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 בר המערכתד
 "מן הנעשה במשק..."

  ,שלום לכולם

 מתקרב... סוף הקיץ

ניתן לומר ששיתוף הפעולה של  .השנה הרגשנו שינוי לטובה בהתנהלותובים הסתיים איסור הדיג של עונת הרבייה 

 ,פקח היחידה במרחב ים מרכז ,אלון פן. למרות כמה מקרים שטופלו על ידי פקחי היחידה הימית ,הדייגים היה מורגש

 אחד למעט מכמורתןואיסור הדיג של עונת הגיוס, גם  הסתיימה ספטמברב 1-ב .העונה שךכותב מחוויותיו על הפיקוח במ

ועד כה  תמה,עונת ההטלה של צבי הים גם  .חה נשמרו הכללים והתקנות לאורך כל התקופהשניסה את מזלו ללא הצל

קינים של גרעין הרבייה )צב ים  14ראשונה עוד בפעם ההשנה נוספו  .קינים של צבים 190-מ יותראותרו בחופי ישראל 

 .רשנהנו ממשטח הטלה מיוחד שנבנה עבורם במרכז ההצלה החדש בשפך נחל אלכסנד ,ירוק(

ועל כך  ,יחסית של עבירות מקרים רביםדווקא שם התגלו השנה  .בכנרת הסתיים איסור הדיג באזור הבטיחה וחוף גינוסר

 .פקח היחידה בכנרת ,תוכלו לקרוא בכתבה של אלדד איתן

עמרי עומסי האחד והיחיד הצליח  .אותנו שורה מרשימה מאוד של אורחים יוצאי דופן ומרגשים מאוד הבמפרץ אילת ביקר

 .בהמשך הגיליון יפהה תוכתבב , ותוכלו ליהנות מכמה מצילומיולצלם רבים מהם

שתלמות בטאים מקצועית במיוחד . האנו ממשיכים להכשיר את צוות הפקחים של היחידה הימית למשימותיהם השונות

תנו למפגש עם עשרות בטאים בשמורת גדור, ברק שחר חייקין הוביל או :ישראלבנערכה על ידי צוות עמותת כרישים 

עזריאל הציג את מחקרו בנושא הגיטרנים והרבייה שלהם בחופי ישראל, עדי בראש לימדה אותנו על אקולוגיה, זיהוי 

הכשרה נוספת שלנו  .האנטומיה שלהם על ללמודכדי לסיום התנסינו בנתיחה של בטאים והסחוס,  יוטיפול בכל משפחת דג

 .מיומנות חשובה ובסיסית למי שעבודתו בים – להעסקה בהצ

 
 בז( להרא בשמורת ים גדור )צילום:( Dasyatis spp)טריגון 
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 ( בשמורת ים גדור )צילום: הראל בז(Dasyatis sppטריגון )

 ?ומה בהמשך

חליף את הספינה היא ת .למפרץ אילת ומיועדתקטנה  . אחתמכרז לרכישת שתי ספינות פיקוח חדשות פרסמנו ובימים אל

עבוד בעומק למיועדת לים התיכון ואמורה לאפשר לנו  ,גדולה יותרה ,השנייה! 18שבקרוב ימלאו לה  ,הוותיקה שלנו

של מתנדבי היחידה הימית  ראשון קורס הכשרה ייפתח בהמשך .ובתנאי עבודה בטוחים ובמרחק מהחוף לאורך זמן

של השנה מחזור השני צא לבאוקטובר הקרוב נו ,שיוכל לסייע לנו בעבודה בים ,אך מקצועי ,להכשיר צוות לא גדול במטרה

 .הזהסקר השמורות הימיות, סקר שישלים את תמונת המצב של בית הגידול החשוב והמצומצם 

 

 :ונסיים במילים שכתב רבי שמואל הנגיד במקור ואנחנו מכירים יותר את השיר שכתב נתן יונתן

  מת אב ומת אלול ומת חומם "

  גם נאסף תשרי ומת עימם

  רק נשארה גחלת עמומה

 ".של אהבת הקיץ הגדומה

 

 .להתראות בסתיו, זהו להפעם

 יגאל
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 פינת המושג הימי
 מפה בתימטרית

המציגה את פני השטח  ,המציגה את פני השטח מתחת לפני הים בדומה למפה טופוגרפיתמפה 

 .מעל פני הים

 ניתן לתכנן וכךמציגה את העומקים המשתנים של הקרקעית היא  :מפה בתימטרית היא כלי חשוב לניווט כלי שיט בים

איסוף נתונים לשם יצירת  כגון שוניות.ימיים -התקרבות לחוף, כניסה לנמלים, עגינה והימנעות ממכשולים תת בעזרתה

מכשירים אלו שולחים גלי קול אל קרקעית הים ומחשבים את העומק  סונארים.במפה בתימטרית כולל שימוש במדי עומק ו

 .מתבצעהסקר בה שעל פי ההחזרים ומהירות גלי הקול האופיינית לעונה 

 
 (NOAAקור: מ) ימטריתהדמיה של איסוף נתונים ב
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 ואכיפהפיקוח 
 סיכום עונת הרבייה ותקופת איסור דיג לוקוסים

 במרחב ים מרכזהימית פקח היחידה , אלון פןמאת: 

 ופעולה ולא יצא פושית הדייגים רוב. בים משמעותי שינויניכר  2019-ב בים התיכון הרבייה עונתב

 .נתפסוואת מזלם  ניסולדוג, מספר דייגים 

אגף הדיג קבע  השנה .הוא איסור זמני על דיג בעונת הרבייהבים אחד האמצעים המקובלים בעולם לשמירה על שלל הדיג 

של  דיג על איסור; מאי בחודש( מהחוף חכה)למעט  וספורטיבי חופי דיג איסור על :דיגה שיטותאת תאריכי איסור הדיג לפי 

-יולי בחודשים מכמורת ספינותמדיג  ; ואיסור עליוני בחודששיטות הדיג  בכל)לוקוסים(  הדקרים משפחת-תתדגים מ

 והצטרפותםעונת גדילת הצאצאים הצעירים  –דגיגים צעירים בתקופת הגיוס  תכדי להימנע מלכיד כל זה. אוגוסט

 .הבוגרת לאוכלוסייה

 את ויבינו יכירו הדייגים לעשינו מאמצים הסברתיים גדולים במרחב הימי כדי שכ ,הרבייה עונת שהתחילה לפני, עוד השנה

 מעדיפים זאת בכלוהחוק  מהו יודעיםש דייגים לפגוש מעדיףתמיד באופן אישי . אני והגיוס הרבייה עונת של החשיבות

  נקטנו פעולות אלו: כדי שאיש לא יוכל להגיד "לא ידעתי" יודעים מהו החוק. שלא דייגיםאשר מ, ממנו להתעלם

 תלינו כרזות בחנויות דיג ובמעגנות הדיג.  

 שפגשנו בים וביבשה יגיד להפצנו את הבשורה לכ.  

 יצאה הודעה בתקשורת. 

 הרשות באתר מפורט להסבר קישורכן ו התאריכים לכ ובורישיון קיבל מסרון לטלפון  בעל דייג כל.  

בים. באחת ההפלגות היה ים שמן )בלי טיפת  כליםמעט מאוד  ראינושעשינו ביום ובלילה  הפיקוח מהפלגות חלקב ,ואכן

? הסירות יתר לאבל איפה כ ,. אמרתי לחברי לצוות: "נכון שאסור עכשיו לדוגמרהיבה שקיעההו מעולההייתה  ראותה ,רוח(

 הים היה ריק.  "לא דגים אז לא יוצאים?

 
 (צילום: דויד חלפון) יפו בנמל הדייגים לרציף בכניסה והעברית הערבית בשפה פוסטרים
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של דיג  אירועים בעשרות זאת נתקלנו בכל, וכיבדו את החוק והספורטיביים המסחריים הדייגים ציבור שרוב ראינוהשנה 

הפלגנו מול חופי תל אביב.  ,כשהחל איסור הדיג על הלוקוסים ,הכללית הרבייה עונת בסוף. היפים חופינו לאורךלא חוקי 

אמר לי  ,חברי לצוות ,את הסירה הבאה. נעם באופק ראינוכבר ו ,אכיפה עם דייג מקצועי שדג ללא רישיון ערק סיימנו אירו

. שארק –שדגה באמצעות מערך קרסים שוקע  ,יתכשהתקרבנו ראיתי סירה מסחר .הנ. הפלגנו לכיוו"לוקוסים מריח אני"

קטנים  םחלקאך  גדולים היו חלקם, וצידנית גדולה מלאה בלוקוסים. לנו מוכרים חלקם ,יםמקצועי גיםיזיהינו די הסירה על

 הדייגים את עיכבנו(. מינית לבגרות מגיעים שהם לפני דגים ידוגו שלא להבטיח נועד חוק)ההמותר בחוק  מינימוםה גודלמ

העניינים התחממו.  הדגים את לתפוס צריכים שאנחנו להם שהסברנו ברגע. במקום אותם וחקרנו חוקי לא לדיג בחשד

