
רשות הטבע והגנים ממשיכה בביצוע “התוכנית לניטור גורמי 
מחלה בחיות בר בישראל )מאי 2014(“ ]4[, שבמסגרתה נבדקת 
נגיעּות במחלות, לרבות עכברת, בקרב חיות בר )טבלה 1(. בדיקות 
המעבדה מתבצעות במכון הווטרינרי וכוללות סרולוגיה, PCR ובידוד.
במשרד להגנת הסביבה וברשות הטבע והגנים נערכים לשלב 
הבא של יישום החלטת הממשלה בשטחי מרעה נוספים באגן 
ההיקוות. על פי החלטת ממשלה לחיזוק הגולן ]3[ יוקצה תקציב של 
25 מיליון ש“ח לשנים 2022—2025 לנושא. כמו כן, נערכים לביצוע 
סקר פיזי לאיתור ולמיפוי של מקורות זיהום קבועים ואקראיים 
בנחלי הצפון. הסקר יאפשר להצביע באופן מדויק יותר על גורמי 
זיהום ועל מקורותיו במקרה של ממצאים חריגים בניטור השוטף, 

ויאפשר גיבוש הצעות לפעולות להפסקת הזיהום.
אנו מקווים שהשלמת הפעולות הללו תקטין משמעותית סכנות 
בריאותיות לציבור המטיילים ותאזן בצורה ראויה בין שמירה על 

הנחלים נקיים ופתוחים בצורה בטוחה לציבור המטיילים, לבין גידול 
בקר במרעה. הפעולות הללו מקטינות סכנה של חשיפה לעכברת 

ולמחלות זיהומיות נוספות.
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התקבצויות הכרישים המתרחשות ביציאת המים החמים של תחנות 
הכוח מעוררות עניין ציבורי ומושכות אליהן קהל צופים רב. זו 
הזדמנות מבורכת לקדם מודעות ציבורית והגנה עליהם ולתת זריקת 

מרץ לתיירות אקולוגית. מצד שני, כיום מתקיימת שם פעילות לא 
מוסדרת של דיג, שיט מנועי, צלילה ושנרקול, וזה מצב שמסוכן גם 
לכרישים וגם לאנשים. אחרי חמש שנים של הסברה, הגיע הזמן 
להתייחס למציאות בשטח ולבחון את הצורך להסדיר את נקודות 

החיכוך כדי לשמור על ים בטוח לכרישים ולאדם.
בשל פעילות אדם לא מבוקרת בים ובעיקר עקב מדיג מכוון או 
בלתי מכוון כשלל לוואי, רוב מיני הכרישים הגדולים נמצאים כיום 
בסכנת הכחדה ]9[. ההערכה היא כי 100 מיליון כרישים נידוגים כל 
שנה ברחבי העולם, וגם בים התיכון, בעיקר עבור מרק סנפירים 

הנצרך באסיה [10[.
בחופי ישראל מתרחשת מדי חורף תופעה ייחודית ונדירה 

טבלה 1. ריכוז ממצאי בדיקות עכברת בחיות בר 2018—2021
מקור: ד“ר רוני קינג, רשות הטבע והגנים, אוגוסט 2021.
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ביותר בעולם, של התקבצות כרישים סמוך לתחנות הכוח החופיות. 
הכרישים נמשכים למים החמים שזורמים החוצה לאחר שקיררו 
את הטורבינות, אך סביר שיש גם גורמים משיכה נוספים, כמו 
הזרם, ריכוז חמצן גבוה, טרף ועוד סיבות אחרות שעדיין אינן 
ברורות לנו. הכרישים הם משני מינים עיקריים הנמצאים בסכנת 
הכחדה — כריש עפרורי )Carcharhinus obscurus( וכריש סנפירתן 

