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 נעם מוזסאינג' צילום: 



  הממצאים עיקרי

  הרציונל להכנת מסמך המדיניות

עקב הידלדלות  5-10%החקלאות הימית היא ענף המתפתח בעולם בקצב שנתי של כ 

טון לשנה של דגים  100,000הדייג מחד, ועליה בביקוש למזון מהים מאידך. מתוך כ 

מצריכה זו  רבעכהנצרכים בישראל, רוב צריכת הדגים מסופקת באמצעות יבוא ורק 

טון דגים מגודלים  2500בארץ כ  באמצעות ייצור מקומי. מתוך סך הכמות המיוצרת

  בכלובים בים התיכון.

ים -בראיה לאומית יש חשיבות להרחבת הייצור בחקלאות ימית. גידול של דגים במי

מאפשר ייצור מזון מקומי טרי ובריא, ללא שימוש במים מתוקים הנמצאים במחסור. פיתוח 

שמירה על עקרונות הדרגתי ומושכל של הענף יתרום לפיתוח ה"כלכלה הכחולה", תוך 

  הפיתוח בר הקיימא.

  רבים לפיתוח חקלאות ימית, ביניהם:  מניעים חשוביםלישראל יש 

הצריכה הישירה בארץ של דגים ופירות ים נמצאת בעליה מתמדת (הן משום הגידול  .1

 באוכלוסייה והן מטעמים בריאותיים). 

 ).3ה דגים מהווים מקור לחלבון איכותי וחומצות שומן חיוניות (אומג .2

הן הים התיכון והן ים סוף עניים בדגה  -הדייג בארץ איננו יכול לספק את הביקוש  .3

  והשלל השנתי נאמד באלפי טונות בודדים בלבד. 

חקלאות המים המקומית מספקת רק חלק קטן מהכמות הכוללת הנצרכת בארץ  .4

 מהכמות הנצרכת מיובאים. המוצרים המיובאים הם ברובם קפואים 70%-כלמעלה מו

 ולא טריים ובקרת האיכות בעייתית לבדיקה.

המחסור העולמי בדגה עתיד להעלות משמעותית את מחיר היבוא, בעוד שמימוש  .5

הפוטנציאל המקומי של חקלאות ימית יאפשר בעתיד להקטין משמעותית את היקף 

  היבוא ולהגדיל את ביטחון ובטיחות המזון.

 של מצאי מים (שפירים ושוליים). חקלאות המים הפנימיים נתונה במגבלות חמורות  .6

באופן היסטורי גידול מינים ימיים התבצע ויכול להתבצע במערכות יבשתיות בקרבת  .7

החוף, אולם זמינותם של אתרים מתאימים בחוף הישראלי ובקרבתו המיידית הולכת 

  וקטנה, ומגדילה את הצורך להרחבה משמעותית של הענף במימי הים הפתוח. 

ית יעיל יותר בשימוש בתשומות (שטח, צריכת מזון, גרעינים, ענף החקלאות הימ .8

 טביעת רגל פחמנית וכו') ביחס לענפי בעלי חיים אחרים בחקלאות. 

פיתוח חקלאות ימית יכול להציע חלופה להרחבת הייצור הימי המקומי שלא נשען על   .9

ושל דייג ובכך יכול לסייע לשמר ולאושש את האוכלוסיות המדולדלות של דגי בר 

 אורגניזמים אחרים הגדלים במי ים.

  פיתוח חקלאות ימית יכול להציע מקומות תעסוקה חלופיים לדייגים.  .10

חקלאות ימית הנה ענף עתיר ידע, שישראל צברה בו יתרון יחסי בשל יכולות גבוהות  .11

של מו"פ וטכנולוגיה. יכולות החדשנות בתחומי ביות של דגים ממינים חדשים, ייצור 

ם שונים וגידול מוצרי לוואי (רכיכות, ספוגים ועוד) יבואו לידי ביטוי אצות לצרכי

 בפיתוח החקלאות הימית.  