 בשיחה .מהדייגים ונונפרד הדגים את תפסנו. פעולה לשתף אאל ברירה להם שאין הבינו הדייגיםלאחר חילופי דברים 

 לא הוא לוקוסים על דיג האיסור שבעונתו ,מין המטרה שלו ואההוא אמר לי שלוקוס  אחר גידי עם מכן לאחר לי שהייתה

 .   יםשיעלו לו לוקוסים בקרס רוצה לא הוא כי לדוג בכלל יוצא

, וכן רשתות מסירות ומהחוף דיג, מכמורת ספינותדיג מ :דיג שיטותשל  רחב מגווןבגין עשרות תיקים  נפתחוהעונה  שךבמ

, דיגשלא אפשר יציאה ל גבוה יםו סערות הרבה ידעש ,ארוך חורף אחרי. ספורטיביים דייגיםלו שארקיסטיםנפתחו תיקים ל

כאחד. שמנו לב שבחלק גדול  והספורטיביים המקצועיים הדייגים את פיתההוא  כנראהוים פלטה,  עםחודש מאי  הגיע

 דרךרישיון הוא  :דיגהשל רישיון  היתרונות אחד את לנו מראה זו עובדה. רישיון ללא דייגים היו מהאירועים בעונת הרבייה

 צאתל יכול אדם כל בהםשהימים עברו מן העולם . אמת בזמן אותם ולעדכן והתקנות החוקים את לדייגים להעביר טובה

 .רוצה שהוא ומתי רוצה שהוא איך, רוצה שהוא איפה, רוצה שהוא כמהממנו מה שהוא רוצה,  ולהוציא לים

 
 צילום: אלון פן()מהגודל המותר בחוק  קטן. חלק מהשלל הדקר דגיעל דיג דייגים מקצועיים בעונת האיסור  של דיג ללש

 האפקט. וביבשה בים, באוויר פרוסים שהיו כוחות עםף היק רחב מבצעהיה הרבייה  בעונת הפיקוח מאמץ מתגבור חלק

הרבה אנשים הבינו שלא משתלם לדוג בעונת , והרתעההאכיפה וגם מבחינת הגם מבחינת  גדול זה מסוג מבצעים של
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דגי לוקוס  שם תפסנוו דגיםה חנויותאת ( והמרכזי דגיםה)שוק  הדלל אתהסתפקנו בפיקוח בים. בדקנו גם  לאהרבייה. 

אנחנו מגיעים גם אל  בדרך זוותיקים נפתחו.  נתפסו הדגים. בחוק המותר גודלקטנים מהשנידוגו בעונת האיסור והיו 

  הסוחר ומבטלים את הכדאיות של דיג פוגעני בעונת הרבייה.

צלו יהם נ האיסור תקופת אתו ,צלילה רוביבדרך כלל בשנוהגים לדוג  ספורטיביים דייגים הרבהבגם  נתקלנוהפיקוח  בזמן

 . הדגים את וצילמופרו -גו מצלמת איתם לקחו הם רובה עם לרדת במקום. חופשיות צלילותב לאימון

 הפרטים(. נקבה ממין דקר דגיכ)כלומר  כלוקוסיותמתחילים את חייהם  הלוקוסים :ינים'גהם פרוטו באזורנו הדקר דגי

היא מגיעה לגודל  ,רבייהכמה עונות  אחריו מינית גרותלב המגיע כשהנקבה, שנים כמה לאחר רקונקבות  הם הקטנים

 הנקבהביותר בבית הגידול היא  והגדולה הוותיקה הנקבה. לזכר מנקבה הזוויג משתנה והיא הופכת ואז מתאים משקללו

 מכנים" שהדייגים המונית אורגיה"ל בסלעים מסוימות בנקודות מתקבצים הלוקוסים הרבייה בעונת. לזכר שתהפוך

 שעלול לדיג חשופים הם םשו, ריםהם מרוכזים בהמוניהם באזורים מוגד זובתקופה  .", שיכולה לכלול מאות פרטיםה"חתונ

לכן  ,פגיעה ישירה בדור הצאצאים הבא של הדג הנחשק הזה פירושוחתונת לוקוסים  בזמן גיד פגוע בהם בצורה קשה.ל

יותר שאינו מוציא מהים  יג)כלומר ד קיימא-בר דיג להבטיח היעילים הכלים אחדהוא הרבייה  עונתאיסור דיג הלוקוסים ב

 להתחדש(. יכולתםמדגים 

 של תוצאות לראות דיימוקדם מ ייןעד. הדיג על לפיקוח אחראיםעונת הרבייה השנייה שבה פקחי היחידה הימית  זאת

 הדיג שלהפסקתהוא  רושםוהים,  אנשיממקבלים מגיע מדייגים ו שאנחנו טוב הכי המשובאבל בינתיים  ,וניטור מחקר

לוקוס  בייבי של כזאת כמות, בים שוחה בוקר כלשאני  שניםיש השפעה על השטח. איש ים ותיק אמר לי: " הרבייה בעונת

 ."שנה 20לא ראיתי 

 
 (גורי מנור: צילום)דקרים בעונת הרבייה 

 

אפשר לראות שינוי משמעותי  , ועד כה2018-ב רק והגנים הטבע לרשות עברה הדיג פקודת שללפיקוח ואכיפה  האחריות

 – ומשגשגים ששים. בשנים הקרובות אנחנו מקווים לראות גם את הדגה ואת בתי הגידול מתאוהדייגיםבהתנהגות של 

  הדורות הבאים ובריאות הים. מעןלפרנסת הדייגים ול
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 אכיפה באזורים אסורים בדיג בכנרת
  פקח היחידה הימית, צוות כנרתאלדד איתן, מאת: 

, כשהוקמה היחידה הימית של רט"ג, נכנסנו לעבודה בכנרת בעיצומה של עונת 2018בחודש מאי 

ל פיסת מידע רלוונטית כדי להתמודד בדרך איסור הדיג. אני זוכר אותנו יושבים ומנסים לדלות כ

יעילה עם אכיפת איסור הדיג. עדיין לא הכרנו את שמות הדייגים, את שיטות הדיג ואת הפינות 

הנסתרות בסבך, אבל הרגשתי באופן כללי שהעבודה די פשוטה: ביום יושבים בעמדת תצפית 

  .ריג בעזרת פרוז'קטוגבוהה במורדות הגולן, ובלילה סורקים את האזורים האסורים בד

 וקל? אז זהו, שלא....  מגניבנשמע 

בשישי ובשבת. פקחים עמיתים גיבו אותנו בעוד משמרות, ובסיכום שלאחר וגם  ביום בלילה, בפועל עבדנו כמו משוגעים

 סיום עונת איסור הדיג התחושה הייתה שבעקבות נוכחותנו הרבה בפרופיל גבוה בשטח לא התבצע דיג באזורים האסורים. 

ם צפון הכנרת יום. האזורים האסורים בדיג ה 90בכנרת עונת איסור הדיג מתחילה בחודש אפריל בדרך כלל ונמשכת 

ובמערב הם מאזור מגדל ועד אתר ספיר. שני האזורים עשירים בצמחייה עבותה,  מחוף אמנון ועד חוף כינר,)הבטיחה( 

 בהמון דרכי גישה מהחוף ובמקומות מסתור טובים, שבהם גם סירה יכולה להתחבא בקלות בתוך העשבייה. 

 םהיינו נאיביי 2018רור לשנינו )לאיליה קשקרוב ולי( שבמאי שנה חלפה וצברנו ידע רב ומשמעותי. במבט לאחור היה ב

כבר הגענו לאכיפת איסור הדיג בבטיחה ובגינוסר מנוסים ומחושלים יותר, ועם הרבה  2019באפריל אילו ו"ירוקים" מאוד, ו

 יותר הבנה של מה שמתרחש במים ובשיחים.

 
 תן()צילום: אלדד אי דייג שנתפס "על חם" מניח רשתות בבטיחה

ממכללת כנרת שהצטרפו אלינו חילקנו את היום לשלוש משמרות, וכך כמעט בכל היממה הייתה נוכחות  סטודנטיםבעזרת 

בשטח. בכל משמרת אחד הפקחים יצא לפיקוח עם סטודנט וחלוקת הכוחות )כוח אדם וכוח פיזי( נעשתה בצורה יעילה 

הימים הוצאנו מהמים בבטיחה  90שתיים" נתנו גיבוי. במהלך יותר. פקחים עמיתים מים תיכון הצטרפו ופקחי רט"ג "יב

 תיקים נגד דייגים. 10רשתות דיג ונפתחו  30-ובגינוסר כ
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 )צילום: אלדד איתן( בו הדגים הוחבאו מתחת למכסה המנועשתמונה מאירוע 

האירועים זיהינו דייגים בתוך רוב הרשתות היו של דייגי חוף בלתי חוקיים ושני תיקים נפתחו לדייגים מקצועיים. באחד 

וחיכינו להם מספר שעות. כשהם יצאו מהשיחים עשינו חיפוש ברכבם ותפסנו  ,הסבך באזור גשר אריק בצפון הכנרת

 רשתות וציוד כללי, אך לא דגים, ורק בזכות ערנותו של אחד הפקחים מצאנו את שק הדגים מוסלק מתחת למכסה המנוע.

