיָּם
מילים :יעל קלו מור

בֹותיְִך
הּוא ְיכַבֵּ ס ַמ ְח ְש ַ
י ְִשטֹ ף וִיעַ ְרבֵּ ל
ְי ַכּוֵּץ ְוי ְִמ ַתח
ְלכִ י אֶ ל ַהיָּם
בֹותיְִך
הּוא י ְִסחַ ט ַמ ְח ְש ַ
י ְִתלֶ ה עַ ל ַקו ָּהאֹ פֶ ק
אֹותְך
ָּ
יַצִ יג לָּ ְך
ְלכִ י אֶ ל ַהיָּם
ּפּוריְִך
הּוא י ְַט ִביעַ ִס ַ
גַ ְרגֵּ ר ְלצַ ד גַ ְרגֵּר
ְבתֹוְך הַ חֹול ָּה ַרְך
ְלכִ י אֵּ לָּ יו
בַ גֵּאּות וְגַם בַ ֵּשפֶ ל
הּוריְִך
הּוא יָּצִ יף אֶ ת ִה ְר ַ
ְב ֶש ֶקט ְמב ָֹּרְך

(צילום :סיגל קצף)
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עד כאן להפעם
נתראה בגיליון הבא

חברי המערכת:
אורית שטיינפלד ,מיכל סיקאלי ועדי לוזון – עיצוב גרפי
ד"ר רותי יהל – עריכה מדעית
ד"ר אסף זבולוני – עריכה מדעית כתבות מפרץ אילת
טל אלמליח :איסוף תכנים ועריכה מדעית
סיגלית כהן – סיוע וייעוץ בהנגשה
ענת פדן ונועה מוטרו– עריכה לשונית
יערה שיריזלי – עריכה ,עימוד והנגשה
יגאל בן ארי – עורך ראשי
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