עם הוצאת כלובי הדגים ממפרץ אילת, הושם דגש על מעבר לגידול דגים במערכות  .12

כלובים בים התיכון ועל מערכות לגידול אינטנסיבי במתקנים יבשתיים. ואכן, בשנים 

ל היתכנות הגידול של דגים ימיים, הן במערכות כלובים בים האחרונות, הוכחה בישרא

  הפתוח והן במערכות גידול יבשתיות.

שנה, על הפניית משאבים  20-מניעים אלו הביאו את ממשלת ישראל להחליט, כבר לפני כ

להאצת פיתוחו של ענפי המדגה המתועש והחקלאות הימית (מדגה הנשען על מי ים), 

גים ופירות ים במתקנים ימיים ויבשתיים, לפיתוח התשתיות לעידוד יזמות לייצור ד

, ועוד לפני כן על הקמת המרכז הלאומי לחקלאות ימית ולהגברת המחקר והפיתוח בנושא

. כחלק ממהלך זה, הוקמה במשרד החקלאות מחלקה לחקלאות ימית, (מלח"י) באילת

ת למיצוי פוטנציאל במסגרת האגף לדייג ולחקלאות מים. עם זאת, חרף החשיבות הגובר

החקלאות הימית בישראל, עד כה טרם הוגדרה מדיניות כוללת, סדורה ובהירה לפיתוח בר 

קיימא של הענף. לצד המשמעויות הנגזרות מהיעדר מדיניות פיתוח מקיימת, עולה החשש 

שהמשך פיתוחו של הענף בישראל ייתקל בקשיים גוברים והולכים, לנוכח ריבוי היוזמות 

  ים במרחב הימי.והאינטרס

תכליתו המרכזית של מסמך זה הנה להגדיר ולהתוות קווים מנחים למדיניות כוללת 

  קיימא של חקלאות ימית בים התיכון הישראלי. -לפיתוח בר

  ללא מדיניות שכזו, גובר החשש מפני שתי התפתחויות בלתי רצויות: 

i.  על משאבי הצטמצמות חלון ההזדמנויות לפיתוח הענף בשל התחרות הגוברת

 השטח של מרחב הים התיכון;

ii.  .המשך פיתוח הענף ללא מדיניות מכוונת ובת קיימא  

מסמך זה, המתמקד בחקלאות ימית, הינו אחת מאבני הדרך בהתוויית 'צמיחה 

. משמעות המושג הנה הפנמת שיקולים של ) למדינת ישראלBlue Growthכחולה' (

ימיים, תוך שילוב היבטים סביבתיים,  'כלכלה ירוקה' ובת קיימא בניצול של משאבים

  כלכליים, תרבותיים וחברתיים.

חשוב לציין כי מסמך זה איננו "תכנית עסקית" ליזמים וגם אינו תחליף להערכות, לתכנון 

בכל  סביבתי מסמךולתוכניות עבודה מפורטות ובוודאי שאיננו מייתר את הצורך בהכנת 

  מקרה בו תתוכנן חוות כלובים. 

  בודהמטרות הע

מטרתה העיקרית של העבודה הנוכחית הנה להתוות קווים מנחים למדיניות ממשלתית 

קיימא של חקלאות ימית בים התיכון הישראלי, תוך התמקדות בניתוח -לפיתוח בר

ההשפעות הסביבתיות והאקולוגיות הגלומות בענף, איתור השטחים הימיים בהם רצוי 

 . לעבודה הוגדרו מספר יעדים עיקריים:לפתח את הענף, וביסוס היבטיו הכלכליים

), של 2035לנתח ולאפיין את התרומה והחשיבות, לטווח הבינוני והארוך (שנת  .1

קיימא של חקלאות ימית, תוך התמקדות בחקלאות בים התיכון. -פיתוח מקומי בר

האפיון כולל הערכה של פוטנציאל הביקוש, יכולת הייצור וכלכליות הענף למשק 

 הישראלי.