.)Carcharhinus plumbeus(
בתחנה 'אורות רבין' בחדרה הכרישים מגיעים לביקור ארוך 
במיוחד, וגם הפעילות האנושית גבוהה מאוד. התופעה המיוחדת 
של הימצאות אוכלוסייה של חיה ימית כה מסקרנת מטרים ספורים 
מקו החוף היא הזדמנות לקדם מודעות ציבורית, להגן על הכרישים 
ולהמריץ כלכלה בת–קיימא המבוססת על תיירות אקולוגית 
ועל ערכי שמירת טבע ימי ]7[. ההתקבצויות מעוררות עניין רב 
ומושכות את הציבור לצפות בכרישים — בצלילה ובשנרקול, על 
גבי סאפים וקיאקים ובכלי שיט ממונעים. הצפייה מבוצעת באופן 
בלתי מוסדר, בצמידות לכרישים ובאתר מסוכן ביותר לצלילה עקב 
סכנת היסחפות בזרם וראות נמוכה. במקביל, אף על פי שכרישים 
מוכרזים בישראל כערך טבע מוגן ואינם יעד לדיג מכוון בדרך כלל, 
הם חשופים ללחץ הדיג הגבוה באזור. הם נתפסים, לרוב בשוגג 

אך לעיתים גם באופן בלתי חוקי, ברשתות של דייגים בסירות 
דיג חופיות, ואף נלכדים בקרסי חכות של דייגים בחוף. לעיתים 
קרובות נצפים כרישים ששוחים עם קרס בפה או בסנפירים, או 

כאשר פסולת דיג אחרת משתרכת אחריהם.
סביב התקבצויות הכרישים במוצא המים החמים נערכות באותו 
זמן ובאותו מקום פעילויות רבות ולא מוסדרות של דיג ושיט מנועי 
לצד פעילות פנאי )איור 1(. הצפיפות שהתפתחה באזור זה מהווה 
לא רק סיכון לכרישים, אלא גם סיכון בטיחותי לאנשים הנמצאים 
במים. בפעילות דיג ושיט מנועי יש סכנה משמעותית לרוחצים 
ולצוללים כאשר מדובר במרחב מצומצם, ולכך יש להוסיף את הסיכון 

הפוטנציאלי שבחיכוך הקרוב עם טורף ימי גדול.
תיירות אקולוגית של צפייה בכרישים שואפת בבסיסה לשמירה 
על כרישים, אך אינה חפה מהשפעות שליליות פוטנציאליות 
כאשר אינה מנוהלת נכון ]5, 8[. בשנים האחרונות מתבצעות באתר 
יוזמות הסברה שונות, אך מאמצים חשובים אלה לא הובילו לשינוי 
משמעותי במציאות הכאוטית והמסוכנת בשטח, ולכן אינם מספקים 
מענה הולם להגנה על הכרישים והאדם גם יחד. המקום מוגדר “חוף 
אסור לרחצה“, וכן נאסר בו שיט מנועי במרחק הקטן מ–300 מטר 
מהחוף, אך לא תמיד מתבצעת אכיפה של האיסורים. בכל מקרה, 

כריש בתחנת הכוח בחדרה. סביבו, בקרבה לא סבירה לחיית בר שהיא טורף גדול, משנרקלים המצלמים אותו. חורף 22—2021 | צילום: בר שטרנבך

31אקולוגיה וסביבה 13)1(, אביב 2022
רה

קצ
ב



המצב הקיים אינו מספק, מכיוון שגם אם האיסורים ייאכפו ביעילות, 
עדיין ימשיכו במקום פעילות דיג מהחוף ומהים, צלילה בצמידות 
לכרישים ושיט לא מנועי — תוך סיכון לכרישים ולאדם. מכאן עולה 
צורך בהסדרה, בניהול הפעילות ובמזעור השפעות שליליות על 

הכרישים, שיאפשרו ביקור מעשיר, מרגש ובטוח.
סקירת מחקרים קיימים בנושא ובחינת חלופות לניהול בעולם 
מראה שלכל פגיעה בכרישים בשל דיג יש פוטנציאל משמעותי 
להפחית את כשירות הפרט ולפגוע באוכלוסייה כולה ]2[. מחקרים 
מראים שגם כאשר הכרישים משוחררים לאחר התפיסה, נוצרת 
פגיעה בגלל העקה, הפציעות השונות והשלכותיהן הפיזיולוגיות, 

