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, מחקרים רציפים לאורך השנה , ישראל מהווה מרכז ידע של ים תיכון ספינות מחקר פעילות בים תיכון כל יום    5
 ושל הים האדום. 

Greater interdisciplinary cooperation between the various marine scientific/academic institutions as well 
as between them and the marine industries and governmental ministries and agencies  

Development of Interdisciplinary University Center of Marine Studies with new staff positions and 
necessary financing 

An emphasis on process-level, quantitative understanding of the controls on the coupled evolution of 
biogeochemical cycling and climate in our region and globally. Such an understanding will arise from 

excellent field studies and sampling campaigns, alongside an insistence on understanding the data 
obtained in such studies at a mechanistic level through integration of theory and models of appropriate 

complexity. Dissemination of the insights gained not only in the professional literature, but also to the 
public and to decision makers, with the aim of influencing economic, environmental and social policy. 

 בצפון הארץ WETLANDSולוגיה והקמת מרכז ללימודי לימנ

הייתי רוצה לראות את המדענים הישראלים משתלבים במחקר הגאולוגי והגאופיזי הימי, ומובילים פרוייקטים גדולי 
 מימדים

מכוני מחקר רבים בים התיכון וים סוף, צוללת מחקר לאיזור המזופוטי, ספינות מחקר קטנות המתמחות בציפוי 
ור ארוך טווח של כלל מדף היבשת בים תיכון וים סוף, כולל האיזור הרדוד, מזופוטי וים ודיגום מדף היבשת. ניט

 עמוק

There are five major pillars that could uphold a more sustainable future of the region:  
1. Water: Desalination is increasingly becoming the main freshwater source in Israel, approx. 80% of 
consumption by 2020). Water desalination can be further developed to minimize environmental impact 
and become more efficient.   
2. Food – Mariculture may be the foremost answer to fostering food security in this region. Israel can 
become a leader in the clean technology of mariculture (aka blue-tech) and thereby creating solutions 
that will reduce environmental impact.    
3. Energy – Gas, petrol, and alternative energy sources from the sea (both wind & wave) are required to 
sustain the desalination plants and the local economies under climate change.  
4. A sustainable marine environment is defined as ecologically balanced, with clean water & long-term 
resource management). 
5. Marine Technology (engineering) 
 
here is just a taste of a roadmap:   
 
 It is an opportunity to ensure both safe potable water and support a viable mariculture industry. In 
addition, a clean and healthy sea will also help in developing other economically valuable avenues, such 
as drug discovery from the sea.   
We propose to establish the first faculty of aquaculture in Israel and as far as we know worldwide. The 
faculty will be able to provide the necessary infrastructure (Scientific, HR, and physical) for development 
of state of the art technologies and innovations propelling Israel’s mariculture industry to the highest 
tiers. We aim to lead in Mariculture, marine biotechnology, aquaculture engineering, environmental 
impact assessment & control, and more. Israel will be able to export knowledge and impact regional 
economy and hopefully beyond.   
Key Goals: 
Water 
 It  will address the water desalination issue in three main paths: 
1. Improving the existing technology through novel engineering solutions that will lower the impact on 
the environment and lower production cost. 
There are five main operational elements of a desalination treatment systems: Feedwater intakes, 
Pretreatment, Membrane-based desalination, Post-treatment and Concentrate management. We will 



 : תשובות לשאלות הפתוחות מהסקר   6.8נספח 
  :השאלל

 ?בעשור הקרוב מהו החזון שלך עבור תחום מדעי הים בישראל

What is your vision for the field of the marine sciences in Israel in the coming decade? 

 

 
2 

focus on Feedwater intakes.  
Feedwater intakes  
There are three main types of intakes: Open intakes, subsurface intakes, and co-location with existing 
intake. Most plants in Israel use an open-intake sometime they are co-located with a power plant intake. 
The main problem is Impingement and Entrainment (I&E) of aquatic species. Impingement – relatively 
larger organisms are trapped against the intake screens and disrupt the influx of water to the plant.  
Entrainment occurs when small organisms are passing through the screens and continue through the 
whole system into the treatment facility. 
In Israel and throughout the eastern Mediterranean we have a growing problem with year-round 
outbreaks of gelatinous organisms (jellyfish (medusa), ctenophores, salps, and haetognatha) mostly in 
the summer months. We plan to combine forces of our marine biology department and marine 
engineering, to mitigate this problem (causing major reoccurring disruptions) by creating a feasible 
solution based on the biology of jellyfish (the main intruder) and a special design intake that will prevent 
the jellyfish to enter. Based on our preliminary research we noted that jellyfishes are acoustically 
vulnerable and that we may be able to manipulate their autonomous movement. The novel intake will be 
designed to deflect the Jellyfish prior to the entrance, while not affecting the rate of intake using a close 
circuit pumping system.  
 
2. The Israeli shoreline is undergoing major shifts from a marine geophysical aspect that needs to be 
studied and assess the threats that these changes pose on desalination plants. We will deploy much-
needed measuring equipment to follow subtle changes that may affect the plants (sediment, water 
chemistry currents) and create a full risk assessment plan that will lead to a long-term management plan.  
 
3. Assess the impact the desalination plants have on the ecology and biology in its vicinity while creating 
an effective long term study that can also monitor potential biological changes that can serve as early 
warning signs for a decline in seawater quality.  
    
Food 
The Center will become a hub for creating clean marine biotechnologies (blue-tech) beyond the state of 
the art.   
1. In this fast-growing field, there are a few key issues that hider the safe and sustainable future of 
mariculture: Marine pathogens that raise havoc in early as well as late stages of fish and fry development 
and risking the natural environment due to potential infection of wild populations. Our cutting edge 
contribution will be in creating both general and specific kits that will be able to identify the key 
pathogens found in the Mediterranean Sea. We will use advance molecular methods for early and cost 
effective detection of these marine pathogens.  
The marine pathogen transmission working group’s (WG) goal is to determine the main pathogenic 
threat to the mariculture industry for both the Mediterranean and the North Sea regions. We aim to 
create protocols and kits for the evaluation of fish health status in the both cage and wild fisheries, which 
will be aimed at specific pathogens and include: Photobacterium damselae ssp. Damselae, 
Photobacterium damselae ssp. Piscicida, Vibrio harveyi, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus, 
Streptococcus iniae). Diagnostic kits will be designed for these targeted pathogens, and the various 
consortium members will tailor their kit towards their regional species. Using the eastern Mediterranean 
region as an example, kits have already begun to be developed for Mycobacterium spp., Piscirickettsia 
salmonis. Myxozoa spp., Red sea bream irido virus (RSIV), Lymphocystivirus, Nervous necrosis virus 
(NNV). 
Different diagnostic methods will be in continuous development and evaluated as possible candidates for 
the final, commercial kits. For this, known and novel systems will be developed using DNA array-based 
diagnostics, specific monoclonal antibodies, real-time quantitative reverse transcriptase (qRT-PCR), and 
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high resolution melt (HRM) real time- PCR. The monitoring of bacterial and viral diseases of wild marine 
and mariculture fish will be conducted using novel molecular tools, such as the two sequencing 
platforms, the Roche 454 FLX (454) and the Illumina Genome Analyzer (GAII). 
  
2. Another key challenge in mariculture is the source of the protein and fatty acids that are fed to the 
cultured fish. The market price of feed, in fact, is constantly increasing as a result of the progressive 
restriction in the availability of fish meal (FM) and fish oil (FO) - which represent the basic ingredient and 
that is almost entirely imported from South America - due to overexploitation of fishery resource ocean. 
We will develop new technologies and innovative protocols to create new products able to respond 
effectively to the needs of aquaculture innovation, formulating eco-friendly feed, using raw materials 
from algae, fungi, yeasts, and insects. The integration of conventional feed, with the materials that we 
propose, will lead to the formulation of feed that will improve the welfare of farmed fish, the quality of 
fish products, reducing the environmental impact and finally the production of fodder with a lower price.  
Energy 
Most of the natural gas is planned to be transported to land via underwater pipes.  One of the big risks is 
that the pipes will be affected by seafloor instabilities and that we will have no warning. Scientists (at the 
Helmsley Charitable Trust Mediterranean Sea Research Center)  have documented more than 400 
landslides located at depths between 130 to 1000 m all across the Israeli continental slope and into 
deeper waters. These have all been deemed to be “recent” in geological terms, i.e. less than 50,000 years 
old. What triggered these landslides in the past is still unknown. However, the conditions for creating 
instabilities in the subsurface are present and abundant in this area. Hence, it can be assumed that these 
features are still potentially active. One result of such landslides can be the formation of deadly tsunami 
waves, which can wash the coastal cities of Tel Aviv, Gaza or Haifa. Submarine landslides and underwater 
gas seeps pose a threat to the stability of the seafloor and thus to coastal development and a major 
threat to the natural gas infrastructure.   
 