ות את ההשפעות והסיכונים הסביבתיים והאקולוגיים הטמונים בפיתוח לזה .2

  חקלאות בים התיכון הישראלי ולהמליץ על האמצעים למניעתם ומזעורם.



), תוך התאמתה לכלובים BAP )Best Aquaculture Practices-לבחון את גישת ה .3

 בים פתוח בישראל.

יימא של ענף חקלאי זה ק-להתוות יעדים, מדיניות וכלים להסדרה ולפיתוח בר .4

אקולוגיים וחברתיים, הן -מתוך ראיה רחבה של היבטים, כלכליים, סביבתיים

 ברמה המקומית, הן ברמה האזורית והן ברמה הגלובלית.

לאתר שטחים פוטנציאליים רצויים למיקום מערכות של חקלאות ימית במרחב  .5

חסות למכלול תיכוני הישראלי, ובעיקר בתחום מימי החופין, תוך התיי-הים

  השיקולים, היתרונות, האילוצים והמגבלות בפיתוח של חקלאות ימית מקיימת. 

- לזהות פערי ידע שצמצומם חיוני לקידום הענף בישראל ולהתנהלותו בנתיב בר .6

  קיימא. 

  

  תפוקות העבודה

  לעבודה זו יש שתי תפוקות מרכזיות:

i.  לתכנון ארוך טווח, מסמך מדיניות הכולל המלצות ליעדים, אסטרטגיה וכלים

לפריסה מרחבית, לפיתוח ולממשק בני קיימא של חקלאות ימית בים התיכון 

 הישראלי.

ii.  מיפוי של שטחים רצויים למיקום חקלאות ימית בים התיכון הישראלי וכן אתרים

לוגיסטיים תומכים בחוף, בהתחשב בתכניות, בצרכים ובכוונות של גורמים אחרים 

 במרחבים אלו.

העבודה נועדו לשמש כלי עזר לקבלת החלטות לתכנון, פיתוח וניהול תפוקות 

  מקיימים ומושכלים של ענף החקלאות הימית בישראל.

  

 עיקרי הממצאים

להלן עיקרי הממצאים וההמלצות לפיתוח חקלאות ימית מקיימת לטווח הארוך, לפי 

  תחומי הניתוח:

  התחום הכלכלי  .א

החקלאות הימית, הן מבחינת הביקוש והן  העבודה בחנה תרחישי פיתוח שונים של ענף

. 2035 -שנים עד לשנת היעד  5מבחינת ההיצע, הנשענים על הנחות שונות, בפעימות של 

 הממצאים העיקריים הנם:

 קיימת הצדקה כלכלית לפיתוח משמעותי של ענף החקלאות הימית בישראל. .1

ונים לשנת היעד פי התרחישים הש-היקף פוטנציאל הביקוש לדגים מחקלאות ימית על .2

אלף טון, כתלות בהנחות לגבי  30-137ינוע בין (בחלופה הבינונית לגידול אוכלוסין) 

 היקף היבוא, צריכה לנפש וגידול האוכלוסייה ואף יצוא אפשרי.

