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הספרעל 

שלנוהספרבבתיהנלמדהואמדימעט,היםבנושאיהעולםבכלהמתפרסםהרבלמידעיחסית
הקורהאתלידיעתםלהביאחיוניצורךישולכן,מהמבוגריםיותרסקרנייםהםילדים.אלהבנושאים
צבירתוגםמחקרגםמקדישיםאנוזהולצורךבאזורהאדםוביישוביבעירשגובלתהטבעיתבסביבה

.לרשותנולעמודשעשוימידע

אתוהןהתלמידיםרמתאתהןשמכבדתברמהשנערךאף,בלבדלתלמידנועדלאבכללוהחומר
חלקולכן.המדובריםלנושאיםפרקיםראשימעיןהקצריםבפרקיםשיראהמדריך/המורהשצברהידע

או,המורהידיעלהרחבתם,התכניםהעתקתידיעלהן,ישירותלתלמידיםמוגשלהיותיוכללפחות
*לבןברקעמסגרותבאמצעותהמידעימהטקסטייבדלואלהתכנים.עצמאיתקריאה

גוףשללחופושוכנתהיאשכמותםאף,ונהריהחיפה,אשקלון,אשדודכמו,חוףעירעודאיננהאילת
בעיקרבולשהותומרבים,היםאתאוהביםמכרינוכלוכמעטאתם,אנו.יםשקרוי,הזההענקהמים

.השמששלהחזקהוהקרינההחוףעומסעלמקליםהמיםוקרירותהיםרוחכאשר,החמותבעונות
,הזאתבייחודיותומחשבהזמןלהשקיעלהםגורמתהיםעםשהיכרותםאלההםרביםלאאך

,היבשתייםוהצמחיםהחייםבעליולרובלאדם.הרטוביםהמיםלבין,היבשההיבשתביןוההבדלים
המיםלשוכנישנחשביםמיאתולהכירעומקיואללצלול,בוולשחותלהיכנסואתגר,מכשולהםהמים

.היםיצוריושארהדגים,הקבועים

לצוד,שמעבריווארצותליבשותלמרחקיםלהגיעכדיאו,ולנצלוהיםאללבואהאדםבניהחלומאז
גברה,אחריםערךוחומריאחריםודלקיםגז,מלחכמומחצביםממנולהפיקאו,כמזוןיצוריואתולדוג

העולםתושבילמיליארדימזוןדילספקכדיחשובזהניצול.תכונותיוועלאותווללמודלהכירהמגמה
.כאחדוחיותאדםבני–

המדבריות,היבשהכמוממששהיםלמדיםאנוכיום,סופי-כאיןהיםאתראוהאדםבניבעבראם
סובלים,חשבונםעלבאהאדםבניבאוכלוסיותוהגידול,ופגיעיםמוגבלים,שבהםהעדויערות

.הגנהגםרביםובמקריםהתייחסותנוודורשים

נודעושלאיבשותוגילושניםמאותלפניכברליםיצאוהארצותמגליאמנם.יחסיתצעירהיםחקר
ולצלולליםלהיכנסהמתאימיםהכליםשיימצאועדהמתיןהימיוהצומחהחיעולםחקר,לכןקודם

.היםעולםאתלפרטיולהכירכדילמעמקיו

ואירועיםמצוקותנוכחהשניםעםשגובר,כמותומאיןחשובמקוםהיםחקרתופסהחייםבמדעי
.והזנחהיתרבניצולהאנושותאשמהשבחלקםאקלימיים

חלק.הביולוגיהמגווןשנקראמהשלהמהותבעצםשהוא,המיניםמגווןנושאמאדיודגשהזהבספר
גםספקבלישהוא,השוניםהיםיצורישלהדמוגרפיומצבםלמספרםנתייחסבושיכללובתכניםניכר

הסובביםהאדםיישוביאוהעיר–האורבניתלסביבהוגםוהאקלימיתהגיאוגרפית–הטבעיתלסביבה
גרמוהסביבתייםשהשינוייםאלהאתנשכחולא,באזורשחימיאתהזדמנותבכלנזכירכןעל.אותה

.במגוונםויותרבכמותהן,פחיתתםאולהיעלמותם

ר"דשלהיםמדריכיהאינטרנטיהאתרהואבאילתהמיניםמגווןלהכרתהעיקרייםהמקורותאחד
ודווחושנצפווצמחיםחייםבעלימיני2000-מלמעלהבתמונותובעקרבטקסטמתועדיםבודפני

.מקומיתיעודהאפשרבמידתמהווהוהואdafni.comבכתובתתגיעואליהם.אילתבמפרץ

המקובליםמיוןאתריבאמצעותהאפשרככלמעודכניםהחייםובעליהצמחיםשלהמדעייםהשמות
כללשלתמונותכוללמזהיםופרטיםהשמותאתמתאר(לעילהקישור)מקווןמדריך.המדעיבעולם

.אילתבמפרץהנמצאיםימייםוצמחיםימייםחוליותחסרי,חולייתנים,חייםבעלי

ישראלארץשלוהצומחהחיהאנציקלופדיהשל4כרךשימשחוליותחסרישלהעברייםלשמות
ונרשמומקובליםאלהשמות.הטבעלהגנת'החבבהוצאת,1983בשנתלאורשיצאאלון.עבעריכת

.ל"הנהאנציקלופדיהשל9כרךשימשהימייםהצמחיםלשמות.עברייםלשמותהאקדמיהידיעל
לכתובתואחרותלשוניותהערותלהעירמותר.אמיתיבזמןהאפשרבמידתנעשיםעתידייםשינויים

jdafni@gmail.com.

לקסיקוןבהמופיעההחייםבעלירשימתפיעלהםחוליותובעלידגיםשלוהעברייםהמדעייםהשמות
ללשוןהאקדמיהשללשמותהוועדהשלוהמילון,דורמנחםר"דידיעלשנכתב,לזואולוגיהדביר

אתרים.שנה30מזהfishbase.orgמשמשדגיםשלמדעייםלשמותמוסמךאינטרנטאתר.העברית
WoRMS-Worldהבינלאומיהאתראך,אחריםים-ליצוריהוקמודומים Register of Marine Species

.(39'עמ)–מדעייםבשמותנכוןשימושעל).נחשבסמכא-ברהואתמידשמעודכן
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עצמיתלעבודהמשימותמשולבותזהבספר,בהוצאתנואחריםמספריםלהבדיל:הערה*

ובתוכן,לבןרקעעםשםמופיעלעבודההמנחההטקסטוכןכותרת.בביתאובחוף–

החינוכיבתחוםתוצאותממנולהפיקהמנסיםומדריכיםמחנכים.@הסימןעםהעניינים

מיידיתיתוקנוהספרשלהאינטרנטיהאופישבשלבונותהערותלהעירבזאתמוזמנים

.הרלוונטיותפיעלוישולבו



?ליבשהיםביןמה
מהןמעטשלאתשובותהרבהלהישאך,בקלותעליהיענהילדשכלטיפשיתשאלהלכאורה

שפתועלהגרים,שאנוהיאשליהמוצאנקודת.מכוונתודיסאינפורמציהטפלותמאמונותנובעות

גאיםלהיותלנומותרומדועהאזורשליחודומהלנושיסבירמידעלבסיסראויים,יםשל

.זובהשתייכות

משתכנעיםאו,הדתיותוהאמונותהמסורתפיעל,המסורתיבמובןבבריאהמאמיניםאנואםבין

ספקאין,האבולוציהקרי,ההדרגתיתההתפתחותבתורתהתומכיםהמדעניםשלבדבריהם

ולהסבירלהביןהניסיונות.האדםלבריאתשקדמוהאירועיםשלרובםרובהתרחשוהיםשבחוף

מחקרים.בראשיתספרדפיעלבחלקםורשומים,התיכוןבמזרחהחלו'הבריאה'אירועיאת

רוב.באזורנואחריםעמיםשלאגדותאובכתביםנזכריםדומיםבריאהשסיפורימגליםמודרניים

מאזשניםמיליארדכחצי,שניםמיליארד4-כלפנישלפיו,לתסריטהוכחותמוצאיםהמדענים

ופגיעותגעשמההתפרצויותגופריתתרכובותומרובהחמצןרוויאווירבעלהארץכדורהיה,נוצר

המרקבשםהמכונהזובתקופההארץכדורשלבאוקיינוסיםהמימיתהתמיסה.מהחללגופיםשל

שנדרשההאנרגיהאתסיפקובימינומאשרבהרבהתדיריםאזשהיו,ברקיםכאשר,הקדום

שמהםהחומריםאתוחמצןפחמן,חנקןכמו,הקדוםבמרקנפוציםשהיוהדוממיםמיסודותלייצר

.החייםהתהוו

והוא,עצמילשכפולמידעולשאתעצמואתלשכפליכולתבעלהואאלהחומריםשלאחדסוג

היצוריםכיידועכיום.שבעולמנווהצמחיםהחייםבבעלילדורמדורשעובר,התורשתיהמידע

"שלטו"אלה.תאיים-חדהיו,שניםמיליארד4-כלפני,הארץ-כדורפניעלשנוצרוהראשונים

.מיקרוסקופיותהיושכולןשונותלקבוצותוהתפצלוהתרבוהםבהם,שניםמיליארדיבעולם

,תא-גרעיןשהכילו,יותרמורכביםתאיםנוצרו,הראשוןהתאהתפתחותלאחרשניםכמיליארד

,הזאתהארוכההתקופהבסוף.האחרותהקבוצותרובהתפצלוומהם,בימינוגםקיימיםשכמותו

הפוטוסינתזהתהליךאתלבצעהיכולתולהם,צמחיםכיוםשנקראיםלאלההחיידקיםהתפצלו
חלבוניםכמו,לאורגנייםופחמןחנקןכמויסודות–אורגניים-לאחומריםהופךשהואלכלשכידוע

עדבהדרגהשעלההאווירמתכולת21%-כ,שריכוזוחמצןלאווירומשחררים,למיניהםוסוכרים

.לנשימהאוויר,כמוהומאיןחיונילחומרהפךשבימינו

המפותחיםוהצמחיםהחייםבעליהופיעו,שניםמיליון10-כבמשך,שנהמיליארדכחצילפני

ועוד)בימינווהצומחהחיקבוצותכלהתפתחומהאחרונים.תאיים-רבככולםרובםשהיו,יותר

מהצטברותתוצאההיאזואבולוציוניתהתפתחותכימציעאחדהסבר.(מאזשנכחדורבים

,היבשהאתליישבופטריותצמחיםעלויותרמאוחר.הצמחיםפעילותבשלבאטמוספרההחמצן

.נוספיםחוליותחסריחיים-ובעליהרגלייםפרוקיהתפתחושמהןתולעיםהצטרפוואליהם

מיליון300-כלפני,חיים-דוהתפתחושמהם,הדגיםשבהם,הגבמיתרבעליהופיעובאוקיינוסים

.שנהמיליון200לפניראשוניםיונקיםהתפתחושמחלקםזוחליםהתפתחוחיים-מהדו.שנים

עם.שניםמיליון100לפניהעופותהתפתחושמחלקםדינוזאוריםגםהתפתחומהזוחלים

אבותיהםלזהדומהמורפולוגימבנהבעלי,הקטניםהמשיכו,הגדוליםהיצוריםהתפתחות

תנאי.מאזששרדותאיים-החדצאצאיהםכיוםהחייםהיצוריםשלכשרובםלהתקייםהקדומים

האקלימיותוהתמורותשהיובש,יותרקדומיםיצוריםקבוצותשלשרידותםאתאפשרוביםהחיים

הצבים)זוחליםכמויבשתיותקבוצותכמה,לעומתם.למיםמחוץאללעלותמהםמנעוביבשה

להחזירהצליחולאאלה.היבשתייםוהמיםהיםאלחזרו(ודומיהםהלוויתנים)ויונקים(למשל

בחלקוומקוצרמעובד).לנשוםכדיהמיםלפניעוליםהםימינוועד,במיםהנשימהאתלעצמם

(עבריתויקיפדיהמאנציקלופדיההחייםמוצאמ

תא-גרעיןבעליהיצוריםשלהאבולוציה

,למדיציוריהתפתחותיכאילןכאןמתוארת

ובהמשךוהספוגים,תאיים-החדשבתחתיתו

הרגלייםפרוקישלהגדולותהחיקבוצות

וקווציאיצטלניםשלוהענף,מחדוהתולעים

לפסגתעדהחולייתניםהתפתחומהםעור

חינוכיביולוגיאתר:מקור.והאדםהיונקים

.(אינטרנט)"ניוטוןשלהתפוח":מבריטניה

שליותרשלמהגירסההעלינולדףמעבר

ציוןעם"החייםעץ"בהנכללותהקבוצות

אלהוגםסוף-ביםבימינוהחייםלאלהמיוחד

.מאובניםבצורתאותםשמוצאים

4
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?  לראות את התמונה הכלליתמדוע חשוב 
ללמודצריךכולםאתלהכירשרקכאלהמהם,המיניםעושראתמגלהביםהחייםהיצוריםמחקר

תורתפישעל,כרצףוהחיהצומחקבוצותכלאתיחדהמצרףגרפימושגהואהחייםעץ.והרבה

.כיוםלנושמוכרלמכלולעדוהעידניםהשניםברבותוהתפצלושהתפתחותאיים-בחדמקורוהאבולוציה

,הטרילוביטים–שהותירוהמאובניםבזכותבעיקראותםמכיריםשאנוקבוצותכמהנחסירלא

,(אילתהריבספרנוראו)קודמיםמעידניםכמאובניםהיתרביןלנומוכריםהם)האמוניטים,הרודיסטים

וגם,ביבשהלחייםועברוביםשהתפתחווקבוצותמינים,פחותולא,הנוכחיביםלהתקייםשרדולאאך

.ליםוחזרוביבשהחיו,להיפך

התפתחותיקשרלשערהיהיכולהאנושיהדמיוןשרקליצוריםהדגיםביןזיקהשקיימתמקרהזהאין

במסגרת)"פהמאחירי".הדרוויניסטיהעיקרוןפיעלשעוצב,זהכהחייםלעץלאחדםואף,ביניהם

-ים-כוכבי,ים-קיפודי-העורקווציאתשכוללתיצוריםקבוצתהיא(העליונההימניתבפינהמקווקוות

שהתפתחהשלדניצנילראשונההופיעושבהםהאצטלניים-הדגיםלביןבינןהמקשרתהחולייהאתוגם

.צמרתואתמהוויםבעוונותינו,שאנו,באבולוציה
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...חופים הם לפעמים–' חלק א

עולמותאלה.המיםועולםהיבשהעולם–עולמותשניביןמטפוריגבולהוא,היםחוף

צפויבמיםעצמושישקיע,מהאווירחמצןהנושם,יבשתייצור.לאדםלפחות-מנוגדים

,המיםמתוךלנשימתוהחמצןאתששואב,ימייצורואילו.קצרזמןבתוךמחנקשימות
רקאךאחריםוגזיםחמצןמעביריםהזימים–שלוהנשימהאברישכןמהרהעדיתייבש

לאהואשלכאורההזההגבול,זאתובכל.עצמהסיבהמאותהוימות-לחיםבהיותם

אלה,בימייםנתחילאם:העולמותבשנילחיותשלמדוסגולהיחידיידיעלנפרץ,עביר

עמידהלעצמםוסיגלובהנאחזים,במיםזמניתשטבולההצרההרצועהאלנצמדים

כמה.בפניוגופםמערכותאתאוטמיםכשהם,יובשבתנאיארוכותשעותשלבשהות

חמצןלספיגתלהםהמשמש,העורבאמצעותלנשימהלהתרגלהצליחואפילומהם

להתקייםיותרקשהלהם,אנושבניכולל,ליבשתיים.לחשיישארבתנאיכמובן,מהאוויר

כמובןקורהליבשהמהיםהמעבר.במיםמתמלאותכשריאותיהםנפסקתנשימתם.במים

.לעילהנזכריםהאבולוציונייםהאירועיםזירתהיהומעולםשמאז,בחוף

עללזחולוהחלהחוףאלהמיםמן,במינומיוחד,אחדדגהגיחשניםמיליוני375לפני

שרידיונתגלושבהקנדהמצפון,אסקימואישם)טיקטליקאותומכנים.הרךהחול

ההתפתחותאתהחלשהואמעריך,שובין.נ,מאובניואתשגילההחוקר.(לראשונה

מאוחרהתפתחושמהם(וסלמנדרותצפרדעים)חיים-הדולכיווןממושכתאךהאיטית

,שכתבהמרתקהספראתלקרואכדאי.והיונקיםהעופות,הגדוליםהזוחליםיותר
ואנו–היונקיםעובריכימוכיחהואבו."ספריםידיעות"בהוצאתשבתוכנוהדגהנקרא

שעברנוהארוכהההתפתחותיתהדרךוכי,הדגיםשלמאלהמאדשוניםאינם–בכללם

מיליוניבמהלך.לקריאהמומלץ.לידתוטרםיונקיםשלעוברשעוברבשינוייםניכרת

220-כולפני'ליםהתגעגעו',הצבים,מהדגיםשהתפתחוהזוחליםראשוני,מאזשנים

מהאווירבחמצןמהתלותהשתחררולאעדייןאך,ים-לצביוהפכו,ליםירדושניםמיליוני

האווירמנתאתולבלועמהמיםראשםאתלהוציאדקותכמהמדינאלציםוהםלנשימה

הים-צבותמטילותהביציםאת.ביבשהעדייןתלוייםהםברבייתםגם.להםהחיונית

במקביל.היםאלוירוצוהצבוניםמהםשיבקעוכדי,החםבחולטמונות,למיםמחוץ

,יבשתןהמהםאחד.למיםמחוץזמנםרובאתהמבליםמודרנייםים-דגיגםהתפתחו

ומין,שבחוףהמנגרוביםעציעלמטפסשאף,הטרופייםובאוקיינוסיםסוף-יםבדרוםהחי

הואוכשיוטרדהרטוביםהסלעיםעלזמנורובאתמבלה,זנקןה,אצלנוהמצוי,אחר

.שכןסלעאלמהירלריחוףמזנק

ביןהגומליןויחסיהחייםדפוסיעוצבושבו'המשחקיםמגרש'הואהחוף,אחרתאוכך

.דורכיםאתםקדושהקרקעעלכי'נעליכםשלו',אליובבואכם.העולמותשני

לוין.מ,דפני.י,ויקיפדיה,שובין.ג:צילומים.ים-וצבזנקן,יבשתן,טיקטליק:בתמונות
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סוף ומפרץ אילת-כיצד נוצרו ים

אחדמיםבגוףששינוייםמכאן.ים-מצריבאמצעות,לזהזהמחובריםהפתוחיםהימיםכל

שלקצהובקצהנמצאתאילת.רבבמרחקואף,אחרמיםגוףעלובעקיפיןישירותלהשפיעיכולים

האירועיםעלאותולדותיועלמעטלאלנומגלההמפהעלאחדמבט.אילתמפרץבצפון,סוף-ים

שאנוהגיאולוגימהבקעחלקהנוסוף-שיםהכוליודעיםכיום.וטבעוצורתואתועיצבובושחלו

לפיארוכההיסטוריהמסתתרתשמאחוריושםרקזהואך,"אפריקניהסוריהשבר"בשםמכנים

זוהיסטוריהבקצרהנסקור.הגיאולוגייםהזמניםבטווחילמדיקצרהאך,האנושיותהמידהאמות

.המפרץבמעמקישמסתתרלמהאחראיםהםבמהלהביןוננסהבהשחלוואירועים

אחדיבשתילוחשלשבריםהם(הערביהאיחציכיום)הערביתהיבשת-ותתאפריקהיבשות

קטןמזהזהסוף-יםבקעשלחלקיוהתרחקותקצב.שניםמיליוני35-כלפניוהתפצלשנבקע

אתבכךנסביר,שחלפובשניםזהקצבנכפילאםאך,בשנהמ"ס5-3–בולהבחיןמיכולתנו

עדות.סוף-יםשלרוחבושהוא,והערביהאפריקניהחוףביןשנפערמ"ק300-כשלהמרחק

והמערבייםהמזרחייםשהחופיםנגלהבמפהנביטאם.החופיםשבצורתהדמיוןהיאמסייעת

.ממולביבשהלשקעיםתואמותבליטותבהםונותרו,מזהזהנקרעוכאילו,לאלהאלהמתאימים

בעודשרק,אוקיינוסלהיווצרותהתחלתישלבהואסוף-יםשלהטקטוניהבקעהגיאולוגיםלדעת

בולטהכי.לצדדיםשלוחותלוישהגיאולוגייםהבקעיםכרוב.גודלולשיאאולייגיעשניםמיליוני

שבבקעבעוד.המלחיםבקע,י"ואסיניולוחערבלוחביןומפריד,מזרחבצפוןשנוצרהבקעהוא

אופקיתתזוזהשניםמיליוני20-כלפניהחלההמלחיםבבקע,מזהזההחופיםהתרחקוסוף-ים

מרכזו,האחרוןשהבקעבוודאיתבינושמופיעל.מערב-דרוםמזרח-צפוןבכיוון,מ"ק105של

זותזוזה.אילתבמפרץודרומוהירדןעמקשלאורכוולכלהערבהבבקעתהמשכו,המלחבים

אלההיבשהעלואילובעומקםבולטיםהםשבמפרץ,עמוקותמשנהבקעותלהיווצרותגורמת

.(הערבה,הירדןעמק)האורךבקעותאו(המלחויםהכנרת)אגמים

8

(1995)מרקו.שפיעל.ומפרציוסוף-יםבהיווצרותשלביםארבעה
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..ים בעומק מה-ומדשאות עשבי,  חוף  סלעי בתחום הכרית, תחום הכרית–בתי גידול חופיים : בתמונות

8

על  -חוף אילת במבט
זההיהתחילה.האחרוניםבדורותומפרציוסוף-יםהיווצרותשלביאתממחישהאיור

מכיווןלבקעהים-מיפרצובהמשך.טרופיוצומחחיועולםסוואנותשבו,יבשתישברעמק

האוקיינוסומימיהזההקשרניתקיותרמאוחראך,קדוםסוף-יםשיצרו,התיכוןהים

עמוקסוף-ים,גיאולוגיבקעעלשנוצרליםכיאות.טרופיליםוהפכוהומדרוםנכנסוההודי

-כרוחבו,צרהוא,מנדבאל-באבבמצר,לאוקיינוסמוצאו.'מ3,500-למגיעעומקו.מאד

',סוף-יםמיני'הואאילתמפרץ.'מ130עלעולהאינושעומקו,רדודמפתןולומ"ק25

אילתמפרץבמוצא,טיראןמצרישלעומקם.'מ1860עומקואךמ"ק20-מקטןשרוחבו

בקביעתרבהחשיבותאלהלתכונותכינראהבהמשך.'מ250-כ,יחסיתרדוד,סוף-לים

.היםשלאופיו

בטופוגרפיה.בסינינויבהבקרבת,באמצעו'מ1860-למגיעאילתמפרץשלעומקו

לחלקנוהגים,כללית."סופוועדסוף-מיםאילתמפרץ"הספרעסקבמעמקיוימית-התת

הנדחףיבשתילוחשביןהמגעלאורךהמתפתחים,פורציםחופיםלבעולםהחופיםאת

התרחקותעקבהנוצרליםהאופייניים,עוקביםחופיםו,בוהפוגשימיהלוחלביןקדימה

בוניכרתשאיןהגם,האחרוןהסוגעלנמנהאילתחוף.שלנוכזה,יבשתייםלוחות

(בתמונההמופיע)ובעקבהבאילתהגובלהמפרץבקטע.מזהזההלוחותהתרחקות

שלמחקרשמאפשרמה,הישראלימהחוףקילומטרים3במרחק'מ700-לעומקומגיע

הטופוגרפיהאתמציגהממדית-התלתהמפה.ביבשההנמצאהמחקרמבסיסעמוקים

המבוססתממדית-תלתבהדמיהמציגההיאהיםאתואילו,והחוףההריםרכסי,החופית

רדודהואהמפרץשלהצפונישהחוףבעוד.(בהמשךראו)היפסומטריותמדידותעל

עמוקהלתהוםהגולשותצרותומדרגותמאדתלולהחוף,בעיקר,במזרח,מתוןושיפועו

העתקימערכתשלהתוצאה,יותררחבהחוף,ודרומהשלמהנחלמשפךהדרומיבחוף

משוטחותמדרגותעלמדווחיםצוללים.הערבהבדרוםגםנראותשעקבותיה,אורך

.'מ40-60-ו20',מ4-5שלבעומקים



אילתמפרץעםראשונההכרות

ההרמראש.צפחותהרלמרומימעפיללאילתהבאיםספרביתתלמידישלטיולכלכמעט

מגווןאתלהציגהזדמנותגםמהווההואמרהיבלהיותושמעברנוףתמונתבפניהםנפרשת

היחידנמלהעקבההעיראתלראותאפשרההרמראש.למבקרמציעבאילתשטיולהנושאים

משתרעתהחוףבהמשך,מזרח-מדרום;ממזרחעליההסוגראדוםהריורכס,ירדןמדינתשל

נושקומדרום,מדרוםבירדןוגובלתערביבשת-תתשלמרכזהאתשתופסתמדינה,סעודיה

מזרח-בצפוןוהמשכה(סיני)באסיהשטחהשמיעוטמדינה,למצרים,סיניבגבולצפחותהר

נטייהבעלמדריך.הארצותארבעמצפהלשםשזכהזהייחודיגבולותמפגש.אפריקהיבשת

את,אילתמפרץראשאתהמקיפיםוהרכסיםהפסגותאתתלמידיובפנייציג,הדומםלטבע

,הגיאולוגיסוף-יםבקעשלתפקידואתגםוימחיש,אילתהרישלוהעשירהצבעוניהמסלע

ונטייהידעבעל,אחרמדריך.אילתמפרץאתלתוכווהביאהדומםהנוףמרכיביאתשערבב

בנדידתשנהמדיהמקוםבשמיהחולפותהציפוריםהמוניאתיזכירהיבשתיתלביולוגיה

כאןעבראשר,באפריקהולידתושהורתו,הקדמוןהאדםאתגםואולי,האביביתהעופות

שיירותדרךעליספרהיסטוריתשנטייתומדריך.ואסיהאירופהרחביבכללהתפשטבדרכו

שקודם,ואתיופיהערב-דרוםלעברופניההמפרץאתחוצה,ההרלמרגלותשעוברתהחוגגים

בעקבותיהם.הרומיהכיבושבעתישראלמארץגירושםעםהיהודיםהפליטיםאתשמשהלכן

שלטונםאתופרשומערבשיצאוהמוסלמיםהכובשים,יותרומאוחרהנבטייםהסוחריםהלכו

ההרלמרגלותשממשמהעובדהיתעלמולאאלהגםאלה.כולווהמזרחאירופהדרוםעל

שלוהצומחהחיאתלמפתננושהביאהים,סוף-יםשלהצפוניקצהושהנוהמפרץמסתיים

.הטרופייםהאוקיינוסים

מסעיכמו,מיתולוגיות-היסטוריותבהתרחשויותלהיזכרגםתוכלו,דרורלדמיונכםתתנואם

-נמלעירכאןיסדך"התנשלדברי,המלךשלמהשלמשלחות,כאןשעברובמדברישראלבני
לפי–לארצהוחזרהלירושליםלרגלשעלתה,שבאמלכתשלביקורהבדברומה.גברעציון

שלמהצאצאילשושלתהראשוןהמלךשיהיהמיכשבבטנה-באתיופיהעםמסורות

מלחמהכאןשניהלו,והמוסלמיםהצלבניםאתגםנשכחולא,באתיופיהשמלכו"(סולומונית"ה)

.המפרץובמימיסיניבשחפרעהבאי,אילתשלבנמלהשליטהעל

בודדיםנוודיםרקאשר,בעולםהמיםבגופיהנידחיםאחדהיהשנהמאתייםלפנישעודלמרות

בתחומיםבמחקרים'חמות'ההנקודותלאחתכיוםלהיחשביכולאילתמפרץ,חופיואתפקדו

בעקבות,20-ההמאהובראשית19-ההמאהבסוףפוליטיותהתרחשויות.כאןשנזכרו

ואוכלוסיותשבטיםביןהתיכוןהמזרחאתחילקו,מנית'העותהאימפריהשלהתמוטטותה

ליהודיםגםהבטיחו,הארץחלוקתעלם"האווהחלטת,1917בנובמברבלפורהצהרת.שונות

האחרוןהצבאיהאירוע,1949,ט"תשבאדרא"בי,"עובדהמבצע"בשמומשההבטחה,מולדת

."הדיודגל"בהנפת,אילתחוףעלשהסתיים,שלנוהעצמאותמלחמתשל

הרבהחשוביםשבוהטבעוערכי,באורכומצומצםמאדאילתחוף,בהמשךשנבררמסיבות

שלרוב,העירתושבילטובתאחראוזהנושאלפתחונימוקים,כלכלייםטיעוניםמכליותר

נעבור,המצורפותבתמונותשמתוארת,זומנקודה.הצלחנולאמדועבתירוציםמתחלפים

גםנדון.הכחוליםהמיםלפנימתחתשחבוייםימי-התתהנוףמכמניעל,החופיםאתונסקור

שהשרביטכדי,אומץבמשנהאלהבמכמניםלנהוגעלינו,המחברשלהמשוחדתלדעתו,כיצד

אלהשלההסבריםאתלקבלשיצטרךזהיהיהשהואלדוריעבורהזההשליחיםבמרוץ

.וכשלועליולשמורהיושאמורים

לאצלם.המפרץבמימיראשונהטבילה;פרי.מ:צילם.המאולתרהדיודגלאתמניפים:בתמונות
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קיצוניותסביבותביןכמעברהחוף

מאפייניםבשלושהלאפיינוניתן.וימיתיבשתית–קיצוניותסביבותשתיביןמעברכאזורמוגדרחוף

התמידיתהרטיבותלביןבינווהמעבראותושחובקהיבשתילאקליםמזיקתוהנובעהיובשבמידת(1)
שביןהגומליןביחסי(3)-ו;אותוהמרפדהמצעאוהמסלעסוג,שיפועו–החוףבצורת(2);היםמישל

ומידתהזרמים,הגליםהלמות–אותםהמפעילותוהאנרגיותשבקרקעיתוהמוצקהוהתשתיתהים

איטום,מהיובשבריחה)במקוםלהתקייםשרוצהמיידיעלשמופעליםהאמצעיםלבין,ההרטבה

.החייםסביבתאתחולקהואשעימם"שכנים"הומהותטיב,וכמובןלמצעזמניתאותמידיתוהיצמדות

שמותלהםלהמציא,מגירותאובמחלקות,ומסמכיםחפציםלארגן,אנושיתנטייהזוהי),נוחיותמטעמי

,רכיםחופיםלשלנווהחוף,בכללהחופיםאתמחלקיםאנו(אליהםהגישהלנוחיותזאתוכל,ותאורים

והןהחוףמצדהןתלולמדרוןלהיותיכולהחוף.סלעייםוחופיםטיןאובחולכללבדרךשמרופדים

.במיםמהזמןלמשךאותמידמכוסים,רדודיםממשטחיםמורכבלהיותאוהמיםבתוך

גם.בסערותאובנחליםלמקוםשיובאוחולאואבניםשברי,הטבעיהסלעלהיותיכולהחוףריפוד
ביצוריםשמקורואורגניאולמשלמינרליגיר–אבןמלכדבאמצעותמלוכדיםלהיותיכוליםהאחרונים

שלוכדחוללעתיםשהואחוף-בסלעמרוצףהחוףלעתים.אצותאורכיכות,תולעים,אלמוגים–חיים

.היםמפלסירידתבעקבותשנחשפואלמוגיםשוניתשרידיאו,בגיר

שלימיות-תתמדשאותאו,חולמשטחיהןשלעתיםמשוטחותלגונותביןמבחיניםאנוהמיםבתוך
גיראצות,וחלזונותצדפות,אלמוגים,ים-בלוטי–גירצובריישיביםחיים-בעלי.ים-עשביאואצות

בוניבעצמםלהוותכדיעד,סלעים,פניועלמפוזריםאובתחתיתוישאםרקחוליבחוףמתפתחים

במים.מאובנותשוניותיוצריםמהיםהיחשפםאוהתכסותם,במותם.לנצחחייםלאהאחרונים.שונית

.ימיות-תתוטרסותחוףמדרגותיוצריםהם

צפוןשלרדודים-החולייםהחופיםכינדגישכאן.הראשוןבספרלתארהיטבנוהאלמוגיםשוניתאת

אתנושאיםלחוףהבאיםרובשעינימהשוניתמאדשונהשלעתים,מיוחדתחייםסביבתמהוויםהמפרץ

-עשביביןהמבלים,דגיםלהרבה"מדגרה"מהווההזהשהשטחלנוגילומחקריםכמה.אליהעיניהם

.הפתוחיםלמיםאו,השוניתלאזוריפולשיםמכןלאחרורק,הצעירגילםאתהים

ניכרוגיווןריבוייש,סוף-יםשפתעלישראלמדינתשבידיהחוףרצועתקוצראוהזעוםלגודלהיחסית

להבחיןיכול"שנירקול"באובצלילהלמיםשנכנסמי.ימייםיצוריםידיעלהמאוכלסות,חייםסביבותשל

,טיניתאוחוליתלגונה,אבןבחלוקימרופדחוף,סלעיםמצעשלרדודשיפועביןמהיריםבמעברים

.התהוותשלשונהוהיסטוריההשוניםעומקיםהמאפיינותחייםסביבות-ים-עשבימדשאותאושונית

מיניםאלפיכמהסופריםאנוהכלובסךבההחייםהיצוריםבמגווןמהאחרותנבדלתכזאתסביבהכל

.מזומנותלעתיםמתגליםאומסוימותבעונותמופיעיםמהם,בחופינושחייםימייםחיים-בעלישל

אילתובחוףבכללאילתבמפרץוהצמחיםהחייםבעלימיניאתעשוריםכמהמזהמתעדזהספרכותב

במיניםעשיר,מקומימידעלבסיסהמצטבר,רבידעמספקיםימיטבעוחובביצולליםעשרות.בפרט

שהכרתםיצוריםאותםעלהמצלמהאתלמקדחובהאך,הכתבעלכולםאתלהעלותסיכויאין.ובמגוון

.לעצבוהפועליםוהכוחותהגורמיםאתולהביןהזההעשירהעולםאתלהכירשרוצהמילכלחובההיא

מביניהםהרביעישזהו,אילתלחוף"יעלה"הוצאתספרישלמטרתםזוהי

אנושיתפעילותשלמוקדלהיותהפך,הארץכדורפניעלהנידחותהפינותאחתבעברו,אילתמפרץ

במנהרהכנסיעה,שייך-א-שרםועדמאילת,המפרץלאורךליליתנסיעההיתהפעםאם.אינטנסיבית

עלכברמדבריםשבהלרמהעד,הדרךכללאורךאותךמלוויםרצופיםמלאכותייםאורותכיום,אפלה

בזמנושהעלינו,המצורפתהתווית.הטבעיתהפינהאתסגרה"קידמה"שההוכחה,"באורזיהום"

.רלוונטיתעדייןהכתובתאך,מתחלפיםהאיומים.אילתמפרץראשעלהדגיםחוותהשתלטותלמניעת
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סוגי התשתית הימית והחופית במפרץ אילתמפת

Google earth, ארץ-גוגל: מקור המפה

11

חופי אילת וצפון המפרץ  –' חלק ב

בזכות,אילתמפרץלפיההצעההועלתה*המפרץשלהישראליבחוףשנערכוסביבתייםבסקרים

"בנק"ו"משתלה","חיהמעבדה"להוותיוכל,הגלובליתההתחממותנזקימפניהיחסיתהחסינות

באוקיינוסיםעתידיותפגיעותלשקםהביולוגיםלרשותשיעמדוימייםחייםובעליצמחיםשל

חשיבותלהשאיןסביבהאילתבחוףאין,אקולוגית-ביולוגיתמבטמנקודת,כןעליתר.הטרופיים

מכסות,אופטימליהכיבמצבגם,אילתבמפרץהטבעשמורות.שימורהוחשיבותערכהמבחינת

תוך,החוףואורךשטחלכלהשימוראתלהרחיביש.הישראליהחוףמאורךממחציתפחות

לראשונהשהוצגזהמושג.הטבעיתברקמהאנושותייפגעושלאובתנאי,אחריםאלמנטיםשילוב

בשטחימאשרפחותלאהיםקרקעעלמיושםלהיותיוכל'ביוספריותשמורות'-כ,שנה30-כלפני

.יבשה

--------------------------------------------------

הטבעלהגנת'החב-(ימי-ותתחופי)באילתעירוניטבעתשתיותסקר:2015:דפני.י-אחדסקר*
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סוף ומצריו-חופי ים

,הלוחותטקטוניקת,המקובלתהתיאוריהפיעל

מחקרים.בהתהוותאוקיינוסהינוסוף-ים

בקעשלאופיינייםסימניםבומגליםמודרניים

הטקטונייםהלוחותשולי-חופיו:מתרחבאוקייני

,מזהזהומתרחקיםהולכים-ואפריקהערבשל

,לשנהסנטימטרשניעדסנטימטרשלבקצב

,ומגנטיותגרווימטריותאנומליותמופיעותובמרכזו
שכולם–לבהופרציחמיםמיםנביעתכולל

קשרנמצא,כןעליתר.אוקייני-מרכזרכסמאפייני

,קרלסברגימי-התתהרכסכילביןבינוברור

האוקיינוסמערבלאורךהיםמקרקעשמזדקר

-יםמרכזלעברונמשךעדןלמפרץחודר,ההודי

.סוף

היבשותההתרחקותשלבישלמפורטתיאור

מפרץ:(2000)בספריתמצאוסוף-יםופלישת

סוף-יםצפון.('אפרק)סופוועדסוף-מיםאילת
.סואץומפרץאילתמפרץ–מפרציםלשנימתפצל

תנועתהפכה,דיוננומתרכזבו,בראשון

צדישנישלאופקיתלהחלקהההתרחקות

נדחף,ירדני-הערביהמזרחיכשהצד,המפרץ

לערךמ"ק106שלפערויוצרמזרח-צפוןכלפי

ההחלקהתנועת.סינישל,המערביהצדלביןבינו

הייתהלאהמלח-יםבקעצידישנישלהאופקית

שגרמה,התרחקותגםנראית.מושלמת

קרויזהסוג.באמצעהאנכייםפעריםלהיווצרות

להיווצרותאחראיתזודליפה.דולףהעתק

מפרץקרקעאתהמאפיינות,המעוינותהבקעות

ואת,והכינרתהמלח-יםבקעותאת,אילת

.הערבהבדרוםהמלחות
מאחוזפחותהמהווה)ר”קמ2,880ושטחומ”ק16הממוצערוחבו,מ”ק180-כאילתמפרץאורך

-'מ1,860-למגיעעומקו,קטנותועלהמעידיםאלהמספריםלעומתאך.(כולוסוף-יםמשטחאחד

מאדצר,המפרץשלהמופלגהעומקלעומת.מצריםבגבול'מ800-וכ,אורכובמחציתשנמדד

מפתן.אחדמ"מקפחותהואלספינות,בפועלאך,מ"ק4.7שרוחבםטיראןבמצריסוף-יםאלפתחו

מצויסוף-יםבדרום.סוף-יםמעומקחופשיתמיםלכניסתמכשולמהווה'מ270שעומקו,רדוד

הקשותהסערותבשל,הדמעותשער)מנדב-אלבאבמצר-גיברלטרלמצריסופיהיםהמקביל

ועדבתימןורבה'מת,זהמצרשלהמזערירחבו.(הדייגיםספינותלטביעתוגורמותאותושפוקדות

צפונהמ”ק140במרחקהנמצאתבנקודה-’מ100-130ועומקומ”ק20-כ,אריתריאהלחוף

ריםהגדולהאי,בפתחו.חנישלאייסמוך,למצר -ביןגשרלמתוחתכניתפורסמהשלאחרונה,פֶּ

.ידועלשייתמךלאפריקהמתימןיבשתי

מנדב-אלבאבמצרי:מימין,למטה;אברהם-בן.צ-המעוינותהבקעותמודל:משמאללמעלה:תמונות

Google-מקור.טיראןמצרי-ומשמאל earth.
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סוף-היסטוריים ונוכחיים במפלס מי ים-שינויים פרה

הארץכדורפניעלהנמצאיםהמיםשכמותלמרות.הדורותלאורךקבועאיננוהיםמימפלס

מצוי,החופשי,האחרוחלקם,שונותאורגניותובתרכובותבסלעיםחבויחלקם,משתנהאיננה

מושפעיםהאחרוניםהמצביםבשלושתהמיםמחזור.ומוצקגזי,נוזלי–הצבירהמצביבשלושת

מהמיםניכראחוז,הקרחכעידניהידועותבתקופות.והאקליםהארץכדורמטמפרטורתכמובן

מכךכתוצאה,הקטביםבאזוריהיםופניהיבשותשלחלקםאתהמכסההקרחבמעטהלכוד

.בהםהקשוריםובימיםבאוקיינוסיםהמיםפנייורדים

'מ120-130בכדיהאוקיינוסיםפניירדושנה10,000-כלפניהאחרונההקרחתקופתבשיא

עבראףולעתים,היםמפלסעלהקרחוניות-הביןלתקופותהמעברעם.הנוכחילמפלסםמתחת

ההודילאוקיינוסבמוצאו,בדרומורדודבקבוקצווארעםעמוקסוף-יםהיות.שבימינוהמפלסאת

הגוברוהאיודלתוכוההודימהאוקיינוסמיםבכניסתהגבלהנוצרההקרחשבתקופותלכךגרמו

בכדיהיםפניעלוקרחוניות-ביןבתקופות.הנוכחיממפלסו'מ120כדיעדהמפלסאתהוריד

לייחסאפשרהיםמפלסלעלייתמההוכחותחלקאת).הנוכחיהמפלסמעלמטריםעשרות

.(בהמשךשנראהכפי,היבשתיהגושלשקיעת

ששינונחליםשלזרימהומפלסיסלעמדרגותהןשרדוהמפלסיםשינוייםשלאלהמתקופות

אוליששמשומכךשנבעושנראהשוניםבעומקיםימיות-תתוטרסותטבועיםקניוניםוהן,מהלכם

.נמוכיםהיוהיםפנישבהםקדומיםבעידניםחופים

-ביןתקופותעםלסירוגין,האחרונותהשניםאלף400-בבמפרץשררוקרחתקופותארבע

מה,מהאוקיינוסמיםשלפיצויללא,אידוי–ביםהמלחיםריכוזימאדעלובמהלכן.קרחוניות

שלמוחלטכמעטבחיסולאופיינואלהתקופות.בחלקוהתייבששהיםההשערהאתשמעלה

שוניתאלמוגיכנראהמתוהקרחתקופותשלבשיאן.היםיצורירובשלהמזוןמקור,הפלנקטון

.שנה6000-כלפני,הקודםלמפלסםהיםמישלשובםעםשהתחדשה,האלמוגים

1.3פי)מלחלליטרג"מ50כדיעד–המליחותבעלייתהיהדי,כלילסוף-יםיבשלאאםגם

החייםבעלישתפוצתסובריםיש.סוף-שביםמהחיניכרחלקלהכחיד(הנוכחיתמהמליחות

עדןמפרץלעברהאדוםהיםמגבולותשחרגה,(סוף-ליםייחודיים)האנדמייםהימייםוהצמחים

.המשברבתוםסוף-יםאתלאכלסוחזרה,הללוהמשבריםאתשרדה,הסמוך

מוחזריםאלהמים,לשנה'מ2לפחותהיםמןגורעומפרציוסוף-ביםהשנתיהאיודקצב,בימינו

טיראןומצרי,סוף-יםשלהדרומיבמוצאמנדב-אלבאב)היםמצרידרךאליושנכנסיםים-בזרמי

תחתיבזרםמלוחיםמיםשליותרחלשזרםיוצאזמנית-בו.(סוף-ליםאילתמפרץבמוצא

בוהמליחותרמתנשמרתכתיקונםבימיםוכך,עדןלמפרץסוף-ומיםדרומהסוף-ליםמהמפרץ

המליחותלרמתהןהסתגלויותבוהחייםמהיצוריםדרשואלהתנאים.זמןלאורךקבועהברמה

מאלהנמוכותלטמפרטורותוהןלאוקיינוסהקשוריםבימיםעולמילשיאהנחשבת,הזאת

.האוקיינוסדריאליהןשנחשפים

בתנאיםשעומדיםסוף-ביםאנדמייםמיניםשלהגבוההאחוזאתהןמסבירותהללוהעובדות

להופיעכברהחלושנזקיו,הנוכחיבעידןהאקליםהשתנותעםלשרודהפוטנציאלאתוהן,אלה

.*"החמצה"שלתהליךהעוברים,באוקיינוסיםקורבנותהמפילותשונותומחלות*"הלבנה"כ
___________________________________

;האלמוגיםלמותהגורמת,באלמוגיםשתופניותאצותתמותתאונטישת–הלבנה*

pH)הנורמליתהחמיצותמרמתיםמישלpH-הירידת–החמצה** מהמסתכתוצאה(8.3

.שרידותםעלומאיימת,השוניתבאלמוגיהשלדבבנייתקשייםגורמתזו.ביםחמצני-דופחמן

שונית הכוללת כמה מינים  , ומשמאל; (באילת)שהלבינה אלמוגיםריפיואיםמושבת , מימין: בתמונות

תופעה זאת יותר נדירה  , למזלנו.  אינטרנט: מקור(  באוקיינוס השקט)שכולם הלבינו מתה למעשה 

13.  בחופינו



המיניםלמגווןשלהםוהקשרהסביבהגורמי
בסביבתםחייםיצוריםשלושרידותםהסתגלותםאתמכתיביםאוהמגביליםהגורמיםאת

.וַאּביוטייםביוטיים–עיקרייםסוגיםלשנילחלקנוהגיםבפרטבחוףהחייםואלה

השכנותיחסיהםאחתבסביבהחייםיצוריםשביןגומליןקשריהםביוטייםגורמים❑
יחסיגםאך,טפילותאוטריפה,רבייה,מזון,צפיפות,תחרותהכוללים–שביניהם

.סימביוזההמדעבלשוןהמוגדרים,שיתוף

הםכאלה.אחריםביצוריםקשוריםשאינם,הטבעיתהסביבהגורמי-ַאּביוטייםגורמים❑

המיםטמפרטורות-שבהםהשוניםוהמינרליםחולאוסלע,המצעסוג,אקליםה
.ועודגלים,רוחות,וצלאור–קרינה,והאוויר

.השפלבעתוהיובשהגאותבעתבמיםהכיסויהםבולטיםהכיהגורמיםהכריתבתחום

על.בכללים-יצורישלקיומםעלומקשותרגישיםמיניםלהמיתעלולותארוכותיובששעות

קובעיםהאביוטייםוהגורמים-מגביליםתנאיםשוררים,המיםבעומקאו,המיםבגבול,החוף
הביוטייםהגורמים.עימםלהתמודדשמצליחיםהמיניםיחסיתמעטים.ישרודלאומייחיהמי

מתחריםרביםומיניםמיטבייםתנאישורריםשבהםהחוףבאזוריבעיקרקובעיםלעומתם

.יצוריםביןגומליןיחסישלותופעותהטריפה,התחרותמתגבריםכאן.ביניהם

הוא,הצומחאוהחיחברתעלהללוהגורמיםסוגישניהשפעתאתלמדודהמקובלהביטוי

ומידת(סוגיםאומינים)המיוניותהיחידותממספרשמורכבמדדזהו.המיניםמגווןמדד

נמוךמיניםמגווןמציגההכריתבתחוםחוף-בעלוהצומחהחיחברת,למשל.שלהםהשפע

-התתבחגורת,זאתלעומת.(החברהכללעלמיניםכמהשלשליטהומאידךמיניםמעט)

חגורת.(שווהוחלוקתםמיניםיותר)גבוהמיניםמגווןרואיםמיטבייםהתנאיםשםכרית

יצורעלהמשפיעיםוהביוטייםהאביוטייםהגורמיםכללאת..בינונימצבמציגהכרית-הפנים

ecological)"אקולוגיתגומחה"כמציגיםכלשהו(צמחאוחייםבעל) niche).בהגדרה,

הסביבהדרישותמיניםלשניאםשכן,זההאקולוגיתגומחהלהיותיכולהלאשוניםלמינים

האחדיידחקזמןלאורך,(זהההגומחה)שווהאיתןלהתמודדכדימציעיםשהםוההסתגלויות

.הסתגלאחדרקויישאר

4עלעולהרוחבהאיןשלעתיםהחוףרצועתוחקר,זהבנושאלתצפיותמתאיםהכריתאזור

ועדמרססאו,גליםבסערותורקאךהיםמימגיעיםאליהביותרהגבוההמהנקודה,מטרים

מיבלגלוגלעתיםשמכונהמה,היםמישלהרגיללמפלסמתחתבקירובאחדמטרשללעומק

,השוניתמלבד,השוניםגידולבבתיגםכאןנדון.הנושאללימודאידיאליאתרמהווהאפסיים

.אילתשלהאלמוגיםשוניותהקודםבספרנובהרחבהתיארנואותה

הגובלותהחוליותבלגונות,הכריתבתחוםוהצומחהחיבתיאורנרחיבהבאיםבפרקים

מלאכותייםגידולובתיוהחולייםהרכיםבחופים,ים-עשבישלדשאמכוסהשחלקן,בשוניות

.עליהםהאדםובהשפעת,מלאכותיותשוניותכמו

"הכרךחופי"
,קטניםחוףקטעיאלאאינםוחופיה,כרךאיננהשאילתכךעלמרמזותבכותרתהמירכאות

הנופיםשמגווןלצייןניתן,מאידך.הימיהטבעחובביציבורלגישתבחלקםחופשייםשנותרו

לפרטטעםאין,לפיכך.החוףשלוהרכבואופיופיעל,כזהקטעבכלשוניםהגידולובתי
שלאווירצילום–11’בעמראו)שוניםחוףסוגיכבהגדרתםנסתפק.מהםאחדכלבתיאור

:להםהמתאימההפעילותסוגיעלונמליץמהםאותםנתאר.(.הישראליאילתמפרץראש

.החוףעלאוהרדודבתחוםברגלסיוראו'קולשניר',צלילה

לרוב עכורים בשל מי  , מי הים רדודים, חוף חולי טבעי:  חוף הגבול המזרחי❑

.שיטפונות

.מוגן מסירות בחבל. ים-עשבי, חוף טבעי-תת, חול מיובא. חוף רחצה): החוף הצפוני❑

.מוגן מסירות. שונית דלה למדי, כרית סלעי עשירה, חוף רחצה:  רשרש-חוף אום❑

.  אתר טוב לצלילה. בעיקר בלטים, שונית דלה, חוף חולי: חוף הדקל❑

.מוגן ונדרשים דמי כניסה, דולפינים בכליאה, חוף חולי לא טבעי: חוף הדולפינים❑

חוף ציבורי . חוף שהיה ברשות חברת נמל הנפט והוחזר לתושבי אילת–א "חוף קצא❑

.פיקוח ודמי כניסה. כניסה נוחה לים.  שונית אלמוגים עשירה:  שמורת האלמוגים ❑

.רשות הטבע-פיקוח . אתר טוב לצלילה. שונית אלמוגים צמודה לחוף: חוף המגדלור❑

חלק  . ימיות-מערות תת. שונית מורכבת מבלטים צמודים לחוף: חוף הים הדרומי❑

רשות הטבע-פיקוח  . ללא דמי כניסה. משמורת האלמוגים המוכרזת
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האבולוציהעלתובנות–מיניםהרבהכךכלישמדוע

במקוםצמחיםו/אוחיים-בעלישלהמיניםלמספרהגבולמהוהשאלהנשאלתקרובותלעתים

שללארכיפלג,האבולוציהתורתאבי,דרוויןרלס'צכשהגיע.מאליומובןלאזהלכאורה.אחד

חיים-בעליאסףלדורותיהםטבעחוקרישלוכדרכם,אל-שכוחתאייםקבוצת,גלפאגוס

עלשמצאהענקייםהיבשהשצביגילה,שםוחקירתםלטבעבמוזיאוניםהפקדהלמטרת

.מרעיונבדל,אחרמיןהיהסמוכהאייםקבוצתאואיבכל.מאלהאלהשוניםהיוהאיים

לאנגליהוהביאם,האייםעלשמצאהקטניםהעופותבין.העופותביןראהדומהתופעה
finch,פרושהסוגעלהנמניתקטנהציפורשלוייחודייםשוניםמיניםהיושרובםנתגלה
האייםנוצרושכאשרהציעהוא–הקוראיםאתהפליאאלהלממצאיםשנתןההסבר.בלעז

-מבעליריקיםהיוהםשניםמיליוניכמהלפני,היםמןשנפלטהולבהגעשיותמהתפרצויות

משהגיעואך.לאייםלהגיעיבשהחיותאולעופותכמעטאפשרלאמהיבשתמרחקם.חיים

,ובשפעמגווןהיה,אמנםהדלהצמחיהמזון.לפעולהנרחבכרמצאוהםראשוניםפרושים

במשך.שםשמצאוותולעיםבעיקרזרעים-המזוןסוגילכלהתאיםלאאלהשלמקורםאבל

שהתאיםיותרעבהמקורעםפרטים-האייםעלהפרושיםבאוכלוסייתמוטציותהופיעוהזמן

ניזונואחריםבעוד,בחרקיםלתזונהלעבורלהםשעזרחדמקוראויותרקשיםלזרעים

שהיומאלהנבדלולאייםשהגיעוהראשוניםצביםה.היבשהלצביקרהדומהדבר.מפירות

בדרך,להשתנותםגרםנדירשהיהאחריםלאייםצביםשלומעבר,הגיעוממנהביבשת

,אנדמייםמיניםככולםשרובם,מאלהאלהשנבדלוהמיניםמגווןבהדרגהגדלכך.דומה

שכמהמניחאני.גלפאגוסשלהארכיפלגבתחומי,אחראוזהלאיבתפוצתםשמוגבלים

הזהבספרעליהםשתקראוהממצאיםאך.דרוויןשלהאבולוציהעקרוןחובביאינםמקוראיי

סרקתישבהםדורבשנות.חותמהאתהאבולוציההותירה,שלנוהקטןבחוףשאפילומראים

באבולוציההתומכותדוגמאותהרבהמצאתיאילתבמפרץהימיוהצומחהחיאתוזיהיתי

,ההודימהאוקיינוסמבודדיםומפרציוסוף-יםהיובהםהשניםמיליוניכמהבמשך.מקומית

מהםנבדליםאך,ההודישבאוקיינוסלקרוביהםבקירובהדומיםחיים-בעליבהםהתפתחו

אשתדל.(סוף-ליםמוגבלתשתפוצתם)אנדמייםמיניםכלהגדירםבהםשדישוניםבסימנים

.לספקניםלהוכיחכדי,אלהמעיןתופעותעלזהבספרלהצביע
–הקוצים-קצרהיםקיפודעלבמחקרייגיליתי"מקומית"לאבולוציההדוגמאותאחתאת

גםומצוי,בעולםהגדוליםהטרופייםהאוקיינוסיםרחביבכללמדינפוץזהים-קיפוד.קטיפן

נדידתבעתהאוקיינוסיםשהתפצלותוהראוהשוניםהמיניםאתתיארורביםחוקרים.סוף-בים

המשתרעשקט-ההודיוהאוקיינוס,ואמריקהאפריקהשבין,האטלנטילאוקיינוסהיבשות

וניתוק,בעולםהגדולהמיםגוףוהוא,המזרחיתאפריקהלחופיועדאמריקהמערבמחופי

המבודדסוף-בים.שונהקטיפןנותרמהםאחדשבכללכךגרמומאלהאלהבהםהאוכלוסיות

אמצעיפיתחאשר,והשקטההודישבאוקיינוסמאחיוקוציםדלשהוא,מין-תתותיארתיזיהיתי

צבתותנושאיזעיריםקוציםשפעוהוא,קוציודלותעלהמפצהאויביםנגדשונההגנה

כיהסברתי.האוקיינייםבמיניםמאשרמשמעותיתגדולהבכמות,ארסיות(קוצבתיםהקרויים)

והפתרון,טורפיםנגדמספיקההגנהנותניםאינםסופי-היםהמיןבתתהמעטיםהקוצים
כך.טורפיםמפניבהגנההקוציםאתהמחליפהארסייםקוצבתיםעלהסתמכות–המקומי

מחקר.סוף-ביםרקשתפוצתו,אילתיקטיפןשכיניתי–הייחודיהמין-תתהסתםמןנוצר

כמיןלתארובודיסופי-היםהמין-תתשלשייחודווהראה,מסקנותייאתהצדיקיותרמאוחר

חיהאיןהאלקטרוניהספראתהורידופירוטליתר.האוקיינייםהמיניםמיתרשונה,נפרד

.דפניר"דשלהיםמדריכישלהשערמעמודכזאת

 .

