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 המרכז הישראלי לחקר הים התיכון

 בתשפ"דיווח פעילות לשנת 

 מוגש לות"ת

 מבוא:

, פעילות המרכז צומצמה לכדי פגישות מאושר מות''ת לפעילות שוטפתבשנה האחרונה, תשפ"ב, ללא תקציב 

 לקידום תקנון משותף, סיוע בכנס והוצאת ניוזלטר ראשון. 

חדשים בים ולא נעשו פעילויות כלל  מדעייםלא יצאו פרויקטים ולכן לדאבוננו, חוסר התקציב הורגש רבות 

 בתכנית ההוראה, לא ניתנו מלגות עידוד לסטודנטים ועוד. 

ו מאמצים רבים מצדנו לקידום העברת התקציב ע"י מפגשים רבים עם חברי במהלך השנה, תשפ"ב, נעש

 הועדה המדעית והידברות מול השותפים ורתימתם לחתימה על תקנון למרכז. 

הסכמות עם המוסדות השונים לגבי הצטרפותם כחברים במרכז, המותנית, בהתאם לבסוף, שמחים כי הגענו ל

 .להחלטת ות"ת, בתשלום דמי חבר

מכון ויצמן, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת אריאל, אוניברסיטת  ( אישרו את התקנון:13גופים )מתוך  21

רייכמן, המכון לחקר ימים ואגמים, המרכז האקדמי רופין, אוניברסיטת תל אביב, המכון לחקר ימים ואגמים, 

מקבלות את התקנון המוצע למרסי ן והטכניואוניברסיטה העברית ,ההמכון הגיאולוגי, אוניברסיטת בן גוריון 

 )מצ"ב(.

 גופים שטרם השיבו את תשובתם: האוניברסיטה הפתוחה. 
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נכון לעכשיו, יש בידינו התחייבויות לדמי חבר של הגופים החברים במרכז  )ללא אוניברסיטת חיפה(,  - דמי חבר

 בשנים תשפ"ג ותשפ"ד על פי החלטת ות"ת בהתאם לפירוט הבא:

 דמי חבר מוסד

 אש"ח 40 אוניברסיטת בר אילן

 אש"ח 40 מכון ויצמן

 אש"ח 40 אוניברסיטת אריאל

אש"ח השקעה בארגון כנס  40* אוניברסיטת רייכמן

  In Kind ים תיכון

 אש"ח 40 המכרז האקדמי רופין

 אש"ח 40 אוניברסיטת תל אביב

 Inאש"ח השקעה בימי ים  40 המכון לחקר ימים ואגמים לישראל

Kind 

 אש"ח 40 המכון הגאולוגי

 אש"ח 40 אוניברסיטת בן גוריון

 אש"ח 40 האוניברסיטה העברית

 אש"ח 40 הטכניון

 אש"ח 440 סה"כ

 התקנון החתום מצורף כנספח לדו"ח*

   ועדה מדעית

 פרופ' דן צ'רנוב -בראש הועדה עומד ראש המרכז והמנהל המדעי

, באישור ובהסכמה מלאה של  המוסדות השותפות. 2021הצטרפה אל המרכז, בדצמבר  אריאל תאוניברסיט

 .אורן מתןד"ר הנציג שמייצג את המוסד הינו 

 משתתפים:מוסדות השחלו בשנה החולפת בהרכב נציגי השינויים 

  , המנכ"ל החדש. ס"קפרופ' ברק חירות, מנכ"ל חיא"ל סיים את תפקידו והעביר את תפקידו לאלון ז
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  .רופ' עידו בר זאב, החליף את פרופ' סיגל אברמוביץ כנציב אוניברסיטת בן גוריוןפ

 פרופ' דב צביאלי, החליף את פרופ' גיתי יהל כנציג המכללה האקדמית רופין. 

 :ברשימת הנציגים העדכנית לתשפ"

 נציג מוסד

 עדו בר זאבפרופ'  אוניברסיטת בן גוריון

 אורן לוי  ’ פרופ אוניברסיטת בר אילן

 פרופ' אילנה ברמן פרנק אוניברסיטת חיפה

 פרופ' יוני בלמקר   אוניברסיטת תל אביב

 פרופ' חזי גילדור האוניברסיטה העברית

 פרופ' אילן קורן  מכון ויצמן למדע
 

 זס"קאלון פרופ'  חקר ימים ואגמים לישראל

 ד"ר עודד כץ  מכון גיאולוגי לישראל

 יהודה עגנון פרופ' הטכניון

 פרופ' דב צביאלי המרכז האקדמי רופין

 אוניברסיטת רייכמן 

 (הרצליה הבינתחומי)

 ד"ר שירי צמח שמיר 

 ד"ר אייל וורגפט  האוניברסיטה הפתוחה

 ד"ר מתן אורן אוניברסיטת אריאל

 

 ועדת הוראה

פרנק, ראש בי"ס למדעי הים -פרופ' אילנה ברמןכיהנה עד סוף שנה"ל תשפ"א  ועדת ההוראהבראש 

  באוניברסיטת חיפה.

http://merci.haifa.ac.il/index.php/he/2013-02-19-15-47-51/2013-02-19-15-53-48/teach
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 ד"ר שירי צמח שמירתחל לכהן בתפקיד ראש הועדה,  תשפ"בבהסכמת רוב, הוחלט כי החל משנת הלימודים 

  .(הרצליה הבינתחומיאוניברסיטת רייכמן )המייצגת במרכז את 

 שימוש בתשתיות ים כבדות שנרכשו בסיוע המרכז:

 Ocean Glider  -גליידרים

 הציוד שייך לארבעה מוסדות מחקר:
 והמכון לחקר ימים ואגמים לישראלהאוניברסיטה העברית; אוניברסיטת בר אילן, מכון ויצמן למדע 

 

 :2022פעילות הגליידרים בשנת 

( עברו טיפול תחזוקתי ארבע שנתי בצרפת ולכן לא היו זמינים SEA012, SEA026גליידרים ) 2במהלך השנה 

ניזוק  (SEA013עבר בנוסף שדרוג ושינוי של מערך הסנסורים שלו. הגליידר השלישי ) SEA026מרבית השנה. 