הפוגמת ביכולת ההזנה והרבייה באופן זמני או קבוע ]1, 3[.
נוסף על כך, הכרישים עשויים לראות בנוכחות אנושית בקרבתם 
איום, והדבר עלול לגרום שינויים פיזיולוגיים והתנהגותיים ]5, 8[. באתר 
התקבצות בסיציליה נרשמה ירידה של 80% בנוכחות הכרישים 
כתגובה לריבוי צוללים ]6[. גם בישראל תועדה התרחקות של כרישים 
בגלל נוכחות אדם אינטנסיבית סמוך למוצא המים החמים מתחנות 
הכוח לאורך חוף הים התיכון ]11[. כמו כן, מחקרים תיעדו סימנים של 
עקה, כמו קצב נשימה מואץ, אצל כרישים שצוללים שהו במרחק 

של פחות מ–6 מטר מהם ]4[.
התובנות שתוארו לעיל )כמו גם מחקרים רבים שנסקרו בנייר 
עמדה של החברה להגנת הטבע ]2[ אך לא הובאו כאן( הוצלבו עם 
ניתוח מרחבי של החוקים והתקנות החלים באתר חדרה כיום. על 
בסיס הניתוח נבחנו שש חלופות ניהול לשמירה על הכרישים באתרי 
ההתקבצות, תוך מתן אפשרות צפייה בטוחה לאדם בתופעת טבע 

מרתקת זו.

עקרונות היסוד למענה להסדרת שלום הכרישים והאדם 
במרחב מצומצם זה כוללים הסדר עונתי הנדרש רק למשך חודשי 
ההתקבצויות, ניהול מבוסס מדע, סמכות חוקית לניהול ויכולות 
פיקוח ואכיפה יעילות. חלופת הניהול המיטבית שזוהתה בניתוח 
היא אכרזה עונתית על האתר כ“ערך טבע מוגן“ על–ידי השרה או 
השר להגנת הסביבה, וניהול הממשק בשטח על ידי רשות הטבע 

והגנים בעונה הרלוונטית בלבד.
בהתאם לכך, המלצות החברה להגנת הטבע לניהול השטח 
כוללות איסור דיג עונתי )מהים ומהחוף(, אשר יבטיח הגנה על 
הכרישים והגנה על קהל המבקרים מהסתבכות בציוד דיג. נוסף 
על כך, מוצע לבצע ִאיזּור )zoning( של פעילות האדם בשטח באופן 
שיאפשר תנועה חופשית של הכרישים במרחב, ירחיק צוללים מזרם 
מי הקירור המסוכן ויווסת את החפיפה בין פעילויות הפנאי השונות. 
יש להגדיר במים אזור לצפייה מבוקרת שיוסדרו בו ביקורי קהל 
)צוללים, משנרקלים, חותרים( בהתאם לשעות, למספר האנשים 
ולכללי התנהגות שתגדיר רשות הטבע והגנים. שיט מנועי יתקיים 
במרחק של יותר מ–300 מטר מקו החוף, בהתאם לחוק הקיים, ויוגדר 
אזור תצפית כרישים מהחוף בנקודה אסטרטגית ומושכת )איור 2(.
עם סוף החורף, הביקור השנתי של הכרישים באזורנו עומד 
להגיע לסיומו, וזה בדיוק הזמן להמשיך לקדם את הפתרון אל מול 
גופי האסדרה והניהול, בתקווה שעד שהכרישים יחזרו אלינו בשנה 

הבאה, נוכל לארח אותם בכבוד המגיע להם.

מקורות

ראו באתר כתב העת.

 איור 2. המלצות למגבלות מרחביות–עונתיות לניהול השטח

מטרים 0 20050 100

מוצא מים חמים  
  תחום מגבלת שיט 
)300 מטר מהחוף(

מיקום מוצע למרפסת תצפית  

  בשטח זה יתאפשרו צלילה 
ושנרקול

  בשטח זה תיאסר 
פעילות מכל סוג

איור 1. המצב הנוכחי — פעילויות באזור התקבצות הכרישים סמוך 
ליציאת מי הקירור של תחנת הכוח ׳אורות רבין׳ בחדרה

מוצא מים חמים  
  תחום מגבלת שיט 
)300 מטר מהחוף(
  אזור שמתבצעת בו 
פעילות דיג חכות