To better understand these two interconnected and dangerous processes, we propose to set up an 
integrated seafloor monitoring system.  The aim is to place an array of seismometers on the continental 
shelf to “listen” for minor earthquakes that can lead to potential landslides.  The project will further 
strengthen our academic and scientific ties with our neighbors in the eastern Mediterranean Basin. 
To understand the two interconnected and dangerous processes of submarine landslides and seafloor 
gas release, we propose to set up an integrated seafloor monitoring system.  The idea is to place an array 
of seismometers on the continental shelf to “listen” for minor earthquakes that can lead to potential 
landslides.  A second array of seafloor seismometers will be placed in an area of active methane seeps to 
look for simultaneous changes in gas release to see if these two processes are in fact connected.  In 
addition, a monitoring system will be constructed to record continuous measurements in the water 
column in the vicinity of the active seepage area.  To accomplish this task, we plan to deploy a CTD 
monitoring device attached to a glider  that moves up and down in the water column continuously 
transmitting conductivity, temperature and depth measurements every 100 m.  The CTD device will 
include a methane sensor to detect the amount of greenhouse gases escaping into the atmosphere.  
Existing monitoring stations will be connected to form a network throughout the Mediterranean.  These 
include the two joint University of Haifa – Texas A&M stations (in water depths of 120 m and 1500 m), as 
well as numerous ocean observatories throughout the eastern Mediterranean (for example, the four 
stations in the eastern Mediterranean that are part of the European FixO3 initiative).  In addition, the 
vast networks of ocean gliders in the Mediterranean will provide additional, real-time information on 
parameter such as temperature, conductivity (to calculate salinity), currents, chlorophyll fluorescence 
and optical backscatter. 
 
2. We will embark on research focusing on harvesting alternative energy form the sea mainly 
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concentrate our efforts on hydrokinetic energy (wave action) and ocean thermal energy conversion 
(OTEC). 
Alternative energy form the stems from six main sources, ocean thermal energy conversion (OTEC), 
surface waves, tidal range, tidal currents, ocean currents and salinity gradients (osmotic power). Since we 
have relatively insignificant tide range or currents, we can leave them out as a viable option. 
Unfortunately, our rivers are few and their flow rate is low, thus not sufficient to support salinity 
gradients (osmotic power). Therefore, we chose to focus on two promising directions that a country like 
Israel with such a (relative to its size) long coastline should pursue. We have now established a marine 
engineering department that can combine efforts with other institutes in Israel and beyond to become a 
leader in this important field. 
The OTEC may be especially useful most of the year (8 months – where sea surface temperatures are 
above 24oC while the deep water keeps at least 5oC lower.   
  
 OTEC working principle: 
Hydrokinetic energy (wave action) is another potentially efficient alternative energy source that can be 
implemented given the local sea conditions. Wave action (both offshore or coastal) is the most 
productive hydrokinetic energy. Here in Israel we have both offshore and coastal wave action year-round 
with massive winter storms. During summers, coastal wave action is almost constant and effective. There 
are a few prototypes that are working in several locations worldwide (Oscillating water column device: 
Oceanlinx in California,  Overtopping device: Wave Dragon and  Pelamis Wave Energy Converter from 
Scotland) 
    
 Pelamis ,Overtopping device: Wave Dragon, Oscillating water column device: Oceanlinx 
This research will require a working knowledge of spatial and temporal patterns in nearshore waves. A 
model output for swell wave height over the shelf and along the shoreline of Israel – we hope to get this 
from the new buoy system we are installing in both deep water and on the continental shelf with Texas 
A&M University (THEMO).  
We strive to develop with commercial partners a cost-effective method to harness this untapped 
resource into usable energy. It will be custom built for our specific conditions in the Israeli coast and off 
shore. 
 
Marine strategy 
Israel will need to look far into the future and plan a long-term strategy to implement policy that will 
enable harnessing the states natural resources to the maximum without creating regional turmoil. This 
will become increasingly difficult considering the geopolitics of this troubled region. We propose that 
massive research will be performed to lay a solid foundation to such a plan. This will include the 
following:  
1. The projected geopolitical situation under different scenarios 
2. Investigating the security issues that may change due to the new energy discoveries in recent years. 
3. A detailed economic research on the different paths the Israeli and regional economy may be heading 
into.  
4. What will be out statutory position regarding international law, especially following disputes about the 
EEZ boundaries. 
5.         
A Sustainable Marine Environment 
 
  We now know that we need a much more robust knowledge of our food web and our physical and 
chemical environment to comprehend this unique ecosystem. We also noted that we need to enhance 
our knowledge of marine microbiology and the impact of key pollutants on marine life (such as heavy 



 : תשובות לשאלות הפתוחות מהסקר   6.8נספח 
  :השאלל

 ?בעשור הקרוב מהו החזון שלך עבור תחום מדעי הים בישראל

What is your vision for the field of the marine sciences in Israel in the coming decade? 

 

 
5 

metals and Micro-plastic (MP)). We noted that we need to increase our focus on the top predators of the 
ecosystem as well as other pelagic organisms. We wish to develop an inter-institutional Mediterranean 
Sea Research Center on the following premiss: 
1. Enhancing our baseline data acquisition: Our need to collect much more data regarding basic 
parameter in the sea to understand the ecosystem led us to the conclusion we require a network that 
consists not only on fixed buoys but also a fleet of Gliders. Gliders are Automated underwater vehicles 
that can be preprogramed and send to scan the water for very long periods of time (months) and survey 
a large area. These new underwater vehicles and sensors will enable: 1) acquiring data at large depths; 
2); acquiring more data at higher spatial and temporal scales and resolution; 3) efficiently analyzing a 
magnitude more data using novel automatic recognition methods; 4) acquire new information using 
novel sensors.     
  
2. How is the eastern Mediterranean food web affected by the global change and local disturbances? 
The Eastern Mediterranean is undergoing major environmental changes that accelerated dramatically 
over the last 40 years. It has also been affected directly by the turn off on the Nile River in 1965. It is also 
the location of the largest importation of exotic species anywhere in the world that pass through the 
Suez Canal into the Mediterranean. These changes and others specified in the above section combined 
with long term environmental and climate change pose a clear and demonstrable threat to the remaining 
flora & fauna as well as to the water quality of the sea.  The research will include the entire mesophotic 
depth range (0-200m) and therefore we plan to develop novel deep-sea sensing and monitoring 
technologies including the deployment of new gliders (see above, paragraph 1). Furthermore, we plan to 
launch a large research program that will focus on large marine predators that have a major role in every 
ecosystem.  We intend to research 25 species of sharks present at our Coastal and deep waters, Blue fin 
Tuna and marine mammals. This will mark the largest effort of its kind in the EMSB ever. Many of these 
species are close to extinction from the Mediterranean Sea and are only found here near the Israeli 
shoreline. Why focus on top predators? They are the best markers to assess the entire food web. We are 
going to harness state of the art analytical methods to establish the condition (number of trophic levels, 
and the trophic efficiency- how well is the energy transferred through the food web) of the food web. 
This will be achieved using compound-specific stable isotope analysis (SIA) method. The advantage of 
using compound specific SIA is not limited only to δ13C (stable carbon isotope ratio) but had expended 
also to Stable nitrogen isotopic composition (δ15N stable nitrogen isotopes ratio) both will allow to 
determine the number of trophic levels, and the trophic efficiency and the food source. The method is 
based on observations of elevation in δ15N values of organisms as they belong to higher trophic levels. 
The latter will allow us to compare present day top predators with preserved samples we obtained from 
over 50 years ago, thus we will be able to tell what exactly happed to our local food web.   The sharks are 
also tagged with special barcodes and with both acoustic and satellite tags.  
    

 כל השאלות הפתוחות חשובות, אבל השאלון אינו המקום הנכון לתשובה. 

Creating a comprehensive, multi-layer, data-base of marine resources (marine species, bottom 
sediments, underwater marine scapes, bathymetry, and other resources) that will anable decisian 
making, proper legislation and sustainable exploitation. 