נה ולאחר שאובחן הזנק והתקבלו חלקי חילוף תוקן במכון. כפועל יוצא מכך פעילות הגליידרים בתחילת הש

 השנה הייתה מצומצמת.

 

 )הכוללת גם משימה עתידית המתוכננת לדצמבר השנה(. 2022טבלת סיכום משימות הגליידרים לשנת 

 

 

ROV יונה: 

 הציוד שייך לאוניברסיטת חיפה

 

 ימי עבודה. 4הפלגת סקר לאיזור הפרעת פלמחים, מקובסקי/בלום,  – 15-18/11/21

 יום עבודה. 1הפלגת סקר לאיזור החותרים/ראש כרמל, רילוב,  – 23/11/21

Glider 

ID 

Missi

on ID 

Start End Day

s 

Track 

[Km] 

Payload # dives Comments 

SEA01

3 

M16

4 

29-

Jun-

22 

10-

Jul-

22 

12 240 CTD+DO+W

ETLabs 

267 Test glider repair - 

successful SAT, Bad 

CTD data 

SEA01

2 

M17

8 

27-

Oct-

22 

22-

No

v-

22 

27 557 CTD+DO+W

ETLabs+Hid

ro+Methan

e 

537 National 

monitoring - zig-

Zag + Palmahim 

Seep 

SEA02

6 

 Dec-

2022 

 ~7  CTD+WETL

abs +UVP 

 First UVP mission - 

Eddies project 



 דוח פעילות המרכז הישראלי לחקר הים התיכון לשנת תשפ"א

            

 

 המרכז הישראלי לחקר הים התיכון, אוניברסיטת חיפה

 ;3498838הר הכרמל, חיפה  199שד' אבא חושי 

 04-8280789טלפקס:  ;merci@univ.haifa.ac.ilדוא"ל: 

            

 

 ימים. 5 –סה"כ 

 ההפעלות היו מהספינה "בת גלים", ויצאו מנמל חיפה.כל 

AUV :סנפיר 

 הציוד שייך לאוניברסיטת חיפה

 יום עבודה. בת גלים. 1הפלגת בדיקה.   -22/2/22

 יום עבודה. שקמונה. 1הפלגת בדיקה.  – 20/5/22

 יום עבודה. בת גלים. 1הפלגה חוגית, ניסויי סטודנטים.  – 08/6/22

 יום עבודה. בת גלים. 1דיקה. הפלגת ב – 09/06/22

 ימים. 4 –סה"כ 

 

, ובתקופה זו היו מספר תקלות שהקשו על הפעלתו. אחת 2017מופעל בים מאז שנת  AUV-ה ”סנפיר“

הראשי של הרכב, המתעד , SAS-התגלתה תקלה ב 2022מספר שנים יש לבצע אחזקה מונעת. בקיץ 

שחייבה את שליחתו לחו"ל לתקופה ממושכת. הזמן מנוצל לביצוע תחזוקה יסודית בכל מערכות הרכב, 

לרבות שליחת מערכות ליצרנים לתחזוקה תקופתית, החלפת חלקים שהתבלו, ושיפורים שונים ברכב. בגמר 

וקל יותר להפעלה. במסגרת האחזקה התקופתית הסנפיר יחזור לבצע משימות מדעיות ויהיה אמין יותר 

והדבר יאפשר קצב כיסוי המתעד מיצרן  SAS -תקופת האחזקה הנ"ל, האוניברסיטה הזמינה שדרוג של ה

 שטח גבוה יותר בגלל ביצועי הרעש המשופרים של האלקטרוניקה החדשה.

 

 בפ"תשכנסים ואירועים בחקר הים התיכון שהתקיימו במהלך 

ע"י  ביום האוקיינוסים הבינלאומי "גלישת פלמחים" -הוכרזה שמורה ימית ייחודית ראשונה מסוגה -8.6.22

  לינק לכתבה בנושא. . השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג

ק"מ מערבית לחופי תל אביב. הגלישה היא תצורה גאולוגית  20-50אזור בים העמוק  הנה "גלישת פלמחים" 

באזור זה נמצאו בתי גידול חשובים כמו גני אלמוגים נדירים, נביעות גז .  'מ 100-1200בקרקעית הים בעומק 

מהמים הכלכליים  2%תה כשמורה, קרות בהן ישנו עולם חי ייחודי, ואזור רבייה לכרישי עומק. כעת, עם הכרז

 של ישראל מוגנים ותורמים להגנה על הטבע הייחודי באזור ובעלי החיים הנמצאים שם.

 Seafloor Hydrocarbon Seeps in the Southeastern פורץ דרך " מחקרהגילוי ומציאתו נעשה בזכות 

Mediterranean Sea ביחד עם מימון משולב  ,במימון המרכז מתקציבי ות"ת תשע"ט נתמך"  אשר

בפיתוח מחקר ימי מודרני ופורץ  אבן דרך משמעותית ומשרד האנרגיה, ומהווה ISF מהמוסדות השותפים, ה

הפרויקט זכה בקול קורא עבור פרויקט מחקרי ים עמוק באמצעות תשתיות כבדות וימי ים  .גבולות בישראל

https://www.haaretz.co.il/nature/2022-09-22/ty-article/.premium/00000183-6528-dd85-a9f3-67be9fdc0000
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: המכון לחקר ימים ואגמים לישראל, אוניברסיטת בשיתוף פעולה יוצא דופן בין מוסדות מחקר השותפות במרכז

 חיפה והמכון הגיאולוגי לישראל. 