או בצמוד לה בקו המים הראשון, וב"אגמים" שנוצרו עקב עליית מפלס המים ואליהם  רוב הדיג נעשה בתוך העשבייה

מגיעים הדייגים בלילות ופורסים בהם רשתות. האכיפה על הדייגים החופיים נהייתה קשה יותר ויותר מכיוון שהדייגים 

ללא פנסים. במקרים רבים  יםבדוחשדניים, ושלא כמו בעבר הם עוהפנימו את העובדה שיש פיקוח. הם נעשו זהירים 

כשחתרנו למגע עם הדייגים הם ברחו לתוך עומק הסבך ונעלמו, ולנו לא נותר אלא לתפוס את הרשתות ולשחרר את 

 הדגים למים. במקרים מעטים הצלחנו לברר את זהותם של החשודים ולהזמינם לחקירה במועד אחר.

  
  שטח האסור בדיג(הגדרת ) גינוסר תקנתעל פי יכת רשת דיג שנתפסה מש; משמאל: "אגם" בבטיחהברשת דיג שנתפסה מימין: 

 )צילום: אלדד איתן(

השתמשנו במצלמות האבטחה של מלון סמוך כדי לאתר את מספר הרכב של החשודים שברחו, וכך הגענו  ה,לדוגמ

₪.  60,000פסלים בשווי הוזמנו לחקירה, הודו ונקנסו, אך מספר ימים לאחר מכן נגנבו מאותו מלון  החשודים. יהםאל

לאחר פעולות אלו ואחרות של בעלי המלון הפסלים הוחזרו והתברר שהגנבים היו אותם דייגים, שחשדו שבית המלון 

 הלשין עליהם.

 שנה קודם לכן ועד כמה למדנו והשתכללנו שנה אחר כך. םהבנו עד כמה היינו נאיביי 2019בסיכום עונת איסור הדיג 
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הימי של  מסמך מדיניות למרחב
 ים תיכון –ישראל 

 "מ(בע סביבתי תכנון עמיר)דני  אדריכלית, קרניאל וצאלה, סביבתי מתכנן, עמיר דני: מאת

זה כמה עשורים נמצא  , לכןטחונן קשורים במרחב הימי שבאזורןישגשוגן של מדינות רבות וב

הדמוגרפי והעלייה אופוליטית וסביבתית מהותית. הגידול יהמרחב הימי בתהליך של תמורה ג

ברמת החיים מגבירים את הלחץ על שטחי הים במטרה לגלות ולהפיק משאבים. גילויים 

וההתפתחות הטכנולוגית שמאפשרת את הפקתם מעצימים את חשיבותם הכלכלית של אזורי 

 . המים הכלכליים

שנים האחרונות הולך וגובר בישראל השימוש ב

במרחב הימי למטרות שונות. הדבר נובע הן 

מהגברת העומס והביקוש לשימושים ולפעילויות 

ספורט ביטחון, שהיו קיימים במרחב זה שנים, כגון 

כניסתם של שחקנים מונופש, דיג וספנות, והן 

חדשים לזירה, בראשם תגליות הגז הטבעי 

הגברת עם ובטיפול בו.  ובהפקת והפעילות הכרוכה

 גוברים ולניצול משאביו מרחבי ההלחץ לשימוש ב

הלחץ על המערכת האקולוגית הימית. מערכת זו 

מהווה בסיס לפעילויות אנושיות רבות בים ומספקת 

. המערכת שירותי מערכת בעלי חשיבות עליונה

מכילה את בתי הגידול, את מגוון המינים  האקולוגית

 ,שירותי המערכת המתקבלים מהם החי בים ואת

שירותי וכגון אספקת מזון מהים, מים להתפלה 

 ., וכדומהויסות

עוד עם ריבוי המשתמשים בים ועם עליית הדרישה ל

 בין התנגשויותה ותשטחי פעילות ימית מתגבר

 בין הפעילות האנושית והמרחבלהשימושים השונים 

 האקולוגי. הצורך בהכנת מסמך מדיניות למרחב

ריבוי הוא פועל יוצא של  (ים תיכון)מי של ישראל הי

העלייה בהיקף פעילותם, המביאים של ו המשתמשים

 ניתן. התנגשויותשל ה ןובעוצמתן לעלייה בכמות

 באופן כללי לשתי קבוצות:אותן  לחלק

 בין סוגים שונים :בין משתמשים התנגשויות 

 המרחב הימי של ישראל בים התיכון: מים ריבוניים ומים כלכליים .של פעילות אנושית במרחב הימי
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 המערכות האקולוגיות הגברת הלחץ על , כלומרהאנושית לסביבה בין הפעילות :עם הסביבה התנגשויות. 

 
 במרחב הימי של ישראל בים התיכון תשימושים ופעילויו

לתכנון ולניהול המרחב הימי.  כוללת , עוררה צורך בגיבוש מדיניותבעולם המציאות בישראל, כמו במדינות רבות אחרות

לקביעת מדיניות התכנון הלאומי, זיהה את הצורך בגיבוש מדיניות מתכללת לשימור  האחראיבמשרד האוצר, מנהל התכנון 

: ל מדיניות זו, הן בזירה הבינלאומיתשינהלגורם הרשמי של מדינת ישראל  הוא מונה ד בבדב, וופיתוח המרחב הימי

יזום וגיבוש מדיניות יב נימית:, והן בזירה הפים התיכוןאחרות ב בדיאלוג עם מדינותו בשיתוף פעולה עם האיחוד האירופי

 רמים בעלי עניין. גו אחרים ועם קשת רחבה של ארצית, בהכנת מסמך המדיניות, בשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה

יות בדיסציפלינות שונות ומחהתאת הכנת מסמך המדיניות בעזרת צוות תכנון רב־תחומי, המייצג מגוון  קדםמנהל התכנון מ

אולוגיה יאולוגיה, אוקיינוגרפיה, סדימנטולוגיה, הנדסה, משפט, כלכלה, תרבות, ארכיוגיה, ג)תכנון, אסטרטגיה, אקול

מרמת היעדים הלאומיים של  –אסטרטגיות -אויתחומית המשלבת תפיסות ג-מציג גישה תכנונית רבהמסמך ומורשת(. 

 .מחויבות לגישת הקיימות ולשמירת הסביבה הטבעיתעד צרכיה הכלכליים ומדינת ישראל 

כוללת למרחב הימי של בראייה ותכנונית  מתכללתליצור מסגרת  אמטרתו של מסמך המדיניות למרחב הימי של ישראל הי

ובד התחשבות בדינמיות של הסביבה הימית ובמטרה לאפשר את מיצוי הפוטנציאל הכלכלי במרחב, ב ,ישראל בים התיכון

יהם. למסמך שני מרכיבים: קווי מדיניות, הנחיות וכללים על ןהגלערכי הטבע, הנוף והמורשת ואת שמר ל לחתורבבד 

 לפעילות בשורה ארוכה של נושאים; ותכנון מרחבי )מפות( בנושאים מנושאים שונים ומפה כוללת למרחב הימי. עם אישורו

  עקרונות מדיניות והצעה למתווה תכנוני וניהולי למרחב הימי. המסמך יכלול

( מגדירה מסגרת לאומית ותשתית (IMP Integrated Maritime Policyבמתודולוגיה של  המדיניות למרחב הימי של ישראל

בקרה סביבתית ושמירה על בריאות  בלווייתלמימוש התנאים הנדרשים לפיתוח הצמיחה הכחולה של ענפי כלכלה בים, 

ודאות להשקעות ואת ההמערכת הטבעית הימית. מימושו של מסמך המדיניות צפוי לקדם פיתוח וחדשנות בים ולהגדיל 
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מרחביים  חיכוכיםות, שיפור התיאום, צמצום וי: הגדרת כללים לפעילואלים באמצעלהיעשות במרחב הימי. הדבר ניתן 

 את התנאים להתפתחות ענפי כלכלה קיימים וחדשים. יוצריםומקצועי. כל אלה יחד  מתכללוהגדרת מבנה 

ניתוח רב־תחומי של המצב הקיים ועריכת סקר בינלאומי  –ב א' שני שלבים עיקריים: של יוהכנת מסמך המדיניות הב

 המרחב הימי. תכנוןלל ולתכלוית עקרונות מדיניות להסדרה, יהתוו –שלב ב'  וכן הכנת אטלס מפות למרחב הימי. משווה,

גורמים. וכמה וכן כמה  הציבור הרחב ,בעלי עניין יםבתהליך ארוך ומעמיק שבו שותפ נעשוהכנת המסמך וגיבוש המדיניות 

הפרטי, חברי  מגזרמשרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, גופים ב : במרחב הימיעיקריים תחילת העבודה זוהו בעלי עניין ב

סביבה וחברה, חינוך, ספורט ימי, תרבות ומורשת, רשויות מקומיות והציבור נושאי אקדמיה, עמותות וארגונים העוסקים ב

 הרחב.

