
המכמורתנים 
שגוררים 
רשתות על 
הקרקעית 
“מנקים” 
ויוגעים בכל 
מה שנקרה 
בדרכם ללא 
הבחנה בגודל 
וסוג הדג. 50% 
מהשלל שלהם 
מושלך בגלל 
שאינו מסחרי

המושרשות לפיהן כל הנחלים זורמים 
אל הים והים איננו מלא, או הקלישאה 
הרומנטית לפיה “יש מלא דגים בים”, 
כך גם ההבטחה “כחול אשר על שפת 
הים” שניתנה לאבות ומנהג ה”תשליך” 
שרואה בים מקווה טהרה שאינו ִמּטמא. 
מפתיעה אולי ברכת הפרידה של אימא של 
נפתלי מהספר “סיר הסירים” המלמדת 
על מודעות כלשהי לזיקה שלנו לים 
“שלום פיפי! שלום קקי! אמר נפתלי. 
להתראות בים! אמרתי אני, אמא של 
נפתלי והורדתי את המים”, עדיין אין 

בה מודעות לבעיה שבמנהג.
עדויות תרבותיות וכלכליות מראות 
שרק החל מהמאה ה-20 באופן שצובר 
תאוצה האנושות “מגלה” את הים. אם 
בעבר השימושים המסורתיים שהאנושות 
והטובין  בים  עשתה  ישראל  ובפרט 
שהפיקה ממנו היו מזון בשיטות דיג 
מסורתיות, נתיב תחבורה ותעבורה, אתר 
לסילוק פסולת ושפכים, כאמור, נופש, 
חומר גלם לבניה ולזכוכית, מלח, ומי 

להעביר בקרבת החוף. רק ביאליק שראה 
בדמיונו את עיר הנופש אודסה לשפת 
הים השחור הציל את תל אביב מגורלה 
הטרגי של חיפה. באופן כללי היהודים, 
בדגש על יהודי מזרח אירופה, לא היו 
יורדי ים וגם לא התאפיינו בתרבות 
נופש. מתי מעט חלמו על חקלאות ימית 
יהודית בדומה לחלום הפרדסים. ולגור 

ליד הים היה “לא בריא”. 

הים הוא )לא( אותו הים
היחס לים כמוצא לסילוק שפכים נשען 
על התחושה שמאדירה אותו - אך ממנה 
הוא גם סובל - לפיה מדובר במרחב 
מדימויו  גם  נובע  הניכור  סופי.  אין 
החד ממדי של הים כסדין כחול חלק 
ופתוח )שלעיתים כעסו גובר ואז הוא 
מסוכן(; מה מתרחש במצולותיו, על 
פני קרקעיתו ותחתיה? השד יודע )או 
המפלצות שתרבויות שונות הציבו בו(. 
אין סופיות זו מקבלת ביטוי בתפיסות 

 רובנו יודעים לצטט את “בנגב יבחן 
עם” של בן גוריון, מעטים מכירים את 
תעוזתו המחשבתית וכוח הניבוי שלו 
שבאים לידי ביטוי בנאום משנת 1932:  
“להרחבת שטח ארצנו, לביצור בסיסנו 
הכלכלי והביטחוני, ליציאה למרחב, 
לשליטה על איתני הטבע - אין לראות 
בשפת הים את גבולה אלא את המשכה 
של ארצנו, וזאת טעות נפסדת לראות 
את הים כגבולה המערבי... הים הוא 

חלק בלתי נפרד מארץ ישראל”.
זה לא מקרה שאמרתו השנייה נשכחה, 
מדינת ישראל צמחה עם הגב לים. הים 
אליו מרגישים  האיום, המקום  היה 
היהודים שהערבים רוצים לזרוק אותם. 
המדינה הצעירה שחלמה להיות מודרנית 
ותעשייתית ראתה בחזונה את הים כפתח 
לייבוא ולייצוא סחורות וחומרי גלם, 
וכמוצא לסילוק שפכים ופסולות. כך 
למשל ניתן להבין מדוע חשב דיזנגוף 
שאת מסילת הרכבת של תל אביב יש 

 הים - 
 מרחב לתיקון 

או מרחב חדש 
לטעויות ישנות 

מפלגת  חבר  ”צלול“,  בעמותת  הים  רכז  הוא  גדרון  צפריר 
 /// אקולוגית  תפיסה  בעל  סוציאליסט  יסו“ד,  וחוג   העבודה 

tsafrir.gidron@gmail.com :דוא“ל

צפריר גדרון

בשנים  הופך  הים 
מקור  האחרונות 
ויותר  משמעותי יותר 
ן  י מ ל ם  י ב א ש מ ל
ובינתיים  האנושי 
נראה שחוזרים בו על 
שנעשו  הטעויות  כל 
בעבר על היבשה. יש 

אפשרות אחרת
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ירקטיקה 
ירימיטיבית 

מקובלת היא 
שיטת בירוא 

היערות - ניצול 
תא שטח עד 
כלות ומעבר 
לתא השטח 

הבא. האם יהיה 
זה גם המקרה 

בים?