ר אהרון מלכסון, "ד פרופ' יצחק מקובסקי )חוקר ראשי שותף(,כלל את  הצוות המדעי של ההפלגה

 , מבית הספר למדעי הים ע"ש צ'רני, אוניברסיטת חיפה.קדם-פרנק, אביעד אבני, טל צבי-אילנה ברמן 'פרופ

ונטורה, אסף -ר גיא סיסמה"ר מור כנרי, ד"ברק חרות, ד 'פרופ בלום )חוקר ראשי שותף(,-ר מקסים רובין"ד

 מהמכון הגיאולוגי לישראל. ר איתי רזניק"ד, מהמכון לחקר ימים ואגמים לישראל.  ואת גלעדי

 

תל אביב, קילומטר מחופי  65-כ למרחק של על ספינת המחקר הלאומית "בת גלים" צוות המחקר הפליג

מטר. שם חקר  1150( העונה לשם 'יונה', אשר נרכש בסיוע המרכז, ירד לעומק של ROVובעזרת הרובוט הימי )

הצוות ריכוז חיים יוצא דופן ברמה עולמית, המתבסס על נביעות מתאן ותמלחות בקרקעית הים. בין השאר 

גלדן ומליוני ביצים שלהם. אלה מזינים  נתגלו מרבדים עצומים של תולעים צינוריות ומדגרה שבה מאות כרישי

( של האזור בעזרת 2021כרישי טריזן נדירים וקיפודי ים יוצאי דופן. הפלגה זו התבססה על מיפוי מוקדם )ינואר 

(, שגם היא נרכשה במימון המרכז, שסיפק הדמיה מפורטת של התופעות AUVהצוללת הבלתי מאוישת, )

(, גילתה את בית הגידול 2021ראשונה לאתר )אפריל  ROV ומן. הפלגתיוצאות הדופן וגילה לראשונה את קי

יוצא הדופן, שקיומו באזור הכלכלי הישראלי בים התיכון כלל לא שוער. ההפלגה הנוכחית התמקדה בסקר 

ודיגום אקסטנסיביים של האתר, שכללו מדידות של תכונות המים בנביעות, דיגום מאורגן של מים, גז, 

גניזמים ברמות השונות, וכן פריסה ארוכת טווח )כשנה( של טבלאות גידול סטנדרטיות. הדיגום סדימנטים, ואור

והניתוח של הדוגמאות מתבצעים בשיטות מתקדמות וחדשניות, תוך בנייה מתמשכת של שיתופי פעולה 

 רחבים מהותיים בארץ ובחו"ל.

דיה במזרח הים התיכון, והשפעה למחקר זה השלכות חשובות ופורצות דרך בהבנת הסביבה הימית ותפקו

 ציבורית משמעותית במאבקים החשובים לשימור וקיום הסביבה הימית של ישראל.

לגילוי שיביאו  בזכות מימון מחודש של ות"ת לשנתיים הבאות נוכל להמשיך לתמוך במחקרי ים עמוק

  .עם השלכות חשובות ברמה המקומית והגלובלית תופעות שטרם נחקרו בעבר והבנת

 

 :(הבינתחומי הרצליה) אוניברסיטת רייכמן

בית הספר סביבה, אסטרטגיה וכלכלה. בהובלת  –מהים העמוק עד הנחל  :בנושא 5-הכנס ה -13.3.22

לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה, המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית 

  .והמרכז לחקר הים התיכון בישראל
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 המרכז הישראלי לחקר הים התיכון, אוניברסיטת חיפה

 ;3498838הר הכרמל, חיפה  199שד' אבא חושי 

 04-8280789טלפקס:  ;merci@univ.haifa.ac.ilדוא"ל: 

            

 יטת חיפהאוניברס
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וכלל חוקרים בעל שם  עולמי העוסקים בשינויי זום ופרונטלי  -דיישהתקיים באופן היבר באוניברסיטת חיפה

 אקלים בים. 

 ניוזלטר:

. התקבלו חומרים מכלל המוסדות 2022באפריל יצא ידיעון המרכז לכלל הקהילה המדעית הימית בישראל 

 השותפות לגבי מחקרים, הצעות עבודה, כנסים ואירועים, דוחות וכתבות מן התקשרות. 

 מצורף כנספח

 

המדעית בים  אנו רואים חשיבות גדולה לקיום המרכז כתשתית לאומית המאגדת את כלל הקהילהלסיכום,  

בארץ למען ים תיכון בריא ומשגשג, למען ביטחון כלכלי ומדיני ולמען משאבים נחוצים למדינת ישראל. בזכות 

תופעות  שיביאו לגילוי והבנת מימון מחודש של ות"ת לשנתיים הבאות נוכל להמשיך לתמוך במחקרי ים עמוק

 ומית.עם השלכות חשובות ברמה המקומית והבינלא שטרם נחקרו בעבר

 

--- 

 נספח -תקנון המרכז

 נספח -ניוזלטר

 



פרויקטים מחקריים שזכו 
במימון מהמרכז

לקריאה על המחקרים

המרכז השתתף
במימון שמונה פרויקטים

מחקריים עבור פעילות מחקרית
ימית, תוך שימוש בתשתיות

הימיות שנרכשו בסיוע המרכז,
באמצעות קול קורא תשע"ט
שיצא מטעם המרכז. המימון

הסתיים בסוף השנה החולפת,
תשפ"א. 