הקוצבתיםשדותשלהיחסיוהרוחבהגדוליםהקוציםלמיעוטלבשימו.אילתיקטיפן,מימין:בתמונות

.(אוקייני)=מובהקקטיפןשלהקוציםביןשמבצבציםלאלהוהשוו(באפור,הימניבתצלום)
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האקולוגיה של חופי אילת וצפון המפרץ  –' חלק ג

אילתבחוףהשנהעונות
שנויותשלעתיםומסקנות,מעטותלאמחקרלעבודותנושאהואאילתמפרץצפוןאקלים

שמוסכמותהכלליותהמגמותאתבעיקרלהדגישידועותלעובדותלהיצמדיהיהנכון.במחלוקת

:כולםעל

טבעתופעת.ההודיהמונסוןשלהשפעתוומפרציוסוף-ביםמורגשתאקלימיתמבחינה:באוויר

שלוהנמוךהברומטריהלחץבאמצעותומושךאסיהיבשתדרוםמעלהשוררקיצייובששל,זאת

גשמיעלומשפיעיםסוף-ביםנוגעיםהמונסוןשולי.חזקיםגשמיםעליוהמורידים,מהיםעננים

בלחץשינוי.(ושיטפונותלגשמיםהגורמותדרומיותורוחות,נמוךברומטרילחץאירועי)הסתיו

אילתבמפרץהמעברבעונותהקיצוניותהשפללתופעותהגורמיםאחדכנראההםהברומטרי

.סוף-יםוצפון

עללפצות,סוף-מיםפחותומלוחיםחמיםמיםחדירתיששבמהלכו,חםקיץאופיינימפרץל:בים

ביןהגבוהההיאסוף-ים-מישמליחותלמרות.ממפלסובשנהמטריםשנילפחותשמאדההאיוד

הקרינה,יותרכבדיםמיםפירושהגבוההומליחות,האוקיאניתלמערכתהקשוריםהמיםגופי

,לצוףנטייתםגוברתולכןקריםממיםקליםחמיםמיםוכידועאותםמחממתהגבוהההקיצית

מימיהשלשטמפרטורת,למדיויציבהחמהעליונהמיםבשכבתהמאופיינת,הרבדהנוצרתובקיץ

,הטמפרטורהיורדתשבהביינייםשכבת,תרמוקלינהיששבתחתיתה,צלסיוס270לכדימגיעה

מגיעשעובייה210-כמימיהשחום,הקריםהמיםשכבתכברנמצאתשם'מ200שללעומקעד
ודגיםפלנקטוןיצורי–אורגנייםבחלקיקיםהקיץבמשךשהתעשרו,היםלקרקעעדמטריםלמאות

שלאינטנסיביתבפעילותוהתפרקולתרמוקלינהמתחתלאיטםששקעו-דגיםופרש,מתים

שכמותם,אחרים(נוטריינטים)זינהויסודותגפרית,זרחן,חנקן-ליסודותיהםופטריותחיידקים

לימיםשהעניקוהמונחמקורכאן.פוריות-איכדיעד,הקיץבמהלךמאדהתמעטההעליוניםבמים
ועולהמתקרריםהעליוניםהמיםהחורףבואעם.כחוליםמדבריות–סוף-יםשלמסוגוטרופיים

נשברתאזאו,העומקמישללזוהעליוניםהמיםצפיפותמשתווההחורףעונתבשיא.צפיפותם
המיםואילו,לעומקשוקעיםהעליוניםהמים-השנתיערבולההקרוי–ההיפוךוחלההרבדה

השנתיהערבול.ממנושנגרעוהזינהחמריאתהיםפניאלומחזיריםמעלהכלפיעוליםהתחתונים

והשוניתהחיעולםמתחדששבעקבותיהוהפלנקטוןהקרקעאצותשלמהירהלצמיחהגורם

כך.גלובליבהיקףאקלימייםלאירועיםכפופיםאלהבדגמיםשינויים.הבאהקיץעד,משגשגת
Genin)אילתבמפרץלשינוייםגרםאסיהמזרח'בדרגעשמהרעשןכאשרקרה 1995).

עיגולים)המפרץבצפוןהשוניםבעומקיםובחורףבקיץהטמפרטורותהתפלגות,מימיןלמעלה:בתמונות

שלהשכיחותהתפלגות,משמאל.התרמוקלינהשיפועניכרהקיץשלבגרף.(פתוחיםעיגולים)ובדרומו(סגורים
CושוטוניותB,ירוקיותA:קבוצותמשלושמרחפותאצות מפליגההתרבותעם,אופייניתשנהלאורך.צורניות–

.(באינטרנטחינוךואתריבאילתהימיתהמעבדהפרסומי:מקור)החורףעונתבסוף

A B
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.נעלםזהשגורםלאחרומתרחב,ביםהמיםמפלסעלייתעםמצטמצםהחוףשקוהואחשובכלל
–השמימייםהגופיםשלהמשיכהמכוחותנובעאלהלשינוייםהעיקריהגורםכיידעוהקדמוניםכבר

.והשמשהירח

ידועלהווה.במסלולםשלההאחריםהלכתוכוכביהארץכדוראתמחזיקהשמששלהמשיכהכוח
הארץכדוראתהירחהקפת.הארץכדורסביבהריחמסלולאתמכתיביםגםכאלהכוחותכי

ביוםהירחזריחתעלנביטאם.ביממהפעםצירוסביבסובבהארץוכדור,בערךיום30נמשכת
הירחעתשבאותהכיוון,אלא,למחרתשעהבאותהכמעטיממהמדימתרחשתשהיאנראה,מסוים
מתאחרתכןעל,יממהמדיהקפה1/30שלבקצב,למזרחממערבהארץכדוראתמקיף,עצמו

.יוםמדידקות52-בזריחתו

אך.טעיתםלאוהשפלהגאותאתומכתיבה,היםמיעלמשפיעההירחשמשיכתלמדתםאם
זמןבאותונמשכיםאיןמדועמסביראיננו,מעלהכלפילהימשךהיםלמיגורםהירחלפיוההסבר
ידיעלהמופעלהמשיכהשכוחהיאהתשובה?הירחשללעברו–שיהיוככלקלים–אחריםעצמים
שפועל,(למטהבאיורא)הארץכדורשלהמשיכהכוחמולמתבטלשמתחתיומיםטיפתעלהירח
שבנסיבותאלא(באווירמרחפיםולאעמדנועלעומדיםאנולוהודות)ערוךלאיןהגדול,מטהכלפי

מתבטללא,הימצאהממקוםמהבמרחקמיםטיפתעלפועלהירחשלהמשיכהכוחכאשרמסוימות
כוחשהוא,וחכשקולהמושגאתלהכניסהמקוםכאן.(באיורב).א"כדהשלזהידיעלכוחו

(ב-בואילואפסהוא(א-בהשקול.שוניתמכיווניםגורםאותועלהפועליםכוחותמיותרהמתקבל
בנקודהלהיערםלמיםהגורמיםהכוחותשקוליכמהנראים(ג-ב.אופקיוכיוונוגדוליותרהוא

במועדיהיומיהפיגורהיאהירחלתפקידנוספתהוכחה.ההפוךלכיווןוהןהירחלכיווןהן,הנצפית
אפשר,השמימייםהגופיםמשיכתבגיןהמיםעלהפועליםהכוחותאתמחשביםאם.והשפלהגאות
-בומתרחשתשם,הנגדיהכיווןלבין,השמימיהגוףלעברהפונההצדביןסימטריהשקיימתלראות
.בתמונהבחיציםכמתואר,תופעהאותהזמנית

האחרוןוכידוע,והשפלהגאותועצמתעיתויאתמכתיביםוהירחהשמששלהמשיכהכוחות,כנאמר
שלההמשיכהוכוח,מהירחערוךלאיןגדולהשהשמשלמרות.השמימימהגוףהמרחקעםפוחת
גאותעלהשפעתה,בשלישיתהמרחקעםקֵטנהועוצמתהמהירחיותררחוקההיאשהעובדה,גדול
שלההדדיומיקומםהירחשלהחודשיהמחזור,בפועל.הירחשלמזומחציתכדיעדפחותההים

הירחמולדבעת,לדוגמה.ביותרהחשוביםהם-הירחשלבמופעושמתבטאמה–והירחהשמש
מאחרינמצאתהשמשכלומר,חופףושמשהירחשלההדדימצבם(העבריהלוחלפיבחודש'א)

גדוללכוחמתלכדיםשניהםשלהמשיכהכוחותבומצכגםזהו.מוארלנונראהאינוהירחולכןהירח
,אחדקועלאינםוהשמשהירח(בחודש'ז)העבריהחודששלהראשוןברביע,שבועכעבור.יותר

נמצאיםוהירחהשמש,(ו"ט)(הירחי)העבריהחודשבמחצית.יותרקטןשלהםהשקולוהכוח
גם.במילואונראהוהואמלפניםמוארהירחכךמשום,הארץלכדוריחסיתהמנוגדיםבקצוותשניהם

לכאורהשנראהבאופן.לעברואחדכלמושכיםשניהםשלהמשיכהכוחות,הירחמולדבעתכמו,אז
מצידההשמש,לעברוהמיםאתמושךהירחבעודכימתלכדיםהכוחותזהבמצבדווקאמשונה

.('ג-בהחיציםמערכת)הירחמן"בורח"הארץכדורוכאילוהנגדיבכיווןהארץכדוראתמושכת

?ומה בין גאות לשפל, הכרית

כוחידיעלמתבטל,לושמאונכתמיםטיפתעלהפועל(קטןעיגול)הירחשל(דקחץ)המשיכהכוח,(א

עםיחדיוצרתזומנקודההמרוחקתמיםטיפתעלהירחשלהמשיכהכוח(ב.עצמוהארץכדורשלהמשיכה

השקוליםכ"סה(ג).המרכזלעברהטיפהאתהדוחף(אופקיחץ)שקול(עבהחץ)הארץשלהמשיכהחץ

כדורשלהנגדיבחצי.בגאות,מעלהכלפיולהיערםלמרכזלהידחףהאנכיתהנקודהשסביבהיםלמיגורמים

.א"כדהצדימשניזמנית-בוגאותויש,הפוךהחיציםכיווןהארץ
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הקבועלמיקומהביחס(אדומיםבעיגוליםהמוקף)הירחשלהשוניםהמצביםאתמציגמימיןהאיור

ושפלגאות)מרביתכריתה(א)ובמילואוהירחבמולד:הארץכדורעלוהשפעתםהשמששל

.מתונההכרית(ב)העבריהחודששלוהשלישיהראשוןברביעואילו(קיצוניים

הנקרא)העליוןהחלקביןנעהיםפניגובהטווח.טיפוסיביוםהמיםגובהעקומתנראיתמשמאל

המחושבממוצעקוהוא(האפס)האמצעקוכאשר(השפל)העקומהשלהתחתוןהחלקלבין(גאות

זמניתבוהארץכדורעבריבשנימופיעיםשפלאוגאותשלפיה,התופעה.ארוכהתקופהלמשך

כדורעלפועליםוהשמשהירחשלהמשיכהשכוחותמכךנובעת(מימיןולמטההקודםבעמודג)

.הפוךלכיווןמשיכהגםנוצרתוכך,הכדורשלהאחרשמעברוהמיםעלמאשריותררבבכוחהארץ

כמו,ארוךמיםובגוף,למקוםממקוםגאותגליכועובריםלרגעמרגעמשתניםוהשפלהגאותמצבי

.בציורכמתואר,שפללהיות-ובמרכזו,והצפוניהדרומיבצדוגאותלהיותיכולה,סוף-ים

לכן.ידועים-בחללומסלוליהםהשמיימייםהגופיםשלהמשיכהכוחות-האסטרונומייםהנתונים

.שעהבכלכריתבמחזורוהגאותהשפלבעתהמיםגובהאתלמחשבלהעלותבקלותניתן
ומתקבלת–ושטחועומקו,המיםגוףצורתכמו–הגיאוגרפייםנתוניםגםמצרפיםאלהלחישובים

ממדיםולה,(משמאל)גליתהיאהעקומהצורת.ושעהיוםבכלהכריתמצבישללמדיאמינהתחזית
–והתחתונה–גאות–העליונההנקודהביןהאנכיהמרחק)האנכיהטווחכמולחישובהניתנים

עלבציבורומפורסםמחושבהיהזהגרף.זהיםמצביםשניביןהאופקיבצירהמחזוראורך,(שפל

הכריתמצביאתהמראהאינטרנטיאתראותוהחליףלאחרונהאך(המדעמשרד)ממלכתיגוףידי

עומק)מקומייםנתוניםבחשבוןלוקחיםאינםאלהערכיםכילהדגישיש.המחושבהזמןלאורך

שנדון(ברומטריםושקעיםרמות,אווירמזג)האקלימייםהנתוניםאתוכן,המיםגוףוצורתהמים

את.וצורתוהמיםגוףשלהגיאוגרפילמיקומומתקשרים(טווח,תזמון)הכריתמצבי.בהמשךבהם

שבההמיםשכמות,גיגיתלמעיןלהשוותואפשר,עצמוסוף-כיםאפילו,גדולמיםבגוףהכריתמצבי

מצביכיצד,כביכולהפשטניבמודללראותאפשר,שלומהרוחבנתעלםאם.לצדמצדלעבוריכולה

האנכיהטווח.הרמוניתבמערכתעומדגלכמו,ולהיפךלדרומיהצפונימצדועובריםוהשפלהגאות
-היםשלמרכזוסביבמתנודד,בדרוםואריתריאהבצפוןאילת–בקצוותמרבישהוא,הכריתשל

.בממוצעמ"ס10-20-במיוחדנמוכיםכריתטווחינמדדושם,סודןבחוף
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העבריהלוח)הירחיבחודשוהשמשהירחמצבי:מימין

בחודש'לועדבחודש'א)הירחמולדמתאריך(כזההוא

(העברי

אחדבמקוםהכריתבמחזוריהמיםגובה:משמאל

שכל,מחזוריםשניכריתליממת)ביממהפעמייםמשתנה

.(שפלופעמייםגאותפעמייםכוללאחד



אתלזהותבנקליוכלהקורא.באילת(ירחיחודש)ימים30לאורךיממית-החציהכריתמחזוריתנודות:בתמונה

.(3-ו1רבעונים)המתונההכריתלביןומילואוהירחמולדשל(לגאותשפלביןרחבטווח)המרביתהכריתמצבי

ולימנולוגיםאוקיינוגרפייםמחקרים:מקור.מחזורבכלוהשפלהגאותביןמ"בסההפרשאתמבטאהאנכיהציר

.מהאינטרנטשהועתקההגאותלחיזויתוכנהבישראל

כרית מרבית

Spring tide
כרית מתונה

Neap tide

מ"ס30 מ"ס100

תנודות הכרית במפרץ אילת

גאות-השפלטווחאתמציגלבןחץ.קנדה–ב"ארהבגבולFUNDIפאנדיבמפרץקיצונישפל:למעלה:בתמונות

,השנהראש)קיצונישפלבעתלאווירנחשףהאילתיתהשוניתשלהעליוןמשטח,מימיןלמטה.'מ8-

.ואינטרנטחן.מ,דפני.י:צילום.השפלבעתצרפתבחוףליובשנחשפותסירות:משמאל;(2010,א"תשע

.. וגם אצלנו –טווחי השפל בעולם 

19



הנתוניםאתלהציבניתן,וידוענחקרוהפיסיקלייםהאסטרונומייםהגורמיםפיעלהכריתוחישובמאחר

בינלאומיאתרקיים,ואכן.ובעתידבעברתאריךלכלומצבםהכריתמועדיאתמראשולחזותבמחשב
.מבוקשתאריךלכלכריתנתונילקבלניתןשבוTides4Fishingהנקרא

לחודשמעודכנתחודשיתטבלהזהבאתריש,היומילגרףבנוסף

ומדדהירחמצב;וגאותשפל,כריתמועדי,נכנסתםבוהנוכחי

והירחהשמשושקיעתזריחתעלנתוניםגםישבגרף.היומיתהפעילות

האחריםובימים,היומייםהכריתמצביאתהקובעשלהםההדדיוהמצב

אפשרשממנושנתילוחישדףכלשלהימניתבפינה.הזהבחודש

.בודדיםוימים,אחריםשנהאוחודשלבחור

גאות והשפל-תחזית מועדי הכרית 

שעות  19-מחצות ועד לערב הבא , תנודות הכרית ליום טיפוסי
Tides4fishingבאתר האינטרנט 

13.40-שפל ב' מ0.2

7.20-גאות ב' מ1.1

1.15-שפל  ב' מ0.2

19.45-בגאות' מ1.2

סיכום

מ"ק1במרחקהחולפתספינה,אילתמפרץכמוקטןמיםבגוף:מוסברים-לאמקומייםמצבים

,ערבלעתכימראיםשניםלאורךתצפיות.מעברהלאחרדקותהחוףאלהמגיעגליוצרתמהחוף

.שתייםאודקהבתוךלרובשדועכת,לחוףגליםסדרתלרובמגיעה,חושךלפנייותראושעה

גלים,נחשוליםשאלהייתכן.השפלמצבאושייטכלילמעברקשרבלא,ידיעלפעמיםכמהצולמה

.זולתופעההסברמצאנולא.זהמובהקבעיתויהמפרץלצפוןומגיעיםמאילתניכרבמרחקשנוצרו

חן.מ,דפני.י:צילום
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החוףאתהחושף,קיצונימשפלפעםמדינדהמים,היטבהמפרץאתשמכירים,אילתתושבי
למשךשנחשפיםהאלמוגים.לאוויר-"שולחן"המכונה–השוניתשלהגבוהחלקהאתובעיקר

יממייםמחזוריםכמהבמשךיוםמדיהמתרחשכזהאירוע.מהיובשסובליםשפלשעותכמה

ספטמברבחודששנערךבמחקר.מתיםמהםמעטולאבמצוקההשוניתאלמוגיאתמשאיר

לערכיםמתחתמ"ס40כדיעדירדוהצפויהשפלבשיאהיםשפניפישלזוןלב'פרופגילה1970

פניגובהנראיםלהלןהמוצגבגרף."השוניתשולחן"למתחתאל,המחשבתוכנתידיעלהצפויים

בקומופיעיםבשטחשנמדדוהערכיםואילו,רצוףבקו,מחושבותטבלאותפיעלהצפויהמים

:אפשרייםגורמיםכמהעלהצביעהחוקריםידיעלשהוצעההסבר.מקוטע

,המיםמפלסאתומנמיכהמעיקהברומטריתרמה.המיםפניגובהעלמשפיעברומטרילחץ▪

רמהשוררתבקיץ.היםגליידיעללשיטפונותלגרוםועלולאותםמעלהברומטרישקעואילו

..אסיהמזרחדרוםשלהמונסוןעםאחרתאוזובדרךהקשורה,לאזורנומעלברומטרית

היוםשעותרוב.הסמוכהביבשהמקורןהמפרץמיעלהמשפיעותהרוחות.הרוחותכיווני▪

.מהבמידתלהשפיעעלולהוזומהצפוןנושבתהרוח

'מ2-3שלאידויעוברהקיץשבמשך,למחצהסגוריםמהווהכולוסוף-ים.מוגבלתהספקה▪

מפתןידיעלמוגבלהיםהיות.ההודימהאוקיינוסים-מיבהספקתתלויהמיםומפלס,ממימיו

וכמהבכמההיםמפלסיורדשאז,החמהבעונההמיםכמותאתלהגבילעלולרדוד

.זולתופעההסיבהאתיגלובעתידשמחקריםלצפותניתן.סנטימטרים

סערה בימי קורונה
הגיעה,ישראלעלפסחהולא2020בשנתהעולםכלאתשתקפה,הקורונהמגפתשלבעיצומה

החוףתשתיותלכלכבדיםנזקיםהסבהשעותכמהשנמשכהימיתסערה,קשהטבעמכת

הרדודיםוהמיםלחוף,עליהםהאחריותאתביניהםחולקותהמקומיתוהרשותהטבעשרשויות

לשרותיומתקניםצלסככות,הרחצהבחופיחולמילוי,מרוצפיםשבילים.המפרץמערב-צפוןשל

.הראשונילמצבםבחלקםוחזרו,נפסקויישוםבשלבישהיוותוכניות,בחלקםנמחקוהמתרחצים
,נשברוהאלמוגים,ניזוקוכולםהצפוניבחוףימי-תתדשאושטחי,הסלעיהחוף,השוניות–הטבע

או,לקדמותויחזורהטבעאםיגידוימים.כמעטונמחקונעקרוסלע-צמודיחייםובעליים-בלוטי

ופגיעותהשבירותהעללהתריעפזהזדמנותזוהי.רבזמןשיארכוושיקוםהחלמהתידרששמא

.אילתשלהעיקריהתיירותילנכסהפכהשבדיעבד,החופיתהמערכתשל
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סיבות אפשריות

לחץ ברומטרי•

כיווני רוחות•

הספקה מוגבלת•

:  בעת כרית מרבית

הצפוי  לעומת מצוי

אילת  

1970

מ"ס40-ההפרש כאן הגיע ל

השונית" שולחן"גובה 

מצבים מקומיים



ומהוהגליםבאיםמהיכןקרובותלעתיםעצמואתשואל,החוףאתהמכיםבגליםהמתבונןהצופה

מייצגיםגליםהאם?זרםלביןגלביןבכללההבדלומה,החוףכנגדאותםשמטיחהכוחמקור

:בגליםנתחיל.עזיםכהכוחותהחוףעלולפרוקלהפעיללהםגורםמה,לאוואםמיםתנועת

רעשבאירועמקורולאוזנינוהמגיעשהקולכשםממש,הפרעההתפשטותצורתהםגלים

.גליםמעוררתלמיםהנזרקתאבןכך,אורגליששולחתסוגמכלבערהאו,באווירהמתפשט

בעיקרהםאלה,לנועלהםוגורמתהמיםבפנימתחככתההרוחהיאביותרהנפוץהיםגלמחולל

גליהםגליםשלאחרסוג.זמןלאחרהדועכתהפרעה,המיםפניאתהמעוותים,שטחגלי
רעש,חזקקולבגיןהמיםבחללהמיםשלדחיסהאירועי–נפחייםבשינוייםשמקורםדחיסה

המיםבחללבעיקראבלהמיםבפניהןביטוילהםשישגליםמחולליאלהכל,פיצוץאואדמה

שלהתנהגותהיאכזאת.עומדגללעתיםיוצרבמרחבהמוגבלגל.הלםגלישנקראים,עצמו
(interference)התאבכותנתוןבזמןעובריםככללגלים.והשפלהגאות–הכריתתופעת

קורהוההפך,כפולגלויוצריםמתחבריםזההבמופעהנפגשיםויותרגליםשניממנהשכתוצאה

לרובמהחוףהמתבונן,כןעל.זהאתזהמבטליםאומחסיריםשונהבמופעשנמצאיםכשגלים

תנועתשהואלזרםבניגוד.שונותובתדירויותגובה-שוניגליםכלשהיזמןתקופתלאורךרואה

משינויינובעים"רגילים"ההיםגלי,גבהיםלהשוואתנמוךלמקוםיותרגבוהממקוםמיםנפחי

וחלקיקיתנועהמייצגיםאינםהגלים,סבירשנראהמהלמרות,אולם.המיםמפלסשלגובה
.מעגללסגורכדימידועולהיורד,נעהמיםחלקיק.מעגלית–סיבוביתתנועהמעיןמבצעיםהמים

;שאחריולשיאגח-שיאשביןהגיאוגרפיכמרחקנמדדהגלאורך(1):מדידה-ברותתכונותלגל

התנודותמספרהיאהגלתדירות,(3)-ו,לשיאוהגלתחתיתשביןהמרחקהואהגלגובה(2)

רעשיםבעקבותהנוצריםהםביותרהארוכיםהיםגלי.(שנייהכ"בד)זמןליחידת(למשלשיאים)

,גלבהתקרב.מטריםעשרותוגובהםמ"קלמאותמגיעיםהגלאורכי.צונאמישנקראיםימיים-תת

ממשיךהעליוןחלקוואילו,הרדודההיםקרקעידיעלונעצרתהגלתחתיתמתחככת,לחוף,גלכל
מתקצרלחוףהמתקרבהגל."רגללושמים"שלרץקורהשזהכפי–להתהפךונוטהלהתקדם

ואמנם,החוףעלכוחובכלמסתערהגלכאילונראההחוףעללצופה.עולהגובהוואילו,מאד

העלולהרבהאנרגיהמשחררתרדודימי-תתמחסוםאוגליםשוברידיעלמתנועתוהגלעצירת

הפשטנימהתיאורבהרבהמורכבכמובןזהנושא.החוףעלומתקניםלמבניםנזקיםלגרום

.לפיסיקהלימודספראואנציקלופדיהבכלכךעללקרואמוזמןוהקוראכאןשהבאנו

לחץשוררבהםממקומותמיםתנועותהם,באטמוספרההרוחותכמו,זאתלעומת,הזרמים

מפלסםגובהלכן,קריםממיםפחותצפופיםחמיםמים,כידוע.נמוךהלחץבהםלמקומותגבוה

החמיםהמים"שפיכת".הקטביםשבאזורימהמיםסנטימטריםבעשרותגבוההמשווהקובקרבת

האוקיינוסזרמיאתלהניעהגורםהיאיותרנמוךשמפלסםהקריםהקטביםלעברנוטה

,מעלות90שלבזוויתהמקורימכיוונוהמיםזרםאתמטהקוריוליסאפקטשלצירוף.העיקריים

.צירוסביבתנועתוובשלהארץכדורשלהעיגוליתמצורתוונובעומיםאווירתנועתעלהפועל

ספירלו,הרוחביבכיווןרכיב-צפוניאודרומי-האורכיבכיווןהרוחתנועתבעתנוצרבהשפעתו

זרמישלהמעגלילדגםהאחראיהואמעלהכלפיהעומקמיאתולהעלותלהטותשפועל,אקמן

זרםהואבהםשהידועחמיםיםזרמימניעיםהחמיםהמים.הארץכדורפניעלוהאווירהמים

האחראי,הצפוניהקוטבלחוגעדומגיעהאטלנטישבאוקיינוסהקריביבמפרץשתחילתו,הגולף

בקטביםשמקורם,הקריםהעומקזרמילעומתו,אירופהבמערבששורריחסית-הנוחלאקלים

לקריאה.הארץכדורסביבזרמיםמעגליוסוגרים,המשווהקולאזורונודדיםהיםלפניעולים

.https://en.wikipedia.org/wiki/Ekman_spiral:נוספת

אפקט קוריוליס . שינויים בזרמים אוקייניים בשל סיבוב כדור הארץ  סביב צירו ואפקטים הנובעים מכך: בתמונה

ספירל אקמן ממחיש כיצד כיווני  הזרימה . גורם לזרם מים לאורך חוף לנטות כלפי מטה או לגרום לזרמי מעלה

. של שכבות המים משתנים ומטים את כיוון הזרמים
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ממדיםמגווןעלומשפיעים,נוספיםמגורמיםמושפעיםהגובהוהפרשיהזרימהשינויי,בפועל

וראוי(ואחריםביטון,גילדור)לאחרונהשנערכובמחקריםהנחשפיםוביולוגייםאקולוגיים

בזוויתהןתלויהשעוצמתה,מהקרינה(1)מושפעהיםמיחום.מליםמספרלהשנקדיש
–תלולהאנכיתבזוויתהיוםבחצותנמצאתהשמשבקיץ–לעונותיההשמשקרנישלהפגיעה

לקוצפוניתרוחבמעלות30הגיאוגרפישמיקומו,המפרץצפוןמעל-האופקמקומעלות84-כ

השמשבחורףואילו,(המשווהלקומצפוןמעלות23)הסרטןלחוגצפוניתמעלות6-המשווה

בשיאהשמשקרנישלהפגיעהוזווית,(המשווהלקומדרוםמעלות23)הגדילחוגעדמגיעה

המיםמנפחגםמושפעהמיםחום(2).האופקמקומעלות40-כהיאדצמברהחורף
ועומקושטחוביןהיחסדיוקליתראו,המפרץעומקבשל–בחורףומתקרריםבקיץהמתחממים

המיםטמפרטורותביןלהבדיל,בחורףלאטומתקרריםבקיץלאטהמיםמתחממים,המפרץשל

העדרשלבמצב,המפרץמימישלהאידויהואנוסףגורם(3).ארצנושלתיכוניהיםהחוףשל

המליחותועליית,היבשלאווירניכרותמיםכמויותלאיבודבנוסףאשר,השנהימותרובעננים

מבוטללאנוסףגורם(4).בקיץהעליוניםהמיםאתמקררהוא,המלחיםהישארותבשל

גליםהמרימהלדרוםמצפוןכמעטהקבועההרוחהיאומפרציוביםהמיםזרימתעלהמשפיע

.לדרוםמצפוןגוברתשעצמתם

.סוף-ליםההודימהאוקיינוסמלוחיםופחותיחסיתחמיםמיםבכניסתלהבחיןניתןאזוריבמבט

ו/אוקריםמיםואילו,השטחפניעלכללבדרךזורמיםהםקריםממיםקליםחמיםומיםמאחר

גורםידיעלהמערביהחוףלכיווןמוטיםהמיםצפונהזרימתםבעת.לעומקלצנוחנוטיםמלוחים

לכניסתבמקביל.זרמיםמעגלליצורנוטיםשהםכך,אקמןספירלאוהסעתהקרויפיסיקלי

וקריםמלוחיםמיםמהמפרץהמוציאיםתחתייםבזרמיםמבחינים,השטחפניעלחמיםמים
סוף-מיםוהןסוף-יםלעבראילתממפרץהן–החוצהויוצאיםהחמיםלזרםמתחתהעוברים

ההודיבאוקיינוסושפלגאות–הכריתממצביהנגרמתהזרימה.ההודיוהאוקיינוסעדןלמפרץ

מורכבותומוסיפההשונותהמדידהבנקודותהיםפניגובהאתומשנה,סוף-יםתוךאלנעה

בניגוד,המפרץצפוןמימישלהזרימהדגם.אילתובמפרץסוף-ביםשמקורםהזרימהלדגמי
צופיםכמהידיעלשתואר–הישראליהחוףלאורךודרומהלמערבממזרח–השעוןלכיוון

הםהאמיתייםהדגמיםכימראהאותםלתארשהוצעוומודליםזרימהמדידותשכןמטעה

למיםפולשיםהכריתבשלהמיםשלהגובהשינויידגמיגם.ברוריםפחותוהרבהמורכבים

חמיםמיםחדירתיש,לפחותבקיץ,ביממהפעמייםכינראהומדידותובתצפיות,יותרעמוקים

התקררותבשל,לעילהנזכרהשנתיהערבולשלהתופעה,אלהתנודותלמרות.לעומקיותר

למעמקיקריםהמיםוצניחתהעליונההשכבהמימיביןהצפיפויותוהשוואתהעליוניםהמים

המערכתעלבהשפעתההדומיננטיתהיא,מהעומקמזיניםרווימיםועלייתבחורףהמפרץ

.אילתמפרץשלהאקולוגית

,בוהשורריםוהשפלהגאותמשטר,אילתמפרץצפוןשלהמיוחדהמצבאתנכירהבאבעמוד
.עליוהפועלוהאקליםהרוחותומשטרעומקו,ממדיו–המפרץשלהגיאופיסיהמצבותרומת

שמפתיע,קיצונילשפלעצמווהחוףהשוניותנחשפות,שםהמתוארזהכמו,קיצונייםבמקרים

בראשלמשלכמו,המקומיבמישור.ככתבםובתחזיותבספריםהכתובאתלקבלשרגילמיאת

ליוםמיוםמשתניםואלה,הזרמיםמסתחרריםשבהם"מעגלים"הזרמיםמתווים,אילתמפרץ

הרוחףמהפלנקטוןהניזוניםאלהבעיקר,דגים.יוםבאותוהשוררתוהרוחהמיםחוםבהשפעת

.טרפםאתאליהםשמביאההזרימהמולאלמסתדרים,במים

חמיםמים.אחדביוםשנערכומדידותעלשמבוסס,המפרץבראששנדגםזרמיםמעגל,מימין:בתמונות

נוצריםכאלהמעגלים.השעוןלכיווןהפוךבכיווןמעגלוסוגריםלצדדיםמוטים,קריריםמיםפוגשיםמהדרום

.הזרםמולאלערוכות,פזיתדגילהקותמשמאל.(2014גילדור:מקור).תדירומשתניםיוםמדי

23דפני.י:צילום

החיים בזרם במימי המפרץ



.והמפרץהערבהלאורךרוחותלרובשולטותבאזורנו,הערבהודרוםאילתתושבילכלכידוע

המדברמןהנושבותאלהוכןהתיכוןמהיםהבאיםהרוחותכימסביריםהאקליםחקראנשי
השוררתהרוחהשנהימותברובוכך,הערבהעמק–ארוך'צינור'תוךאלנשאבותכולן,מערבה

.ביותרהחמיםהקיץבימיהגוףאתומצננת,יבשהזורוח.צפוניתרוחהיאוסביבותיהבאילת

מצפון,הרוחככיווןשכיוונונחיתהמסלולאלנוחתים,באילתהנוחתיםהמטוסים,הזוהרוחבשל

מי.הרוחידיעלנוצריםגליםכידוע.ליםקשרגםישזולתופעה.השנהימותרובוכך.לדרום

הכלבסךהםהגלים.בידוטעות,לזרוםלהםוגורמיםהמיםנפחאתמזיזיםשהגליםשסבור

המיםהתרוממות.הגלשלהתנועהלאנרגיתמיתרגמתהרוחשלהאנרגיהשבה,הפרעה

,הרוחבכיווןנדחפיםהגליםהרוחנתיבלאורךמתפשטתוההפרעה,הרוחידיעלנגרמת

כשהםויורדיםעוליםאלא,ממקומםזזיםאינםהמיםחלקיקי?תאמינולא.דרומהשלנובמקרה

(המפרץאורךשלנובמקרה)המיםנתיבלאורךהצפוניתהרוחהימשכות.סיבובתנועתמבצעים

בצפון,וכך.סחבלזהקוראים,דרומהשנתקדםככלוגובהיםהולכיםשהגליםלכךגורמת

.גבוהיםיותריהיוהגלים,שנדריםוככל,מאדנמוכיםלרובהגלים-שלנוהצפוניבחוף-המפרץ

למטרמגיעהגליםגובה,לאילתדרומיתמ"קכמאה,דהבהעיירהמול,המצריהחוףלאורך

יכלהלאבחוףמזחומהעדר,היםחילשלבנחתתזהלחוףבהפלגהשפעםזכורני.ויותר

.הרגילהמצבהואזה.מיעדנוהרחק,הגליםמפנימוגןמפרצוןלחפשונאלצהלהתקרבהספינה

כיוונהאתהופכתוהרוחהרוחותמשטרמשתנה,החורףבימותבעיקר,חודשיםלכמהאחת

,המפרץמדרוםמתחילהסחבכאן.דרומיתסערהלצפונייםאנואזאו.מדרוםלאילתומגיעה

העוגנותספינות.בחוזקהבחוףמכיםוהם,מטרים2-4-למגיעגובהםלאילתמגיעיםוכשהגלים

הגליםמדוע:שאלהשוב.הסערהמפנילהתגונןהפתוחהיםאללצאתנאלצותמעגןללאבחוף

הוא,החוףאלמתקרבהגלשכאשרהיאהפשוטההסיבה.?מהחוףבמרחקפחותמסוכנים

לפני,פעם,תאמינולא.החוףבמתקנימכהבגלהצפונההאנרגיהוכלומתהפךבקרקעיתנתקל

הצמדהבשללהתהפכותהגרמוהגליםכיאילתשלהצפוניבחוףספינהטבעהשנהכחמישים

מוכהכללבדרךהשקטהים,ימיםגםולעתיםשעותכמהבמשךוכך.(הבאבעמודתמונה)לחוף

ורוח,גבוהיםגליםשלהצירוף.הגליםגלישתחובבישלהגדולהשעתםזוהי.דרומיתסערה

-לבעליגורמיםהחזקיםהגלים.תעלוליהםאתלבצערוחוגולשיהגליםלגולשימאפשריםחזקה

לחוףבהמוניהםיוצאיםהעירתושביהיובעבר.לחוףלהיפלטמקובעיםשאינם,ימייםחיים
עקרהשהסערה,ים-וקיפודיחלזונות,צדפות,ים-עשבי,אצות.ים-פליטות–מציאותלחפש

כללשבדרך,העומקדגיגםלהיפלטצפויים,הלילהלתוךנמשכתהסערהאם.החוףאלוהטילה

.החוףאלהםאףונפלטים,הלילהבשעותהמיםפניאלעולים

:זוטות
:אילתמפרץלשוכניהמתגלותעונתיותלתופעותלבלשיםכדי,לאקליםמומחהלהיותצורךאין

באילתהתעופהבשדהשנחתומטוסיםנהגו,(דרומיתרוח)לצפוןמדרוםנושבתשהרוחבעת.1

מהכיווןהפוך,דרוםלכיווןהיא,זאתלעומתההמראה,הרוחמול,לדרוםמצפוןלרדתוהערבה

ובנחיתה.הרוחבכיווןנעכשהמטוסגדולעילויכוחנוצר,הרוחמולבהמראה?הסיבה.הרגיל

הרוחמולכשנוחתיםאנרגיהנחסכתמול

עוברתכשהרוח?הסיבה.לבוציתהופכתהצפונישבחוףהמליחה,דרומיתשהרוחבעת.2

קרקע,הלחותבעלות.פוחתהמיםאידויוכושר,במיםרווילהיותהופךהאוויר,היםמעלבדרכה

בתקופה.נסיעהאולהליכהנוחהולא,בוציתוהופכתלהתייבשמתקשהבמלחהרוויההמליחה

מיםאידויעלהמבוססהצינוןדרומיתרוחבעת(קולרדזרט)מצנןידיעלהבתיםאתשציננו

.יעיללאהיה

אלהמים.שבירדןאדוםמהרישזרמורביםמיםאילתשלהצפוניהחוףאלמביאיםשיטפונות.3

בוץגלישותנצפוובים,בחוםכאןהיםמיאתהצובעואבקחולסחףשלרבותטונותגורפים

.המיםבעומקאבקוערבולי

.והמפרץהערבהלאורךרוחותלרובשולטותבאזורנו,הערבהודרוםאילתתושבילכלכידוע

המדברמןהנושבותאלהוכןהתיכוןמהיםהבאיםהרוחותכימסביריםהאקליםחקראנשי
השוררתהרוחהשנהימותברובוכך,הערבהעמק–ארוך'צינור'תוךאלנשאבותכולן,מערבה

.ביותרהחמיםהקיץבימיהגוףאתומצננת,יבשהזורוח.צפוניתרוחהיאוסביבותיהבאילת

מצפון,הרוחככיווןשכיוונונחיתהמסלולאלנוחתים,באילתהנוחתיםהמטוסים,הזוהרוחבשל

מי.הרוחידיעלנוצריםגליםכידוע.ליםקשרגםישזולתופעה.השנהימותרובוכך.לדרום

הכלבסךהםהגלים.בידוטעות,לזרוםלהםוגורמיםהמיםנפחאתמזיזיםשהגליםשסבור

המיםהתרוממות.הגלשלהתנועהלאנרגיתמיתרגמתהרוחשלהאנרגיהשבה,הפרעה

,הרוחבכיווןנדחפיםהגליםהרוחנתיבלאורךמתפשטתוההפרעה,הרוחידיעלנגרמת

כשהםויורדיםעוליםאלא,ממקומםזזיםאינםהמיםחלקיקי?תאמינולא.דרומהשלנובמקרה

(המפרץאורךשלנובמקרה)המיםנתיבלאורךהצפוניתהרוחהימשכות.סיבובתנועתמבצעים

בצפון,וכך.סחבלזהקוראים,דרומהשנתקדםככלוגובהיםהולכיםשהגליםלכךגורמת

.גבוהיםיותריהיוהגלים,שנדריםוככל,מאדנמוכיםלרובהגלים-שלנוהצפוניבחוף-המפרץ

למטרמגיעהגליםגובה,לאילתדרומיתמ"קכמאה,דהבהעיירהמול,המצריהחוףלאורך

יכלהלאבחוףמזחומהעדר,היםחילשלבנחתתזהלחוףבהפלגהשפעםזכורני.ויותר

.הרגילהמצבהואזה.מיעדנוהרחק,הגליםמפנימוגןמפרצוןלחפשונאלצהלהתקרבהספינה

כיוונהאתהופכתוהרוחהרוחותמשטרמשתנה,החורףבימותבעיקר,חודשיםלכמהאחת

,המפרץמדרוםמתחילהסחבכאן.דרומיתסערהלצפונייםאנואזאו.מדרוםלאילתומגיעה

העוגנותספינות.בחוזקהבחוףמכיםוהם,מטרים2-4-למגיעגובהםלאילתמגיעיםוכשהגלים

הגליםמדוע:שאלהשוב.הסערהמפנילהתגונןהפתוחהיםאללצאתנאלצותמעגןללאבחוף

הוא,החוףאלמתקרבהגלשכאשרהיאהפשוטההסיבה.?מהחוףבמרחקפחותמסוכנים

לפני,פעם,תאמינולא.החוףבמתקנימכהבגלהצפונההאנרגיהוכלומתהפךבקרקעיתנתקל

הצמדהבשללהתהפכותהגרמוהגליםכיאילתשלהצפוניבחוףספינהטבעהשנהכחמישים

מוכהכללבדרךהשקטהים,ימיםגםולעתיםשעותכמהבמשךוכך.(הבאבעמודתמונה)לחוף

ורוח,גבוהיםגליםשלהצירוף.הגליםגלישתחובבישלהגדולהשעתםזוהי.דרומיתסערה

-לבעליגורמיםהחזקיםהגלים.תעלוליהםאתלבצערוחוגולשיהגליםלגולשימאפשריםחזקה

לחוףבהמוניהםיוצאיםהעירתושביהיובעבר.לחוףלהיפלטמקובעיםשאינם,ימייםחיים
עקרהשהסערה,ים-וקיפודיחלזונות,צדפות,ים-עשבי,אצות.ים-פליטות–מציאותלחפש

כללשבדרך,העומקדגיגםלהיפלטצפויים,הלילהלתוךנמשכתהסערהאם.החוףאלוהטילה

.החוףאלהםאףונפלטים,הלילהבשעותהמיםפניאלעולים

:זוטות
:אילתמפרץלשוכניהמתגלותעונתיותלתופעותלבלשיםכדי,לאקליםמומחהלהיותצורךאין

באילתהתעופהבשדהשנחתומטוסיםנהגו,(דרומיתרוח)לצפוןמדרוםנושבתשהרוחבעת.1

מהכיווןהפוך,דרוםלכיווןהיא,זאתלעומתההמראה,הרוחמול,לדרוםמצפוןלרדתוהערבה

ובנחיתה.הרוחבכיווןנעכשהמטוסגדולעילויכוחנוצר,הרוחמולבהמראה?הסיבה.הרגיל

הרוחמולכשנוחתיםאנרגיהנחסכתמול

עוברתכשהרוח?הסיבה.לבוציתהופכתהצפונישבחוףהמליחה,דרומיתשהרוחבעת.2

קרקע,הלחותבעלות.פוחתהמיםאידויוכושר,במיםרווילהיותהופךהאוויר,היםמעלבדרכה

בתקופה.נסיעהאולהליכהנוחהולא,בוציתוהופכתלהתייבשמתקשהבמלחהרוויההמליחה

מיםאידויעלהמבוססהצינוןדרומיתרוחבעת(קולרדזרט)מצנןידיעלהבתיםאתשציננו

.יעיללאהיה

אלהמים.שבירדןאדוםמהרישזרמורביםמיםאילתשלהצפוניהחוףאלמביאיםשיטפונות.3

בוץגלישותנצפוובים,בחוםכאןהיםמיאתהצובעואבקחולסחףשלרבותטונותגורפים

.המיםבעומקאבקוערבולי

שנמצא וצולם על חוף אילת בעקבות  (  Evoxyimetopon moricheni) מין חדש   –רצועית קטנת זנב 

.   שזכה ושמו הוענק לדג זה, מורי  חן: סערה דרומית לילית  צילום
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וסערותרוחותעל:אילת



בתמונותדרומיתוסערהצפוניתרוח

במרכז:סערהאחריהחוףעלשנמצאועומקדגי

.הביןכוכביתומשמאליפאנימגינוןמימין.אורנון

.ימי-התתוהמצפהדפני.י,בלבן.י:צילום
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החוף הסלעי וסלע החוף . 1: סוגי החוף-חלק ד  

הגורמיםשאחדלהביןיש,בוהחישליחסיתהגבוההמגווןועלאילתחוףעלכשמדברים

נתחיל.אלהיצוריםקשוריםשאליהםהתשתיותגוניות-רבהיאלכךהתורמיםהעיקריים

כוללאילתבחוףוזה,היבשתיתהסביבהסלעהואביותרהנפוץהסלעישהמצעבעובדה

משקעסלעי,יוצריםשהםוהקרקע,בבלייתםמזהזהשנבדלים,שוניםמסוגיםיסודסלעי

סלעים.הללוהמצעיםסידוקלעומתמוצקותהואנוסףגורם.וחולחרסיות,ודולומיטגירכמו

אולחולמתפורריםרכיםסלעים,אבןוצרורותחצץמצטבריםובקרבתםנשבריםמוצקים

אילתוחוף,הטרופייםלחופיםהייחודימצעסוג.משלהםחוףצורותמספקיםהםשאףלטין
beach)החוףסלעהואבכללם rock)שהשקעהוקונכיותסלעגושישלתלכידאלאשאינו

הוא.סידןשלכימיתהשקעהידיעלשלוכד.פשוטהבשפהגיר,(CaCO3)פחמתיסידןשל

ליכוד.יםמיעםבמגעאו,תהוםמיניצולתוך,מהבעומקכנראה,החוףבקרקענוצר

ניכרחלק.היםבמיהשקועבחלקםבעיקר,גירניותבאצותגםאולינעזרהצרורות

לאחרשגםאלמוגיםשלדינותרוועליהםמהשוניתחלקלכןקודםהיובושלוכדומהאבנים

.אלמוגיםמושבתמורכבתמהםהפוליפיםגביעישלהמובהקיםהסימניםניכריםעדייןמותם

שלהאדוםהצבעאתלזהותניתןבו,חוףסלעשלדוגמאותתראוהמצורפותבתמונות

.אחריםיסודוסלעיהגרניטשלוהמנומר,גירהשלהלבנבן,קוורץהשלאפור,הריוליט

.יחדשהתלכדו,וקונכיותאלמוגיםשבריגםהחוףסלעמכילאלמוגיםבחוף
ידיעלכרסום,הגליםידיעלשבירה–בלייהלתהליכיהחוףסלענתון,הבנייהתהליכיבצד

שחוףכך.חומצייםהופכיםשהמיםבעתוהמסה,הצמחיםאתממנוהמגרדיםחייםבעלי

,השפלבעתגםמיםבהםהנשמריםוגביםסלעבריכותלהכיליכולזהמסלעעשוי,רדוד

הריבספרלקרואמוזמניםהנכםזהבנושאנוספתלהרחבה.ימייםביצוריםומאוכלסים

.העיקרינושאושזהאילת

.

ומשמאל,החוףסלעשלהגלםחומר,אבןצרורות:מימיןלמעלה.הסלעיהחוףתשתיות,בתמונות

מכוסהחוףסלע-מימיןלמטה;צורוגיר,ריוליט,גרניט:לקודםזהיםשמרכיביו,(רוק'ביץ)חוףסלע

דפני.י:צילומים.המיםלפנימתחתשרויהיהשהסלעמתקופהשנותרמתאלמוגומשמאל,אצותלבד
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..

? חלוקים אנו מוצאים על החוף–אלו אבנים 
האבןחלוקיהםוהיםהיבשתייםהסלעיםביןהמפגשמאפייני❑

גםאך,היבשתיהמסלעאתמייצגיםהם.עיצבוםנחליםאושהים

בתקופותביםשנוצרו,הימיהמסלעאת,אילתבחוףובעיקר

.השוניםהאבןמרכביאתלזהותמשימתכם.שונות

במרקם,בצורהמזהזהשוניםאבןשבריאוחלוקיםכעשרהאספו❑

אבניםמאיסוףהימנעו.בקשיותםאובצבע,בפריכות,החומרים

כמומלאכותיות,בלויותאבניםאו,צמודבחיאובאצותהמכוסים

חוףשחלוקיבחשבוןקחו.בזיהוישמפריעות"תוספות"או,בטון

.האבןתכונותאתלעתיםשמשנהתהליךמייצגים

,מגדלת,פטיש)אתכםישמשואתכםשהבאתםהעזראמצעי❑

(הנוכחיהעמודבתחתית)סלעיםומגדירברזלמסמר,חומצה

חלוקאוהאבןאתקחו:הבאהבדרךהסלעיםבמגדירהיעזרו❑

:קבוצותשלושלפניכם.מלמעלה:בהגדרותוהתחילו,בידהנחל

שונימגרגריםהמורכבסלע,(הומוגנילכךקוראים)אחידסלע

.לגושיחדשאוחושונותמאבניםעשויאוצבע

שתילהםשיששאלותבאמצעותלנועהחלוהראשוניהמיוןאחרי❑
.משמעית-חדלתשובהשתגיעועד,נכון-לאאונכון–אפשרויות

.לזהותםלכםיעזרו,המיומניםהמדריךאוהמורה

דיוריט, גרניט

וסלעי יסוד  אחרים

גנייס, צפחת נציץ 

ומותמרים אחרים

סלע גיר מאלמוגים

אבן חול  
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(עבודה עצמית)סלעים המרכיבים את מצעי החוף הסלעי בחוף אילת 



אילתמפרץבצפוןימיים-תתמבנים

ברוריםשלביםכמהנתגלובאילתהדרומיבחוףשקדיונתןר"דהגיאולוגשערךגיאולוגיבמחקר

.הנוכחיתהאלמוגיםשוניתבהיווצרות

זאתבעקבות.'מ120-בכאילתבמפרץגםהיםמימפלסירדהאחרונההקרחבתקופת1.

,המפרץבדרוםוהןבעקבההןהיםלמפלסמעלמאובניהאתומוצאיםהאלמוגיםשוניתהומתה

.שייך-א-בשרם

אלמוגיםשוניתהתפתחותוהחלה,הקודםלמפלסוהיםועלהחזר,שנה5000לפניבערך2.

.הבאלאירועעדוגבהההתרחבהזושונית,הנוכחיבגובהוהיםמפלסהתייצבותבעקבות

,חופימשטחנוצרשהתייבשהשוניתמשטחועלמעטהיםמפלסירד,שנה2400בערךלפני3.

שנתגלו,ארכיאולוגיאתרשרידי.אדםהתיישבותהתפתחהזהמשטחעל.חייםמאלמוגיםנקי

ומשטחיםקירותכוללים,הקדומההשוניתמפלסעל,הנוכחיתהשוניתמדרוןבתחתית

,אליומחוברתוחצרעגולחדרכלל,אבנרעוזיהארכיאולוגידיעלשנבדק,האתר.מגודרים

.למטהמופיעיםוצילומותכניתו.תקופהמאותה,קברמבנהלוצפונית'מ13ובמרחק

כי,מהירכנראההיהזהתהליך.'מ4-בכהיםלמפלסמתחתאלהאתרשקעהזמןבהמשך4.
רעידת–פתאומיטקטוניאירועזהשהיהסבוריםולכן,שנתגלוהמבניםבצורתפגעולאגלים

השטחאתכיסואלמוגים,בהמשך.האתראתהציףשגם,גיאולוגילהעתקשגרמהאדמה

חוף-וסלעהקדומההשוניתאתשכיסתה,כיוםלנומוכרתשהיאכפיהשוניתונוצרה,שהוצף

קצבפיעל.אלמוגיםהתפתחוושעליו,השוניתגירידיעלשלוכדואבןמחלוקישעשוי,מוצק
השוניתמשטחשל'מ20עדשלוהתרחבותמעלהכלפי'מ3.5–השוניתשעברהגידול

מישמפלסמעידיםאלהכל.שנה2000-כלפניקרההמשוערשההעתקלשערניתן,העליון

למפלסםהמפרץמימישחזרומאזהשניםבאלפיניכרותתמורותעברוהיםקרקעומפלסהים

.הנוכחי

המפלסשינוייעלהמעידותועקבהאילתשלהחוףבסלעילמצואאפשרמעטותלאעדויות5.
'בעמ)אילתהריבספרתועדאלהמאירועיםאחד.החוףשלהטופוגרפיהאתששינוואירועים

.דומהטקטוניאירועבעקבותכנראה,חדשלאפיקהקודםמאפיקושלמהנחלהטיית–(129

:ושירטטחקר.האתרתכניתשלראשונישרטוט:ומשמאלהאתרשלימי-תתצילום,מימיןלמעלה:בתמונות

חלקיתהמכוסה'מ2מעומקרשרש-אוםבחוףחוף-סלעשלנטוייםמשטחיםמימיןלמטה;אבנרעוזיר"ד

.דפני.י,אבנר.ע:צילומים.שלמהנחלמוצאלידמאובנתבשוניתחתךומשמאלבאלמוגים
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שתנאיהבסביבהזמןלאורךולהתקייםלשרודהמנסיםצמחיםאוחיים-שבעליהואידועכלל

שהםסביר,שםכיוםמוצאיםשאנואלה.להיכחדאואלהלתנאיםלהסתגלחייביםקיצוניים

בתהליךזולסביבהעצמםשהתאימואו,להםהמתאימיםהתנאיםאתבהשמצאואלה

היצוריםשורדיםאומסתדרים,ים-חוףאובריכה,מיםגוףבקרבת.כהסתגלותהמוגדר

למליחות,ליובשאו,לרטיבותהסתגלותםמידתפיעל,סביבהתנאישוניבאזוריםהחיים

החוףלאורך.הגליםשלההורסלכוחםאו,חריגותלטמפרטורות,גבוההאונמוכה-קיצונית
"חגורות"בsedentary))ישיביםיצוריםהתארגנותשמשמעותו,(zonation)חיגורמזהים

.עליהםהכפוייםלתנאיםבהתאם,לסלעהצמודחיאוצומחשלקונצנטריותאומקבילות

בתחרותיתרוןלומקנהכזאתלחגורהכלשהויצורשל-התאמתו-המוקדמתהסתגלותו

התנאיםשבהםבחגורות.הסביבהלתנאיצורכםדיהותאמושלאקרוביםמיניםכנגד

אותםלאכלסמצליחיםאשר,סתגלניםאך,מיניםפחותיחסיתמוצאיםקיצונייםהסביבתיים

.וצפופותגדולותבאוכלוסיות

החייצורעובר,המיםפניבגובהזמנייםאךהמהיריםהשינויעם,בגאותהמיםפניעלותעם
כמהבתוך,מובהקתימיתסביבהלתנאי–מדבריתואף–יבשתיתסביבהבתנאימחייםכאן

הללוהמעבריםהשפעות.בשפלהיםפניברדת,מכןלאחרשעותכמהקורהוההפך,שעות

שוניםפעילותודגמיטמפרטורהוהבדלישינויי,חמצן,קרינהשלשונותלרמותמיתרגמות

.הגידולביתאתעימושחולקיםהיצוריםשל

במצביהקשורותעיקריותחגורותארבעהוגדרואילתבמפרץ,הסלעיבעיקר,החוףקועל
הקצףאזורגםשקרויה,(supralittoral)כרית-העלחגורת:בהםהקבועיםוהיצורים,הכרית

(splash zone)כרית-העלשולי(superlittoral fringe),כרית-הפניםחגורות(eulittoral)

,קבעבאורחלמצעהצמודיםהיצוריםמעטיםשבו,החוליבחוף.(sublittoral)הכרית-ותת

.המינוחבמעטמשתנה

לחיגורדוגמהתראובציור.עולמיתתופעההואהחוףקועלהחייםובעליהצמחיםחיגור

המראההכריתבתחוםגובהחתךמתוארהבאבעמוד.אמריקהצפוןשלהאוקיינוסבחוף
.זהההואהעיקרוןאך,שוניםמרכיביו–אילתבחוףומרכיביוהחיגוראת
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החיגור באחד מחופי האוקיינוס האטלנטי שבו ניכרת היטב החלוקה לחגורות החי ובעלי  : בתמונה 
Sites.Google.comמקור התמונה . החיים והצמחים שבו

חיגור החי והצומח בנוף הסלעי



(  מ"מ5)חופית לבנה וערבית 1.

(מ"מ3)קט פסי    -מגדל2.

(מ"מ3)חופית  זערורית 3.

(מ"ס5)(סרטן)שישן הסלעים 4.

(מ"ס4) ( דג)זנקן הסלעים 5.

(מ"ס2)(חילזון)מגדל אפל 6.

(  מ"ס5)ארגמנית זיזים 7.

(מ"ס4)צלחית בוהקת8.

(  מ"ס5)בלוטן ענק9.

(מ"ס5)כתונת ענק  10.

(מ"ס8( )צדפה)אוסטריה דרומית11.

(מ"ס1)פס -אנגינה תלת12.

(מ"ס4)ים  -אוזן13.

(מ"מ15)חרוט זעיר14.

:יצורים המופיעים בחגורות החוף הסלעי באילת
נחשפת,כרית-העלשולי11-6;התייבשותולרובלגליםלעתיםהנחשפת,כרית-העלבחגורת5-1

כרית-התתחגורת28-19;הכריתאירועיבכלהנחשפתכרית-הפניםחגורת18-12;השפלבשיא

.השפלבעתים-מינשאריםבהם,הסלעגביאתהכוללת,בשפלנחשפתאיננהשלרוב

(מ"ס8)מגדלון ענק  15.

(מ"ס20)דיונון רוקחים16.

(מ"מ5)(תאי-חד)חורירית שטוחה 17.

(מ"ס10)(ים-נחשון)כריתני 18.

(מ"ס5)(ים-קיפוד)קיפודית 19.

(מ"מ15)( חילזון)סהרן מחוספס 20.

(מ"מ15)חרוזית פרעה 21.

(מ"ס2)קפצן המנגרובים22.

(מ"ס4)(דג)קברנון 23.

(מ"ס5)(חילזון)צינוריר פרוץ 24.

(  מ"ס3)( כיטון)כתונת מקושטת 25.

(מ"ס8)(ים-כוכב)דרבנית 26.

(מ"ס20)(אצה ירוקה)ים -חסת27.

