עשרת הדיברות לניהול הסביבה הימית
 .1ניהול אינטגרטיבי שכולל את כל בעלי העניין ומקיף את כל השימושים הימיים השונים.
 .2התבססות על המידע המדעי הטוב ביותר על מנת לתמוך בקבלת החלטות מושכלות בניהול הסביבה
הימית .במקרים בהם לא קיים מספיק מידע ,יש לפעול על פי עקרון הזהירות המונעת.
 .3על בסיס המידע הקיים כיום ,יש לבצע הערכת מצב כוללת של הסביבה הימית בישראל ,ובפרט
מצבה של המערכת האקולוגית .במסגרת הערכת מצב זו ,יוגדרו פערי המידע הקיימים כיום ולוחות
זמנים להשלמתם .לאחר השלמת פערי המידע תבוצע הערכת מצב מחודשת ,ולאחריה ,אחת לחמש
שנים ,תעודכן הערכת המצב בהתאם למידע שנאסף בזמן זה.
 .4הכנת תכנית ימית לאומית ( )Marine Policy Statementשתקבע( :א) מטרות כלליות בשימור הסביבה;
(ב) שיקולים סביבתיים ,חברתיים וכלכליים שיש לקחת בחשבון בעת תכנון הסביבה הימית; (ג)
האינטרסים השונים בים וההשפעות הפוטנציאליות שלהם על הסביבה הימית .כל ההיתרים
והרישיונות לכל מבנה ,פעולה או שימוש יותאמו לתכנית זו.
 .5הכנת תכנית מתאר ארצית למרחב ים תיכון על ידי הועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחוף),
שתחום סמכותה בחוק התכנון והבנייה יורחב עד קצה גבול המים הכלכליים.
 .6שימור ערכי טבע ,תרבות ומורשת ,שיוגדרו בחוק ,כחלק מאזורים ימיים מוגנים (

Marine Protected

 )Areasאו כערכים העומדים בפני עצמם.
 .7הקמתה ותקצובה של תכנית ניטור לאומית לאיסוף ארוך טווח של מידע מדעי ,שעל בסיסו יתקבלו
החלטות הנוגעות לניהול הסביבה הימית .התכנית תעסוק בניטור גורמים כגון :ריכוז מזהמים
ומתכות ,איסוף נתונים כימיים ופיסיקליים ,מגוון ביולוגי ותפוצת מינים בבתי הגידול השונים,
השלכות שינויי אקלים וניטור תהליכים חופיים של הסעת החול ובליית מצוקי החוף.
 .8על המידע הסביבתי הנאסף על ידי גופים ממשלתיים וציבוריים להיות נגיש למשרדי הממשלה
השונים ,לחוקרים ולציבור הרחב במסגרת מרכז מידע ימי לאומי.
 .9הגברת פיקוח ואכיפה באמצעות איגום של פעולות משאבי האכיפה וגופי האכיפה הקיימים ,ואף
יצירת גוף אכיפה מאוחד ("סיירת כחולה") והוספת תקנים על מנת להגביר ולייעל את האכיפה.
ההנחיה והסמכות המקצועית בכל תחום יישארו במשרד הרלוונטי ,אך סמכויות האכיפה יועברו
לגוף האוכף את התקנות בכל התחומים.
 .11הבטחת שיתוף הציבור בהליך גיבוש המדיניות ,הכנת התכנית הלאומית ותכנית המתאר הארצית.
לצורך כך ,וכן לצורך המשך הפיקוח הציבורי על שימור הסביבה הימית ,תובטח שקיפות מלאה של
החומרים הרלוונטיים ,בכפוף למגבלות החוקים הקיימים ,בין היתר על ידי מרכז המידע הלאומי.
על מנת להגשים בצורה המיטבית את העקרונות המפורטים לעיל ,וכן על מנת ליצור כתובת אחת ברורה
אשר בין כתליה יאוזנו כלל האינטרסים הרלוונטיים לניהול הסביבה הימית ,תוך חיסכון במשאבי
הציבור ,יש להקים רשות חדשה ועצמאית לניהול המרחב הימי ,אשר תרכז בידיה את הסמכויות
השונות לניהול הסביבה הימית שכיום מפוזרות בין הגופים השונים ותיתן מענה לאתגרים