המחקרים הינם פרי שיתוף
פעולה בין לפחות שלושה
מוסדות מחקר השותפים

במרכז כחלק החזון של המרכז
לשיתופי פעולה בין-מוסדיים. 

גאים לקחת בחזית המחקר בים
התיכון. 

התמונה לקוחה מצילום ROV במהלך מחקר
משותף של פרופ' איציק מקובסקי

מאוניברסיטת חיפה וד"ר מקסים רובין-בלום
מהמכון לחקר ימים ואגמים. 

באתר של המרכז מופיעים
למעלה מ-40 תשתיות מחקר

ימיות ומעבדתיות, אשר נרכשו
בסיוע המרכז, עבור חקר ים

תיכון.
תשתיות אלו מפוזרות במוסדות

המחקר השותפים
למרכז ומסובסדות עבור קהילת
חוקרי הים מן הגופים השותפים

לפעילותם המחקרית

תשתיות מחקריות 

לחצו כאן למעבר לתשתיות

החברה הממשלתית להגנה על מצוקי הים התיכון
מעוניינת לבדוק שילוב של עשב ים (מסוג גלית

,Cymodocea nodosa גדולה
או כל עשב ים אחר) כחלק ממארג האמצעים

להגנה על המצוק החופי
כיוון שאין דיווחים עדכניים להמצאות מרבדי דשא
מכל סוג שהוא נשמח לקבל דיווחים על המצאות

עשב ים במרחב הים התיכון שלחופי ישראל
לפרטים נוספים ויצירת קשר:

chen@mccp.co.il חן כוהן

קראו עוד  ← 

Essam Kababu
Research
Essam Kababu, a student at the
maritime civilization department at the
University of Haifa, my research is a
fulfillment of the requirement for the
master's degree and preparation for the
PhD. The research aim is to investigate
and study the effect of crude oil and
condensate spills upon the benthic
autotrophic and heterotrophic microbial
populations in the South East
Mediterranean Sea intertidal beach
sediment. For this purpose and under
the guidance of Prof. Dror Angel and Dr.
Eyal Rahav, we built a special
experimenta system called
Benthocosoms (Mesocosms focusing
on the benthos) at the Israeli
Oceanographic and Limnological
Research Institute (IOLRI). A case of
crude oil and condensate spills was
simulated in this system, and samples
of pore water and sediments were
collected to examine the response and
change in microbial communities in the
sediments. During the experimental
period, a series of major variables were
measured in each of the benthocosms.
In the final stages of my research, I
analyze the results in order to write my
final thesis. 

A simulation of the experimental system
conducted by Dr. Eyal Rahav (Left). The
benthocosms setup at  IOLR (Tel
Shikmona) showing the two treatments
and controls, in triplicate. (taken by
Essam Kababu)

 Climate Change 2022
Impacts, Adaptation and Vulnerability
The Sixth Assessment Report of the

Intergovernmental Panel
on Climate Change .

To Read  the Summary for
Policymakers >>

תצפית נדירה ומשמחת של כריש פטישן
כד-חרטום בים תיכון

במהלך סיור פיקוח של היח' הימית באזור תחנת
הכח באשדוד ב5/4/22, קיבלנו דיווח מדייג שראה

כריש-פטיש. הפרט היה בגודל של כ-3 מטרים
ושהה ליד שני הפקחים במשך כחצי שעה, ללא
חשש. ד״ר שבי רוטמן זיהתה כי מדובר בכריש

תמים חרטום.

בעבר היו מגיעים עשרות פרטים של כרישי פטיש
בכל שנה למזח הפחם ולמוצא המים החמים של

תחנת הכח באשקלון. כ-15 שנה לא נצפו פטישנים
כמעט בכלל, ואנחנו שמחים מאוד על התצפית

המעודדת הזו. ההערכה היא שגודל האוכלוסיה כיום
הוא שבריר אחוז ממה שהיה בים התיכון לפני

כ-200 שנה.
פטישן כד-חרטום (המוכר גם בשם החיבה

כריש-פטיש) הוא מין שחי באיזורים חופיים ובחלק
העליון של עמודת המים. הוא נודד למרחקים גדולים

וחי בלהקות גדולות.
אין ידע מדעי על האוכלוסייה הספציפית הזאת ולכן

כל תצפית ערכית טובה וחשובה.

אם ראית כריש ותיעדת - יש לדווח למוקד רשות
הטבע והגנים 3639*

צילום: אביתר בן ארי, רשות הטבע והגנים
פורסם ע"י רשות הטבע והגנים

← לקריאה 

תיעוד נדיר: מדענים זיהו להקה
של 8 לוויתני ראשתן מול חופי

חיפה 
חוקרים מ Greenpeace Israel - גרינפיס ישראל
ו תחנת מוריס קאהן, ביה"ס למדעי הים ע"ש צ'רני,
אוניברסיטת חיפה זיהו פעמיים במהלך סוף החודש

(אפריל 22) להקה של כשמונה לוויתני ראשתן
(sperm whales), שהינם בסכנת הכחדה חמורה
בים התיכון, מול חיפה, במרחק 14 ק"מ ו-28 ק"מ

מחוף ראש כרמל. בנוסף, זיהו חברי הצוות
במעמקים גם לוויתן אחד מסוג זיפיוס חלול-חרטום

(Cuvier’s beaked whale). ביום שישי אף תועד
לוויתן שוחה לצד שני דולפינים מהמין דולפינן מצוי.
Greenpeace ,התמונה באדיבות אלעד איבס

← לקריאה

דו"ח הערכת מצב אסטרטגית
ימית לישראל 2021/22  

לקריאה ←

פודקאסט חדש למרכז
לאסטרטגיה ימית 

רשת עושים היסטוריה- רשת הפודקאסטים
המובילה בישראל. פודקאסט חדש של המרכז

לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית.
"חייה ומותה של הספנות הישראלית":

נכון לשנת 2018 בצי הסוחר הישראלי כולו היו
רק שבע אוניות שהניפו את דגל ישראל. אם גם

אתכם הנתון הפתיע, תשמחו לגלות שהיו לנו
תקופות טובות בהרבה. אלכס גרסון מספר איך
קרה, אם כן, שמדינת ישראל ניצבת מול שוקת
שבורה בכמעט כל מה שקשור לנמלים וספנות

מקומית, ומהם האתגרים איתם נאלץ להתמודד
עולם הספנות לאורך הדרך?

