
 
 

 

 דקות  10 -מערכי הסברה

 דגשים כלליים לגבי מבנה מערך השיעור: 

 הגדרת נושא המערך -פתיח .א

 הצגת הבעיה )באמצעות דיון או הסברה( + התערבות האדם .ב

 כיצד זה משפיע עליו ועל הסביבה )בטווח הקצר ובטווח הארוך( .ג

 לפתרונות ברמה האישית פתרונות קיימים + הצעות ד.                

 

 ימיות  - שמורות טבע

 תוכן  נושא דיון  זמן 

 
 
 
 דקה

 
 
 

 ? מהי שמורת טבע ימית

שמורת טבע הגדרה: אזור מוגדר שצמחייתו, נופו הטבעי  
והחי שבו, שהם לרוב מיוחדים ונדירים )אך לא בהכרח(, 
מפני   ממשלתיים  וחוקים  תקנות  מכוח  ומוגנים  נשמרים 

הכחדה   או  יזמים  השחתה  ציד,  )דוגמת  אדם  מפעילות 
טבע  לשמורת  שווה  ימית  טבע  שמורת  מטיילים(.  ואף 

 יבשתית, אותו הדבר רק בתוך הים. 
 

על  מדברים  למעשה  טבע,  שמורת  על  מדברים  כאשר 
אזור בו פעילות האדם מוגבלת, במטרה לשמור על מגוון  
החי והנופים שבמרחב. צריך לזכור שבעולם המודרני בו 
אנו חיים, פעילות אדם משפיעה רבות על הטבע, באופן  
ישיר ובאופן עקיף, ואם אנו רוצים לשמור עליו ולהבטיח 

הבאים   הדורות  לנקוט  שגם  עלינו  ממנו,  להנות  יוכלו 
אלו  מחוקים  חלק  עליו.  שתגן  חוקים  של  במערכת 
שמורות  קוראים  אנו  להם  מוגנים,  שטחים  מגדירים 
)וגם  בים  וגם  ביבשה  גם  נכון  זה  דבר  )מהשור ש.מ.ר( 

 באוויר(. כאשר בים נכנס גם ממד העומק. 
 

 
 
 
 

 דקה
 

 
 טבע בים -יקט אדםפלקונ

 )הבעיה( 
 

לדיון בהצגת מקום  למדריך:
 השימושים

האדם   את  המשמש  מרחב  להיות  הפך  הימי  המרחב 
גילויי הגז, עלה הלחץ  רבות, ובשנים האחרונות, לאחר 
על מרחב זה. האדם שט בים, מעביר סחורות, דג, מעביר  
תשתיות )תקשורת(, מתפיל מים למי שתייה ועכשיו גם 
חופיות   תשתיות  גם  לנו  יש  וכמובן  אנרגיה.  מייצר 
חברת  וטורבינות  מרינות  נמלים,  כמו  לים  הנושקות 
החשמל. כל שימוש כזה במרחב הימי צורך את השטח 
שלו, אלו שימושים שכמעט ואין בניהם חפיפה מרחבית, 
על  משרה  שהאדם  הלחץ  את  יותר  עוד  שמגדיל  דבר 
חיות   להתקיים  צריכים  אלו  כל  ובין  הימית.  הסביבה 

 וצמחים שונים. 
 



 
 

 
 
 
 

 דקות  2

 
 
 
 
 הפתרון המדיני  

לאורך  ולשרוד  להתקיים  יוכלו  אכן  שאלו  להבטיח  בכדי 
זמן יש צורך ברגולציה, חקיקה, ובהגדרת שטחים מוגנים 
במרחב הימי. בשטחים אלו לא תתקיים כמעט כל פעילות 
דוגמת  ימית,  תיירות  המוגדרת  פעילות  למעט  אדם, 
צלילה ושחייה. אך לא הקמת תשתיות, תנועת כלי שיט 

עט של הפקח( וגם לא דיג, מסחרי או ספורטיבי. סתם )למ
דוגמא לפעולת  חקיקה שמגנה על המרחב הימי, החוק  

  ,1988 - למניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח
אוסר על הזרמת שפכים וביוב לים, אם דרך הנחלים ואם 

 ישירות ממערכת הביוב, בכדי למנוע זיהום של הים. 
 

גם  אלא  בחוקים  רק  לא  צורך  יש  שאמרנו  כמו  אבל 
ימיות. היעד אותו הגדירה המדינה הוא  בשמורות טבע 

משטחה הימי של המדינה יוכרז   10%  2020שעד שנת  
שמורות  מוצעות  הכולל  בסך  אומנם  טבע.  כשמורות 

ב המסתכם  שטח  גודל  בפועל 20%-להכרזה  אבל   ,
ש  7קיימות   החוף  קו  לאורך  מוכרזות  הים  שמורות  ל 

( אחוז  כרבע  הכולל  ששטחן  משטחה 0.25%התיכון   )
קרובה   2020הימי הטריטוריאלי של ישראל. כלומר שנת  

רק  מהיעד.  רחוקים  ממש  אבל  ממש  ואנחנו  להסתיים 
משנת  האום  להכזרת  בהתאם  הוא  זה  יעד  כללי  לידע 

, עליה חתומה גם מדינת ישראל. כלומר זוהי מטרה 2006
רה על הטבע כל כך חשוב עד לאומית. המאבק לשמי -בין

 כדי כך שהוא חוצה גבולות. 
 