היקף פוטנציאל ההיצע של הענף, בכפוף להנחות של קצב צמיחה ופיתוח טכנולוגי,  .3

טון), והשטח הימי שיידרש לייצור  2500צור של יי -טון (כיום 70,000-לכ 2035-יגיע ב

 קמ"ר). 90דונם ( 90,000-תפוקה זו הוא כ

(בשנת ₪ מיליארד  2-בענף יכולה להגיע ללמעלה מהשנתית תוספת ערך התפוקה  .4

 ).2035היעד 



משרות בשנת היעד. למשרות אלו יש חשיבות בעיקר  2,600-הענף יכול ליצר מעל ל .5

 כמו חיפה ואשדוד.ויישובים בסביבתם ברמה המוניציפאלית בערים 

דגים יכולים להחליף חלק מגידול הבקר בישראל. הערכה שמרנית של התועלות  .6

העלתה כי החלפת ייצור של  גזי חממה,החיצוניות במונחים של חיסכון בפליטות 

- שווה טון 133,000 טון בשר בקר בכמות זהה של בשר דג תביא לחיסכון של  10,000

 .בשנה₪ מיליון  16אשר במונחי תועלת כלכלית מדובר על כ  ,פחמן דו חמצניערך 

 

 ביולוגי - התחום האקולוגי  .ב

שני המודלים שבהם נעשה שימוש בעבודה זו, לא הצביעו על שינויים אקולוגיים  .1

 מהותיים.

אוכלוסיית  חומרי ההזנה המופרשים לסביבה (הנוטריינטים) ייצרכו מידית על ידי .2

האצות הטבעית (פיטופלנקטון). יחד עם זה, לא צפויה עליה בריכוז האצות בגלל 

 טריפה על ידי רמות ְטר?פי?ת גבוהות יותר.

ישירות מתחת ובאזור  -המודל הסביבתי שיושם בעבודה מצביע על השפעה מקומית .3

ת הדגים הכלובים, והגדלה מסוימת של הרמות הְטר?פי?ת הגבוהות [גידול בכמו

 הפלאגיים (דגי ים פתוח) הקטנים באזור הכלובים]

המודלים האקולוגיים לא הראו כי לחוות יש השפעה על ההעתרה (העשרת הים  .4

נוטריאנטים) משום שהים התיכון עני בחומרי הזנה (אוליגוטרופי),  -בחומרי הזנה

  טון לשנה דגים לא צפויה העתרה. 100,000ולפיכך, גם בהיקפי ייצור של 

לא צפויות השפעה סביבתית שליליות משמעותיות עקב שימוש במינים מקומיים,  .5

מ' ומרחקים של  30מיעוט שימוש באנטיביוטיקה ומיקום חוות בעומקים של מעל 

 מספר קילומטרים מהחוף.

 

 התחום המרחבי  .ג

קמ"ר לצורכי  100,  בסה"כ 2035כדי לספק את צרכי השוק הישראלי יידרשו, עד שנת  .1

ימית בים התיכון. היקף השטח הנדרש נשען על תרחיש ביקושים מורחב של חקלאות 

קמ"ר לנוכח  10קמ"ר) בישראל, בתוספת שיריון של  90התפתחות החקלאות הימית (

 17.74תנאי אי הוודאות המאפיינים תכנון ארוך טווח בסביבה משתנה. שטח זה כולל 

, כך שסך תוספת השטחים קמ"ר של שטחים שכבר קיימים או נמצאים בשלבי תכנון

 קמ"ר.  82-הנדרשת לחקלאות ימית עומדת על כ

בהתחשב בשורה ארוכה של שיקולים כלכליים, חברתיים, לוגיסטיים, סביבתיים  .2

ואחרים, מומלץ לפזר את שטחי החקלאות בשלושה מקבצים גדולים, לפי החלוקה 

קמ"ר באיזור  20קמ"ר באיזור הצפון (מול חיפה),  40המרחבית הכללית הבאה: 

קמ"ר נוספים  40-קמ"ר,  ו 3.6מתוכם קיימים ומתוכננים כבר  –המרכז (מול חדרה) 

קמ"ר.  14.14מתוכם קיימים ומאושרים כבר  –באיזור הדרום (מול אשדוד/אשקלון) 

