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EU-Marine Strategy Framework 
Directive (MSFD) and Mediterranean 

Action Plan-Ecosystem Approach 
Strategy (MAP-ECAP)



The Levantine basin – Most Sensitive System

Natural
•Most Extreme S, T, Chl, Nut 
•LIW formation
•Long term changes (S,T,O2,Nut)
•Changes in circulation intensity

Anthropogenic
•Change in Nile floods and Damming 
•Suez Canal, shipping
•Marine Infrastructures
•Climate change
•Pollution
•Fishing
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פעילויות הניטור  •
1978-2015הלאומי 

התאמה לאמנות  •
ויעדים

הרחבה  •



תכנית ניטור לאומית

מטרות

ארוךמדעיבסיסויצירתישראלשלהתיכוןביםהימיתהסביבהמצבהערכת.1

אכיפתזהובכלל,הימיתהסביבהעללהגנהבהקשרהחלטותלקבלתטווח

המערכתעלשמירה,היםזיהוםמניעתבענייןהלאומיתהחקיקהשלההוראות

עלהחלטותבקבלתותמיכה,הרלוונטיותהבינלאומיותהאמנותיישום,האקולוגית

.ומשאביהישראלשלהימיתהסביבהוניהולקיימאברניצול,שימור

שלאסטרטגיתבראיהבישראלוהימיתהחופיתהסביבהעלהקייםהידעשיפור.2

תשתיותפיתוחלצורךבניצולםהקשוריםבנושאיםההחלטותלמקבלימענהמתן

הימיתהסביבהושמירתקיימא-ברניצולעלהקפדהתוךלאומיות

באמצעותישראלשלהימיתהסביבהעלנתוניםוהפצתשמירה,תיעוד,ריכוז.3

המרכזהפעלת.שימושימידעמהנתוניםלהפיקכדי"הלאומיהימיהמידעמרכז"

ובקרהתפעול,תכנוןלצרכיומידעלנתוניםבמדינההגוברתהדרישהעללענותבאה

.הימיתבסביבהשימושיםשל

החלטותקבלתבתהליכיתמיכהלצורךאופרטיבייםכליםומדעיבסיסיצירת.4

.צונאמיאירועיאוזיהומיםכדוגמתקיצוןבאירועיאמתבזמן



Crew capacity: 14 (26)
Endurance at sea 14 days
One engine and two jets
Max. Displacement:  528 ton
LOA: 38.55 
Breath: 9.2 m
Built: 1990

New National Research Vessel of IOLR

בישראלהיםהדגל של מחקר ספינת 

לטיפול וניהול  הדגל ספינת 

י היחידה  "תקרית זיהום ים ע

הארצית להגנת הסביבה הימית



Israel Marine Data Center

מאגר מידע

וברקודינגגאוגרפי -ביו

תיעוד והפצה של  , הפעלת מרכז מידע ימי לאומי לריכוז
נתונים ומידע על הסביבה הימית של ישראל

Near Real Time Data; Forecasts; 
Historical Databases ; Ongoing Projects

http://isramar.ocean.org.il/isramar2009/Hadera_CTD/
http://isramar.ocean.org.il/isramar2009/Hadera_CTD/


(MEDSLIK)מערכת לחיזוי התפשטות כתמי שמן 
http://isramar.ocean.org.il/isramar2009/medslik

.מערכת אוטומטית המאפשרת הפקת תחזיות לפי דרישה•

.זרמי ים וגלים, מי ים' טמפ, המערכת משתמשת בתחזיות רוח•

GISהפלט מוצג אונליין וניתן להורדה עבור שימוש בתוכנות •

Number of crude oil tankers, 2013

http://isramar.ocean.org.il/isramar2009/medslik


בראיה אסטרטגית
;  קידום החלטת ממשלה על תכנית ניטור לאומית•

קיימות הצעות פרטניות לצורך בהרחבת פעילות הניטור  

בתחומים שונים

קידום החלטת ממשלה לתפעול מרכז מידע ימי  •
הסדרת מדיניות לאומית מחייבת להעברת . ל"בחיאלאומי 

.המלאהוהנגשתומידע למרכז המידע הימי הלאומי 

מתקדמות ותשתיות  נתונים בעזרת מערכות איסוף •
;  קיימות

בעזרת מודלים  ( forecasting)יכולת חיזוי קידום •
לאירועי חירוםוהיערכות 

לאורך זמן רב של " ארגוניזכרון"בקיום צורך •
שמירת הקניין הרוחני  ; בקרה שוטפת, שיטות, מידע

בידי הממשלה