בישראל ימשיכו לדבר רבות בדבר הצורך במחקר מדעי איכותי בתחום אך בפועל מכיוון שלא יופנו נראה לי ש
 משאבים לתחום נישאר במקום בו אנו נמצאים כיום

 הובלה והפיכת אבן שואבת להבנת תהליכים במזרח הים התיכון ובמפרץ עקבה. 

סדר לניהול וניצול נכון של הים תחת הלחצים מחקר תומך מדיניות מקיימת בים התיכון. מתן כלים בידי המא
 הטבעיים ומעשי ידי אדם שהים עובר

לשפר את יכולת הניטור בזמן אמת ולהבין מגמות בתהליכים המתרחשים בים. להכניס אלמנטים של בינה 
 מלאכותית לתהליך זה 
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enlisting several additional sea-going scientists  

 מיות הכוללות הכשרה של סטודנטים וכח אדםהגדלה בתשתיות מחקר י

השתתפות במחקרים גדולים בינלאומיים עתירי תקציבים ותשתיות שאין בישראל ולעולם לא יהיו בה  -מחקר 
באמצעות הצטרפות לאירגונים בינלאומיים. זכיונות לחיפושי והפקת גז ונפט יחייבו העסקת כח אדם ישראלי רב 

רסיטאות ומכוני המחקר בישראל. הרגולטורים חייבים להסתמך על חוות דעת מדעיות ומחקר מקדים על ידי האוניב
 אמינות ואובייקטיביות.  

My vision includes an increased interest in diverse aspects, not just in the 'popular' ones, basic 
knowledge incorporated with modern methods, ans science based managements decisions. 

מספר מכוני מחקר ימיים שיהיו מתואמים ביניהם לגבי מטרות ויעדי המחקר, משרות מחקר לחוקרים בתחום, חקר 
 אקולוגי ופיסיקלי של הים ומאגרי מים מתוקים. 

 מחקרים אקולוגיים מהימנים וארוכי טווח

diverse research funding, research autonomy, integrative marine research 

היה לי חזון, שילוב בין אנשי האקדמיה, התושבים המקומיים, מקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות )בדומה לממשק, 
רק כזו עם ממשק אמיתי והדדי( כשהייתי תמימה ועסקתי בתחום. עכשיו, עברתי למינהלה עקב מחסור באופק 

שנות לימוד. חורה לי שרק עכשיו פניתם בסקר זה, כשמצבו של ים  18-שנות הכשרה ו 13תעסוקתי, זאת אחרי 
תיכון כבר בכי רע )הרס סביבתי מסיבי בשל דיג יתר, מינים פולשים, תעשיית הגז הטבעי ועוד(. חורה לי 

שמדינתנו, כל כולה מוקפת אויבים ומים, רק עכשיו נופל האסימון שיש את המשאב השופע כל טוב הזה, אבל 
פוליטי ולא למטרות הסברה, השכלה, שמירת \שלו תמיד היה וכנראה שתמיד יהיה למטרות רווח כלכליהתיעדוף 

הסביבה וטובת האזרחים כולם. "מעט מדי, מאוחר מדי" הינו תסמין ישראלי ידוע ומצער, בדגש על התחום 
 הסביבתי.

-ים וסביבה עם גורמים בין-בנושאיהשתלבות רבה יותר  .2 .רמה גבוהה יותר של אנשים חושבים ולא רובוטים .1

 . הצלחה בשכנוע גורמים ממשלתיים בחשיבותו של המחקר4מדעי בינינו לבין שכנינו.  . שיתוף פעולה3לאומיים. 

 .הימי )אופטימיסט אבוד(

קידום המחקר והידע הימיים כך שיתרמו להתמודדות עם אתגרים עולמיים כגון שינויי אקלים, ולהפיכת המרחב 
תרבותי שלה, -ל ישראל לחלק אינטגראלי בשגשוג הכלכלי של המדינה, בחוסן הסביבתי ובפיתוח החברתיהימי ש

 לרווחת תושביה ובאיה לדורות.
development of blue marine economy for food, materials and energy production 

ים האדום וכן בים התיכון. לשלב פיתוחים לפתח מכון משולב  התוחם את המחקר הבסיסי הימי  ב  -החזוון שלי 
טכנולגיים, כלים מחקרים ועזרים להתמדודות עם  שאלות בתחום הסביב ה הימית. שילוב של כל האוניברסיטאות 

 ומכוני המחקר בתשתית פיזית  ושתופות מלאה כולל חלקות תשתיות שווה בין כל המוסדות.  
First we need to have an account of the marine species (from bacteria, protists, invertebrates, 
vertebrates). Invasive and non-invasive 
 
Then we need to better understand the different pressure (pollution from plastic, water pollutant, 
invasive species, salt pollution from desalinization plants, over-fishing)  
 
We need to have more marine reserves, especially along the Mediterranean coast. 
 
We need to have monitoring for pathogens and pollution. 

 ישתפר עם הזמן וימשיך לשגשג

מערכות שאיבה מהים,  -איכותיים מהמובילים בעולםמחקר מוביל עם המדינות השכנות בים סוף, מתקני מחקר 
 מתקנים לניסויים, מערכות חישב ובקרה מרחוק

 פחות ביולוגיה ויותר פיסיקה.
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Vision: 
1. A central institute responsible of operating and maintaining (in operational state) the marine research 
facilitates (Ship, AUV, ROV, Streamer, gliders, etc). IOLR is the probably the right institute for the job. As 
long as the use is open to everyone in the community to use (Academic and Governmental) with no 
preconditions (see below in the Current status).  
2. A dedicated annual funding for ship-days (and other marine research-facilities time, e.g. ROV) based 
on submitting of personal-proposals (review of proposal similar to ISF or even as an ISF special marine 
program). If granted, the central institute will be responsible for executing the research-program under 
the direct leading of the granted researchers (PIs) as a service (i.e. all acquired data belong to PIs).  
 
Current status: 
Researches/labs and institutes ‘own’ the facilities recently purchased by governmental dedicated 
funding. They are not entirely open to the use of the entire community. Use in many cases is on the base 
of personal collaboration or other. Other means, e.g. that for the use of Bat Galim and on board facility, I 
am forced to take an IOLR personnel as an academic collaboration. Their contribution is technical in its 
nature (on board) and is behind research-schedule ( in the post-excursion data analysis stage). This is 
because these personnel are working year round for other researchers and do not have time to conduct 
real academic research. In addition in other cases I need to double pay, to IOLR for the ship time and to a 
different lab for the use of a research tool, e.g. streamer. 

 ערוץ מימון יעודי למדעי הים כמדע אינטגאטיבי 

I envisage marine sciences in Israel, and especially studies of the Mediterranean, becoming highly 
collaborative and inter-disciplinary. A national program of moored instruments (based on THEMO and 
DeepLev), lab instruments and routine cruises, operated by a highly experienced set of professional 
scientists, provides the necessary data to answer scientific and societal questions. The data from this 
program and from individual researchers is organized, maintained and analyzed by professionals in data 
sciences and oceanography, and is made freely available. The same program also supports access to sea-
days (e.g. berths on routine cruises) and high-quality analytical measurements. Funding is available for 
innovative projects, especially collaborative ones  (both within Israel and internationally). 
 
I anticipate also a stronger collaboration in teaching marine sciences, by combining resources between 
the universities, Michmoret and the IUI. Specialist courses are made available freely and widely. Marine 
sciences also become a mainstay of the Israeli education system, including the development of "BAGRUT' 
tests in marine biology and the strengthening of similar programs in oceanography. 
 
Finally, I hope to see a strong connection between academia, the Israeli government, NGOs and 
companies, utilizing scientific data and insights to support societal decisions.   

  

האמריקנית, הכולל טכנולוגיות מתקדמות של בינה  NOAAחלל כפי שנעשה בסוכנות -אויר-מחקר משולב ים

אחוז  30חוז מחקר מעשי או יישומי, א 70מלאכותית ולמידת מכונה משולבות עם תשוקה אנושית לטבע ולמחקר, 
מחקר תאורטי )אפשר לשחק קצת עם האחוזים(, וביסוס מדינת ישראל כמובילה בנושא מבחינה אקדמית, 

בקרה על איכות  -מסחרית, עסקית ותעסוקתית כפי שנעשה בתחומים עתירי ידע אחרים. ברמה האקדמית 
 ההוראה וההנחיה לתארים מתקדמים.