(מ"ס3)(סרטן)נזירון קטן 28.

חיגור היצורים בחוף הסלעי של אילת 
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חזרה לעמוד התוכן



ומרכיביוהחיגוראתהמראההכריתבתחוםגובהחתךמתוארהקודםבעמודבתמונה

:הביולוגיים

חזקיםגלים.הגאותבעתגם,הזמןרובהשוררביובשמאופיינתכרית-העלחגורת❑

להתרוצץאובמיםמומסחמצןלנשוםפניועללחיומאפשריםהסלעאתומרטיביםמרססים

החגורהמאפייני.אווירניחמצןלנשוםמסוגליםהללומהיצוריםכמה.מזוןלחפשפניועל

הדג,(3)זערוריתחופית(2)קט-מגדל,(בתמונהמספרים)(1)חופיתהחלזונותמיניהם

(4)שישןהסרטןמינימשניאחדהסלעיםעלומשוטטמסתתר.(5)זנקן

כתונת,(6)אפל-מגדלהרכיכותהןמאפייניההגאותבעתהמתכסיםכרית-העלשולי❑

וחילזון(9)ענקבלוטןהסרטן,(11)אוסטריתהצדפה,(8)בוהקתצלחית,(10)שעירה

.(7)זיזיםארגמניתאותוהטורף
ומחציתו,בשפל–המיםמפלסמעלהזמןמחציתבממוצענמצאתכרית-פניםחגורת❑

לעקוראוהתיישבותםלמנועהעלולים,לגליםחשופההיא.הגאותבעתבמיםמכוסה

-תלת,(15)מגדלון-ממנוהניזוניםחלזונותבמיניעשירהאצותלבדהםמאפייניה.אותם

דמויי,קטנטניםתאיים-חד(17)חוריריותועליו.(16)דיונוןוה,(13)ים-אוזן,(12)פס

.מטבע

בחורף.ליובשנחשפתקיצוניבשפלורק,היםבמיהזמןרובהמכוסהכרית-התתחגורת❑

,(18)כריתניהים-נחשון:מאפייניה(27)חסניתבאצהשבוהמיםובריכותהשטחמתכסה

כתונתהכיטון,(24)צינוריר,(21)פרעהחרוזית,(20)סהרןהחלזונות,(19)ים-קיפודי

קרנונייםממשפחותודגים,(28)נזירסרטני,(26)מסרקןהים-כוכב,(25)מקושטת

.(22)המנגרוביםקפצןהחסילוןאתלמצואאפשרהשפלבריכותבמי.(23)וקברנוניים

.הסלעילחוףהאופיינייםמהיצוריםמבין"הגדוליםתריסר"אתפירוטביתרנתאר,בהמשך

בלוטית,((Tetraclitaענקבלוטן:ורכיכותים-בלוטימיניבשניהמאוכלסחוףסלעשלמקרובצילום:בתמונה

.דפני.י:צילום.(Isognomum,צדפה)גלעיניתמרית(Echinolittorina)חופיות,(Tetrachthamalus)זעירה

.
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היצורים המאפיינים את חיגור החוף הסלעי באילת



כלים להכרת החי והצומח בים:  פסק זמן
להשתלבנועדהוא:טעיתםלא–לימודספרמעיןלהיותמנסההזהשהספרלתומכםסברתםאם

"יעלהספרית"בהוצאתים-יצורישלותיעודלזיהוימדריכיםבסדרתותמונהכתבשלבאמצעים

כתובתו.סוף-יםוצפוןאילתבמפרץהחייםהיצוריםמינילהכרתאינטרנטיאתר-ובמגדיר

Dafni.comבנקלאליותגיעו"דפניר"דשלהיםמדריכי"אתבגוגלתקלידואםו.

,וצמחיםחיים-בעלי,ימייםיצוריםמיני2000-מיותרמתעדבאתרהפעילהחלקשהוא,המדריך

מידעבסיסעלמתבססשכאןהדגיםמדריך.אלהבנושאיםמומחיםומדעניםהמחברידיעלשזוהו

תמונהשלברקע.בצילוםמתועד,ובסיניבאילתוצולםשזוההמיןכלכאשר(fishbase)בינלאומי

.הנכוןשהזיהוילכךראיהנציגובכך,אצלנושצולםצילוםמופיעהעולמימהבסיס

עללחיצה.כאןהמצורפתבתמונהכמתוארדפיםסדרתאודףמוקדשימיצומחאוחיקבוצתלכל

.זאתקבוצהאלתביאכםהעליוןשבחלקההזעיריםהצילומים

צילומישלמקבץ-ייחודיאמצעיצרפנו,הקוראיםידיעלמבוקשהכיהיעדשהיאהדגיםלקבוצת
הקישור.אותוהמאפייניםאחריםויצוריםדגיםשובצושבהן,דיאורמותהנקראות–נוףיחידות

כדיבהםלהשתמשכיצדלכםנראהבהמשך.dafni.com/fish/diorama.htm.הואזהלמקבץ

לימודיחומרהזההספרלאורךמצייןלבןרקע).הקודםשבדףבצילוםהמופיעיםהיצוריםאתלזהות

.(לומדיםשלעצמיתלעבודהשמומלץ
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אוחיות–המוצגאתלהציגשמטרתו,האדםתרבויותאולטבעלמוזיאוניםכללבדרךהשמורכליזהו

הינםהענייןלצורךהחיהאוהעקריהמוצגשבההסביבהשלהדמיהכמעין,בסביבתםאדםבניקבוצות

אתהממחישהבדרךבסביבההחייםיצוריםאוהדגיםמיניאתמזהיםאתםהנוכחיבמקרה.במיטבם

...בהמשךנפרט.סביבהלאותההתאמתם



ימיים במפרץ אילת-דיאורמות של בתי גידול ונופים תת

דיאורמה–מהןאחתשלהגדלה-למטה..הדגיםבאתרהמופיעותהדיאורמותתריסר:למעלה,בתמונות

דפני.יצילום:הבאבעמודיופיעבההמופיעיםהמיניםפירוט.הסלעיהכריתתחוםשל

,שונית,כמו)גידולבתישלנוףצילומי:לטבעבמוזיאוניםמקובלאמצעי,הדיאורמותאלאחורהשובו
אחריםויצוריםדגיםצילומי–מחשבבעזרת–שובצומהםאחדשבכל('וכוחולימשטח,סלעימדרון

המידעלמאגרקישורמהווהכזהיצוראודגשלצילוםכל,כאן.הגידולביתאותואתהמאפיינים
.הצילומים12כלאתותקבלוdafni.com/fish/diorama.htm.-הקישוראתהקלידו:זאתנסו.שברקעו

.(חץראו)מוגדלהצילוםיפתח–ואזיהעכברעםולחצובאדוםהמודגשהצילוםאת-למשל–בחרו

ושם,יותרגדולהלתמונהאותופותחת(אדומהמסגרת)חוף-סלעתמונתעל"עכבר"הלחיצת

להופעתגורמת,בחץהמסומןהדגכמו,בההמשובץחייםבעללתמונתמעל'עכבר'הבמגע
התמונהעלכשתלחצו,לאואםגםאך.(ביתייםבמחשביםורקאך)–העברישמועםתגית

זאתנסו–המבוקשאתתבחרוומהםמסוגומיניםהכוללדףהיםמדריכיבייפתחהזעירה

...מינובניאתמייצגמהםאחדשכלמיניםכמהדיאורמהבכל.בכיתהאובביתכם
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הסלעישל תחום הכרית' תריסר הגדולים'

לתנאיתשובהלושישמיהואהסלעיהכריתתחוםשלהחיבחברתהנכלליםמהיצוריםאחדכל

שלאשעדגורםועוד,בזימיםהנשימהקשיי,החום,השפלבעתהיובש:בעיקרהאביוטייםהסביבה
אלהלתנאיםהתאמה.היםגלישלוהעקירההסחיפהכושר–דמיונינשמעהואבפעולהראינוהו

בפניזמניתאוקבועהוהצמדות,הצורךבעתאווירניתנשימה,היובשבפניאטימהאחדמצדהם
-יצוריידיעלטריפה,מינםבנימצדתחרות–הביוטייםהתנאיםאתגםלאלהנוסיףאם.הגליםכוח

פתרונותולכולם,למדינפוציםעדנפוציםכולם,להלןהנזכריםהמיניםלתריסרנגיע,יבשהאוים

ביתאתכמייצגיםהסובייקטיביתדעתיפיעל,הנכלליםהמינים,והם.הנזכרותלבעיותמשלהם

מינישני,שעירהכתונת,צלחית:לשמאלמימיןלמטהמלמעלה:אלהבחינותמשתי,הזההגידול
זנקן–ודגיםכריתניים-ונחשוןנזירון.שישן,אוסטריתוצדפהענק-בלוטן,סהרןמיני,חופית

חשיבותלראשונים.(flag)'דגלמיני'–והאחרים(keystone)'מפתחמיני'הםרובם.וקרנון

.שלו'הציבוריחסי'–הדגלמיני,הגידולביתוייצובלעיצובהכרחייםבהיותםאקולוגית
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סרטניםכמה מילים על 

אנו,חוליותחסריובעיקר,חייםבעלימיוןעללקורסנרשמתםולאמאחר

.רחבמאדנושאשלמלאמפירוטפטורים

,לחרקיםשמקבילהקבוצהבעצםומהווים,רגל-פרוקיהםסרטניםה❑

משליותרמעטים,(ויקיפדיה)52,000מיניהםמספר.יבשתייםשרובם

שלאביםפינהכמעטאין,כמותם.בעולמנומהםמיליוןשלפחות,החרקים

כולל,פרקים-פרקיםעשויגופם.אחראוזהסרטןידיעלמאוכלסת

.גפיהם

,גמישחומרהעשוי,קוטיקולה,חיצונישלדבעליכולםהם:המשותף❑

בעיקרון.קשיחהואולכןגירבמשקעימתוגברהגדוליםשבמינים,כיטין

אנטומימבנהעלמחפההשלד.בהתנשלותאותועצמםמעלמשיריםהם

והבטןהחזה-הגוףמרכזגפי.גפייםזוגהראשכוללפרקלכל-פרוק

.זוגייםהזנבאונותגםמיניםובכמה

-במפרקיםמצוידיםהם,הגפיים,אבריהםאתלהניעאו,לכופףכדי❑

נעיםהמפרקים,מחולייתניםלהבדיל.ורכיםדקיםשהםבשלדחלקים
ימין,מטה-מעלה–מישוריםבשלושהרגללהניעכדי.אחדבמישור

שלושהלפחותרגלייםעשרותמביןרגללכל,ורחוקקרוב,ושמאל

.כיווןלכללהטותהאותםשמסגליםלאורכהמפרקים

משמשים-הזנבאונותגםמיניםובכמהוהבטןהחזה-הגוףמרכזגפי❑

האחרונים.פהוגפי,מחושים,הראשמגפיואילולהליכהאולשחייה

בפההיבלעובטרם-וריסוקסינון-ועיבודוהמזוןלתפיסתמשמשים
לפנישהםפהגפיידיעל"נלעס"המזון–לנוהמוכרותמחיותבשונה)

רקובולט,היטשטשהפרוקהמבנההמפותחותבקבוצות..(הפהפתח

.הפלנקטוניותהפגיות,בצעיריהם

פגיותלרובם.עילאייםוירודים-מחלקות-לתתמתחלקיםהסרטנים❑

,בנשלמסתייםשלבכל,פלנקטונישלבלרובשעוברים(חופשייםעוברים)

.הבוגרשל,הסופיתהצורהאתיקבלובטרם

הםצורותשלרחבגיווןשמראים,מהיםהידועיםהראשוניםמבין❑

בעיקראצלנושמיוצגים,זיפרגלאיםוה,פלנקטונייםשכולם,שטרגלייםה

.הבאבדףהדיבוראתעליהםנרחיב.סלעצמודישהם,הים-בלוטיב

שכל,וגפייםגוףפרקישלזוגות19שלקבועמספרהעילאייםלסרטנים❑

,צבתות,הפהגפי,הראשמחושיאתכולליםוהם,למטרתומותאםזוג

שלקבועממספרהעשויים-וחזההראש.הזנבואונותוהבטןהחזהרגלי

שגם,עבהבשריוןהמכוסה,ראשחזהה,אחדלאיברהתמזגו-פרקים

לכלייחודייםוהזנבבטןהרק.זימיםהמוסתריםשבומוגןחללעלחופה

.הרגלמעשיריסדרתבניהםבחוףשתפגשוהסרטניםרוב.משפחה

.בטן-שוניובטן-קצרי,בטן-ארוכי:סדרות-תת3ביןמבדיליםבהםשגם

אותםהופךהסרטניםמינישלהגדולמספרםֲֲ:כמזוןהסרטנים❑

המצולמתתמונהשכלפלנקטוןמ,מהםגדוליםיצוריםלהרבהרצוילמזון

ללוויתןועד,האמיתימספרםאתמגלהמלאכותיתבתאורהבלילה

הינם"היםפירות",לאדם.חסילוניםשלעצומותמלהקותשניזוןהמזיפות

בטןארוכיאוחסילוניםמיניבהםנכללים.החוףארצותברובמבוקשמעדן

נחשביםהיותםמחמת.הקוצנימחושתןוהצדפותכפןכמוגדולים

נדיריםהםהטבעשמירתובשל,היהודיתהדתעקרונותפיעל'שרצים'ל

.הישראליבמטבחמאד

,וכפן,בטןקצראתת,כריתניסרטן,יםבלוט,חסילון;טיפוסיסרטן:למטהמלמעלה,סרטנים,בתמונות

.שוניםומקורותלווין.מ,דפני.י:צילומים.ומחושתןטיפוסיבטןארוך
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המדעיהמיוןשיטתאת,לספירה18-הבמאה,שהנהיגמיהשוודיהטבעחוקר,לינאוסקרלכשבא

-חיותמיני,כרכיכותאותםזיההותחילההתלבטהטבעבמחקרהמקובלתוהצמחיםהחייםבעלישל

,האבולוציהתורתאבי,דרוויןארלס'צביניהם,יותרמאוחריםחוקריםאך.חלזונותאוצדפותכמוים

כסרטניםאותםוזיהה,שטרגלאיםהירודיםלסרטניםפגיותיהםבדמיוןהבחיןלעומקאותםשחקר

,סלעייםבחופיםלסלעצמודיםכשהםהחופיהגידוללביתהתאמהתוךמפליאהאבולוציהשעברו

סרטןהואאילתשבחוףענקבלוטן.ועודימייםצביםשריוניעל,אוניותדופןעלמתיישביםגםאך

הסלעמשטחיעלצפופותבקבוצות,החוףסלעיעלזעירגעש-הרבצורתבקונכיותהחינייח

לעבר,מטהשפונההסרטןשלראשו.העליוןבצדםשפתחגירחרוטיעליהםובונהבשפלהנחשפים

בעת.פלנקטוןללכידתהותאמואך,התנועהכושראתאיבדוהנוצהדמויותורגליו,התנווןהמצע

הגלכשחוזר.הבאיםהמיםלעברומכוונןמהפתחזרועותיו-רגליואתשולףהואאותומציפהשהגאות

-בלוטעםתחרותקיימתלוהאופייניהגידול-בבית.לעברורגליואתבמהירותמסובבהואהיםבכיוון

ופחות,גבוהיותרלמפלסאותהדוחקהואלפיההשערהוהועלתה,זעירהבלוטית,יותרקטןים

.הסלעיבחוףהואאף,כוכביבלוטוןאחרמיןמצויהתיכוןבים.בוהשורריםהתנאיםמבחינתמועדף

?הגם אתה סרטן, הים-בלוטי

הים-בלוטישלהחייםאורח
גםשאופיינית,ים-בלוטכלשעוברההתפתחותשלביבזכותנחשפהרגיליםלסרטניםקרבתםכאמור

תאיאתהמעבירארוךמיןאברבאמצעותהמזדווגיםמיניים-דוהםים-בלוטי,ככלל:ירודיםלסרטנים

לדרגת(2)הפתוחיםהיםבמירחיפה-לשחייהריסיםשלהוהפגית(1)הנקבהאלמהזכרהזרע
–יותרמתקדמתלדרגהמוחלפתובהמשך,בפלנקטוןורוחפת(3)נאופליוס-שטרגלהקרויהנוספת

הפגיתעוברתהצדפוניתבדרגת.(עצמםבזכותסרטניםסוגיהםוצדפוניתשטרגל)(4)'צדפונית'ה

בשלב.(5)המוצקלמצעאותםהמצמיתגבעולונוצרהסלעעלומתיישבתוהעינייםהראששלניוון

להםהאופייניחרוטבצורתהמוצקהמצעעלהמקובעותגירלוחיותששעדארבעהבוגרמפריש,זה
.ובצילומיםבאיורראו–(6)

3

4

56
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סוף ועד  -מפרץ אילת מים"הספר : מקור הציור. מחזור החיים של בלוטי ים וקרוביהם ברווזוני הים: בתמונות

.אינטרנט, דפני. צילומים  י. סופו



וביןעלזעירגעש-הרדמויתבקונכייההחינייחסרטןכאמורהואהבלוטן

,קבועההיצמדותידיעלהיםבלוטמתגונןהגליםכוחותבפני.החוףסלעי

הןהפגיותלעילכנזכר.הסלעאל,להתנתקיכולתבלא,הדבקה

חיותובמקוםהשורריםוהיובשהחוםלתנאיעמידהבוגר,פלנקטוניות

תרמיבידודלוהמספקבנוזלומלאיםחלוליםשדפנותיה,לקונכייתוהודות

לאיטוםשהותאמוזיזיותלוחיותשתי-'כפולה'ולדלת,החמהבעונה

הסלעמשטחיעלצפופותבקבוצותחיהואכאמור.השפלבעתהפתח

שלראשו.העליוןבצדםשפתחגירחרוטיעליהםובונהבשפלהנחשפים

,הפתחלעברפונותהנוצהדמויותורגליו,מנווןלמצעהצמודהסרטן

ומועברארוךשלהםהזכריהמיןאבר.פלנקטוןללכידתכרשתומשמשות

חילזון,אויבלהםיש,הכפולהוהדלתהמוצקהמעטהלמרות.הנקבותאל

'אכילסעקב'דרךאותםהטורף,זיזיםארגמנית,ארגמונייםממשפחת

חשיפהבעתגם,חמצןלהםשמספק,הדלתותשביןהסדק-שלהם

.שלצדף,נדירעוףהוא,היםולבלוטילצדפותמשותףטורףעוד.ליובש

(עבודה עצמית)ים -התאמות מורפולוגיות של בלוטי

הענקהבלוטןבמושבותתצפיות:משימה
הכיסויעלמזיקלאצבעבכתם,אותםלסמןקל.התמסרותדורשיםאך,לתצפיתקליםבלוטנים

"הכפולהדלת"בלהבחיןשנקל,חיים-בלוטביןלהבחיןקל.הסרטן"גר"שבוהפתחשבוהמוצק

ללכודוכדילנשוםכדיהיוצאיםהנוצהרגליאתלשחררכדיהנפתחת,מהתייבשותעליהםשמגינה
,הגאותעתלעומתבשפל,שוניםבתנאים–יממותכמהלמשךבהםולצפותלשובניתן.פלנקטון

אפשר.לפלנקטוןהמיםבסינון,פעיליםהםמתילקבועלנסות.פנסלאורבלילהגם–אפשרואם

מרחקלמדוד.מחוספסאו,חלקסלע.ישיבתםמקוםאתלאפייןכדידקותכמהלמשךאותולהסריט
.שכניםללאבודדפרטלמצואנדירכמה–סמוכיםפרטיםשניביןממוצע

שניאםהבחינו,היםבלוטימינישנישעליובולטסלעאתרו–מיניםשניתראולמעלהבתמונות

לכיווןדומהבאופןמתייחסיםהםהאם–ביניהםמתערבבים,זעירהבלוטיתוענקבלוטן,המינים

?המיםלפנימעללגובהאו?הרגיליםוהזרםהגלים

?הפוךאוישר-התלבטתי,כאןלהציגובאתיוכאשר,בחוףצילמתיהבאהצילוםאת

האנכיממיקומומושפע,היםבלוטשלהעליוןהפתחקוטר:רמז.התעלומהאתלפענחלינאעזרו

?הנדוןבמקרההפתחגודלשלחשיבותולדעתכםמהי?השתייםמביןהנכונהמי.במושבה

_____________________מכיוון ש, הוא  הנכון_____  שמאלי/ האיור הימני 

_______________________________________________________

מינישני:למעלה:,בתמונות

ארגמניות-למטה.ים-בלוטי

דפני.י.צילום.טריפהבעמדת
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(עבודה עצמית)סרטני נזיר  : סרטן עם דירה לשכור

בקונכיותמסתורמוצאיםכללשבדרךקטנטניםסוגיםהםהכריתבתחוםהסרטניםכלמביןנפוציםהכי

חייםשהםכךשוםעל,נזירונים-שמםמקור,אחריםמסתתריםממיניםלהבדיל.חלזונותשלריקות

זהחייםלאורחבהתאמה.ילכואשרלכלאיתםיגררואותה,קונכייהבתוךבודדים,נזיריחייםבאורח

קונכייתפיתולשלהסימטריה-לאיבהתאמה)סימטריתואיננה,שריון-רכתהנזירוןשלהארוכהבטנו

גדלהואינהקשיחההיאוהקונכייהמאחר.(לסרטןביתואתוהורישמתבטרםאותהשאכלסהחילזון

למידתושתתאיםחלופיתקונכייהאחריהנזירוןתרהבאהההתנשלותבעת,עליוצרהנעשיתכשזואתו

הקונכייהגביעלשמגדלגדולמין,השושניםנזירןנפוץהשוניתועלבלגונה,אליהועובר,החדשה

השוניםקטניםמיניםוכמהכמההכריתבתחום.הגנהאמצעילוהמשמשים,ים-שושנותביתושהיא

לקונכייהמעברבעתבעירוםאותםלמצואאפשרנדירותלעתים.בהתנהגותםקצתוגםבדגם,בצבע

.חדשה

זיהוי והכרת הנזירונים–תצפיות עצמאיות : משימה
.dafni.com/crustacea/diogenidae.htmר דפני"מדריכי דהכנסו לדף הנזירונים ב

',משנהדיירי'הםשהרי,הקונכייהמצורתללמודאפשראינזירוניםהמינישלהרחבהמגווןאת

הרגלייםודגמיבצבעינבדליםהסרטניםאך,המקורייםמדייריהריקהכשהיאהקונכייהאתשבוחרים

להידחקמסוגליםלאשאחריםמאדצרפתחעםקונכיותגםלנצלהמצליחיםנזירוניםיש.והצבתות

הנזירןשושנן,ים-שושנתעםבשיתוףהחיגדולמיןהיא(________)השושניםנזירן.לתוכה

בכוונהמועברותואףהסרטןידיעלמטופלות,לקונכייהדבוקותמהןשכמה,(________)

הנפוצה,שמה(_________)יבשתיתפרישית,אחדסרטןגםיש.קונכייהמחליףכשהנזירן

יהיה)קרקעבגומותמסתתרתוביוםהחוףעלבלילותשמטיילת,אצלנוונדירהבסיניחולייםבחופים

-חסרי"נזירוניםונותרוכולןנאספוכשהקונכיותקורהמהתראובתמונות.(לראותותצליחואםנחמד

בכיווןהמפותלת,הרכהבטןההיטבונראית"עירומים"הנזירוניםאתרואיםמהתמונותבחלק."בית
בהםלצפותאפשר.להתגוררבחרושבהםלחלזונותבהתאמה,ימינהאושמאלה–לפיתולהמתאים

.(בעצמכםאותםלגלותנסו,כתרגיל.מדעייםשמותצרפנולא).ימי-התתהמצפהאקווריונימולגם

הגוףשלציורהעליונהבשורההמרכזיתבתמונה.השוניתובקרבתהכריתבתחוםהחייםנזירוניםמיני:בתמונות

,מפוארתבקונכייהיבשתיתפרישיתהסרטןמימין:התחתונהבשורה.הרכההבטןאתהמראההנזירוןשלהעירום

-שושנותבעצמומעריםהואקונכייתושעל,השושניםנזירן:ומשמאלים-חרוטשלמדיצרלפתחנדחקנזירוןובאמצע

.טוב-בן.א,דפני.י:צילום.הגנהכאמצעי,מיוחדממיןים
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דמוימהדגםבאשמו)שישןה,הסלעיהכריתתחוםאתהמאכלסיםהבטן-קצריהסרטניםכלמבין

מיניםשנילפחות.לפההבאמכלוניזוןהחוףסלעיעלהשפלבעתגםהמטייל,(צבעיושלהשיש

יותרהשטוח,הקוויםושישןסגולהשלוהגדולהשהצבת,מצוישישןהואמשניהםהקטן:באילת

המעטהאתמשיליםהםאחריםסרטניםכמו.והגפייםהגוףבצידיאדומיםכהיםשולייםקוויומראה

המכסה,רחבהבבטןמהזכרנבדלתהנקבה.הנשלאתבחוףלמצואאפשרקרובותלעתים.החיצוני

.העובריםלבקיעתעדהביציםאתבהלהדגירכדי(חזה-הראש)הגוףתחתיתאת

,למשל,המנגרוביםבחורשות.אילתמפרץלאורךשוניםוחופיםגידולבבתיחייםנוספיםשישןמיני

.ועודקטןשישן,המנגרוביםשישןבזומשפחהמיוצגת
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(עבודה עצמית)שישן הסלעים : בטן-סרטנים קצרי

שמותשלהחשיבותעל.מדעייםשמותשל(בכתיבה)הנכוןלשימושהנוגעתחשובההערה

כינעיר,לתלמידיםבעיקר,מסוימתחשיבותזהולדברמאחראך,אחרבמקוםנדוןמדעיים
,(italics)נטויהבאותנכתבים,המיןו/אוהסוגשם:הםמדעייםבשמותבשימושהכללים

,משפחותשמות.(פטיט)קטנהבאות–המיןואילו,גדולההיאהסוגבשםראשונהכשאות

Grapsusהקוויםשישןלדוגמה.נטויה-לאבאות,והלאהסדרות albolineatus,למשפחת

Grapsidae.האותיותעםמשפחהשםשלסיומת- dae



הםכאלה.שלילידימוייוצרהשםעצם.ושלומיאליותמזלחוסרעלשמרמזיםשמותיש

,באמנות,הטבעבחקרהיטבשהשתלבו,הימיהחיבקבוצותהמפוארותאחת,הרכיכות

סמלהואהחילזון.יותרלעתיםבולטזהבעברית.דליםכהציבוריחסיובאדריכלות
זהאיךאז.להתחמקותהתמנון,בחוללהתחפרותהצדפה,להסתגרות–והשבלול,לאיטיות

ימיםמאזעולםושועי,הללוליצוריםרבצפייהשטחמוקדשביותרהגדוליםשבמוזיאונים

ראשיתמאזאשר,הנהדרותלקונכיותהודותזאתכל?רכיכותבאוספיהתפארועתיקים

פולחןלמטרות,ועיטורנויכחפצי-שימושיםשלרבבמגוון"כיכבו"האנושיתהתרבות

-עצמםביצוריםשנעשהלשימושבנוסףוזאת-לסוחרעוברכמטבע-ככסף,ולאמנות

הטרופיהיםשלכשלוחה,אילתחוף.שוניםתעשייתייםומוצריםצבעיםולהפקתלמאכל

יעשהלאלתאורהשנקצההעמודיםשמספר,זולקבוצהמייצגיםשלרחבמגווןבחובוצופן

התכונה.ארצנושלהגירסלעיאתשבוניםמאובניהםעלכלוםאמרנולאועוד,צדקעמם

ידיעלנתמכותהן.פנימישלדוחסרותרכותהיותןהיאהרכיכותשלביותרהבולטת

,עצמההחיהעלהחופהגלימההקרוימאיברהמופרשמגירשעשויה,חיצוניתקונכייה

הדורותכלשלשהאמנותדגמיםומציגאותהצובעהמרשימותההנדסיותלצורותשבנוסף

.הוקירה

פרסםשנה120-כשלפני,הקלארנסטאמן-החוקריצרלרכיכותביותרהיפיםהתיאוריםאחד

,לאלמוגיםמעבר.צדפותושלחלזונותשל-כאןמביאשאני,רכיכותשלמדהימיםציוריםספר

אציג,ליופיכמותםשאיןהשוניותולדגי,לערעראיןהעולםולכלכלתלתרבותנוחשיבותםשעל

.המפרץשלהרדודיםלחופים-אחרינותעקבואםתכירואותםמקומיותרכיכותשלאוסףבפניכם

קונכיותחובבידיעלבאילתשנאספוקונכיותשלקבעתערוכתמוצגת,עיריאילתבמוזיאון

צילומיםכמהגםנביאבהמשך.למוזיאוןהאוסףאתמשפחתותרמהפטירתושעם,מקומי

,עצמולאוסףוכמובןdafni.com/shells.pdf:הדיגיטלילקטלוגלהיכנסמומלץ.זומתצוגה

dafni.com/mollusca/הואדפניבאתריהרכיכותאתר.המוזיאוןשלהפתיחהבשעות

דפני.י:וצילוםעריכהdafni.com/shells.pdfהדיגיטלילקטלוגהכנסו,במוזיאוןבתערוכהביקורלפני*
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*זיהוי ומיצג מוזיאוני–עבודה עצמית 

(עבודה עצמית )?  מה רך ברכיכות

חזרה לעמוד התוכן



,דקצינורהואהחילזוןגוף.סליליםבעצםהןהחלזונותקונכיות

קדומיםבימים.צינוריר-עצמוהחילזוןעםיחד,וגדלמתארךשבהדרגה

כצינורמוארכיםהחלזונותהיו(מוצקלמצעהצמודיםבחלזונות,כיוםוגם)

בההמושקעשהגירקונכייהלייצרהחלזונותהחלוהאבולוציהבדרך.ישר

.מפותלתפקעתונתקבלהצדבכלשונהרוחבאובעובייהיה

ישכנגדם.כמחטוחדותמאורכותהןשלכן,צרפיתולעםחלזונותיש

.משלהפיתולצורתקבוצהאומיןולכלכמעטשטוחשהפיתולכאלה

עלהקונכייהנוצרתפיהעלהנוסחהאתפרסמומזמןכברמתמטיקאים

שיוצרתאחתחלזונותממשפחתיותריש,כאמור.(ציורראו)פיתוליה

*מפותלתלאקונכייה

למיניםמתאימה(קטןT)הפיתוליםביןקטןמרחקמפותלתקונכייה

או,החולעלהנעיםמיניםואילו,טוריתאו,מגדלוןכמו,בחולהחופרים
הרבהאצל,כןעליתר.(גדולT)רחביםיותרהםהסלעיםמשטחיעל

או,בחולכיסוייםהמונעיםארוכיםזיזיםבבגרותםמופיעיםמינים
חלזונות,(Xenophoridae)אבננייםהםבמינהמיוחדתמשפחה.טריפתם

–מהסביבהעצמים(הגלימהבאמצעות)לוכדיםהםגדילתםכדישתוך

.עצמההקונכייהאלשמתאחים,קונכיותאואבנים

הטרופייםלחלזונותשלנוההתייחסותגםרבהובמידהשהמיוןלבשימו

המרכיביםאתבסקירתנונכלולאם.הקונכייהלמבנהביחסהיאבעיקר

העיכולמערכתאתלתארנצטרך,שלהםוהתפקודבמבנההאחרים

באצותהמכרסמיםאלה,הצמחונייםשלהמרובותמהשינייםהחל,שלהם
מערכת–המשננת.הסביבהעללהשתלטמהןמונעיםרבהובמידה

שלבקבוצותמשתכללתזאתמערכת.האצותלכרסוםהמותאמתשיניים

שמגיעה,טריפהלאמצעיכברהפכההיאשבהם,הבינייםחלזונות
-כמזמןלאהיושבהמשפחה,Conidae))היםחרוטיבאמצעותלשיאה

לוהיהמיןוכל,לטריפהמותאםהיהוהקונכייההגוףשמבנהמינים20

שאליהם,דגיםלצידהותאמוביותרהגדוליםמהמיניםכמה.מועדףטרף
מה–לחוטהמחוברתאחתשןאלאשאינו,רעילחץמשגרים-יוריםהם

דקותבתוךמתהנטרףשהדגחריףכההרעל.צילצלנקראשבעברית

מסוכניםאפילומהםשכמהלומרלמותר.החילזוןידיעלבמהירותונבלע

.לאדם

חסרימיניםעשרותעודלצרףאפשרביםהחייםהקונכיותבעלילחלזונות

עלויתרוהאבולוציהבמהלךאשר(עירומיםחלזונותאו,חינניות)קונכייה
בהתחפשותאובהסוואהבעיקר–הגנהאמצעילעצמםוסיגלוהקונכייה

הזאתמהקבוצההחלזונותרוב.טרףשלצידשיטותוכןמסוכניםליצורים

פרטיםכמהשלשרשורלראותנדירולא,פעיליםזוויגים-דוהם

לזהונקבהשלפניולזהזכרהואחילזוןכלבה,כיוונית-דובהזדווגות

.בהמשךפרקנקדישלאלה.שמאחוריו

רכיכות"הספרעלממליץאניהרכיכותבנושאלהתעמקשירצהמכםלמי
.ירושליםספר-אלוןבהוצאת"חייםאורחות–ישראלארץשלהים

( עבודה עצמית)בכמה מילים על חלזונות  
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דפני ואינטרנט  . י:  מקור התמונות 

חלזונות



(עבודה עצמית)על צדפות  ... בכמה מילים

יכולקוראשכלוממצאיםעובדותלהציגכדינועדהזהבדףהטקסט

לצפותהראויותנקודותאלאעובדותכמהעודאלהאין.ולהפניםלמצוא

מכללמדתםמהלעצמכםלסכםולנסותעליהםלעבורממליץאני.בהן

.מאלהאחד

עםתואמיםחלקיםמשניעשויותשבעקרוןרכיכותהןצדפות❑

נקראים'מדעית'ב)ספרשלעטיפהכמו,ביניהןגמישחיבור
(Bivalvia.קשווה-תואמיםלאמחלקיםעשויותצדפותהרבה

.מכסהלהשמשמשתדקהוקשווה(מימין)לסלעהמחוברתגדולה

לפעמים.המחוברתהקשווהונשארתנושרהמכסה,שמתהצדפה

בתנוחתיחדנסגרותוהןקעורהוהאחרתקמורהאחתקשווה

.כפיות״"

הנקראבגוףמרכזיחלקישתואמיםחלקיםשנישלהןלצדפות❑

יש).פנימההצדפהאתומושכתגרזןכמובחולהננעצת,רגל
בצדפות.(גרזן-רגלשפירושהPelecypoda*לצדפותהקוראים

.תיטרףהצדפהכןלאשאם,עיןכהרףנעשיתההתחפרותאלה

סיביהנקראים,חלבוןחוטילמיםמפרישות(מימין)אחרותצדפות

.לסלעהצדפהאתוקושריםהמתקרשים,ביסוס

ישצדפותבהרבה.צירמעין,גמישהואהקשוותשתיביןהחיבור❑

.מכניתנעילההיוצרתתואמיםושקעיםזיזיםמערכתזהבחיבור

ביןהמחברהשרירעודשכלמכנימנעולמהווההזיזיםמערכת

כמו-הצדפותטורפירוב.מטריפהמוגנתהצדפהשלםהקשוות

ולנתקפנימהלחדורמנסים-ותמנונים,שלצדףהקרויההציפור

מחורריםלפעמים(לאכולאוהביםכללבדרךזהאת)השריראת

.הזההשריראתהמחלישרעילרירומחדיריםבקשווהנקב

איןהחולבתוךלישיבהכיהתנוונוהן.עינייםאיןלצדפות,ככלל❑

אתשמפעילותתואמותקשוותעםצדפות,אבל.בעינייםצורך

זקוקותהן,לקרקעמעלבמיםפרפריםכמולנתרויוצאותהשריר

דקיקקפל)הגלימהבשולימשניותעינייםהתפתחוואצלםלעיניים
המוני(Pectinidae)המסרקלצדפות.(מבפניםלקשווההצמוד

.מושלמותממש,כאלהעיניים
פנימיתשכבה(Pteriidae)פניניותממשפחתהצדפהלקשוות❑

עלאהודותמאדאלהקשוות.דרונקראתמבריקמגירהעשויה

עץלציפויהמבריקההדרבשכבתשמשתמשים,מקצועייםאספנים

ובעבריתמערביותבשפותנקראהדר.'דמשקאי'הקרויבריהוט

אחרחלקיקאו,חולגרגרידיעלנגרמתהיאכי,״הפנינהאם״

הקוראיםשיש,הפנינהאתהיוצרזהבגירומתכסהלתוכההחודר

״דולישנקראוהיםלקרקעצולליםדייגיםהיובעבר.מרגליתלה

ידיעלפניניםמייצריםששםפניניםלגידולחוותישכיום.הפנינים״

.טבעיותפניניםמאדנדירותבאילת.זוטבעיתפעולהחיקוי
.Tridacnaהמדעיששמן,הענקצדפותהןגדולותהכיהצדפות❑

-בים.מטר1.4שללגודלאלהצדפותמגיעותהשקטבאוקיינוס

.ס״מ30עלעולהאינושגודלם,יותרקטניםמיניםשניישסוף

.כללאוכלתאיננה-לפיהמזוןמכניסהאיננהזושצדפההתאמינו

עםבסימביוזהשחי,שתופניתמהסוג,תאיות-חדאצות

הגלימהבשוליבאלפיהןמרוכזות,יצוריםכמהועודהאלמוגים

לאורגלימתןאתמטותהצדפות.הענקצדפתשלהצבעונית

-עושיםשצמחיםמהזהכי-מזוןמייצרותוהאצותהשמש

חקלאותשלסוגזהו.אותןומכלכלהצדפותשללקיבתןהמועבר

.גופית-פנים
שקשוותה,(Pharaonella)גונית-דופרעונית,צדפהישבאילת❑

אתלפחות–אותהלגלותנסו.ורודהוהשמאליתלבנההימנית

השאירווחשיבותוימין–שמאלעלהדיוניםואת.בחוף-שבריה

ואינטרנטדפני.י:התמונותמקור.לפוליטיקאים
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צדפות



מאותמזההשתנתהשלארכיכההיא,(chiton)כיטוןהלועזיבשמהגםשמוכרת–היםכתונת

בעלי,סימטרייםחלזונותהיומאזמאדהשתנו,צדפותוהחלזונותה,קרוביהבעוד,שניםמיליוני

היסודימהדגם,צורותמגווןשפיתחווצדפות,עשירבמגווןמפותליםלחלזונותשהפכו,קונכייהכיסוי

רחבהרגל,צדדית-דוסימטריה:אחידה-כמעטצורהעלשומרותהיםכותנות.זהותקשוותשתישל

לוחותשמונהמהעשויהקונכייההאתהמקיפהחשופהאוזיפנית,שעירהגלימהו,הגוףבתחתית

,הגוףבקדמת,הפה.באיטיותהמצעעלזוחלתהרגל.וגידיםבשריריםביניהןמחוברות,שריון
אתומגרדפהמחדקהבולטגמישסרטעלערוכותזעירותשיניים-(radula)משננתבמצויד

לכיסוימתחתשצמחונדירמסוגעיניים.חישהאונותשתיהפהלצד.הסלעימהמצעהאצות

תמצאוהכריתבתחום.והתמצאותמוגבלתראייהמאפשרות,השריוןבלוחיותוהשתלבוהקונכייה

עמידותמבטיחהלמצעהיצמדותה.לסירוגיןולבניםשחוריםבזיפיםהניכרמין,הענקכתונתאת

לרעייהיוצאותהןובלילההגאותבעת.השפלבעתרטיבותמשמרתוכןוסחיפתם,הגליםבפני

,האבן-בתתמוצאיםיותרקטניםים-כותנותמיניכמה.ביוםלסלעולהיצמדלשובכדי,מקוםבקרבת

.וטורפיםקיצונייובש,חזקאורמפניבהגנההמאופיינת
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(  כולל עבודה עצמית)בכמה מילים על כתונות כרכיכות  

ביתעםוהמזוהההידועההיא(valliantiiAcanthopleura)ענק-כתונת:נפוציםכתונתמיני,בתמונות

סימניםידיעלרקלווידואניתנתשזהותםמיניםכמהישהכרית-בתת:למטה.בכריתהסלעיהגידול
Acanthochitona)קצוות-כתונת.אנטומיים sp.)כתונתעלתחתימבט,במסגרת.שםהנפוציםאחתהיא

.אינטרנט–ציור.דפני.י:צילום.שםהמתגליםוהאברים,כלשהי



מחלזונותבשונהאך,חילזוןהיא,"סיניכובע"-אותהכינוומעולםמאזשילדיםכפיאו,הצלחית

המבנהעלהוויתור.מפותלמבנהכללאיןלה,כבורגמפותלמבנהשלהם"נורמטיביים"

.השפלבעתהשוררהיובשלתנאיאטימהויותר,הגליםהלמותנגדהמצעאללהיצמד,המפותל

עדהגדליםהקונכייהשוליביןמושלמתהתאמהנוצרתקרובותלעתים.שונההצורהרקלאאך

מהווההואזהכוך.הקונכייהשפתבאמצעותהסלעטופוגרפייתעםהרווחאתסוגריםשהם

למקוםחזרה–(homing)הביותהתנהגות.רעייהסיבובאחריהצלחיתחוזרתשאליו"בית"

מגינותשעליה,טריטוריה)המחייהתחוםעללהגןאמצעיגםמשמשהרעייהבתוםקבוע

הים-כתונתשללזושדומה(radula)משננתבמצוידותהצלחיות.(מינןבנינגדהצלחיות

אתושוחקתמהחדקשיוצאזעירותשינייםהעשוי'סרט-מסור'מעיןשמהווה(רכיכותשתיהן)

סרטנעפניושעלוהמצעהמשננתמבנהמוצג.האצות,מזונהאתממנהלהפיקכדיהאבן

.המשננת

Cellana)בוהקתצלחיתהיאאילתבמפרץהנפוצההצלחית eucosmia).התנועהאבר

גוףשלהתחתוןהשטחרובאתהתופסמשטח',רגל'הוא,החלזונותככל,שלההעיקרי

גםלצלחית.היאחזותהלמקוםהרגלאתהמצמיתדבקמעיןמפרישהרגלמשטח.הצלחית

יוצרתשהתכווצותוושריר(אמצעיאיור)בולטתחגורהמעין,הרגלבשפתמעובהשפהמעין

קלבמגעבצלחיתנוגעיםשכאשרגיליתי,מניסיוני.פיסימגעשלמקרה(וואקום)ריקנעילת

ממנהשמונעתיעילהנעילהונוצרתהרגלשריראתמכווצתמיידהיא,(גלמכתשמדמהמה)

שנמנים)ים-שבלולישליחידסוגכיעד,הצלחיתשלהדוגמהמוצלחתכךכל.ממקומהלהיעקר

.ימייםחלזונותשללזימיםבנוסףבריאההמצוידיםחלזונות–היםיצוריביןייחודיתסידרהעם

תוספתהימניבצדה–סימטריתהלאבצורתהשניכרת"צלחית"מתכנסתבאבולוציהשפיתחו

.הריאהפתחנפתחשאליובקונכייהאסימטריחריץשל

Cellana)בוהקתצלחיתמימיןהעליונהבשורה:בתמונות rota)במבטצלחיתלידה,שהעמיקהבשקע

קטניםבמששניםהמצוידתהגלימהושפתמחושיםבשניהמוקףהפהחדק,במרכזהרגלנראית.מהגחון
Diodora)ירוןצוהרומשמאל;הבולטתהרגלשפתנראית.מהגחוןבצילוםשיובשהבצלחית;רבים

yaroni),בשורה,(יסדוק,ישןשם)פגימונייםממשפחת,הכיפהבמרכזנקבעםצלחיתדמויסופי-יםמין

Siphonaria)צלחתיים-שבלולמשמאלהתחתונה cruenta)יםים-אוזן,ומימין,לצלחיתהדומהנדירמין-

Haliotis)סופית unilateralis),צלחיותשהותירוגירודסימני:במרכז."אוזן"הבשולינקביםשורתשלה

.שוניםומקורות,דפני.י:צילומים.סלעמשטחעל
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:עצמאיותלתצפיותהצעות
צלחיתביןלהבחיןקל.לתצפיותמעניינתבוהקתצלחית

.צעיריםפרטיםלבין,מ"סכמהשלבגודלבוגרת

צלמו,השפלבעתפרטיםשלקבוצהבאיתורהתחילו•

שלצבעוניכתם.מיקומםאתבצילוםוציינומרחוקאותם

"פסגת"על(לציפורנייםלקשלגווניםכמה)עמידצבע

.נזקלהםיגרוםלאהקונכייה

בעתאוהשפלבעת–תנועתםולקצבלמצבםלבשימו•

חוזריםהםהאם,סמוכיםפרטיםביןלהבחיןנסו.הגאות

.שתייםאויממהאחריהשפלבעתלמיקומם

אותהלהסריטאפשר.פעילההצלחיתמתילקבוענסו•

ולקבוע,תנועתהמהירותלקבועכדידקותכמהבמשך

,*אחדלמקוםחוזרתהיאאם

למשלכמודומיםלמיניםהתנהגותהאתלהשוותאפשר•

(בתמונה)היםאוזן

כך,הגאותלעתבעיקרמוגבלתהצלחיתשתנועתזיכרו•

.מובטחתאיננההאחרונהשהתצפית

:  שאלות חקר

?פעילה בשפל או בגאות-הצלחית 1.

?פעילות בחושך או באור-הצלחית 2.

כפי  , האם חוזרת מדי יום למקום קבוע-הצלחית 3.

??שמספרים לנו

עדהמיםבחללרוחפתהפגיתהמקריםבמרבית.הבוגרתמהצורההנבדלת,פגיתהרכיכותלרוב

המותאמתהפגיתמצורתמעבר-גלגולשלתהליךחלאז-או.להתיישבמקוםלעצמהשתמצא

אך,הגלגוללאחרגםפלנקטוןבנשאריםמעטיםרכיכותמיני.זוחלאוצמודהבוגרלצורתלרחיפה

נושאשהחילזון"בית"המשמשחיצונישלדשהיאקונכייהובונה,הקרקעיתעלחיהמכריעהרוב

וכמה,צלחתדמוית,שטוחהכיפהדמויתקונכייהבונההפרימיטיבייםמהחלזונותחלק.אתו

.היםאוזןבחוריםשורתאו,צוהרבמאורךלנקבההופכת,(פגימון)מגרעתפיתחומקרוביהם

גמישסרטגביעלהערוכים,זיזים-שינייםשלמערךהיא,ברכיכותהכרסוםאברשהיא,משננתה

אתמכרסמתהצמחוניתהרכיכהשממנוהמצעעםומגעהפהמתוךמשתרבבת,קשהעצםעל

תוקףו/או,המרסקלנשקהמשננתהופכתטורפיםבחלזונות.גיריברסקהמעורבהצמחיהחומר

עמוד)ארסחיציבושולחשהואאו,רעלחומרילתוכהומזריקקונכייתואתומחוררהקורבןאת

37).

צלחתיחילזוןהתפתחותשלבי

החילזון,החייםבעלימיניככל

עוברימשלבמתפתחהבוגר

ההתפתחותאתשמשקף

ככל.הקבוצהשלהאבולוציונית

הופכתהמופריתהביצה,הרכיכות

,בלסטולההנקראתאיםלכדור

-שקעמופיעיותרמתקדםובשלב

ככיפההמכסהאבןוקונכיית,פה

בחלזונותזהשלב.החיהגוףאת

רק.מפרשיתונקראפלנקטוניהוא

שלבמופיע,המצעעלבהתיישבו

שלבהיההמוצאבחלזונות.הבוגר

זהכדוגמת)צדדי-דוסימטריזה

שעובר(לעיל,הכותונתשל

שמבשר(a>>b),פיתול–התמרה

.פיתולילחילזוןהפיכתואת

הראשוןהפיתולהצלחיותבקבוצת

,הקודםהשלבאתומחקהתרחב

ביטוילידיבאיםכברשכאןאלא

פימיקום-הפיתולתוצאות

הקדמיבחלקווהזימיםהטבעת

.(ציור)
מבנה  : משמאל; .לאחריו(  b)-לפני הפיתול ו( a)עקרון פיתול הגוף כולו בעוברי חלזונות : למעלה מימין, בתמונות

אינטרנט  : מקור. המשננת ופעולתה בחלזונות צמחוניים
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(עבודה עצמית)תצפיות על חלזונות דמויי צלחת 



אצלשמוצאיםוהמדויקיםהעגוליםהחוריםעלתמהנוילדיםכשהיינו

במיוחדשנוקבוחוריםשאלהשחשבומיהיו.מתיםוחלזונותצדפות

שלעקבותיוהםשאלהיודעיםאנוכיום.חוטעלאותםלהשחילכדי

.אחריםשריוןבעליאו,לצדפותעזתיאבוןעםחילזוןזהוטורףחילזון

בעליביןהמקובלותהטריפהמצורותאחת.ועודים-קיפודי,ים-בלוטי

כמה.להיטרףשנבחרההרכיכהקונכייתניקובהיאלמיניהןהקונכיות

,החצוצרות,הארגמוניים,אקונייםה:זהבתהליךמעורבותמשפחות

כזאתקבוצהכל.יםוחרוטיכישוריםמקדחיים,טבוריתיים,קסדתיים

הרגלפושט,גדוליםיםכוכביטורפתהחצוצרה.משלהמנגנוןפיתחה

באמצעותבקונכיותחוריםקודחתוהגלעיניים(הישןבשמהטבורית)

.הנטרףלבשרלהגיעהטורףלשיניומאפשראותןהמרכךחומציריר

.במהירותאותםהממיתיםארסחיציבקורבנותיהםיוריםיםחרוטי

הכישוריים.בעיקרתולעיםומזונםהחוללפנימתחתפועליםהאקוניים

בחדקמצוידיםהטורפיםמהמיניםחלק.חייםבעלימפגריניזונים

חלזונות,אלמוגניים.הארסיוהרירהשינייםפעילותאתהמאריך

לעתיםשמתרבהקטלמוגוה,אלמוגיםבטריפתשהתמחוטורפים

מיניםלאתרהיאכאןמציעשאניהעצמיתהעבודהמטרת.בכמותו

חלזונות"בשםארוךפרק.שלהםהטריפהדרכיאתולחשוףטורפים

עלהדיבוראתמרחיב"ישראלארץשלהיםרכיכות"בספר"טרף

.השוניםבמיניםהטריפהמנגנוני

כאןהנאמרלמרות

הואנקבכללא

פגיעתשלתוצאה

חלקאלא,טורף

.הקונכייהממבנה

עבודה עצמית על חלזונות וצדפות שנטרפו על ידי קודחים למיניהם
.  הגיע הזמן לזהות ולקשר בין טורפי הצדפות למיניהם וקורבנותיהם, אחרי שהסברנו כיצד הם טורפים

זכרו שאם זו  )מתוך אוסף של כמה עשרות קונכיות שנפלטו לחוף ובדקו כמה מהן מנוקבות על ידי טורף 1.

(.  אין זה מן הנמנע שדווקא קשוותה האחרת חוררה על ידי הטורף, קשווה של צדפה לא מנוקבת

*צדפות או חלזונות וסווגו אותם למשפחות לפי המגדיר המצורף לאתרי דפני–זהו את המינים הנטרפים 2.

______________________________________* ? במי אתם חושדים שהוא הטורף 3.

מדריך/המורהעליכםיטילאםאו,תרצואםשתוכלוכדיוזאת,לתמונותסמוךשמותמופיעיםאין,לעילכנאמר*

/dafni.com/Molluscaלמעלהשקישורובאתרככולםרובםהמופיעיםהמיניםאתלזהותכתרגיל

(עבודה עצמית)? מי מנקב את הקונכיות
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.  חופית זערוריתו, חופית המנגרוב, (מגובששת)חופית ערבית ,חופית לבנה: מימין, בתמונות

:עצמאיותתצפיות-משימה
ככלומרחיקיםהשפלבשיאשמגיעיםבתנאי,(התיכוןביםגם)הסלעיבחוףלמצואקלהחופיותאת

שוניתבחוףהנפוציםהמיניםשניאתלזהותהיאשלכםהראשונההמשימה.מעלהכלפיהאפשר

פחותומייותרנפוץמהםמי.(סרגלהביאו)הגודל,(שחור,חום,לבן)הצבעפיעל,רשרש-אום

מהמיםמרחקלמדודאפשראםטוב)מוחלטיםבמושגיםיותרגבוהמהםמי.(במספריםהעריכו)

מ"מ2גודלהשכל,זערוריתחופית–נוסףמין).בשיפועהםהחוףסלעיאםכמובן,נתונהבשעה

(.בסדקיםלרובמצויהשטוחהוהיא

אלה.זובשעהפעיליםשאינםלהניחישבסדקיםמכונסיםהםאם?פעיליםהםמתילשערנסו❑

,ביום)פעיליםכןאםמתי.(שלהםהמזוןטיבמהשערו)ניזוניםשהםיתכן,הסלעעלהפזורים

(?קריריםבימים,הגאותבעת,בלילה

בהוצאתהכרוך,בהםפוגעשאינוניסוי)?הים-במיטבילהאוחשיפהמעדיפיםהםהאם❑

אוצלחתמראשהכינו,(הניסויבתוםליםשלהםמידיתהחזרהמחייבאך,ממקומםפרטים

מיניםוגםחופיות,חייםחלזונותכמההמיםלתוךהשליכו.במיםהחציעדתמלאושאותםצנצנת

אלמטפסומיבמיםמרוצהמהחלזונותמיהבחינו.שעהבמשךוצפומוצלבמקוםהניחו,אחרים

.הצנצנתדופןעללמיםמחוף

אתםאם.שלמעלההתמונותבאמצעותבושהשתתפוהמיניםאתוזהוהניסויאתסכמו❑

רירמפרישיםהםהיובששבעתבוודאילבשמתםאתם,היבשתייםהחלזונותאתמכירים

השמאליתבפינהצילוםראו)סוף-ביםגםמוכרתהתופעה,לצמחיםאותםשמדביקהמקריש

.מהמצענפרדיםהםהמיםמפלסעלייתועםזמניתהיאשכאןאלא,(העליונה

המיניםאתותזהוהמשפחהלדףשתיכנסוממליץאני,המדעייםלשמותאתכםלהרגילכדי,שוב❑

כולליםשהשמותלכךלבשימוdafni.com/mollusca/Spec_2.htm.המדעייםשמותיהםלפי

"השמותאתומשניםמחדשיםהזמןכל"שםגםכי,קודמיםשמותגם

בעיקרהמאכלסיםקטניםחלזונותמשפחתהיאהחופיות

,בעולםמיניםממאתייםיותר.הכריתבאזוריסלעייםחופים

אותןהמסגלותהתכונות.מתוקיםבמיםמהםשנייםורק

:(הרססחגורת)חופית-העלבחגורהלחיים

הרטבתםמקור.גבוהותולמליחויותליובשעמידיםהם(1)

;הגליםברססבעיקרהוא

.נמוכהלחותבתנאי,אווירניחמצןנושמיהם(2)

פתחאתאוטמיםהםהחוםובעלותהשפלבעת(3)

הריר.לשבלוליםבדומה,מתקרשברירהקונכייה

עד,לסלעהקונכייהאתמדביקהלעתיםהמתקרש

;הבאהלהרטבה

:רעותהעלמטפסתחופיתוצילמנוראינובאילת(4)(4)

תמונה)?מאדהמתחמםמהסלעלהתרחקכדי

,אילתבחוףמיניםארבעהזולמשפחה.(עליונה

.התיכוןביםושניים
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(עבודה עצמית)חלזונות קטנים על הגובה 



-משמאל.חלקסהרןשלצבעיםמגווןהתחתונהובשורהמחוספססהרןשלקונכיותלמעלה:בתמונות

דפני.י-צילומים.בהלהסתוותיכולתםאתהממחיש,הטבעיתבסביבתםחלקיםסהרניםשלמקריצילום

תמידלא.אילתשלהכריתבתחוםהנפוץ,קונכייה-עב,צמחוניחילזוןסוגהוא(Nerita)סהרן

קונכייתו,חלקסהרן,מהםשאחד,הנפוציםהמיניםבשניהצבעיםגיווןכי,בולהבחיןקל

ונעלמיםהסוואהצבעימהוויםצבעיה.מחוספססהרןהואכןכשמווהשניומבריקהחלקה

.הרדודשבחוףהקטניםהאבןחלוקיביןלעתים
גירימסתםבהסתום,ירח-חצידמויהפתחשוםעל,סהרוניתאותוכינובעבר–סהרןהשם

.השפלבעתאותםהאוטם

:חקרשאלות-עצמאיותלתצפיותמשימות

,למחצההחוליתבקרקעלהתחפריותרנוטהמי.בתפוצההמיניםשניביןההבדלמה1.

?האבניםראשיעלמטפסומי
גלויהואאםפרטלכלוציינופרטים10לפחותבהלאתרנסוובמקבילתמונהצלמו2.

.מוסווהאו,לעין
בתמונתמגליםאתםפרטיםכמהלחשבנסו–לסהרניםההסוואהשלחשיבותהמה3.