זכות  במי שקיבל  משפטית לשלוט 
לפעול באותו התחום ובאוצרות הטבע 
המצויים שם, ללא תכנון מקדים וללא 
ניהול ופיקוח על הנעשה שם, בין היתר 

גם לא על היבטים סביבתיים. 
כידוע, הרווח שהאומדנים מנבאים שניתן 
יהיה להשיא מהפקת הגז והנפט, אוצר 
הטבע של כולנו, הוא עצום )אגב, היום 
זה בעיקר גז, למרות שגם הוא מכיל 
בכמויות משתנות תערובת דלקים וגז 
מעובה שנקראים קונדנסט, אבל למעט 
אנשי הסביבה, עיני כולם נשואות אל 
הנפט שנמצא כנראה בשכבות עמוקות 
יותר, ומסוכנות יותר להפקה(, ההון 
שמאפשר לגלות ולהפיק אותו הוא 
במידה רבה הון ציבורי שהולווה ליזמים 
הפרטיים תוך חשיפתו לסכנות פיננסיות 
של כישלון בהפקה, ואולם חלוקתו 
של הרווח בין הפרטי לציבורי נוטה 
משמעותית לכיוון הפרטי. לא רק זאת, גם 
הסכנות הסביבתיות ומשמעותן הכלכלית 
מוטלות, נכון להיום יותר על הכתפיים 

הציבוריות מאשר על כתפי היזמים. 
עד כה שילמה חברת BP בעקבות אסון 
מפרץ מקסיקו סכום של כ-11.8 מיליארד 
דולר ועלות האסון ה”אמיתית” גבוהה 
ככל הנראה בהרבה מהסכום. ל-BP כיסים 
עמוקים לממן עלות זו ולהישאר ברווחים 
הרווח  פוטנציאל  על  אותנו  )מלמד 

שלל וחובת רישוי לדייגים ספורטיביים, 
הכרזה על שמורות טבע ימיות בהן יוכלו 
הדגים להתרבות ולהתאושש וכמובן 
פיקוח ואכיפה - בקיצור ניהול הים והדיג 
בו כמשאב ציבורי ולא כשטח הפקר 
מופרט. אבל בישראל הדייגים עצמם 
ממוטטים את הענף בדיג יתר, תחרות 
לא מוסדרת והעדר תכנון המרחב הימי 
לשימושיו. שחיקה מעמדית בהעדר 
ניהול מקיים - טרגדיה של נחלת הכלל.

המערב הוא המערב 
החדש

בשנת 2009, עם גילוי מאגר הגז “תמר” 90 
קילומטרים צפונית־מערבית לחיפה, חלה 
תפנית בהיסטוריה של מדינת ישראל. 
לראשונה נוצרה אפשרות לעצמאות 
משמעותיות  ולהכנסות  אנרגטית 
למדינה ולחברה. נקודה זו סימנה גם 
שינוי היסטורי ביחסו של העם והמדינה 
לימה התיכון של ישראל. מי שצמחה 
וגבה לים הסתובבה והפנתה אליו את 

פניה )גם כן לראשונה(.
הצעד ההגיוני הראשון, היה כמובן לתבוע 
בעלות על שטח ימי ולהגדיר את גבולותיו 
בהתאם ל”אמנת האומות המאוחדות 
לחוק הים”. אמנה שישראל אינה חתומה 
עליה, בדומה לאמנות ימיות אזוריות 
ובינלאומיות רבות ופרוטוקולים הנגזרים 
מהן. אלא שמשה שחל, מי שהיה בעברו 
8 שנים שר האנרגיה ובאותם ימים עו”ד 
פרטי המייעץ לחברות הקידוחים וחבר 
קרוב של יעקב נאמן, שר המשפטים 
דאז, לחש על אוזנו שלא כדאי לישראל 
להגדיר את גבולות המים הכלכליים 