Our cadre of researchers and our innovation must lead to novel integrative studies of the marine 
environment  

I returned to Israel 5 years ago having left in 1990. In the interim our knowledge of the Eastern 
Mediterranean stagnated (and sometimes even worse). My vision is to educate my academic colleagues 
and the next generation about the unique properties of the EMS which makes it a globally important 
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natural laboratory. An important local resource and also a place where, once we understand the basics, 
world class research can be carried out.  
We need however to understand Israel is a small country and fighting each other is a very bad way to 
make scientific progress.  

מספר מרכזי התמחות באחריות מוסד זה או אחר עם הסכמי שיתוף פעולה נרחבים עם מוסדות אחרים דוגמת  1
מדעית )בשדות ים(, מרכז אפשרי לאכסון טיפול ואנליזות של סדימנטים, מערכות מבוקרות -לה הטכניתמרכז לצלי

 לגידול אורגניזמים ימיים, מרכז הפעלה לטכנולוגיות ימיות אופרטיביות  וכו'. 
. יצאה של מספר הפלגות סדירות בשנה )בים התיכון ובים סוף( הפתוחות  ומסובסדות למספר חוקרים 2

נטים )שאין בהכרח קשר בין מחקריהם( על פי קריטריונים מדעיים המבצעים את מחקרם במהלך ההפלגה וסטוד
 על פי הקצאת הזמן והמשאבים שיתאפשרו בחלוקה בין המפליגים

. הפלגות ארוכות )שבועות( לטובת מחקרים באזורים מרוחקים יותר של הים התיכון ושל ים סוף, אם בשיתופי 3
 ם ואם כפרייקטים לאומיים פעולה בין לאומיי

 ( ארוכות טווח בים הרדוד ובים העמוקOBSERVATORIESהפעלת תחנות ניטור )
 מולטידיסיפלינאריות לצורך הבנה מעמיקה של תופעות חוצות תחומי מחקר

Our conditions in the eastern Mediterranean and red sea put us in the best position to lead in Research 
and problem solving for the world on the issue of global warming and climate change  

 קידום מדעי הים לניצול משאבי הים בצורה המיטבית ביותר תוך שמירת הסביבה

הומים בנייה ימית ליצירת מקומות מגורים, העברת תעשיות מזהמות קיימות לאיים תוך שדרוג התעשיות למניעת זי
מכל הסוגים, איים שישמשו גם למיגון מצונאמי ולייצוב קו החוף הישראלי למאות הבאות תוך שיפור אמצעי ושיטות 

 ות ימיות לתנועת אנשים ואמצעי תעבורה מעל או מתחת לפני הים \ההתפלה, בניית שדרה

ם, תהליכים ביוגיאוכימיים שינויי אקלים בעול -גלובליות -בניית מערך מחקר שמתבסס על שאלות מחקר רחבות
ים. לא כדאי לכוון מראש את אזורי העבודה )ים תיכון, ים אדום( ולמעשה כדאי -באוקינוסיים, אינטראקציית יבשה

 לעודד את הדרג המחקרי לפעול במרחב הבינלאומי. 
מן מבחינת שילוב מטרות מדעיות וזמינות משאבים, אחד הכיוונים המבטיחים הוא פעילות של סדרות ז

אוקינוגרפיות. כאלו פועלות בעולם ומהוות מוקד ידע ומשאבי מחקר. באילת פועלת סדרת זמן כזו, שבעיקר בשנים 
האחרונות הודות לפעילות של חוקרים מקומיים חדשים, מיצבה את עצמה כמוקד מחקר עם חשיבות לאומית 

 וגלובלית. היה רצוי שפעילות דומה תקודם ביים התיכון.

כפי שניתן להבין מכל מה שכתבתי למעלה, זוית הראיה שלי היא קרקעית הים ומה שתחתיה. נראה לי שזה תחום 
 שנופל "בין הכסאות" כי רוב מדעי הים עוסקים בעמודת המים. 

לעניות דעתי צריכה לחלחל בנו ההכרה שמדינת ישראל הינה מדינת חוף שהמים הכלכליים שלה הם חלק מתחום 
 חריות שלה. לכן, עלינו להשקיע משאבים בהערכת משאבי הטבע וסיכונים הגיאולוגיים במרחב זה.  העניין והא

מערכת מודלים אינטגראטיבית ודינאמית שבעזרתה ניתן לבחון היפוטזות מדעיות ולספק מידע חשוב למקבלי 
 ים, והגבלת דייג. ההחלטות בנושאחם כגון: תכנון הסביבה הימית, שמורות טבע ימיות, הקמת מתקנים בלב

 רשת מכוני מחקר ימיים, שיתוף פעולה ואיגום משאבים, מחקרים משולבים  מדיסיפלינות שונות

יותר מקומות, יותר תחומים, השקעה בדור העתיד, חייב להשתפר, אישית בהיעדר אלטרנטיבה חזרתי לתחום 
 ההנדסה הימית וניהול פרוייקטים ימיים

Become a world leader in planning a sustainble marine environment, whereby needed activities (fishing, 
food, fule) are in place that have litte comprimise on the natural environment and protection of 
biodiveristy. Finding soultions that are practicle but also can be win-win for both biodiversity and 
industry.  

 לא רואה שינוי. מוסד דרומי ייסגר אם רק יתאפשר לו ותרומתו )המעטה( תצטמצם משמעותית

החזון הוא גלובלי, צריך להבין איך האוקייאנוס משפיע ומושפע משינויי אקלים. בנוסף, חייבים לעשות מאמץ מאוד 
 חמצני בים, מהשאלות הקריטיות ביותר של דורנו. גדול בשביל להבין איך אפשר לקבור פחמן דו 

חיזוק תוכניות לימודים לכל התארים; הכשרה של דוקטורנטים ופוסט דוקטורנטים בתחומי מפתח; פיתוח יכולות 
נרחבות לאיסוף נתוני ״תשתית״, עיבודם וניתוחם לצורך הבנת ההשפעות של הים על הלבנט היבשתי וההשפעה 

 הימים של הלבנטשל האדם על החופים ו
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מוחות יש כאן למכביר, חסרים משאבים שירתמו את המוחות לעשייה בכל התחומים. פיתוח מרכזים ימיים אשר 
ירכזו בם את מיטב החוקרים עם משאבים מתאימים לחקור ולפתח את התחומים של שימור ושיקום הסביבה 

 הימית וכן גם חקלאות ימית מקיימת.

Funding and opportunity to allow students to participate in field or lab research, identification and 
financing of centres of excellence to carry out state-of-the-art research, engagement with the public 
(citizen's science and other outreach) to communicate the progress that is being made, that can be made 
and the fascination researchers have for their subject 

Strong scientific community capable of leading careful, responsible, sustainable and rational use of the 
marine environment. Rational use of the marine environment rather than political manipulations in favor 
of strong financial groups and private interests  

 חשוב ללמד נושא זה בבתי הספר

Straight forward, more students, more research budgets and in my field, better understanding the deep 
sea bottom and sub-bottom ecology. 

 שיגדל ושיהיו עוד חוקרים שנוביל את המחקר בים התיכון או לפחות בלבנט

 תחום מדעי הים צריך לעסוק בנושאים הבאים:
 . הכרת הסביבה הימית לכל תחומיה מארכיאולוגיה, אוקינוגרפיה וביולוגיה של מזרח ים התיכון1
 . מזון, תרופות מהים2
 . שמירה על ביודיברסיות3
 זיהום הים. 4

עמיקה ורב תחומית של כלל התהליכים המתרחשים במדף ובמדרון היבשת. לשם כך יש ליעד צוות טכני הבנה מ
 מקצועי המסוגל לבצע באופן מלא את כלל הדיגומים הנדרשים על ידי החוקר. 

יש ליעד מענקי מחקר מיוחדים עבור מחקרי הים, גם בתחום הביולוגי. מחקרים אלו יוכלו להתמך על ידי הצוות 
 ומן בדיגום ועל ידי החוקר עצמו.המי

establishment of an independent faculty of marine sciences, research institutes, international 
cooperation with neighboring countries 

Israel is a small country which has access to, and is affected, by two semi-enclosed basins which in turn 
are connected to two oceans. Both of these seas, in addition to the two major internal lakes (the 
Kinneret and the Dead Sea) provide a wealth of opportunities and resources. At the same time, 
increasing pressure to exploit these resources has led to a significant increase in environmental pressure 
on these water bodies which needs to be carefully studied and monitored in order to avoid irreparable or 
irreversible damage. Over the coming decade the focus of marine sciences in Israel should strike a 
balance between theoretical (basic) research, applied research, and environmental monitoring for the 
benefit of all though equitable sharing and preservation of the sea. A fundamental component of this 
vision must consist of a long-term commitment by the government to fund particularly important 
infrastructure and monitoring programs and equipment, ensuring equitable access to all researchers and 
the public.    

