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 ניהול ותכנון הסביבה החופית***תכנון מרחבי ימי***תכנון סביבתי 



The Public Trust Doctrine dates back to 
the sixth century in Roman Civil Law. 

:  על פי חוק טבע דברים אלה הינם שייכים לכל בני אנוש"

.  ובתוצאה מכך חופי הים, הים, מים זורמים, האוויר --

 ."  לא יימנע מאף אדם לגשת לחוף ולים, לכן

THE PUBLIC TRUST DOCTRINE 

Institutes of Justinian, Roman Civil 
Law Digest, circa 500 A.D. 



 תוכן 

 מאפייני הסביבה החופית והימית  •

 ?מה מיוחד בסביבה החופית והימית•

 (?...פתרונות)דרכי התמודדות •

 תכנון מרחבי ימי; של אזורי חוף וים" מתכלל"ניהול •



 מאפייני הסביבה החופית

 דינמיות משמעותית•

 הצורך לקיבוע לצורכי האדם•

   חלים בו שינויי אקלים שאינם מובנים היטב•

 (  סופות, צונאמיים)סכנות •

מקום מפגש האדם והים והתפתחות היסטורית  •

 ...(ערי נמל)

 (  ואנושית)אזור רגיש ביותר מבחינת אקולוגית •

 



"(תפר)"הכרית   

מ  "ס 20-30:  משרעת הגאות והשפל:  בישראל•

 ההשפעה גדולה(.  קטנה יחסית)בממוצע 

מ "ס 8.5עלה המפלס  1992-2008בין השנים •

 .שליש מן אזור הכרית הממוצע(.  2008רוזן )

 2009נתונים מטבלת גידוד בשקומה  (2010רילוב וטרבס )



 אלמוגים
 טבלאות גדוד

 דיונות נקרות



וודאות-אי  
 סכונות

    Erosion 

    Accretion 

    Avulsion 

    Sea-level rise 

    Wind/wave damage 

    Floods 



מקרית   36%, משטחה של עכו יכוסה במים 58%, מטר 6בגלים בגובה של "

הצונאמי האחרון שהיה . משטחה של נהריה 22%מקרית ביאליק ו %25 ,ים

 "גרם נזקים גדולים ביוון והורגש בישראל, 56באזור אירע ב



 מאפייני הסביבה ימית

 רחוק ולא מוכר היטב•

 (לא מוכר" שטח"מן ה 90%)   

טרגדיה  )קשיים בקביעת שטחי שיפוט והאחראי •

 (של המשאב המשותף

 איסוף מידע יקר ומורכב•

ניצול מוגבר לאחרונה עקב צפיפות ודלדול  •

 משאבים יבשתיים

 מרחב האחרון לצייד בסדר גודל מסחרי•

 

 



 מכלל אוכלוסיית מדינת ישראל גר ברצועת החוף 70% -כ

 

 ...בישראל



 חשיבות לנופש  

 "  הריאות הכחולות"

60%  מכלל האוכלוסייה מבקרים בחוף לפחות פעם בשנה 

  החוף מהווה אזור נופש לאוכלוסייה ללא אמצעים לנסיעות
 ארוכות או לבריכות שחיה 

  רצועת החוף עשירה בערכי טבע ומורשת 



?מה עומד לרשותנו   

מ חוף  "ק 190 -כ כ"בסה 

מ סגורים לצרכי תשתיות  "ק 50-כ
 ובטחון

מ חוף טבעי פתוח"ק 50 -כ 

מ עורף חוף בנוי  "ק 40-כ 

17 מ מוכרזים כחופי רחצה"ק 



 

 השפעות האדם לאורך החוף 

י בניה ותשתיות  "חסימת הנוף והגישה לחוף ע

 ארציות  

  חסימת הסעת החול ואובדן חופים חוליים 

  זירוז הליך התמוטטות המצוק 

 מרינות  (: קבוע)תפיסת קטעי חוף 

 לארועים  (: זמני)תפיסת קטעי חוף 

  זיהום הים והשלכת פסולת בחוף 



 תפיסה ארעית או קבועה של שטח חוף



פסולות -זיהומים   



 תאונות -זיהומים  

 