הממשלה,  ברמת  נעשה  כשמורה  שטח  על  החלטה 
המכונה   מלמעלה   Top-Downבגישה  הוראה  כלומר 

 שעוברת מטה אל הציבור.
 

 
 
 
 
 דקה

 
 

 
 איך עושים את זה נכון? 

כיצד מגדירים באופן מושכל 
 מיקומה וגודלה של שמורה

תהיה אפקטיבית. מה הכוונה? יש  בכדי שהשמורה אכן  
הנופים שהיא מכילה,  לגודל השמורה, למגוון  להתייחס 
מינים   של  יותר  רחב  למגוון  בסיס  מאפשרת  ובכך 
להתקיים. למספר השמורות ופיזורן במרחב, גם השפעה 
בין   הקישוריות  חשובה  וכן  מהן.  אחת  כל  הצלחת  על 

רים  השמורות והיכולת של החיות לנוע בבטחה בין האזו
גבולות  אין  יודעים שלחיות  אנחנו  כי  מוגנים,  המוגדרים 
והן נעות בכל המרחב. גם לצורת שמורה יש משמעות, 
)כלומר  לשטחה  ביחס  יותר  גדול  השמורה  שגבול  ככל 
צורת השמורה מוזרה או קווית ולא מעוגלת או ריבועית(, 
מחוץ  הפרעות  עם  מגע  ביותר  מצוי  שבשמורה  מה  כל 

על דייגים שעומדים מסביב לשמורה, תחשבו  –לשמורה 
ככל שהיקף השמורה גדול יותר, יש יותר דייגים שדגים  

 יותר דגים ובכך מפעילים יותר לחץ על הדגה.
 



 
 

 
 
 
 דקות  3

 
 
 

 יתרונות השמורה

אז חוץ ממרחב בטוח מה שמורה מספקת? קודם כל צריך  
מרחב  זהו  בטוח.  מרחב  של  המשמעות  מה  להבין 

לקיים את כל אורחות חייו לאורך   שמאפשר לבעל החיים
אחר  )חיפוש  למזון  שיחור  כמו  והימים,  העונות  השנים, 
מזון(, רבייה, נדידה, וכל דבר שיעלה בדעתכם, במשך כל 
ימי חייו, גם אם עוד לא בקע מהביצה. כאשר מין חי יכול 
לקיים את כל אורחות חייו כאוכלוסייה, האוכלוסייה יכולה 

ולשמו בבטחה,  יציב, להתרבות  אוכלוסייה  גודל  על  ר 
שאמרנו  וכיוון  האקולוגית.  במערכת  ונתמך  שתומך 
שלחיות אין גבולות הן "זולגות" משטח השמורה החוצה. 
כיוון שגודל האוכלוסייה יציב, ישנם יותר דגים שניתן לדוג.  
כדי   בקרה,  ללא  הימי  בכל המרחב  דיג מתרחש  כאשר 

מ הדגים  האוכלוסייה,  התקיימות  את  תחילים  להטיח 
להתרבות בגיל צעיר יותר ובגודל גוף קטן יותר. זה אומר 
כלומר  יותר,  נמוכה  תהיה  שלהם  הרביתי  שההצלחה 
פחות דגיגונים, ולאט לאט נאבד את הדגה. החיות בים,  
לנוכחות  מגיבות  הן  בטוחים,  מרחבים  לזהות  לומדות 
יוצרים.   שאלו  השונות  ולהפרעות  שלו  לפעילות  אדם, 

מאפשרת גיל   השמורה  את  ולאחר  יותר  לגדול  להם, 
הרבייה   הצלחת  את  שמעלות  תכונות  שתי  הרבייה, 
שלהם, יש יותר דגיגונים שיביאו את הדור הבא, ובמקביל 
הדייג זוכה לדוג דגים גדולים )תחשבו שהמסה הסופית 

 תהיה אותה מסה, אבל פחות דגים ידוגו מן הים(. 
 

חב. מגוון  בנוסף באמצעות השמורה נשמר מגוון מינים נר
מינים גדול חשוב ליציבות מערכת אקולוגית, ואף למניעת 
אסונות שונים. אנחנו אולי לא תמיד יודעים מה תפקידם  
יודעים אותו לא  של כל חיה וצמח, אבל זה שאנחנו לא 
מורכבת,  היא  אקולוגית  מערכת  קיים.  לא  שהוא  אומר 
וחלק ממטרות השמורה הין להגן על המערכות בכלליותן 

החי והצומח בפרט, קל וחומר במינים נדירים, בסכנת   ועל
אחד   באתר  רק  נמצאים  )כלומר  אנדמים  או  הכחדה 

 בעולם(.