 הבהרת חשיבות הים לכלל הציבור והקניית ערכי טבע וסביבה לציבור 

 יותר, למחקרים ואפיקים חדשים, כדי לא להיות מקובעים לדוגמות ישנות.חלוקת משאבים בצורה מגוונת 
שיתוף פעולה בין מוסדות בצורה חדשה ושונה ממה שהיה עד היום כדי לא ליצור קיבוע בדפוס פעולה וחשיבה. 

 פיזור משאבים בין מוסדות.

ן חקלאות ימית לא פוגענית, מאידך. קיימא׳( כגו-בלימת הנזקים הנגרמים לסביבה הימית, מחד, וניצול מקיים )׳בר
 כלומר הגברת הניצול תוך צמצום/מניעת הפגיעה.

Having the private sector and the academy work together, to turm the country into a world leader in 
knowledge, technologies and efficient use of resources, while enlarging natural resrves 
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לתכנן וליישם הגנות הנדסיות על חופי ומצוקי ישראל, בהסתכלות רחבה על כל חופי מזרח הים התיכון ובדרך 
 האקולוגית הנכונה ביותר שתשמר את המאזן הביולוגי של מזרח הים התיכון

Significant and internationally leading community which will generate innovative graduates capable of 
generating an industry and export in the field.  

 מחקרים בעלי השלכה סביבתית ובעלי השפעות ישימות לשמירת סביבה

Education starting from schools for mariculture and smart sustainable farm/factories. Leading the world 
with innovations and solutions for the next advantages (food, fresh water and healthier communities) 

Establishment of a new body ("one shop") that provides all the resources needed to conduct marine 
research. It will concentrate on providing marine services for the marine communities in Israel. Creation 
of a panel/route (under ISF?) aimed to distribute dedicated funds for marine research. Purchasing of 
working AUV/ROV and maybe (a dream!) formation of second marine research vessel for ocean studies. 

( מחייבת היערכות אדירה לגבי שורה של 2048ימית לשנת המאה של ישראל )התמודדות עם אתגרי ההנדסה ה
נושאים: החל מבניית תשתיות פיסיות, תשתיות מחשוב, הקמת ותחזוקת מתקנים מדידה ימיים, איגום משאבים 

 ודיגיטציה של מידע ארכיוני
Mainly, the return of Israel to the international marine research family through partnership with IODP 
will provide a podium for Israeli scientists to excel and to enhance our participation in interdisciplinary 
marine research.   

א וגם מעודדים דייג בר קיימא על מנת בתחום המחקר שלי הייתי רוצה לראות שמפתחים חקלאות ימית ברת קיימ
 שאזרחי ישראל יהנו מהמשאב הזמין הזה שהוא בריא ומזין ולא מנוצל כלל בצורה נכונה

Faculty, monitoring, academic studies 

ייסוד והרחבה של פרויקט סדרת זמן בתחנה קבועה )בים תיכון ובמפרץ אילת( שישתלב במערך תחנות בינלאומי 
 (. C-coreהמשולבת עם  HOT-ילוב בין ניטור ארוך טווח למחקר פעיל )כמו שקורה בהוואי הויהווה ש

כך שרבים ממדעני הים בישראל יכולים להתאגד  -הרעיון הוא לשלב פיזיקה כימיה וביולוגיה )כולל מולקולרית( 
תנו לשותפים פעילים סביב מטרה משותפת. פרויקטים כאלו יאפשרו איגום  נכון של המשאבים שלנו ולהפוך או

ומשמעותים במחקר הימי הגלובלי. לא צפוי שישראל תכסה שטחים ניכרים של האוקיינוס בהפלגות מחקר 
מורכבות. לעומת זאת מחקר תוסס המתבסס על תחנות הזמן יאפשר לנו להבין את השפעת האדם על הים ולחזות 

 איך הים מגיב ומשפיע על חיינו.
ישראל להתמודדות עם שינויים פיזיים מקומיים )השפעת האדם( אזוריים )השפעת  פיתוח המחקר החופי והכנת

 סכר אסוואן( וגלובליים )השפעת עליית מפלס הים( שיתפתחו בחופים בעשור הקרוב ולאחריו

 שנה ביחס אליהם. 10-20יישור קו עם רמת המחקר במדינות אירופה וארה"ב. או לפחות לסגור פערים של 

הראשון: הבנה של הגורמים הפוגעים במארג הימי ושיקומו. השני: רתימת טכנולוגיות  -י ערוצים יש לפעול בשנ
 ופיתוח חקלאות ימית לשגשוג הכלכלה הישראלית

More collaboration and correct division of resources to scientists 

מזון אבל גם לגשר פוליטי בין מדינות הים התיכון לתחום החקלאות הימית חשיבות גדולה בהיבט של אספקת 
הנשענות על משאב משותף, הוא הים. משאביו הטבעיים של הים התיכון הולכים ומשתנים בשל התחממות כדור 

הארץ והפלישה התוצאתית של מינים ים סופיים אליו. פלישה זו מהווה קושי אך גם אתגר בהיבטים סביבתיים 
של מינים שהיו חלק מסל הדגים המקובל במדינות הים התיכון יאפשר המרה של מינים אלו אולם גם מזוניים. ביות 

שמקורם היום בטבע בייצורם בשבי. פיתוח של טכנולוגיות כאלו והפצתן בקרב מדינות הים התיכון תאפשר אישוש 
 ון בריא, מאידך.של האוכלוסיות הטבעיות שלהם מחד ופיתוח של מקומות עבודה, קניינים רוחניים וכמובן מז

הייתי רוצה לראות העברת חלק ממימון והחשיבות במחקר לתחום הארכיאולוגיה הימית )ולא רק ביולוגיה ואנרגיה( 
, הייתי רוצה לראות שמורות ימיות שישמרו על  מינים ביולוגיים ואתרים ארכיאולוגיים ויהוו מקור לתיירות צלילה או 

ת ימי באילת( בהם יוכלו אנשים לבקר ולהתרשם גם מהשרידים מרכזי תיירות ימיים )כמו המצפה הת
ים ועוד, ספינות טרופות בדור ים, נמל עכו  -הארכיאולוגים המרשימים שיש לנו )ישובים כמו עתלית ים, קיסריה

 ועוד(. לשם כך יש להשקיע בכוח אדם וציוד למחקר ולשימור ופיתוח.  
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will be able to link theoretical studies with field observations much more, students should get a stronger 
basic education (math, physics) 

With access to both Mediterranean and Red Sea we need to understand how these different Sea 
function, and create a baseline to understand how they will change in the future. 

I would like to see marine sciences (with its multidisciplinary and applied aspects) become an essential 
and integrated component of all governmental policy and regulation agendas regards the marine 
resources of Israel. This would mean that long term funding and planning on a national level will facilitate 
and promote training in programs of marine sciences and related disciplines. These would then provide 
the personnell (technical, administrative, and academic) needed to: run and develop future blue-tech or 
marine-product industries, to maintain marine protected areas; to advise government agencies and 
industries on the environmental aspects (e.g. how desalination plants can reduce their footprint on the 
marine environment, where to place offshore drilling operations, how to monitor them etc?); to be 
employed in research institutes such as IOLR responsible for monitoring programs on national levels; to 
operate and analyze the necessary infrastructures and big-data platforms used to comprehensively 
investigate the system; and to teach and convey the importance of our marine environment at all levels 
of education systems. 

Leader in the world, and strong collaboration with all neighbors. 

An inter-disciplinary instructional and research approach crossing life-sciences, exact sciences (physics, 
mathematics, chemistry, engineering, geology) dedicated to marine research. 

ים פתוח, -מדף, מדף-תובנות של טרנספורט )הסעה( למיניהן, במונחים של קצבים ושטפים ומכניזמים שולטים: חוף
 ת המים. השלכות למאזני פחמן ונוטריינטים, כמו גם למתכותעמוד-קרקעית, קרעית-פני ים

A collaborative effort by academy and dedicated institutes (IUI/IOLR), based on advanced infrastructure, 
with proffesional personnel. 