 התמוטטות המצוק
 (מ בשנה"ס 30-כ)תהליך טבעי של סלעי כורכר 

 מטר 30-40עד ל

 מ לאורך החוף  "ק 70 –כ 

 :גורמים
 נגר עילי

 חסימת הסעת חול מדרום

 הגברת ההשפעה עקב שינוי האקלים –זרמים , גלים, חשיפה רוחות

 (בעיקר בכרית)בניים מבנים ימיים וחופיים  –התערבות האדם 

 המצוק( קצה)דחיסה והאצת תהליכים על ידי בניית בגב 

 (מזערי ולא ישיר)תפיסת סדימנטים לאורך נחלים 

 

eolianite 



 תפיסת החוף למרינות

 קיימות 

 הרצליה

 אשקלון

 אשדוד

קישון –חיפה   

 תל אביב אתרים

 יפו

 עכו

 נהריה

 מתוכננות 

 נתניה

 קיסריה

ראש הכרמל –חיפה   

 בת ים



 בניה החוסמת את החוף 



 מרינה הרצליה 

 כרסום חופים•

 מכשולים וחסימות  •

 צמצום רוחב החוף  •

 



פגיעה בהסעת החול 

 החופי

 הצטברות במעלה הזרם

 אובדן אספקה במורד הזרם



 

The Nile Littoral Cell   

Nile Delta 

Israel 

Haifa Bay 

Abu Quir Bay  

Egypt 

650 km  

Mediterranean  

Sea  

(Sinai) 



 השפעות האדם על הסביבה  הימית

 הזרמת מזהמים•

 מינים פולשים•

מהובלה ימית , מהיבשת, מהחוף –פסולת מוצקה •

 הים כחצר האחורי של האדם

,  נפט וגז, כריית מחצבים –ניצול מתעצם ועולה •

 'וכד, דייג יתר



 שימושים



שינויים אקולוגיים הקשורים בשינוי  
 האקלים

הגורמים  , שינויים בפנולוגיה של אורגניזמים ימיים•
בין הופעת  ( תזונתית)תאימות טרופית -לאי

 אוכלוסיות טורפים לטרפם

אירועים חמורים של הלבנת אלמוגים הפוגעים  •
 בתפקוד השונית  

הסטה לכוון הקטבים של מיני דגים שונים  •
 באוקיינוס הצפוני

החיים בקשר  )הסטה בתפוצה של יצורים בנטוניים •
 .באזורי חוף ממוזגים( הדוק למצע קרקעית הים



 באזורינו ובישראל
אזור הכרית מושפעת הן מטמפורטורת המים והן מטמפרטורת    •

 האוויר

חוליות בנטוניים  -חסרי-מינים של מאקרו 25תמותה מסיבית ב•

טמפורטורות אלה צפויות   2003במערב הים התיכון עקב גל חום ב

 בתחזיות ארוכות טווח

ביותר בעולם " נקודה חמה)"פלישת מינים דרך תעלת סואץ •

עקב , לא שרדו קודם אבל היום כן(.  מבחינת פלישת מינים ימיים

 .מים חמים יותר

 ישירות בתור לארוות או בתור בוגרים –

 (fouling" )זקן אוניות"או כ, בלתי ישר במי נטל–



...בדרך כלל ניילונים  

 2011יולי , אורות רבין

עכשיו מינים פולשים.....  



 פתרונות 
 בישראל ובעולם



ניסיון האדם להתמודד עם   
 הדינמיות של אזורי חוף 

 ביצור קשה  
Armouring 

 קירות ים

Jetty  :  רציף על כלונסאות 

לרוב שובר גלים בניצב  : דורבן

 לחוף  

 שוברי גלים



 ועוד

 הזנת חול•

 להגנת המצוק  " שרבול"•

 קיבוע דיונות –קיבוע על ידי צמחיה 



Generic Policy Options  



 תכנון וניהול חופי בישראל

 (ואחרי 1983מ) 13ארצית תכנית מתאר •

 (1999)מסמך מדיניות למימי חופין •

 (2004)חוק לשמירה הסביבה החופית •

 

 :הנחיות נוספות

 1965חוק התכנון והבניה  

 (OFFSHOREו, ICZM)פרוטוקולים של אמנת ברצלונה  

 UNEP MAP 



 

 א13א "תמ

יעודי קרקע בתחום היבשתי 

גנים  , תוספת שמורות טבע

שמורות נוף  , לאומיים

 ושמורות חוף

מ 100-איסור בניה ב' 

  קביעת שטחי תיירות ונופש

 (ללא פירוט)

חופי רחצה 

14 מרינות 



 מסמך מדיניות מימי חופין
שילובו  , ציבורי ראשי-ניהול מימי חופין והחוף כנכס לאומי

ופיתוחו הזהיר  , במטרות ובמדיניות התכנון הלאומי הכולל
 על פי עקרון הקיימות

מניעת הפרעה להסעת החול 

  לא יותרו שימושים שיש להם

 תחליף סביר ביבשה

שימושים  רב תכליתיים 

העברת חול 

 עומק' מ30כריית חול רק מעל 

נגישות מרבית 

  שימור התהליכים

 האקולוגיים ואתרי מורשת

 שמירה קפדנית על

 האנטרס הציבורי

  העדפת פיתוח באתרים

 קיימים

התיחסות לים 



 חוק לשמירת הסביבה החופית
2004 

 

  מטרות החוק 

  הגדרת קו החוף 

  תחום גיאוגרפי 

  פגיעה בסביבה החופית 

זכות הציבור למעבר חופשי 

   תחולה על מדינה 



  מטרות החוק

 

לפיתוח ולשימוש  , לקבוע עקרונות והגבלות לניהול
 .בני קיימא של הסביבה החופית

  להגן על הסביבה החופית ואוצרות הטבע והמורשת
לשקמם ולשמרם כמשאב בעל ערכים ייחודים  , שבה

 וכן למנוע ולצמצם במידת האפשר פגיעה בהם

  

  לשמור את הסביבה החופית והחול החופי לתועלת
 ;ולדורות הבאים, ולהנאת הציבור



 

 חוק שמירת הסביבה החופית

 2004   

 
  מטרות החוק 

  הגדרת קו החוף 

  תחום גיאוגרפי 

  פגיעה בסביבה החופית 

זכות הציבור למעבר חופשי 

   תחולה על מדינה 



החוק  –" הסביבה החופית"גבולות  
 לשמירה הסביבה החופית

 הסביבה החופית

 '  מ 30עומק של  מייל ימי 12

 מייל ימי 1או 
 

 

 'מ 300 'מ 100 0.75רום 

חוף
ה
קו 

 

 "תחום חוף הים" מה שיותר רחוק



0.0 

אפס  "

האיזון  

 "  הארצי

 מ"ס+25

 19-ממוצע ל

שנים  

 אחרונות  

1.5+ 

תחזית  

עליית  

מפלס הים  

 שנה 100-ל
מפלס 

 הים  

 "קו החוף"הגדרת 

1.0+ 

סופות  

 גלים

 '  מ 0.75קו החוף בחוק 



ICZM ולמה צריך אותו? מהו? 

OCEAN MANAGEMENT 
 

Maritime jurisidictions 
Ocean uses 

COASTAL MANAGEMENT  
 

Land use control along the 
coast (i.e., erosion control, 
public accesses, wetland 

protection) 

ICZM established to overcome: 

 a) sectoral management; b) splits in jurisdiction  

 

ICZM recognizes:  

 a) unique characteristics of land-sea interface 

 b) importance of coasts to future generations 



Consistency 

Concurrency 

Plan I 

Plan II 

(אינטרגטיבי)דוגמאות של ניהול משלב   



  

European Parliament and Council  

(2002) Implementation of ICZM 

הגדרת רצועת החוף 

כלכלי-סביבתי, ניהול משולב-

 בכל הסקטורים, חברתי

חובת הכנת מדיניות לאומית  ,

כולל התארגנות מוסדית  

והקמת קרן או  , ומשפטית

גביית מסים למימון שימור  

 החופים  

עקרונות של פיתוח בר קיימא  ,

מניעת פגיעה  , בעל זיקה לחוף

שיקום חופים  , למשאבי החוף

 שנפגעו בעבר

 

הפוגע משלם  , המשתמש משלם

 והמזהם משלם

מידע לציבור ומעורבות הציבור 

גישה חופשית לציבור 

נוף ומורשת, שמירת ערכי טבע 



 תכנון מרחבי ימי

 תכנון מרחבי ימי על פי צורכי מערכות אקולוגיות

/israel.net.technion.ac.il-http://msp 

 

http://msp-israel.net.technion.ac.il/
http://msp-israel.net.technion.ac.il/
http://msp-israel.net.technion.ac.il/
http://msp-israel.net.technion.ac.il/


Balance  
of Uses 



שתי דרכים לשמור על מערכות 
 אקולוגיות בתכנון וניהול אזורי ים

הערכה של שרותי מערכת אקולוגיים והתחשבות  1.

תועלת האדם מערכות אקולוגיות  " -בהם  

 ".טבעיות

 

 שטחים ימיים מוגנים2.



 שרותי מערכת ימיים



 שמורות טבע ימיות 

Weird Fish Marine Reserve.mp4


About 12% of the planet's land surface is conserved in some way, but 

little more than 1% of the 361.3  million sq km of the oceans have any 

protection whatsoever. 

 



 2014מאי 



 תודה רבה
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