 . כל שער עוסק בהיבט אחר של המרחב הימי:שערים מסמך המדיניות מחולק לחמישה
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מערך מגוון של בראשונה מדיניות כוללת לשמירת הטבע בים, המשלבת כלי מדיניות זאת הפעם המסמך המדיניות מציע 

השמירה על משאבי הסביבה הימית הטבעית הינה הבסיס למדיניות  רמות הגנה ובהיקף גדול.כמה אזורים ימיים מוגנים ב

בהגדרת מדיניות לשמירת הסביבה והמערכת ומדיניות כוללת לשמירת הטבע בים הגדרת ומתבטאת ב ,רחב הימיהמ

והם שלושה מרכיבים, דרושים לשמירת הסביבה הטבעית  במרחב הימי.בנפרד  מגזרהאקולוגית הימית בפעילות של כל 

 משלימים זה את זה: 

 ההגדרה המרחבית של האזורים הימיים ע. משאבי הטב הגדרה מרחבית של אזורים ימיים מוגנים להגנה על

רציפות )עם מערכות אקולוגיות חשובות ומוגנות ושל גודל  של להגנה על משאבי הטבע נבחנה בהיבטים של ייצוג,

 במרחב הימי. אחריםיחסי גומלין עם משתמשים . כמו כן נבחנו ביבשה(

 למקד מאמצי שימור במינים מסוימים, בין בשל היותם גם  שמירה על בתי גידול יש צורך. בנוסף לשמירה על מינים

ממדי, -סיבות אחרות. בית הגידול הימי הוא רבבשל בסכנת הכחדה או  בשל היותםבין ומינים מהנדסי סביבה 

הצורך באימוץ  גובר ,בעלי חיים ימיים מקיימים שלבי התפתחות שונים בחייהם באזורים שונים ביםבהינתן שו

 צד השמירה על בתי גידול. מסוימים לעל מינים מדיניות להגנה 

 איומים על המגוון . המניעת השפעות שליליות על הסביבה הטבעית ביחס לתחומי פעילותלהנחיות לצמצום ו

מהפעילות האנושית בים לסוגיה. לפיכך, כדי להשלים את מדיניות בעיקר  באיםהביולוגי ועל ערכי טבע ימיים 

כל של פעילות האנושית שמקורן ב ,ההשפעות השליליות תלמניעלצמצום או הנחיות בה שמירת הטבע נכללו 

 השפעה משמעותית על הסביבה. בעל מגזר

שונה  תמקדותה, והם זוכים בהיררכיה של שטחיםב בנויההתפיסה המרחבית של שמירת המערכת האקולוגית הימית 

אזור חיפוש  :אלה ם הימיים המוגנים במים הריבוניים הםמבחינת שמירת ערכי הטבע והפעילות האנושית בתחומם. האזורי

 יש במים הכלכליים. שפכי נחליםו אזור ימי מיוחד, אזור סלעי )מצע קשה(, אזור חיפוש לגן לאומי ימי, לשמורת טבע ימית

גבוהה; ברמה  םייחודיישתספק הגנה על ערכי טבע שטח לחיפוש שמורה,  שני סוגי אזורים מוגנים ברמות הגנה שונות:

 חודיים. יבעל פוטנציאל לגילוי ערכי טבע י, שהוא מרחב שימור לבחינהו

לאישורו בהכנה  ,למרחב הימי התיאוםומתווה התכנון ו מגזריםבימים אלו מסתיים הליך גיבוש עקרונות המדיניות לכלל ה

בות הממשלתית לתפקוד במטרה לבסס את המחוי המסמך מציע חלופות לתכלול ותכנון המרחב הימיבמוסדות התכנון. 

השימושים השונים ומיצוי הפוטנציאל  בין יעילהמרחב הימי של ישראל כסביבה דינמית ומאוזנת, באופן שיבטיח תיאום 

הכלכלי והחברתי במרחב, לצד שימור ערכי הטבע, הנוף והמורשת. כל זאת באמצעות גיבוש ויישום מדיניות כוללת למרחב 

שגיבשו מדיניות כוללת למרחב  מדינות אחרותלכלל מדינות אירופה ו שיצרף את ישראלאופן ב ,הימי של ישראל בים התיכון

 .ומיישמות אותה הימי שלהן

משילות של כלל המרחב הימי, לאגום משאבים, לשפר את ה ויסייע לישראל לייעל את תפקוד מימוש מסמך המדיניות

ר הזדמנויות חדשות לפעילות כלכלית לניצול מושכל וליצור הסדרה וודאות לגופים הפועלים בים ו, ליצוההסדרה הקיימת

 הסביבה הימית. על  ובה בעת לשמור ,של משאבים

. 
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Deep Voice 
 Deep Voiceעמית גלאור, עמותת מאת: 

 

 ל התחיל?ואיך הכ

 ! יש חלוםואחת לכל אחד 

זה התחיל . תנים בעולםיהוא לתרום לשימור הלווי ,"(קול עמוק)" Deep Voice מייסדי עמותת, החלום של מיכאל ומיכאל

. בעקבות הלווייתנים מסע לאפריקהב ונמשך ,שיושבים בבית קפהומתכנתים מספר מהנדסים של  פרויקט מחקר עצמאיב

 .מאז הקבוצה גדלה והפכה לעמותה רשומה

 
 תן גדול סנפיר )צילום: עוז גופמן(ייולו
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 הלווייתנים קוראים?למה 

 ביותר הדרך היעילה אתזשמתקשרים ביניהם באמצעות השמעת קולות מאחר  ,בפרט לווייתן גדול סנפירו ,בכלל לווייתנים

 חושי הריח והראייה לעומת זאתו ,באווירמהירותה מ חמישהגדולה פי  במים מהירות הקול. למרחקיםבמים לתקשר 

, הנשמעות כמו שאגות, קריאות הזכרים יאדוגמה מפתיעה לצלילי לווייתנים שונים ממה שאפשר לדמיין ה .במים מוגבלים

 :ניתן לשמוע בקישור הבא

ZoPxjTy8LaWHJcqlSNyavHqrPlw/view?usp=drivesdkhttps://drive.google.com/file/d/1dmR35  
 ?ולמה אותנו מעניין מה

קריאות  אתנתיבי הנדידה שלהם ו את רילהכ עזורות ,םהיא מרכיב מרכזי בחקר התנהגותבין לווייתנים הבנת התקשורת 

 ".חברתיות"קריאות  יששבתקשורת זו  מפני, אם לגורהתקשורת בין המעניין אותנו במיוחד הוא שתחום ה .למשל, מצוקהה

 .שונות מהשירה המוכרת של לווייתנים גדולי סנפירהן ו התגלו רק בשנים האחרונותקריאות אלו 

 
 שטרן(דפנה צילום: )

 מי אנחנו?

Deep Voice בכלל ובין לווייתנים  לווייתניםבין תקשורת על מחקר האת  קדםלשואפת עמותה ללא מטרת רווח ש אהי

 – רקע באקוסטיקה ובבינה מלאכותית בעליפיזיקאים וביולוגים  ,מהנדסים – העמותהמייסדי , אנו. גדולי סנפיר בפרט

ומשקיעים זמן  שכרכולנו מתנדבים ללא  .סיווג קריאות של לווייתנים מתוך הקלטותלכלים אוטומטיים לניתוח ו יםמפתח

חוקרים כגורם ישיר במאמצי השימור של  אנחנו רואים את ייעול תהליך העבודה של כי ומשאבים רבים לקידום המחקר

 .הלוויתנים בטבע

 

https://drive.google.com/file/d/1dmR35ZoPxjTy8LaWHJcqlSNyavHqrPlw/view?usp=drivesdk
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 המסע לאפריקה

מרכז חקר מידע וסיוע ליונקים ימיים )י "ל מחמל"מנכ, ר עוז גופמן"עם ד ,קבוצההחברי מכמה  ,יצאנו 2018בספטמבר 

נאספו במסע . סנפיר לאיסוף הקלטות של לווייתנים גדולי, באוקיינוס ההודי ,י בזרוטו שבמוזמביקיאללמסע (, בישראל

הקלטות אלו . ולסיווגם משמשות אותנו לפיתוח הכלים האוטומטיים לגילוי קריאות לווייתנים והיום הן, שעות של הקלטות

 בהשוואהיה שנחקרה מעט מאוד יאוכלוס – נפירס של לווייתנים גדולי C1מדובר באוכלוסיית שנדירות במיוחד מאחר 

 .שעוברות קרוב למדינות מערביותסנפיר  גדולישל לאוכלוסיות 

 ולתעד קריאות חברתיות יותר לאסוף הקלטות איכותיות כדילמוזמביק  שובנצא  השנהבספטמבר 

 
 במסע לאפריקה Deep Voiceצוות 

 איך אתם יכולים לעזור?