 עוסקות בכךהעלאת המודעות לחקרי מדעי הים, העלאת כמות הסטודנטים וכמות המחלקות ש

More collaborations, hosting international conferences, acknowledgment in the uniquness of our 
systems  

more funding that will draw more students and researchers into the field, enabling enhanced 
understanding of the system and better management of our marine resources 

 שיכפיל את גודלו, מקצועיותו והשפעתו על הנעשה בסביבה הימית בארץ

קיימא של המרחב -התהוות מסה קריטית של חוקרים ומהנדסים שיביאו את ישראל למפתחת מובילה של ניצול בר
 הימי.

The question of plastic recycling should be solved first in order to free the sea from the major pollutants. 
Many long-term research ships in the whole Mediterranean region for fundamental research. Sea and 
deep-sea exploration programs. Israeli projects and collaborative projects outside of Israel — in the 
Pacific and Atlantic oceans. 

החזון: ייזום ומעורבות בנושאי מחקר יישומיים, הנותנים כלים ובסיס מדעי לקבלת החלטות הקשורות לפיתוח 
 וניהול משאב ומרחב ימי, להכוונת דרכי פעולה ובחינת חלופות בנושא.

Connecting Ocean sciences in Israel to burning questions of climate change  

 תחום משגשג ומוביל בעולם עם תעשייה מפותחת מקומית מסביב
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החזון שלי הוא שבים תיכון יקום מרכז מחקרי משותף אמיתי דוגמת המכון הבין אוניברסיטאי באילת שיהיה ממוקם 
ניברסיטאים או-על חוף הים עם תשתיות מים זורמים פתוחות שמאפשרות מחקר לכולם, בו נוכל ללמד קורסים בין

ימי ולחשוף דרכו את הציבור הרחב לחשיבות הרבה -בנושאים מגוונים בביולוגיה ימית, שמירת טבע, ומחקר תת
שיש לים שמסביבנו. החזון שלי הוא להכשיר עוד סטודנטים שיתפתחו לכיווני מחקר חשובים דוגמת 

ח באזור החוף הישראלי. החזון שלי הוא אקוטוקסיקולוגיה, אקולוגיה ימית, והבנה מעמיקה של פאונת החי והצומ
להנגיש לציבור הרחב את הממצאים המחקריים שלנו )אותם הוא אף מממן בחלק מהמקרים( בצורה שתמחיש עד 

 קיימא ושמירה על החוף שלנו חשובים. -כמה פיתוח בר

Closer collaboration with the regional and global academic community 

An inter-university Mediterranean research station with easy access to shared equipment, courses, 
training and scientific exchange. The identification of 3-4 well funded centers of excellence that will 
include researchers from multiple institutions.  Together they will move marine sciences in Israel into the 
next level.  

מרכז מחקר בין אוניברסיטאי המאפשר נגישות למחקר ימי עבור חוקרים רבים ולא עבור קומץ חוקרים בעלי ממון 
 רב.

Continued cooperation between researchers in Israel and abroad, policy makers, fishers and other non-
academic marine users.   Research about sustainability and restoration that work hand in hand with 
educators and outreach programs.  

Shared data, cooperation among researchers and academic institutes, and the improvement of platforms 
for field studies would promote our understanding of marine ecosystems. Specifically, there would be an 
increase of studies concerning conservation and sustainable use of marine resources.   

 ולאושש את הדגה;  לאסור דיג בים תיכון כדי לנסות
 להרחיב את נושאי המחקר ולהוסיף סטודנטים חוקרים
 להרחיב את חקלאות המים של מים מתוקים ומלוחים

 הגדלת המודעות החברתית לשימור ים וסביבה ימית. חינוך. הכרזת שמורות ימיות. הפחתת דייג

the marine environment is a resource that must be studied, sustained, and carefully exploited.  

I would like to see a more modern and knowledge-based management of the marine environment, 
educated by state-of-the-art scientific research 

An inter university center in the cost of the Mediterranean sea that can support filed study (facilities to 
work both in sea and in land) for researchers form Israel and aboard.  

Marine Aquaculture, blue economy 

my vision in that our marine science crosses boarders - active scientific co ops with all our neighbors, 
Israel becomes A hub for foreign students from these Arab neighboring countries that come and study 
marine biology here 

 ניהול אפקטיבי של משאבים ושימושי אדם. 

saving coral reefs 

Real cooperation between IOLR and the Universities in Israel. Research vessel in the Red Sea, Physical 
chemical oceanography, marine geology and geophysics. Much less marine biology and more biological 
oceanography. 

 חיזוק המחקר בים האדום ושימור השונית הצפונה בעולם

The few dedicated Israeli institutions and researchers in coral reef sciences are really paving the way for 
future research. I think that coral reef sciences and ocean/sea ecosystem health will be a huge topic in 
the coming decade. The focus will also fall on how climate change and human induced impact will affect 
ocean/sea health and especially how that impact will increase on coral ecosystems.  

 שמקבי ההחלטות יבינו את חשיבות התחום ותרומתו וחשיבות השמירה עליו

Accelerating ocean science to better understand current and future ocean conditions and functioning, 
forecast their change and impact on human wellbeing and livelihoods, and on healthy, productive, safe 
and accessible ocean. 



 : תשובות לשאלות הפתוחות מהסקר   6.8נספח 
  :השאלל

 ?בעשור הקרוב מהו החזון שלך עבור תחום מדעי הים בישראל

What is your vision for the field of the marine sciences in Israel in the coming decade? 

 

 
13 

אוניברסיטאית אמיתית )כמו המכון האילת( שתאפשר איגום משאבים אמיתי באופן דמוקרטי לכל -מסגרת בין
 ותהאוניברסיטא

1. Development of a world class body of researchers in the array of oceanographic sciences, with proper 
infrastructure and a first-class leadership.  
2. Development of the aquaculture sector, to parity with the agriculture sector, in R&D, positions, 
leadership and budgets. 
הגדלת תקציבי מחקר ותקציבים לימי ספינה. השתת מס מיוחד )או כל דרך אחרת( מהמרוויחים מהתחום הימי או 

 צביעת חלק מהכסף שהמדינה מרוויחה לתחום המחקר, שיהיה תקציב גדול, ידוע ויציב לתחום. 

 נגיש על בתי הגידול והמגוון הביולוגי שבופעילות אדם בים תתוכנן ותנוהל על בסיס ידע נרחב, מגוון ו

Being realistic, I would very much like to see a proper graduate program in Physical Oceanography. 

Coral reef research (but not marine research in general) in Israel is a nepotistic system. Only students of 
certain faculty get jobs back in Israel. Searching for faculty should be genuine, fair, and international. It is 
not enough to send students to post-docs and then hire them. You need different perspectives and these 
you can get if you accept Israeli students that have done Ph.D.s in other countries and/or researchers 
that are not originally from Israel. 

 שיתופי פעולה בים התיכון ומחקרים על האסדות

לדעתי בעתיד עלינו להבין טוב יותר איך שינויי האקלים וההשפעות של שימוש מוגבר בגז ובצרכנות יתר של 
האקוסיסטמה הימית. לצורך כך יש להגביר את תקצוב תוכניות הניטור על מנת להבין ברמה פלסטיק ישפיעו על 

הטובה ביותר מהו קצב השינוי העכשווי ומצד שני להגביר הנסיונות לדמות ולמדל את ההשפעות השונות של שינויי 
 ו בצורה המיטבית ביותר. האקלים על מס' גדול יותר של אורגניזמים ימיים ולהבין איך ניתן לשמר את המערכת הז

שידרוג מכוני המחקר באילת ובחיפה בדגש על מכשור מולקולרי וביוכימי ושדרוג הצוות הטכני המתפעל את 
 המכשירים הללו. 

אם שואלים על חזון אז אפשר גם להתפלל ולקוות להגברת שיתוף הפעולה האזורי באזור מפרץ אילת עם מדינות 
מנת להבטיח שכמה שיותר אזורים במפרץ אילת וצפון ים סוף יהפכו לשמורות טבע כמו ירדן ומצרים וסעודיה על 

 ימיות. 
 בים תיכון יש להקים במהרבה שמורות טבע ימיות אשר יגנו מפני דיג יתר באזורים אלו. 

my vision is to see marine science in Israel grow significantly in number of people involved, facilities at 
the national level and much bigger budget for basic research 

The marine sciences should propose a perspective where engineering, marine biology and 
geomorphology take into account the human element. It should emphasize the evolution of the 
relationship between people and the maritime context where they live. An important place must be 
provided to the issues regarding the sea level changes and the connection of the territory to the rest of 
the world (trade, geostrategy, migrations, etc.).  