מטרים 0 20050 100

  אזור שמתבצעות בו פעילויות 
צלילה ושנרקול

  אזור שמתבצעת בו פעילות דיג 
חופי )דיג רשתות בסירות(
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תגובת המשרד להגנת הסביבה 

ד״ר דרור צוראל
מרכז מדעי לניטור ומחקר בים, היחידה הארצית להגנת הסביבה 

הימית, המשרד להגנת הסביבה

התקבצות הכרישים במוצאי מי הקירור של תחנות הכוח בישראל 
אינה תופעה חדשה, אך באחרונה הציבור החל לגלות בה עניין רב. 
התעניינות ציבורית בחי הימי היא חיובית, ויכולה להעלות את 
המודעות להגנה על הסביבה הימית וכן לתרום ליצירת מוקד משיכה 

כלכלי לעיר חדרה, אך ללא בקרה — היא עלולה לגרום גם לנזק.
תמונות מזעזעות של כרישים פצועים מציוד דיג, אנשים שנופלים 
על גבו של כריש או צוללים הנוגעים בכרישים — הם בעיה שיש לשים 
לה סוף. רשות הטבע והגנים, הגוף האחראי להגנה על חיות הבר, 

הגבירה את האכיפה באתר זה ונמצאת בדיונים עם חברת החשמל 
להפסקת הדיג הנעשה על גבי שובר הגלים שנמצא בשטח תחנת 

הכוח.
אזור מוצא מי הקירור צפוי לעבור מספר שינויים בשנים הקרובות. 
הקמת צינור חדש להזרמת התמלחת של מתקן ההתפלה והמעבר 
של תחנת הכוח לעבודה על גז יצמצמו משמעותית את ההזרמה לים 

של מי הקירור והתמלחת שהכרישים נמשכים אליהם.
יקטן שטח המים החמים שהכרישים  בעקבות השינויים 
מתקבצים בו, והלחץ עליהם יגדל. ללא אסדרת הפעילות הציבורית, 
שצריכה להיקבע על–ידי רשות הטבע והגנים, והפסקת הדיג סמוך 
להתקבצות — הכרישים יעזבו, והתופעה, הייחודית ברמה העולמית, 
תיפסק. גם לעיריית חדרה יש אינטרס ברור לאסדרה של הפעילות 

בחוף, כדי שהתופעה הייחודית הזאת תימשך.

תגובת רשות הטבע והגנים הלאומיים 

הכרישים הם ערך טבע מוגן, ואסור לפגוע בו על פי חוק. רשות הטבע 
והגנים פועלת בחוף ובים, ומבצעת פעולות הסברה ואכיפה למען 
שמירת אוכלוסיית הכרישים. במהלך עונת התקבצות הכרישים 

סמוך למוצא הימי שֹל תחנת הכוח “אורות רבין“ אנו מפעילים עמדת 
הסברה במקום. אנו פועלים בשיתוף ובתיאום מלא עם עיריית חדרה 
ועם ׳נחלים — חברה לפיתוח תיירות חדרה׳ המנהלת את השטח. 
נמשיך לפעול במשנה מרץ בהסברה ובאכיפה בתקופה שהכרישים 

נמצאים באזור.

ייצור פלסטיק מחומרים ביולוגיים 
באמצעות מודל עסקי בר–קיימא

טל קלם
BIRD מנהל פיתוח עסקי בכיר, קרן

Tal@birdf.com 

חברת TripleW מישראל וחברת Corumat האמריקאית חברו 
 ,)bioplastic( להוציא לפועל את חזון השימוש בפלסטיק ביולוגי
בתמיכת קרן בירד, התומכת בשיתופי פעולה טכנולוגיים בין חברות 
ישראליות ואמריקאיות ובמימונם, ומשקיעה בחדשנות בתחומי 

הסביבה, האנרגיה המתחדשת והטכנולוגיה הנקייה.

זיהום פלסטיק — בעיה עולמית

בחודש ינואר 2022 פרסם האו“ם דו“ח שעסק בזיהום ובפסולת 
הפלסטיק בעולם ]5[. הדו“ח התבסס על עבודתו של צוות מומחים 

 | ולשפר את הייצור במרכז המו״פ בנתניה  TripleW ממשיכים לפתח  צוותי 
TripleW באדיבות
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