 בו אנחנו מציעיםו, droveלכן יצאנו בקמפיין מימון המונים באתר , ציוד צילוםללמסע אנחנו זקוקים לציוד אקוסטי יקר ו

 : לתורמים תשורות שוות

https://www.drove.com/campaign/5d376eefa5e8ff0001c5164e 

  Whale Research Foundation -Deep Voice: אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק כמו כן

 קישור לאתר העמותה: או באתר

 http://www.deepvoicefoundation.com או בכתובת

  .כל חבריכםאת ולשתף 

https://www.drove.com/campaign/5d376eefa5e8ff0001c5164e
https://m.facebook.com/deepvoice.whale.research/
http://www.deepvoicefoundation.com/
http://www.deepvoicefoundation.com/
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מביצה ועד פרישה  –חייו של דג 
 לגמלאות

 ד"ר ניר שטרן, המכון לחקר ימים ואגמים לישראלמאת: 

בזמן ומעקב אשר דורשת מחקר  ,לעיתים, הבנת מחזור החיים של הדגים הינה משימה מורכבת

אנו ש משלב הביצה המהיר עד שלב הפרט הבוגר – ובמרחב אחר כל השלבים בחייו של הדג

 .שיטוט בין ארגזי הקרח בשוק הדגים המקומיממצפייה בלהקות שוחות בים או  מכירים בדרך כלל

מינים בעלי חשיבות כלכלית במדובר במין ברמת סיכון, כשדגים, בייחוד  ניישנה חשיבות רבה בהבנת מחזור החיים של מי

מחקר ברצוני להקדיש כמה הן מהווים מטרד. לפני שנגיע למסקנות הנגזרות מה ,מינים פולשיםבאו  (הסובלים מלחץ דיג)

 שורות לסיפור החיים של הדג מיום הטלת הביצה ועד יום הגעתו לבגרות מינית ראשונה.

מחיים מונוגמיים ארוכים ושמירה על הצאצאים ועד  – לכלל מיני הדגים יש קשת אינסופית של מנגנוני רבייה והפרייה

זמניים )הרמפרודיטיות סימולטנית(. עם זאת, מרבית מנגנוני החיזור והרבייה בים מסתיימים בהפריה -לחילופי זוויג בו

 אחדנסחפות בזרמים המקומיים. לאחר פרק זמן ממוצע של יום  , ואחרי ההטלה הןחיצונית והטלה מסיבית של ביצים

ומשמש לה  הלצרוך את שק החלמון המחובר אלי הומתחיל  (,עובר הדג) לרווה מן הביצה תבוקע מעטיםעד ימים ד בלב

מורכב ממגוון רחב האת מזונה, בעצמה הלרווה לצוד  מתחילה מקור אנרגיה לימים הראשונים. לאחר שנצרך שק החלמון

היא הלרווה נסחפת בין שכבות המים העליונות של הים ומרבית מיני הדגים בשל יצורים פלנקטוניים בסביבתה. בשלב זה 

חודשים. כמה יכול להימשך הוא ו Pelagic larval durationנקרא בשפה המקצועית  הזפרק זמן  .נתונה לחסדי הזרמים

ת הן כבר לובשות א שלב זהבו ,לרוולי-בתקופה זו הלרוות גדלות ועוברות שינויים אנטומיים עד שהן מגיעות לשלב פוסט

היכולת  – מתלווה פיתוח של יכולת חשובה במיוחד הצורה הכללית שלהן כדג בוגר בדרך כלל. לשינויים האנטומיים

וכדומה.  ,בבית הגידול הקבוע, למשל האזור הסלעי, האזור החולי, הים העמוק באופן פעיללהתמצא במרחב ולהתיישב 

 היקפו.יחסית ולמדוד את  בקלות כבר ניתן לנטראותו ו ,(Recruitmentפרק זה בחיי הדג נקרא שלב הגיוס )

יכולות ששלב רגיש בחיי הדגיגים הצעירים מאחר גם חשיבות האקולוגית של שלב זה בבית הגידול, הגיוס הוא ה לבדמ

לפיכך, על  מטרה קלה לטריפה או לדיג.ל הם הופכיםלהתקבץ  תםנטיי בשלהשחייה שלהם עדיין לא מפותחות לגמרי, ו

ולדעת לענות על שאלות אלו, שלבי חייו השונים,  יש להשיג את מקסימום המידע על ולהגן עליו מין מסויםמנת להבין 

  למשל:

 ? המין מתי והיכן מתקיימת עונת הרבייה של

לגבי מינים נציגים ממשפחת הדקריים )לוקוסים(.  למשלמינים שנוטים להתקבץ בעונת הרבייה, בקשר לזהו מידע חשוב 

 מידע בקביעת תקנות דיג מדויקות בזמן ובמרחב.שם את האלו ניתן ליי

 במרחב של המין? תםנסחפים תוצרי הרבייה, קרי ביצי הדגים והלרוות, ומהו אופן והיקף הפצ אןל

ההבדלים בין מינים פולשים של דגים בהתפשטות במרחב ובזמן ברחבי ים תיכון. האם  מהםעוזר לנו להבין  על כךמידע 

 ?הים הפתוח או נשארות בסביבת זרמי החוף הביצים יוצאות אל

 היכן ומתי מתרחש גיוס הצעירים לבית הגידול?

, במיוחד בבית הגידול החולי, בררניעל הדור הצעיר של מינים מסוימים מפני דיג לא  פעילהחשוב במיוחד להגנה זה מידע 

 בעלי כושר רבייה. בו הםשהמינימלי, כלומר לפני הגיל  מהגודל קטניםבו מינים רבים נדוגים ש
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נוגרפיים למדידת זרמים בים, זיהוי גנטי של ביצי דגים ולרוות וניטור ישימוש בכלים מדעיים חדשניים, כגון אלגוריתמים אוקי

יקדם את הבנתנו לגבי תהליכים טבעיים  עתיד הואבויכול להוסיף מידע משמעותי,  שימוש בכל אלו – רציף בסביבה הימית

 קיימא. ניאת הדיוק בקביעת ממשקי דיג ב המתרחשים בים וישפר

 

  

 ( Saurida lessepsianus) אופירית נודדתהפולש המין 
 (: עוז ריטנרדג בוגר )צילום שמאל:מ(; צילום: ג'סיקה גרשון) ביצה מופריתימין: מ

 

     

 Upeneus moluccensisאופון זהוב פס הפולש המין 
 (: עוז ריטנרשמאל: דג בוגר )צילוםמ(; צילום: ג'סיקה גרשון)לרווה צעירה עם שק חלבון מחובר ימין: מ

 

 

    

 Jaydia smithiאפוגון סמית הפולש המין 
 (ניר שטרן: שמאל: דג בוגר )צילוםמ(; צילום: ג'סיקה גרשון) לרווהימין: מ
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 להכירכריש 
 רישהחברים של הכ –והפעם 
 "ויושבת ראש העמותה "כרישים בישראל דוקטורנטית בבית הספר למדעי הים, אוניברסיטת חיפה, ,מאת: עדי ברש

הפעם נדבר על הפמליה שלהם. אם נסתכל היטב נראה ואת הכרישים כבר למדנו קצת להכיר, 

לכרישים ולבטאים הגדולים מתלווים בדרך כלל דגים קטנים יותר, החיים איתם בשיתוף. ברוב ש

  .צדדי-מתי השיתוף הוא הדדי ומתי הוא חד לגמרילא ברור  המקרים עדיין

 החברים של הכריש: האל ,תכירו

 Ramora fish( Ramora)דבק 

שאריות מזון ל"טרמפ" ולצבי ים. בתמורה להגנה, ללווייתנים וללכרישים,  יםהדבק הוא אחד הדגים המוכרים ביותר המתלוו

צמדות הדבק מעלה את הגרר הנוצר במים י. הכחלק מתזונתו טפיליםלכריש מעט ניקוי הדבק מספק  ,מהם הוא ניזון

דג גרם(. על אף כשהמארח הוא )היא פוצעת בייחוד  ותוומורידה את יעילות השחייה של המארח, ולעיתים אף פוצעת א

 משך עד שלושה חודשים על אותו מארח.  יהחסרונות מערכת היחסים הזאת יכולה לה

המתאימות לצורת חייהם. סנפיר הגב הראשון, שאנחנו מכירים מהרבה מאוד דגים, הפך לכפתור חודיות ילדבקים תכונות י

ארוכה יותר וכך פתח לדם העליון, הלסת התחתונה הפכה יצמדות. כיוון שהם מחוברים בציהצמדה גדול היוצר ואקום בה

נדבקים לחיות  הםס"מ ו 80-ל להגיע ליכום דבקיה אורךהפוך. כאילו הדג  למראית עין כלומרהפה נמצא בצידם העליון, 

 בעולם. םוהאוקיאנוסיגדולות בכל הימים 

 Pilot fish  (Naucrates ductor)נווט כלל ימי 

 oceanicגף )-השוחות בגוף המים. הנווטים מחבבים במיוחד כריש ארך –את הנווט רואים בעיקר לצד חיות פלאגיות 

white tipתמיד מצולמים עם דגי נווט מסביבם. הצעירים מחפשים מסתור בצמוד למדוזות או לאצות  כמעטש ,( ועמלצים

 הצפות במים.