עלסמנו?החוףחלוקילצבעיהקונכיותצבעביןקשרישהאם?שמשמאלזוכמונוף

הואואםהואמיןאיזהציינו,בעצמכםכזאתתמונהצלמו.הזההקשראתהתמונה

.מוסווההואשבהבסביבהנמצא

צילוםבאמצעותמסקנתכםאתהוכיחומקרהבכל?ביניכםלהסכמההגעתםהאם4.
כדיזהמיןשלפרטיםקבוצתהשפלבעתסלולריטלפוןשל–פשוטהבמצלמה

.מראיםשאלהההסוואהמידתאתלחבריכםלהמחיש

,תורשה?זאתקובעלדעתכםמה?שלהםהצבעיםלמגווןהסברלכםישהאם

פיעלבכוונהבנוףשילובםאוליאו,המיידיתהסביבהלצבעיהקונכייהצבעהתאמת

הסוואה:רמז?כאןמבצעיםהייתםניסוייםאלווהציעולשערנסו.הקונכייהצבעי
.להמריאלדמיוןתנו'וכוקרינהנגד?איסוףנגד?טריפהכמונע
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(עבודה עצמית)אין שניים זהים  -סהרן 



.בוהיאחזותשמאפשרמצעלכלאו,הסלעיםלמצעהצמודהצדפההיאדרומיתאוסטרית

.לסלעקבעבאורחצמודה-הימנית-אחתקשווהאצלםאך,צדפהכלכל,קשוותשתילאוסטרית

הפגית.הבוגרתהנקבהשלהזימיםמחללהנפרשותבביציםמתחילאוסטריתשלהחייםמחזור

,דביקיםסיביםמפרישהשם,מינהבניבקרבתלרובמתיישבתשבסופםגלגוליםכמהעוברת

.לאבןהמתפתחתהקשווהאתומדביקהמקריש,סידניגירוכן,(ּבוץ)ביסוססיביהנקראים

בעתהזימיםלחללהחודריםמיםמסננותהצדפות.לתחתונה"מכסה"מהווההשנייההקשווה

לגבולעדהתייבשותבתנאיעומדותהצדפות.מזוןלהןהמשמשפלנקטוןומלקטותלנשימההגאות

מןהאחתמושפעותצפופיםבצבריםהנמצאותצדפות,כןכמו.תפוצתןאתמגבילוזה,מסוים

מיניםבעולם.מצטופפותהןלכן.רבייתןכושראתשמגבירמה,שלהןהמיניתבעוררותהשנייה

.העבריהשםגםמכאן."אויסטרים"הנקראים,אכילים

.(בלעזמּולים)מאכלצדפתהיאגם.ביסוסבסיבילמצעהמחוברת,בוץצדפת-אוזניבוצן

בשנהורק,אילתמחוףהבוציותנעלמוהאחרוןבעשור.הכריתבתחוםהאבניםביןשמוצאים

.מחדשהופיעוהאחרונה

Crassostraea)דרומיתאוסטרית–למעלהמימין:בתמונות cucculata);אזניבוצן:למטהו(Modiolus

auriculatus)גלעיניתמרית:בסדקצדפותקבוצת,משמאללמטה.רשרש-אוםבחוף(Isognomom

nucleus).דפני.י:צילום
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(עבודה עצמית)אוסטרית ובוצית -צדפות הסלע 



העורקווצי...עלמיליםכמה

לכלמוזרהקבוצה-העור-קווצימערכתעםנמניםהבאיםבעמודיםהמתואריםהיצוריםסוגי

הים-קיפודימהחל,קוציםלרובם.קוציהם-לרובםהמשותףאתמבליטששמם,הדעות
(Echinoids),הים-בכוכביעבור(Asteroida)הים-נחשונידרך((Ophiuroidaהים-מלפפוניו

(Holothuria).הים-חבצלותהםקוציםחסרישהםהיחידים(Crinoidea).העיגוליתצורתם-

שהםלאמונהגרמושניםמיליונימאותבנימשקעמסלעיכמאובניםשנמצאווהעובדהבסיסית
מיוחדותתכונותבעלתכקבוצהייחודםאך,הופרכהזואך–עממיתבלשוןפרימיטיביים-ירודים

והם,החוליות-חסריביןמתקדםהתפתחותישלבמייצגיםהעורקווציכיהתברר.בעינונשאר

אחתאתשחקרכמי.החוקריםבהםשמגליםהרבהענייןמכאן.החולייתניםלפנישלבמהווים

אלהשיצוריםמוזרותתכונותשלגדולאוסףעללהעידאנייכול,זו"מערכת"בהנכללותהקבוצות

:מציגים

.החייםהיצוריםשלרובםרובאצלהמקובלבמובןראשחסריהם.א

.חללםאתממלאים-מישרובושנוזלעבהבעורומוקףחלולגופם.דםמערכתלהםאין.ב

ולאחריםמשוטחתאועגולהמעטפתיוצר(ים-קיפודי)מהםשבכמה,מגירעשוישלדלכולם.ג

,ים-כוכבי)בעורםטבועיםשלדמחטיאו(ים-נחשוני)שחוליות,קשיחותםאוגמישותזרועות

.(ים-מלפפוני

טבעת-בפיבחלקםומסתיים,שינייםנושאמהםבכמהשרקבפהשנפתחמעילרובם.ד
.טבעת-פיאיןים-וחבצלותהיםנחשוני,הים-כוכבי–לאחדים.המזוןשרידיליציאת

ומוסעים,(אמבוקלרלית–המיםמערכת)למחצהסגורהלמערכתחודריםהיםמי.ה

,ים-בקיפודיישכמותם.מיםרגלי–הידראוליתנועהאברהמשמשיםדקיקיםבצינורירים

.ים-חבצלותבלאאך,הים-ומלפפוניים-כוכבי

רודופסיןדמויחומרמרוכזשם,אותםהעוטףבעורנקלטהאוראך,עינייםחסריככולםרובם.ו

אתמכווןחלקםשכן,וצלאורביןמבחיניםשהםניכר.האחריםביצוריםהעינייםכלאתשמשרת

.הלילחשכתאוהשמשאורידיעלפעילותו

,צמחונייםהםים-קיפודי:עצמומשלתזונהסוגזובמערכההמחלקותמחמשאחתלכל.ז

הים-ומלפפוניהיםממיזעירפלנקטוןמסנניים-וחבצלותים-נחשוני,טורפיםהים-כוכבי

למיםאותויפלטובטרם,האורגניהחומראתמתוכוומעכליםאותםבולעים,חולגרגרימלקטים

.למשעינקייםחולכשרוכי

המיםלחלליפלטו,הזרעונוזליביצים-הרבייהתוצרי,נקבותאוזכרים,מיניים-חדרובם.ח
של"אורגיה"ללהצטרףבסביבהמינםבניכלאתמעורר"חברתי"הורמון–פרומוןבצירוף

.רבייה

:

Holothuria)(ים-מלפפון)גלילן:השעוןובכיווןלמעלהמשמאל:בתמונות impatiens),ים-כוכב

(Astropecten),ים-נחשון(Ophiocoma),(ים-קיפוד)קיפודית(Echinometra),מטבעון(Clypeaster),

.לוין.מ,דפני.י:צילומים.ים-חבצלתובחולהחיים-קיפוד
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:עצמאיותלתצפיותהצעות

נחשוניאתלזהותשתלמדובכךהתחילו•

-מקווצימבדילםמהלעצמכםולבררהים

שלמראיתהים–מכוכבובמיוחד,אחריםעור

.דומיםהםעין

והיכןמדוע)ממחבואויוצאהואכיצדהבחינו•

(?השפלבעתמסתתרהוא

פניעלהמתגלההדקיקהקרוםאתגםזהו•

לקרום.השפלשלמסוימותבשעותהמים

.אותםהמלכדורירחלקיקיםצמודיםזה

הזההאורגניהקרוםהופעתהאם:לבשימו

הכריתמחזורשלמסויםבשלבבולטתהיא

או,השפלשיאבעת?,השפלשיאלפני-

או?גאותלקראתהמיםמפלסעלותבעת

?הזמןכלקיימתשהיא

נשלפותשם,התחתונהבתמונההביטו•

הןומה(?מהןחלקרקמדוע)הזרועות

?המזוןלאיסוףקשורזהובמה,עושות

בספרהתופעהעללקרואתוכלולסיום•

,"אילתשלהאלמוגיםשוניות"

צפוייםנוספיםים-נחשונימיני:לבשימו•

(קודםעמוד)כאןלהתגלות

אך,תראוהולאהמרביהשפלבשעות.הכריתבתחוםהנפוץהים-נחשוןהואנדליכריתני

קצרעיון.ים-לכוכבידומההואכמהעדרואיםואזמחביונויוצאהואהמיםעלייתלקראת

-מלפפוני,הים-קיפודיגםכמו)עור-קווצימערכתעלנמניםאלהוגםשאלהלכםיגלה"ספרות"ב

כלשהוהקשיחותהזרועותשאצלם,(קודםעמוד)היםמכוכבילהבדיל.(הים-וחבצלותהים

דסקההיםלנחשוני.העיכולמערכתגםנכנסתלתוכם-המרכזיהגוףשלישירהמשךמהוות

רגלפרוק)לנדלאולתולעתדמיוןשלהןהגמישותמהזרועותברורהבצורהשנבדלתמרכזית

.נדליכריתניאילתבחוףהנפוץהמיןשםמכאן(יבשתי

לאבניםמתחת,הכריתבתחוםמהםבודדיםרק.אילתבחוףמצוייםים-נחשונימיניעשרות

,והרבייההעיכולמערכת,הגוףאתהמכילמרכזיחלקלכולם.והשלוליותהמיםבגבי.ובסדקים

המסוגלותלזוזוהמקושרותחוליותעשויהמהזרועותאחתכל.סביבומסודרותזרועותוחמש

עצמאיתבתצפיתתגלואותהבהתנהגותומיוחדהוא.כיווניםלכמהלהיפרשאו,לסליללהיכרך

הםאףנוספיםכריתנימיני.נדלה-היבשתית"תולעת"לדמיונהאתמבטאשמה.לכםהמוצעת

כאלהכולל)שוניםוחופיםגידולבבתיחייםרביםממיניםים-נחשוני.החוף-תתאתמאכלסים

.הבאהעמודאתנקדישמהםלכמה.(היםחבצלותעםדווקאאותםמזהיםהאנשיםשרוב

Ophiocoma)נדליכריתני:למטהמלמעלה,בתמונות scolopendrina),תתכוךאוסדקמתוךהמציץ-

בעת,המיםבגבולסורקשהוא,בהירשצבעם,אורגנייםמחלקיקיםתזונהבעת,ולמטה;הכריתבתחוםימי

דפני.י:צילום.מזרועותיובחלק,השפל

(עבודה עצמית)הים בתחום הכרית -נחשוני

51

כנושאאלהשורותלכותבשימשה(העורקווצי)זוקבוצה

ברובהחפיפהאך,בעיקרים-קיפודיעל–מקיףלמחקר

ומעידהגבוהההעורקווצימערכהבנייתרשלתכונותיהם

באמצעותזוקבוצהלהכירהמעוניינים.מוצאקירבתעל

הדיגיטליהספרוןאתלקרואמוזמניםסוף-ביםהחייםהמינים

לקוראיםשנועד"האמצעישמםהואמוזר,העורקווצי"

–מדעיחומרלקריאת'מוכשרים'שאינםבכםלמי.כמותכם

עללחצו)"כזאתחיהאין"הדיגיטליהספרעלממליץאני

לפתוחכדידפניר"דמדריכי"שלהשערבעמודהקישור

!לקרואכדאי.(אותו



(עבודה עצמית)הדגים בתחום הכרית

המיםלרדתמגיביםהכריתדגי.השפלבמהלךלהתרחשעלולאך,הפתוחביםנדירבחמצןמחסור

חמצןהרוויתלשכבההגעה,קיצונישפלבמהלךהכריתמאזורהימנעותכולל,דרכיםבמגווןבשפל

אתלעזוביכולתשפיתחוכריתדגימיניכמהיש.חמצןמחוסרזמניתלסבולפשוטאו,היםשבפני
.(אמפיבייםדגים)באווירשמקורוחמצןולנשוםקצרהלתקופההכריתלתחוםמחוץולשרודהמים

מאפשרהעורדרךחמצןוקליטת,לאווירCO2שחרור-גזיםלחילוףבזימיםמנשימה,זמניולו,מעבר

מדינשטף,בחוףזמנורובשוהההוא..זהבתחוםעשותמגדילזנקןה.השפלבתחוםלהתקייםלהם

אותומשמשתמידהרטובעורו.הסלעיםבזיזיסנפיריובקצותנאחזהואשנגדם,הגליםידיעלפעם

שאינו,מהירהכה,המיםפניעלוגלישהבזינוקלסלעמסלעעוברהוא"יטבעשלא"כדי.לנשימה

כלפיהבולטותהעינייםידיעל,אמפיביכדגלזהותוקל.המיםשלהפניםלמתחמתחתכללחודר

הואבמקצתסועריםבתנאי.הראשבקדמתוכרבולתגבוהגבסנפירלזכר.חיים-הדוכעינימעלה

מפניעצמועלמגןובכךים-בלוטישלריקותלקונכיותנכנסאףולעתים,קשיםעצמיםאלנצמד

.היסחפות

:עצמאיותלתצפיותמשימות
,צבעונייםמיניםמציגיםאחריםובנופיםשבשונית,וקברנונייםקרנונייםהמשפחותשתי

שסנפירי,גוףרחביהםקברנונים.בצבעיהםודומיםחדגונייםבמיניםזהגידולבביתמיוצגות

,גוףצריהםקרנונייםשבעוד,היצמדותמכפתורויוצרים,אחתמנקודהיוצאיםשלהםהבטן

-לאלהיותמתחילהכשהסביבההכריתמתחוםולברוחלזנקלהםלאפשרכדיוגמישים
.הראשבקמתגמישות"קרניים"לרובם.נסבלת

אורח,התנהגותםעללצפות.הללוהקבוצותשתיאתולהכירלהבדילבעיקרההיאמשימתכם

,הפרעהבעתזינוקם,עמדתם,שחייתם

'בעמראו)אווירניחמצןלנשוםמסוגלועורו,המיםלקומעלהחיאמפיבידגשהואזנקןהאת
ומסוגל,המיםמתוךהבולטיםהסלעיםעלנמצאהואשם,הדרומיבחוףבעיקרתראו,(6

עודתמצאוהכריתבגבי.בהםלשקועמבלי,המיםפניעלגולששהואתוךמיםקטעילעבור

.וקברנונייםקרנונייםמיני

Alticus)זנקן:השעוןובכיווןמשמאללמעלה:הכריתמתחוםדגים:בתמונות kirki),חופיקרנן

(Istiblennius rivulatus)מפוספסקרנוןולמטה(Salarias fasciatus)(קרנונייםשלושתם)חוםוספון

(Bathygobius sp.)(קברנון).דפני.י:צילום
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כאילוזה.סביבהבאותהשוניםוכהדומיםכהחייםבעלילמצואנדירדיזה

אתהשוו,תיאורטינשמעזהאם.אבולוציהעלהמוסכמותבכללכפור

לאבפירושאבל,צלוליםלהיותיכוליםהיםמי.הטקסטשבצדהתמונות

,היםזרמיעםהמיםבעמודתויורדהעולה,מיקרוסקופיפלנקטון.נקיים

האורגנייםהניקוימנגנוני.מרחףפלסטיקפתותיולהבדיל,אורגניתפסולת

:ההתפתחותיהמיוןקשתקצותמשתיחייםבעליעלמתבססים

במושבותהמאורגנים,תאיים-חדכמעט,ירודיםחייםבעליהםספוגים❑

עבור,בולטאפיוןללאמגובביםמגושיםהחל,צורותשלבמגווןצפופות

היצוראתשבוניםהתאיםכל.פתוחהחביתבמעיןוכלהדקיםבצינורות

מיםזרםויוצריםבמיםהמנפנפיםשוטיםשלהם,שוטוניותמעיןהםהזה

היחידאיםהתאיםושם,תוכואלנקבוביותשלמערכתדרךמהיםהחודר

החוזרוהזרם,מזוןלהםהמשמשהאורגניהחומראתמתוכוממצים

שובריםשאםהוכיחומדענים.זוטאגעשהרלועכמתוךהחוצהמתנקז

מצטרפיםקצרזמןבתוך,בצדומניחים,לחלקיקיםשלםספוגומרסקים

.השלםהיצוראתומשחזריםהשברים
–ההתפתחותמבחינת–הנמצאהיצוריםאחדשאת,לדעתומעניין❑

בחוף,אצלנודווקאמוצאיםלחולייתניםהחוליותחסרישביןבצומת

,החולבעומקמצויהוא:הפתעהועוד.מיתרןהוהוא,אילתשלהצפוני

מעבירשהואהחולשאתאלא,מחפרבאמצעותרקלהגיעאפשרשאליו

הרצויאתממנושמיצהאחריהחוצהומשחרר,שלוהעיכולמערכתדרך

מפתחהיוצאתשינייםכמשחת,חולשלפתיל-כסרטפוגשיםאנו,לו

.לחוליתניםהדרךבחצינמצאהואהאבולוציוניתבהבחינה.השפופרת

כברהלימודשבספרי,מתקדמיםחייםבעליהםאצטלניים,לעומתם❑

משוםוזאת,למיניההיבשהוחיותהדגים,החולייתניםביןאותםתמצאו

,הגבמיתרהתחלתאתמוצאים,הפגיותצעיריהםדיוקליתראו,שאצלם

.החולייתניםשלהשדרהלעמודהפךהאבולוציהשעם
,ספוגיםלביןבינםמתבלבליםשלפעמים,אצטלנאיםה–חביבואחרון❑

מעטלא.מהיםאורגנייםחומריםלסילוקיעילפילטרמהוויםהםאף

שנוצרופרטיםעשרות,מושבתייםומהםיחידאיםמהם,במפרץמינים

.זוויגית-אלמרבייה

ועדעשרותשלשרשרותהן,סלפות,פלנקטונייםאיצטלנייםקבוצת❑

.סיבהללא,מהםפוחדיםששחייניםזוויגי-אללריבויאחים,פרטיםמאות
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שפיגל  ומקורות אחרים. מ, דפני. י: צילומים ואיורים

...אצטלן ומיתרן בדרך, על ספוג



-כלפניעד.הקרחוניותבתקופותהדברקרהלאחרונה,ומורדותעליותידעואילתבמפרץהיםפני

.הנוכחילמפלסמתחת'מ120-130עדהיםפניקרחוניתתקופהכלמדיירדושנה10,000

ירידת.האלמוגיםושגשגו,כיוםלגובהוהדומהלגובההיםמפלסעלהקרחוניותהביןבתקופות

אלמוגיםלהישרדותהביאהובסיניבעקבהשרואיםכפיוהתרוממויותהחוףוהתייבשותהמפלס

בדרוםבעיקררואיםהמאובנותהשוניותאת.התאבנהוהשונית,היםלמפלסמעלגבוהמאובנים

סלעעםשהתלכדומאובניםאלמוגיםלהמצאותבעיקרעדיםאנואילתבחוף.עקבהובחוףהמפרץ

אלמוגיםנראיםמטריםעשרותכמהשלקטעעל.ליםשלמהנחלשפךבאזורבעיקר,החוף

היםבקרקעאדמהרעידותעקבשנגרמו(צונאמי)ענקגלי.יחדהמלוכדיםענקוצדפותמאובנים

בפנישהובאו,אילתבחוףגםענקלגליעדויותהתגלולאחרונה.התיכוןביםלאסונותבעברגרמו

.2019בשנתשהתקיימהבהרצאהאילתתושבי

בשפךהחוףסלעבתוךשנלכדומאובניםאלמוגים;בעקבה'מעשרותלגובהמורמתמאובנתשונית:בתמונות

.רנוב'צגודמן.ב,דפני.י:צילומים.באילתשלמהנחל
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אלמוגים מאובנים 



...חיכינוזמןהרבה–לחוףבאמינחשו

הם.ירוקים-צבוקרניים-צבהםבהםשהנפוצים,ים-צבימיני3לפחותאילתבמפרץ

כמהלאורךמעקברק.במיםרחיפהאוצלילהבעתאותםתפגשולרוב.מעוליםשחיינים

ביבשהצביםנוכחות.המציאותמחויבהואעבורםהאווירעםשהקשרלכםיגלהדקות

מנווטיםהם.מושלםבאורחביםלחייםוהותאמו,מהיבשהליםהגיעוהים-שצבימרמזת

תכונותשתיאך,אוקיינוסיםולחצותמהחוףקילומטריםמאותלהרחיקהמסוגליםמעולים
אתלמלאכדיהמיםפניאללעלותמוכרחיםהם,האחת–היבשתימהשלבלהםשנותרו

אתלעבור,בחולביציהןאתמטילותהצבות–והשנייה,דקותלכמהאחתבחמצןריאותיהם

היםבחופי.זולמטרההכרחייםחולייםחופים.לבקיעתןעד,החולבחוםהדגירהתקופת

ופחותמדיגסהחול,אילתבחופיאך,נפרץמחזההיאליבשההים-צבינקבותעלייתהתיכון

ים-צבותשלעקבותיהןאתבבוקרמוצאיםפעםמדי,אלהכללמרות,אך.זולמטרהמתאים

.זולמטרההמתאיםמקוםלמצואשניסו

בבריכתמלאכותי"אי"בנו,במפרץהחייםהמיניםמשניים-צבימגדליםשם,ימי-התתבמצפה

הצבונים.לבקיעתןעדהשטחנסגר,אזי.ומטילותהצבותעליועולותשנהומדיהצבים

תרומת,ליםשחרורםאתהמאפשרלגודללהגיעםעדמיוחדיםבמכליםמוחזקיםהקטנים

.במפרץהיםצבילשרידותהאדם

רחבותהאצותעלובמיוחד,באצותשלהםהתלותהיאהים-צבישלהעיקריתבעייתם

שקיותלביןבמיםהמרחפותתלושותאצותביןמתבלבליםים-צבי,כךבשל."עלים"ה

בשל.להיחנקיכוליםהצבים,מעוכלותואינןמאחראך,בשקיקהבולעיםהםאותן,פלסטיות

בכבישהאורותאתמעממיםביציםולהטיללחוףלעלותירצוים-שצבי,אמנםהקלושהסיכוי

.האלמוגיםבחוףהגובל

בחוף המכון המדעי הבינאוניברסיטאי לחקר  , ים שעלתה לתור אחרי מקום הטלה-בתמונה  עקבות צבת

.  קופלוביץ. ג, ריידר. ג: צילום: צבונים שיצאו מהחול בדרכם לים, בקטן(. ולא הטילה כאן)הים 
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(  שיח ירוק)ביתי -אוכם חד1.

( מ"ס50)(  זוחל)ים קרני -צב2.

(מ"ס10)(  סרטן)סופי -חולון ים3.

(מ"ס1)(  סרטן)כריתונית 4.

(מ"ס5)( סרטן)פרישית 5.

(מ"ס5) ( חילזון)שפה -סטרומבוס ירוד6.

(מ"ס5)(חילזון)קסדה קיפודית  7.

(  מ"ס5( )חילזון)מגדלון 8.

(מ"ס4)( חילזון)טבורית 9.

( מ"ס2)( צדפה)אורית 10.

(מ"ס2)(  חילזון)אקון 11.

(מ"ס8)( צדפה)בוצית פרעה 12.

(מ"ס10)(צדפה)גונית -פרעונית דו13.

(מ"ס10)(צדפה)מניפה רחבה 14.

(מ"מ4)( צדפה)נעמית חומה 15.

(מ"ס3)( צדפה)ליביה 16.

(מ"ס5)(צדפה)עריבה 17.

(מ"ס3)( צדפה)מרבדית כתמים 18.

(מ"ס10( )ים-קיפוד)מטבעון 19.

(מ"ס10)( ים-קיפוד)נזרית 20.

(מ"ס5)( סרטן)עשתורת 21.

(מ"ס10)( ים-שושנת)צריאנט 22.

(מ"ס10)(אצה אדומית)אספרגון 23.

(מ"ס10)( ים-עשב)ימון הקשקשים24.
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בווהחיגוררך-החוליהנוף–'החלק

:יצורים המופיעים בחגורות החוף הרך באילת
,כרית-הפניםחגורת12-6;יבשהולרובלגליםלעתיםהנחשפת,כרית-העלבחגורת5-1

.קיצוניושפלסערותבעתבעיקרהנחשפתכרית-התתחגורת24-13;השפלבשיאנחשפת



,הרךבחוף,המוצקהמצעגביעלומיוצבהיטבמובנההחיגורשבו,הסלעימהחוףלהבדיל

היטבנראההואכיאם,דיומודגשהחיגור,ימי-תתדשאאו,טיני-בוצי,חוליחוףזהואםבין

חול,ביבשהדיונותעםחולייםחופיםכוללרךחוףהמכונה.שונותבשעותאליושמגיעלמי
והואהמדברבנחלימקורוזהחול.השוניותבאחורי-לגונות–רדודיםבמשטחיםהמצטבר

בהםהחולגרגריאתהמלכדשהחומר,חולאבןהעשוייםמסלעיםשהתפוררחוללרוב

בפניעמידהקוורץ.צורןמהיסוד,קוורץגרגריבעיקרמכילוהרכבו.נשחקאוהתמוסס

מכרסוםבעיקרמקורוהלגונריהחול.במיםנשטפיםאחריםומלחיםהסידןלעומתו,המים

גיראצות,רכיכות,דגיםכמוימייםחייםבעלישלדיאוהשוניותאתהבונהגירושחיקת

ופרפרונייםתוכינוניים)דגיםשלבפיהםנבלע,ביוגנילכנותושנהוג,זהחול.ים-וקיפודי

מלפפוניידיעליותרומאוחר,כמזוןהאורגניתהתכולהאתממנושממציםיםוקיפודי,(למשל

.מעיהםדרךאותושמעבירים,ים

ידיעללרובנשטפת,הרגילההגאותבעתהמיםקומעלשנמצאתכרית-העלחגורת❑

שתמצאווהממצאים,הגאותבעתגם,יֵבָשההיאלרוב.בסערותגבוהיםולגליםרסס

שחייםהמעטים.אחרתיםופליטתקונכיות,בגליםשנפלטויצוריםפגרילרובהםשם

הים-צבינקבותכמו,ליבשההיסטוריתזיקהלהםשישימייםחייםבעליהםכאן
,יםיונקי–בחופינודווקאלאו–או,בחולביציהןאתלהטילכדילחוףלצאתהחייבות

נרחיבאחריםחייםבעליעל;היםמצדהמוגנת,זוחגורהמעדיפות.יםואריותיםכלבי

הקוהואהסלעיכרית-עלהחגורתשלהחוליהמקביל,העליוןקוה.בהמשךהדיבוראת

.הזמןרובכאןהשוררביובשמאופיין.סערותבעתהגליםמגיעיםשאליוהעליון

השקועיםבודדיםוסלעיםאבנים.היםבמיהזמןרובמכוסההכרית-פניםחגורת❑

בחוףגםמתקיימותאלהאצותלרוב.אצותלהתיישבותמצעמהווים,בחולבחלקם

להיזוןים-דגימגיעיםלכאן.אצותשלרחבמגווןמאכלסהמיוצבהחוליהחוףאך,הסלעי

כאן,בעיקרומוחצןשהוא,הסלעיבחוףמהחילהבדיל.בחולהחייםזעיריםחיים-מבעלי

לשם.ולחשפםלזהותםמנוסהעיןטביעתונדרשתמהעיןנסתריםכאןהחייםשלרובם

הדומיננטיהחייםבעל.וימייםחופייםיצוריםשלהחפירהוסימניבעקבותנעזריםכך

,העליונהבחגורה"חולפירמידות"הבונה,סופי-יםחולון,החולסרטניהואהזהבתחום

..בחולהחיותותולעיםאחריםסרטניםגםזהגידולביתמאכלסיםכן

החייםימייםביצוריםמאוכלסתבלבדרחוקותלעתיםהנחשפתכרית-התתחגורת❑

החופיםגם,לעילכאמור.הרךבמצעמתחפרמהםגדולשחלק,ביותרהרדודיםבמים

בנחלישמקורםחצצייםבצרורותאובחולמרופדיםמובהקיםאלמוגיםלחופיהנחשבים

קדומהשוניתמטריםכמהשלבחפירהמתגלההאלמוגיםשמורתבחוף.המדבר

אילתיםבהנברושניםבמשך.מהיםשהוטלורבותקונכיותנפלטותוממנה,מאובנת

.לתייריםלמכרםכדי,כאןשנקברוענקצדפותמאובנילחשוףכדירבים

,ימיתחקלאותומזמיאדוםנחליאתהמנקזתמלאכותיתתעלה.הקינטתעלתשפך❑

מהחוףמהבמרחק.ליםהמוצאמחסימתכתוצאהלגונותלעתיםנוצרותליםבשפכה

הקרקע-בתתהיםמיאתהפוגשיםתהוםומינחליםמישהתאדותמליחהנוצרההצפוני

החולשלההיגרוסקופיותתכונת.בישולבמלחמתעשריםהםהמוגברהאידויובשל

,נושבות,מיםבאדירוויותדרומיותשרוחותבעת.מהאווירמיםלספוגלוגורםהמלוח

.עקבותעליומשאיריםמיםשעופות,דביקלבוץהקרקעהופכת

.
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חלקהוחלףכאן.הצפוניבחוףהמלוןבתישבחזיתמהחופיםאחד,השחפיםחוף:משמאל:בתמונה

מכוסהבים.הטבעיהחימבחינתסטריליהחוףכןועל,במחצבותשנחצבדקבחצץהטבעימהחול
העממיבשם–ארסיתשפמיתפולשדגהואמקרובזהלכאןשהגיעמי:מימין.ים-בעשביהקרקע

.הארסייםבקוציונוגעיםשאיןבתנאימזיקלאדגזהוהמלחמתיותלכוונותמעבר.נסראללההוא

.דפני.י,חן.מצילומים

חיגור היצורים בחגורות החוף הרך באילת



-האביוטייםהתנאיםעםהןלהתמודדצריךהחוליהכריתבתחוםהחייםמהיצוריםאחדכל

גורמיםבגםאך.המצעיציבות-ואי,בעטייםהבאהוסחיפהגלים,השפלבעתליובשהיחשפות

אלא,אפשריתאיננהלרובלמצעההיצמדות.יבשתייםומהםימייםמהם,טורפים-הביוטיים

התחפרות.בולהיאחזשאפשראבןמצעלעתיםכאןישהחוללפנימתחת.מתחפריםכןאם

אף.טיניתאוחצצית,חולית-הרכהבסביבההחייםיצוריםאצלהקונבנציונליהנשקהיא

,הזוהסביבהאתשמאפייניםמיניםיותרכאןיש,ריקיםנראיםהרכיםהחופיםעיןשלמראית

ומבקשיםסערהלאחרלחוףשמגיעיםלאלהבעיקר,בהמשך"הקטניםתריסר"אתגםונוסיף

.."מינגדמי"להבין
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,שוניםבהקשריםמופיעיםזהיםויצוריםמסוימתכפילותשישהרושםאתקיבלתםאם

אליהםוהסוגהמשפחהדהיינו,המיוניבהקשרגםלהופיעיכוליצוראותוכילהגנתיאטען

.נפוץהואבהןלסביבותבהקשרגםאךשייךהוא

של הכרית הרכה' תריסר הגדולים'



להדגישיש.טיניאוסילטי,חוליחוף-להגרגרגודלפיעלמסווגיםבמפרץהרכיםהחופים

.המיםשבתוךואלההיבשהחוףמצעיביןזהותתמידאיןכי

בתחתיתאו,הוואדיותלפתחיסמוךבעיקריימצא,יבשתיממוצא,אמיתיחוליחוף❑

ומוסעהחוףעלמצטברהחול.היבשהעלחולדיונותשלהתקדמותהעוצריםמדרונות

חולייםחופים.לאבןלהתלכדלהםמתירהשאינה,הגליםבפעולתולרוחבולאורכו

ים-ובעשבי-(Caulerpa)שלוחיתמיניבעיקר-באצותמתכסיםבתנועהשאינם

ביןחפיפהיש.בליכודםמסייעיםהארוךלטווחאשר,שלהםמעורבבהרכבאושונים

חוףסוגילשנימשותפיםכאןהחייםמהיצוריםוחלק,(להלן)הלגונותלביןזוחוףצורת

Ptychodera))מיתרןההואכזהלחוףייחודי.אלה flava,כנציג,בהמשךשנזכירו

הצפוניוהחוףהמפרץבראש,חולייםבחופים.החוליותובעלי-חסריביןמעברלקבוצת

המובאות,חולכמויותפעםמדימוספים,עירונייםרחצהחופיהמשמשים,אילתשל

.המתרחציםנוחיותעללהקלכדי,חצץממגרסותאו,מהמדבר

בביצותכללבדרךמופיעיםהם.אילתבמפרץנדיריםוחרסיתייםסילטייםחופים❑

בשרידיםהמעורבים,זעיריםטיןחלקיקישוקעיםשם,המנגרוביםבקרבתישוכאלה

עלבחמצןמחסורנוצרמספיקלאאוורורבשל.סמיךלבוץאותםהמלכדיםאורגניים

-אי,שחורהלבוצההבוציהטיןהופךנרקבשלאאורגניחומרובנוכחות,הקרקעית

המיםלחללהגרגריםאתבמיםדריכהאוגלכלמעלההרדודבתחום.אווירנית

כמרינההמשמשות,המלאכותיותבלגונותתמצאוכזהחוף.מתמדתעכירותבווקיימת

כמו,מסוימותצדפותידיעלמאוכלסתזוקרקע.(המזרחיתהלגונה)רחצהלמטרתאו

ריקהכמעטהיאהלגונהשלהאקולוגימצבהמשהורע,לאחרונהאךעריבותוליביות

.חייםמבעלי

תוצרהואקרקעיתןאתהמרפדהגיר.האלמוגיםמשוניותחשובחלקמהוותלגונות❑

בגירשמכרסמיםתוכינוניםהבעיקר,ודגיםים-קיפודישמייצרים,השוניתשלבלייה

מאצותשניזונים,פרפרוןוהנתחןהדגימזהופחות,גירלאבקתאותווהופכים,הקשה

הללובלגונותחשובתפקיד.לקרקענפלטיםהמזוןושאריות,האלמוגיםמפוליפיאףאו

.שלהםהעיכולמערכתדרךהחולאתשמעבירים,הים-למלפפונייש

למרותמבוטלתאיננהחשיבותם.הבאהדףלהםשנקדישימי-התתהעשבמדשאות❑

כךעלגםנדבר.יהיושלאלושמוטב–עודףסרחמעיןבהןרואיםרביםבחוגים

ימון,ימיעשבשלבלבדאחדמיןידיעלנשלטותאלהמדשאותהישראלישבחוף

.אצלנומופיעיםשאינם,קבועיםמינים2-3עודועקבהסיניבחופיואילו,הקשקשים
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דפני. י: צילום. נופי החוף הצפוני של אילת: בתמונות

חוף חולי ולגונות: סוגי החוף הרכים 



צמחיםאלה.ים-עשביבמתכסהמסוימותבעונות,מצומחחשופהקרובותלעתיםשהיא.הלגונה

הםכנראה.היבשתילדשאמקורביםבלבדעיןלמראיתשלא,פרחיםנושאיפסיגיים-חד,עילאיים

Halophila)הקשקשיםימוןהואאצלנוהשולטהצמח.כלשהוקדוםבעידןליםירדו stipulacea)

מוטלבחופינושהימצאושניומיןגםופחות'מ10בעומקנרחביםשטחיםמכסה,מימונייםממשפחת

.H)ביצניימוןהואבספק ovalis)מיןמוצאיםהסמוכהבעקבה.המדשאותבשוליכללבדרךהגדל

Halodule)עורקית-חדרקקית-נוסףים-עשב uninervis),ריסניעציון,נוסףמיןמוצאיםובסיני

(Thalassodendron ciliatum).

הןבעבר.הרדודבעומק,הצפוניהחוףלאורךבעיקרבאילתמשתרעיםימי-התתהדשאמשטחי

ברורכיום.(השונותהפיתוחתכניותמהןהתעלמו,לכךובהתאם)וזניחהדלהחייםלסביבתנחשבו

מסיבותכיאם,השוניתשלמזופחותהלא,רבהאקולוגיתחשיבותהים-לעשבי.שגיאהזושהייתה

.שונות

לסביבתההעודפיםאתלתרוםואףעצמהלקייםהמסוגלת,אוטרקיתיחידההנהשהשוניתבעוד

המקיימיםמזוןיצרניהםהים-עשבימדשאות,תיירותיבעיקרהואעבורנוהכלכליוערכה,המימית

תחשההואבהםשהגדול,רביםצמחונייםליצוריםמזוןמקורומהווה,השנהכלפוטוסינתזה

(Dugong),המדשאותשלתפקידןהוא,חשובהיבט.אילתממפרץלחלוטיןנכחדהצערשלמרבה

שוניתאתיאכלסושבבגרותםדגיםמינישללדגיגים"גנון"מעיןהמהווהמוגנתסביבהלשמש

מחקר.אלהמהדגיגיםוניזוניםהיםעשביביןמשוטטיםייחודייםטורפים.הסלעייםוהחופיםהאלמוגים

תעלתדרךהתיכוןליםשעברוהדגיםממיניניכרשחלקהראה(,1993Golani)אלהבדגיםממוקד

-ביםימי-התתהדשאומשטחיהחוליהחוףאתהמאכלסיםדגיםהם"(הלספסיאניתהגירה"ב)סואץ

..אילתומפרץסוף

,בנתיות)הקרקעשוכנותהחוריריותנמנותים-עשביעםגומליןיחסיומקיימיםהמאכלסיםהמיניםעל

.שוניםמסוגיםאצותעם–האלמוגיםשללזודומהסימביוזהמקיימותמהןשכמה,(להלן

,עורקית-חדרקקית:משמאל.הקשקשיםימוןמצמחיהמורכבימי-תתדשאמשטח:מימיןלמעלה,בתמונות

מתוך.שלוהרבייהואבריהצמח:מימין.אילתשלהצפוניבחוףהקשקשיםימוןשלהתפוצהמפת:משמאלולמטה

.וינטרס.ג,דפני.י:צילום.בישראלמיםצמחי:ליפשיץ.ונויזל.י:הספר
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חופיה.ישראלשלהצפונימהחוףשינויניכר,היםחוףעלהמזרחיהגבוללגדרמעבר,עקבהבחוף

הם.באילתלראותםשאיןוצמחיםחיים-בעלישלמגווןמציגיםאילתשלמזושליותרהארוכים

הדבר.המפרץשלמערביתהצפוןשבפינהמאלהאחרתאוזובמידההשוניםלתנאיםקשורים

יותרעשירותבשוניותהןמתבטא

במצריהחזקיםהיםזרמיבשל."יהיהאילתשחוףרוציםשהיינומהכל"הואסיניחוף,מאליוכמובן

חיים-בעלימינישלרבמספרנמצאהחוףקועלוגם,השוניתיותרעשירה,המפרץשבדרוםתיראן

ולגונותחולייםבחופיםעשירסיניחוף.קבעתושביהםכאןאך,האילתיבחוףמזדמניםפעםשמדי

.אלהנופיםהמלוויםוסרטניםבדגיםהעשירים

ימוןבאילתהמצוילמיןבנוסף,מצוייםסיניובחופיבעקבה.יותרעשירימי-התתהדשאגם

,קטנטןלדקלהנדמהעציון:אילתבחוףאותםלמצואשאיןים-עשבימינישלושהלפחות,הקשקשים

עקבהבחופי.גבעוליוביןשורציםוסרטניםדגיםועשרותיותרכהיםעליו,מ"ס40לגובההמגיע

Halodule))עורקית-חדחופיתהים-עשבאתגםמוצאים uninervis,מרצעניתצינורית

(Syringodium isoetiphylum)מעוגלתגליתו((Cymodocea rotundata.זהלנוףשאחראימי

שמואתנושאהעץשלששמולדעתמעניין.בסיניהמנגרוביםאתהמייצגימיעץ,האביסניההוא

,סינאאבן–ממקורותינווגםוידוע,11-המהמאההמפורסםהערביהרופאשל

עצים,מנגרוביםההם,ההודישבאוקיינוסהטרופילעושרמאזכוריותרלאשהיא,אחרתנוףצורת

שהדג,מיוחדבחיגםידועיםהמנגרובים.שבהםוהסרטניםהדגיםבזכות,ובעיקרהיםבמיהגדלים

.בהםמיוצגים(Uca)אתתוה(6'בעמראו,Periophthalmus)יבשתן

אתםאם.הללוהצילומיםצולמושם,סינילדרוםשמטייללמישמוכריםנופיםאלה,לעילכאמור

...תחמיצואל,לשםמזדמנים
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בורקעראסבחוף(Thalassodendron),ריסניעציוןמהסוגים-עשבימכוסהחולישטחלמעלה:בתמונות

Avicennia)ימיתאביסניה,בסיניהיחידמהסוגמנגרוביםשלחורש:למטה.בסיני marina),סינימדרום.

Uca)צבעוניאתת,במנגרוביםבעיקרהמצויהסרטן,ומשמאל tetragonon).דפני.י:צילומים.

הדשא של השכנים : סיני ועקבה



אתהזכרנווגם,למיניהםהסרטניםאתהמייחדעלדיברנושכבראחרי

קבוצתםבניאתלהזכירחשיבותיש,הסלעיבחוףהחייםהסרטנים

.להגנהזקוקיםוהםביתםהואהרךשהחול

ומיצוריםהיםמפליטתהניזונים,מלקטיםכללבדרךהם,הסרטנים❑

בעתבחולהמתחפריםגדוליםמיניםמהם.לחוףשנקלעויבשתיים

פרישיתההואבהםהבולטיםאחד.המיםלרדתוממתינים,הגאות
(Caenobita),חילזוןקונכייהבתוךנראההואשכאןגדולנזירסרטן

.למדינדירהואבאילת.מרהיבה

(Grapsus)השישן–הסלעילחוףגםמשותף-כאןהנפוציםאחד❑

-זעירוסרטן.השפלבעתבעיקרהפעיליםמיניםשלושהשלוסוג
בגאותאוסערותבעתבזריזותהמתחפרת(Hippa)–כריתונית

שהגלים,ים-וצמחיאצותאומתיםיצוריםמהיםנפלטיםכאן.גבוהה

לחוףטיפוסייםחיים-בעלישלהשוטטותטווחזהו.במיםעקרו

שיחורלשםמהמיםשעוליםכאלהומהםמתחפריםמהם,החולי

.השפלבעתמזון

ונטויהקצרהשבטנםסרטנים,בטן-קצריהםבחוףהסרטניםרוב❑

,לעומתם,הבטן-ארוכי.המאוחההחזה-לראשמתחתאלקדימה

חסילוניםההםביותרהקטנים.וזימיםזיזיםולבטנםארוךגופם
(Penaeida)-כהרחבלציבורשידועים-shrimps.בעומקנמצאיםהם

–חוףסרטנימינישלושה.למאכלאותםמגדליםאוונשלים,המים
(Uca)אתתהו(Dotilla)מכדרר-סרטנון,(Ocypoda)סופי-יםחולון

הסרטניםהים-במי.(ועקבהסיני)השכניםבחופייותרמרובים

,מהםשנייםנזכיר.החולבצבעי,יעילהתגוננותכאמצעי,מוסווים

מקדישיםרקאם,ימיים-תתחולמשטחיעלאותםלאתריקשהשלא
בשלכךשנקרא,(Calappa)סופי-יםביישןוהם,מהזמןלכך

,ייעצרהוא,החולעלבפסיעתואותותגלואם.הביישניתהתנהגותו

(שמופשרמכאן)והעינייםהגוףקדמתאתיכסוהרחבותוצבתותיו

.החולבתוךלחלוטיןשייעלםעד,רגליובאמצעותלהתחפרויחל

ללוותכםוימשיכוהחולמתוךיציצו,מאורכיםגבעוליםשעל,עיניו
בשנישניכרת(Matuta)עשתורתהואכאןהמצוי,נוסףסוג.במבטם

כאתיהמשמשותהרחבותוברגליים,הגוףצידימשניארוכיםקוצים
שייטיים–הגדולההסרטניםלמשפחתאותושמקרבים,חפירה

(Portunidae),דומותרגלייםשלהם.

גדולמגווןמאכלסתים-עשביאובאצותהמכוסהחוליתים-קרקע❑

מגדליםהםלעתים.האצותבצבעימוסווהשרובם,סרטניםשליותר

בצורתהולםמצעלאצותשמספק,שלהםהגוףכיסויעלאצות

כמהנזכיר.אותםומסוויםעליהםגדלותשהאצותוזיזיםדבלולים
מסוון,(Camposcia)רגל-אריךמסוון,(Pilumnus)פלומנית:מהם

שלהחוףבתחוםכיוםמצוישאיננואף.(Micippa)דגל-שטוח

ביותרלנושהקרובים,המנגרוביםעציביערותהחיסרטןהוא,אילת

המצוייםהאתתיםמינישנישלצילומיםכמהלהלן.סיניבדרוםהם
צבעוהזכר–הואכןכשמו,צבעוניאתת.לביקורוראויים,שם

חיוורההאתת.וצבעוניותגדולותבצבתותמתקשטוהואמרהיב

.(באילתאףנמצאבעבר)יותרוצרותארוכותוצבתותיוצבעוניפחות

וכןלנקבותולאותתלנפנףכדיבצבתותמשתמשיםהזכרים
Fiddlerכנרים-באנגליתשמםזה)בזהזהלמאבקיהם crabs).

סרטנים בעיקר-ימי -מאכלסי הדשא התת
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לשמורנוטהוהחול,עקבותבזיהוימתמחיםגששים

הרוחשתבואעדלפחות,פניועלהעובריםעקבותאת

-הבלשמהסוגחוויות."תלתליו"אתשתפרעהבאה

הפעילותאתללמודתרצואםלכםגםמזומנותגשש

משאירהאך,בנקללהיעלםשנוטהזובכללאוהלילית

.בחולעקבות

אואחדבעמודמדייותרלהכניסניתןשלאכמובן

התעניינותכםשתגברכדימרץזריקתבזהראו.שניים

אוסףלעצמכםליצורגםואולי,לבלכךלשיםותתחילו

מהספראחריםבדפים,אגב.מצולמיםעקבותשל

שעלתהים-צבתשלעקבותשלצילומיםישהנוכחי

מתוויכמהכאןצירפנו.ועודהחוףעלביציהלהטיל

החשודיםאתאליהםוצרפנולנושנזדמנועקבות

:ביצירתם
לראותתוכלובצילום.(Clypeastrida)מטבעונים❑

.בחולהשינויפיעלאותולאתראפשרשלפעמים

הקיפודנעשבוהתלםרוחבמסומןגםבחץ

.שלוהצורהאתמגלהקלהנשיפה.הזההשטוח

במפרציםכמותומוצאיםלדאבוננו)נקיבחול❑

שלהתמונהאתשפלמדירואים(מצריםשבגבול

שייכיםהם"בוץכדורי"פזוריםוסביבהמחילה

בחופיםשנפוץקטנטןמין."המכדררסרטן"ל

.בסיניחוליים

עושההבאבצילוםכמומחומשיםעקבותסימני❑

החולעללושמטיילקוצי-רבדורבניהיםכוכב

אתמפיווישליךיעכלאותם,קטניםחלזונותובולע

.הקונכייה

בפירמידותניכרהחולוןהחולותסרטן,אחדעוד❑

בה,שלוהמחילהפתחלידבונהשהזכרהחול

.למזוןלשחרייצאבשפלורקהגאותבמהלךירבץ

מתוךשנסחטתהאפורההשינייםמשחתאת❑

להגיעניסיתםאם.אחדכלכמעטמכיר,החול

מצויהואכיהצלחתםולא,החולבתוךאליו

קומץ.לבדאינכם,מתחמקוגםיותרגדולבעומק

מחפרבאמצעותכזהאחדלשלוףהצליחמדענים

ראוהו)מיתרןהמיהולדעתהרווחנווכולנו,לחול

.אליולהגיעאנוגםהצלחנולאמאז.(58'בעמ

,אבנוניתואבנוןהדגיםהםחביביםאחרונים❑

עקבותקווימושכיםהם.עקרבניםלהמקורבים

האבנונית.בעיקרהלילי,שיטוטםמסלוללאורך

הסנפירמקוציהנבדלות"אצבעות"במצטיינת

קצריםקבייםמעין-הליכהכרגליומשמשות

נפוציםהיו.(123'עמ)לזהותםונקללתנועה

.רשרש-אוםבחוף

דפני  . י, לוי. ק, פישלזון. ל:מקורות שונים, בתמונות

... עקבות בחול ?  מאכלסי החופים הרכים



דגי קרקע חולית מובהקים-הסוליתאים 

אליה,האמונהשלפי,סוף-יםחצייתאתמאזכרהעממישמם–"רבנומשהדגי)"הצדשטוחי

להםשהמשותףשוניםדגיםאלה.רכהקרקעעללחייםעוצבושממשדגיםהם(ונחצההדגנקלע

הקרקעאלפונהוהאחר,עלאלפונה-הימניאוהשמאליכשצידם,שוחיםואף,מונחיםהיותם

והתארכותכעלההנראה,הדגשלהרוחבממדהצרתכוללשעברוהשינוי.צבעחסרוהוא

מגיעהשתוסנפיר,הזנבעםמתלכדוכמעטראשמתחילהגבסנפיר-זוגיים-הלאהסנפירים

השתסנפירומולו(ימניאו)השמאליהואהגבשסנפיר,כךהדגנעמעשיבאופן.הפהלקרבת

ולהעבירההקרקעאלהפונהמהצדהעיןאת"להזיז"הדגאתמניעההגוףשלזותנוחה.המאורך

הצעירים,אבולוציוניהנוזהשתהליךהגם).הגוףשלצדלאותומכוונותששתיהןכך,העליוןלצד

בניהםזומסדרההדגיםרוב.(גדילתושלמסויםבשלבנעשית"העיןנדידת"ו"נורמליים"עדייןהם

גםושםלמעלההשמאלישטצדייםוב,השמאליהוא"עיוור"השצידם,סוליתייםה,משפחותשתי

רעילהסוליינית.ולהתחפרלהסתוותנוטיםוהם,הסוואהדגמיהםהדגיםשלהצבעדגמי.עיניהם

.(למשלכרישים)מטורפיםעליהומגינותהסנפיריםקוציבבסיסהנמצאותרעלבבלוטותמזוינת

בחניןמעיןהמשמש,(בהרבהקטןהואבנקבה)קוצים-ארךחזהבסנפירמצוידנמריהשטצדה

–הגובהבמחצית"נתקעה"העין,במקומותינונדירדג,(Psetodes)אנפיליתב.הסביבהלבדיקת

הגיעההאבולוציה(Cynoglossus)לשוניתב.בהלחזורהצליחהלאאךהתחרטהכאילוהאבולוציה

מתכנסיםהסנפירים.מעלהכלפיהפונהבצדצדקוויבשלושהמצוידתהיא:מושלמתהכילדרגה

.בזנב

פחותלא.מושלמתבצורההמוסווים(Callionymus)שפרירהסוגבניהםהשטוחהעיקרוןאתשאימצודגים

שהםלכךהודותמושלמתבמידההמוסוויםטורפיםשלמיניםכמה(ראשים-שטח)תנינונייםההםמשוטחים

אוהסלעעלנועבלילרבוץלהםמאפשרתהסוואתם.'דרכיםמכבשידיעלנדרסו'כאילו,מוגזםבאופןשטוחים

Cocciella))מנוקדתנינוןהואבמשפחתוהגדולים.לטרףולארוב,עיניהםלגבעוליעדבחוללהתחפר punctata

.למטרמגיעשאורכו(Papilloculiceps)תמסחןו

64

לשונית



...למיניהם"חולאוכלי"–הים-מלפפוני

ניכרתאיננההעור-קווצימערכתבמחלקההיותם.החוליהחוףדריביןהמובהקיםהםאלה
-קיפודי,ים-כוכבי–אחרותבקבוצותשישהגיריומהשלד,מקוציםחפיםהם,ראשית.כללעליהם

קצרהשלהםהעיכולמערכת.העבהבעורםהטבועותמיקרוסקופיותשלדעצמיותנותרו'וכוים

באמצעותם.ניכריםאינםהמיניםשברוב,פה-אונותאומששניםהעטורבפהומתחילהיחסית

פידרך,הגוףשלהשניבעברוופולטיםומעיהםפיהםלתוךחולגרגריהמוניגורפיםהם

.הנקיהחולאת,עדינותחולכנקניקיות,דקברירעטופיםחולגרגרי,הטבעת

שטוחותבחוריריות,הקשקשיםימוןהים-עשבבעליעצמםאתמסוויםמסוימיםים-מלפפוני
טורפיםמושךכזהלהחרידאיטייצור–מאויביהםלהיפטראך,חולבגרגריאו,זעירותכמטבעות

העשוייםדביקיםבחוטיםמצוידיםמיניםכמה–לגופםהחודריםכאלהואףחיצונייםוטפילים

שלהחיצונייםבאבריהםומסתבךבמהירותנקרש,הפולשלעברהמופרשרךחלבוןצינורירי
.בזיהוייםשהתמחההחוקרשםעל,"קיבייהחוטי"נקראיםהם–אדםבניואףסרטנים,דגים

.הטבעתפידרך,מאחורשלהםהמעיאלהחודרים,הדיירדגהואים-מלפפונישלאחרטפיל

כניסתאתומונעותהנסגרותקשותשינייםחמש-הגנהאמצעיהים-מלפפוניפיתחוכנגדוכנראה

הפכוהםואמריקהבאסיהובאתריםמבוקשמאכלים-מלפפונימהוויםהרחוקבמזרח.הדגים

החולעלמתגלגליםונראית,חולשטחיעלמאדמתרביםהים-מלפפונילעיתים.נכחדיםלמינים

,אחראוזהממיןים-מלפפונימתרוממים,הרבייהבעונת,זאתלעומת.מוזרותבתנוחות

חברתיהורמוןכאשר,וזרעביציםשלצרורותפולטיםוהםמעלהכלפיכשראשםומזדקפים

.הרבייה'אורגיית'ללהצטרףמיןאותובנילכלגורם(בלעזפרומון)

,הצפוניבחוףים-עשבימתכסה(Holothuria)לחמיים-מלפפון:מימין,למעלה:בתמונות

Synapta)ברודהפתילית maculata)קוריפולטאילתילחמי,מימין,באמצע,החולעלזוחל

שלדעצמיות:למטה,גחון-לבנתגלילניתשלרביהעמדתוגלילניתבהטבעת-פישיני,קיבייה

צילומים)לסביבתו"חולנקניקיות"המשחררים-ומלפפון;מתגלגלתגלילנית.ים-מלפפונישל

,(לוין.מ,ליבנת.צ,דיאמנט.א,שלזינגר.י
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להתחפרעליךטורפיםלהרתיעיעילאמצעילךאיןאם.בולהסתתרמקוםאיננוהחולמשטח

,מצויןהגנהאמצעימהוויםשלההצריבהתאי.בעיהאיןקסיופיאהל.אחרמסתורלחפשאובו

.כאחיותיהפלנקטוןוטורפתהמיםבחללמרחפתאיננהקרוביהליתרבניגוד,זאתמדוזהאך

למדוזהכשתהפוךאך,סלעמשטחאואצהלגבעוליהנצמדזעירפוליפהיאבצעירותה,אמנם

להיותהופכתהיא,עורהבתוךמקלטלהןשמצאו,הזעירותהשתופניותבאצות"תידבק"ו
–השמשלאורהפונותשטוחותבשלוחותרבהבצפיפותמאכסנתהיאהאצותאת.תלותית

את.מזוןלייצר,מלכתחילהשנועדומהועושות,הפוטוסינתזהלתהליךהאנרגיהמקור

הסובבהיםממימיוחלקוהמדוזהמנשימתחלקו,חמצני-דומפחמןמייצרתשהיאהסוכרים

,"הפהאתסותמת"שהמדוזה,התהליךיעילכה.שלההפונדקאיתעםחולקתהיא,אותה

ולשפרמקוםלהחליף,קצרהלשחייהעולההיאפעםמדי.מטרףניזונהאינהואילךומכאן

(פגית)והעובר,הנקבהשלהעיכולבחללנדגרותהמדוזהוהביציםנפרדיםהמינים.עמדה

מדוזההתתפתחשממנו,בפלנקטוןניזוןפוליפללהפוךהחייםמעגלאתומשלים,החוצהיוצא

צורבתהקסיופיאה.האצותשמייצרותבמזוןמסתפקתאלא,מטריפהשנמנעת,הבוגרת

החיזעירסרטןשלמיןלראשונהתוארבאילת.ניצרבלאנטרידהלאואם,מועטהבמידה

.שתפניתכיסניתלוקוראים.ים-ושושנותהקסיופיאהאתהאופפותבלהקות

מלך,קפאוסשלובתואשתוהיוואנדרומדהקסיופיאה:נוכללאמיתולוגיתרכילותקצתובלי

,היםאלשלמבנותיויותריפהשהיאהתפארה,המסופרשלפי,היווניתבמיתולוגיהאתיופיה

איומהמפלצתשלחובנוסףהאתיופיםממלכתחופיאתהציףובזעמו,כךעלכעסזה.פוסידון

בתםמתןהיא,מהמפלצתלהיפטריוכלושבההיחידהשהדרךנודע.האדםבניאתלהעניש

כבל,אמוןשלהאורקלעצתפיעל,עמואתלהצילכדי,לכן.מפלצתלאותהלטרףאנדרומדה

.שביפו"אנדרומדהסלע"הוא,היםחוףעללסלעאנדרומדהבתואתהאתיופיהמלך

אנדרומדהאתוראהפגסוסהמכונףהסוסעלרכובבמקוםשעבר,זאוסשלבנופרסאוס

נלחםפרסאוס.לאישהלותינתןאם,המפלצתאתשיהרוגוהבטיח,בההתאהב,הכפותה

ונשאאנדרומדהאתשיחרר,מדוזהשלהכרותראשהבעזרתלאבןאותהוהפךבמפלצת

,הצפוןכוכבלידהמשפחהכלאתתמצאו,באסטרונומיהמה-מושגלכםישאם.לאישהאותה

.יווןבאגדותכולוהסיפורואת

Cassiopea)קסיופיאה:בתמונות andromeda)החייםומחזור,ובשחייה,הרגילמצבה,במנוחה

Idiomysis))שתפניתכיסנית,מימיןלמטה.שלה tsurnamaliוגם,הזאתהמדוזהסביבהמרחפות

.קנדלר.ואדפני.י:צילום.ים-ושושנותריפיונאיםאלמוגיםכמואחריםמיניםעםבקשר
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דוגונג–תחש המשכן  - ים -יונקי

בשםגםהידועתחשה.סוף-ביםחיעדיין,ההכחדהסףעלהעומדנדיריצור,המשכןתחש
הד,(סירנות)Sireniaהואמדעי-הלועזישמם.המסורבלתהופעתובשל,”ים-פרת“העממי

.במסעותיהםכמותהראושלאלאשהזוחיהשדימוים-יורדישלעם-לאגדות

פסוקבעקבות.(’ד”במדבר“)למשכןהכיסויאתעשושמעורהכחיהבמקראנזכרהתחש

זהוכיהסיקו-"בששואחבשךתחשואנעלךרקמהואלבישך.."(ז"טפרק)יחזקאלמספר

לאהליםכיסוייםלעשייתשימששעורוסיניבמדברבמסעםלאבותינומוכרשהיההיצור
.אדםלבניומנעלים

כמיןאותוזיהה,19-ההמאהבאמצעבסינישביקרריפללחוקרשייךסוף-ביםמחדשגילויו
Halicore-המשכןתחשכינויואתוטבעסוף-ליםמיוחד tebernaculi-הים-בתולת“שפירושו

Dugong)האוקיינילמיןמין-כתתנחשבהואכיום.”המשכןשל dugon hemprichi),שתפוצתו

בסינינלכד.הרדודההיםקרקעעלהגדליםים-עשביוכרסוםרעייה-תזונתם.רחבהטרופית
.הלאומיבמוזיאוןלשימורוהובא.הישראליהשלטוןבעתדייגיםידיעל
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ים בלגונות של מרסה אלאם שבצפון  -יוטיוב המראים את התחש ברעייה בשדות עשביקישורים לסרטי 

.ועוד סרטון מהאיים הפיליפינים, ים סוף
youtube.com/watch?v=PiLM0HmzhBM
youtube.com/watch?v=rVQJOiOyC7Y

אל...":(192'עמ)"סופוועדסוף-מיםאילתמפרץ"מהספרציטוטקחו-מענייןזה

שהפכוקדומיםופרסתנים-ים-ואריותים-פילי,ים-כלבי-אחריםיונקיםגםחזרוהים

בהצלחההתמודדוהם.כלשהוימיגידוללביתעצמוהתאיםמהםאחדכל.תחשיםל

מהטמפרטורותהפנימייםאיבריהםאתבודדו,גופםתוךאללחדורהמלחיםנטייתעם

היכולת-"הצלילהרפלקס"אתופיתחושומןשכבתבאמצעותהיםמישלהנמוכות

הלבקצבהאטת,נשימהעצירת-שלהםהחומריםחילוףתהליכיאתלהאט

חמצןאוגריםוהלוויתניםהדולפינים.היםלעומקצולליםשהםבעת-והטמפרטורה

הידועים-הנהרותכלבימשפחת.ממושכתצלילהלצורך,שלהםהדםובכליברקמות
Enhydra)הים-לוטרת,ליםנציגהיאאףשלחה-כלוטרותאצלנו lutris),בחוףהחיה

שהיאאבןאלתרסקאותם,ים-וקיפודיצדפות,חלזונותמטריפתוניזונההממוזגהים

אבל,אזידעתימאשריותרעליהםיודעאינני,לצערי."השחייהבעתלחזהמצמידה
...הםואיפהאנחנואיפהבינתיים
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הים-החי במדשאות עשבי: סוגי החוף

אתשםמבליםהקרקעדגימינירוב.מבוטללאזואולוגיעושרבחובםמסתיריםהים-עשביוענפיעלי

צוללים.להםמספקיםהללו"יערות"שההמסתורלמקומותנדחקיםכשהם,לחייהםהראשוניםהשבועות

מגליםוהם'האסימוןלהםיורד'שעד,גונית-חדנראיתשלכאורה'ירוקת'ב"להתפלש"אוהביםתמידלא

העשבסבך.ומתחתךמעלחולפיםקטניםדגיגיםשלגדולותלהקות.דלרגעאיןבשוניתכמוכאןשגם

נדחקיםיומםבנישדגיגיםסביבה-מיקרומהווההיאשגם,השחורהנזריתהקוציאתבחובולהסתיריכול
-שונהשחורן–הנזריתשלמשפחתהמבןלהזהירחובהמרגישאניכאן,אגב.הארוכיםקוציהביןאל

כלועליהם–ביניהםהמסתתריםוקטניםחדים-ולאארוכים,קוציםסוגישניהואהעיקרישסימנוקוצים

.לעילאמכאיבהדקירתם.הכעס

הענפיםביןבחופשיותלנועלהםשמאפשרוהמוארךהדקיקגופםאתהןהמנצלתאופייניותקבוצותכמה
,מחטוןה–למיניהםהאבובנייםדודו-שבניאך,לכלהידועהואהים-סוסון.הים-סוסוןדמוייהם,הללו

הקרובהמשפחה.זובסביבהלרובשורצים,הנחשוניהמבנההואלכולםשהמשותףאבוביתהאוזמורןה

חףשהואהגם,ביניהםהמפחידיםאחד.(נון)ודגנחשיחדמצרףהעבריששמםנחשנונייםהםלצלופחים

לנחשבמיםשחייתובדרךוהןבצורההן,דמיונוהוא'חטאו'כל.מטבעונימירנוןהואזדוןכוונותמכל
.ים-פתן–הארסיהמים

,בעלילמזיקיםבלתיהםלכאורה.החוצהמציצההראשקדמתכשרקבחולהמחפריםקרקעיים-תתרובם
לאזהכי,אדםבניאוחיים-בעליעלבאצבעלהצביעלאלימדתניאמיכי–וזהירמנומסבהיותיאבל

זינקההתמימהכשהחיה,משוישנחשנוןשללראשומדיוהתקרבתיזהממנהגיחרגתיפעם,מנומס

עלנשאתיוהכאבהעלבוןאת.החוללתוךאותהלגרורוניסתהאצבעיקצהאתתפסהמהחולהחוצה

דמיונואתמבליטהאנגליששמוהתנינינחשנוןההיאאנפיןבזעיר"מפלצת".משבועיותרבמשךאצבעי
Crocodileלתנין snake-eel.אתלדוגמהראו)הגנהבאמצעימצוידיםהדשאמשוכניניכרחלק,אגב

העשבבעלילגמרימתכסים,קטיפןמהסוגים-קיפודי.(הצלםאלמבטמישירכאןשרקהגבנוניהשריונון

.מטורפיםמוגניםובכך
מאותשלבלהקות,(57'עמ)ארסיתשפמיתהנקרא,שפמנוןמיןבאילתהופיע–2016–לאחרונה

לחוףאלהדגיםהגיעו,במקביל.מהםקטניםיצוריםמטריפתוניזוניםצפופהבלהקהיחדהנעים,ואלפים

.התיכוןהיםבמזרחחולייםחופיםבכמהאותהורואיםסואץתעלתדרךבמעברהתיכוןהים

Myrichthys)זעמנימירנוןדגילמעלה:בתמונות colubrinus)המטבעונימירנוןוה,היםנחשאתהמחקה

(Myrichthys maculosus)משוישנחשנוןשלראשו(Callechelys marmorata)החולמתוךהמבצבץ.