 40בקיזוז שטחי החקלאות הימית הקיימים ו/או מתוכננים, באיזור הצפון נדרשים 

 קמ"ר. 25.9קמ"ר ובאיזור הדרום עוד  16.4קמ"ר, באיזור המרכז עוד 

ביטחון  סביבה,בהתבסס על שיקולי תפעול לוגיסטיים וכלכליים, וכן על שיקולי  .3

ק"מ מנמל  20ובטיחות, מומלץ למקם את מקבצי החקלאות הימית במרחק של עד כ 

 מ'. 150-ל 30שרות, ובעומקים שבין 



קמ"ר של שטחים מועדפים לפיתוח עתידי  192-כ בסה"כ, אותרו בתחום מימי החופין .4

של חקלאות ימית (כולל שטחים קיימים ומתוכננים). בתהליך האיתור הובאו בחשבון 

הן אפשרויות השילוב בין חקלאות ימית לבין מגוון הייעודים, השימושים והשטחים 

שנקבעו  הערכיים הקיימים במרחב הימי, הן שיקולי המיקום שנקבעו, והן הקריטריונים

לתעדוף של שטחים לפיתוח חקלאות ימית. היקף השטחים המועדפים עולה על כפול 

קמ"ר) ומותיר גמישות לשלב התכנון המפורט. עם  82מסך תוספת השטח הנדרשת (

זאת, ראוי להדגיש, כי חלק מהשטח שאותר נמצא בחפיפה עם ייעודי קרקע אחרים, 

מתחמים  -/ח' 37ת גז בים (תמ"א ובעיקר שטחים שיועדו לתשתית קליטת והולכ

צפוני ודרומי לתחנת קבלה לגז), ולכן שוררת אי וודאות ביחס לפוטנציאל המימוש של 

 חלק זה למטרות חקלאות ימית. 

קמ"ר בצפון, הנותנים מענה כמעט מלא  39מתוך כלל השטחים המועדפים, אותרו  .5

 -קמ"ר  114מרכז אותרו להיקף השטח הנדרש באיזור זה , ללא מגבלות רגולטוריות; ב

היקף הגדול כמעט פי שבעה מהיקף השטח הנוסף הנדרש באיזור זה (אם כי רובו  

 -קמ"ר  39/ח'), ואילו בדרום אותרו 37נמצא בחפיפה עם השטח הימי לפי תמ"א 

היקף הגדול פי אחת וחצי מהיקף השטח הנוסף הנדרש באיזור זה (אם כי רוב השטח 

 השמורה המוצעת באבטח).המועדף נמצא בחפיפה עם 

מבחינת עדיפות כלל ארצית, ובשל הדרישות לעורף לוגיסטי ומקומות עגינה, הקרבה  .6

לנמלי ים גדולים מקנה, בשלב זה, עדיפות זהה לפיתוח האתרים בצפון ובדרום, 

 ראויקיים כיום מענה לא שבו  –ועדיפות נמוכה יותר לפיתוח האתרים באזור המרכז 

יסטיקה. בכל מקרה, הפיתוח צריך להתבצע בשלבים, תוך ניטור לצורכי עגינה ולוג

והערכה שוטפים של צרכים, השפעות, מגבלות, התפתחויות טכנולוגיות, סדרי עדיפות 

 ועוד.

שטחי החקלאות הימית הרצויים נמצאים בחפיפה לאזורי דייג מכמורתנים, המכסים,  .7

ונטי לחקלאות ימית. למעשה את מרבית שטח מימי החופין בטווח העומקים הרלו

קונפליקט פוטנציאלי זה מחדד את הצורך בתכנון והסדרה סטטוטוריים ארוכי טווח 

  של פעילות הדייג במרחב הים התיכון הישראלי.

  

  עיקרי ההמלצות

פיתוח הכלכלה הכחולה ייעשה ע"י הסרת חסמים ממשלתיים מבחינת הקצאת  .1

מכסים וכן תמיכה בחדשנות  שטחים ימיים, הסדרת מקומות עגינה והסכמים בנושא

 ובמו"פ תוך שיתוף בעלי העניין.