הבלעדיים שלה. 
מעבר לכך שההגדרה הייתה מבטיחה 
את זכויותיה הכלכליות הבלעדיות של 
המדינה, היא הייתה מחילה ומסדירה 
באותם האזורים גם את הדין הישראלי על 
החובות והמגבלות שבו, וכן מאפשרת לה 
תכנון וניהול כל פעילות במרחב ופיקוח 
עליה. לחברות הקידוח זה כנראה לא 
היה הכי רצוי. כך נותרנו עם אפשרות 
תיאורטית של מדינות שכנות לחלק 
זכויות כלכליות בתחומי המים שאנחנו 
חושבים כבלעדיים לנו, עם חולשה 

קירור לתחנות כוח חשמליות וגרעיניות, 
הרי שהיום לצד התעצמות השימושים 
הוותיקים מדובר גם בראש ובראשונה במי 
השתייה, אך גם במקור משמעותי להפקת 
אנרגיה ומחצבים אחרים מקרקעית וגוף 
המים, כמו גם אנרגיות מתחדשות, 
מהשמש, מהרוח או מהגלים, ולבסוף 
גם במרחב מחיה ותעשייה. כן, הצטרפו 
שיטות דיג מתועשות ומתחמי חקלאות 
ימית לגידול מזון לשיטות המסורתיות. 
עם זאת, על אף הריבוי בשימושים 
גם  הלחצים  והתגברות  החדשים 
מהשימושים הישנים, השקענו מעט 
מאד בחקר הים וידיעותינו מצומצמות.

אין הרבה דגים בים
מכירים את הצילומים המתרברבים האלה 
של דייג מחזיק לצדו דג בכל הגובה שלו 
ויותר? הם אינם. אוכלוסיית האגן המזרחי 
של הים התיכון מתחלפת ומתדלדלת. 
דייגי הרשתות החופיים נדחקו הצידה 
בלחץ המכמורתנים שגוררים רשתות 
על הקרקעית “מנקים” ופוגעים בכל 
מה שנקרה בדרכם ללא הבחנה בגודל 
וסוג הדג. 50% מהשלל שלהם מושלך 
בגלל שאינו מסחרי. מצד שני, הדיג 
הספורטיבי, הפך למעשה חצי מקצועי 
עם מספר הולך וגדל של דייגים שאינם 
נדרשים ברישיון, ללא מכסות, חלקם 
עם מספר חכות במקביל מעלים שלל 

רב אותו חלקם גם מוכרים. 
נוכח הלחצים הגוברים על אוכלוסיות 
הדגים והרכיכות המקומיים, ההפרעות 
הסביבתיות ידי האדם )פיזיות וכימיות(, 
השינויים בטמפרטורת הים, כריית תעלת 
סואץ והעמקתה, ותדירות העברת מי 
נטל באניות על פני הגלובוס כולו, החלה 
מתחלפת אוכלוסיית החי והצומח בים 
חלקם  הכרנו,  שלא  מינים  התיכון. 
רעילים, דוחקים את המינים המקומיים 
המוחלשים, פוגעים במערכות הטבעיות 
ויוצרים מפגעים לתשתיות ושימושים 
שונים בים כמו לדוגמה פגיעת המדוזה 

בחברת החשמל ובנופשים. 
יש פתרונות - הפסקת שיטות הדיג 
ההרסניות והשבתת הדיג בעונת רביה 
תוך מתן פיצוי לדייגים, קביעת מכסות 

< << 
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הגדרת 
הגבולות 
הכלכליים 
הימיים 
של ישראל 
הייתה מחילה 
ומסדירה 
באותם 
האזורים גם את 
הדין הישראלי 
על החובות 
והמגבלות שבו, 
וכן מאישרת 
לה תכנון 
וניהול כל 
יעילות במרחב 
וייקוח עליה

פגיעה מתמשכת, תמיד סמוך לחולייה 
החלשה ביותר. פרקטיקה פרימיטיבית 
מקובלת היא שיטת בירוא היערות - 
ניצול תא שטח עד כלות ומעבר לתא 
השטח הבא. האם יהיה זה גם המקרה 
בים? האם לאחר שניצלנו לא נכון את 
היבשה נפנה לנצל בצורה פוגענית ולא 