. ..ןל יעדא ןתוומנווטים א ותניתן להם בעקבות חיבתם הגדולה גם לכלי שיט. בעבר האמינו שהם מלווים ספינ "נווט"שם ה

למרחקים גם לאחר שהכריש נתפס  ותמלווים ספיננאמר עליהם שהקשר שלהם לכריש המארח כה חזק, שהם נצפו  כמו כן

 והועלה לסיפון.

 Rachycentron canadum) )Cobiaקוביה 

במבנה גופו, בפסים  ,הוא מזכיר את הדבק, הקרוב אליו בצורתוהדג המוכר פחות.  א, הקוביה הוולנווט לדבק בהשוואה

ומהנווט, ומגיע עד  הדבקהקוביה גדול בהרבה מאולם  –תחתונה הארוכה מעט מהעליונה ההלבנים לאורך הגוף ובלסת 

 שני מטרים.של אורך 

בטאים( אין ההכרישים )ו אצלככריש ומדווחים על כריש ששוחה עם צאצאיו, אולם בטעות פעמים רבות אנשים מזהים אותו 

 השלושה המוזכרים כאן. יהיוהמלווים כמעט תמיד  לכןטיפול הורי ו

ע כי דגי קוביה בוגרים נטרפים על ידי... עמלצים כחולים. כך שחשוב לבחור את על אף מערכת היחסים הקרובה, ידו

 החברים היטב.
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 (צילום: יוסי אליני) טריגון כנוף זנב מלווה בדבק בהתמקמות אופיינית בבסיס הזנב

 
 (צילום: שי ארל) הגדול קוביהמלווה ב טריגון מנגרובים

 

 



 

 הקליקו כאן תחילת הגיליוןלחזרה ל

22 

 
 (צילום: שני אלוש) השוחים אחריו נווטכריש לווייתני מלווה בדבקים ודגי 

 
 (אור יהושע היינהצילום: ) הקוביה מחכה בסבלנות לטריגון של
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 הווייז של המדוזות
 , אקולוג ימי, האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבהאדליסטדור מאת: 

נודדת בחוף ", אתר חדש שיעזור לכם להימנע ממפגש צורב עם חוטית מדוזות בעםהכירו את "

 ובים, וגם יסייע למחקר מדעי חשוב ומרתק.

 

  :הן בעל החיים היחיד המשפיע לרעה על כלל סוגי שירותי המערכת שהאדם מפיק מהיםמדוזות 

 .החוףהים וצריבת והרחקת מתרחצים מב ובבריאות הגוף והנפש שלנו הן פוגעות בתיירות ֎

  ."מנקות את הים ממזון", וכך פוגעות בדגה ובדיגוטורפות פלנקטון משום שהן  הן פוגעות במארג המזון הימי כולו ֎

  על ידי סתימת פתחי השאיבה. ,חוכגון מתקני התפלה ותחנות כ ,הן פוגעות בתשתיות קריטיות למשק ֎

 בקיצור, מדוזות הן מטרד! אז מה אפשר לעשות כדי להיפטר מהן? מתי הן מגיעות לחופים? עד מתי יישארו? אלו מינים יש

במים? איך לא להיצרב ואיך לטפל בצריבות? יש מה לעשות בהן או מהן? יש להן בכלל תפקיד בטבע? אלו הן השאלות 

 הנפוצות ביותר ששואלים אותי על מדוזות.

דרור אנג'ל בבית הספר למדעי הים על שם צ'רני באוניברסיטת חיפה חוקר מדוזות כבר ד"ר הצוות שלנו במעבדה של 

ות הן אותן שאלות, רק שהיום כבר יש לנו מושג איך להתחיל לענות עליהן. יחד עם השותפים שלנו כעשר שנים והשאל

באגודה הישראלית לאקולוגיה וסביבה יצרנו בשנה האחרונה פרויקט מדע אזרחי בשם "מדוזות בעם", שמטרתו לנפק 

הציבור דיווחים על תצפיות מדוזות תשובות ולהפוך את המדוזות ממטרד למשאב. בפרויקט אנחנו, החוקרים, מקבלים מ

(, מעבדים את המידע ומסרטטים לעם ישראל מפה שמראה היכן המדוזות נמצאות בזמן  www.meduzot.co.il)באתר

מדווחי זהב". מדווחי " –אמת. וייז ימי, אם תרצו. בציבור הרחב של המדווחים אנחנו מייעדים מקום מיוחד לאנשי הים 

אנשי ים שאימנו לזהות  20-ביולוגים ימיים )בוגרי מכמורת ואחרים( ועוד כ 50-הזהב הם קבוצה שמונה לעת עתה יותר מ

מדוזות. הדיווחים של חברי הקבוצה מקבלים ניקוד כפול בבסיס הנתונים, ומשמשים אותנו לאימות ולתיקוף התצפיות של 

וכן להרחיב את קבוצת מדווחי הזהב   webappאנחנו מתכננים לשדרג את האתר ליישומון הציבור הרחב. בעתיד הקרוב 
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ולהפוך את חבריה למנטרים של ממש, שיבצעו סקרים קבועים ויאפשרו לנו לנרמל את צפיפות המדוזות בזמן ובמרחב 

 להשלמת התמונה. עד אז הנה כמה עובדות מגניבות בתשובה על השאלות שהצגתי למעלה:

 ,ניתן לדוג מדוזות, והסינים אפילו הצליחו להגיע לדיג יתר של מדוזות בים סין הדרומי, אבל לפני שרצים  אכן

 להיפטר מהן צריך לשאול אם ייתכן שייכנס משהו גרוע יותר אם נצליח במשימה. 

  רק מגיעות לחופים בשבוע השלישי של יוני ונעלמות בשבוע הראשון של אוגוסט, )אבל זה בממוצעהמדוזות 

 2017-עברנו שנה שלמה ללא נחילי מדוזות. ב 2016-הן הגיעו במאי ונשארו שלושה חודשים. ב 2015-. ב(ממוצע

השנה הן נכנסו ב"איחור" של כשבועיים נכנס נחיל קטנטן בסוף אוגוסט.  2018-היה נחיל רגיל של חודש וחצי וב

  .אוגוסט ונשארו עד תחילת

חורף גדולים מגיעים לאזורנו מינואר עד מרץ, והפרטים בהם גדולים יותר )מגיעים היום אנחנו יודעים גם שנחילי 

 ס"מ(. 90עד לקוטר פעמון של 

  אחוזים  90-גדולה, לבנה וצורבת. יותר מ –המדוזה העיקרית, גם בקיץ וגם בחורף, היא החוטית הנודדת

יץ היה מעורב. היו בו המון כוכבניות גם השנה נחיל הק 2015מהדיווחים הם על חוטיות. עם זאת, בדומה לשנת 

סגולות וגם פילוריזות מנוקדות, קוטילוריזות יפהפיות, אורליות וורדרדות ומדוזות מצויות כחלחלות )שאינן מצויות 

כלל(. במסגרת הפרויקט שלנו גם נשנה בקרוב את שמה העברי של המדוזה המצויה בשיתוף האקדמיה ללשון 

 סדר במיני המדוזות.העברית, ובאופן כללי נעשה 

  איך לא להיצרב: קודם כול היכנסו לאתר ובררו אם החוף שלכם מוצף במדוזות. אם כן, שיקלו לקחת חליפת

גלישה או לייקרה או קרם הגנה נגד מדוזות כדי להגן על העור, ומסכת צלילה או משקפת שחייה כדי שתוכלו 

אל תשכחו לדווח לנו כשאתם יוצאים, אפילו אם לא ראיתם מדוזות )דיווחי "אין מדוזות"  לראות אותן מתקרבות.

חשובים לנו מאוד לתיקוף(. אם נצרבתם אנחנו ממליצים לשטוף תחילה את האזור הפגוע במי ים בלבד ולהתייחס 

ויכוח על יעילות חומץ לצריבה ככווייה לכל דבר, משמע להשתמש בתכשירים נגד כוויות, לקרר ולהרגיע. יש היום 

בטיפול בצריבות החוטית, ובינתיים אנחנו ממליצים להימנע ממנו. מובן ששתן, שפשוף בחול ושאר תרופות סבתא 

 אינם עוזרים ואף עלולים להחמיר את הפגיעה.   

  מדוזות מנקות, מערבלות ומפלטרות את הים. הן

 משמשות מזון לדגים ולצבי ים ומהוות בית גידול לדגיגים

ולסרטנים קטנים, הן מעבירות פחמן מהמים העליונים 

לקרקעית, וחלקן אף עושות פוטוסינתזה. בני אדם עושים 

מהן מזון )מסלט ועד עוגיות(, תרופות וחומרי חבישה, 

קומפוסט, תוספי תזונה, ועוד. הצוות שלנו באוניברסיטת 

חיפה יחד עם מכללת בראודה בכרמיאל משתתף 

האיחוד האירופי, ובו אנו חוקרים של   GoJellyבפרויקט

( של החוטית mucusאת יכולת ספיחת חלקיקי הריר )

 בכדי לסנן מיקרופלסטיק מהמים במתקני טיהור שפכים.