. פיתוח כזה יאפשר ומנוטר פיתוח החקלאות הימית בים התיכון יבוצע באופן הדרגתי .2

 בקרה וצמיחה מושכלת של הענף.

הפיתוח ההדרגתי יאפשר, בין השאר, גם לטכנולוגיות חדשות, יעילות יותר, להתבסס  .3

יאפשר הפקת לקחים וביצוע שיפורים תוך כדי התפתחות ולהפוך לישימות וכדאיות, ו

 הענף.

על מנת להוזיל את מחירם של דגי ים טריים בישראל מוצע לשקול הורדה הדרגתית  .4

של ההגנה המכסית, במתואם עם עלייה בהיקפי הייצור. עליית היקפי הייצור, אשר 

ביחד עם הפעלת  תביא להתייעלות והקטנת עלויות הייצור, כתוצאה מיתרונות לגודל,

 םלצורך הקטנת סיכוני, סיוע בביטוח מערכתיות כלי סיוע אחרים (תמיכה בהשקעות



), ישפרו את כושר התחרות עם היבוא ממדינות ים בנושאי מפתח וקידום המו"פ

 תיכוניות ואחרות, וזאת תוך שמירה על רמת בטיחות, טריות ואיכות מוצר גבוהים.

אשר יאפשרו את הפיתוח בר הקיימא של החקלאות הימית וישפרו את  ,"פנושאי המו .5

כוללים: ביות ופיתוח מינים חדשים  ,הישראלי להתמודד עם היבוא ליכולת המגד

דג הטונה כחולת  ובעיקרעלי ערך כלכלי גבוה כדוגמת הדקר, האינטיאס ב(מקומיים) 

 , אמצעי ניטור ובקרתפיתוח דיאטותמרכזיים נוספים כוללים  אי מו"פהסנפיר. נוש

   ובחינת שילוב גידול אצות. תחלואה

תכנון מרחבי של חקלאות ימית יכול לצמצם את חוסר הודאות השורר כיום בענף זה,  .6

לסייע ליזמים בבדיקת היתכנותם של פרויקטים של חקלאות ימית ולעודד יזמים 

 להשקיע בענף.

י ערכיות סביבתית של תכנון מרחבי של חקלאות ימית יביא להפנמה של שיקול .7

שטחים ימיים ושל השפעות סביבתיות פוטנציאליות, ויתרום למיתון קונפליקטים בין 

 בעלי עניין.

מטר ולא מעל קרקע  30הצבת הכלובים במיקום מתאים (בעומק מים העולה על  .8

סלעית) וממשק נכון של הכלובים (למשל, ע"י האכלה מותאמת) יכולים לצמצם 

  ההשפעות האקולוגיות. בצורה משמעותית את

בשם עיקרון הזהירות המונעת, הפיתוח של החקלאות הימית יתבצע תוך ניטור רציף  .9

 של השפעות על הסביבה הימית.

גידול מינים מקומיים יקטין את ההשפעות הסביבתיות, במקרה שתתרחש בריחת  .10

 דגים.

רך קמ"ר בחלוקה לשלושה מוקדים לאו 100-מומלץ להקצות שטחים בהיקף של כ .11

חופי ישראל, כפי שאותרו בעבודה זו. יש להבטיח שהשטחים שאותרו בעבודה זו 

ישוריינו וייועדו לחקלאות הימית, מתוך הבנת הצורך הגובר באספקת מזון ומוצרים 

 אחרים מן הים והצורך בשמירת אופציות פתוחות לטווח הארוך.

דייג לבין ענף החקלאות קיים צורך חברתי, כלכלי, סביבתי ורגולטורי לתאם בין ענף ה .12

פעילות הדייג בפעילות ממוקדת בחקלאות חלק מהימית תוך בחינת האפשרות להמיר 

  ימית תוך תקצוב הפיצוי הנדרש לדייגים למימוש פעולה זו.

  