מקיימת גם את מרחביו?
לתעשיית הקידוחים השפעות שליליות 
על הסביבה וממשקים קונפליקטואליים 
מפריעה  היא  אסון.  במקרה  רק  לא 
הים,  חיל  צוללות  של  לסונארים 
מרעידה בתים קרובים לחוף, פוגעת 
בצבים וביונקים ימיים בשלב החיפושים 
הסיסמיים ומזרימה שפכים ופסולות 
לים. אבל גם שימושים אחרים יכולים 
להפריע לקידוחים - חברת פרטנר הניחה 
כבל תקשורת בדיוק במיקום הגיאולוגי 
שחברת אדירה התכוונה לקדוח בו את 
קידוח שמואל. גם ההתפלה תופסת 
שטחי חוף ופוגעת בים, המרינות מביאות 
לכך שמעטים בעלי אמצעים מתועדפים 
בהקצאת הים והחוף ופוגעות בהסעת 
החולות צפונה. אופנועי הים נמצאים 
בקונפליקט עם הרוחצים והגולשים ולא 

דיברנו כלל על המחקר.
זה לא מחויב. תכנון המרחב והזמן נכון 
וניהול אינטגרטיבי והוליסטי יכולים 
לפתור רבים מהקונפליקטים. איגום 
הסמכויות החלקיות הפזורות בין משרדי 
ממשלה ורשויות, וגופי הידע תחת מבנה 
מוסדי אחד, תוך שימור הפרדות שיספקו 
איזונים ובלמים, יוביל לניהול מקיים 
של המרחב לטובת כלל משתמשיו, 
החברה והסביבה. סביבה בריאה צריכה 
להיות האינדיקטור לתכנון וניהול מאזני 
אינטרסים. כמובן שהדבר כרוך גם בניטור, 

בפיקוח ובאכיפה.
במציאות הכוחות הפוליטיים והכלכליים 
משמרים את חלוקת המרחב וניצולו 
באופן מופרט ולא מקיים. אמנם התחילו 
תהליכים של גיבוש רגולציה, תכנון 
והסדרת הדין בכל תחומי הים, אבל הם 
איטיים מדי וחסרים. יתרה מכך, ניתן 
לראות במהלכים המקודמים טביעת 
אצבע של הכוחות הכלכליים המנסים 
לעגן את המציאות כפי שהיא היום. ///

דליפה, באורך קו החוף המצומצם של 
ישראל, היא לא חייבת להיות באותם 
היקפים כמו במפרץ מקסיקו על מנת 
לגרום לאותה עוצמת נזק כלכלי; אם 
תתרחש, היא עלולה לשתק את כל 
בכל שאר  ולפגוע  שאר השימושים 
המשתמשים, כך שהכלכלה כולה תיפגע.

טעויות ישנות חדשות?
לא ארחיב על הטעויות שנעשו ונעשות 
ביבשה - העדר תכנון מספק, כניעה 
ללחצים נוגדי תכנון או הסתמכות על 
כוחות השוק לבדם - שהותירו אותנו ללא 
משאבי קרקע, ללא טווחי ביטחון מספקים 
בין שימושים שונים, עם הררי פסולות 
שיכלו להפוך חומר גלם לאחרים ועם 

האמור בתעשייה הנ”ל(. באירופה נכנסה 
לתוקפה ביולי האחרון דירקטיבה בנוגע 
לבטיחות וסביבה בקידוחי הגז והנפט בים. 
הדירקטיבה נוסחה לאחר מחקר מעמיק 
של הגורמים ל-11 אסונות הנפט הימיים 
הגדולים ב-30 השנים האחרונות ובראשם 
אסון מפרץ מקסיקו. על פי הדירקטיבה, 
חברות נבחנות בטרם קבלת רישיונות 
בהתאם ליכולתן הפיננסית לעמוד בעלות 
אסון קידוח, הן נדרשות להפקיד ערבות 
משמעותית לנזקים ולרכוש ביטוח, הן 
מחויבות לנורמות וסטנדרטים גבוהים 
של זהירות, נמצאות תחת פיקוח הדוק 
ונדרשות לציוד חירום למניעה ולתגובה 

בזמן דליפה. 
ואילו אצלנו, החברות הקטנות של 
טייקוני ישראל שמקבלים תספורות על 
השקעות אחרות שלהם, לא נבחנות תחת 
אותן אמות המידה ולא מחויבות לאותן 
הדרישות, חושפות את כולנו לסכנה 
שהברכה תהפוך לקללה. אם תתרחש 
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