לחצו כאן לשמיעה

המלגאים שלנו:
זוכי מלגות

עידוד מחקר ים
תיכון תשפ"א

לחצו כאן לקריאה עליהם!

אנו שמחים לשתף כי בשנה
החולפת זכו כ-10 סטודנטים

לתארים מתקדמים במלגות מחקר
ועוד כ-5 סטודנטים זכו במימון

כנסים והשתלמויות בארץ ובחו"ל. 
הסטודנטים שזכו נשפטו על ידי

חברי וועדת הוראה גם על
המחקרים הנוכחים, קורות חיים

ותרומה לאקדמיה.

בתמונות: הסטודנטית הילה דרור מאוניברסיטת
חיפה והסטודנט אנדריי איתן רובין מאוניברסיטת

תל אביב. 

דרוש/ה מנהל/ת למעבדה לגיאו-ארכיאולוגיה
ומיקרופליאונטולוגיה ימית (MGM), בראשות ד"ר

בוורלי גודמן-צ'רנוב. ביה"ס למדעי הים,
אוניברסיטת חיפה. 

 
← לפרטים המלאים ולמשלוח קו"ח

אוניברסיטת חיפה | שד' אבא חושי 199 | חיפה | 3498838 | ישראל | 048240609

הסר | דווח כספאם

אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

אפריל 2022

ידיעון המרכז הישראלי לחקר הים התיכון מאגד אירועים ופעילויות, פרסום מאמרים, מחקרים, ידיעות בחקר
הים והזדמנויות קריירה, מלגות והתנדבויות בחקר הים,

כבית לקהילה המדעית הגדולה בישראל בחקר הים התיכון.

מעוניין לשתף אותנו גם? מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה? 
 Merci@univ.haifa.ac.il אנא פנה ב

עדכונים ואירועים
ביום ראשון, 13.3 התקיים הכנס ה-5 בנושא הים התיכון:

מהים העמוק עד הנחל-סביבה, אסטרטגיה וכלכלה.
הכנס אורגן על ידי אוניברסיטת רייכמן, בית הספר לקיימות ובשיתוף עם המרכז הישראלי לחקר הים

התיכון, אוניברסיטת חיפה, המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית
REST-COAST ורשות הטבע והגנים

בהובלת יו"ר ועדת ההוראה במרכז, ד"ר שירי צמח שמיר. 

בכנס הציג ד"ר מקסים רובין-בלום, חקר ימים ואגמים לישראל, את ממצאי המחקר שזכה למימון מטעם
המרכז, ביחד עם פרופ' יצחק מקובסקי, ביה"ס למדעי הים, אוניברסיטת חיפה ובשיתוף חוקרים נוספים

מאוניברסיטת בן גוריון; ד"ר רבין בלום הסביר על מערכת אקולוגית ייחודית של נביעות גז ותמלחות בים
העמוק, האזור הכלכלי בלעדי של ישראל בים התיכון.

וכן, מר ניר חיים, שהציג מחקר השותף לד"ר ירון טולדו ואשרת קליין-עמית, בית הספר להנדסת מכונות,
הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל אביב עם האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת ברק אילן, אודות מחקר

ניטור זרמים וגלים באמצעות מכ"ם מול חופי ישראל.

הכנס המדעי הבינלאומי ה-9 לחקר הים בביה"ס למדעי הים ע"ש צ'רני יתקיים ב19/6 ויעסוק בנושא שינויי
אקלים ואוקיינוסים. ניתן להגיש תקצירים לכנס עד ה-14.4. 

ההרשמה נפתחה,  לפרטים נוספים לחצו לאתר

להרשמה ופרטים נוספים לחצו לאתר הכנס

בתאריך 6/6/22, ייערך הכנס הימי MDT של מעבדת DESIGN TECH, המעבדה של המסלול לעיצוב
תעשייתי בטכניון.

השנה, הכנס יכלול משתתפים מכלל המוסדות האקדמאיים בארץ העוסקים בנושאי עיצוב בתווך הימי, וייערך
בזום

לפרטים והגשה לחצו כאן

חדשות טובות מהים 
פרסומים, דוחות מחקריים וקולות קוראים לשיתופי פעולה

החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון- קול קורא

 תיעוד של כריש פטישן כד-חרטום בתחנת הכח
אשדוד

איסור הדיג בעונת הרבייה 2022 – האם תתאפשר התחדשות לדגה?
באביב הים התיכון מחדש את עצמו, ודגים רבים מתרבים במים הרדודים. רוב דגי המאכל בים התיכון

הישראלי מתרבים בתקופה שבין אפריל ליולי ולכן נקבע כי בתוך עונה זו תתקיים תקופת איסור דיג - מאבני
היסוד לניהול ממשק דיג בר-קיימא בארץ ובעולם.