הדגשלחרטומומקצההבולטותהשיניים.הימוןגבעוליביןמסתתר(Brachysomosus)תנינינחשנון,למטה

Xiphasia)סיפניאריכןהדג,באמצע.מזונוסוגיעלמעידות setifer)שריונון-ואחרון(Tetrosomus),קרובו

.לדרמן.ואעומסי.ע,דפני.י,לווין.מ:צילום.הצלםאלמבטמישירקופסינוןהשל
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מכתםשסבל)אילתשלהצפוניבחוףהיםעשביהטבעיתבסביבתוהתמנון,למעלהשמאל:בתמונות
בפרישתוזהרוןימיצלופח,סוליתהמחקההחקייןשלהחקייניותמהיכולותכמה–מימין.;(לבקני

איוםועמדותלתנוחותועדמחילתומפתחהמציץ,התמנוןשלשוניםמופעיםבאמצע.מלאהספירים

.(קישורראו)אחריושעקבוואחריםצוברי.נ,שפר.אידיעלשצולמויוטיובמסרטוני,למטה.מפורשות

.דפני.יהצילומיםיתר

youtu.be/_MYV4zaFBTY

Thaumoctopus)חקייןתמנון–באמתנדירוזה mimicus),בבאינדונזיהלראשונהשנתגלה-

שנה.רשרש-אוםבחוףאותוגילינויותרמאוחרשניםשלוש,שלאחריהבשנהבסינינצפה2005

-עשביבין,רשרש-אוםבשמורתהגובלהצפוניבחוףאותולצלםזהספרכותבהצליחיותרמאוחר

גוףעמדותשלסידרהלומאמץהתמנוןכיצדהמחשהראוהנלוויתבתמונה.הצפוניבחוףהים

אילתייםצולליםשצילמובסרטון.וחיקוימודל,מפוספסוצלופחימינחש,דגיםהמחקותותנועה

.ספורותבשניותלאחרתאחתמעמדהעוברנראההוא(כאןקישור)

שזה מקרוב הגיע לכאן–התמנון החקיין 



...או נחות על הגב להשתזף, מדוזות נישאות בזרמי הים
במערכת(Scyphozoa)הסוכךמדוזותמחלקת–הדבריםמשנילאחדמתכווניםמדוזותכשאומרים

(Hydrozoa)הידרתאיםמחלקתבנישלעוברישלבאו,למדיגדוליםואףבינונייםיצורים,הנבוביים

כמרכיב,היםבמירבבשפעמצוייםמסוימותובעונות,מאדבולטיםהראשונים.מערכתבאותה

מדוזות,פוליפכשמוכרת(להלןראו)פגיתצורתיששלאלהבעוד.פלנקטוןהמאקרושלהדומיננטי

ונראיםבמיםצפיםחלקם,שיחיםשחלקםבוגריםולהם,זעירותאךפלנקטוניותהןאףההידרתאים

,חריגשלישיומין,נפוצותסוכךמדוזותשלדוגמאותשתיאביא.לבדאינכם?מבולבלים.כפוליפים

.זעירותמדוזותמיניוכמה
Aurelia)אזניתזהבית,באביבהנפוצההיאהאילתיבחוףנפוצההכיהמדוזה aurita)מדוזהזוהי

כרוב.עיכוללחללהנפתחהפהפתחאתהמקיפותזרועותארבע,קמורסוכךשלה,כחלחלת

,המתאימהבעונההמדוזותמתפתחותשממנוזעירפוליפבצורתפגיתלהישהסוכךמדוזות

.המדוזהשלהמיןאבריאלה.סגול-כחולבצבעקשתותארבעהשקוףבגופהנראות,הקיץלקראת
(למזלנו)באילתאךהתיכוןליםפלשהאחרוניםשבעשוריםתיכוני-היםהמין–השנימהמיןלהבדיל

Rhopilema)נודדתחוטיתזוהי.נמצאלאכהעד nomadica)מדוזותמלבד.מכאיבותשצריבותיה

(Caribdea)המרובעתהים-צרעתלמפרץמזדמנתפעםמדי,לאדםמאדמזיקותלאשרובן,הסוכך

.(עימהסכנתה,החוףעלמונחתהיאאםגם)ממנהירחקנפשוששומר,לשמצההידועה
Cassiopea)קסיופיאההיאחייהואורחבהתנהגותהדופןיוצאת andromeda)(66'עמ).להבדיל

,רדודההיםלקרקעזיקהשלו,בנתוסכאלא,הפלנקטוןעלנמניתאיננההיאהמדוזותמיתר
עםסימביוזהמקיימתהיא–:הסיבה.האורלעברמופנים–והזרועותהפה–התחתוןכשחלקה

אתמעדיפהשהיאלמרות,מזוןשלהלמאכסנתומספקתפוטוסינתזהשעושהשתופניתהאצה

פעםמדילהחליףאותהומנצלת,לשחותיכולתהאתמשמרתהיא,הרדודההיםקרקעעלהישיבה

הוא.הבוגרותהמדוזותמתפתחותשממנוהדור,הפוליפכןלא.חדשמנוחהלמקוםמקומהאת

.מהזרםצדשהואפלנקטוןומזונופתוחפיו,לקרקעצמוד,ושקוףגודלוספוריםמילימטרים,קטנטן

צריבותןעללהתלונןנוהגשהציבורזעיריםמיניםבצידםאך,יותרהגדוליםהמיניםאתכאןהזכרנו
.בעיקרסתיו–השונותבעונות

ובנתוסנקטון,פלנקטון
שמות,כאלהלהיותמתיימריםאוהמדעייםהתחומיםליתרכמוממש,הימיתוהאקולוגיהלביולוגיה

מקוםיש.בהבנתםמתקשהמלומד-הלאשהקורא,עצמםהיצוריםמשמותהחורגיםמושגיםשל

היצוריםכללאתבהגדרהכולל,בונתקלתםשכבר,פלנקטוןהמושג.מליםכמהלהםלהקדיש
נפוצהטעות.(ביוונית,לנדוד–פלנקטוס)לגליםאולזרמיםהתנגדותיכולתבלאבמיםהרוחפים

גםאךזאתבקבוצהנכללחלקםשאכן,זעירותאצותכמו,מיקרוסקופייםכיצוריםלראותםהיא

החייםהיצוריםאתהכולל,נקטוןהואמקבילמושג.בהנכללים,ענקיותמדוזותכמו,גדוליםיצורים
.דיונוניםאוים-יונקי,דגיםבונכללים,(ביווניתלשחות–נקטוס)פעילבאורחשוחיםואךבמים

שעליו,המוצקהמצע,היםקרקעיתפניעלהחייםהיצוריםכללאתמבטאבנתוסהמושג,לעומתם

עוברים,האחרונותהקבוצותבשתיהנכללים,ימייםיצורים.מזמנםניכרחלקמבליםאונעיםהם
זחלים)–במיםהחייםיצוריםשלהעוברילשלבכללישם-פגיותכ,הראשוניםחייהםשלביאת

חייםבעליכלל-פאונההםשתכירושכדאימושגיםשניעוד.(וכדומהפרפריםשל'פגיות'הם
.לצמחיהבכללאובסביבההגדליםצמחיםלכוללשם–פלורהאו,כלשהיבסביבה

כושרעלששומרת,קסיופיאההמדוזהכמו.מהכלליוצאיםהרבהבהיש,כוללניתהגדרהכלכמו

הקרקעיתעלמבלההיאלרובאך,כפלנקטוןפסיביתציפהאו,כנקטוןלהתפרששיכולהשחייה

הםתמורהבעקבותאךפלנקטוןשלבכוללשלהםהחייםשמחזורהיצורים,וכמובן.כבנתוס

כושרשיפתחולפני,פלנקטונייםועובריהםשביציהםדגיםאו,יםבלוטיכמו,למצענקשרים

אך,במיםרוחפיםהםמחד,הגדרעלהנמצאיםיצוריםכמובןיש.הקרקעעלהליכהאו.שחייה

יצוריםזמןלאורךחייםואףמתקשריםשאליהסביבהלהוותכדימוצקתדיסביבהמהוויםמאידך

דגיםואףסרטניםחייםשבוסבךויוצרותהיםמיעלשצפיםאצותסבכיילמשלכמו,בנתיים

.פלנקטון-נקטואובנתוס-פלנקטו
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שלעתים,זהדףמוקדששלהן,(הנקביםנושאיכלומר,Forminiferaמדעישם)חוריריותה

–אחריםמינים–גםאך,הכריתשבתחוםהאצותמעטהעלגדוליםבמספרים"שורצות"

למרותמיוצבחולעל,החוליבחוףגםאותםומוצאיםבמיםהרוחףבפלנקטוןהיטבמיוצגים

עלנמניםהם,ראשית:מידהקנהבכלייחודייםהם(ופחותמ"מ1-3)זערורייםכולםשכמעט
כולםשכליצוריםאלה.אמבותלמקורבות–תאיים-חדיצוריםשלהייחודיותהקבוצותאחת

מכאן)זעיריםבחוריריםמנוקביםהםשלרובזעיריםחדרוניםעשוישלדשבונה,אחדתא

בשרטוט2'מס,Globigerina)גלוביגרינההוארדודבעומקהיםבמימיהחיהסוג.(השם

המסיעיםרביםמחטים-וקוצים,מדומותרגלייםהקרויותפלסמהבחוטימצוידותהן.(המצורף
המובהקיםהגירמיצרניוהיא,מדהימיםבמספריםהיםבמירוחפת–פלנקטוניתהיא.בריחוף

הקירטוןסלעיאתבונים,היםלקרקעמותםעםהשוקעיםשלהםהגירשמשקעי,בים

ברבייהוהןמיניתברבייההןמתרביםהם.מורכבהואהחוריריותשלהחייםמחזור.הבהירים

ִתוס)היםקרקע-שוכני,אחריםסוגים.מינית-לא נְּ הם(אותםהמתארהמושגהואbenthic,ּבֶּ

הם(5-7)אחריםסוגים.בולטיםולארביםחדרוניםשבהם(4)אמפיסטגינה,(1)אמפיזורוס

.במגדלתלהצטיידכדאילגלותםכדי.ייחודיותפסילאופיינייםחדריםבעלי

והסוג,מ"ס10שללגודלאלהתאיות-חדחוריריותהגיעו,האיאוקןבתקופת,הגיאולוגיבעבר
הביולוגיהמרכיבהוא"מטבעדמויסלע"הואשמםשפירוש,Nummolites))נומוליטהענק

מוצאים,הנגבבהרעבדתהעירשלהבנייןואבניבמצריםהפירמידותנבנושממנוהסלעשל

החייםהחוריריותמיני.("אילתהרי"בספר153'בעמראו)אילתבסלעיאףמאובניהםאת

עלאוהחוףקועלהאצותמרבדיעלמפוזריםכאןשהמוצגיםקרקעלשוכנימתחלקים,בימינו

.היםעשביעלי

–ולמטה.אצותעליעלבאתרןטבעיבגודלאמפיזורוסמהסוגחוריריות,למעלהמימין:בתמונות
.Globigerina3גלוביגרינה.Amphisorus2.1:הסוגים-השרטוטיםבלוח.X5בהגדלה

Elphidium4.Amphistegina5.Operculina6.Spirolina7.Triloculinaאלפידיום
סוף-מיםאילתמפרץ"ובספר.העבריתהאוניברסיטהבהוצאת–"פורמיניפרה"בספר.רייס.ז:מקור

."סופועד

71

זערוריות ענק–חוריריות 



.אורגנילחומרוהפיכתו"אורקציר"בפועלשמבצעים,מזוןיצרניבהשאיןאקולוגיתמערכתאין

,אצותגדלות,ובאגמיםבים,במים.הלבנוןלארזיועדהקירמאזוביהחל,צמחיםהםהיצרניםביבשה

היאמכולןשהמוכרתרבותבתכונותהיבשהמצמחיהשונים,יצרניםחיידקיםומיני,צמחיםהןשאף

לקרקעוהצמדותלאחיזה-אחרתלמטרהנועדוהם,כאלהישכאילונראהשאם,שורשיםהעדר

ממלאיםשהםנדגישאך.רקמותיהםדרךישירותהיםצמחימקבליםהזינהוחומריהמיםאת.בלבד
לאנרגיההאוראנרגיהאתוהופכיםהשמשאוראתלוכדים–היבשהלצמחידומהתפקידבמים

חמצני-הדופחמןזהבתהליך.פוטוסינתזה-לצמחיםייחודיבתהליך,מזוןאחרותבמלים,מטבולית

כיוםהידועהעובדה.מהםשניזוניםהחייםלבעליוהןעצמםלצמחיםהןנחוץשכידוע,לחמצןהופך

ויצוריםאצות,ימייםצמחיםשלהעשירהמגווןכךעלויעיד,במיםמקורםהיבשהצמחישגםהיאלכל

הקלפאצותבוכלהבמיםרוחפיםיחידאיםתאיםשלבשרשרותעבור,יחידאיםמהם,תאיים-חד

(kelp),באמצעותהיםבקרקעהנאחזים,מטריםלעשרותמגיעשאורכםמימיים-תת'עצים'מעין

צמחיםחברתיוצריםהםשם,והקריםהסובטרופייםבימיםנפוציםהם.(holdfast)'שורש-דמוי'

ממלאלעומתןאך,קרקע-צמודותבאצותיחסיתדלהטרופיהים.חייםבבעליעשירהמובהקת

בשפהפיטובנתוס)הקרקעאצות.המזוןיצרנותבעיקריתפקיד,ברובומיקרוסקופי,צמחיפלנקטון

,הצבעמולקולותהרכבהואבהםשהחשוב,רביםבסימניםונבדלותניכרות,המקרוסקופיות(מדעית

לכל,לובנוסף.פוטוסינתזהתיתכןלאשבלעדיו,aהכלורופילהואהראשיהצבען.צבעניםה

.בהמשךשתגלוכפי,הקבוצהבשםניכרוביטוייםשנוכחותםנוספיםצבעניםהאצותמערכותמ

עודפיבבלימתתפקידשממלאגזר-כתוםצבען,קרוטןשלמשמעותייםריכוזיםישרבותלאצות

,ומחלקותבסדרותהמאוגדות,מיםצמחישלרבותמשפחותמקובצותאצותהשםתחת.הקרינה

:להלןמצוינותשהעיקריות

Blue-green)כחוליותכאצותמכיריםשוותיקיםCyanobacteriae))כחוליותבקטריות❑
algae).כלורופיללצבעןבנוסףa,פיקוציאניןכחלחלצבעןמכיליםהם(phycocyanine).

.חוטיותוהן,שלהןמאורכותשרשרותאותאיות-חדרובן

Green)ירוקיות❑ algae)כלורופיללהן.באצותהנפוצותהןaו-b,נוספיםצבענים.ירוקשצבעם

במפעלמגדליםאך,התיכוןמהיםשמוצאה,דונליאלההיאמהןאחת.נוספיםגווניםלהןמקנים

.(112,109'עמ)באילתאצות

Brown)חומיות❑ algae))כלורופילשמלבדaקסנטופילהכמונוספיםצבעניםגםלהםיש

(xanthophyll)ירקרק-החום,

Red)אדומיות❑ algae)לתעשייתמבוקשות.נוספיםוצבענים.פיקוביליןה,ייחודיצבעןלהן

,אדומיותשרובן,גיריותאצותממלאותבשוניתהגירבליכודחשובתפקיד.והמעבדותהמזון

.אלמוגיםושברי,גירמחלקיקיהשוניתלליכודהתורמיםאחד.צוריוןהכמו

החשובותשאחת,(Dinoflagellata)להוביותה–מיקרוסקופיותקבוצותכמה.אצות-מיקרו❑

רקמותאתשמאכלסת(Zooxanthellae)שתופניתההאצהמאדחשובה.עוגניתההיאבהן

.קסיופיאההמדוזהוגםהענקכצדפתצדפות,האלמוגים

אתההופךהצמחיבפלנקטוןהמיוצגות–(ענקשוטוניות)ועוגנית(Diatomaea)צורניותה❑

'כחולמדבר'כונהשכברסוף-ביםפחותמיוצגותשתיהן.פורייםביצוריםעשירהלתמיסההמים

מדריכי הים של דפניהיכנסו לאתר האצות וצמחי הים ב, כדי להכיר יותר מינים

((dafni.com/plants/ ישראל החוף של אצות והספר   .

צומח ימי-' חלק ז

אצות

מיקרו אצות חשובות בחוף אילת 

(Diatomaea)צורניות ומשמאל ( Ceratium)עוגנית באמצע , שתופניותמימין :  בתמונות
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,מסולסלתשלוחית,חסנית,בעבוענית,פרשדוניתהשעוןובכיווןלמעלהמשמאלבתמונות

דפני.י:צילום.האשכולותשלוחית,ערביקודיון,הכדוריםנאדית,צברית

ירוקיותאצות

במיניםאך,תאיים-חדהםרביםאצותמיני.Chlorophyceae)מערכת(אצותשלגדולהקבוצה

להןמקנהכלורופילהצבען.אצות-מקרוהנחשביםמורכביםוצמחים,מושבותנוצרותאחרים

בטאכמועזר(פיגמנטי)וצבעני,הפוטוסינתזהבייצורהעיקריהמשתתףוהוא,הירוקהצבעאת
אולישהםמסמנתוהצמחיםהאצותיתרבכלמצוישכלורופילהעובדה.וקסנטופיליםקרוטן

בדרךמכילירוקותאצותשלהתאיםדופן.הקבוצותיתרהתפתחושמהםהקדומיםהצמחים

זוגלרובהירוקיותשלהרבייהלתאי.עמילןהואהעיקריהפחמימניהתשמורתוחומרתאיתכלל
,שטוחותתולעים,הידרתיים,שוטוניותכמו–ירוקותלאצותחובריםיצוריםמיניכמה.שוטונים

האצה,(Ulva)פרשדוניתהיאירוקית.שלהםהפוטוסינתזהתוצריאתלנצל,ועודרכיכות

מיניםיש.(15'עמראו)מהעומקדשניםעשירימיםעלייתעם,באביבהמופיעההעיקרית
נראההשוניתבסדקיהצומח,(Valonia)נאדית.שלפוחיותונושאישיחיים,חוטיים,שטוחים

נראיתהיאלמתבונן.מ"סחמישהעדשתייםבקוטר-גרעיני-רבתאכאמורשהנו-תפוחכבלון

אךלהדומה.ממנההנוצץהראיברקבשל-כסוףוצבעהתאי-התוךהנוזללחץבשלקשיחה
המקורבת,(Ventricaria)הכדוריםנאדיתל(Dictyosphaeria)בעבועניתהיאשלפוחתית-רב

כמה(Caulerpa)שלוחיתלסוג.כמראהמבריק-תכלכלגווןולהתפוחהענקיתשלפוחיתאליה

שלוחית-סלעיםעלאורכהים-קרקעעלשלוחותבאמצעותומתרחביםהצומחיםמינים
Caulerpa)האשכולות racemosa),מסולסלתשלוחית-השוניתעלמטפסאו(C. serrulata).

גלריה של אצות ירוקיות בחוף אילת  
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,סרגסון,מכמורת,נפוחית.רשתנית,טורבנית,אוזננית:השעוןובכיווןלמעלהמשמאלבתמונות
.ושוניםדפני.י:צילום.תכולהוזרחנית,ציסטנית,קרנית-דו,אוננית

חומיותאצות

באהמיניםרובאתהמאפייןהחוםהצבע.האמיתיותהאצותקבוצותמביןביותרמהגדולות

רחביםועליםגבעוליםהחומיותלרוב.דומיםוצבענים(fucoxanthin)פוקוקסנטיןמהצבען

,(holdfast)שורש-דמוי,היאחזותאברבאמצעותלרקעמחובריםוהם,(thalus)-טרףהנקראים

דופןלחומיות.בלבדהיאחזותלצורךאלא,מיםלספוגכדילקרקעמחובריםלהיותסיבהאיןשכן

להיותיכולהאצהגוף.קשיםאווירמזגתנאימפניעליהםשמגנהמסוכריםהעשויהומוצקעבה

תוצרילהעברתפרימיטיביותהובלהמערכותישסוגיםבכמה.משוטחאו,עלעלי,גלילי

השוניםדורותשניביןחילוףוכוללמורכבשלהןהחייםמחזור.דשן/הזינהוחומריהפוטוסינתזה
יוצר'גמטופיטהנקראהדורואילו.בהםהדומיננטיהוא'הנבגיםיוצר'ספורופיטהכאשר,מזהזה

.הספורופיטאתשיוצרתמיניתרבייהלקיים'(גמטות)מיןתאי

כאילו,זקוףבמצבהאצהאתומחזיקות,בגזהמלאותציפהשלפוחיותנושאותחומיותהרבה

,ממוזגיםבאזוריםהיםמקרקעהצומחים,מאדגדוליםמיניםישזולקבוצה.על-אלצומחתהיא

הקיץותחילתבאביבמרובות,עונתיותהןהחומיותרובאילתבמפרץ.(לעילהנזכר,הקלפ

מכמורת,(Colpomenia)נפוחיתהםאילתבמפרץנפוציםסוגים.בסופוונעלמות

(Hydroclathrus),סרגסון(Sargassum)הציפהשלפוחיותבשלים-ענביבשםגםהידוע

,(Padina)אוזנניתהחומית,לעומתם.(Cystoseira)ציסטניתוקרובו,ענביםכאשכולותהנראים

Turbinaria)האילתיתטורבניתה.הסלעיםעלגדלה elatensis),משולשיםהקשיחיםשעליה,

Stypopodium)התכולההזרחניתו,מתפצליםשעליה,(Dictyota)קרנית-דו zonale)

אונניתהואנוסףשרועמין.זרחניירקרק-כחלחלבגווןמבהיקיםהחומיםשעליה,השרועה

Lobophora))חובקת variegataולאאחרונה.השנהעונותבכלהשוניתעללמצואאפשר

Sphacelaria)הסלעיםמרבדיתהיאחשובה-פחות tribuloides),שלעיקרימרכיבהמהווה

בד .קטניםוסרטניםחלזונותרועיםשעליולבדמרבדדמויכיסוי,האצותלֶּ

גלריה של אצות חומיות בחוף אילת  
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אדומיותאצות

ככולןרובןמינים6,000-כעם,האמיתיותהאצותביןוהמגוונותהבולטותהקבוצותאחת

נקצרותואחרות,ים-במאכליכמזוןומשמשות,אכילותמהןניכרחלק.וימיותתאיות-רב

בגוונןניכרותרובן,חומותאולבנותהןמהןשכמההגם.חשוביםטבעחומרילהפקת
ריתרין-להןהייחודיהַצבעןבגין,האדמדם הודות.aהכלורופילירוקעלהמאפיל,פיקואֶּ

מסוגלותהןמשלוגלבאורכיאורלקלוטיכולמהםאחדשכל,ופיקוציאניןקרוטןלצבענים

הןכןעל.והירוקהכחול-ליםלחדורהמעמיקיםהאורמרכיביאתגםביעילותלקלוט

תאיבהיות(א)האצותביןייחודיותהאדומיות.מימיות-תתבמערותלהתקייםמעדיפות

התאיםשבהם,האחרותהאצותשלגופןממבנהבשונה.שוטוניםחסרותשלהןהרביה

המסודרות,מסועפותושרשרותכחוטיםערוכיםהאדומיותתאי.הכיווניםבכלמתחלקים

,גופןבדפנותגירצוברותרבותאדומיות.מדומותשכבותהעשוי,שטוחכמצעלעתים

שלדיאתשמצמיד"דבק"המהווהובכך,אלמוגיםשוניותבבנייתחשובחלקהנוטל

,וימיותמאקרוסקופיתהןהאדומותהאצותרוב.השוניתשלהמוצקתלמאסההאלמוגים

כמורבותאצות.האחרותכבאצותשנייםולא,דורותמשלושהמורכבחייםמחזורולהן
מפיקיםזומקבוצהאחרותומאצותנאכלות,באילתיחסיתהנדירה,(Porphyra)ארגמניתה

האצהוכן,המזוןולתעשיותבמעבדותחיידקיםלגידולכמצעהמשמש,האגראת

מוצריםלייצורהמשמשיםוהםואסיהאירופהמאכלישלמסורתיחלק,נאכלותתאית=החד

.אחריםמזוןותוספיקראגינין,אגרכגוןאחרים

.שוניםובעומקיםהכרית-בתתהגדלות,(בנתיות)קרקעאצותהןהאדומיותהאצותרוב

השברירהכמו,רכות-שיחיותמהן,הגירניותהאצותביותרחשובותאקולוגיתמבחינה
(Amphiroa)עבבדוה((Galxauraהצוריוןכמוהמוצקות(Lithophyllum)אבניוןו

((Lithothamnionהגיראתומגליםהאדוםצבעםאתמאבדיםחזקלאורבחשיפהאשר

,(Centroceras)מרכזיזו(Ceramium)אצעדןהםאחריםנפוציםמינים.בושהושקעהלבן

.כרית-התתסלעיאתהמכסההאצותלבדבבנייתהמשתתפותזעירותחוטיותשתיהן
דלזיף.חומיתלאצהלבן-החוםוצבעהבשרנותהבשלהנדמית(Laurencia)פיטמיתה

(Gracillaria)ליאגורהו(Liagora),מאדנפוציםודביקותרכותוהןלבןאוורודשצבען

סרקונמהו,למשעיהאדום(Aspargopsis)אספרגון.המפרץלאורךהחוףבפליטת

(Sarconema)יותררחוקותלעתיםמופיעותלבנהכמעטשהיא.

,  אספרגון. פיטמית, ליאגורה, עב בד, שברירה, צוריון:  בתמונות משמאל למעלה ובכיוון השעון 

דפני. י: צילום. במרכזזיף -אבניון ודל, סרקונמה

גלריה של אצות אדומיות בחוף אילת  
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עירמעין,שממהשלרושםמקבלמלוכדיםלאסלעיםגושישללנוףצלילהאובשחייהשמגיעמי

מתאיםלאהעיליהשטח,נכון.מזהמוטעהאין.הריסותיהביןמשוטטיםמעטיםשפליטיםרפאים

מאותשלהטריפהולחץלבדאצותשלהמסיביהכיסויבשל,רביםחיים-בעלילהתיישבותכמעט

מפנימוזהריםוהנכם)תעיזואם,אולם.ראשואתשמריםמיכלומחסליםהקוטפיםוסרטניםדגים

,מתחתתגלו,שטוחהבעיקר,אבןלהפוך(בהמשךבהונדון,הסביבתיתמהבחינה,התוצאות

מפנימוגנים,זהממצבםהמרוציםבדייריםעשירשלםעולםהאבן-תתכאןמכנהשאניבמה

תפקידכאןמשחקההפתעהאלמנט?כאןנמצאמה.האצותשלהחונקהכיסויומפניטריפה

טווסוןהאולטימטיביהטרדןאתלהכירלומדאילתבחוףהאבניםביןלחפששינסהמיאת.ראשי
Thalassoma)אילתי rueppeli),לחטטכדיאבןשהופךמילכלהמתלווהשפתנייםממשפחתדג

.ממסתורםלרגעשנחשפו.בולהבחיןשהספקתלפנירכיכהאוסרטנוןכלובולעחוטף.בקרביה

טובאמצעיהםהיחשפםעםמידקטניםשטחיםמיידיתלצלםהמסוגלותהחדישותהמצלמות

.החשיפהבגיןלושנזדמןהיבולאתלקצורהתורןהטווסוןיבואבטרם,כאןשחיממימושגלקבל

אולהכירשרוצהלמירקרצויהאך,ובכללהטבעבשמורתמותרתאיננהזופעילות:אזהרה
יששהפכתאבן–יבשתייםגידוללבתיגםנכוןוהדבר–מקרהבכל.הזההגידולביתאתלתעד

.הזההגידוללביתמתמשךנזקייגרםבטרםהקודםלמצבהלהשיבה

(עצמיתעבודה ) האבן -בעלי החיים בתת

הסלעבבריכותהשוחיםודגים,חוליות-חסריעלנמניםכאןהשוכניםרוב?כאןפוגשיםאנומיאת

.בסביבתהמרחפיםמיצוריםאומהקרקעהניזוניםקרקעדגימחסהכאןהמוצאיםוקברנוןקרנון

.קטנותים-שושנותואלמוגיםשלפוליפיםמיניכמה:נבוביים

הכישהן,שטוחותמתולעיםהחל,הקרקעעלהזוחלותניידותתולעיםביןמבדילים:תולעים

תולעיםהןנייחותתולעים,לעומתם.וגומחותסדקיםהמנצלים,זיפיות-רבלתולעיםועדירודות
.הנרתיקבתוךגופםעלומגנותגיר-מאבן–נפוץיותר–מריר,מוצקנרתיקהבונות,זיפיות-רב

בונותהללומהתולעיםכמה.מהמיםפלנקטוןלסינוןהמשמשיםמששניםבזרימצוידיםהאחרונים

.זוטא-שוניות

ביסוססיביבאמצעותבסלעהנאחזותאחרותוצדפות,(פנינהצדפות)פניניות:רכיכות

היאבהןשהיפה,רביםממיניםחלזונות,קטניםממיניםכתונות,(בלועזיתגםכךשנקראים)

.קבוצהאותהעםנמניםתמנוניםגם.פרעהכיפת

גדוליםמיניםצעיריאו,קטניםכולם,ים-כוכביגםולעתים,ים-קיפודי,ים-נחשוני:העורקווצי

.האבןלכיסוימתחתלמזוןמחסהמוצאים,יותר

קונכיות.החרסיתיותובעיקר,חייםסרטניםמיניעשרות:הסרטניםובעיקר,הרגלפרוקי

פהגםמאדהנפוצים,מיניםמכמה(נזירסרטני)לנזירונים"דיוריחידות"מהוות,שמתוהרכיכות

.הכריתבתחוםהסלעבבריכותוגם
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אימת שוכני הכרית  , טווסון אילתי: למטה. רשרש-תלמידים ברצועת הכרית באום: למעלה, בתמונות

דפני. י, ס שדה אילת"בי: צילום. הזעירים



הואאם.הבלייהכוחותידיעלהסלעמותקףשנוצרמרגע.מתפוררמסלעמקורוחולכל,החול
לאורךהתהליךהתמידאם–אואבןלחלוקולהפוךנשחקלהיותסופו,המסהבפניועמידהומוגני

יימסומהםכמהאז–למשלגרניטכמו–מינרליםמכמהמורכבהואאם.לחוללהפוךמספיקזמן

ויסיימוישחקולמינהוהקוורץכמולהמסההעמידיםמינרליםואותם,כחרסיתשיסיים,לטיןויהפכו

.בהדרגהיקטןשגודלםוחולחצץכגרגרי

אתשמרפדיםהחולות.התיכוןהיםחוףשלמזושונהחייםסביבתמתקיימתאילתשלהצפוניבחוף

,באפריקהנוביהחבלהרישלהגרניטבסלעימקורםיגיעוהנגבמרכזועדבארץהתיכוןהיםחופי

אדוםנחליבאמצעותחולמגיעאילתלחוף.שניםמיליונילאורךהנילוסמיבאמצעותלחוףוהגיע

.חולאבנימבלייתבעיקרוהערבה

המים.החוףאתומרפדהגליםבאמצעותהחוףאלמגיעליםונסחףואדוםהנגבמנחליהיורדהחול

בחוףבסיור.מליחהונוצרתומצטרףשהולךוטין,מלחאחריהםונשאר,מתאדים,אותושהביאו

חייםסביבתהמהווה,שבההמלחחובביהצמחיםאתוגםהמליחהאתגםתכירואילתשלהצפוני

ממנהניכרחלק.שלהםהנדידהבדרךומזוןמסתורשםהמוצאיםהנודדיםלעופותומתאימהנוחה

.ההפוךובכיווןלאפריקהמאירופהבדרכםנודדיםעופותשלזמניתושהותלחנייתמשמש

,העיקריעיסוקםשזהויצוריםידיעלהשוניתמכרסוםהנוצרזההואהיםבחוףהחולשלנוסףמקור

הבליעהבביתאותםומרסקיםאבןשבריהבולעים,והתוכינוןהפרפרוןהדגיםהםבהםשהחשובים

שמקורוהסידןאחוזפיעלאותולזהותאפשר.השוניתבקרבתפולטיםהםעצמוהחולאת.שלהם

חוליחוףשל,שונהחייםסביבתשםונוצרת,זהחולנפלט,גדולאינוששיפועםבחופים.באלמוגים

.בהמשך..."רכות"לסביבותאופיינייםוחוףים-יצורישלמגווןשבו

מצפוןהנושבת,צפוניתרוחהיאבאזורנוהשולטתשהרוחיודעיםואילתהערבהדרוםתושביכל

והרוחותהתיכוןמהיםשנושבותהמערביותהרוחותשגםלנומגליםהאקליםחוקרי.לדרום

ימותשברובכך.צפוניותלרוחותכיווןומשנותהערבהעמקתוךאלנשאבות,מהמדברהמזרחיות

היםגלי,כידוע.הלוהטיםהקיץבימיהגוףאתהמצננות,יבשותרוחותהןבאזורנוהרוחותהשנה

בצפוןהגלים.דרומהמצפוןלרובהםהגליםבאילת.בכיוונהונדחפים.הרוחידיעלומונעיםנוצרים
,לבתשימואם.יגבהוכןנמשכתעליהםהרוחשפעולתוככל,נמוכיםהם–הצפוניבחוף–המפרץ

לאורךהרוחפעולתהימשכות.נמוכיםמאדוגליו,רוגעהמפרץשלהצפוניהחוףהשנהימותרוב

20-כהגליםגובההצפוניבחוף.מגביהיםהגליםדרומהשנתקדםושככללהגבירהגורמתהמפרץ

גליםמודדים,המצריבחוף,ודרומה,מ"ס50-70-להמגיעיםגליםכברישהאלמוגיםבשמורת,מ"ס

,החורףבעונתבעיקר,חודשיםלכמהאחת,אולם.השנהימותברובהואכך.ויותר'מ2של

גליםלסערתצפוייםאנואזאו.לצפוןמהדרוםכיוונהאתהופכתהרוחוהרוחותמשטרמשתנה

בחוףונשברים,מטרים4בגובהכשהםלאילתמגיעיםהמפרץבדרוםנמוכיםשהיוהגלים.דרומית

מכותמפנילהתגונןכדיהפתוחהיםאללצאתנאלצותמעגןללאבחוףהעוגנותספינות.בחוזקה

שלשעתםזוהי.סועריםלהיותהופךכללבדרךהשקטהים,ימיםואפילושעותבמשךוכך.הגלים

אתלבצעוגולשיהגליםלגולשימאפשריםחזקהורוחגליםשלהצירוף.הגליםגלישתחובבי

ואחריבעתלחוףתצאוואם,לחוףלהיפלטימייםליצוריםגורמיםהחזקיםהגלים.תעלוליהם

אם.החוףאלזרקושהגליםים-וקיפודיצדפות,ים-עשבי,אצות:ים-פליטת,מציאותתמצאוהסערה

בשעותהמיםפניאללעלותשנוהגים,העומקדגיגםלהיפלטצפויים,הלילהלתוךתימשךהסערה
:הבאותלשאלותלענותנסו:לסיכום.לחוףהםאףונזרקים,הלילה

. ?מדוע פגיעת הגלים מסוכנת יותר בקרבת החוף ועליו ופחות מזה בים הפתוח. 1

? הפוך, מדוע בעת הסערה הדרומית המטוסים באילת נוחתים מצפון וממריאים לכיוון דרום. 2
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ותלוליות של חול ליד  . דג קרקע חולית המשאיר עקבות על החול, עקרבן: בתמונות

דפני. י: צילומים. סופי-פתחי מחילות הסרטן חולון ים

? החול זוכר 



לראותשתוכלוכמו.המקוריתהאלמוגיםשמורתעלאווירימבט,קודםהכרתםלאאם,זהו

-20שלממרחקהחוףקואתשמלווה,האלמוגיםשוניתאתמראההתמונהשלהקדמיחלקה
–חיים-בעלישלמכרסוםשנוצרגיריבחולשמרופדתרדודהלגונההחוףלביןובינה'מ40

מצפון.חצץושבריגסבחולמרופדהחוף.האלמוגיםשלדיאת,ואחריםים-קיפודידגים

בעיקרשבאיםתייריםהמונישמארחיםמלוןבתיכמהנמצאיםהכבישצידימשנילשמורה

החשיבותביןאיזוןנשמר,כהעד.הבאבעמודתראואותו,ימי-התתבמצפהולבקרלצלול

ועודעודלבנותהיזמיםשלהשאיפהלביןבזיהוםתיפגעלבלהאלמוגיםשמורתעללשמור

גדולמלוןביתלבנותאישורלקבלבדרישהיזמיםפנושאז,2014שנתעדהיהזה.מלוןבתי

:(הבאבעמודראו)ימי-התתהמצפהמול,קומותתשעבן

.  רשות הטבע והגנים: צילום( מראה מהאוויר)חלק צפוני -שמורת האלמוגים באילת 
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פיתוח מול שימור-שמורת האלמוגים של אילת 



עובדותסמךעלדעתכםחוו

(עצמיתעבודה)
הדרומיחלקהאתתראוהזהבעמוד

ביקרתםכברואםהשמורהשל

תזהוהרי,ימי-התתבמצפה

שלגבוההמגדלאתבוודאות

מעברו,מולוממש,ובכן.המצפה

בעברהוקמו,הכביששלהשני

קניותומרכזמלוןלביתיסודות

אורחיםלארחשיוכל,קטנטן

שהתכניתמצאוהיזמיםאך.בודדים
המלון–דיהכלכליתאיננההצנועה

אתשיצדיקורווחיםלהפיקיוכללא

מלוןלהקיםביקשולפיכך.קיומו

?מהאלא.רווחיםשיפיקגדול

נימוקיםהעלוהסביבהאיכותאנשי

.הזאתהתכניתאתלהזיםרבים

:מהנימוקיםחלקוהרי

יתרהבקרבהמלוןביתשלפעילות•

איכותאתמסכנתאלמוגיםלשונית

חלקיתרשימהלהלן.שלההסביבה

שמורתעלהצפוייםהאיומיםשל

:האלמוגים

מכוניותועשןריחות,שפכים1.

בחצרליליתתאורה.אור-זיהום2.

מהלךאתתשבשהמלוןובחזית

החייםבעלישלהטבעיחייהם

ים-צביעלוהןהדגהעלהן,כאן

.להטיללחוףהמגיעים

רעשמייצרמלון.רעש3.

שלאחרסוגוזהו(רמקולים)

.זיהום

וגןמחצרההשקיהמיפליטת4.

לקרקעשחודריםהמלון

ליםהתהוםמיעםומתנקזים

.הסמוך

לשינוייםדמארגישיםהאלמוגים5.

.שסביבםהמיםבאיכות

יש,סופיתנפלהטרםההכרעה

השורהמןלאזרחיםעדייןמקום

:דעתםאתלומר

:דעתכםאתוהביעוקראו

בסדרכזהטבעערךהאם.1

ביתידיעללסכןמותר,חשיבותו

?מלון

אולאשרממליציםהייתםהאם.2

?היזמיםבקשתאתלדחות

מותראפשריסיכוןלמרותהאם.3

גורמישלדעתםמחוותלהתעלם

?הסביבהאיכות

הציעו  או אמצו סיסמא שתשמש  . 4

את המפגינים נגד התכנית 

,בריבוע.(מהאווירמראה)דרומיחלק-באילתהאלמוגיםשמורת

.והגניםהטבערשות:צילוםהמלוןלביתהמיועדהבניהאתר
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.ימיהתתהמצפהחלונות:האלמוגיםשמורת

מלבדאך,הטבעכמואין.נכון?למרגלותיכםכולוכשהיםימי-התתלמצפהשנלךמדוע:תאמרובוודאי

.אותנטילטבעהצצהחלוןמהוויםהמצפהחלונות,וצביםדגיםעשרותכמהמוחזקיםבהםאקווריונים

הדגהאתמאדמקרובולהראותמאדאותנולקרבכדימגדלתזכוכיתמעיןמהוויםהם,האקווריוניםוגם

והאקווריוניםהמצפהחלונותמולביליתימקסימותשעותהרבה:סביבתםתנאיאתמשבששזהמבלי

אינםוסביבתםהחלונות,הסמוךביםאוהאקווריוןבתוך,מבפנים.בהםצברתיתובנותוהרבה,שלו

אנישם,הכרישיםבאקווריוןפינהישנה.ישיביםחייםבעלישללהתיישבותמתאיםמצעומהווים,מנוקים
כל.(Aquilonastra)ננסיכוכבןהנקרא,הזעירהיםכוכבאתלצלםולעתיםלראותכדיפעםמדימתעכב

יםכוכב.זרועותיומספר,ראשית.לראותמהיותרהרבהבוישאך,אחדמס״מפחותהואגודלו

אתמבצעהואכאשר-פחות.פחותאויותרתמידישזהים-לכוכב,זרועותחמשלויש״נורמלי״

העורבקווצי-עובדה)מתרכךהגוף.עצמיתקטיעהשפירושה(כמובן,אוטונומיהלא)האוטוטומיה

ייחודיתתכונה,שינוי-בר,מוטביליכמוכרהוא)ריכוךעוברהגוףמוצקותאתהמייצבהחלבון,הקולגן

תגובהאורבייהצורתזו.לעצמוחציכל,לשנייםנחצהוהגוף(131בעמודכךעלקראו,עורלקווצי
שיקוםעוברהכוכבן,אחרתאוכך.(!הזנב–גוףחלקימשירותלטאותגם?מכירים)כלשהולטורף

לרובוהן,ויותרלששמגיעמספרןהתהליךשבתוםכך,נוספותזרועות'נובטות'הקטועבחציכךובתוך

.ומחודשותישנות-שונהבגודל

.אלמוגיםשלפוליפיםלוהפכוהזכוכיתעלשהתיישבופלנולות'נקייםלא'חלונותעלמוצאיםעוד

שלהן,סלילניותתולעיםוגם.מושבהלהיווצרומתחילהעצמואתמכפילכךשאחר,אחדרקבתחילה

להןנקראלכן.כצינורוממשיךמפותלכחילזוןשמתחילמהסוגוחלזונות?לחילזוןכמוכרוכהקונכייה

לרובמוסחתדעתנושםאבל,הכריתבתחוםחוףחלוקיעלגםלראותםתוכלו,האמת.צינורןאושלשולן

,בחוףמוגנתלפינה,ישןאריחהכנסתעלממליץהייתי,חינוכיכתרגיל.יותרוהצבעונייםהגדוליםידיעל

ולצלםלראותתוכלו(!שםאותהתשאירואל)האבןאתכשתוציאושבועותמספרבתוך.אפסייםבמי
אם,המצפהחלונותעל.עליהשהתיישבומיאתיותרקצתאוx10מועטהבהגדלהלמיקרוסקופמתחת

.כללבדרךהתחתוןמהצדזאתרואים,סדירבאופןאותםמנקיםלא

:בתמונות.מעליהםרשוםששמםלאזוריה'השוניתחיגור'ללבושימולמטההציצו,המצפהלמגדלבדרככםכבר

שלצעירדגיגוכן'וכוננסיכוכבן,צינורירחלזון,סליליותתולעיםנצמדיםיצוריםעליהםשהתיישבוסלעגושי

.נזריתהים-קיפודקוציביןנקודקופסינון

80 התוכןלעמודחזרה



שלכלדגיםמיניהמוןתראו.באקווריוניםוהןהמצפהלחלונותהקרוביםבמיםהן,ימי-התתבמצפה

:בשוניתהיצוריםחיימתנהליםכיצדלנוממחישותהן.והמפליאותהמיוחדותתכונותיומהםאחד

הוא.לניקויהזקוקיםממנוגדוליםדגיםעםפעולהלשתףשלמדקטןָדגהּוא-הנקאי•

פיהםלתוךוחודרמעזגםהוא.לגופםהנצמדיםמטפיליםאותםומנקהאליהםניגש

נקיכשעורם"הניקויתחנת"ממתרחקיםוהמתנקיםידועלנאכליםהטפילים.לנקותם

ללכודמהאלמוגיםמתרחקתהיא.האלמוגיםבקרבתהמפזזתזהובבגווןדגהיאהפזית•

לאחרורק,כנקבהנולדתהפזית.מצוקהבעתמחסהלמצואוחוזרת,זעיריםפלנקטוןיצורי
.צהבהב-ורוד–אחרגווןשלו,זכרלפזיתלהפוךתוכל,ותתרבהביציםותטילשתגדל

צלילותמבצעהואכןלשם.במיםמקומועלבקנאותושומרתוקפניהואהזכרהפזית

.מינובנייריביםלהפחידשנועדו,ראווה

שניעםצהבהב-חוםדג.(הילדיםבלשוןליצןדגאונמו)"השושנהדג"הואהשושנון•

שבחסותה,גדולהיםשושנתזרועותביןמשכשךכשהואלרובאותורואים.תכוליםפסים

בדרךצורבותשהןהשושנהזרועות.שלההדגיגיםאתומגדלתמטילה(בעצםהיא)הוא

להמביאשאףאומריםוישהשושנהעלמגןהשושנון.טריפהמפניעליהמגנות,כלל

מזוןפיסות

הניזון,מובהקשוניתשוכןהוא.ביותרצבעוניתממשפחהיפהפהדגהואהפסיםקיסר•

התמונהשלהעליונהבפינההקטןהדגיג.בשוניתזעיריםחייםמבעליגםאךמפלנקטון

שלהשונההצבעיםשדגםטועניםדבריודעי.שונהדגםשנושא,מיןאותושלצעירהוא

שהוא,לוהדומיםלדגיםמופניתכללשבדרך,ההורהתוקפנותמפניעליולהגןבאהצעיר

.יריביםבהםרואה

תפוצתואךסוף-ביםנפוץ.שוניתייםממשפחתמאדנפוץדגהואהפסיםדפדוף•

.מיניםשניכאןיששלמעשהשטועניםהמחמיריםיש.השקטבאוקינוסהוואיעדצגיעה

המדעילשמושהפךסוף-ביםהדייגיםשלהערביהשםהואדפדוףשמו,אגב
(Abudefduf).סוגיםועוד,הכתםדפדוף,פסי-ששדפדוף,מיניםעודישסוגבאותו

.קרובים

במדריכי"הדגיםאתרי"באמצעותידיעותיכםאתלהרחיבההזדמנותזוהי,אותםמכיריםאינכםאם

שלבית-אלף"הספראתעליוחפשוכןכמו.הדגצילוםעללחצו,הביתבעמודוהקישוריםדפני

.אילתמשוניות,כאלהדוגמאותעודתראושם,"אחרותים-וחיותדגים

בעיקרדגים–'חחלק
(עצמיתעבודה)המצפהמחלונותהנראיםמוכריםדגים
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שאותםהעובדהנוכחאך,ואנרגיהזמןכבזבוזמומחה-הלאלקוראנראיםמדעייםשמות:חשובההערה

הדרך.מכיריםשאנומאלהשונהבאופןהמומצאיםעממייםשמותולהםשוניםעולםבחלקיחייםיצורים

במקביליופיעואלהששמותושתדלנו,המדעייםהשמותהאמצעותהיאמידעלהשוותשמאפשרתהיחידה

הםאםבעיקר,המדעייםהשמותאתללמודשרוצהמי.שונותמסיבותמשתנההואשאף,העברילשם

,בינאריהואמדעישם:והם,אלהשמותלגביהעולםבכלהמקובליםהכלליםאתשיכירוכדאי,תלמידים
כשהאות,(italics)נטויהבאותלטיניבכתבנכתבים,המיןו/אוהסוגשם.המיןושםהסוגשםאתוכולל

באות,והלאהסדרות,משפחותשמות.(פטיט)קטנהבאות–המיןואילו,גדולההיאהסוגבשםהראשונה

Pteroisנקראהדורזהרון,יותרהמצויהמיןשםעלנקראהסוגלדוגמה.נטויהלא miles,זהרון,והשני

Pteroisנקראמקרין radiata.זהוריתהואנוסףסוג(Dendrochirus)סנפיר-קצרתזהורית,אחדמיןשלו

Dendrochirus brachypterusעקרבנונייםמשפחתעלנמניםושניהם(Scorpaenidae).שםשלסיומת

משמותהחל,קירבהעלמסתמךכיוםוצמחיםחייםבעלישלהמיון.dae-האותיותעםתמידהיאמשפחה

.הלאהוכןהמערכות<המחלקות<הסדרות<המשפחות<הסוגים<המינים

שם,בעבריתהמשפחהשם,העבריהשםיוצגושבה,טבלה,במחברתכםלבנות,לכםמציעאני,כתרגיל

בתחתיתהחיפושבפסהשתמשו,הדגיםבאתרמשתמשיםאתםואם,המיןשלהמדעיושם,הסוגשלמדעי

הרחיבותחפצוואם,לעילהרשומיםלמיניםזאתעשו.הלועזיהמשפחהושםהאנגליהשםאתוציינוהגלריה

.המדעיתהשיטהאתאצלכםלהטמיעכדיהחיפושאת



-חסרדג,צמדהלהםקדמו.כיוםלנוהידועיםביותרהקדומיםהדגים(כמעט)הםכרישים

שמחוזק,סחוסישלדלכרישים.ביותרנדיריםשרידיםהםשכיום,לסת-עגוליודגיםלסת

כולם.שיניהםאתבעיקרומוצאיםבמאובניהםמשתמראינולרובאך,בבגרותםבגיר

דמיוןבעלי.יעילהלשחייההמתאיםהידרודינמימבנהישוהבינונייםלקטניםאך,טורפים

ספקללא,ימינושלהמהיריםהמטוסיםשעיצובכךעללחשובבקלותיוכלוהקוראיםמבין

.יחסיתנמוךחיכוךעםמהירהלשחייהוהתאמתםעיצובםבשלבהםנעזר

(עבודה עצמית) כרישאים –סחוסאים 

.  ד: צילמו. ופטישן, כריש לוויתני, קצוות-כריש לבן, זנב-כריש שונית שחור: בכיוון השעון, בתמונות