Improved facility and data sharing culture, establishment of observatories and/or LTER-type programs 
where data and facilities are made accessible to the research community. Israel has many talented and 
able researchers but direct access to advanced facilities (vessels, in-situ instrumentation and observation 
platforms) and existing data gathered over the past decades is hard to attain. Addressing these 
shortcomings will help follow and understand trends and changes of practical significance, as well as 
address basic-science questions. 

פלורליזם מחקרי שיעמיק את הבנת התהליכים בים תיכון שיתקיים בקרב כל הגופים המחקריים והאקדמיים 
 בישראל, וביטול הריכוזיות, "פטורים ממכרז"; עידוד התחרות בין כל הגורמים הקומפטנטים 

Extensive mapping of the marine environment, promoting sustainable fishing, preparing coastal defenses 
from rising sea levels, promoting areas designated for conservation through marine nature reserves, 
expanding knowledge and exposing the public to the importance of the sea and contributing to the 
quality of life. 
הובלה במסד הידע הדרוש לפיתוח בר קיימא של הים בישראל, באזור ובעולם והתמודדות עם השינויים הרגיונליים 
והגלובליים, והובלה בפיתוחים של טכנולוגיות ימיות במגוון רחב של תחומים. זאת על ידי פיתוח מחקר ימי יורד ים 

ם הפתוח, וביצוע ניסויים ימיים משמעותיים, כשהם מגובים מתקדם, הכולל עבודה באזורי הים השונים, ובפרט בי
 באנליזות חדשניות ופיתוחים טכנולוגיים.
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 תאוצה בתחום מדעי הים, מחקרים ביפים בשלל הרובדים מרמת המערכת ועד רמת הפרט

 מכון מחקר בין אוניברסיטאי בים התיכון, עם מרכז צלילה וכלי שיט, בנוסף למעבדות.

קיים בחקר הים התיכון, הובלה בחקר הים של מדינת ישראל על פני מדינות סביב הים התיכון, העמקת הידע ה
 ובכך חיזוק המדינה בכלכלה, דרך מחקרים פורצי דרך בתחומי החקלאות הימית, הטכנולוגיות החדישות ועוד

I would like to understand the biogeochemical cycles in the EMS. to answer questions that are realted to 
the biological response and understand the system's ability to fix carbon 

 קידום שמירה על בעלי החיים באיזורנו, איכות המים ושמירת האקולוגיה במזרח הים התיכון.

My personal vision is too idealist. I dream of a day that we will be able to share our knowledge and data 
with the neighbor countries and we will be able to see the big word outside of the borders of Israel. It is 
always better to be able to research the source of the problem than the results of the problem and a lot 
of problems in the Israeli waters are coming from the south or the north usually with the sea currents, 
even if these are polluted water masses with plastics, or jellyfish masses. On the good side not only 
problems are traveling with the currents but also sediments, which are actually building the continental 
self of Israel and it would be more than amazing to be able to have access on actual data and research in 
deep the ways and routes of transport and so many other issues.   

increase in the field work (for example a lot more ship days etc) and in the collaboration with other 
researchers from abroad  

More academic positions, cruises, equipment and grants to promote the global questions and to 
establish an impressive knowledge on our seas (Med and the Gulf of Eilat) 

I would like to see better education for Israel's public about the harmful effects of micro plastics, as well 
as chemical pollution; research into historical human adaption to sea-level change utilized to inform 
decisions about future adaption to sea-level rise along Israel's coast 

A centralised major facility on the mediterranean that provides field support, laboratory, instructional, 
research, industrial (aquaculture, desalinisation development, high tech start ups), and public outreach.  
Major governmental increases in spending for new hires start up packages, mid-career 'booster' 
packages, and fully funded ship-days within grants to guarantee the maximisation of field equipment and 
facilities.  Open access datasets from regular monitoring and measurements (e.g. currents/tides/temps, 
etc.). Legal requirements for offshore development projects to have scientific monitoring and 
'chaperones' within academic sciences (non-profit) as well as giving access to the facilities.  For example, 
drill rigs having sensors and monitors on them that are planned and accessible to researchers.  Specialty 
laboratories that receive funding contingent on a plan for accessibility and affordability for local 
researchers.  Encouragement of offshore observation buoys and construction of a submerged 
observation station for multi-week underwater experiments and training.  

 ימית  מבין המובילים בעולם ברובוטיקה 

הייתי שמח לראות תוכניות לימודים מלאות גם בחיפה וגם באו"פ. הייתי שמח לראות אחוזי הרשמה גבוהים של 
 מידים חזקים.תל

Better conservation biology and research ethics tuition, to better round out the scientists we produce. 
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              The State of Marine Sciences in Israel: Thoughts and Vision 
                                                      Yossi Loya 

For the record: I am a Marine Ecology Professor (emeritus) at Tel Aviv University and a member of the 
Marine Sciences Steering Committee, nominated by the Israel Academy of Sciences. The thoughts, 

opinion, and vision stated below are solely my own. They stem from many years of scientific activity, 
mainly in coral-reef ecology (>50 years), and from my close acquaintance with many fields of Marine 

Sciences and International Marine Institutions. In view of the preliminary discussions we have held and 
the ongoing debate on some of the issues discussed below, I present here my personal views for an open 

discussion among members of the Committee.  
 

What are the marine fields of research we should encourage for future support? 
                               "A jack of all trades is a master of none!" 

 
In a nutshell, I believe that we need to strengthen those established fields in marine research that 

currently demonstrate a proven international excellence, rather than recommend the establishment of 
fields that are at present lacking or the expansion of those that are poorly represented in Israel, both of 

which are also extremely costly. 
Although identifying the wide array of marine research fields that are missing in Israel or need 
strengthening – and consequently encouraging their support – is obviously a logical direction, 

recommending this could lead to channeling the majority of the future budget for Marine Sciences in 
Israel towards this direction.  

I believe and recommend that our focus should be on enhancing both those Israeli marine science fields 
with proven scientific excellence and those new and potentially promising fields that are affordable by 

Israeli standards, rather than exploring extremely costly directions. Thus, deep-sea research (discussed in 
our Committee), although undoubtedly an important field, would require an inflated budget that Israel 
simply cannot afford! Moreover, we have a limited scientific advantage in this field and the associated 

huge cost may not translate into cutting-edge research. The obvious consequences of such a 
recommendation would be dire! I am convinced that such an approach would competitively exclude the 

existing highly diverse and successful scientific fields in Israel, as well as endanger the training of new 
generations of marine scientists. 

Being a small country with obvious limited financial resources, we cannot compete scientifically in deep-
sea research with huge institutions such as the Woods-Hole Oceanographic Institute, Scripps Research 

Institute, or the like, which receive ongoing support from large and affluent countries (e.g. the G7 
countries and China). The infrastructure for deep-sea research (e.g. vessels, ship time, large ROVs and 

other extremely expensive equipment/items) should come from international collaborations of the 
Israeli researchers, rather than constituting a specific ("colored") Israeli budget.  

To reiterate: A jack of all trades is a master of none! Deep-sea research is indeed important and should 
continue, but since the budget is limited, it should not come at the expense of those established marine 

fields with recognized international excellence, and which require relatively modest budgets. I strongly 
believe that we should encourage and financially strengthen those specific research areas (to be 

identified by the Committee) in which the Israeli Marine Sciences can function and successfully compete 
on a global scale.   

 
Vision:  

Israel is a small country with limited financial abilities that can be directed towards higher education and 
scientific research. Nevertheless, Israeli science, as a whole, has significantly contributed to many 

scientific breakthroughs on a global scale (e.g., the relatively high number of Israeli Nobel Prize winners). 
Unfortunately, the Marine Sciences in Israel have not developed to what might be expected from this 

important field, due to both historical reasons and the attitude of the present-day decision-makers to the 
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Environmental Sciences as a whole. Unfortunately, the Ministry for Environmental Protection is among 
the government’s lowest-key offices. Despite the disadvantages we face, there is clear evidence of our 

international reputation for excellence in our field. This is largely due to the vision of those pioneers 
among the Israeli Marine Sciences community who established in the early 1960s the Interuniversity 

Institute for Marine Sciences in Eilat (IUI-Eilat). I consider the IUI-Eilat to be the finest example of Israel's 
international front-line scientific standing in Red Sea research; and, in short, as the "jewel-in-the-crown" 

of Marine Institutes in Israel. In contrast, the Mediterranean Sea along the Israeli coastline has been 
relatively poorly studied by the Israeli community of marine scientists. 