לאחר 5 שנים רצופות בהן עונות הרבייה לא מומשו במלואן, גם השנה השבתת הדיג בעונת הרבייה שפקיד
הדיג ביקש לקבוע היא קצרה ובחצי ממנה ניתנו היתרי דיג. בעקבות התנגדות של החברה להגנת הטבע

לטיוטת המועדים והאיסורים שפרסם פקיד הדיג, ההחלטה הסופית בנוגע לעונת הרבייה עודכנה והיא משופרת
בהרבה ביחס לשנים הקודמות.

בחודש מאי יתקיים איסור דיג מלא (למעט דיג חכה מהחוף), ובחודש יוני היתרי הדיג שניתנו, לצערנו, לפחות
לא יאפשרו דיג במים הרדודים (בפחות מ-30 מ' עומק). בנוסף, כמעט כל מיני הדגים נאסרו בדיג, למעט

מספר חריגים שהותרו.
זה אמנם שיפור, אך יש עוד עבודה לעשות. החברה להגנת הטבע ממשיכים לקרוא לממש את השבתת הדיג
בצורה מלאה כפי שהחוק מאפשר. חייבים להעמיד את השבתת הדיג המלאה לתקופת הרבייה על כ–60 יום

לפחות, ורצוי 90 יום, כדי להגן על הדגים שהקדימו את רבייתם עם שינויי האקלים, ולמנוע נזק לדגים שנלכדים
בציוד הדיג הלא סלקטיבי.

רק ככה אפשר להגן בצורה יעילה על רבייתם של הדגים, על מינים מוגנים ומינים רגישים ולהבטיח שגם
הנכדים שלנו יזכו לראות הרבה דגים בים.

נכתב ע"י הדס גן-פרנקל, רכזת sea watch ופרויקטים ימיים, החברה להגנת הטבע
התמונה באדיבות אנדרי אהרונוב

הזדמנויות 
קריירה, מלגות והתנדבות

לפניכם כמה מהמשרות בחקר הים שהועלו לאתרנו.
←לעוד משרות לחצו כאן

דרוש/ה מנהל/ת למעבדה לגיאו-ארכיאולוגיה
(MGM) ומיקרופליאונטולוגיה ימית

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת

http://app.activetrail.com/ShowCampaign.aspx
https://www.facebook.com/mercisrael/
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 לחקר הים התיכוןהישראלי המרכז תקנון 

 
 רקע .1

מהווה תשתית לאומית למחקר והוראה  "(המרכזהישראלי לחקר הים התיכון )להלן " המרכז .1.1
צורף תשרשימה המנויים ב הגופים החבריםבשיתוף ו אוניברסיטת חיפהבהובלת במדעי הים 
. החברות במרכז מותנית "(הגופים החברים)להלן: " מעת לעת עודכןתו נספח א'כלתקנון זה 

 . לכך להלן, והנספח יעודכן בהתאם 3.4בסעיף בתשלום דמי חברות כמפורט 

המופעלות ומתוחזקות ע"י הגופים מספק נגישות לתשתיות המחקר וההוראה המרכז  .1.2
אמות מכל המוסדות השותפים, תוך הקפדה על  .יותהים ולסטודנטים .ותלכל חוקרי החברים

מידה שוויוניות במתן שירותים לחוקרי המוסדות השותפים, בהקצאת משאבי המרכז 
מתמקדת במדעי הים בכלל, ובנושאים הקשורים לים התיכון  המרכז. פעילות וכיו"ב.

 סטודנטים.יותרתם של משמש מרכז מתקדם להכש המרכזולמערכותיו הימיות בפרט. 
במרכז של הים. הפעילות   ואקולוגיה , מדעי החברהבביולוגיה, פיסיקה, כימיה, גיאולוגיה

 ואנשי מנהלה. .יות, טכנאיםסטודנטים.יות, .ותמתבצעת על ידי חוקרים

 המרכזניהול  .2

המנהל )להלן: " חיפהמאוניברסיטת פרופסור חוקר בדרגת , של המרכז המנהל המדעי .2.1
שנים עם אפשרות  לתקופה של שלוש אוניברסיטת חיפה, .תנשיאעל ידי מונה י, "(המדעי
עם סיום תפקידו של המנהל המדעי, תתבצע פנייה מחודשת . לשלוש שנים נוספות הארכה

 ליו"ר ות"ת, בהמלצת נשיא אוניברסיטת חיפה כאמור לעיל, למינוי מנהל מדעי חדש.

ובכלל זאת  המרכזבאחריות הניהולית והאקדמית הכוללת של  .תנושא .תהמדעי .תהמנהל .2.2
כפי  הפיתוח העתידיותוהן לתכניות  המרכזהן לפעילותו השוטפת של  .תהמנהל .תאחראי

ישאו אשר  .תאדמיניסטרטיבי .תבמנהל ייעזרו .תהמדעי .ת. המנהלועד המנהלושהותוו ע״י ה
החלטות כפוף ל .תהמדעי .תהמנהל. הקשורים למרכז באחריות למכלול הנושאים המנהליים

  וועד המנהל.ה

 שנתיס להגיש לוועד המנהל דו"ח כספי ודו"ח פעילות על בסי .תאחראי .תהמדעי .תהמנהל .2.3

 המרכזתקציב  .3

המרכז יתוקצב בנוסף, מעת לעת.  ת"תתוקצב על ידי ות"ת על פי הכללים הנהוגים בוי המרכז .3.1
אוניברסיטת חיפה( אשר ישלמו לקופת  )למעט הגופים החברים במרכזשל  דמי חברותעל ידי 
, כמפורט אוניברסיטת חיפהשל נוסף  (שנתי)תקצוב על ידי כן ו ,קבוע תשלום שנתי המרכז

 .להלן

הגופים החברים )למעט השנתיים של  חברותהדמי  :דמי חברות שנתיים מטעם שותפות המרכז .3.2
דמי חברות כל גוף ישלם יהיו כפופים למספר עקרונות:  במרכז (וחיא"ל אוניברסיטת חיפה