לווין  . מ, דיאמנט. א, פלין'צ. ע, דרום

ביןהבדליםחמישהלפחותבכתבותארואלהסוגיםשניביןהשוו:עצמיתלעבודההצעה

שלפוחיתעלגםקראו.הזדווגותאברי,קשקשים,חרטום,זימים,זנב:וגרםסחוסדגי

..והפרייההצדקואבר,השחייה
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המעבר מכרישים לבטאים–סחוסאים 

שתיעברוכלליכרישמטיפוס

סדרתעלהנמנותמשפחות

לחייםכיווניםלשניהבטאים

עלולחייםפתוחיםבמים

.היםלקרקעומתחת

שהועתקהתחתוןבציור

סוף-מיםאילתמפרץ"מהספר

תשעעלנצביע"סופוועד

אתהמסבירותדוגמאות

,הזההמעברשלהתכונות

אפיוניםוכן,לבטאיםמכרישאים

המעורביםגרםדגיכמהשל

(9)כמו,הכרישיםשלבחייהם

שוחהשנראה,הכרישיםנווט

שלופיוראשובקרבתלרוב

אתמכווןאינוהוא.טורףכריש

,חשבושפעםכמו,הכרישים

.הכריששלפיוממפלניזוןאלא

שפיתחדגהוא(8)דבקה

לעצמיםהיצמדותאמצעי

שלהקדמימהחלק,בתנועה

בקרוםשמוקף,הגבסנפיר

נטפלהואגם.סביבוריקהיוצר

לצביםגםאך,לכרישים

כריש(1)את.ולצוללים

רואיםאיןסנפיר-שחורהשונית

,אילתשלהאלמוגיםבשמורת

.לרובראינוהוסיניבחופיכיאם

.זנב-ארךכריש,זנבתןהוא(2)

(4):לבטאיםעוברומכאן

גיטרן.בחרטומוהניכר,מסורן

רחבבטאי.(5,7)וכינורית

,טריגוןהוא(6).גוףקדמת
,מחבטן–מעטיםלאשדומיו

התנוונותניכרת.חשמלןו

עלהגוףשלהאחוריהחלק

.והראשהחזהסנפיריחשבון
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הולךהאחורישחלקומשוטחגוףבעליסחוסדגיהםבטאיםה:(אדומיםחיצים)ותובנותהערות

וכאילוארוךזנב-כשוטנותרמיניםשבכמהעד,היםקרקעגביעללחייםכהסתגלות-ומצטמצם

.הגוףשלרובו-רובאתמקיפיםהםמיניםובכמה,החזהסנפירימאדהתרחבובמקביל.עודףסרח

שחלקווהחשמלןבגיטרןעבור,מסורןהשל"כמעט-כרישית"המהצורה*מודרגמעבררואים
–הזנבלקצהעדהולךהשדרהכשעמוד,קדמתווהתרחבהאצלםהצטמצםהגוףשלהאחורי

בסחוסאים..(למעלהצילום)המנטה–מובהקפתוחיםמיםלדגשהפךהיחידוהבטאי.טריגוניםב

כדיקטניםדגיםמהמםהואשבעזרתו,גבוהמתחמייצרהחשמלאבר,חשמלןבובמיוחד,בכלל

אצל.בחולהמסתתרבטרףלהבחיןלהםמאפשרמיוחדחישהאברלכולםבמקביל.אותםלצוד

בולטיםנשארו,קדמוניםבכרישיםשבלטו,הגבסנפיריקוצי,אחריםממיניםיותר(6)הטריגונים
תוכלוזהמציורכבר.וארסייםדוקרניים–מסוכניםהם..התגוננותכאמצעי,הארוךהזנבמבסיס

,ארוךלחוטהפיכתו,האחוריהחלקהצטמצמות–כאןשהוזכרוהמגמותבשלושלהבחין

אתהשוו,כתרגיל.שלהםהעיקריההגנהלנשקהגבקוציוהפיכת,והחזההראשהתרחבות

.(64'עמ)הסוליתאיםלעומת,רכהקרקעעללחייםלהסתגלהבטאיםשלהמגמה
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(עצמיתעבודה)הגידוללביתכהתאמהדגיםשלהגוףמבנה

,מקריתאיננהפעםשאף,הדגשלצורתופיעללהביןשינסהמיאבל,דגלצייריודעילדכל

בעזרת,ניסינו.הנכונההתשובהאתלתתיידעתמידלא,הותאםשאליההסביבהמהי
,ולדעתנו,והזההזההדגהותאםסביבהלאיזו–השאלהעלהעונהדגםלבנות,תלמידים

לומרוחשוב–להתפתחלהםשגורםבאתגרחייםבעלינתקליםשלהםההתפתחותבמהלך

אתואפשרשהצליחמסוימתקבוצהשל"הימור"אלא,אחראוזהפרטהחלטתלאשזוהי

מהאיור,אחתדוגמה.הזההמסויםבכיווןשהמשיכוצאצאיםלהולידוהצלחתםשרידותם

לחיותשעבר(הציורבמרכזהנמצאזהכמו)קרקעדגישלממשפחהדג,כחליההואהמצורף

טוניתראו)הפתוחיםבמיםלחייםגופוצורתאתהתאיםהוא.השוניתשלצדהפתוחיםבמים

,בעצמכםלבצעשתוכלועצמיתעבודה.המיםבחללבשחייתואותוהמסוויםוצבעיו(צניניתו

הממוינותבתמונותהסתייעותתוך,במיםושנירקולבשחייהאוהמצפהאקווריוניביןהן

והשוו,אותוזהו,צורתואתלבחוןאותכםשמענייןדגבחרו.דפניאתריב,וסדרותלמשפחות
אתלזהותותצליחונסוהמצפהחלונותדרךאובטבע.דףבאותו–משפחתולבניאותו

יותרולדעתמיניםויותריותרלזהותתוכלו,תתמידוואם,כאןהאיורפיעלהטבעיתסביבתו

משפחתבניאתמציעאני.(33-32'עמ)הדיאורמותצילומיבהיעזרו)סביבתםעל

(סוף-ביםרקחיים)אנדמייםמיניםכמחציתםמהםאילתבמפרץמינים15-כ:הפרפרוניים

סוף-ליםמחוץקרוביהםמיהםלזהותיחסיתבקלותאפשרמהםבכמהלפחותאך

המשתניםאחדאתבדקו,במקביל.(91בעמודיםראו)האנדמייםהמיניםנוצרושבהשתנותם
.(הבאבעמוד)במיםתנועתובעתוסוגמיןכלמשתמשסנפיריםבאילו–מוזריםהכי



עםהסחרלהרחבתכאמצעיגםאךמזוןכמקורגםהיםאתמנצלהאנושיהמיןשניםאלפימזה

אחריםיםויצורידגיםשבההדרךאתלומדיםאנוהדבריםמטבע.ליםשמעבררחוקותיבשות

תוך,זאתלבצעכדיהאדםועבודתהרוחבעיקרנוצלובעבר.דומהלמטרהגופםאתמניעים

אך,רבזמןלפניהאנושותגילתההמדחףאתאמנם.הדגיםשפיתחולטכניקותמתמדתהצצה

המדחףעיצובמאז.הקיטורמנועיהמצאתעם19-הבמאהרקהחלבספנותבוהשימוש

בוששוחיםהדגיםשלהטבעיהמנגנוןמאשריעילפחותעדייןהואאך,כמעטלשלמותהשתפר

לאהאדםגםאך.השחייהוייעולבחיכוךצמצוםתוך,במדחפיםבמקוםבסנפיריםשימושתוך

ההצלחהלביןשלהםהתנועהואברי,הדגיםצורותביןהקשראתחקרהוא.זמנואתביטל

.שלהםהתורשתיבמערךשהוטמעווהשינוייםבשרידותם

מסוימותמשפחותלדגיכללבדרךהאופייניות,המיוחדותבדרכיםלהתבוננותהקדשתישנים

שבתנועההאתרלביןכזאתטכניקהכלביןקשרשישלוודאיקרוב.בסביבתםנעיםהםשבהן

בטריפתעצמםאתלקדםאךטורפיםמפנילחמוקלהםהמאפשרת,חיכוךמעוטתשקטה

האיוראתהעלההנושאאתשחקר,אירופיחוקר.מזונםאתשמהוויםהאחריםוהיצוריםהדגים

השוניםהדגיםשעושיםהשימושדרכיאתלנתחלנסותכדילאמץלכםממליץשאניהמצורף

.שלהםהשחייהסגנוןלבין,הדגגוףעלומיקומםהסנפיריםצורותשביןבקשרולהתעמק

"חידוש"שכללזכוריש.שבוהאקווריוניםאוימי-התתהמצפההואלתרגלואפשרשבוהמקום

לאהמחקר.וצורתםהסנפיריםבמבנהלשינוימתורגםלהיותחייבשלהםהשחייהבאורח

מעשרותומתעלם,לוהרצויבעומקהדגאתהמייצבת,השחייהשלפוחיתשללתפקידהתייחס

ואףספינותלתכנןבבואנולחקותמנסיםאנוכמותנושביצורים,בסנפיריםשימוששלוריאציות

.פיהםעלמטוסים

סוגי15-כציורילפניכם

שפורסםממחקר,דגים

שסנפיריהםמי,ל"בחו

לתנועההמשמשים

הם.כההבגווןנצבעו

לשלושמחולקים
–עיקריותקבוצות

הזנבבתנודותהנעים

יתראתשמניעיםאו

מעוותיםאו,סנפיריהם

כןכמו.גופםכל

שנעיםלכאלההופרדו

הסנפיריםסוגיבעזרת

להפיקנסו.השונים

:כמו,השערותמכך

המותאמיםמיהם.א

?בשוניתלחייםיותר

בחולהנובריםמיהם.ב
השחותמיטבימיהם.ג

?מהלשם–

?מעופפיםמהםמי.ד

מפניהמוגניםמיהם.ה

לותחשבוןעל,טריפה

'?וכוהתנועה

בדרךנעיםמהםמי.ו

?לנחשיםהדומה

מיניםגםלתארנסו

בטבלהמופיעיםשלא

זו

דאון
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(עבודה עצמית)השימוש של דגים בסנפירים  



פרפרונים כדוגמה  ?  מהו ומיהו אנדמי 

הםבו,הגיאוגרפיהמיקוםלביןהשוניםהמיניםשביןבקשרהעוסקהמדעהיאהזואוגיאוגרפיה
.(הענייןלצורךסוף-ים)האזורעלשעברוהיסטורייםתהליכיםשלשיקוףגםמהווההוא.נמצאים
מיניםלכמהגרמויותרמאוחריםתהליכיםאך,טתיסיםמאזכאןשנותרודגיםמיניישבמימיו

בתקופותעליושעברוהמשבריםבתקופותנכחדחלקם.לכןקודםכאןשהיומאלהשהשתנו
-ליםוחזרובאוקיינוסמחסהמצאו,לחיותלהםאפשרולאשמימיואוהיםיבששבהןהקרחוניות

התפתחועצמושביםלכךגרמואלהכל.בולחייםמותאמיםכשהם,בסופםאותוויאכלסוסוף
חלקשהוא,עדןבמפרץגםמוצאיםחלקםאת.אנדמייםלמיניםשהפכו,מבודדותאוכלוסיות

רקכוללתבספירה.סוף-ביםשהתפתחולאחררקאליוהתפשטוכיסבוריםאך,ההודימהאוקיינוס
המינים14מביןשמחצית,הפרפרונייםהםבהםבולטיםהכי.אנדמייםהםסוף-יםמדגי14%

ובתצפית,הסמוךההודיבאוקיינוסהנפוציםמדגיםהתפתחוהם.אנדמייםהםכאןהנפוצים
שלברמההםשחלקםבהבדליםלהבחיןתוכלוהמחשבמולבביתכםאו,ימי-התתבמצפהשתעשו

מיןשלברמההםוההבדלים,כלילשהשתנוואחרים,(קצרזמןעלשמעידיםהבדלים)מין-תת
:המשוערומקורם,הללוהמיניםאתתראובתמונה.נפרד
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Myrichthys)זעמנימירנוןהדג colubrinus)הנחשאתיתרהבהצלחההמחקהחקייןהוא

Laticauda):מדעישם)שפה-צהובזנב-רחבהימי colubrina.פחוסוזנבכההראשזהלנחש.

פעימהמחסירלבי,סוף-ביםמצויאינוהנראהככלהזההארסישהנחשבטוחדישאנילמרות

שלוהמטבעוניהמירנוןיותרנפוץבאילת?יודעהואגםהאם:הזההחקיין.הדגאתראותימדי

!ביניהםהשוו..כהותמטבעותדמוייכתמים

A. Diamant-ולמטה משלנו ;  ויקיפדיהN.Obgood:למעלה , קרדיט לתמונות
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תכולהארסניתהתוקפניהדג.מעטלאמבלבלתהיאשאףלתחפושתדוגמהעוד

(Meiacanthus nigrolineatus),(*בכוכבמסומן)הצעיריםאך,חדיםבניביםמצוידיםשבוגריו

חשמנוןהסוגממיניאחדשהואלהקנידגשלצבעדגמימאמצים,להזיקיכולתחסריעדיין

(Cheilodipterus)לאורךיחסיתמוגניםהםוכך,החשמנוניםשלהצפופותבלהקותושוהים

Dafni)להקתיתתחפושתשלנדירכמקרהאותותארנו.זותקופה & Diamant, 1984).

.

( עבודה עצמית)! ?הדג נחש 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9D_%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99


!  חקיינות... וגם זה קשור בתחפושת 
מלפפון ים המחקה חשופיות יבלתית 

חשופיותה...כןאםאלא?להתחפשטובהסיבהלרובלושאין,יםמלפפוןביןהאפשריהקשרמה
,החשופיותביןמתבלבליםצלמיםהרבה.כן?רעילות,החינניותהחשופיותרובכמו-,הןהצבעוניות

,היםמלפפוניכרוב,עבהעורפיתחולאעדייןשכנראה,צעיריםהיםמלפפונילבין,המצעעלשזוחלות

לתחפושתנוספתדוגמה.מטריפהעליהןמגיניםהםאמיתייםלאהםאםואפילואזהרהצבעיולחשופיות

Phestillia)טורפתפסטיליההיא–הסוואהלמטרת melanobranchia)היא.שוניםצבעבגוונישמוכרת

כתוםגלילןשלהמששניםצבעאתכמחקהבאילתצולמהאך,שחוריםזימיםכבעלתסוף-ביםצולמה

(Tubastrea coccinea),טורפתשהיא.
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שללחיקוימודלשמשמש,וצעירוהיפיפה"החשופיותחקיין"המכונההבוגרהיםמלפפון:למעלה,בתמונות

,ניטרליתבסביבה(טורפתפסטיליה)זימים-שחורתחשופית,למטה.(האמצעיתבשורה)נזירהיבלתיתהחשופית

אמר.ר,חן.מ,קורץ.ב-ו.ש,הרפז.אצילומים.כתוםגלילןהאלמוגשלהמששניםביןכנחבאתבאילתשצולמהאו
S-ו Kahlbrock.

החקיין שמתחפש                          וזה שממנו הוא נבדל       



החוליתהיםקרקעשלרכיכות

נוףמשתרעהעשבונילשטחמעבראך,ים-בעשביהקרקעמרופדתבאילתהצפוניבחוף
בשחייהמעליוחולףכשאתה.געשינוףקצתשמזכיר,לסירוגיןותלוליותשקעים–"ירחי"

נקבמתוךהניתזחולפרץפתאוםרואהאתה,בסנפיריםבמיםלהכותלאמשתדל,איטית

כמה.חופרותצדפותשלפעולתםזוהי.זוטאגעשהרמעין,חולחרוטשלבראשוקטן

הכי.שלהןהנשימהצינורבאורךביניהםנבדלותהן,הזהבנוףמיוצגותצדפותשלמשפחות

,לחוףנזרקתכזאתצדפהכאשר.המיםקועלהחיותהצדפותעלמתצפיתעליהןללמודקל

של"רגל"ה,דקיקהלשוןיוצאתוביניהםנפערותהקשוותאתלראותאפשר,צידהעלומונחת

לחפורתחיל,להמתאיםשהואתמצאואםשמסביבההחולאתלתורמתחילההיא.הצדפה

תיעלםשניותותוך,החולתוךאלותמשךהצדפהתתיישר,מהלעומקכשתגיע.לתוכו

בשםהצדפותנקראותזוהתחפרותודרךגרזןהמזכירההרגלצורתבשל.בתוכו

Pelecypodaאתבעיקרמאפייניםוהנשיפההנשימהצינורות.'גרזןרגל'שמשמעותו

.כאלהצינורותחסרותלצמחיםאולסלעהצמודותצדפות.בחולהחופרותהצדפות

בצינורנכנס,שלההגלימהחללדרךעוברמיםזרם,החוליתבקרקעחפורהשהצדפהבעת
,נפרדים–סיפוניםהנקראים–הצינורותשניצדפותבכמה.פליטהבצינורויוצאהכניסה

זרם.והפליטההנשימהצינורותהחוצהבולטיםשממנוכפוללצינורמלוכדיםהםובאחרים

ומזכירהמיםלחללהיוצאחולעימומושךהפליטהמצינורדקותלכמהאחתהיוצאהמים

.געשהרהתפרצות

צינורותישבחולעמוקהחפורותלצדפות.הפליטהצינורותבאורךמאלואלונבדלותהצדפות

לחפורלנסותטעםאין.קצריםצינורותהחולמשטחעלהחיותשלאלהבעודיותרארוכים

-ושניתמהידלהתרחקבמהירותמתחפרתהיאכי,ראשית,הצדפהאתלשלוףכדיביד

אתלהפריעמבליבפעילותהלהתבונןעדיף.ההפרעהבשלמפעילותהחדלההיאבמילא

שאינן,צדפותעשרותהחוףאלומשליכותלרובפתאומיותהןהחורףסערות.מנוחתה

שלמהמגווןמהמושגיקבלוהסערהבתוםלחוףלהגיעהמקדימים.למיםלשובמסוגלות

חוקריהיו,יותרעמוקיםבמיםהחיותהצדפותאתלהכירכדי.הרדודיםבמיםהחיותצדפות

אותוומושכים,יפ'גשלשבחזיתלכננתקשורשהיהמחפרליםמשליכיםהאוניברסיטה

בעת,אילתלנמלשהזדמנואספנים.המחפרשלכדבחולנובריםואז,לחוףבמהירות

המייצגיםוחלזונותצדפותמאותשםלמצואיכולים,מהזמןמדיהמזחחזיתאתשמעמיקים

באוספושריכזל"זקלאודהחייםהנמלעובדהיההללומהאספניםאחד.הזההנוף

אוסףאתמשפחתותרמה,פטירתולאחר.מהיםשנגרףהחולמתוךשחילץרביםפריטים

אתהמייצג,ייחודיכאוסףאלהקונכיותמוצגותושם,באילתהעירונילמוזיאוןשלוהקונכיות

תראוזובמצגת.(129'בעמראוהאוסףעלפרטים)'שנולדנולפני'כאןשהיוהרכיכותמגוון

.וסיניאילתבחוףנפוצותשעדייןהצדפותמיניאת

קלדי,שלהםהתנועהלכושרהודות.הרךהחולבשטחיתמצאומעטיםלאחלזונותגם
מגדלוןמיני.בחולתלמים–עקבותיהםבאמצעות,מתחפריםשרובםלמרות,אותםלאתר

(Cerithium)אקוןהסוגאתתמצאונקיחולעלאך,באצותמכוסהים-קרקעמאפיינים

(Nassarius),אורגניתופסולתפגריםאוכלירובם.החולבתוךובעיקרעלבעיקרשמיוצג,

מהחולהמבצבץ,שלהםוהשקוףהארוךהגלימהצינור.הריחחושבאמצעותמאתריםשהם

,הקודםבשמולרביםשמוכר,Mammila))הרגל-פושטהואטורףחילזון.תנועתםבעת

שמיניםמשוכללטורף.כיתדבחולהננעץהמחודדראשובאמצעותבחולחופרהוא.טבורית
אתצדהוא.מנוקדחרוטהואבהםשהנפוץ,(Conus)ים-חרוטהוא,בשוניתממנורבים

סטרומבוסההואמכלליוצא.טרפולעברשולחהואאותו,מורעלחץבאמצעותטרפו

(Strombus)החוצהמציץדרכהמגרעתשלה,הרחבההקונכייהבשפתשניכר,וקרוביו

.החשופים.החולמשטחיעלמטייליםאלאמתחפריםאינםהסטרומבוסמיני.העיןגבעול

Strombus)קרני-תלתסטרומבוס–גדוליםמיניםשני tricornis)קטועושבען(Tricornis
truncatus sebae),מצאנוהשבעןשלקונכיותמאות.למאכלמהיםשוליםהבדואיםשהיו

מיניכלשלמלאמתיאורהמצעיקצר.סיניחוףעלבדואימבנהשלבקירותיומשובצים

.אילתשבחוףהחלזונות

,ישראלארץשלוהצומחהחיהספרהואהימייםהמיניםמרביתאתהמציג,מוסמךמקור

1)'דכרך

פעילות.אילתממפרץרכיכותמיני800-כמוצגיםשםדפניר"דשלהיםמדריכיוכן(4

יצורישלשמותיהםאתמחדשתהעבריתללשוןהאקדמיהשלידלשמותהועדהשלרצופה

להפיץידנוכמיטבונעשהבעתידמעודכןלהיותצפויאלהשמותשלשחלקםכך,ויבשהים

89.אלהחידושים



יחסינוצרים,משותפתחייםסביבתהמאכלסיםיצוריםבין.'ביחדחיים'פרושהסימביוזה

יכוליםהםיחדורקמשאביםלאותםהנזקקיםהשכניםשלהצרכיםנפגשיםשבהם'שכנות'

נטרף-טורףביחסי.המשאביםאותםועל,מקוםעלשמתחריםלחליפיןאו,טובהכילנצלם

בסימן:בנוסחהלהגדירםאפשרבפשטות.האחרשלמזונומהווהלסימביוזההשותפיםאחד

יחסיהם-/-יחסי;חסרוהאחרנהנההאחד-+/;ביניהםמהשיתוףנהניםהשותפיםשני+/+

אצלנולמצואאפשר.אדישוהשנינהנההאחדכאשר0+/ולבסוף;דחיקה-ותחרותאיבה
קומנסליותהיא–0+/,הדדיותמכונה+/+יחס.ייחודישםואפילו,מהןאחתלכלדוגמאות

אחדמסוגשיחסיםלכךדוגמאותמוצאים,כןכמו.(בספרדיתמנזה,אחדמשולחןאכילה)

דוגמאותכמהנציג.הסביבהידיעלשנכפיםאומשותפיםאינטרסיםמתוך,אחרלסוגהופכים

עלהחייםסרטניםמינייש.'המימיתהסביבהשלחרקים'ההם,למשל,סרטנים.שלנומהים

.מזונםמשאריותניזוניםכשהםים-קיפודיקוציביןאו,ים-שושנות,ים-מלפפונישלגופם

Alpheus)המחילותנקשן-הבאהבדוגמהכמו,לעתים djibutensis),בחולבמחילותהחי,

הדגאתתראו,בפתחה.זעירכדחפורבפעולהלראותושאפשר,הרכהבקרקעחופרהואאותן

יתריעסכנהבעת.צופה-כזקיףבשרתו,לסרטןהגומל,בסביבתםמרחףאורובץ-קברנון

חלוףעםרקממנהלצאתכדי,המחילהתוךאלפנימהייסוגווהסרטןהדגושניהםהזקיף

שלהארוכיםמחושיובאמצעותביניהםפיזימגעעללשמורמקפידיםהשותפים.הסכנה

עלאחריםימייםויצוריםדגיםבניקויהקשורהזוהיאהדדיותשלאחרסוג,בדגהנוגעהסרטן

Labroides)נקאיה.'נקיינים'המכוניםוסרטניםדגיםידי dimidiatus)כללבדרךהחידגואה

,לקוחותיואתהמזמיןריקודמעיןמבצעכשהוא'ניקויתחנת'בשםמכניםשאנו,קבועבמקום

.שיניהםביןולנקותלחדורלנקאיולהתירפיהםאתלפעורוגם,להיעצר,טורפיםדגיםביניהם

במקוםאך'ריקודיו'בואףבצורתו,הנקאיאתשמחקהאחרדגהוא(Aspidontus)חקייןה

נקאימחושןהסרטנים.דגיםרקלאאך.'לקוח'השלמגופוסנפיריםחלקימקצץהואלנקות

(Stenopus hispidus)המורנותנקייןו(Hippolysmata grabhami)–נקייניםשניהם,

-'מסחריסימן'הסרטניםלשני.דגיםשלעורםמעלפגועהורקמהטפיליםמפלייתהניזונים

השושנותסלעי,קטןסרטן.להםלנזקקיםמקומםאתהמסמנים,ולבניםארוכיםמחושים

(Lybia leptochelis)(גודלואחדסנטימטר)עלנושאהוא:במינםמיוחדיםשתוףיחסיפיתח

בצבתותנעזרהואמזונולהשגת.זעירותםי-שושנותשלזוג,מזוןללקטשנועדו,צבתותיו

עלנגזר'שספוגגבועלנושא(Cryptodromia)עמוסית,סרטןועוד.האחרותרגליושבקצה

,הסרטןאלצמודבעודולגדולממשיךהספוג.חזה-רגלישלאחדזוגידיעלהאחוז',מידתופי

.הדדיתסימביוזהזוהי,כלומר

,גופםבתוךהחיותשתופניותואצותהאבןאלמוגיביןקיימיםסימביוזהיחסישלאחרסוג

האלמוגיםלכלכלתחיוניתזוסימביוזה.האלמוגיםיחיובספריבפירוטעמדתיחשיבותםשעל

עדייןשבצעירותהקסיופיאהבמדוזהמוצאיםדומהסימביוזה.(72'בעמראו)השוניותולקיום

ומהצורך,מהפוטוסינתזהמזונהכלאתמקבלתהיאבהתבגרהאך,פלנקטוןמלכידתניזונה

.בגופההאצותלאחסנתהסתגלותמהווההתנהגותהכלהזה

עםצמודיםקשריםהמקייםדג,(Amphiprion)שושנוןהשלזוהיאמוכרתסימביוזהעוד

כדי,בלילההשושנהפיאלחודרהשושנון.אליהשקרבמיכלאתצורבתשברגיל,ים-שושנת

כשזו,השושנהשלהמצעגביעלביציהאתמטילההשושנוןנקבת.טורפיםמפנילהתגונן

,השושנהשלהצריבהתאיבפניחסינותמפתחשהשושנוןנמצא.ידהעלמוגנים,עליהםחופה

.חסינותהאתלחדשעליה,מה-לזמןמסביבתהנעדרתהיאואם

אלמוגיםעםטפילותיחסיפיתחהבטן-קצריסרטניםשל,חייה-באורחייחודית,אחרתקבוצה

גביעלבהתיישבהמתחיל(*Hapalocarcinus)האלמוגיםעפצןנקבתשלחייהמחזור.חיים

לגדוללוגורמתהיא,תומהעדהובררהשלאבדרך,בהדרגה.אבן-אלמוגשלענףשעלשקע

מחוברשחללו,מרצוןככלאלהמשמשהעפץ.'קשוות'משתיהמורכב'עפץ'בולהקיפהסביבה

הנלכדיםזעיריםויצוריםאורגנייםחלקיקים,ומזוןמיםנכנסיםבהםזעיריםנקביםבשורתלים

אותהמוצאיםלרוב.אותהומפרה,מוניםעשרתממנההקטן,זוגה-בןגםחודרדרכם.ידהעל

,הקשוותנפשקותמותהלאחררק.ביטנהשעלדגירהלכיסצמודותביציםכשעשרות,מעוברת

.הרגילהלצמיחתושחוזר,האלמוגשלגדילהידיעל
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בעמודלכםהמוצעתבדרך,"דפנימדריכי"בכאןהנזכריםהמיניםאתלזהותשתנסומציעאני,כתרגיל

.(אלמוגיםשאינםנבוביים)ים-שושנות,סרטנים,דגים–המתאיםבמדריך,127

-------------------------------------------------------------------------------------

אילתשלהאלמוגיםשוניותבספר89'בעמלראותתוכלו,לעילשנזכרעפצןהאת.:ב.נ*

התוכןלעמודחזרה

קירבה–יחסי שכנות –סימביוזה 



דגל הדיו בחוף אום רשרש-היסטוריה מקומית 
שלחטיבותשתיהגיעוט"תשלאדרא"בי.אילתלעירשקדםהאתרשלהערביהשםהוארשרשאום

החוףפינתעל,המנדטבימיבריטימצבחילשכןבהן(חושות)חמרבקתותכמה-זולנקודהל"צהחיילי

משטרהאנשיזהביוםשכנובבקתות.'הדיודגל'אתבהוהניפו-אילתמפרץשלמערבית-הצפון

התרחשהגםכאןאך.לצמוחאילתהעירהחלהמכאן.ל"צהחייליבואטרםמהמקוםשהסתלקוירדנים
בעצםשקבעה,1906בשנתוהתורכיםהבריטיםביןהגבולקביעת–לכןקודםשניםעשרותכמהדרמה

:היהכךשהיהומעשה.בימינוישראלמדינתגבולאת

עמדותלתפוססינילמושל(במצריםשלטושכבר)במצריםהבריטיהשגרירהורה1906בראשית•

תורכיקצין.כולהישראלבארץאזששלטו,התורכיםעםהחיץקואתבהולקבוערשרש-באום

-הבריטיםאתוהכריחעדיףתורכיכוחעםיצא,לעקבהבאקראישהזדמן,רושדיהקולונל,צעיר

כאןלהקיםוציוובעקבההצבאכמפקדרושדיאתתורכיהשלטונותמינו,בינתיים.לסגתמצרים

לידשעגנהמצריתמלחמהספינתבסיוע,הבריטיםעשומכןלאחרשבועיים.קבועהמשמרתחנת

עלכיום)טאבהבמשמרתחנתלהקיםניסיוןלאילתדרומיתמ"ק15-כ,פרעוןזירת'ג)פרעה-אי

ומנעוהתורכיםהקדימוםכאןגםאך.מלוחיםמיםובארדקליםכמהבהשהיו,(מצרים-ישראלגבול

תחנותלהקיםהוראותבידוכילרושדיהודיע,למקוםשהגיע,בראמליהבריטיהמפקד.נחיתתם

,מעקבהתותחיםבטווחהנמצאת,טאבהגםכיהשיבזהאך,רשרש-באוםוגםבטאבהגםמשמר

בעקבות.הבריטיםנסוגוזונמרצתהתנגדותנוכח.עליהמוותרתתורכיהאיןולכןלהגנתהחיונית

חיילים3000-להוגברבעקבההתורכיהמשמרכוח.המעצמותשתיביחסיהסלמהחלהזותקרית

בדרגדיפלומטיומתן-משאהחלואז.פרעה-באישעגנה,"דיאנה",מלחמהספינתשיגרווהבריטים

שהיההמדינימ"במו.ביניהםמוסכםגבול-קולהתוותהבריטיםדרשובו,ובאיסטנבולבקהירגבוה

1906למאי14-ב.צפיותיהםאתשיהלוםגבול-קולהתוותהבריטיםהצליחו,מלחמהבאיומימלווה

כשהגיעו.הוויכוחנסתייםלאבכךאולם.אילתמפרץלראשרפיחביןהגבוללהתוויתההסכםנחתם

הבריטיםתביעתאתרושדידחה,הגבולבסימוןלהתחילהצדדיםשנימשלחות1906מאיבסוף

צומת,מפרק-אללהדרומיתהנקודהאתלהזיזודרש,לרפיחרשרש-אוםביןישרבקולהעבירו

לדרגחזרהסכסוך.אוויריבקולטאבהוממנה,(נטפיםלעיןסמוך)אילתמעלהשבראשהדרכים

הודות.לטאבהרפיחביןימינועדקייםהזההגבול-קו.1906לאוקטובר1-בהוכרעושם,העליון

אתבידםלשמור-בעקבותםואנו-זכוהתורכים.פחהלתוארשהוכתר,רושדישללהתעקשותו

.אילתהרישמורתבתחוםהואשכיום,נטפים-עיןאזורואתרשרש-לאוםטאבהשביןהחוף

עתהשזהח"הפלמשלהנגבחטיבת:ל"צהחטיבותשתילאילתהגיעו,ט"תשבאדרא"בי,כאמור•

עתהשזההעצמאותבמלחמתניכרקרביניסיוןצברהשכברגולניחטיבתו,ישראללצבאהצטרפה

מגבולהיורדבכבישוירדהאילתהריאתחצתההנגבחטיבת,מלקחייםבתנועתשתיהן.תמה

גםוכאןנפגשוהםכאן.הערבהעמקבמרכזהעוברתעפרבדרךהגיעהגולניחטיבתואילומצריים
שנהמדיהמוחג,אילתיום–היסטורילאירועשהפךהמאולתר"הדיודגלהנפת"טקסהתקיים

בטרם,אילותקיבוץשלהמגוריםכמבנירשרשאוםמבנישימשומכןשלאחרבשנים.באדרא"בי

אתלהרוסאילתעירייתהחליטה1966בשנת.לאילתמצפוןסמוכהגבעהעלהקרקעעלעלותו

עלבגופםהגנואילתשדההספרביתמדריכי.לפיתוחהחוףאתלפנותכדי,רשרש-אוםבקתות

לאזאתעם.לאומיכאתרהחוקלהגנתהמקוםזכהכיום.שנותרההאחרונההחימרבקתת

.הנוכחיהאזכוראתשמצדיקמה,לשימורשמיועדיםהמבניםברשימתמצאנוהו

טבע ומה אנחנו עושים לו–' חלק ט

91



היםהידלדלותעלשהצביעההתמונהלהצטיירהחלהכאשר,עשוריםכמהלפנישנכתבקטעזהו

במקוםשבהם,ביםבכלוביםדגיםבגידולניסוייםהחלובמקבילאך,מסחרידיגשלהכדאיות-ואי
אלהאתרקכמובן–דגיםלגידולכמצעהמיםנפחאתמנצלים,הטבעיהיבולאתלקצור

באותו)דגיםשלטונותאלףהחזיקושבהלבריכההופךהים,דהיינו.כמזוןלשמש"המתאימים"
–והיתרה,מלאכותיבמזוןשהואכלו(המפרץבצפוןהטבעיתהדגיםאוכלוסייתשלגודלסדר

.הפחתאלהפחמן.מעמקיואלושקעוליםהושלכו–מזוןעודפי,תמותה,חוליםדגים,צואה
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עלייתו וירידתו של ענף הדיג האילתי 



-מילזקקהניסיונות.ארצנוכמומיםמקורותדלתבארץלאומיתמשימההיאים-מיהתפלת

כוחתחנות.המיםמדעניעימהשהתמודדוהראשונותהמשימותאחתהיולשתייהים

המיוצרתמהאנרגיהניכרשאחוזהפשוטההסיבהמןבחופיםנבנותככללבדלקהפועלות
.חשמלהמייצריםהמנועים–מהטורבינות,לסלקיששאותולחוםהופכתבהן

דיכאלהכוחתחנותפועלותבעולם.חדשאיננומיםזיקוקעםחשמליצורלשלבהרעיון

מים,כידועאך.לאגמיםאולנהרותשופכיםהמנועיםאתהמקרריםהמיםאת.בהצלחה

מיםבצורתמסולקאובישולכמלחונאסףשוקע,מאחורנשארהמלחואילומתאדיםרותחים

הםשאליהםבסביבההמיםלחוםמעברחמיםגםהםשלעתים(תמלחת)ביתרמלוחים

.מנוקזים

,התפלהבמתקןמשולבתכוחתחנתהעשריםהמאהשלהשבעיםבשנותנבנתהבאילת

משאבותבאמצעותנעשתהמהיםהמיםשאיבת.החשמלחברתחוףכיוםהקרויבחוף

התמלחתאת.באילתלפעולהחלהאזשרקהמלחוחברתהחשמללחברתהמשותפות

.ליםתמלחתשהזריםדקבצינורליםהוציאוהחמה

אילתבמפרץהזיהוםגורמיאתחקרתיאביבתלבאוניברסיטתמחקרתלמידבהיותי

התמלחתמירוקנושאליההחוףכברת.ימייםחיים-בעלישלהמיניםמגווןעלוהשפעותיהם

מעלות39עד)המיםבחוםהןהתבטאהזיהום.ביותרכמזוהמתליהתגלתההכוחמתחנת

היאכךשגם4.1%,הרגילהמהמליחות1.15פי)4.7%-להגיעהומליחותם(צלסיוס
לכאורה.(המלחיםראו,פנימייםמגופיםלהבדיל–הפתוחביםהידועותמאלההגבוהה

דיונמהליםהים-מיעלצפיםהםשכן,בעיהלהוותאמורההייתהלאהגבוהההטמפרטורה

צפיפותאתשינהוטמפרטורהמליחותשלהצירוף,כאןאך,במליחותםירידהתוךמהר

ומליחותםהחמיםהתמלחתמי:התוצאה.הקרקעיתאלושקעויותרלכבדיםשהפכוהמים

שגדלוהחייםבעלירובאתוהמיתו,הרדודההיםקרקעעלומלוחיםחמיםמים"מניפת"יצרו

.מזוהמיםלמיםהאופייניותנמטודותתולעיםבעיקרשרדו.היםקרקעעל

היוצרחומרהקירורלמיהוסףשםבאשקלוןהכוחבתחנתדומהתקלהנתגלתהלאחרונה

.א-וקרס.נ)באדוםהרכזמיאתהצובעתברזלבתחמוצתמרחפיםחלקיקיםשלשיקוע

מישלשילובמפנילהזהירשישהייתהמחקרישלהמסקנותאחת.(2014)פרידר-שהם

בדלקומופעלותגרעיניותכוחתחנותשמאפייןמה,גבוהותבטמפרטורותמיםעםתמלחת

חסרישלהמיניםנספרווביובנפטוזיהומיזהזיהוםשלהשפעותשחקרזהבמחקר.פוסילי
שיחאלמוגי)זהיםמצעיםהמאכלסיםואחריםעורקווצי,תולעים,סרטנים–ימייםחוליות

כלשהיאקולוגיתמעקהסובלשאינונקיחוףלעומת(מזוהמים)המופרעיםבחופים(מתים

הנראותהתופעותאתשהראה'החשמלחברתחוף'כינמצא(אז)אנושיגורםבהשפעת

רקהיהשםמיוצגותשהיוהקבוצותמספר.שנבדקואלהמביןנמוךהכיהמגווןהיהבציור

בשמורתהמגוון.הפרטיםמכלל80%תפסה(נמטודותתולעים)אחתקבוצהכאשר,10

,גבוהיותרמעטהיהתקופהבאותההתכופותהנפטודליפותהביובהשפיעושם,האלמוגים

(מצרייםכיום,האלמוגיםאי)פרעהאיבחוףשנבדקזההיהביותרהגבוההמיניםמגווןאך
.בולטתיותר–פיזור–אחידותונראתה19-להגיעהחיקבוצותמספרשבו
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פיזור:למטה;המחקרנערךשעליהןחייםלבעליוכמצעכשלדבמצבומתאלמוג,מימין:בתמונות

4-5שללעומקעדהיםקרקעאלשקעוהגבוההמליחותםובשלהכוחמתחנתשנפלטוהחמיםהמים

ועד(שמאל,צפון)הכוחתחנתמאזור,השונותבתחנותשהיוהחיהקבוצותמספרי,משמאל;'מ

בתנאימתיםאלמוגיםהמלוויםח"בעחברות1974.י,דפני:מקור.(ימין,דרום)הביקורתלתחנות

.אילתבחוףזיהום

מחקריי על זיהום הים בחום ומלח



(הצעה)רשרש-באוםעירונית-לימודיתושמורהלאומיאתר

מפרץחוףעלניצבו,המדינהשלהדרומיגבולהבהונקבע1949בשנתאילתנכבשהבטרם

אוםהערביבשמונקראהמקום.מנדטוריתמשטרהכתחנתששימשובקתותכמהאילת

מנסיםשניםמזה.אילתהעירהתפתחותהחלהאלהבמבניםאך,ידועלאשפירושו,רשרש

שלסיפוריהאתולמבקריםלציבורשיספרמוזיאוןהיסטוריכמבנהשהוכרזזהלאתרלצרף

שלוהעתידההווהוהישגיצרכיעםההיסטוריהשילובאתלסמלבעתובהההיסטוריתאילת

.עשיריםימי-ותתמדבריטבעעתירתבסביבההמתפתחתנמלעיר

שבפינההרדודוהחוףהאלמוגיםשוניתאתלשמרהקטןמאבקנוהואאלהממאמציםאחד

צעירדורכאןיתחנךלמען,לימודית-עירוניתטבעלשמורתולהפכה,המפרץשלמערבית-הצפון

.זהממאבקחלקהםהבאיםהקטעים.תיירותלעיראילתאתשהפכוהטבעבנכסיהגאה

94

–העבריתבאוניברסיטהלימודייאתמקרובזהשסיימתי,אני.התשעיםבשנותזההיה

זוגיבתעםיחד,הביאתניליםתשוקתיאך,אקדמיבניהולעסקתי,האילתיתבשלוחתה

החלהאזשרק,רשרשאוםבקתתשמוללחוף,העבודהיוםתחילתלפני,בוקרמדילהגיע

,זהשחוףלהפתעתיגיליתי.השחרורמלחמתבתוםהדגלהנפתלאירועזיכרוןאתרלהוות

,מחינהאיבדהלא,המזכרותוחנויותהזכוכיתסירות-התיירותפעילותבוהתרכזהשבעבר

בינהשחוצצתחוליתולגונה,קטנהאלמוגיםשוניתשלפעילותרחשההמיםלפנימתחתוגם

שלצילומיםמאותצילמהרכשתיעתהשזהימית-התתהמצלמה.הכריתתחוםלבין

-שמכיוון,טבעשמורתלהוותראויזהשמקוםחשבתי.אחרותיםוחיותדגים,אלמוגים

(מצופיםחבל)צףחוצץידיעלוגלשניםסירותמפנימוגןרחצהחוףהנושהוצעהמקום❑

.בוהשוחיםבטיחותאתשמבטיח
חוקידיעלפגיעהמפנימוגניםבושקיימיםחוליות-וחסרידגים,אלמוגים–טבעערכי❑

"1968–ח"התשכ,עליהםוההגנהמוגניםטבעבערכיפגיעהאיסור"

ממקורבפסולתמרופדתהיא'מ6-20בעומקאך,יחסיתנקייהרדודבעומקהיםקרקע❑

.ואפשריתחיוניתמהיםששלייתם('וכומתכתקונסטרוקציות,צמיגים)יבשתי

זוןשונית,המוכרזתהאלמוגיםשמורתמשוניתועושרהבצבעוניותהנופלתשהיאאף❑

,ודגיםאלמוגיםשלנדיריםמיניםהיתרביןבהומיוצגים,מפתיעבאורחנשמרה

.מאובטחתאליהםשהגישה



"האלמוגים הצפונית בעולםשונית"

הנהלתעצמהעלקיבלה,המוצעתהשמורהבגבולותהנמצא,ברקעכאןהנראההמלוןכשנבנה

הנוח,הכריתבתחוםסלעיחוףכאןנשמרהיתרבין.שבחזיתובחוףהטבעאתלשמרהמלון

:המוצעתהפעילותסוגי.לבוגריםועד'אמכיתותהחלתלמידיםשלפעילותלתצפיותביותר

ואת,שעליווהחיהחוףסלעהכרת.השפלבתחוםחייםבעלישל'החיגור'תופעתלימוד

נדעהאם.העירוניבחוףהטבעושמירתלמחקרתלמידיםעידוד:היעד.והשפלהגאותתופעות
?זהטבעינכסלשמוראנו
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החיאתלשמרדאגהטבעאך,ושמותגלגוליםכמהשעבר"מרידיאן"מלוןבחזיתחוף:למעלה:בתמונות
הנחשפיםים-למיגבים-ובריכותים-בלוטימכוסהחוףסלעשלרדודרכס:משמאל.הכריתבתחום,החוףבחזית

,ביותרנדירהרוחותבסערתרשרש-אוםחוף:למטה.אותםמאכלסיםחוליותוחסרידגיםמינישעשרות,בשפל

דפני.י;"עיריאילת"עירונימוזיאון:צילומים.2020מאיבחודשהחוףעברכמותה



דפני.י:צילום.רשרש-אוםבשוניתאלמוגים–למטה.ומתקניוהחוףעלכללימבט:למעלה,בתמונות

מוכר בארצות העולם ומשמש  Municipal Educational Reserveהמושג שמורה עירונית 

לימודית  -השמורה הימית. כאמצעי נוח לרכז לימודי טבע בסביבה מוגנת וקרובה למרכז העיר

:מהסיבות הבאות, תאים מאין כמותה לקבוצות לומדים שונותרשרש ת-חוף אום

הגעה אפשרית ברכב ציבורי או ברגל, המרחק מהעיר קטן❑

.הגישה למים נוחה ומוגנת מפני הפרעות כלי שיט❑

.  וחסר גלים גם כשהים רוגש, כאשר הרוח צפונית, הים שקט בדרך כלל❑

הכריתבתחום.השוניתמעלשחייהקשייעללהתגברובכךולהתקבץלעמודניתןבלגונה❑

.כלללשחותצורךואין
–בשל סיבות אלו יוכל גם תלמיד בודד או בזוגות לבצע פרויקטים לימודים ❑

.  תצפיות ודיגום במסגרת לימודיהם

סטודנטים ממכללות המלמדות ביולוגיה ימית  -חוף זה ייתן מענה גם לקבוצות חיצוניות ❑

'  וכוס הימי במכמורת "ביה, מכללת לוינסקי, מכללת אורניםכמו 

:פעילויות כיתתיות לכיתות ללימודי מדעים בבתי הספר המקומיים שניתן לבצע כאן

.הכריתבתחוםוהצומחהחיהכרת❑

העיקרייםהאלמוגיםסוגיהכרת❑

וחופייםימייםיצוריםשלהחייםתנאיהכרת❑

.קרקעיתודגיאלמוגיםדגיהכרת❑

.שוניםחוליותחסריהכרת❑
אותםשיוצרומיבחולעקבותאחרימעקב❑
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?שמורה עירונית מהי 



היםמולהקניותמרכזמול,החוףמתפנית'מ400-כשאורכוחוףעלמשתרעתהמוצעתהשמורה

חוףשרותיובומוסדררחצהחוףנמצאזהבשטח.הצבאיבנמלהגובלמרידיאןהמלוןביתלחזיתועד

אליהלהגיעשקלרדודבעומקאלמוגיםשוניתנמצאתהיםבתוך,(קיסוסקיחוף)ליםלירידהומזח

.ובתוכוהחולעלחייםובעליים-בצמחיולצפותבהללכתשניתן,חולמרופדתרדודהולגונה,בשחייה

.בולראותשניתןהאטרקציותואתהמקוםאתנתארהבאיםבעמודים
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רשרש-נתוני הטבע באום
.עשירה במיני אלמוגים', מ10עומק מרבי בקרבת החוף –שונית רדודה ❑

.  מיני דגים100-כ, מיני אלמוגים60-נמצאו כ❑

.חיים מתחפרים-לגונה רדודה עשירה בבעלי❑

(.בחוף שמול מלון מרידיאן)פגוע -תחום גאות ושפל עשיר יחסית ולא❑

בפניסגירתומחייבותשאינן,זהבחוףלימודיתפעילותולבצעלסיירהצעותמספרנציעלהלן

הכרחידגשזולת,רגילובילויעירונישחייהכחוףבתפקודובולטיםשינוייםאו,לומדלאציבור
פיעלמוגניםשבמילא,מהיםחיותושלייתדיגאיסורכמו–שבסביבתווהצומחהחיאתלשמר

השוניתאתהןלכלולאמורההעירוניתהשמורה,כאמור.מוגניםטבעוערכיהטבעשמירתחוקי

.השפלבעתהנחשף(3)הסלעיהכריתתחוםאתוהן(4)ימית-התתלמסעדהשמצפון

מיקום ותוכנית השמורה המוצעת



(113'בעמגםראו)רשרשאוםבשוניתסיור

חשובותהערות
,סנפירים,צלילהבמסכתלהצטיידנא.בשחייה,ליםכניסהדורשוחלקו,חופיחלקוהסיור❑

עליהםלכתובשניתןפלסטימחומרדפים–כתיבהוחומרי,ביםלצלםהיכולהמצלמה

.והשרטוטיםהצילומיםכולל,עבודהלניירהזההדףאתהעתיקו.במיםבעיפרון

ישבמסלולמיקומנואתולזהותלהזדהותכדי.שבחרנוציוןנקודותהןבמסלולהתחנות❑

,בשטחבולטיםלעצמיםלהיצמד-יותרפשוטהשיטהוישGPSבעזרתמתוחכמותדרכים

,למיםהאטומהמצלמהכלומר,ימית-תתמצלמהלהםשישמי.לסיורופתיחהציוןכנקודות

עליהםייקלכך.המסוימתלתצפיתהקרובההסביבהאתלצלםכדיבהלהשתמשיכולים

.במקוםשראיתםלמהזיכרוןלשמורוכן,התצפיתלמקוםלשוב

,בתאורהמשינויכתוצאהניכריםלהיותיכוליםלתצפיתמתצפיתשהשינוייםלהדגישחשוב❑

הסיורתיאוראתחילקתיבכוונה.הנצפיםהאובייקטיםשלמניידותםגםאו,הגליםבמצב

וגם.הפתעותועודעודמגלהביקורכל–ושובחזורמהןאחתכלאללשובומומלץ,לתחנות

בהנאהאתכםיפצומראשנצפושלאההפתעות,המתואריםכלאתלראותהצלחתםלאאם

.מרובה

כלליותהערות
הקרוימזיכיוןחלקמהווהבחלקהאשר,מצילללא,עירונירחצהחוףהיארשרשאוםתשוני❑

,מלאכותיבדשאמרופדהחוףזהבחלק.'וכוגלשנים,סירות–ימילספורט"קיסוסקיחוף"

חובתואין,השנהעונותכלמתוחזקהמקום.קיוסקושרותימקלחות,צלוסככותשיזוףספות

.שיזוףומיטותכיסאותעלמלבדתשלום

ותצפיותעדויות.מהחוף'מ30-50-כבמרחקשגדלהאלמוגיםשונית:האתרתיאור❑

,בעברשהתקיימהשוניתשרידישהם,גדוליםבלטיםכמהכוללתשהשוניתמראים

.(צילום)ונטויקדוםחוף-סלעשלתשתיתגביעלגדולותלאאלמוגיםמושבותשלוהתיישבות

בחבלהשוניתשטחמוגבלהיםמצד,יתרהבנוחיותלמיםירידהמאפשרים"גשרים"ארבעה

..השחייהלתחוםסירותפלישתהמונעמצופים

.צלילהבמסכתוצפייהבשחייההמסלולתחנותאתלעבוריוכלוקטנותוקבוצותבודדים❑

הצמודהתחתיתשקופתבגיגיתלהשתמשיוכלו,לימודכיתותכמו,יותרגדולותקבוצות

.סמכא-ברשלוהדרכהיחדשהייה,בטיחותביןלשלבאפשרוכך,מנופחגומילצמיג

ויצוריםדגיםמתלוויםשאליהם-וצדפותאלמוגים-,צמודיםעצמיםבעיקרכאןמתוארים

עשרותכמהשל"גלריה"וכאןתמונותבאמצעותלזהותיהיהניתןשאותם,אחריםשוחים

יצוריםשלדףוייפתח"עכבר"הבאמצעותכזאתתמונהעללחצו.קבוצהאותהנציגי

.יבשבמקום,בביתלהיעשותצריךשזהכמובן.למצולםהמקורבים

נסו–(הדגיםגלרייתאחרי–הדגיםאתרשלהשניבעמוד)"דיאורמות"הוספנולדגים❑

מלאכותיתשובצושבהם,נוףצילומיתריסר–dafni.com/fish/diorama.htmהקישור.אותן

מסוגיבחלק)תופיע,אחריצוראוהדגדמותעל"עכבר"הבהתעכב.אפייניםדגיםדמויות

דמותועלאוהזוהתוויתעלנוספתלחיצה.שלוהעבריהשםעםבהירהתווית(המחשבים

עלהמיוצגת(סביבתושליצוריםאוסוג,משפחה)לקבוצהמפורטלדףתעבירכםבדיאורמה

טיפוסייםדגיםבמשפחות.מבוקשכםאתכךתמצאוואולי,לחיפושיצאתםשממנוזהידי

עליהוללחוץ,שראיתםלמההדומהתמונהלבחורתוכלו"היםמדריכי"באתרהנפוצים

.בביתמחשבמול,הסיורלאחרלעשותכדאי.דףייפתח."עכבר"ב

מושבותהםוכאלה,במקומםקבועיםגדוליםעצמיםביןלנווטקל,הטבעמדרך?לנווטאיך❑

(:113'בעמפירוט)הןהצפייהבסיורהתחנות.מלאכותייםוגופיםאלמוגיםשלענקיות

חרירןהענקהאלמוג:1תחנה•

האחוריוהמדרוןהנטויהחוףסלע:2תחנה•

."בטונדות"ה:3תחנה•

ההפוךהכרוביהאלמוג:4תחנה•

הים-ושושנתהשושנון:5תחנה•

רשרשאוםשוניתשלהענקים:6תחנה•

רשרשאוםשוניתשלהחופיתהלגונה:7תחנה•

השפלבעתהכריתתחום:8תחנה•

98



מפגעים ודילמות: רשרש-שונית אום

3

4

2

99

בכוונהשהושלכהימית-תתפסולתמתעדיםהם.לצלםלאמשתדליםשהצלמיםהתמונותאלה

לאווירבולטיםאינםעודשכלעצמיםוסתםעוגנים',בטונדות',מתכתחלקי.משיםמבליאו

הם,הבעיה.כאחדודילמהבעיהמהוויםהםהימייםלאקולוגיםאך.כמטרדנחשביםאינם

האלמוגיםהםהדילמה,לאיטםומתפורריםבמיםמחלידיםשהםאו,זמןלאורךנשמרים

טבעערכימהוויםהםהחוקשמבחינת,אליהםהנצמדים',היםצמדת'כהמוגדריםויצורים

שלקבוצות,זאתלעומת.בהםלפגיעהתביאהפסולתשלוהסילוקלהשתמרראויים,מוגנים

לעצמיםלהיצמדמעדיפיםשוניםוהידרתייםריפיונאיםאלמוגיםכמו,צמחיםאוחייםבעלי
.ימי-תתפיסול,לחילופין–אומלאכותיותשוניותבהםלראותנוטיםאחריםולכן,קשיחים

אחדאקווריוןראיתי,בעברבושביקרתיאפריקהבדרוםדורבןבעירעירוניאקווריוניםבמיצג

המבקריםוכל,קרקעיתוועלבמימיופזורההייתהסוגמכלפסולת,הבחינותמכלדוחהשהיה

שלבעיצומותצוגהשזוהיסברתי.בומהתבוננותנרתעואו,לבאליולשיםמבליפניועלעברו

וזוהי,העירבחופינפוץמראהשזהוהבהירלצידושניצבקטןשלטאך,הכנהאושיפוץתהליך

ראויההמחשהשזוהיחשבתי,מצידיאני.ודחייהלתגובההציבוראתלעוררשנועדההמחשה

יחסולייצרציבורלמשוךכדירבהוןמושקעשבו,אילתכמו,תיירותיביעדכיצדלהמחישגם

שאנולמוניטיןשמזיקיםאסתטיים-לאמוצגיםלהצטברותפושעתהזנחהגורמת,לטבעאוהד

עצמיםהמשלבותמלאכותיותשוניותליצוראפשרנבוןבתכנון,גיסאמאידך.להשיגרוצים

.(למטהראו)אלהחייםבעליעםמלאכותיים

עלאלמוגים.אחרתגםאפשר

צינוראורשת-מלאכותימצע

.מהחולבולטפלסטי

דפני.י-הצילומיםכל



מה שהים פולט-סיור צפייה בחופים לאחר סערה 

,אחריםויצוריםים-צמחי,דגיםפגרי–טבעייםמהם,רביםפריטיםמקרבוהיםמקיאהזמןכל

הואהראשוןהחלק.וכדומהסיגריותבדלי,נייראריזות–יבשתישמקורהפסולתומהם

מזמנתשתמידחוויההינהליליותים-סערותאחריהחוףקועלהליכה.והמשכילהמעניין

במיםאוהמיםקועלנמצאוומרתקיםנדיריםהכימהממצאיםכמה.צפויותלאהפתעות
וטורף,זנב-וחדארוךעומקדג–רצועןהכמו,מעמקיםדגיהם.סוערלילהבעקבותהרדודים