 
 
 
 
 דקות  2

 דגשים לסיום, 
 וכוחו והשפעתו האדם הפרטי

 
סביב   למדריך: דיון  לייצר 

הפעולות שהאדם הפרטי יכול 
לבצע, להראות להם שמדובר 
שעוזרים   פשוטים,  בצעדים 
הטבע  שמורות  של  למטרה 

 הימיות

חשוב לזכור, אומנם פעילות אדם בשמורה מוגבלת, אך 
לבלות  יכולים  עדיין  אנחנו  לחלוטין,  אסורה  איננה  היא 

יילים,  בשמורות טבע )יבשתיות וימיות( כאשר אנחנו מט
ובים כאשר אנחנו רוחצים בו או צוללים. מותר לנו להנות 

 מהעושר הזה שעליו אנחנו מגינים. 
 

וכדי להגן עליו, גם אנחנו יכולים לפעול, כציבור ולדרוש 
מהממשלה לפעול לדרכים שיגנו על יותר שטחים ומינים.  

מכונה   זו  אפשר Bottom-upגישה  מה  עובדת.  והיא   ,
הכרזת לדרוש  המוצעות לעשות?  שאלו  שמורות,  של  ן 

גם   יורחבו.  המוכרזות  ושאלו  מוכרזות  להיות  יהפכו 
נכון,   זאת  לעשות  לדעת  צריך  רק  עובדת,  הזו  השיטה 

ע בעלי  לגייס  עצמו  ודייגים(, נובתהליך  יזמים  )כמו  יין 
שיבינו שהכרזה על מרחב מוגן בים, לא תפריע לכלכתם,  

הדייגים.    להיפך היא תטיב איתה, ממש כמו בדוגמה של
 . Top-Bottomנכון גם בגישת  –



 
 

ופסולת  לזיהום  לאפשר  ולא  ללכלך,  לא  בדרך,  וכמובן 
להגיע למרחבים אלו, שלרוב בגלל המרחק שלהם, נוטים  

 להיזנח ולאבד מחשיבותם בעיני הציבור הרחה. 
 

 

 נספחים:

 שמורות ימיות מוכרזות 

 אכזיב  –שמורת ים ראש הנקרה      

 שקמונה שמורת ים       

 שמורת ים דור הבונים      

 שמורת איי דור ומעגן מיכאל      

 שמורת ים גדור      

 ים אבטח  –שמורת ים חולות ניצנים      

 שמורת ים שקמה      

 

 שמורות ימיות מוצעות 

 בוסתן הגליל –ים שבי ציון     

 שמורת ים ראש כרמל      

 נווה ים  – ים כרמל     

 חוף וים מעגן מיכאל      

 ים פולג     

 גבעת עלייה )מאושרת( –יפו     

 הרחבה   –ים אבטח     

 שימושים במרחב הימי 



 
 

 



 
 

 מדדי הצלחה של שמורה ימית

 

  



 
 

 מפת השמורות הימיות בישראל

 



 
 

 

 

 

  



 
 

אפקט הגבולות וקיטוע בתי   –גיאוגרפיה של איים -עקרונות לתכנון מרחב מוגן בהתאם לביו

 גידול 

 יותר טוב   פחות טוב  

מרכיבי   .1
השטח  
 הנכלל 

מהמערכת   חלק
 האקולוגית מוגן

 

המערכת   כלל
 האקולוגית מוגנת 

מגוון בתי    .2
 הגידול 

 אחיד בית גידול 

 

 מגוון בית גידול 

צורת   .3
 השטח 

צורנה  שטח בעל 
 לא מוגדרת 

 

צורנה  שטח בעל 
 מעגלית 

גודל   .4
 השטח 

 קטן שטח 

 

 גדול שטח 

שלמות   .5
 וקיטוע 

 מקוטע שטח 

 

 לא מקוטע שטח 

 שטחים   פחות כמות  .6

 

 שטחים  יותר

שונות   .7
 בגודל 

  גודל שטחים בעלי 
 זהה

 

  גודל שטחים בעלי 
 שונה 

מעברים   .8
 בטוחים 

  מבודדיםשטחים 
 ללא קישוריות

 

  מקושרים  שטחים 
באמצעות מסדרון  

אקולוגי מחבר  
 בניהם 

אתרי   .9
 חניה 

נקודות   העדר 
עצירה בין שני  

  אתרים מרוחקים 

נקודות    קיימות
דריכה בין שני  

 אתרים מרוחקים 

ניהול    .10
 שטחים 

  כל שטח מנוהל
 בנפרד 

 

  השטחים מנוהלים
 כמרחב 

נוכחות    .11
 אדם 

נעצרת/מוגבלת  
בקו    באופן מיידי

 גבול השמורה 

 

נעצרת/מוגבלת  
  באופן הדרגתי

 דרך אזור חיץ 

 

  



 
 

 הדיונוןדוגמא מאורך היום של 

 



 
 

דוגמא ממחזור חייו של הדקר

 



 
 

 

 