שירות או פעילות  יעניק למרכזלחילופין , או בשנה₪ אלף  40לא יפחתו מסך של אשר שנתיים 
השנתיים יהיה כפוף להחלטת הוועד   . עדכון דמי החברותשווי ערך לסכום זהשיהיו לכל הפחות 

  לחבר לשנה.₪ אלף  40מי החבר לא יפחתו מסך של דובלבד ש, המנהל

דמי החברות ישולמו עד  מוסד שישלם את דמי החברות כמפורט לעיל ייחשב לחבר במרכז. .3.3
בספטמבר של כל שנה, ואולם ניתן יהיה לחדש את החברות במרכז בכל שנה אקדמית,  30-ה

  באמצעות ביצוע תשלום דמי החברות. 

, כולל בפעילות השוטפת של המרכזתמיכה לטובת תשמשנה  המרכז מדמי החברות הכנסות
 פתרון מסודר לשיט וצלילה לטובת מחקר חופי בים התיכוןוקידום  מחקרים חופיים והוראה

 

 ,הגופים החבריםעל ידי שנתיים החברות הדמי ביצוע ל בכפוף :אוניברסיטת חיפה השתתפות .3.4
תקציב הפעילות לטובת איזון קבוע סכום שנתי כאחראית על המרכז, אוניברסיטת חיפה תגייס 

 של המרכז.



 

אניית המחקר בת גלים תחזוקה והפעלה מקצועית של חיא"ל תספק :חיא"להשתתפות   .3.5
)גבוה מדמי החברות של כלל הגופים בתקצוב שנתי קבוע  נלוויםתשתיות וציוד מחקר ו

  .אשר בחלקו ממקור ממשלתיהחברים( 

קניית ציוד או בניית ללא ישמש  , כמפורט לעיל,תקציב המרכזמוסכם בין הגופים החברים כי  .3.6
 מבנים כלשהם על ידי המרכז. 

 

 דמי שימוש עבור תשתיות וציוד .4

דמי שימוש בציוד ותשתיות ימיות שנרכשו בסיוע המרכז מחוקרים וממוסדות יגבו המוסדות השותפים 
העלות לחוקרים  המופיע באתר המרכז ומתעדכן לפרקים.המרכז בארץ ובעולם, בהתאם למחירון 

 וסדות השותפים במרכז תהיה נמוכה מהעלות לחוקרים ומוסדות שאינם שותפים.ממ

 ותפקידיו נהלמועד הוה .5

פיקוח ואישור התוכניות האסטרטגיות ארוכות הטווח ית, יהתווהוועד המנהל יהיה אחראי על  .5.1
הקצאת ועד המנהל יהיה אחראי על ו. בפרט, הבמרכזוהפיתוח המדעי  ,של המחקר, ההוראה

ופיקוח על מדמי החבר של המוסדות השותפים, מות״ת והמרכז המגיע השימוש בתקציב 
תקציב השנתי הנוסף המגיע מאוניברסיטת חלוקת, ביצוע והקצאת השימוש בואולם, ביצועו. 

 ת אוניברסיטת חיפה ובאחריותה.ועל פי החלט וייעשחיפה 

יהיה רשאי )לרבות מכונים ממשלתיים( כל מוסד שותף במרכז  הרכב ומינוי הוועד המנהל: .5.2
לתקופה של שלוש שנים עם אפשרות הארכה עד  . כל נציג ימונהוועד המנהללמנות נציג אחד ל

, כחבר בוועד מתוקף תפקידויכהן,  המנהל המדעיגם מלבד נציגי השותפים, . בסך הכל שניםשש 
נציג.ה של אחד המוסדות  כלל השותפים.ות יבחרו את יו"ר הוועד המנהל אשר ת.יהיההמנהל. 

 השותפים בוועד המנהל אך לא מאוניברסיטת חיפה.

כספים נציג.ת , המרכזלישיבות הוועד המנהל יזומנו כמשקיפים המנהל האדמיניסטרטיבי של 
מטעם  ת משפטית.מטעמו, ויועצ נציג.המאוניברסיטת חיפה האמון על תקציב זה או 

  .אוניברסיטת חיפה

קבע ת/י., )לרבות ישיבות שלא מן המניין( יזמן את ישיבות הוועד המנהלת.יו"ר הוועד המנהל  .5.3
לזמן  .תנהל את ישיבות הוועד ויהיה רשאי.ית/)בכפוף לאמור להלן(, את סדר היום 

ליו"ר הוועד הסמכות  ,כמו כן .מתחומים שונים לצורך ייעוץ .יותאו מומחים .ותמשקיפים
המנהל המדעי , וכיוצ"ב(. יום הצבעות באופן חשאילקבוע את הליכי הישיבה וההצבעות )כגון ק

 נושאים לדיון.לסדר היום להוסיף רשאי  יהיה 

על מנת לדון בביצוע המדיניות )פיזית או באופן מקוון( תכנס לפחות פעמיים בשנה יהוועד  .5.4
גריעת  או חדשיםמוסדות צירוף התקציב המוצע,  תכנון וביצוע, הוועד המנהלע"י  שנקבעה
ובכל עניין אחר , השנתידיון בדו"ח הפעילות ובדו"ח הכספי , מהגופים החברים קיימיםמוסדות 

ועד  .ותשני חברישתי/או על פי בקשה של  או המנהל המדעי, הנוגע למרכז שיקבע יו"ר הוועד
 .מנהל

וועד מנהל  .תטרם מועד האסיפה. כל חבר ייםשבועהודעה על זימון אסיפה תישלח לכל הפחות  .5.5
 לבקש להשתתף בישיבה באופן מקוון. .תרשאיהיה .ית/

הוועד לפחות. התכנסה  .ותאחוז מחברי 80קוורום חוקי לכינוס אסיפה של הוועד המנהל יהיה  .5.6
 ישיבה ללא קוורום, תידחה הישיבה בשבוע באותו היום והשעה, וההחלטות שיתקבלו בישיבה

 .וועד מנהל .ותה חברי.אם ישתתפו בה לפחות שלושתהיינה חוקיות  הנדחית

של  והחלטות על שינוי ברוב רגיל מבין משתתפי הישיבה.תתקבלנה החלטות בוועד המנהל  .5.7
 תקנון תתקבלנה ברוב של לפחות שני שליש מבין חברי הועד המנהל.