הרבה דברים שבני האדם  ומילה אחרונה על איכות הסביבה:

עשו ועושים מסייעים להפצת המדוזות בחופינו, למשל חפירת 

תעלת סואץ, זיהום הים בשפכים, שינויי אקלים, פגיעה במתחרים 

ובטורפים של המדוזות )דגים וצבי ים(, ופיזור פסולת מוצקה 

)למדוזות שלב חיים צמוד קרקעית, שמחבב במיוחד פלסטיק 

שמר על ניקיון הים והחופים ד סיבה טובה לעוכמצע התיישבות(. 

 שלנו.
 מדוזות ואנשים )צלום: סטפן(
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הזהרון ההדור בים  –תושב קבע 
 התיכון

 באוניברסיטת תל אביב שטיינהרדט, מוזיאון הטבע ע"ש רוטמן"ר שבי דמאת: 

ביותר בעולם.  הנפלשתהימית  סביבהכעוררין  ללא להכתיר היוםחופי מזרח הים התיכון ניתן  את

 במיניםהשונית הים תיכונית  נופי את ממלאתעלת סואץ  דרךשל מאות מינים  המתמשך המעבר

 . האדום ובים ההודי האוקיינוס ברחבי טרופיות שוניות עם היטב מזוהים חלקם, טרופיים

או מביקור  באילת האלמוגים משונית לרובנו שמוכרמרשים ודומיננטי,  דגהזהרון ההדור,  הואממינים פולשים אלו  אחדמין 

-בו קפריסיןבו לבנוןב עליו, אז דווח 2012 בשנתמזדמן באקווריום. התבססות הזהרון בים התיכון החלה ככל הנראה 

 הלבנט חופייש עליו תצפיות רבות ב .תיכונית הים בשונית הקבועים המינים לאחדהופך אט אט המרשים  הדג מאז. זמנית

  .התיכון הים מרכזב גםמספר תצפיות ו

 
 )צילום: שבי רוטמן( בתכולות קיבה שנבדקוגם נמצאו , שמקומיות כרומיות להקות ולידו סלעי גידולבבית  רון הדורזה

 

 בעיקר, שונים ממקורותעליו  דיווחים ולאסוף ואת אוכלוסיית לנטרהתחלנו  ישראל בחופיההדור  הזהרון התבססות מרגע

 והתרכזו 2013 בסוף היוהראשונות בחופי ישראל  התצפיות, כדי לעקוב אחר התפשטותו לאורך החופים. מצוללים

 חיפה במפרץ זהרונים על דווח וחצי שנה כעבור רק. טריםמ 27 עד 15מהחוף ובעומק  כקילומטרבשמורת אכזיב, במרחק 

 . מטרים 30-כבמרחק ניכר מהחוף ובעומק  גם שםהארץ,  מרכזוב

. תיכונית היםהחוף  רצועתאורך  עים מכלימגהזהרון דיווחים על , הישראלי בחוף להתבסס החל מאז שנים ששכ, היום

 מאות במרחקו מטרים 20-מ של יותר בעומק, הארץ בצפון מלאכותיות בשוניות או סלעיים גידול בבתיהן התצפיות  מרבית

זהרון סמוך לחוף, בלגונה בנווה ים, בעומק מטר אחד בלבד.  על ראשונהבפעם הדווח  2019 ביוני. החוף מקו מטרים

 חזותיים בסקריםיותר בעומק הים.  יםרחוקאינה פוסחת גם על בתי גידול  אולם, החוף קו לאורך ניכרת התפשטותואומנם 

  מול חופי ישראל יםמטר 120 עד 100 בעומקגידול ייחודיים  בבתיגם  זהרונים ונצפ ימי-באמצעות רובוט תת ושנעש

 .(32)ראו כתבתה של ד"ר רותי יהל בעמ' 
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 מדוע הזהרון ההדור הוא פולש בעייתי במיוחד?

  :וגדילה הירבי

 חודשי השנה.  בכל ימים לארבעה אחת להתרבות יכול הזהרון 

 בשנה ביצים מיליון שני עד להטיל יכולה אחת נקבה. 

 שנתיים גיל ועד שנה תוךב הילגיל רבי וא מגיעוהמהיר  וגידול קצב. 

  :לסביבה התאמה

 ומליחות(.  עומק, טמפרטורהמבחינת ) מגוונים מאוד סביבה בתנאי ולחיותמסוגל להתרבות  הזהרון 

  :טריפה

 תיאבון גדול במיוחד. לעב מיומןעל -טורף הזהרון הוא 

 הגידול הסלעי.  בביתאינו בררן ויטרוף כל בעל חיים שיתאים למידות פיו, בעיקר דגים החיים  הזהרון 

 וככל הנראה לזהרון בוגר אין אויבים בים התיכון.טורפים מפני יעילהמשמשים להגנה  הארוכים הארס קוצי , 

טורפים מקומיים כמו דגי הדקר.  לתרבותם שמקצב ה בהרבהבקצב מהיר  התרבותל יכולה הזהרון אוכלוסיית, בקיצור

 על מקומיים טורפים עם תחרותבגלל טריפה והן  בגללריבוי הזהרונים יכול להשפיע לרעה על אוכלוסיות דגים מקומיים הן 

 .מזון

 מה ניתן לעשות?

להחזיר את  יםמתיימר םבו אינ העוסקים מחקר או פעילות כל. כאן ישארויהזהרון כאן כי עובדה קודם כל יש להשלים עם ה

 העיקרי האמצעי. הסביבה על ותהשפעהמצב לקדמותו. עם זאת, הגישה להתמודדות עם פלישה של מין כזה היא צמצום 

, רבים פולשים דגיםש בעוד. שלהם מכוונת הסרה ידי על הזהרונים אוכלוסיית דילול הוא ,יעילכוגם הוכח  ,לרשותנו העומד

בצלילה. לשם  רק כמעטים באופן שגרתי בשיטות דיג שונות, את הזהרון ניתן לדוג , נידוגהזריז והסקומברן הסיכן דגי כמו

 שיתוףב כמו כן,. מחוץ לשמורות טבע בלבד – התיכון בים זהרונים גולד לדייגים בעלי רישיון דיגכך הונפק היתר כללי 

 ,הארץ בצפון צלילה באתרי זהרונים הוצאתמבצעי שנים ל כבר כמהאנו יוצאים  ,בנהריה פוצקר הצלילהפעולה עם מועדון 

 כדי לחקור את מאפייני הזהרונים בים התיכון. גםו יהילדלל את האוכלוס כדי

  www.facebook.com/groups/FishInvasion לדווח על תצפיות של זהרונים בים התיכון בקבוצת הפייסבוק: ניתן

  
)מקור:  , יש לנהוג בזהירות מרבית בעת הטיפול בדג!)מסומנים באדום(קוצי הארס של הזהרון מימין: 

www.facebook.com/groups/FishInvasion :(צילום: שבי רוטמן)דיג של זהרון בים התיכון (; משמאל 
 

http://www.facebook.com/groups/FishInvasion/
http://www.facebook.com/groups/FishInvasion/
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 אקולוגיה ימית
 חדשות הים התיכון

 אקולוגית ימית, חטיבת המדע, רשות הטבע והגניםד"ר רותי יהל, מאת: 

כשנחילי  –אף ממשיכה לעלות, אבל עכשיו המים חמה ו תטמפרטורוגם בשיאו, עוד אומנם  החום

המדוזות העצומים שפקדו את מימי ישראל וחופי הים התיכון שלה נסחפו בזרם צפונה, וספטמבר 

 . ..התיכון אפשר להתחיל לסכם את התקופה הסוערת שעוברת על הים –כאן כבר 

, בשטח ואכיפהבפיקוח  –בכל התחומים  פהבפעילות ענ ,והגנים הטבע רשות של הים אנשי, אותנו מוצא 2019 קיץ

לקידום שמורות טבע ימיות. נתונים רבים  נמרצת תכנונית ובעבודה, לאחרונה שערכנו והסקרים המחקרים תוצאות בניתוח

 הם שופכיםו ,הימיהפיקוח  במהלךמערכת ה"סייבר פקח"  באמצעותעל ידי פקחי היחידה הימית  אסףילה וממשיכים נאספו

 ולהבין להכירלנו  תמסייע סוגיה כל על בים הדיג פעילות הגדולה על אמיניםה הנתונים כמותבסביבה זו.  אור על הנעשה

 לפני שהחל המקיף הניטור בזכותהמגיעים לשווקים.  הדגים שללרק מנקודת המבט של  ולא, התיכון בים הדיג עולם את

 יםמתבצע ןשבה העונותשל ו שלהם הדיג שיטותשל , מעדיפים דייגיםששל אזורי הדיג  התמונההולכת ומתבהרת  כשנה

 כניותוהת אתאנו בוחנים  , ואילו היום"מושכל"ניחוש  בגדר. עד כה כל זה היה הדיג החופי ומרבית הדיג הספורטיבי

