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 לכבוד

 גב' רונית מזר

 התכנוןסגנית ראש מינהל 

 משרד האוצר

 

 שלום רב

 

התייחסות וההערות מרכז חיפה למדיניות ואסטרטגיה ימית לטיוטת מסמך המדיניות הימית של אגף תכנון 

 במשרד האוצר

 

ראשית ברצוננו לברך אותך ואת הצוות על הכנת המסמך המעמיק והיסודי הנותן למרחב הימי של ישראל את 

 הראויה. תההתייחסו

 ( אנו מעלים את הדברים גם על הכתב:23.4.18בהמשך להתייחסותנו בע"פ בכנס )שנערך ב 

 

 מתודולוגיה לקביעת אסטרטגיה ימית רבתי

 מדיניות ואסטרטגיה ימית בחנו תהליך דומה במספר רב של מדינות. בחוברת שהוציא מרכז חיפה למחקרי

 

 קיימות שתי דרכים אפשריות לביצוע העבודה:

 מלמעלה למטה )קביעת האינטרסים הלאומיים על ידי הדרג המדיני, ולפיהם ביצוע העבודה( .א
על ידי הדרג  מלמטה למעלה )עבודה על סמך הנחות מסוימות, גיבוש המדיניות והאסטרטגיה, ואישורה .ב

 המדיני(
התהליך כפי שבוצע בהובלתכם בחר בדרך השנייה, דבר המחייב הגעה לדרג המדיני ואישור מספר נושאים 

 הם פתוחים בהגדרת מה שקרוי בשם "האינטרסים הלאומיים למרחב הימי". –שלמיטב שיפוטנו 
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 רו יעדים לאומיים כגון:להערכתנו במספר נושאים מרכזיים לא נערכה הערכת מצב מסודרת ולא הוגד

 המרחב הימי במפרץ אילת, גם הם חלק מהמרחב הימי הישראלי ומשום מה לא זכו להתייחסות .א
 היעד הלאומי בכל הקשור לגבולות הימיים של ישראל )המחלוקת עם לבנון ועם הפלשתינאים( .ב
מא מבחינת הגורמים הזרים שמפעילים את נמלי ישראל הפרטיים )חברות סיניות( והמשמעות )לדוג .ג

 האפשרות להשתמש בנמלים כנמלי בית לצי ארה"ב( 
האם פיתוח טכנולוגיות עילית מתקדמות במרחב הימי הוא אינטרס של ישראל כפי שקיים בתחומים  .ד

( ואם כן, כיצד הנושא משולב במסגרת המדיניות )שטחי פיתוח וניסויי בים  Start Up Nationאחרים )

 ון חיפה(.ואזור בישראל המתמקד בנושא כג
 יעדים ומדיניות לגבי תשתיות המוגנות ברמה הלאומית –איום סייבר במרחב הימי  .ה

 

שניסח את מסמך המדיניות והגיש את המלצותיו בנושא ציין במסגרת סוגיות מרכזיות  התכנוןגם צוות מינהל 

 "גיבוש ראיה לאומית והגדרת סדרי עדיפויות לאומיים"הדורשות טיפול כי נדרש 

 

 ומטרותחזון 

 לראייתנו, הניסוח הנוכחי הן של החזון והן של 'מטרות העל' של המסמך הוא במונחים של אמצעים ולא של חזון.

כמדינה דמוקרטית ומתקדמת החזון חייב לכלול קודם כל עקרונות מדיניות המעמידים בראש החשיבות את 

 במסמך מופיעה אינה רווחה (. המילהHuman Securityרווחת האזרחים ואת ביטחונם )בטחון במובן הרחב של 

 כלל.

לפיכך אנו מציעים ניסוח חזון המרחב הימי להלן: פיתוח וניהול משאבי הים לרווחת תושבי המדינה ולשמירה על 

 בטחונה, לצד שימור ופיתוח ערכי טבע, נוף ומורשת.

 

 מבנה אירגוני של ניהול הים

 ידי הוספת רגולטור חמישי חלש וחסר סמכויות. רגולטורים לא תיפתר על 4לראייתנו מחלוקות בין 

, הינה למעשה סיבוך של המצב ולא פתרונו ובטחון אנרגיה, סביבה, סמכויות בנושאי ספנות ללא ים רשות הקמת

חד משמעי  סמכויות מחייבים מדרג -הן המשילות ושלטון החוק והן ודאות כלכלית לקידום השקעות זרות 

 לכליים.הכ במים ורגולציה ברורה גם

או מבקשים להפנות את תשומת הלב למסמך בהוצאתנו בשם "מודל ומתודולוגיה לאסטרטגיה ימית רבתי 

 העורך סקירה בינלאומית של המבנה המינהלי שבו בחרו מדינות מרכזיות בעולם בתחום הימי. 1לישראל"

העניין בתחום הימי,  אנו ממליצים לאמץ עבור מדינת ישראל הקמת פלטפורמה משותפת )אשכול( לכל בעלי

בנוסף לתיאום מדיניות, פלטפורמה זו יכולה לקבל את תפקיד ריכוז מאגרי המידע שהוצעו במסמך המדיניות של 

לראייתנו  -מינהל התכנון. האחריות על אשכול ימי שכזה צריכה להיות תחת פיקוחו של משרד ממשלתי מתאים

 תחת משרד רוה"מ.

                                                           
 לישראל רבתי ימית לאסטרטגיה ומתודולוגיה מודל 1

https://poli.hevra.haifa.ac.il/~hms/images/publications/methodology.pdf  

https://poli.hevra.haifa.ac.il/~hms/images/publications/methodology.pdf
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יתווסף תחום מחקר וההערכה שיעקוב אחר המגמות בתחום הימי על מנת אנו מליצים כי לתפקידי האשכול 

 מבעוד מועד. אליהםלאפשר לקובעי המדיניות להיערך 

חשוב לזהות מגמות ושינויים ארוכי טווח כדי לגבש לאומיים כדי בהמשך להגיע לקביעת אסטרטגיה ומדיניות. 

 הנלווה( השינויים הם גם פנימיים וגם חיצוניים )כפי שמצוין בשקף

 

 גישה של הציבור הרחב למשאב הים

הינן כי הים הוא מרחב ונכס ציבורי. ישנה במסך התייחסות רחבה  ובצדקאחד מעקרונות היסוד שנקבעו במסמך 

 .גישה נוחה לחוף היםהתומכת בפיתוח ספורט ימי אולם עבור מרבית הציבור משמעותו של משאב הים הינה 

מנוסחת בחזון המוצע על ידנו( כי תכנון ימי הוא לרווחת התושבים ואם כותבי אם מקובלת התפיסה )כפי שהיא 

החוף )קו המים(, הוא הוא המרחב  -המסמך אכן דוגלים בגישה מכלילה של המרחב הימי הרי שעבור הציבור 

 הימי המשמעותי ביותר. לכן אנו ממליצים:

בים אך עבור הציבור מה שמשנה  שטחים צבאיים: יש במסמך התייחסות רחבה לנושא שטחים סגורים .א

כאמור אלו 'חופים סגורים', יש לדון עם צה"ל על פתיחת חופים במקביל לשטחים ימיים. להערכתנו 

 )ולהערכת מפקדים בכירים לשעבר בחיל הים( ניתן לפתוח לציבור חופים רבים מאלו הסגורים כיום.
 2הים'. ים על ידי מודל 'שבילאנו מציעים בהקשר זה מודל של הנגשה פיזית של החוף לאזרח

שטחי תשתיות: אנו ממליצים על אימוץ רשמי המופיע במטרות העל של התוכנית, של מדיניות העברת  .ב

תשתיות לים. במסגרת זו יפונו שטחי חוף לרווחת התושבים, תורחק תעשייה מסוכנת מריכוזי אוכלוסייה 

 מור כגון דליפת נפט.ותגבר יכולת הפעולה של מתקני תשתית בתנאים של זיהום ח

                                                           
 )259'שביל הים' )עמ' ההערכה אסטרטגית ימית לישראל, פרק  2

2018.pdf-https://poli.hevra.haifa.ac.il/~hms/images/reports/report  

https://poli.hevra.haifa.ac.il/~hms/images/reports/report-2018.pdf
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אנו מברכים על ההמלצה לפנות נפלי תחמושת ופגזים משטחים ימיים ומבקשים להפנות את תשומת  .ג

הלב לכך כי הים היה במשך שנים אתר זריקת תחמושת על ידי התעשיות הצבאיות )השלכת פסולת 

 3ים.מתוכננת ולא נפל תחמושת צה"לי( יש למפות גם שטחים אלו גם כן ולדאוג לפינוי
הנגשת הים לציבור כולל הרחבה בפעילות תנועות נוער ואגודות ימיות, צריכה להיות במקביל לתוכנית  .ד

 מתאימה בתחום הבטיחות. מדי שנה טובעים בישראל עשרות אנשים בים.
תוכנית כזו צריכה לראייתנו לכלול מדיניות לגבי חופי רחצה מוכרזים )הנושא כלל אינו מוזכר במסמך 

למגזרים  תוכן תוכנית חינוך מתאימה בבתי הספר העוסקת בבטיחות בים תוך התייחסו המדיניות(

השונים באוכלוסייה )אחוזי הטביעה גבוהים מאד לדוגמה בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל(. לא 

 מדובר על שיעורי שחיה אלא על התנהגות מונעת, בטיחות וכישורי חיים.

 

 ספנות וכוח אדם ימי

לספנות כפי שמוצג המסמך לוקה לדעתנו בחוסר משמעותי שכן הבעיה הכבדה ביותר לראייתנו  נושא כוח אדם

האם נדרש שייט חיוני למדינת ישראל בשעת חירום, מה והכוללת בתוכה את נושא כוח האדם הינה השאלה 

התרחש בחיפה ו )אם הנמלים יסגרו כפי שהמנגנון לקיום שייט כזה )חברת ספנות לאומית?(, ולאן ניתן להוביל

 תחזוקת על רבה ביקורת ישנה'. צים' בחברת' זהב מניית' ישראל לציין כי למדינת (. בהקשר זה יש2006בשנת 

 זו. במניה הכלולות האוניות

כלכלת המדינה נשענת על מסחר בין לאומי המתבצע בים ובעת חירום יכולה להיות בעיה משמעותית בקשר זה 

 זה קרו בעבר הלא רחוק. בין ישראל והעולם ודברים מסוג

בנוסף, תחום הספנות מציף מספר שאלות משמעותיות מאד בקשר שבין פעילות כלכלית ושימושים באדמה ובקו 

 )לדוגמא מקרה, האזרחים לרווחת טוב ששיטעון הוכחה כל אין, (3 סעיף 19' חוף ובעיקר נושא שיטעון )עמ

 ובת שטחי נמל(. הקישון שצמצם את רווחת תושבי חיפה לט הקטנת פארק

משרדית( לפני קביעת  –בין  -לראייתנו יש צורך בעבודה מקיפה )עבודה אקדמית או בתוך הממשלה  .א

 מדיניות שיטעון עבור נמלי ישראל.
 לשעת משק במסגרת לספנות אדם כוח לנושא המלצות לקביעת משרדי-בין צוות ממליצים על הקמת .ב

 .חירום

 לציין כיבהקשר כוח אדם ימי אנו מבקשים גם 

כוח אדם ימי מקצועי אינו רק כוח אדם טכני. יש חשיבות גם לכוח אדם בנושאי ספנות, משפט ימי,  .א

 אקולוגיה וכו'.
גם על אסדות הגז וזאת כדי להכשיר כוח אדם מדיניות של חובת העסקת כוח אדם ישראלי יש לקדם  .ב

 .האסדה(באחוזים מסך כוח האדם על מכסת עובדים ישראלים )מקומי בתחום זה 

 

 סביבה

בתחום הסביבה הימית בישראל קיימות שתי מגמות מצטברות משמעותיות מאד שכל אחת מהן בפני עצמה 

 יחד(. מגמות אלו הינן: תששתיהן מתקיימו ימהווה 'שינוי של כללי המשחק האקולוגיים', )ובוודא

מספר אחד עבור הציבור  הימי ! מדובר במטרד התחום על כל חמור מדוזות: נחילי המדוזות הינן איום .א

)בשיאו של נחיל המדוזות הקיצי לא נכנסים מתרחצים לים במשך שבועות בעיצומו של הקיץ(, יש סכנה 

יש צורך  –של סתימת יניקת מי ים למפעלי ההתפלה ולתחנות הכוח וכן השפעה על החקלאות הימית 

 לאומי לאיום זה. משימה בכוח

                                                           
 ת"א: עשרות מוקשים נשטפו לחוף 3

c30c18d6414e951004.htm-q1_2017/Article-israel/health-https://www.mako.co.il/news  

https://www.mako.co.il/news-israel/health-q1_2017/Article-c30c18d6414e951004.htm
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. מינים פולשים משנים (לאירופה מגיע שזה לפני אלנו מגיע זה) לאומית בין בתוכנית פולשים מינים ניטור .ב

לחלוטין את אוכלוסייה החיים בים, בין מינים אלו בעלי חיים ארסיים רבים שגידול באוכלוסייתם מהווה 

 סכנה מוחשית.
 

 למגמות אלו. תייעודי תלראייתנו פרק הסביבה במסמך המדיניות חייב לכלול התייחסו

 

 

ים לצין שנית את הערכתנו לצוות שעסק במלאכה הסבוכה של מדיניות למרחב הימי של ישראל ונשמח אנו מבקש

 באופן מקיף יותר בפגישה אישית. ולהציג את הערותינ

 

 

 בברכה

 

 פרופ' שאול חורב

 

 

 העתק:

 אהוד גונן, מרכז חיפה למדיניות ואסטרטגיה ימית

 

 

 