 הַועד המנהל יוכל להפסיק את כהונתו של המנהל המדעי, מכל סיבה שהיא, ובתנאי שבהצבעה .5.8
 .הוועד המנהלמחברי  שני שלישלפחות  כהונתוחשאית יתמכו בהפסקת 



 

, המנהל למסירת כל החומר הנחוץ לדיון פורה של הוועד .תהיה אחראי.ית/מדעי מנהל הה .5.9
, שנבעו מהפעילות ורשימת הפרסומים המרכזכולל דו"ח שנתי מקיף על פעילותו המדעית של 

נושאי אדמיניסטרציה הטעונים  עת התקציב לשנה הקרובה,הביצוע התקציבי השוטף והצ
 .תהמדעי במנהל .תייעזר המנהלת/דיון ונושאי פיתוח והצטיידות. להכנת חומר זה 

 האדמיניסטרטיבי.
 

עם גופים חיצוניים )מכוני מחקר  נציגי ההנהלה תעד המנהל וישיבווישיבות הו .5.10
אשר  קולבינלאומיים וכדומה( העוסקים בתקציבי המרכז ובקביעת מדיניות ילוו בפרוטו

הפרוטוקולים של ישיבות עבר יהיו זמינים . ולכל חברי הועד המנהל ישיבותהישלח למשתתפי 
 .לעיון לנציגי המוסדות בכל עת

 
 

 המרכזועדות  .6
אשר את הרכבן, יכמפורט להלן, הוראה, ו בתחומי מחקרמשנה ועדות  ימנההוועד המנהל  .6.1

 ייקבעו על ידי אותה ועדה.את סמכויותיהן. סדרי העבודה של כל ועדה ויקבע 
והפצה של קולות קוראים  להכנהם נציג ות"ת( עתהיה אחראית )ביחד  :ועדת המשנה למחקר .6.2

להעביר את ההצעות  בדגש על הים התיכון. באחריות הוועדה לביצוע מחקר בינ"ל ולאומיים
ועדות על שלושה בוחנים חיצוניים לפחות אשר לא נמנים שיפוט של ללקול הקורא שיוגשו 

 דרוג ההצעות הזוכות יעשה על סמך מצוינות אקדמית.  , כאשרהמרכזשל המשנה 
עד המנהל למשך שלוש והוחברי ברוב של שני שליש מ ייבחרות ועדת המשנה למחקר /ראש .6.3

חמישה  לפחותיכהנו  וועדהבשלוש שנים נוספות(. בלהארכת הכהונה שנים )עם אופציה 
 ., כולל את יו"ר הועדהחברים

וסדנאות  , ימי עיוןקורסים יעודיים ,כנסיםתהיה אחראית על קיום  :המשנה להוראה ועדת .6.4
 . המרכזמקצועיות במסגרת 

ם עועד המנהל למשך שלוש שנים )והחברי ברוב של שני שליש מייבחרו ת ועדת ההוראה /ראש .6.5
כולל  חמישה חברים לפחותבוועדה יכהנו שלוש שנים נוספות(. הארכת הכהונה באופציה ל

 .את יו"ר הועדה
 משמעת, אתיקה ובטיחות .7

נהלי המשמעת, האתיקה והבטיחות פעילות במסגרת המרכז תהיה בהתאם להמטעמי אחידות, 
אישור קבלת נהלים לעניין , ואוניברסיטת חיפה )כולל נהלי האתיקה בניסויים על בעלי חייםבהמקובלים 

 . (במקרים המתאימיםהגנים ורשות הטבע 

 המנהלתיהסגל  .8

 , והמרכז יכסה את עלויות ההעסקה בהתאםהמרכז .ותאוניברסיטת חיפה תעסיק את עובדי .8.1
 .שיאושרתקציב ל

ומתוקף במרכז לכל הנושאים המנהלתיים  .תהיה האחראי.ית/ .תהאדמיניסטרטיבי .תהמנהל .8.2
 ואת כוח האדם. תקציב המרכזת , אהמרכזנהל את מזכירות .ית/ .התפקידו

 .ןאוניברסיטת חיפה, כולל חובותיהםבינוהל על פי הכללים המקובלים במרכז כוח האדם  .8.3
 ..ןבדרגה, והשתלמויותיהם .ן, קידומם.ותשל העובדים .ןוזכויותיהם

 

 הגופים החברים במרכזנכסי  .9

החבר במרכז ו/או  המרכז או בסיוע עתידי של ות"ת למרכזבהקמת  שנרכש על ידי מוסד מסויםציוד 
והגופים מתחייב להעמיד לרשות המרכז . על אף האמור, המוסד להיות בבעלותורשום בבעלותו ימשיך 

 .לעיל 4דמי שימוש שייקבעו בהתאם לאמור בסעיף תשלום , תמורת האמוראת הציוד החברים בו 

 

 

 

 בחתימתנו מטה הרינו מאשרים ומסכימים לכל הוראות התקנון:




