
לקידום שמורות טבע ימיות בישראל



"אנשי הים התיכון"קואליציית 

קואליציה של ארגונים סביבתיים הפועלים למען הים 

:וקידום שמורות ימיות מול חופי ישראל

לי"מחמ, הצולליםהתאחדות , צלול, החברה להגנת הטבע, אקואושן
ושומרי החוף הים הגליל המערבי

ובשיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים" אנו"בריכוז חברת 



הכוכב הכחול
מכדור הארץ מכוסה במים70%





ישראל כמדינת ים

הים התיכון וממוקמת באגנו המזרחי  מדינות 22מ ישראל היא אחת •

ר מים כלכליים"קמ22,000ו מים טריטוריאליים ר ”קמ4000כ , חוףקו מ ”ק190לישראל כ •

ר "קמ26,000כ שטח המרחב הימי של ישראל הנו "סה•

ר"קמ20,770גדול משטחה היבשתי של ישראל שהנוזה שטח •

ותשתיותחומרי גלם , מערכת אקולוגית של חי וצומחמצויה הים ובקרקעיתו במי •





חופי ישראל



....העולם שמתחת



קשור בכלכלה



מצב הים היום  

,  מכוני התפלה ותחנות כוח, תחבורה ומסחר, דייג, ושפכיםביוב , תקשורת, והנפטהגז , תעשיות האנרגיה•

המערכת האקולוגית הימית מפעילים לחץ גדול על –תיירות ונופש ועוד , נמלים ומרינות, בינוי עירוני

.הרגישה

גם  (. משטח היבשה25%לעומת כ )משטח הים התיכון מוגן כשמורות טבע מוכרזות 0.25%רק , בישראל•

.להגנה מקסימלית עקב הקצאה בלתי מספקת של משאביםאינם זוכים , המוגניםהשטחים המעטים 



תעודת זהות של  
המרחב הימי



דייג יתר



הפסקת הדייג 
לתקופת שיקום



?איך אפשר להגן על הים והטבע הימי
דינמי וברובו לא מוכר, הסביבה הימית היא מרחב גדול



שמורות ימיות

המגוון  , כגון ברצלונה)בינלאומיות מדינת ישראל מחויבת במסגרת אמנות •
.  טבעלהכריז על אחוז משמעותי משטח הים כשמורות ( Ramsar, הביולוגי

כגון פלישות  , השפעות שליליותשמורות ימיות תאפשר צמצום הכרזה על •
.ביולוגיות ושינויי אקלים

no)הראו כי הקמת שמורות רבים מחקרים • take zones )  תורמת לאישוש
spill)שחלקו אף זולג הדגה משאב  over ) לתועלת הדייגיםמחוץ לשמורה.



שמורות ימיות עוזרות לחידוש הים



תכנית שמורות ימיות בישראל



קמפיין ארצי לשמורות ימיות

:לשמורות ימיותמבנה הקמפיין הארצי 

האגודה הישראלית לאקולוגיה-מדעי ( 1

החברה להגנת הטבע-תכנון ווועדותלובי ועבודה מול מקבלי החלטות ( 2

,  החברה להגנת הטבע, אושן-אקו-גיבוש והפעלות קהילות מתנדבים ( 3
התאחדות הצוללים בריכוז  , שומרי החוף והים הגליל המערבי, לי"מחמ, צלול

של אנו

רשות הטבע והגנים  -תכנון וניהול שמורות ימיות , מדיניות( 4



קהילות פעילות של אנשי הים התיכון

לי"מחמבאחריות –אשקלון -אשדוד-שמורת אבטח 

אקואושןבאחריות –הרצליה –נתניה -" ים פולג"שמורת 

באחריות צלול  –קיסריה עד עתלית -הבונים-שמורת דור

להגנת הטבעבאחריות החברה –חיפה –ראש הכרמל שמורת

באחריות שומרי החוף והים גליל מערבי–הניקרהעכו עד ראש -שמורת אכזיב 

באחריות התאחדות הצוללים–לאורך חופי ישראל 