The Mediterranean’s biological uniqueness, strategic and economic importance to Israel, as well as the 
recent environmental issues echoed in the media (e.g. oil, gas, desalination plants, power plants, artificial 

islands, marinas, marine biotechnology –a source for new biologically active materials, marine 
agriculture, and marine trade increasing pollution hazards), are well recognized. Notably, the 

Mediterranean Sea is considered as a “European Sea” and throughout the FP5-7 programs, as well as 
HORIZON 2020, the Israeli East Mediterranean coast has played an increasing role in collaborative 

projects. This is also clearly demonstrated in the EU’s future multi-billion funding agendas. Establishing 
the long-overdue Mediterranean Inter-University Institute for Marine Sciences (MIUI), similar to the IUI-
Eilat, is both timely and imperative. It has solid scientific benefits, on both the national and international 

levels, as well as political ones. 
Based on my close association and knowledge of the IUI-activity since its establishment in 1968, I 

recommend that the administrative organization and all academic procedures of the MIUI will follow, in 
the main, those of the IUI-Eilat (details to be discussed in the Committee). One significant difference, 

however, to the protocol at the IUI-Eilat, is that the Scientific Director of MIUI will be elected/nominated 
on a rotation basis from among the universities in Israel (unlike the problematic situation in IUI-Eilat, in 

which the Director is exclusively from the Hebrew University, Jerusalem). Such an Institute should include 
tenured academic personnel from established institutes of higher education in Israel and graduate 

students who will receive their formal degrees from these institutes.  
An appropriate and steady annual budget is required in order to materialize this vision. The MIUI should 

be equipped with state-of-the-art equipment that will be available to all marine scientists in Israel (e.g. 
wet laboratories with running seawater tables and aquaria; isotopic and geochemical analysis lab, 

molecular lab, ROV, AUV, EM, Histology lab, etc.) to be identified and recommended by the Committee. 
On a national scale, such a central facility will be economically efficient as the expensive marine 

instruments and facilities will be shared among all universities and will not need to be purchased 
separately by individual scientists or schools (in contrast to the situation today). Furthermore, together 

with the IUI-Eilat, such an infrastructure will provide a solid platform for the training and education of 
future generations of Israeli marine scientists, and highlight the field of Marine Sciences in Israel in a 

significant, broader, and more influential way than its present status. 
For obvious reasons an ideal location for the MIUI is in Michmoret (i.e. a geographic location close to 

most of the universities and research institutes in Israel; an existing, newly-built modern marine research 
building and new laboratories; proximity to the sea, harbor, running sea-water facilities, etc.) I do not see 

this proposal as impeding the development of the IUI-Eilat. On the contrary: I believe that establishing 
the MIUI will highlight the Israeli Marine Sciences worldwide within a wider and more influential 

context.    
However, this proposal is conditional upon the continuation of Vatat's financial support to IUI-Eilat, 

which, in view of the IUI-Eilat’s proven excellence, should be increased! 
העמקת מחקרים משולבים של תחומים שונים במדעי הים, הגדלת מספר השמורות הימיות והסדרתן כחוק על מנת 

תקן בתחום מדעי הים, לשמור על הים, קידום תחום המחקר של מיקרוביולוגיה ימית, הגדלת משרות מחקר ב
 הגדלת תקציבי מחקר.

Colaboration between the academi  world and industry 

 שימור הסביבה הימית



 : תשובות לשאלות הפתוחות מהסקר   6.8נספח 
  :השאלל

 ?בעשור הקרוב מהו החזון שלך עבור תחום מדעי הים בישראל

What is your vision for the field of the marine sciences in Israel in the coming decade? 
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1. Increase of international cooperation 
2. Increase of research in open sea and shallow water (+ Lake Kinneret, Dead Sea) 

Israel will become an exporter of trained technical personnel in the field of seabed surveying.  

שיתופי פעולה בין הציבור והאקדמיה, הן בהנגשת ידע והסברה והן במחקר אזרחי; שיתוף פעולה בין הגורמים 
 שהסביבה הימית חשובה ותומכת בכולם.  דייגים, תעשיה, נמלים וכד' לבין האקדמיה, מתוך הבנה -השונים בים 

More long term measurements, central site for process studies, leading instrumentation development, 
regional center for education 

 חיבור המחקר הימי לצערכת החינוך מהגיל הרך ועד התיכון

 החזון שלי הוא כפול:
ראל למרכז בינלאומי במחקרי ים בהם יש למדינתנו יתרון גדול בזכות קירבתה למקומות/ימים )א( להפוך את יש

בהם ניתן לחקור תהליכים שאינם ניתנים להיחקר מבחינה לוגיסטית במקומות אחרים. כאן מדובר במחקרים 
ות הבלתי רגילה במפרץ אילת אשר ייחודו הפיסיקלי )הערבוב העמוק והסמיכות של השונית למים העמוקים( והקל

הן בשונית )המרוחקת עשרות עד מאות מטרים מהים( , הן בחוף, הן במעבדה, והן במים  IN SITUלביצוע מחקרים 

 דקות הפלגה מהחוף(  עושים אותו למקום אטרקטיבי ביותר למחוקרים.  10-15העמוקים )מרחק של 
 -הליכים)!( במערכות חופיות רדודות יחסית)ב( להקים בישראל מרכז הוראה בינלאומי למדעי הים בהתמקדות בת

 שם נמצא עיקר כוחנו המדעי ומומחיותנו.
במילים אחרות, הן בחזון המחקרי והן בחזון ההוראתי, שומה על מדינתנו מעוטת המשאבים להשקיע את אותם 

ניתן במקומות במחקר והוראה של תהליכים אותם אנו יכולים לבחון באופן שלא  -משאבים מצומצמים באופן מושכל 
אחרים בעולם, ולא לבזבז משאבים יקרים ביותר )לרכישה והפעלה( על כיוונים בהם מעולם לא נצליח להתחרות 

מדעית עם חוקים במדינות עתירות משאבים. לדוגמא, ההשקעה האדירה בספינת מחקר אשר עלות יום הפגה בה 

אשר עלות הפעלתו הינה אדירה, הרבה  ROVב היא שוות ערך למשכורת של שנה של סטודנט, או השקעה עצומה 

( הייתה טעות מצערת ביותר. זאת ISF, BSF, GIFמעבר ליכולת המימון על ידי מענקי מחקר זמינים לחוקר הישראלי )

 WOODSגם משום המיעוט הקיצוני של משתמשים צפויים )אם יצטרכו לשלם את העלות(  וגם משום שחוקרים מ 
HOLE  או מSCRIPPS מוסדות עשעירים באירופה יבצעו מחקרים פורצי דרך אשר ישאירו את חוקרי מדינתנו או מ

 הרחק מאחור )מבחינה מדעית(.
ברשותכם, אוסיף ואציין גם את נסיוני האישי:  בעבודת הדוקטוראט והפוסט כמו גם גם במחקרי הראשונים 

, צלילות ב ROVולל שימוש אינטנסיבי ב בישראל עסקתי בחקר הים העמוק )הרים תת ימיים ברחבי האוקיאנוס(, כ

ALVIN  ימי הפלגה על ספינות המחקר העיקריות של  200ולמעלה מUNOLS אוניברסיטאי המחזיק את -)אירגון בינ

ספינות המחקר של ארה"ב(. מהר מאד לאחר חזרתי ארצה עזבתי את אותם תחומי מחקר כי הבנתי שלא אוכל 
אמצעים העמדים לרשותי בישראל. לכן עברתי למחקרים ניסויים על להמשיך להיות תחרותי )מדעית( עם ה

תהליכים מרכזיים  במערכות רדודות יחסית )שונית האלמוגים( ועמודת המים במפרץ אילת. לאושרי הרב, אותה 
 החלטה לעזוב את המחקר היקר )מאד( של הים העמוק הוכיחה את עצמה באופן יוצא מן הכלל.    

 שמירה על הסביבה הימית והחופית

I believe international cooperation will continue to raise and the already excellent quality of marine 
Israeli Scientist will also improve, but please do not forget the students! It is not possible to conduct 

serious research with a 4KNIS grant another half-job time! 

 