ללוויתניםמזוןהמשמשמהסוגחסילוניםכמו,אחריםממצאיםתראו104בעמוד.נועז

אתמרפדיםשניםלכמהשאחת,הים-פרפרימסדרתשחייניותרכיכותשלשקופותוקונכיות

בעתכי,מצערממצאהואהדייגיםברשתותשהסתבךלוויתני-כריש.ענקייםבמצבוריםהחוף

כי,הכןלצערם,בדיעבדגילו,להםנמצאטורףשכרישמשוכנעיםשהיוהדייגים,לחוףשנפלט

מניעיה.שנהמדיפעמיםכמהחופינואתשפוקדתמסוכנת-לאחיההואבעולםגדולהכיהדג

הגודלבסדריבפלנקטוןהמפרץדלותשכן,ברוריםלאבאילתהצפונילחוףבהתקרבות

הנידחלמפרץמגיעיםלוויתן-כרישיהיושבעברייתכן.אצלנונדיריםלמזוןלוהנדרש

.האוקיינוסיםחופילאורךבמפרציםמתקייםשהדברכשם,להתרבות

מהסיבהבעיקרלעודדושישתחביבמהווהבסערותמהיםהנפלטותקונכיותאיסוף

זהשכללכמובן.הטבעימהמצאיזהכהואגורעשהואמבלי,היםלידעמוסיףהוא.החינוכית

אמצעיהואהיםבפליטתלצפייההחוףלאורךההליכהשבהןסגורותלשמורותתקףאינו

.להתקייםראויהזהמסוגהמצאיושמירתוחינוכיחוויתי

לעצמםאדםבנימרשיםשבההחירות.לכשעצמומטרדהםהאנושימהסוגהממצאים

ביותרמזיקותהשלכותלהשישחוצפההיאשוניםמסוגיםופסולתאשפההמיםאללהשליך

שהתפתו,ים-וצמחיאצותאוכליודגיםים-לצבישצפויההסכנהעלדובררבות.ויצוריוהיםעל

חלק.מוותלהםהגורמתמתפרקתלאבפסולתהתמלאהוקיבתם,פלסטיותשקיותלבלוע

ושל,רביםחיים-בעלישלהחייםמחזוראתמשבשהקרקעיתעלהשוקעמהפסולתניכר

.טבעייםמיםבגופיהנפרשתרפואהחומרישלהעצומהבכמותבהתחשב,האדם

:משמאל.מכובדמגווןהמייצגיםהצפוניבחוףשנפלטוקונכיותשלמקריאוסף:מימיןלמעלה,בתמונות

:למטה.מובהקימיטורףהיותועלמעידיםהמשונןופיוראשו.בחודומסתייםדקשזנבומאורךדג,רצוען

דפני.י:צילומים.סערהבעתלחוףשנפלטועומקדגי
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אך עם העומק גוברת  , 60-70%ומידת הכיסוי שלה מגיעה כבר לכדי , השונית יותר צפופה' מ2-3בעומק 

דפני. י: צילום. העכירות פוחתת התאורה והתמונה פחות צבעונית

רשרש-אלמוגים בשונית אום

101

רוציםאם.לנוסטלגיההפכוהן,שחלףעשורהכלבסך,כיום.זהבאתררגיללאמגווןהמציגותנדירותתמונות

,עצמנומשליםאיננו.כאןקורהלאהסתםמןוזה.שימורלביןיתרניצול,הזנחהשביןההבדלזהו,מדועלהבין

אתלוניתןאםרק,עצמואתלשקםפוטנציאלישלטבעאך.המפורסמותמןהיאהזהבשטחבטיפולההזנחה

למענה.אלהערכיהאתלשמרחייבתכאלהטבענכסיעםחוףקועלהשוכנתקהילהכל.זאתלעשותההזדמנות

!עליושמרו.זאתבשמורהשצילמנואלמוגיםשלהמגווןאתמשקפותהללוהתמונותשתי.הבאיםהדורותולמען



במקומות אחרים-כמעט -לא רואים , מה שרואים כאן

בתצפיותניסיוניגם'להטותרביםאחרי'מיותרלעתיםנכונה'ענייםבבניהיזהרו'שהאמירהכשם

המענייניםוהממצאים,בוקרמדירשרשאוםלחוףמגיעהייתיבהן,המעטותבשניםשערכתי

אוםולגונתכשוניתעלובהוקצתצנועהמשוניתמצפהשהייתיאלההיולאשםוצילמתישגיליתי

אלמוגהינהשכידוע,Fungia))פיטרהלזההשכמעטהאלמוגאתלראשונהראיתישם.רשרש

צמודהאותושכיניתיאלמוג.המוצקלמצעקבעבאורחצמודואיננו,החולפניעלשחיהיחיד

(Cantharellus),כאלהכמה.אחדממיןיותרואפילו!!ידעתילא.השוניתלסלעקבועצמודהוא

שצורתה,גובההמטרמעלמושבה.(Hydnophora)ריכסןהואאותישהפתיעאחראלמוג.היו

....שוניםמיניםשניכאילו,שמתחתיומזהשונההעליוןחלקה-פרצופית-דו

??הידעתם.לסלעמתחברתאך,כפיטרהחופשיהלאאבל–צמודה?פרצופידו–ריכסן

שמתחתןומההעקבות

?הצמדהכפתוריעםים-כוכבכאןיעשהמה.חולשוכןהוא(Astropecten)דרבניהים-כוכב

הואכך.ומתרחביםבחולהננעצים,הצמדהכפתוריחסרי,נפוחיםמיםרגליזהשלסוגליהסתבר

...מיהולוודאכדיבלשלהיותצריךשלאעקבותאחריוולהשאירבמהירותלהתחפרמצליח

המיםבגביהשוכן(Ophiocoma)נדליים-נחשון-העורקווציעםנמנההואשגםאחדעוד

נחבאהואהשפלבעת.רשרש-אוםחוףשלהדרומיבחלקו,השפללעתהכריתבתחוםשנותרים

אורגניייםחלקיקיםהמיםפניעלמציפיםהם,הגאותלקראתלעלותהמיםכשהחלואך,בכוכים

.לפיהםהללוהחלקיקיםאתוגורפותהמיםלחללהזרועותיוצאותאזאו,הים-נחשוןשלמזונושהם

.האדםבניביןלשמצההידועהיבשתיתתולעת,נדלכמונראת,שנקטעתזרועכל?נדלימדועו

..Wikipediaהיםונחשון,דפני.יידיעלצולמוהתמונותכל

.רשרשאוםחוף–שליהקטנהאלוהיםבחלקתשנצפוהמענייניםמהדבריםכמהאלה,בקיצור
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Chlorurus),שן-לבןתוכינון,אצלנונדירתוכינון:למעלה:בתמונות genazonatus)rתוכינוןגםהקרוי

–היםסוסוןשלקרובו,Aeoliscus))ראש-שחדגי:ולמטה,רשרש-אוםבשוניתנדירבצילום,זכר,ינסי

דפני.י;צילומים.ימי-התתהחיוחובבילמבקריםהמזומנתהפתעה,רשרש-אוםבחוףגדולהלהקה

103

...הזהבחוףדווקאשנצפוונדירים

אםאך,מיניםהרבהכךכללהתקבץצפוייםלא,אילתחוףכמו,קצרכהחוףקטעעל,לכאורה

לעצמומוצאמיןכל,ומזוןמיקוםעלבזהזההמתחרים,קרוביםשמיניםנבין,לעומקקצתנחשוב

שלאכמעטהאלההמיניםשניאת.המגווןאתשמגבירמהוזה,לומתאימההכיהגומחהאת

.אחתמפעםיותרוצילמתיהםמצאתים,כאןודווקא,האחריםבחופיםראיתי



פליטת ים–תחום הכרית , רשרש-חוף אום

אוםחוף)דייגיםברשתותשנלכדלאחר,לחוףשנפלט(Rhincodon)לוויתניכריש:למעלה:בתמונות

מזוןהמהוויםפלנקטונייםסרטנים(Euphasiid)הלוויתניםחסילני:מימיןלמטה.(השבעיםשנות,רשרש

בעקבות,גדולותבכמויותלעתיםמהיםונפלטים,המזיפותלוויתניו(Manta)מנטה-הענקהבטאילדג

ונערמים,מזומנותלעתיםמהיםבלילההםאףהנפלטים(Dicaria)ים-פרפרי:משמאל.סוערלילה

.דפני.י,דרום.ד:צילומים.שבועותלמשךהחוףעלהנשארותבערמות
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הנפת'ואירוע,רשרש-אוםההיסטורילאתרהצמודהחוףלהקצאתההצעהשלהמטרותאחת

לכךהאמצעיםואחד,הטבעלשמירתהחינוךהיאעירונית-לימודיתטבעכשמורת'הדיודקל

אמנם.היםזיהוםשלמרגיזיםהכיהסוגיםאחד,יבשתיממקורבפסולתזיהוםנגדהמאבקהוא

:מטרידגורםמהוויםאך,בעצמםרעיליםאינםזהבקריטריוןהנכלליםמהחומריםניכרחלק

עלצפיםהם.והיםהחוףאתהמלכלכיםאוכלאביזריוסתםפעמיים-חדכלים,פלסטיותשקיות

הם,חנקלהםוגורמים,יםיצוריהםכאילואותםלאכולהמתפתיםחיים-בעליומטעיםהמיםפני

.הרגילהפעילותםאתלבצעמהםומונעיםוצדפותכאלמוגיםישיביםחיים-בעליעלמכסיםגם

?האחרשלנוחות-ואילסבלתגרוםהאחדשלשהנאתומדוע
,גדוליםלמרחקיםבזרמיםונגרפתהמיםפניעלצפה-ועץנייר,פלסטיק–'הקלה'הפסולת

האוקיינוסבמרכז:לדוגמה.צפהלמזבלהוהופכיםנצבריםהם,נעצרתהזרימהבהםובמקומות

שםעל'סרגסוים'מכונהוהוא,יםבזרמיעבריומכלשמוקף'חופיםללאים'קייםהאטלנטי

צפהמזבלהלזהיםהפךהאחרוןבעידן.בוהמצטברותצפותאצותשלהאדירותהכמויות

עמוקיםהכילתהומותשוקעתגםהצפהפסולתה.עולמיתבעיהזוהי.יםשלבממדים

לאזמןבתוךמאליהומתפרקת,נרקבתאוהנאכלת,אורגניתמפסולתלהבדיל.באוקיינוס

ברזל,חנקן,פחמן)הטבעילחיחיונייםמיסודותמורכבתשהיאהגם,אורגנית-איפסולת,ארוך

אינםנאכליםואםנאכליםלא,הפוטוסינתזהבתהליךהצמחיםאתמשמשיםאינם(ועוד

בטבלה.להחרידאיטיהואאלהחומריםשלהפירוקשתהליךנמצא.החיותבמעימתעכלים

.להתפרקאלהלחומריםהנדרשהזמןמשךמצויןשלפניכם

קשהמשימההםמחזורהאווהטמנתהוהרמתההיםקרקעעלנערמת,כבדהמתכתיתפסולת

להימנעמשפחותיהםבניעלמשפיעיםהילדים,מהניסיון.צעירמגילחינוךודורשתמאד

.קודםאחתשעהוטובהלחנכםמאמציםלהקדישישכךלשםאך,מזיהום

הפסולתהצטברותנושאלהסברתשהכינוופלקטהחוףבניקוי'המפרץשומרי'מתנדביפעילות

חן.מ:צילומים.רשרש-אוםבחוףלמתרחציםמתכלהשאינה

חינוך לשמירת טבע  
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אחתמשלמותחלקמהוויםהםהכלכשבסך,עצמועלשחוזרתיאור,חופיםועודעודלתארבמקום

והןבאקולוגיההןהסמוכיםהחופיםעםומתקשרדומיםסביבהבגורמיתלויחוףכל.אילתחוף–

-חובבסתםאומורה,תלמיד–'המבקרחווית'שלבדרךאותםלהציגבחרנו,אותםלשמרבצורך

שוניתלשמחוץמהכלאתלתאר–הזההספרכוונתזוהיוהרי,בנוףומתבונןלכאןשנקלעטבע

.אילתשלהאלמוגים

הסרטנים–חוף עציון 1.

המליחה ושפך הקינט2.

חופי הרחצה בחוף הצפוני3.

אום רשרש  חוף רחצה ושמורת טבע עירונית לימודית4.

"חברת החשמל"חוף 5.

חוף הדקל6.

ריף הדולפינים  7.

א"קצא–חוף נמל הנפט 8.

שפך נחל שלמה9.

שמורת האלמוגים10.

שמורת החוף הדרומי 11.

ביןהעיקריההבדל.השוניםהנוףבסוגיוקרוביהםאלמוגיםשלמתיאורנימנעלאאלהבתחנות

,שבסביבתוהחיאתמכלכליםאחריםוצמחיםשעציםמבנההואהיערשבעודהואושוניתיער

המלוויםביצוריםבמחייתםשתלויים,האלמוגים,חייםמבעליובראשונהבראשבנויההשונית

.שונהקצתהאלמוגיםמגווןאלהמאתריםאחדבכל.אותם

,מיניתברבייההןלהתרבותהמסוגל,פוליפההוא(למטהתמונות)האלמוגשלהיסודיתהיחידה

ואינם,השנימןהאחדפוליפיםשלוצמיחתםהתחלקותםבאמצעותוהן,זעירותביציםבאמצעות

ביןהקשר,אחרסודעל.המושבהשל,יותררךאואבןשלדלעצמםבוניםשהםתוך,נפרדים

החופים.(113-ו90,72'בעמגםראו)גופםברקמותהשוכניםמיקרוסקופייםוצמחיםהאלמוגים

החופיםאתנחלק.בהווהשלהםבשימושגםאךהטבעיוהצומחבחיהןמאופייניםלהלןהנצפים

:הבאותלקבוצותכמשתייכיםנצפהשבהם

(ים-ועשביאצות)ימיים-תתצמחיםשלגידולבתי1.

..אליהםקשוריםאוצמודיםים-יצוריעםסלעייםחופים2.

.מוצקת-הלאלסביבהשקשוריםים-יצוריעםחולייםחופים3.

..הביולוגיולחוףליםחופשיתגישהעםמוחזקיםחופים4.

כבונוסחייםבעליעםנופשאורחצהחופי5.

(.  מינית-רבייה אל)בנות והתחלקות הפוליפ -פוליפי, הפגית, ביצים, הפוליפ. שלבי חיים באלמוג: מימין לשמאל

דפני. צילום י
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הסרטנים–עציוןחוף.1צפייהסיור

המוצבלשטחכניסה.צביההצבאילמוצבבסמיכותהנמצא,חוליחוף:המקוםתיאור•

להסתפקאפשר.כזאתכניסהדורשאיננוהסיור.במקוםמהמפקדאישורדורשת

.לציבורהפתוחבחלקבסיור

,ולייפה'חתלהארכיאולוגילאתרקרבתובשלזהבשםנקרא,ירדןגבולעל,זהחוף•

בראשית,גליקונלסוןפרנקהחוקריםידיעלשזוהההגבולשלהירדנימצידוהנמצא

עלנזנחהאתר.יותרמאוחרשהופרךזיהוי,ך"בתנהנזכרתגברעציוןכ,20-ההמאה

.שםהרשויותידי

-יםחולון:ימייםיצוריםשלהזאתהמגוונתהקבוצהאתמייצגיםסרטניםמיניחמישה•

מחוץ,הישראליבחוףחסריםעדנדיריםשהם(מחורץומכדררנזירון)שניים,סופי

בחוליתוביישןעשתורת–והאחריםממשהמיםקועלכריתוניתאחדעודלמים

.(56,62'עמראו)כרית-התת

מרכזשלהחולימהחוףמכיריםתיכוניהיםהחוףששוכניסרטן,חולוןבלהתחילכדאי

Ocypoda)סופי-יםחולון–המקומיהמין.הארץ saratan)ורקאך,אילתבחוףנמצא

הואהמדעיששמולבשמתם,אגב)ירדןממלכתעםהגבולבקרבת,המפרץבצפון
,כן.סוף-יםבחוףהערבייםמהדייגיםקיבלאותושתיארשהמדעןהשםזה–?"סרטן"

.(סראטןהואסרטןבערביתגם
ועדמהאביב–יותרהחמיםבחדשיםורקאךבחוףתמצאושאותו,בחולוןאיפואנתחיל

החורץכשבאמצעומסתברתהחורףבימיבמחילותיהםמסתתריםשהםהעובדה.לסתיו

יוצאיםאזי,מעלות25עלעולהבחוץהאווירכשטמפרטורת,חמימיםימיםכמהמגיעים

מחוץהזכריםהסרטניםאתמוצאיםלהוסמוךהרבייהבעונת.בחוףלשוטטהסרטנים

של'פירמידות'לבנותכדימהמחילותהמוצאהחולאתעורמיםכשהם,למחילותיהם

ובעת,לתחומםלפלושהמנסיםזכריםכנגד',טריטוריאליתהצהרה'המשמשות,חול

הפירמידהבעלאתהסתםמןשבוחרות,הנקבותאחריחיזוראמצעיגםאחתובעונה

.זוגלבןלהלהיותביותרהמרשימה

דפני.י:צילומים.עציוןבחוףסופי-יםחולוןשלהחייםמאורחתמונות:בתמונות
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וחומרי,מצלמה,משקפת,נוחיםבבגדיםלהצטיידנא.ליםכניסהללא,חופיהואהסיור:הערות

ציוןנקודותהןהתחנות.והשרטוטיםהצילומיםכולל,עבודהלניירהזההדףאתהעתיקו.כתיבה

וישGPSבעזרתמתוחכמותדרכיםישעליומיקומנואתולזהותלהזדהותכדי.ידנועלהנדוןבתחום

-תתמצלמהלושישמי.לסיורציוןכנקודות,בשטחבולטיםלעצמיםלהיצמד,יותרפשוטהשיטה

כך.המסוימתלתצפיתהקרובההסביבהאתלצלםכדיבהלהשתמשיכולים,למיםהאטומה,ימית

להדגישחשוב.במקוםשראיתםלמהזיכרוןלשמורוכןחזרותלתצפיותלמקוםלשובעליהםיקל

מניידותםגםאו,גליםמצב,מתאורהכתוצאהמהותייםלהיותיכוליםלתצפיתמתצפיתשהשינויים

.בחשבוןזאתלקחתיש.הנצפיםהאובייקטיםשל

מכירשחלקכםיתכן)סופי-יםחולוןהנקרא,חולות-סרטןהמצאותהיאכאןמתאריםשאנוהתופעה•

לים,לעיניהםמעלזיפיםציצת,תיכוניהיםלמין–(במקצתשוניםהם–תיכוניהיםהחוףחולוןאת

מחציליותרלהגיעיכולשעומקן,במחילותחיהחולון.לזיפיםמתפצלשאינו,מאורךקנהרקסופי

לקוכמעטצמודותהמחילותמדיתלולבחוף.המיםלפנימעלהמחילהפתחבגובהתלוי,מטר

.לשרידותוחיוניתהמחילהבתוךהמיםלחות.הגאותפיעלהנקבעתלרטיבותעדומגיעה,החוף

שהסרטן,נמוכהאוגבוהה'חולפירמידת'בניכרתהזכרשלהמחילה.פרטלכלמחילהכנראהיש

הנקבה.הזדווגותלצורךנקבותאליולמשוךכדיוגם,שלווהחזקההשייכותאתלהפגיןכדיבונה

אינההיא.בלבןנצבעתהזכרשלמזובדרךהרחבהשלההבטןהרבייהבעונת.במקצתקטנה

.הזכרכמופירמידותמערימה

תרים,למחילהמחוץאותםלמצואסיכוילכםיש,חמימותובשעותבעונהרצוי–למקוםבבואכם•

החמצןרמתכירבזמןבושוהיםשאינםלוודאיוקרוב,ליםנכנסיםאותםרואיםלפעמים.מזוןאחרי

.זימיהםאתמרטיבהוא–יותריעילבמיםרוויאוויר.לנשימתםכללבדרךמספיקהאינההיםבמי

.מהחוף'מ100שללמרחקעד,מטייליםשלאהליםלתוךפולשיםנראוהםמזוןאחריחיפושב•

מפריעיםאם.החוףעלפירמידותישואם,התאריךאתברשימותיכםציינו.במשקפתבהםצפו•

,יוצאיםאותםראיתםממנהלמחילהחוזריםהםאםציינו-רכביםאו,כלבים,רגלהולכי–להם

.מהמקוריתליםרחוקהאוקרובה,אחרתמחילהחופריםהםהאם–לאואם

מאדומוסוויםזריזים,קטניםכמובןשהם,בצעיריםהבחנתםהאם,הקיץבשיא–הרבייהבעונות•

Ghostבאנגליתאותםשמכניםפלאלא.החיוורלצבעהודות crabsרפאיםסרטני'שפירושו'.

,אחרסרטןלראותאפשר,ממשהמיםגבולעל.הזהבחוףהחייםאחריםיצוריםאחריתורו•

לפנימוקדםבבוקראוסערותאחרי.הנזירלסרטניהקרובהממשפחה,בחולהמחופר,כריתונית

.פגריהםאתהגאותקועללמצואאפשר,החולוניםאליושהגיעו

לכאןמושכים,עשוריםכמהלפניכאןשפעלמזחשרידישהם,הזההחוףבמימיהפזוריםסלעים•

.בעיקרחלזונות–ורכיכות,הסלעןכמו,סלעים-סרטני

שלנקבותורקאךהחוףעלראיתיהרבייהעונתבתוםלמשל.קרובותלעתיםלמקוםלחזוררצוי•

בקיפולהמאוכסנותבביציםמתבטאבטןקצריסרטניםאצלהריון)"בהריון"היוהןכיונראה,חולון

"(אילתשלהאלמוגיםשוניות"בספר89'בעמכךעלקראו–החזה-ראשמולאלהבטן

דפני. י, שוב . ע: צילום. וכריתונית בין גרגרי החצץ, סופי-חולון ים, מימין:  בתמונות ,
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מלחהשטחבעברהיה,מהיםמטריםעשרותכמהממרחקהחל,ככולורובו,הצפוניהחוף

מפעלפותחשמהן,מלחלהפיקכדייםלמיאידויבריכותבונחפרוהששיםשבשנות,"(סאבחה)"

גבוההבההמליחותשרמתהמלחהקרקע.(112'עמ,להלןראו)גדולותבריכותמספרעם,המלח

מלוןבתיבניית.היםמכיווןנושבתהרוחכאשר,לחשהאווירבעתמהאוויררטיבותלספוחנוטה

משטחמטריםבכמהמלאכותיתמוגבהת,לחוףסמוךיבשהחגורהלמעשהיצרההכבישיםוסלילת

שלאמאמציםונעשים,מהערבהבמכוניותמובאהצפוניהחוףאתהמרפדהחולרוב.המלחה

.(תחליפיחולהבאתמחיר)כלכליותמסיבותוהןהמיםצלילותעללשמורמהכוונההן,למיםיתפזר

,נעקרהשבעבר',וכו,יפרוקכמומלחהוצמחיאשל,ביתי-חדאוכםשלהטבעיתהצמחייהאת

.מגוריםשכונותהזהבשטחלבנותהכוונהידיעלמאוימותאלהתכניותאך,לחדשבימינומנסים

משלושהנרחבהניקוזאגןשלהגשמיםמיאתואוספתהמלחהאתהחוצהתעלה,הקינטתעלת

משטחהן,בחורףליםהמגיעיםהשיטפונותאתלהסדירכדינחפרה.אילתאתהמקיפיםעברים

שירדוגשמיםמיעימוומביאאדוםהרירכסאתהחוצה,(?יותםנחלאולי)יאתםואדי,ירדן

ובשיאעברונהמלחתלשמנוקזים,ורודדשחורתמנחליוהן,לחוףסמוךלערבהונשפך,במזרח

החוףבקרבתממפעליםשפכיםמיאתהקינטמרכזכןכמו.הקינטלתעלתבחלקםמופניםהשטפון

שלים-מילהתפלתוהמפעלדונליאלהאצותגידולמפעל,הימיתהחקלאותלחקרהלאומיהמכון)

,הסביבהלהגנתמשרדשליםזיהוםלמניעתהתחנהידיעלסדירבאורחמתקייםניטור.(מקורות

העכירותכיהראה(2015)גילדור.חשלמחקרו.אלהמאתריםאורגניתפסולתשלשפכיםלנטר

נעצרת,הקינטתעלתדרךליםונשפכיםאדוםמהרייורדיםסחףעמוסימיםששפכיבעתהנוצרת

לאזור,מערבהמעברעלמגינהובכךנעצרתוהעכירות,המזרחיתהלגונהשבפתחהמזחידיעל

.השוניות

רביםציפוריםלמיניומנוחהעצירהתחנת,הצפרותפארקהוקםהמלחהשלהצפוניבחלקה

מאיןחשוב,ערבהאיוחציסהרהמזרחמדבריותגבולעל,הגיאוגרפימיקומו.אילתדרךהנודדים

לחדשכדי-ובערבהבאילתלנחותחייבותהמדבראתשחצוהציפורים,בעיקרבאביב.כמותו

עוברותהנדידהבעונות.ואסיהאירופהברחביהקינוןאזוריאל,צפונהלנדודימשיכובטרם,כוחות

נודדותציפוריםלמיליארדמיליוןמאותחמשביןהאזורבשמי

אתלתאםחייבים,ל"מחומבקריםמהם,וצפריםמטייליםשלקבוצותאך,חופשיתלפארקהכניסה

כדיומסומנותהנלכדותציפוריםבטיבוע,היתרביןולחזותבביקורםהדרכהלקבלויכולים,בואם

.מסעםדרכיאחרילעקוב

,   ביתי-אוכם חד. שטח מוצף במוצא תעלת הקיֶנט לים במזרח החוף הצפוני: ולמטה מימין, למעלה: בתמונות

דפני. י, צמח. צ: צילום. ציפור נודדת באילת, חזה-כחול



,במיםעמידהמצלמה,צלילהבמסכתלהצטיידנא.ליםכניסהדורשאך,חופיהואהסיור:הערות

נקודותהןהתחנות:זיכרו.במיםבעיפרוןעליהםלכתובשניתןפלסטימחומרדפים–כתיבהחומרי

GPSבעזרתמתוחכמותדרכיםישעליומיקומנואתולזהותלהזדהותכדי.ידנועלהנדוןבתחוםציון

-תתמצלמהלושישמי.לסיורציוןכנקודות,בשטחבולטיםלעצמיםלהיצמדיותרפשוטהשיטהויש

יקלכך.המסוימתלתצפיתהקרובההסביבהאתלצלםכדיבהלהשתמשיכולים,למיםאטומה,ימית

להדגישחשוב.במקוםשראיתםלמהזיכרוןלשמורוכןחוזרותלתצפיותלמקוםלשובעליהם

'וכו,הגליםמצב,בתאורהמשוניכתוצאהמהותייםלהיותיכוליםלתצפיתמתצפיתשהשינויים
כמו,זהבחוף.הרחצהחופייתראתמייצג,דןוהרודסמלונותמול,הצפוניהחוףבחזית,זהחוף•

לסיירברצונכםאם.לנצרכיםראשונהועזרהמקלחות,מצילסוכת–מבנהישהסמוכיםבחופים

.לשחותלהיכןוהמלצותמידעלצורך–המציליםעםקשרתיצרואםתעשוטוב,במים

אחרתוצמחיהדקלים.החוףאתלשמרכדיפעםמדימיובאאשרמחול,חוליחוף:המקוםתיאור•

300-כהנמצאהמצופיםבקו'מ6-10לכדיעדמגיעבגאותהמיםעומק.המיםלקוקרובעדמגיעים

הנמצאליםלהיכנסמומלץ.הציבורילשטחלהתקרבמרוץמסירותלמנועשנועד,מהחוף'מ

מוחלףהוא'מ1-2שלבעומק.בחולהמעורב,דקבחצץמאופייןהחוףקו.המציליםלסוכתבסמיכות

.הקשקשיםימוןבעיקר,עילאייםצמחים,ים-בעשבימכוסהמהחוףיותרהרחוקשבחלקו,רךבחול

חלזונות:שוניםיםיצורישלעקבותלזהותתוכלולחוףהקרוביםהחולמשטחיעל?רואיםמה•

שמשאיר,קרקעי-תתטורףחילזון,(59'עמ)רגל-פושטהואכאןהנפוץהסוג.טבוריתייםממשפחת

תיקחושאם('ים-צווארון'),חולסליליהחולפניעלמוצאים,המתאימותבעונות.הקרקעעלתלמים

עוברים-פגיותיששברובם,הביציםציבוריאתתגלו,למיקרוסקופמתחתותגדילוקטןמדגםמהם

.הביציבנפחכסביבוניםהנעים

שלהחולפלטיהםאלה.פניואלהחולמתוך"נובעים"ה,חולשרוכיהםתגלושבוודאיתופעהעוד•

חסריביןהגבולשעליצוריםלקבוצתיחידנציג,(53'עמ)צהובמיתרן–במינהמיוחדתחיה

כותבגםאבל,תאמינולא.אנחנוקרי,החולייתניםהתפתחושמהם,המיתרבעלילבין,החוליות

,חולשלענקיתכמותלהוציאיש,מרבצםאותםלשלוףכדי.לראותםמעולםזכהלאאלהשורות

-אפשרשבסופומסולסלקו-בעקבותיוניכרבמינומיוחדדג.זאתעשוהראשוניםאילתיםוחוקרים

שצולם,ורכיכותדגיםטורף,קרקעי-תתצלופחמין,המשוישנחשנוןהאתולצלםלגלות–תמידלא

.נעיםלא,נושךהוא,כאןלחפורתנסואל.(68'עמ)כאן

ממשפחת,ובינתן,בוריהערביבשמוהידוע,קיפוןההםבסיורשתראו,"רגילים"יותר,אחריםדגים•

הואלכאןטיפוסי,אחרדג.טרףושולפים,בחולמחטטיםשניהם,מיניםמכמהאחד,מוליתיים

כאןהחייםלדגיםנוספההאחרונהבשנה.נהדריםהסוואהבצבעיהמצטיין,(64'עמ)שפריר

.(57'עמ)ארסיתשפמית

לא.פעמיםוכמהכמהכאןוצילמתישראיתי,החקייןהתמנוןאתנזכירלאאםחובתנוכדינצאלא•

הואוממנה,מ"סכמהעלעולהאינושקוטרה,בחולבמחילהחיהוא.האלמוגיםבחופיאותומצאתי

מחקההוא.בחקיינותוידועהוא.בהםמצוידשהואהזרועותשמונהעדאואחתאתמוציא

ראו)ועודזהרון,יםנחשי,סוליתכמו,יצוריםשלקטנהלאשורהובזחילתובשחייתו,בהתנהגותו

.חולקאיןהזההיצורשליופיועלאך,והמחקההמחוקהביןהדמיוןעללהתווכחאפשר.(69'עמ

,ביםתמידשהיו,ירודיםצמחיםשהןהאצותלעומת,פרחיםשלהםעילאייםצמחיםהםים-עשבי•

היחידהים-עשב.החמיםבימיםנרחביםאזוריםומכסיםלמדימאוחרתבתקופהליםירדוהים-עשבי

למרות,מטריםחמישיםועד'מ2-3מעומקרדודבעומקגדל,(60'עמ)הקשקשיםימון,באילת

בהנחה.צלילהציודללאבולסיירקשה,מטרים30עד8שלבעומקיםנרחביםשטחיםמכסהשהוא

מעונייניםאתם,זאתבכלאם.מוגבלתהיםלעשבישלכםההתקרבותיכולת,משנרקליםשהנכם

ולהשרותוקטןענףלקטוףדי,הימוןוגבעוליעליעלהשוכניםקטניםיצוריםשלהרבבמספרלהיווכח

דמויהואשלפעמים,שלדבעליתאיים-חדיצורים,חוריריותעשרותלגלותכדי,מתוקיםמיםעםבכלי

חיות.הימוןגבעוליעלכרוכותרבותחוטיותאצותגם.(71'עמ)משונותצורותשלהםומינים,מטבע

הגדולותמחיותכמה.והענפיםהעליםבסבךמחסהמוצאיםודיונוניםסרטנים,דגיםכמויותרגדולות

הכללישצבעו,(68'עמ)קוצים-שונהשחורן–עיקרייםמיניםמשניים-קיפודיהםכאןשתפגשויותר

הואהשני.(מפניוהישמרו)ארסיותכמחטיםוחדיםודקיקיםוקהיםעבים–קוציםסוגישניולו,שחור

הים-ומלפפוניהקטיפן,שניהם.(15'עמ)ומגווןשונהוצבעוקצריםקוציםבעלשהואאילתיקטיפן

גדלים-עשבשלנוסףמין.הימוןבעליעצמםאתמסווים,הימוןגבעוליביןהמסתתריםהשחורים

.ישראלבשטחאותותמצאואםמענייןזהיהיה.(60'עמ)עורקית-חדרקקית,בעקבה

110 התוכןלעמודחזרה
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כתרגיל.הצפוניבחוףהיםעשבבמדשאותשצילמנוחוליותוחסריאלמוגים,דגיםמיניכמה

בסביבהמשתלביםהםואיךבהםהמיוחדמהוהסבירולזהותםנסו:"מדריך"באותםתמצאו

.זאת

?מיהו, הזה שלוש פינות" דג קופסה"ל דג שוניתי שמוצאים אצלנו רק בחוף הצפוני

רשת שהסתבכה "אצה שנראית כמו ? מדוע–" אבוקן"אלמוג שנקרא אלמוג גושי שנראה כמו חלוק אבן גדול

? מה לא רגיל בו: האלמוג גלילן כתום?מיהו–כמו פיטרה אך צמוד לסלע ?מה שמו–הנחבא אל הכלים, אלמוג דק

שתחילה היא נקבה ואחר כך זכר, זוגתושם הדג הוא נרדף לזהב וזהו הזכר שבשמו קרויה המשפחה כולה, דקר



המיםמגופיאחדשהוא,אילתבמפרץ.הים-במיועיקריחיונימרכיבהואבישולמלח

.(מיםליטרלכלמלחגרם40)4%-כמהווההואבעולםהמלוחיםלאוקיינוסהמחוברים

.האנושיתהתרבותראשיתמאזהתקיימהמהיםוהפקתוקדםבימימבוקשמאדהיהמלח

מהיבשהמתוקיםמיםמקורותוהעדרנמוכהמעננותהנובעהרבוהאיודהגבוההמלחריכוז

שנועדויבושמשטחימצאנועקבהבחוף.אילתבחוףהמלחהפקתתעשייתלטובתמשחקים

הםהתיכוניהיםבחוףבעתליתלהםשקדמואלהכמו,באילתהמלחמפעלי.מלחלהפקת

בלאוהמצומצםמהשטחשנגרעבשטחאידויבבריכותשימושהואבאליההקוץ,מאדיעילים

.באילתהציבורלרשותהעומדהכי

.החוףבצפוןעפרבבריכותהמיםאתהמרכזותבמשאבות,העליוניםמהמיםנשאביםים-מי

לשם,עברונהבמליחתאיודבריכותנוספויותרמאוחראך,עצמובחוףהבריכותרקהיו,בעבר

,הצפוניבחוףיותרהנמוכותלבריכותמוזרמתמעלההתמלחתהאיודובתוםהיםמימגיעים

.למכירהואריזתוניקויולקראת"נקצר"והמלחשוקעשם

ים וחקלאות ימית-מחצבי-מליחת אילת :  4סיור צפייה 

הבטיחומחצביםאילולהזכיר
–כמובן,מלח?מהיםלהפיק

4.2%שיאמליחותבעלהים
שלשפע–דגים.היםבמימלח

המאפשרוחום,עונתייםדגים

שיאבמהירותדגיםגידול

אפילו.אחרותלארצותבהשוואה
מן–דגיםלשימורמפעליסדו

באותוכמעטלפעולוחדלשנוסד

שרדועקבהבחוף,אגב.עשור

הכריתתחוםשטוחותבריכות

לצרכיםמלחלהפקתשנועדו

.דגיםושימורביתיים
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,בדגהעשיריםהתגלה:והנהגתםהתושביםביןאופוריהשררהאילתשלהראשוניםבימיה
שהייתהאלא.וקונכיותאלמוגים,דגים–נפשךכאוותמהםודוגלמיםהכנס–שרציתמהכל

-היוהסיבות.הכרלבליירדוהדגהכמויות.להכזיבהיםהחלשלוש-שנתייםבתוך:אשליהזו

לאאחדטבעמשאב.אקלימייםובשינוייםהיםבזיהום,היתרבדייגהקשורותסביבתיותבעיות

בהםגבוהמלחלריכוזשאחראי,סוף-יםמימישלהגבוהוהאידוי,הקרינהוהואדיונוצל

שלבבריכותהמלחייצוריעילות:התוצאה.(לאוקיינוסיםהקשוריםהמיםגופיביןשיא,4.2%)

,הדונליאלה,"ירוקית"אצהלגידולנוצלושיא-קרינתואותהמלח-יתראותואך,המלחחברת

(Dunaliella bardawil)חומר,קרוטןביתאשלהגבוההריכוזבשל,כתומהבעצםשהיא

בויתה,סינישבצפוןהתיכוןהיםבחוףברדווילבלגונתשנמצאההאצה.סרטןבמניעתהיעיל
.הצפוניבחוףNBT,יפאניתשבבעלותבמפעלבאילתימיתחקלאותשלייחודיענףומשמשת

המלחבמפעלמלחמצבור:למטה.בעקבהמלחלהפקתים-מיייבושמשטחי:למעלה:בתמונות
חן.מ,דפני.י:תצלומים.באילתהצפוניהחוףמוצרי–כתוםקרוטןטעונותהדונליאלהואצותבאילת



אך יותר צמח מצמחים–חיות לכל דבר : אלמוגים
מכיליםהאלמוגיםמינירובאלהלתכונותבנוסףאך.חייםכבעליהאלמוגיםעלדיברנוכאןעד

שתופניותה,המילימטראלפיתשלהגודלבסדר,תאיות-חדאצות-צמחיםמיליוניגופםבחללי

ודאותאין.האלמוגשלגופוחלליבתוךגםפוטוסינתזהשמקיימות,(בלעז,זואוקסנתלות)

קדוםשבשלבמשעריםאך,והצמחהאלמוגבין(החייםשיתוף)סימביוזההמקורמהבשאלה

העיכולתהליךאתושרדוהאלמוגיםשלהעיכוללחלל,מהפלנקטוןכחלק,אצותנשאבו,כלשהו
החמצן–הפוטוסינתזהותוצריבפניםהאצותנותרומתאימותמוטציותובעקבות,האלמוגשל

הפסולתתוצריאתהאלמוגלהםמספקכתמורהואילו,האלמוגלכלכלתמועברים–והסוכרים

עוברשלוהאריוחלק,המזוןלייצורהאצהידיעלשממוחזרים,חמצני-הדווהפחמן,החנקן–שלו

המופקהגיראתלייצרומאפשרהאלמוגיםאתחלקיתמפרנסהאצותעםהקשר.האלמוגיםאל

בתחוםנמצאשהאלמוגבתנאיוזאת,האצותשמספקותהאנרגיהבאמצעות,היםשבמימסידן

,שוניתבונינקראיםזהממקורגירהמייצריםאלמוגים.לחוףסמוךכלומר,היםשלהמואר

ידיעלשנעשהמניתוח.הטרופיהאזורשלהרדודבתחוםרקאךמצויותאלהאלמוגיםושוניות
האלמוגיםמושבתאו–האלמוגבתוךהאצותנפח–הצמחיהחומרכיהתבררימייםאקולוגים

מסוגלותהשתופניותהאצות.חייםמבעלצמחיותר:כלומר,החיהחומרעלעולה,זהלצורך

מסוגלות,הסביבתייםבתנאיםהרעהכשיש.האלמוגשללגופומחוץגםכפלנקטוןלהתקיים

.ולמותלהתנוון,לחילופיןאו,הסובביםהמיםאלהאלמוגעםהקשראתלנתקהאצות

צבעאתמשקףהמקריםברובהאצותעםהשיתופיהקשראתהמקימיםאלמוגיםשלצבעם
-לגורמתהאצותבריחתאותמותת.(נוספיםצבעניםישלחלקכיאם)חום-צהוב-ירוק–האצות

.(13'עמ)'הלבנה'

שוניות אום רשרש. 5סיור צפייה 

רשרש-התחנות בסיור בחוף אום•
מיקום התחנות מסומן במספרים במפת הצילום המצורפת•

'   חרירן'האלמוג הענק :  1תחנה  •

סלע החוף הנטוי והמדרון האחורי:  2תחנה  •

.  'בטונדות'ה:  3תחנה  •

האלמוג הכרובי ההפוך :  4תחנה  •

הים-השושנון ושושנת:  5תחנה  •

הענקים של שונית אום רשרש:  6תחנה  •

הלגונה החופית של שונית אום רשרש:  7תחנה  •

תחום הכרית בעת השפל: 8תחנה  •
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מיקוםאתמצייניםבהיריםכתמים.Oדרומיממזחהציוןנקודות.רשרש-אוםחוףשלאווירתצלוםמפת:בתמונה

נפרדתחוםהיא8'מסהתחנה.בשחייההמוצאלנקודתחוזרהמסלול.7-1תחנותשלהמשוערוהמיקוםהשונית

..ימית-התתהמסעדהמול,מהיתר
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רשרש -הלגונה של אום. 5סיור צפייה 

אטרקטיביבאמתמשהונראהלאראשוןבמבט,רדודקטעמשתרעהשוניתלביןהסלעיהחוףבין

,ָלגּוָנהזוהי.בשוניתיותרהעשיריםלחלקיםבדרכומעליהעוברהצוללאו"משנרקל"וה,שם

ולעמודלעצוראפשרשםלהיאחזיכוליםאלמוגיםמעט.קטנותאבניםובחלקה,חולמכוסהבחלקה

ותמיד,ללגונההאופיינייםחייםובעליצמחיםולגלות,השפלבעתבעיקר,הרדודההיםקרקעעל

שלהתבלותתוצרהואשבושהחול,שוניתבקרבת,חולישטחהיאהלגונה,בעיקרון.הפתעותיש
,(Diadema)נזריתשלענקיותצפופותלהקותבעיקר,השחוריםהיםקיפודיהםסוכניה.השונית

אתמפיקיםהםשמהם,הסלעומשטחיהשוניתשוליאתותוקפיםבשטחמתפזריםהםשבלילה

יכוליםשבשיניהםנפוחיותותוכינוניםכמוודגים,השוניתבסלעמכרסמיםגםאךהצמחיהחומר

הרקמותמכרסוםניזוניםחוליותוחסרידגיםמינימעטולאפרפרוןדגי.גירלאבקהסלעאתלהפוך

אחרילעתים,המרוסקהגיראתפולטיםוהם,השוניתעלשגדלותוהאצותהאלמוגיםשלהחיות

נוהגיםמהםוכמה,התנועהאתמהםחלקעלמקשההחול.שלהםהעיכולמערכתאתשעבר

ויש,היםלמלפפוני.משאיריםשהםהעקבותפיעללזהותאפשראלהאת.בתוכוולנועלהתחפר
אתמנקההם–חשובתפקידישהחולבעומקהנחבאמיתרןוללאיצטלנים,כאןמיניםוכמהכמה

.ריקהואכאילושנראהבמהמעטהלאפעילותיש,בקיצור.בושנותר,אורגנימחומרהחול

של,שטוחיםים-קיפודישהם,מטבעוניםשלעקבותיהםעליצביעבוודאיהוא,עימכםמדריךאם

סרטיאתלראותאפשרושםפה.שלוהביתקונכייתעלים-שושנותשנושא,הגדולהנזירהסרטן

,סנטימטריםכמהאלאשאינוהחולעומקבגלל.המיתרןשלהעמוקהממאורתוהמופרשיםהחול

אתכאןתמצאו,הסלעקירבתבשל.יותרהחולייםהצפונייםבחופיםבעיקרתראוהמיתרןאת

נרתיקניותתולעים,ים-סוסונילעתיםעליהםהמאכסניםושבריהםואלמוגיםהזורחהשושנתן

חזהסנפיריקוציבעזרתהחולעלזחילתהבעתשניכרתמרתיעהאבנוניתרואיםהחולעל.ועוד

העקבותאחרילעקובנוהגואנילמדיברורהזחילתםעקבות.אצבעותמעיןהמשמשיםמופרדים

,אלמוגיםושברילחלוקיםנושקהחולשבהםמקומותבאותם.נתוןברגענמצאיםהםבולמקום
סנפירייש–מביניהםלראשון–או,לרובמוסוויםשניהם,אבנוןהואתשדיעקרבןלעתיםמוצאים

צבעיםצירוף.הפחדהאוהרתעהצבעיבתורפורשהואאותם,ולבןאדום,צהוב–צבעונייםחזה

וקצרתממנוקטנה,הזהרוןשלקרובתוגםהיא,משפחהמאותה,זהורית.אבנוניתלגםישמרתיע

.סנפירים

,המיתולוגיהסוסשםעל,דרקוניפגאסדגישלזוגלמצואנדירזהאין,החולעלהזוחליםבין

אתיופיהמלכתשלבתה,היפהפיהאנדרומדהאתלהצילבבואו,פרסאוסעליושרכב,פגאסוס

לסלעישנקשרההיםבבנותהתגרתה,(66'עמ)הדיבוראתעליהשהרחבנו,קסיופיאה,השחצנית

והמדוזההדגשלבשמםאותםהנציחוהיםמדעי.נחשיםששערה,איומהמדוזהלפייסכדייפו

הונצחוהמדוזהשלשמותיהשני)אנדרומדהקסיופיאההמדעיבשםונקראת,הרךהחולעלהנחה

מפחידמשהולראותמצפהאתהעלשמדבר,הדגשלהיומרניהשםלמרות.(הכוכביםבמפתגם
אל–בידבולאחוזבקלותשאפשרהמוגזםהמיתולוגימהדימויהרחק,וזחלניאיטייצורבעצםהוא

הם–הפגאסיםזוגההסוואהוצבעי,האיטיתלתנועתםהודות.לטובתו,זאתלעשותתתפתונא

כי,כאןתמידהם.הבהירהחולרקעעלבהםלהבחיןשמתקשהממיבקלותחומק–בזוגותתמיד

המיתולוגילדימוימעבר.מינםבניממתחריםבעיקר,בקנאותמחייתםתחוםעלשומריםהם

ונותנתהקרקעעלנחהזו,צפותאוששוחותרגילותלמדוזותבניגוד,קסיופיאה,ממדוזותוהדחייה

סימביוזה.הפוטוסינתזהאתלקיים,לשמשמלאהחשיפהגופהאתהגודשותתאיות-חדלאצות

אתלהןמספקתכתמורהוהיא,אותהמזיןהאצותידיעלהמיוצרהמזון.אותהמפרנסתזאת
תורמתגםהיאבכך.לפוטוסינתזה,להןשדרושהגלםחומר–נשימתהפסולת,חמצני-הדוהפחמן

.קלהצריבתה,כןעליתר.מיקוםומחליפהקצרלמשחהיוצאתהיאפעםמדי.לסביבתה

Pegasus))פגאסדגישלזוג,מימין:בתמונות draconis,רשרש-אוםשלהלגונהקרקעעללאיטםהמטיילים.

Dardanus))נזירסרטן,באמצע. tinctorקסיופיאהההפוכההמדוזה–משמאל.קונכיתועלים-שושנתהנושא.
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הביציםומטלנקבהרפואידיונוןוכןגדולהבקבוצה,נזריתהים-וקיפודישושנתן,עקרבן,ים-סוסון:בתמונות

דפני.י:צילום.שלה

בכרסוםשמקורוחול)לגונריחולשלצרהרצועהמשתרעת,ככללוהשוניתהכריתתחוםבין

עקבותומשאיריתגביועלנעיםאובחולמתחפריםשהםאו,כאןהחייםבעלי(מהשוניתגיר

מטלשאתולדיונון,דוקרנייםים-קיפודישלהרבלמספרםלבשימו.(בהמשךנדברעליהם)

.לגלותחובהאבניםמתחתאובכוכיםמטילהשהנקבההביצים
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השטוחהשבתחתיתםהיא,מתכתאועץמשטחימהלגונהמסלקיםשאיננולכךהסיבותאחת

מתחיליםשבהן,הביצים.הצחורותביציהן'מחרוזות'אתדיונוןהנקבותמטילות,והמוגנת

זעיריםדיונוניםעשרותמהןבוקעיםהמתאיםוברגע,שקופותהופכותלהתפתחהעוברים

.במיםהמתפזרים

(המשך)רשרש -הלגונה של אום. 5סיור צפייה 



'חברת החשמל'חוף . 6סיור צפייה 

ֲֲ?כאןנראהמה
ימוןבמדשאתמכוסהולעתיםחולילהיותהופך'מ1לעומקעדאבןוחלוקיבחצץמרופדזהחוף

אתמצאנומהםבאחדמערה-שבסדקבלטיםכמה.המפרץבראשהנפוץהיםעשב,הקשקשים

מהחוף'מ200במרחק.אטול-מיקרושלצורהישולאחר,הראשונההאילתיתסליליתהמושבת

לעמודיםשנצמדואבן-אלמוגיגם.ריפיונאיםלאלמוגיםנוחמצעהמהוויםברזלעמודיהוצבו

.אחריםאלמוגיםודגילמיניהםשפתונים,שונית,פזיתבהם,דגיםמינילשרותויעדמחסהמהווים

מקלטמהוויםהצבאיהנמלגדרלאורךשוניםבצבעיםענקייםסלעיםגלי.לשםלהגיעמאדכדאי

.שםמשעמםולא,גדולותדגיגיםללהקות

58'בעמלתמונההשוו)מוחןמהסוגאלמוגיםמושבתשהוא'מיקרואטול'לימיןמשמאללמעלה:בתמונות

קיפודיפעילות.לכןקודםשניםשלושצולםשם,שכורסמה'קרחת'המקיפה,באילתהאלמוגיםשוניותבספר

.היםלפניועדהיםמקרקעמתכתעמודי.המושבהשלהמרכזיהחלקשלניכרתלבליהגרמהאזשנראוהים
:דפני.י:צילומים.אילתיתסלילניתמושבתנמצאהשבווהסדקמרשיםבלט–מימיןתחתונהבשונה
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(המשך)' חברת החשמל'חוף 

קולורני  . א: צילום. באותו חוף' מ20בחוף חברת החשמל ובעומק , סלילנית אילתית באתרה: בתמונות

:  לווין. ומ
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מצפוןשגובל,המגודרהרחצהלחוףשהוענק'מסחרי'שםבעצםהואהדקלחוףהשם

שניבין,דומהחוףמהווים'מ600-כביחד,החוףקטעישנילמעשה.'החשמלחברתחוף'ב
שקטעים,אילתנמל,האזרחיהנמלו,רשרשאוםלחוףהסמוךהצבאיהנמל–הנמלים

ששני,הזהבחוףיש.האזרחיהנמלשלעתידיתלהתפשטותכרזרבהאליוסופחומהחוף

.ושייטסירותלמעגןשהוקצהקטןלקטעפרט,וצלילה,שנירקוללשחייתחופשייםחלקיו

.'החשמלחברתחוף'כהצבאיהנמלבגדרהגובליותרהצפונילקטעכאןנתייחס,לפיכך

למכוןמשולבתכוח-תחנתשלשלדלאחרונהעדניצבהצפוניהקטעשמולהחוףעל

בשל,בעולםהכוחתחנותכרוב.1970-1980-הבשנותכאןופעלהשהוקמה,מיםהתפלת

יותרשזוליםים-ומי,חשמל(גנרטורים)המחולליםטורבינותאתלצנןבמיםהחיוניהצורך

יצירתביןשילוב.גבוההממליחותוסבלו,להחרידיקריםתמידהיושבאילתבארותממי

לשתייהראוייםלמיולהתפילםלחממם,מלחדלימיםמהםלזקקהקירורמיוניצולחשמל

,זרחיןבשיטתים-מיהתפלתמפעלמקוםבקרבתפעלבמקביל,אגב.לעירחיוניצורךהיה

מיםשמוהלתזו,בימינושפועלת'ההפוכהאוסמוזה'הבשיטתיותרמאוחרשהוחלפה

במתקןהים-מיאתשאבההכוחתחנת-לעניינינו.הערבהמבארותתהוםבמימזוקקים

,זהבאתרהחשמלייצורמשחדל,שכיום,הקטעיםשניביןהגבולשעלמגודרשאיבה

הקשיםהמטרדיםאחד.העירשלהצפונישבחוףהמלחלמפעלים-מילהזרמתמשמש

,בצנרת(אבנית)סידןשקיעתהיא,ים-במיהמשתמשיםבאלהבעיקר,כוח-בתחנותביותר

עםהתמלחתמיכשאת,שוניםכימייםוחומריםבחומצותמשתמשים,בהלהילחםוכדי

טמפרטורותנמדדו,התמלחתמישלהיציאהבפתח.ליםמזרימיםהדטרגנטיםשאריות

אתמנעההגבוהההמליחות.מלחלליטר'גר4.6%-שלומליחותצלסיוסמעלות38של

'מ10שללעומק"זחלה"ש,חמהתמלחתשלתחתיזרםונוצר,החמיםהמיםציפת
,אלהשורותכותב.(93'בעמגםראו)."הליני-תרמוזיהום"לוגרמה,המשופעתבקרקעית

בחוףהתכופיםהזיהומיםבשלימייםחייםבעלישלהמיניםמגווןאת70-הבשנותשחקר
החופיםמכלמזוהםהכיהיהזהשאתרמצא,ובכימיקליםבביוב,בשמניםזיהום–אילת

החמיםהמיםמיציאתשנפלטוכימייםחומריםהואהמזהםוהגורםהסיבהוכי,באילת

,זהאזורשוקםהמפעלנסגרמאז.זהבספר(93'בעממתואריםהמחקרפירוט)במפעל

.והקיץהאביבבעונותבומבקריםשרבים,מוסדרלארחצהלחוףשהפך

בשלדעיוותיםשלבהיקפונדירממצאבשל"כותרות"לזהאתרחזר70-השנותבסוף

הראואילתיקטיפןמהסוגהיםקיפודימכלל66%כדיעד,זהבחוףשנתגלוים-קיפודי

ואין.(131'בעממפורטזהמחקר)אלהבדטרגנטיםשימושבשל,ומעוותתמוגזמתגדילה
תולעים70-הבשנותנמצאוזהבחוף(knollsבאנגלית(בלטיםהבאחדבסדק:טובבלירע

שתוארו,הללוהתולעים.אלמוגיםלמושבותרבותמבחינותהדומה,מושבתישלדהבונות

Filogranella)אילתיתסלילניתבשםנקראיםלראשונהמכאן elatensis).שניםכמה

,אולם.אלהסלילניותשל'שוניתמיני''מ20בעומקצולליםידיעלצולמהיותרמאוחר

ההודיהאוקיינוסרחביבכלאך.שניתנמצאהולאהמושבהנעלמהוצילומהלמציאתהסמוך

צלמו.אותםותמצאומזלכםישחקאולי.תולעיםשלזהמיןנמצאאתריםבעשרות,והקט

.ושבריריעדיןכהביצורמפגיעההיזהרואך,ודווחו



חוף הדקל. 7סיור צפייה 
אתרגםמשמשהואאך,חופשיתאליושהכניסה,מגודררחצהחוףכאמורהוא'הדקלחוף'

,הזהבחוףיש."החשמלחברתחוף"במדרוםשגובל,ובידורמוסיקהמופעי,תרבותאירועי

.הצלהשרותיהעדרבשל,רחצהכחוףמוגדראיננואך,ומקלחותמזנון,חוףשרותי
–החוףחתך.לסיורוצאווסנפיריםבמסכההצטיידו.בשחייהלצפייהבהחלטראויעצמוהחוף

למיםוהמעברהכריתבתחוםממשאחריםחוףלקטעישדומהמראה–הבאהבתמונההמופיע

.בותזלזלואל.שוניתושברימעטותאלמוגיםמושבות,אבןחלוקישלחוףהואעמוקיםהיותר

ודגיםעקרבן,אבנוןכמוקרקעודגי,דיונונים,תמנוניםוצילמנוראינוכאןשערכנובתצפיות

יםמקיפודיהיזהרו),ברגלעובריםכללשבדרך,החוףשלזהקטעאתשתחצואחרי.אחרים

במרווחים,שממנו,חולילחוףאלחדבמעברתגיעו,ברגליםהחותכותוצדפות,נזריתכמו

מכסהכאןשהחולמעדיםאלהכל.מרשימיםמהםשכמהשוניתבלטימהקרקענישאיםניכרים

לנבכיוהצצההקפהמצדיקכזהבלטכל.האלמוגיםבלטימחובריםשאליהסלעשכבת

מרשימיםדיגושאלמוגילראותאשפר,נחשףהסלעמצעבהםמקומותבאותם.הסדקים

וחסרילסלעהצמוד,ישיבחילזון,ענקצינורילראותאפשר(בתמונה)ביניהם.בשלמותם

דקיקיםקוריםשבאמצעות,עכבישהמזכירהתזונהדרךלצינורי.תולעתכמיןאותויזהוהניסיון

אתומעכלפיואלמכנסםהואשעותלכמהשאחת,צףפלנקטוןולוכדיםלמיםמפריששהוא

.שנלכדהמזון

עקבותלזהותתוכלו,בבוקרמוקדםתגיעואם.החולמשטחיכשמתחתכם,החוףלאורךשחו
עובריםודגים,בחולשמסתתר,לטאנון–להתחפרהנוהגיםקרקעיים-תתחייםבעלישל

לובניהאומטבעוןשלרחביםתלמיםאועקרבניםואבנוניותשלזחילהעקבות;ידועלניצודים

חדיםשקוציו.מאדקוצניהיאהאחרוןהים-קיפוד."(ים-עכברי"בשםכמהידיעלשמכונה)

התחתוןבחלקוקוציו."בחולחתירה"שלהואבכךלהבחיןתצליחואם,חייואורחאך,ודוקרנים

בחוללחתורלוהמאפשרתבקשתורקאךלנועהמסוגליםמשוטיםבצורתרחביםהםהגוףשל

.בתוכויחסיתבמהירותולנוע

של"טבעשמורת"הוא,פותחשטרםהנמלשטחעםהמתמזגהחוףשלהדרומיהחלק

שלשיחיותבעיקראלמוגיםמושבותובה.אליההמגיעיםמיעוטבשליחסיתפגועיםלאאלמוגים

.ניכרבמגווןשיטיתאלמוגי

.עליהםממליציםשצולליםימיים-תתקניוניםושניאלמוגיםשלבלטיםעשרות'מ10-30בעומק

הדרכהבקשו,לשםלצלולכדי.אלמוגיםמושבותמכוסותגדותיהםאך,חולייםהקניונים

.הסמוכיםהצלילהממועדון
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החילזוןשלענקיתמושבה,מימין.גושאלמוגישלמבודדותומושבותנוףמראות,משמאל:בתמונות
Dendropoma)ענקצינורי maxima)י:צילום.מתבלטיםגושאלמוגישלריכוזיםאךשיחיותמיעוטן.