. לכולם מקום ישכי אכן  לדעת, ונוכחים יםמועדפדיג  אזורישיטות דיג ושל המקודמות של שמורות טבע ימיות בהיבט של 

 הטבע המוצעות לא ימנעו דיג באזורים חשובים לדייגים החופיים!  שמורות

ושמורת הכרמל  ראששמורת  :ישראל מדינת של התכנון במערכת מקודמות היום שמורות טבע ימיות שתי

 "ים החולות"

 מתחת לחיפה ממערבש הכרמל חלק)שמטרתה להגן על "הכרמל הכחול"  ימית טבע שמורתראש הכרמל היא  שמורת

ספוגים  גני לא פחותים: טבע אוצרותיש בו כמו הכרמל היבשתי, אבל  נוילעינ גלוי אינוהכרמל  ראשאומנם . (הים לפני

. זה עומק עדהמשתרעות מקו החוף  נרחבות שוניותו הים לפני מתחת ויותרמ'  100בעומק  יחודייםיועשירים מגוונים 

" החולות"ים  תרשמוהיא  היהשני השמורהכאן.  המתרבים ,בטאיםבוים  צביב, חוליות חסריבבאצות,  עשירות השוניות

ק"מ מקו החוף, ולמעט שונית סלעית נדירה  7-כעד למרחק  אשקלוןלהימי שבין אשדוד  מרחבב משתרעתה באבטח

 םהי של שטחו מרבית את המאפיינתשטחים נרחבים של קרקעית חולית,  יש בהלדרום הים התיכון הישראלי,  יחודיתיו

 מין שמו, השם מטעה! למרות זהירותעל פני השטח ) הנצפיתשל דולפינים מצויים  להקהכן ו, ובתחתית הישראלי התיכון

ונמצא כי  ,השמורה לשטח הדיג פעילות בין הקשר נבחן השמורות בשתי, כאמור!(. עליו להגן מאוד וחשוב כלל נפוץ אינו זה

 השמורות.  שטחיהם מחוץ למרבית אזורי הדיג החופי הפעיל 

 שטחים ימיים מיוחדים

, ישראל של התכנון מנהל הוביל האחרונות בשניםלשמורה נוספת נכללה לאחרונה במסמך התכנון של הים התיכון.  הצעה

 קידום מאפשרת זו כניתות. הישראלי התיכון הים לתכנון ומקיף ארוך תהליך, המדינה של העתידית לדמותה האחראי הגוף

גם "שטחים ימיים מיוחדים", למשל  הומגדיר, ישראל של הריבוניים המים משטחי 8%-מ ביותר ימיות טבע שמורות של

 הטבע להגנת החברהזה. בשיתוף  באזור ישראל של הטריטוריאליים המים גבול ועד הכרמל מחוף המשתרע הימי השטח

משטח זה.  בחלקלשמורת טבע ימית  כניתותהצעתנו לקידום  אושרה הסביבה להגנת והמשרד הירוקים הגופים ובתמיכת

מתחת לפני הים ובמרחק רב מקו החוף, ומצוי בו גן  טריםמ 100-כ בעומק ימי-תת כורכר רכס של חודיתיי ברצועה מדובר
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נסקר ונחקר בשנים האחרונות על ידי מעבדת הספוגים של פרופ' מיכה אילן  ,אחרים ספוגים גני כמו, גןהספוגים מיוחד. 

 כחלק הנערכים. בסקרי הרובוט ובמימונם האנרגיה ומשרד"ג רטבשיתוף  ,אביב תל באוניברסיטת לוגיהזואולמהמחלקה 

 חודיינמצא כאן גן ספוגים י ,המעבדה מנהלת, שפר סיגל"ר ד ובשיתוף הספוגים ממעבדת אידן טל של הדוקטורט מעבודת

 בזכות(. לשמורה הספוגים רכס םקידו מתוכנן שם)גם  השרון חופי מול או כרמל בראש המצוי מזה לחלוטין שונה, ועשיר

 !זה יחודיימנהל התכנון שראוי להגן על בית גידול  כנעתשה העדכניים הנתונים

 

 
 מ' שיקודם לשמורת טבע מול עתלית.  100גן הספוגים על קרקעית בעומק 

 הטבע והגנים.ימי לפני כעשור בהפלגה של רשות -גן הספוגים תועד לראשונה באמצעות רובוט תת
 בשנים האחרונות נחקר גן הספוגים ביסודיות על ידי מעבדת הספוגים של פרופ' מיכה אילן מהמחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. 

 מעבודת כחלק ,אידן טל ידי על Mediterranean Explorerמספינת המחקר  אקואושןעמותת  של ימי-תתצולמו באמצעות רובוט  התמונות
 שלה במעבדתו של פרופ' אילן.  הדוקטורט

 בתמונה.  לראות שניתןנוף אופייני בגן. קבוצת המינים השולטת כאן היא קבוצת הספוגים  :העליונה בתמונה
נתונים לסכנת  , הדגים בוהספוגים גן של הרב עומקו אף עללים התיכון דרך תעלת סואץ.  הגיעש פולשמין  זהרון הדור :התחתונה בתמונה

  .התיכון בים מבוקר ולא מוכר לאה, חדשה טורףה ידי עלטריפה 
 

" 2019"ביובליץ אביב  –, אבל חשוב! קיץ זה מוצא אותנו בתקופה שבין שני סקרים של שמורות הטבע הימיות ואחרון

 יד "אחרי החגים". " המתוכנן להתבצע מ2019, ו"ביובליץ סתיו (קרררררים היועדיין המים  אז)שהתקיים באפריל 

 בעלי דגים של יותר גבוהה ביומסה נמצאה בכולן: מאוד מעודדתשמורות הימיות בתמונת המצב העולה מסקרי האביב 

הדקרים משמורת הטבע בראש הנקרה ומחוצה לה  נתוני(, ו!דיג מפעילות ראשונים נפגעיםשדגים  אותם) מסחרי ערך

בראש וראשונה לטבע ולשימור המינים הפגיעים במיוחד )בתחומי  :מספקת שהשמורה הרבהטוב מעידים על השירות 

שגדלו בתוך  מדגים נהניםש, השמורה לגבולות מחוץ הפועלים לדייגיםגם  בלא!(, גדולים יותרו דקרים יותר צאוהשמורה נמ

 השמורות בקרקעית החוליות חסרי בדיגום גם רב מאמץ הושקע השנהמחוץ לגבולותיה.  אל ממנההשמורה ו"זלגו" 



 

 הקליקו כאן תחילת הגיליוןלחזרה ל

29 

 סיגל קצףצילום: 

 על הקרקעית.  עיקריתה החיים בעלי קבוצת הם הספוגים ,םיולא רק בעומק ה ,ונראה שגם כאן להן ומחוצה

 !לחכות למה יש אזהבאים של בויה,  הגיליונותהסקרים המלאים יוצגו באחד  נתוני

  יםשל שיר 
 הפינה של סיגל קצף

 הטייסים
 אטינגר עמוס מילים:

 ,והעשן האש מתוך – הטייסים

 .בענן פרח לך קוטפים – הטייסים

 ,ליבך תוך אל שיר לך שולחים – הטייסים

 .הטייסים – שמך את כותבים לבן בפס

 ,המים אל אדומה שקיעה מול

 ,בודדה החוף על כשאת

 ,בשמיים עוברים אנחנו שוב

 .ופלדה אש של בכנפיים

 :חושבת לרגע לבטח את

 .ברום שמה, אנו עושים מה

 ,יושבת למטה לבטח את

 .במרום יושבים כשאנחנו

 ...הטייסים

 ,כפליים את יפה הן ממרום

 .רחוקות וזריחות בשקיעות

 בשמיים טסים כשאנחנו

 .שותקות לפתע המוזות אז

 ,מסחררת ראשך את הפלדה

 ,באוויר ההרים פסגות את

 חוזרת הביתה כשטייסת

 .בשיר שוב פוצחות המוזות אז

 ...הטייסים

 ,את אחת יחידה, אין אחרת

 .מחזרים אנו כאן מסביבך

 את ירדן וסיני וכנרת

 .שייך-א-וגולן וגם שארם

 .שוב פרשנו עם בוקר כנפיים

 .שוב אנחנו רוכבים באוויר

 מטריות הפלדה בשמיים

 .מזמרות לכבודך את השיר
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 עםפלה כאן עד

 נתראה בגיליון הבא

 מערכת:החברי 

 עיצוב גרפי – אורית שטיינפלד, מיכל סיקאלי ועדי לוזון

 מדעית הכיער – יהל יד"ר רות

 עריכה מדעית כתבות מפרץ אילת –אסף זבולוני  רד"

 מדעית ועריכהתכנים  איסוף: אלמליח טל

 בהנגשה יעוץיסיוע ו – כהן סיגלית

 עריכה לשונית – פדןענת 

 והנגשה עימוד, עריכה – יערה שיריזלי

 יעורך ראש – יגאל בן ארי
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