.דפני



שנפגעובשוניותאלמוגיםבשתילתמחקר
,חשובמחקרחיפהואוניברסיטתואגמיםימיםלחקרמהמכוןחוקריםידיעלנערךזהבחוף

ופגיעהטריפה,גליםסערותכמו,טבעפגעיידיעלשנפגעושוניותשיקוםשלחדשניתבטכניקה

,הצפוניבחוףהחלשפיתוחה,זובטכניקה.אלמוגיםשלמימי-תתייעורידיעל,אדםבידי

באמצעותסומרושנשברוממושבות,קטניםשיחאלמוגי"שברוני"נאספו,אלמוגיםבמדגרת

.ורבייתםשרידותם,גידולםאחרימעקבונערך,קיימיםשוניתלמשטחיסומרו,פלסטיקמסמרי

במדגרתשהוכנושברונים500-מלמעלהנשתלו',מ8-13בעומקהדקלבחוףשנערךבמחקר

מטריפההתמותהאחוזי-שרידותםעלשנתי-דומעקבונערך,שנחשפובלטיםעל,האלמוגים

בהשוואה,ימיותותולעיםצדפות,סרטנים-האלמוגיםבמלוויואכלוסם,אחריםונזקים

מרשיםשיקוםהראוהמחקרתוצאות.לביקורתששימשודומיםמבלטיםאלמוגיםלאוכלוסיות

לראשונהשפותח,אלמוגיםשלמימי-תתייעור.באלמוגיםהמאוכלסהשטחבאחוזוהכפלה
.אדםבידימפגיעהוהןטבעמפגעיהן–שנפגעושוניותלשיקוםיעילאמצעימהווה,בישראל

שוניותנפגעיםשם,הקריבייםוהאייםהרחוקבמזרחטבעבאתרימיושמתכברזוטכניקה

לעומקצולליםהנכםאם.מסחרלמטרותאלמוגיםוקטיפתגליםסערותידיעלתכופותאלמוגים

לפחותשניםכמהאחרישכן,לזהותםתצליחואםספק.אלהאלמוגיםאחרילחפשתוכלו,זה

.טבעיבאורחשגדלואחיהםכמומתפקדיםוהם,המשוקמתבשוניתהתמזגומהנשתלים50%

פנאומטימקדח,משמאל:למטה.אלמוגיםשתילתבאמצעותריפוישעבראלמוגיםבלט:למעלה,בתמונות

-הורושובסקי.י:צילום.האלמוגיםבמשתלתאלמוגיםשברונירפאות,מימין.השתליםלנעיצתחוריםלקדיחת

.דפני.י,טל.א,פרידמן

חוף הדקל. 7המשך סיור צפייה 
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בחוף הדקל. 7ועוד משהו בצפייה 

'עמראו)פגיעהנזקילחדשאלמוגיםבשתילתניסוייםנעשושם,הדקלבחוףקטןבלט:למעלה,בתמונות

הקוציםבסיסישלהגדלה,הקטנהבתמונה.ושלדו,החולפניעלהחילובניההים-קיפוד:באמצע.(קודם
לטאנון:למטה.'בחוללחתור'כלומר,התנועההכיווןבקשתרקלנועהלובניהלקוציהמאפשריםהייחודיים

דפני.י:צילום.סיכןדגשבלעלאחרמידטורףדג–

120 חזרה לעמוד התוכן



"ריף הדולפינים.  "8סיור צפייה 

שנמסר,חוףקטעהואהדולפיניםריףאותומכניםשהמקומייםכפיאו,הדולפיניםחוף

החוף.משמעותיתלהנחהזוכיםאילתתושביכאשר,בתשלוםהיאאליווהכניסהלזכיינים

רחבהוגדרה,לרחצהשטחביןמחולקת,בלטיםמספרעם,רדודהלגונהמעיןשהוא

נולדוכברמהםכמה)רובפיעלמיובאים,דולפיניםמגדליםשבההיםמצדאותוהמקיפה

במקום.ומפרציוסוף-במיםהחיהדולפיןשלהמקומיהזןעלנמניםאינםאך,(במקום

לגבייתרונותכבעלתעצמהאתהוכיחהשכבר,דולפיניםעםשחייהשלפעילותמתנהלת

אך,שונותופסיכולוגיותמוטוריותמבעיותסובליםאושסבלו-,בעיקרוילדים–אנשים

בתחוםנישאר,בהםלעסוקמתיימריםשאנוהנושאיםבתחוםאיננוהאחרוןוהנושאמאחר

.ימי-הביולוגי

ובעיקר-המקוםהיושבעברלמרות,רבותמבטיחאיננולמתרחציםהפתוחהתחום

הניקויבשל,לאחרונה,ימיוצומחבחיעשיר-הרחצהתחוםאתהמקיפותהרשתות

היצוריםמאדפחתו,הרחצהתחוםאתהמקיףהרשתותמגדרהיםצמדתשלהאינטנסיבי

.הרשתותעלהחיים

:מיוחדבאופןמענייניםמרכיביםשניבשלזהבאתרצפייהעלממליץאני,זאתבכל

שעליו,חרירןהפוליפיםקטןמהאלמוגבעיקרושבנוי,צףשלט-בדגלוןהמסומן,גדוללאבלט

Christmasהואהלועזיששמה,ענקסליליתמהמיןתולעיםשלרבותעשרות worm.

,גירעשוינרתיקלעצמהבונה,האלמוגשלהחיצונימשטחועלהישיבהזותולעת,ואכן

סליל,תוכיח(למטה)המצורפתוהתמונהצבעיםמגווןהוא.האלמוגידיעלומוקףשנעוץ

פרטיםשניואין,וחוםורוד,כחול,לבן,צהובצבעוניהוא,כזימיםגםהמשמש,בחניניםה

להיצמדאולהתיישבקורץשלעתים,הזההבלט.בצבעיהםזהיםשהםזהלצדזההשוכנים

היםקיפודי.גוףאוידלמגענעימיםלאשקוציו,נזריתמהסוגים-בקיפודילרובמכוסהאליו

היצוריםוברקמתבאצותמכרסמיםהםששם,מאלמוגיםהחשוףהעליוןבחלקומתרכזים

בלטיםישזהבלטסביב.הנייחים

,סיכןכמוקרקעודגי,אלמוגיםדגיוגם,צבעונייםאלמוגיםשלמגווןהמציגים,יותרקטנים

שמוצאםדגיםשגידלו,הדגיםחוותהמפרץבראשהיושבהבתקופה.אילתיוסרגוסחוחן

שהתחמקו',תרבותפליטי'(זהובספרוס)דניסדגיהמגודרלשטחהגיעו,התיכוןבים

.מטורפיםומחסהמזוןכאןוחיפשו,מכלוביהם

התראהשלטועליו,מגומיצףמעקהבמעיןשמוקף,שוניתשלקטןקטעהואנוסףמרכיב

שאינובשטח,כאן.(?זוכרים,ים-קיפודי)המתרחציםבטיחותמטעמי,לתוכוכניסהמפני

מהןאחתכלשגודלטרידקנההמדעיששמם,ענקצדפותמשגשגות,ר"מ30עלעולה

מעניין.ממטרליותרכזאתצדפהשלגודלהמגיעההשקטבאוקיינוס)מ"ס30-ללהגיעעשוי

השםאתלהםהצמידוואףמפניהןחוששיםהפניניםשוליהיושבעבר,אלהשצדפות

Killerהמפחיד clamsשלהןשהגלימהבכךידועותהן.עווןמכלחפותצדפותהכלבסךהן,

,מיקרוסקופיותאצותשלרבבותמכילות,העבההשלדאתחוץכלפישבונהעורקיפולאותו

צורתשלהסטה-גנטישינויעברוהם.האבןאלמוגיעםשיתוףביחסישחיסוגמאותו

אתלקייםלהםשמאפשרמה,האורלעבר,מעלהכלפינוטהשפתחהכך,הקונכייה

רקלאאך.אחרמזוןסוגיעללחלוטיןשוויתרה,הצדפהאתשמפרנסתהפוטוסינתזה

,זולמובלעתכניסתכםאתולתאםלהקפידיש.במקוםים-ושושנותאלמוגיםסוגיגם,צדפות

עצמכםאתתסבירואם,אך.כמובןלטובתכם–ממנהלסלקכםיתעקשהמקוםצוותכי

...לעזרתכםתהייהרגילמתרחציםקהלשאינכםוהעובדה
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דפני.י:צילום.'המולדחגתולעי'ענקסליליתעם,חרירןאלמוג,בתמונה



"ריף הדולפינים"אטרקציות ב
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גידולביתומהווים,אדוםספוגעםיחדמצטופפיםריפיונאיםאלמוגיםמיניארבעהלפחותלמעלה:בתמונות
Porites)כחלחלחרירןאבןאלמוגישלמושבותכמהלמטה.מלאכותיתשונית–מלאכותי mayeri)שנתפצלו

.באלמוגיםמינית-לארבייהאמצעי-אחתממושבה

–ריפיונאיםרובם,האלמוגיםהיתההדולפיניםבריףמעניינתהכיהאטרקציה,דידילגבי
שלהמחייהשטחעםשגבלהפלסטיתסבכה'גדר'עלהתיישבואשרצבעונייםרכיםאלמוגים

הסתברשכן,חיהגדרעלקינהבשםבלוגכךעלכתבתיואנוכי,הגדרהוסרהלימים.הדולפינים

אהוביםאנשיםבפטירתהמקובלבנוסחנזכרתי.אלהאלמוגיםלקייםביותרמתאיםזהמצעכי

ָבל' ִדיןַעלחֲֲ ָאבְּ ָלאדְּ ִחיןוְּ ַתכְּ .יפהגדר,אשכחךלא.'ִמשְּ



(א"קצא)חוף נמל הנפט . 9סיור צפייה 

מהעלכלשהומושגלתתכדי.הרחבלקהללתחוםמחוץ,כשנתייםלפניעד,היההנפטנמלחוף

.עצמםבזכותשמדברים,צילומיםשלמקבץכאןמביאיםאנו,בפניםשםמתגלה

לעתיםבהשמבקרלמיגםאך,שגרתיתהיא,ביופייההמגזימיםשישלמרות,זהשבחוףהשונית

מהםהפלדהעמודיהםהזההחוףשלהייחוד.אלמוגיםחוףבכלכמו,הפתעותצפויותקרובות

צילומםאתשהבאנולעמודיםבדומה.מכליהאתלטעוןבבואןהמכליותנקשרושאליוהמזחעשוי

,רכיםאלמוגיםעלמועדףגידולביתמהוויםהעמודים,כאןגם"החשמלחברת"מחוף

פסחהלא"קידמה"ה,ממחישההתמונותשאחתכמו.עזיםבצבעיםכאןשמשגשגים.ריפיונאיםה

.זהגידולביתעללשמורכדילעשותמהויש,א"קצאשלהשוניתעל

הפריקהמזח;עמודיחרירןמאלמוגהעשוייםעמודים'הנטושהמזחמראה:(השעוןובכיוןןמשמאל)בתמונות

שיטית,ולבסוף,צורבותיםשושנותשלמושבה,החולשעלאבנוניתהארסיהדג,עמודיועלוהחיוההטענה
.חן.מ,Randall.J,דפני.י:צילומים.לחוףהצמודההשוניתמשטחואלמוגיביותרפגיעאךגדולמין,ענקית
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(  שמורת האלמוגים)' סלע משה'. 10סיור צפייה 

.משהסלעהקרויהבלטהריהובזיכרוניאתישאקחאחדורק,אחדמקוםלבחורצריךהייתיאם

'מ100-כמרוחק.אילתשלהאלמוגיםבשמורתמרשימההכיהנקודההינו,ספקבלא,הוא

אינו,ממרחק.המרכזיהמבנהמולליםהכניסהממזחבקלותונגיש,הרצופהלשוניתמזרחית

.לאטהכחולהרקעמתוךלהתבלטמתחילוהואאליוכשמתקרביםאךמיוחדכמשהונראה

הכוכים,קירותיואתהאופפיםדגיםוהמוניצבעונייםריפיונאיםאלמוגיםשלהתמונהמרשימה
וגרזינית(Pempheris)גרזינוןהמיניםמשני,הלילהדגישללהקותבולטיםבעיקר.שמעליווהמים

(Parapriacanthus),בסדקיםלמחסהמתלהקיםהיוםובשעותמבודדיםפלנקטוןלוכדיםשבלילה

סביבמרחפותמיריושוניתיתכרומיות,פזיותשלענקיותלהקות.ענקייםאבןאלמוגיגושיובצל

.המיקרוסקופיהפלנקטוןטרפםאתהנושאזרםמגיעשממנההכיווןלעברונוטותהשוניתראש

.אמיתיתחוויה
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מגווןבויש,אבל.מיוחדלא–מרחוקנראההואכךמימין:למעלה.האלמוגיםבשמורתמשהסלע,בתמונות

הכוכיםבצלהמסתופפיםלילהדגי,גרזינונים:למטה.וצבעוניחשובתפקידמשחקיםהריפיונאיםשבהםאלמוגים
של'הביתטורף',פה-אדוםדקר–"אריה"המשוטטשביניהן,גרזיניותשלצפונותלהקות,במרכזהשוניתבסלע

.דפני.י:צילומים.המבודדהסלע



(.עבודה עצמית)המחשה לקשר בין נופי הים והחי המצוי בהם 
בסביבתהחייםהדגיםלזיהויכליהכנוהשוניתלנופיגם,הסלעיהחוףבתחוםשראיתםלמהבהמשך

.זהלנוףאופיינייםדגיםמשובציםבהםנוףצילומי–יאורמותהדבשיטת,האלמוגיםשבמורתהמערות

העכברעםולחצוהדגיםאחדצילוםעלעלו.ימיהתתבמצפהימית-תתמערהשלנוףהיאמאלואחת

ושם,והדמדומיםהלילהדגילקבוצתהמוקדשהדגיםבאתרהדףאתבפניכםתפתחהדגאותוויתעל
.dafni.com/fish/Diorama.htmלדיאורמותהקישור.הדגאתתזהו
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הדגתאורעלהחץמצביע,וכאן

עללחיצהבעתשנפתח,הדגיםבאתר

לפניכםמביא,בדיאורמותהדגדמות

אוקרובהממשפחההדגיםרובאת

לסביבהכלשהיבדרךהקשוריםאלה

זוהידנןבמקרה.בדיאורמהשמיוצגת

דגיבקבוצת,הברקנייםמשפחת

בשלגםניכרים.והדמדומיםהלילה

,האדוםוהצבעהבולטיםהצבעים

,אגב.הללומהמיניםבחלקהשולט

הלילהמדגיהרבהמאפייןאדוםצבע

בולטיםלאהםשםבעומקהחייםאו

.העמוםבאור

ימית-תתבמערהצילום:בתמונות

שולבושבו,ימי-התתבמצפהמלאכותית

דגיםצילומי"פוטושופ"באמצעות

אחדזהו.זהגידוללביתהאופייניים

שקישורושבאתרדיאורמותמתריסר

והדמדומיםהלילהדגידף:למטה.למעלה

ר"דשלהיםמדריכישלהדגיםמאתר

דפני.י:צילום.דפני

מערות בשונית שמורת האלמוגים. 10סיור צפייה 



ידיעלהשוניתשלהבנייהתהליךעלמדבריםרבות.השוניתמהרסבעיקרנוצרותימיות-תתמערות

הנדרשתהאנרגיהאתהתורמות,השתופניותהאצותבסיועהיםממיגירהמשקיעים,האבןאלמוגי

הייתה,היחידהתהליךהבנייההיתהאילו,השוניתשלההרסתהליךחשובפחותלאאך,לתהליך

כמו,בלייהגורמישלופעילות,אדמהמרעידותכתוצאהמסידוקכתוצאה.ונאטמתגדלהרקהשונית

,תוכואללחדורלבלייהומאפשרהגיראתהמרכךחומצירירשמפרישיםמהם,ורכיכותספוגים

האלמוגיםמענפינוגסים,העםבלשון'נפחא-אבו',נפוחיתומיני,תוכינוןהכמו,דגיםגם.ולפוררו

להבדיל,לגונריכחולהמצטברת,בצואתםכאבקת,מהםנעכלוהמזוןשחומריגירחלקיקיומפרישים

תוצאתוכאשר,התהליכיםשניביןאיזוןמתקיים'בריאה'בשונית,כןעל,סלעמשחקשנוצרמחול

לתהליכיבניגוד.לרובומערותבכוכיםומפולשחלולממדי-תלתמבנההשוניתהיותהיאהעיקרית

בלילהלתוכהמתכנסיםיוםפעילידגים.רביםליצוריםמוגנתסביבהמספקיםההרסתהליכי,הבנייה
וטורפיםפנימההחודרים-'וכוניבן,עכנון–צלופחיםמיני,הטורפיםנגדהתגוננותאמצעיומפגינים

:משלהםשיטהלהם,המערותסלעיעלביוםמשוטטיםמיניםמכמהתוכינוניםה.שיוכלוככל

מריחםהמונעת'שמיכה'מעין,רירמעטפתסביבםמפרישיםהםבמערההלילהלשנתבהתכנסם

בסדקיםמשופעים,חוליתבסביבהמבודדיםאלמוגיםבלטי,טאבהמערות.הטורפיםלנחירילהגיע

בחוףייחודיתאטרקציהמהוות,חייםבעליידיעלבצפיפותהמאוכלסת,שוניתקטעיביןהמפרידים

.אילת

126

,וגורגונאים,ריפיונאיםבאלמוגיםמשופעיםהרדודביםהחשוכיםהמצעיםרובכמו,השוניתמערות

גםכמו,אפליםוכוכיםמערות,כןעל.אורהחובבות,שתופניותבאצותהתלות-איהואלהםשהמשותף

מהאזוריםנדחקיםאצותחסריאלמוגים,האבןלאלמוגישחיוני,האוריותרחלששבהםמעמקים

מכרסוםאומרחףמפלנקטוןהניזוניםשוניתבדגיעשיריםהמערותפתחי.המערותלחשכתהמוארים
.ועודשושנון,שונית,דפדוף–שוניתייםהממשפחתדגיכמו,השוניתפנישעלהאצות

.ניבן–המערהשוכניאימת;טאבהבהשוניתבסלעוהסדקיםהמערות,הכוכיםבפתחימצטופפיםדגים:בתמונות

Gymnothorax))פסים-צר zebraלוי.ק,דפני.י:צילום

מערות טאבה-החוף הדרומי . 11סיור צפייה 



"ר דפני"מדריכי הים של ד"המדור לחיפוש קרובים ב
יודעים,הזאתהעירחופיאתהמלחךהמפרץאתלהכירולמדושהשכילואלהובעיקר,אילתתושבי

מכאןשמשתרעהימיהטרופילעולםהצצהחלוןעבורנומהווה,כמעטהמיניאטורייםממדיועלזהשחוף

אילתלמפרץמשותפיםסרטניםרכיכות,דגיםמינימאותאףואוליעשרות.השקטהאוקיינוסלאייועד
Indo-Pacific)'והשקטההודי'הואבעולםהידועששמוהאדירולאוקיינוס ocean),שהתאיםגםלמדנואך

(אילתולמפרץההודילאוקיינוסבפתחיוורדודבאמצעועמוק,יחסית-ומלוחחםים)סוף-ליםהמיוחדים

הסיבותעל.(אנדמיים)זהליםייחודייםהם-כאןהחייםמהמינים20-50%בין-ניכרשאחוזלכךגרמו

'דפניאתרי'.יותרלדעתשיבקשמילטובתמידעמהוסיףנימנעלאאך,האחריםבספרינודיברנולכך

.להכיראולישתרצווהצמחיםהחייםבעלימוצגיםשבהם,אינטרנטאתריקבוצתולהציגלתעדמתיימרת

שלהיווצרותדרכיבהמחשתאותנומענייניםואחרים,אלהמסיבותמענייניםאו,ביופייםמרהיביםחלקם

אקליםפגעיבשלבבידודלהסתגרשנאלצותקופותבהן,הארוכההאבולוציהבמהלךחייםבעלימיני

.משבריםבתקופותכאןששררו

,האחת:כאןהחייםהיצוריםשלוצילומיםשמותשלזהמאגרליצירתהביאונועיקריותסיבותשתי

.כאןאותםימצאיצוריםאותםאתלהכירשרוצהמישכל'ליסטצק'מעין,נאמןתיעודמהווההזההמאגר

היתרביןשכולל,המצאישלאמיןדיתיעודמהוויםאותםשמנציחיםהצילומיםובעיקר,כאןהימצאותם

בדףשמופיעהבהקדמהשיובןכפירבהחשיבותלהםאך,מיקרוסקופבאמצעותרקלנושנראיםמינים

.ללומדיםובעיקר,נפשלכלהשווהבאופןלהציגםהואכשהדגש,אלהקבוצותשלהשער
אוביםשראיתםזה–המיוחלהמיןאללהגיעכדי.וברשימותבדפיםהמיניםסווגוהזיהויאתלהקלכדי

ברשימותינואחראוזהמיןשייכללכדי:להלןכפורט,פעולותסידרתלבצעחייבמישהו,באקווריון

מיני500-כ.באזורנושצולםצילוםישלחהאפשרובמידתידווח,יראהשמישהודרוש,האינטרנטיים
לכל.שלהם-הטבעיתהחייםסביבות–הגדולבתיאו,סוגיהםפיעלבדפיםמכונסים,למשלדגים

מגעאו'עכבר'בלחיצתאשרמייצגתובתמונהבשמם',גלריה'בהנכלליםמינים50-כנבחרוכזאתקבוצה

אומיןאותומייצגאומיוצגשבובאתרדףשיפתח'כפתור'משמשתאלהמתמונותאחתכל,הצילוםעל

בנקבות,בזכריםושוניםמרהיביםבצבעיםידועיםאלה.התוכינוניםדףאתקחו,כמשל.קרוביו

השוניתייםמשפחתדגידפי.(בהםהצבעיםדגםמשתנההגילשעםגםמה)לצעיריםוכןבמתבגרים

ביםהחייםמיניםבעשרותמלאים(ונקאיםתפארים,יוליות)השפתונייםאו('וכודפדופים,אלמוגיות)

הושקעניכרמאמץ.והעברייםהמדעייםבשמותיהםלזהותםמסייעתלדףההפנייה.אנדמייםבהם,סוף

.סופייםהיםהמיניםגםשבהם,עולמייםאינטרנטואתריספריםבאמצעותזוהושם,האלמוגיםזיהויב

.ירוקשלהםשהרקעבדפיםנכלליםוהם,מומחיםבידיאושרשזיהוייםאובביטחוןזוההמהמיניםחלק

שצילומיהםבתקווה,צהובשרקעםבדפיםראשוניבזיהויהסתפקנו,ודאיהיהלאשזיהוייםמינים
מאד,שלישיתקבוצה.בכללישרדושהאלמוגיםבתנאי–הבאהדורחוקריידיעליטופלוכאןהמתועדים

שאספנומדעיבאוסףנעזרנושבהם,העםבלשוןצדפים–הרכיכותקונכיותהםרביםחובביםעלאהובה

סבלהזוקבוצה.אצלנולקוםהמיועדלטבעלמוזיאוןיעבורובעתיד"עיריאילת"העירוניבמוזיאוןומוצג

נעלמוכברזובתערוכההמוצגיםמהמיניםוהרבה,בשוניתמשמעותיתבפגיעהשלווה,יתר-מאיסוףמאד

ציבוראתלעודדבאוהאינטרנטיוהתיעודהאוספים.ומתמעטיםהולכיםסיניבחופיוגם,אילתמחופי

.החוקעלעבירההיאמהיםששלייתם,הללוהטבעערכיעללשמורהיםחובבי
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',גוגל'שלחיפושכלימסתתר,ירוקיםפסיםשניבין,הדףבתחתית.הדגיםשלהגלריהמדףמסךצילום,לקינוח

דף(1:הפניות/אזכורים3וקיבלתי,פרפרוןהמבוקשתהמילהאתהקלדתי,להמחשה:הנוכחיבאתרלערכים

אחתדגמיוצגשבו,המעמקיםדגידף(3-ואחדפרפרוןמופיעשם,הגלריהאלמוליך(2;באתרהפרפרונים
-באתרנוכחהואואם.צמח,כלשהוים-חרוט–דגרקולא,בעבריתלהיותחייבלאהחיפוש,אגב.זוממשפחה

.(בביתכםזאתנסו)!יופיע

נספחים–' חלק יא



"האנציקלופדיה של הסקרנות"–אאוריקה : גם כאן אפשר לחפש
(עבודה עצמית)

ואמליץממנהגיאחרוגכאן.שלהםבאותנתיותלפגועלאכדי,שלילספרים"פרסומות"להוסיףנוהגאינניכללבדרך
כברכוללהואכיום–ערכיםוצוברוהולךלאוריוצאהואשכן,בומעורבלהיותשמחשאני,לימודיאינטרנטאתרעל

ולכל,מייצגתתמונהוכוללמובנתבעבריתשמבואר,מידעפרטאושאלה,נושאכוללערךכל.ערכיםאלפיכמה
לרוב,YOUTUBE-מחוקיתבדרךמועתקים,הערךאתומסביריםאתהמתארים,סרטוניםכמהאוסרטוןמובאערך

.https://eureka.org.ilהכתובתבאמצעותהיאזהלאתרהכניסה.אחרותשפותאואנגלית,המקורבשפת

עלהאופהשהעיד'מהאתתקראולמטה.ותגיעוהסקרנותשלהאנציקלופדיההקלידובגוגל:אחרתאפשרות
.בקיסמהתיפלוואולינסו–עיסתו

מידעמקורשהיא,ויקיפדיהאתמכיריםכולם.מכיריםשאתםאחרותמאנציקלופדיותשונהאנציקלופדיההיאאאוריקה

.משהומחפשיםכשאנחנואליולהגיענפלאמקום,ותוכןמידעומלאמופלא

רעיונותולמדועלעלו.אתכםשמענייןמהועלהעולםעלחדשיםדבריםלגלותכדילאאוריקהבואו.ההיפךעושהאאוריקה

לא.אתכםשיסקרןחשבתםשלאאוקיומועלידעתםשלאידע'להגריל'כדיהקוביהעללחצו,התחומיםבכלונושאים

במחשב-אמצעיובכלגילבכל,אדםבבנישישהטבעיתוהסקרנותהגילויאתמספקיםאנו..ועודלחיצהעוד-?אוהבים

.בסמארטפוןאובטאבלט,שלכם

סרטונים,רחבהבגלריהומסודרותמדהימותתמונות,לקריאהופשוטבהיר,ממוקדטקסטישבאאוריקהערךלכל

תגיותישערךכלובסוף.(דבריםלהציגשגרתיותלאודרכיםמגוונותהתבוננותזוויות,הומורעם)אותושממחישים

שלההבנהאתותרחיבשלהבנושאתכניםשלעושרלכםתפתחתגיתעללחיצה-הרלוונטייםלתחומיםשמקשרות

התנסותישרביםלערכים.באפשרויותועשירותדינמיותלמפותקישוריםהוספנוגאוגרפייםלערכים.התחלתםשבוהערך

!מעלות360-בוירטואליתמציאותחווייתשמאפשרתוירטואלית

צעיריםלחוקריםהכתיבהאגףואת,"היוםאתגר",שלנוהיומיתהמחקרשאלתאתשהוספנואחרי.ההתחלהרקוזו

ושללחדשנייםממרכיבים.הקרובבזמןלאאוריקהשיתווספומרתקיםפיתוחיםעלעובדיםאנו,"אאוריקהאקדמיית"שב

שכברהערכים5000-לכבנוסף.בעיותופתרוןיעדיםהצבת,פעולהשיתוף,חוויה,חשיבה,יצירהאפשרויות,פעילויות

תשובותעליהןולקבלחדשותשאלותשלנוהמומחיםאתלשאולתוכלו,(נוספיםערכיםאליהםנוספיםיוםובכל)כתבנו

אתם-?לנולהציעשתרצוערכיםלכםיש.אליכםהנשלחיםהתכניםכלעלהמערכתשלואישורפיקוחעם,במיילאישיות

יותרשרוצהלמימקוםפשוט.אופנתיתולאמסחריתלא,לתמידחינמית.כולםשלהיאאאוריקה.זאתלעשותמוזמנים

...לאומההחלל,העולם,היסטוריה,טכנולוגיה,אמנות,ממדעומסתקרן

.כיוםחוויםשאנומזהלחלוטיןשונהלעולםגדליםילדינוכמהעדלנוברורוטכנולוגיהמחקרכאנשי-להוריםומילה

באנגליתהשליטה,הכלכליתההבנה,הכלליהידע,היצירתיות,העצמיהלימודיכולותכמהפייהיוחשוביםהזהבעולם

,ילדשכלהואחלומנו.באאוריקהמרכיבשוםעבורתשלוםגוביםאיננו.לפתחעצמהעללקחהשאאוריקהדבריםועוד

האמנים,המדענים,הממציאיםשלהראשונהבשורהלהיותבעתידלושיסייעוהכישוריםאתלרכושיוכל,הבדלללא

הסקרנות,הידע,שהיצירתיותלכךולסייעילדינועלשנכפתההבורותאתלהביסהיאמטרתנו.בעולםוהמהנדסים

!בידיכםזהעכשיו.ינצחוההגיוניתוהחשיבה

,שלכם

ר נדב דפני והצוות"ד
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וההתיישבותכיבושהלאחרשמיד,אילתשלהמייסדיםלאבותחשובהנראתהלאהטבעשמירת

היעדהייתהדורשלכלומכירתםהאלמוגיםשבירת.מזכרותאספנישלליעדהפכהחופהעל
–להדאיגצריךאיננושלכאורהמשהוגםאך,בהםלהילחםנאלצוהטבעשמירתשגורמיהראשון

רבהובמידההיצראך,אלהכנגדגםהתראנו.מהיםשנפלטוים-יצורישלקונכיותומכירתאיסוף

למדינפוציםשהיורכיכותמינימראההעליונההתמונהאך,גברויםחובבילאילתלהביאהרצון
שלממכרנמשךאלהעובדותאףעל.נכחדוספק–נעלמוספקהאלמוגיםובשוניותאילתבחוף

הוקםהנושאלהסברתכאמצעי.גורףאיסורבלאואסיהמאפריקהמיובאים,ים-ויצוריקונכיות

אילתיחובבידיעלשנאספוהרכיכותקונכיותמינישלקבועמיצג"עיריאילת"העירוניבמוזיאון

ממיניכמחציתשלפחותקובעיםאנובצער.למוזיאוןהאוסףאתמשפחתותרמה,שנפטרשלאחר

!!בובקרו.לכךעצובהתזכורתמהווהוהמוזיאון,ממנונעלמוהמפרץבצפוןבעברשחיוהרכיכות

היכחדות ערכי טבע  –היבטים בשמירת הטבע 
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אילת"במוזיאוןהתצוגה

קונכיותהןכוללת"עירי

והןבאילתשנאספו

'גלויותבגודלפוסטרים'

שוניםהיבטיםהמתארית

המבנהעלהן–זהבתחום

עלוהן,שלהןוהמגוון

.שלהןהרביםהשימושים

שלזוקבוצהשלוידעאיסוף

צורתןשבשליצורים

שהןהקונכיותשלהייחודית

מגווןמהוות,בתוכןחיות

,תרבותיידעשלרחב

.ואתנוגרפיאמנותי

:בחופנומוצאיםשאיןכמעטכיוםואילובעברנפוציםשהיווצדפותחלזונות–רכיכותמיני:בתמונה

ובצילום,מעוטרסביבוןבקונכייתפרישיתהסרטן,יפהפהים-נבל:השעוןובכיווןמשמאללמעלה

בורסה,משובצתקסדה,כתמי-דוכושי-פי,שפה-ירודסטרומבוס,מגווןסטרומבוס:משמאל,התחתון

פרעהבוצית,אוזניבוצן,רעופהמסרקית,חומהלבבית,זורחתטלינה,מסועףארגמון,מגובששת

דפני.י:צילום.טלואמקדחו



המהפכההחלהמאזלמעשה.שנהכמאהלאורךהיםמחקראתמלווההיםזיהום

חמסניבדייגהמשכו,והעיורהתעשיהלצרכיתחילה,החופיהפיתוחהתגברוהתעשייתית

מהושלההגדרה.הטבעבראשוניותלפגועממשיאיוםכדיעדהימיהשינועוהתגברות

הואהסביבתיהזיהום"(1965)ב"ארהלנשיאמייעצתועדהי"עלראשונהנקבעהזיהום

האדםפעילותשללוואיכתוצרבשלמותאוחלקיבאופןהטבעיתסביבהשללרעההשינוי

הרכבים,הקרינהברמותאנרגטייםשינוייםשלועקיפותישירותהשפעותשלבדרך

אתלכמתניתןכיהראורביםמחקרים."הטבעיהחישלאוכלוסיותושפעכימיים,פיסיקליים

,טבעייםיצוריםשל(diversity)מגווןו(richness)שפעשלבמושגיםהןהללוההשפעות

.אחריםיצוריםשלגםשונהובמידה,אנושבנישלובריאותרווחהעלוהשפעתם

השלכת,יתרניצולבצורתהאנושיוהישובהזיהוםמתהליכיהעיקריהמושפעהואהחוף

ומדיארוכההמזהמיםרשימת.אחריםמזיקיםוחומריםדלקיםפליטת,יבשתיממקורפסולת

להיכללאמוריםלאשמלכתחילה,טבעאסונות.לרשימהנוספיםמזהמיםמצטרפיםשנה

לזיהוםשגרם,ביפאןהצונאמיכמוקשיםסביבתייםכפיגועיםהתבררו,זיהוםשלכתוצאות

קשיםעיוותיםנגרמוהרדיואקטיביובזיהוםשנהרס,פוקושימהבגרעינימכורוקרינהגרעיני

להיחשבאמוריםהיולאשמלכתחילהתהליכיםגם.אדםלקורבנותוגםשוניםחיים-לבעלי

,ים-מיהתפלתי"עהנגרמיםתהליכיםאו,היםבמישרוייםבכלוביםדגיםגידולכמוכמזיקים

.להלןשנפרטכפי,מזהםמוקדבעצמםוהםכבעייתייםהתבררו

ושינועובמכליותנפטיבוא.העשריםהמאהשלהשניבחציבארץהעיקריהמזהםהיהדלק

התיכוןהיםחופיאתשריפדההזפתאתישכחולאוותיקים,כבדיםלזיהומיםגרמובחוף

שיחזרוהאפשרות.זיהוםשלזהסוגמאדלצמצםהצליחועקבייםואכיפהתקנות.ואילת

.הסביבהאיכותמאנשישינהמדירהבעתידולאילתמאילתנפטלשנע

יכוליםרעיליםחומרים.ולצומחלחיאולאדםאם,רעיליםחומריםמכניסתנובעכימיזיהום

,רעיליםיסודותצוברים,למשלדגים,מזוןבעצמםהמשמשיםחיים-בעלישלבגופםלהצטבר

.ועודניקל,עופרת,כספיתכמו

כמונו)ויבשתייםימייםיונקיםעלבעיקרשמשפיע,רעשידיעלגםלהיגרםיכולזיהום

מרכיבמהווהשהאוריצוריםשלחייםתהליכילשבשעלולבלילהחזקבאורזיהום.(למשל

להגיעוחותריםמהביציםבקעועתהשזהים-לצבוניקורהזה.חייהםבמחזורהשפעהבעל

.הפתוחליםדרכםאתמשבשמלאכותיואור,לים

באופןגבוההבטמפרטורהליםביתר-מלוחיםמיםכניסת:(הליני-תרמו)מלוח-חםזיהום

חוםעקבציפתםעלגוברתמליחותם.כוחתחנותשללסביבותנגרמתהיםמישלמזוניכר

הואכזה.סביבתהאתהמרעילה,חמצןדלתסביבהויוצריםמטהכלפישוקעיםוהם,המים

חוף)הקודמתהמאהשלהשבעיםבשנותבאילתשפעלהכוחתחנתשלהקירור-במיזיהום

.(95'עמראו,החשמלחברת

באנגלית)'ים-צמדת'ולדכאסירותלתחזקשנועדותחומריםידיעלנגרםקשהזיהום
fouling).טיןטריבוטיל(TBT),סירותצביעתבעתשמוסיפים,בדילהיסודאתהמכיל

פרסומי:המידעמקור).ימייםחיים-בבעליקשיםלעיוותיםהגורם,מזיקכחומרהתגלה

,ביםוהןביבשההןואדםטבעביןקיום-הדוכינאמרלסיכום.(הסביבהלהגנתהמשרד

.ההתחלהרקהןהיםוהחמצתהארץכדורשהתחממות,רבותלסכנותאותנוחושפים

סקירה על זיהום הים והשפעותיו
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והדיווחיםלתלונותכמענה

יםזיהומיעלובציבורבתקשורת

פעילותבשל,אילתבחוףקשים

התחנההוקמההנפטנמל

התחנה.באילתיםזיהוםלמניעת

איכותשלקבועניטורמקיימת

ומטפלתוהחופיתהימיתהסביבה

מתקניםעםבשיתוף,יםבזיהומי
ירדן–הסמוכותבמדינותדומים

.ומצריים

חן. מ: צילום. מצוף ללכידת שמנים שדולפים מאניות בתחנה למניעת זיהום ים: בתמונה

חזרה לעמוד התוכן
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'הים-אהבת קיפודי'
כמי'עצמואתמוצאהנאמןעבדכםוגם,חקירתםבמושאמתאהביםחוקריםהרבה:נאותגילוי

שהופיעו,אלהשיצוריםגיליתיבהםלהתבונןשהתחלתימיום.'שונאיםשכולםמיאתשאוהב

עידן)הפליאוזואיהעידןבראשית,ביםגדוליםחייםבעלישלהמטאוריתההופעתאחרימעט

תכונותיהםעל.השתנותללאכמעטמאזששרדו(שנהמיליוני500-כלפני,הקדומיםהחיים

אוסיףולא"האמצעישמםהואמוזר"ו"כזאתחיהאין"בספרייכתבתיבהםשגיליתיוהעניין

התבררההנוכחיבעידן.שלהםהרפיסותכנגדמתריסהכראיהתמידמוצגתשרידותם.כךעל

שביןהאיזוןאתהמווסתת,אקולוגיתמפתחכקבוצתהטרופייםבאזוריםחשיבותםאחדמצד

ובנייתאלמוגיםלהתיישבותומסייעיםהמוצקהמצעאתמנקיםהםכצמחוניים.ואלמוגיםאצות
לאצותהמסלעאוהשוניתאתחושפת–וטריפה,בסערות–בהםפגיעה,מאידך.השוניות

למחקרנושאשחיפשתיבעתגיליתילזיהומיםרגישותםאת.פנויהחלקהכלעללהשתלט

מיןשהואגיליתיכךשאגב,אילתיקטיפןהיםקיפודבאמצעותלינתגלהוזה.שלישילתואר

.(15'עמ,אנדמי)סוףליםייחודי
,D-והשלדגובה,Hשביןהרגילהיחסלעומת.מוגזמתבמידהגבוהיםקטיפנים-'אעיוות
מפייותרהעולהלגובהשלדיהםהזדקרוH/D=0.5-מעוביומחציתבקירובשהוא((H/Dקוטרו

משוטחת-הסגלגלהמהצורהסטתהצורתםגם(-H/D>>1.0כלומר,היחסימגובהםשניים

,בוטניםאואגסיםשהזכירומעוותותצורותבהםהופיעו-נורמאלייםקטיפניםשלבמקצת

במספריםנתגלהזהעיוות.“מפלצות”הדעותלכל-בולטות'צביטות'צידםעלנשאווהשלדים

'מ200-כשלקטעלאורךשחיו,מאותכמהשבה,אחתבאוכלוסייה(66%שלתדירות)גדולים

.(93'עמראו)כימיזיהוםבשללשמצההידוע,באילת"החשמלחברת"בחוף

'מרינה'משמשתשכיוםבאילתהצפוניבחוףהמלאכותיתהלגונהבפתח,מכןלאחרקצרזמן

.'בעיוות,אחרסוגוהראובמקוםשגדלוקטיפניםמאותמצאתי,יאכטותלעגינת
היחס)קיצוניתבמידהמשוטחיםהיו(אילתיקטיפןהמיןבניכולם)ים-קיפודיעשרות–‘בעיוות

שקעיםהופיעוכיפתי-קמורכרגילשהוא,הגביובצידם(0.4עלעלהלאוקוטרםגובהםבין

התפשטהלימים.השלדכיפתקריסתעללדברהיהאפשר“ארכיטקטוני”בדימוי.עמוקים

שלדבעיוותיהדנהבספרותנזכרלאבעולםמקוםבשום.אחריםלחופיםגםהתופעה
לפגיעההסיבותאתהןגילהשניםכמהשנמשךהמחקר.דומהתופעהגיליתילא(דפורמציות)

ותפקודהמבנהאתיותרטובלהביןכדיהורחבאך–במקוםכוחבתחנתבכימיקלייםזיהום–

המודעותואת,סקרנותכםאתלעוררכדיזאתרשומההבאתי.זאתמוזרהיצוריםקבוצתשל

.הסביבהזיהומילהשפעת

המכתיבמהולשאלהשהקדשתיומחקרי,כימיזיהוםעקבשנגרמו,העיוותיםמחקרבהשפעת

השרירים,השלדתכונותשלוהצירוףמכנילחץפשוטשהואוהגילויים-בקיפודיהשלדצורתאת
תכונותיואתלשנותהמסוגלהעורבקווציבמינומיוחדחלבון–שינוי-ברקולגןהורקמות

רבותשנים.האמצעישמםהואמוזרבספריעליהםתקראו.העצביםמערכתבפיקוחהמכניות

'...אותםאוהבעדייןואניהמחקרתםשבה1984מאזחלפו

(מזיכרוני האישי)שמירת טבע בחוף אילת 
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מועתק



? במה שונה חוף אילת מחופי הים התיכון
( ל"מועתק מערכת הלימוד הנ)נספח דידקטי 

ישבמקומם,וכורכרחוליותבואין(א:התיכוןהיםמחוףבתכליתשונהבאילתהיםחוף

החימגוון.(ג,מלוחמדברשהואהחוףעלטבעיצומחבואין(באלמוגיםושוניתמליחה

ותנאיהסביבהאתגרי.(ד.שונה,שוניםעולםחלקישנישמייצגים,הימיםבשניהימיוהצומח

הן,מתמשךמעקבכולליםבאילתבחוףהלמידהאפשרויות.(הוייחודייםשוניםהלימוד

ניסיוןהואכאןהמובאהקטע.ימי-התתבמצפהבחיבתצפיותוהןהשפלבעת,עצמובחוף

(למשלא"קצאחוף)באילתמקביליהםואתהתיכוןביםהשוניםהחוףאזוריאתלהשוות
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בסיור בחוף הסלעי הכרנו שלושה אזורי מחיה עיקריים על פני הסלע

גםהתלמידיםלשימושיצאהלאבפועל–למעלהבמסגרתלתיאורהאילתיתהמקבילההמחשת*

..צלחשלאחינוכיניסיוןעוד-.וחבל,מאומצתעבודהלאחר

* *סיכום הסיור–רגע אחרון 



. בכיתה ועצמאית, השימוש בספר להפנמת מידע אנציקלופדי
(למורה ולמדריך)נספח דידקטי 

המוצהרתבמטרהלכאןומועבר,רבותשניםבמשךשנצברוידעתצפיותמסכםספרנו

בכללולהשתמשלהטמיעושיכלוטבעוחובביתלמידיםבעיקרהנועראתשישמש

ומצגותמוזיאולוגייםמוצגים,ספרים,פוסטרים,חוברות:שנצברוהאמצעים

(שלנוהספר)PDFשלמקובץשבהטכנולוגיתמגבלהבגלל,עצמובספר.אינטרנטיות

אתרים,חיפושמנועי:נוספיםלמדיהמהספר,אחרלמדיוםבנקללעבוראפשראי

כמו–ואנציקלופדיותמגדירים–מידעמאגרי,וסרטוניםתמונותמאגריכמושונים

.היינובולמקוםלספרחזרהולחזור,גוגלשלמסךאויוטיובאו,"אאוריקה"

הספרקריאתכדיתוךחיצונייםבאמצעיםלהשתמשדרכיםלהציגרוצהאנימניסיוני

דרךמציעאני,כאן.בסימניהמשתמשיםרגילבספר.המקוםאתלאבדמבלי,הזה

כדי,הנייחבמחשבEDGE""או"CHROME"כמודפדפניםשל"חלונות"האתלנצל

:לומחוצהשמצוימידעולהפניםלקבל

מבקשיםשאנואו–לנוברורהלאבמילהנתקליםולפתעטקסטקוראיםאנו,לדוגמה

.?זאתנעשהאיך.יותרעליולדעתרוציםשאנוחייםבעלאוצמחשלשםלדעת

שהמעבר  " חלונות"ב, זמנית על המחשב כל מידע נוסף-אפשר להעלות בו: העיקרון

"  גוגל"כמו למשל דף , ולעבור למסך אחרTab-וAlt, בשתי אצבעותביניהם הוא 

או במה שנוגע לקישורים שמופיעים בספר , שבו נוכל להקיש את השם שאנו מחפשים

.  ולקבל את המידע שחיפשנו ואחרי שסיימנו ללחוץ שוב על ולחזור לספר באותה שיטה

.  מחוץ לספרכשרוצים לחפש משהו ,"הדבק-העתק"אפשר לנצל איפוא את תכונת 

קישור או מספרים  , ולהעתיק מילה.. Control-Fבספר עצמו ניתן לחפש באמצעות 

ועוברים מהספר לחלון אחר  , Control-Cוהקשת " עכבר"באמצעות צביעתם עם ה

ושם משתמשים בכל חלונות החיפוש שם מקלידים את המבוקש .Alt-Tabבאמצעות 

 Alt-Tabמשתמשים פעם נוספת בצירוף "  לספר"וכדי לחזור . Control-Vבאמצעות 

ניטרלתי את השימוש הישיר  , הבעיה הטכנולוגית שהוזכרהובדרך זו לעקוף את 

(.בהמשך)152בקישורים המופיעים בספר בעמוד 

:  ולפירוט הנוהל המוכר לכל גולש מצוי

(העתק).control-C.באמצעותבזיכרוןושמרו'עכבר'בהקישוראתסמנו(1

,  וצא החוצה מתוך הספרTab-וAltנלחץ על  ( 2

(הדבק)control-Vבאינטרנט נעבור למשבצת חיפוש ושם  נלחץ על  ( 3

באמצעות  " הספר"אחרי שסיימנו לקרוא שם או לפעול בדרך שביקשנו נשוב אל ( 4

Alt-Tab  .

נשאלת השאלה האם ניתן לבצע נוהל זה . IBMאלה נבדקו על מחשב נייח תואם כל 

,  כמורים, אתם. נייחים ומחשבי טבלה משני הסוגיםAppleסוגי המחשבים תואמי עם 

".כי מהם תצא תורה", שאלו את התלמידים, ואם לאו, תוכלו אולי לענות לשאלה זו

-----------------------------------------------------------

באמצעות  , מציע dafni.comמדריכי הים"שהאתר שלנו חיצוניים לספר אמצעים 

(: .  לזיהוי ותיאור)הקישורים שרשומים בדף השער 

(  תיעוד)זיהוי יצורי ים לפי קבוצות ממוינות 1.

(33' עמ)שימוש באיורי הדיאורמות 2.

"  אין חיה כזאת", "אלף בית של דגים", "שוניות האלמוגים: "ספרים דיגיטליים3.

.ודומיהם

(מחצבים ומאובנים, וסלעים, קונכיות של רכיכות)מוזיאוניותשתי תערוכות 4.

הבלוגשליעקבדפני  #-פייסבוקקישורים לבלוג אינטרנטי ב5.

(1128' עמ)האנציקלופדיה של הסקרנות -אאוריקה6.

 :
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:למורהרביםיתרונותבחובוצופןהכריתסיור

.כאןוהצומחהחיאתלראותכדיליםלהיכנסהכרחאין.1

'הסחות'בליאחראוזהמוצגמולתלמידיםקבוצתלרכזקל2

ומובהקמהירהואשונותאקולוגיותגומחותביןהמעבר.3

לעומתהמגבלות.דרמטייםהואבולתצפיותשתקדישוהשעותמספרבתוךואפילוליוםמיוםשינויים.4

:הזההגידולביתאתללמודשרוצהמילכלמובניםלהיותצריכיםזאת

מגבלות

היםכאשרבעיקר,מסוכנתהכריתתחוםלסלעימעלהשחייהכי,הגאותבעתלכאןלבואטעםאין❑

.רוגשקצת

.מוחשיתהיפצעותוסכנת,קוציםונושאיקצוותחדיחלקםעליהםהגדליםהחייםובעליהסלעים❑

.עימםלהתמודדיותרקלמהחוף

אתלקבלניתןשבואינטרנטאתר.כאןביקורכםובשעתביוםהשפלמצבמהמראשלבדוקצורךיש❑

(הואהיםפנילגובההצפינתוני .Tide4fishבעמוד"באילתהשפלחיזוי"בשםקישורלחצולפתיחתו

.(20'עמ)לשטחתצאובטרםהמידעמציאתדרךאתתרגלו"(דפניאתרי"שלהבית

,בחורףמבטיחהיותרזו.היםפליטתלבדיקתהזמןאתלנצלניתן,גאותבשעתלמקוםתגיעואם❑

.בעיקרהלילהבשעותהחוףאלשהושלכובממצאיםזרועהחוףשאז"דרומיות"סערותלאחרובעיקר

בטיחותבבעיותלהסתבךמבליהיםאתללמדכיצדמתלבטיםהספרבבתיוהמדעיםהטבעמורי❑

החוףקועלשוטטות.שחיינים-לאגםהכוללותגדולותבקבוצותבעיקר,ביםהשחייהאתהמלוות

.מיותריםסיכוניםנטילתבלי,היםבהכרתנוסףממדלהוסיףיכולההרדודבתחוםהרגלייםוהרטבת

-וה18-ההמאותשלהימייםהביולוגיםנכוןאלשחווכמו,ניתן.ליםכניסהמחייבאינוזהסיור,כאמור❑

או,מקרובולעקובבולשחותמבליהיםאתללמוד,במיםוהראייההצלילהאמצעיפותחובטרם,19

המתרחשעלבחוףמהפעילותהרבהלמדואלהמגבלותלמרות.מימיים-התתהנופיםאתלצלםאף

.המיםלפנימתחת

:מגווניםהם'חופית'ההפעילותסוגי-זאתובכל
,אלמוגיםשברי,ים-קיפודי–מהיםשנפלטוהיצוריםוקונכיותשלדיאתולזהות,המיםקואחרילעקוב(א)

שנמלטו,דגיםפגריגםשםנמצא,מזלנויתמזלאם."צדפים"הואהעממיששמם,וצדפותחלזונותקונכיות

.היבשלחוףנפלטואך,אויביהםמפני

המיםבגבימחסההמוצאיםהאחריםוהיצוריםהדגיגיםאתולחפשהשפלבעתאפסייםבמילדשדש(ב)

.הגאותמאזשנשארו

קרקעיות-תתמחילותאלומתכנסים,רטובבחולשחופריםוצדפותסרטניםשלעקבותאחרילעקוב(ג)

יצוריםשלארוכהשורהמאכלסיםהשפלבעתהנחשפיםהחוףסלעי(ד).שיעלוהגאותלמיבהמתנה

לאחרהחוףקועלהליכה(ה)ואחרון.בגליםייעקרולבלהסלעאלהצמדותהואשלהםהמשותףשהמכנה
אורחותעלוללמודלזהותם.מתיםדגים,ים-קיפודישלדי,קונכיות–"צדפים"של(איסוףלא)וליקוטסערה

.חייהם

חייהםאורחותאתהמכתיביםוהסביבתייםהפיסיקלייםהגורמיםעלבספרהראשוניםבפרקים,עמדנו(ד)

הבאותהשאלותעלשיענוהסבריםלתתתוכלוכאןהתיאוריםאתבעיוןתקראואם.הכריתיצורישל
:נשאלהלימודיהסיורבתום:ובנוסף.אחרותורבות

?מגןבקונכייתעצמוועוטף,הראשעלשיושבהסרטןמיהו▪

?במימיולטבועעלוליםאך,מהיםשבאוהחלזונותמיהם▪

?העורבאמצעותבאורשמרגישיםהעינייםחסריהיצוריםמיהם▪

?שנלכדהצידעםיחדהקוריםאתואוסףעכבישקוריהטווההיצורמיהו▪

?משוטדמוייקוציםבאמצעותבחולהשוחיםים-קיפודימיהם▪

?בהםלשקועמבלי,ברחיפההמיםפניעלהמתקדםהדגמיהו▪

אותםולפרסםלהוסיףנשמח,נוספותמחקרושאלותפעילויותליזוםאולחברתוכלוהספרמקריאת▪

.בהקדם

בהצלחה

רית איך מלמדים את תחום ַהכְּ

מדריך-מיועד למורהדידקטינספח
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הזווית האישית

באובייקטיביותמצטייןשאיננוהבחנתםשכברבוודאיזהספריבקריאתכאןעדהגעתםאם

ההיסטוריהלכותביועדסיפוריםממספריהחל,כותבכלתבחנואם,לעצמוקרובאדם.יתרה
.השורותמביןמציציםעולמווהשקפתהכותבשלהיחס–האישיתשהזוויתתגלוהלימודוספרי

שאתהכותביםחוגיביןהמקובלאתאחרתאוזובמידההבאתי–מנייןכחצי–ספרייברוב

תושביובעיקר,לקוראיילגרוםמטרתוזהספראך,בהםהבאתיודעותיהםמחקריהםפירות
הדבריםאתלראותשלנווהחופיתהימיתהסביבההכרת–הזההמסויםלכיווןלהביט,עירי

לספרעצמיעלרק)"שליהמצומצמתהראייהומזווית,שליהאישיותהמשקפייםבאמצעות
הכתיבהאתולכנס'וכופייסבוק–החברתיתבמדיהבעיקרלכתובהשתדלתיבעבר."(ידעתי

"(בלעזהאשתג)התוויתתחתכינסתיאלהכגוןרשימותממאהלמעלה."בלוגים"שנקראבמה

.(בלבדבפייסבוקלמנויים)זהלקישורלהיכנסמוזמניםאתם.הבלוגשליעקבדפני#

ומטרתם"הזיכרוןמקצותסיפורים"בשםמכנהשאני,הללוהרשימותאתקבלו,מקוםמכל

עשורימפניוחוויותאירועיםלזכורשמסוגל,המקרטעמזיכרונישיפוגואחריגםכאןלהישאר

תבקשואל,ואנא.לקרואסיימתיעתהשזהספרשלהעלילהאתלשחזרמסוגללאאךשנים

וקצת.משלוחוקיםהארוךלטווחלזיכרוןשכןהנושאיםבבחירתלאובייקטיביותלהתחייבממני

קצתולשקףלהוסיףשיכוליםותובנותלקחים,דעתילעניות,בהםיש,בהםשאגעמהנושאים

רקלשחותשלמדוכמי,היםלחוףהיציאותאתאהבתי,כילד.החוףעלהחייםשלמהווי

התמצקותשלתוצאהשהןהכורכרובגבעותהחוףעלטבעחוויותמעטלאחוויתי,בבגרותו

:.הללומהסיפוריםמבחרוהרי.לחוףחולסיפקווהתפוררותן,קדוםיםחוףעלהחוליות

.לדורותיהםהיםלחוקריכבוד❑

.ארצותארבעומצפהצפחותהר❑

?האמנם–כזאתחיהאין❑

.ביםהתאהבתיכיצד❑

.לעירבנותומייבאים...האלמוגיםעלשומריםאיך❑

...אותושאוהביםאלהמפניהטבעעלשומריםאיך❑

.בראשיתההאלמוגיםשמורת❑

הראשונההצלילהותאונתהצלילהבקבוקיאת,הראשוןהביקיניאתראיתיאיך❑

.מיוחד,אחדביוםזהוכל,באילת

.באילתהראשוןהצלילהמועדון❑

.הלקחומהשחזיתיצלילהאסונות❑

?מיותראוחשובהאם–באילתזיקוקבית❑

.גדולפנסעםקטןדג❑

...שואליםמיאתתלוי–?באילתפניניםהיש❑

.המערותבחוףצףדולפינריום❑

הראשוןהמקומוןידיעלבעברשיוצגה,המקומיתבתקשורתהתפרסמוהללומהזיכרונותחלק
.למעלהכנזכר."פייסבוק"בהאחרונותובשנים"באילתערבערב"–בארץ



לדורותיהםהיםלחוקריכבוד
.באילתהאלמוגיםשמורת,ולאחרונהסוף-יםבמימיומוחותיהםגופםאתטבלווטוביםרבים

חוקר,גורופריץ,האחד.היםבחוףעימםמפגישותייבזכרוניעולהמהםשנייםשלדמותם

,שהאלמוגיםשהראהכמיבעיקרנזכרהוא.המקומייםהחוקריםעםהדוקבקשרשהיהאמריקני

שלהיצרניםהיותםאתמבססשבעצםמה,מחיהצמחיותרמהוויםשתופניותאצותעםבקשר

,קוצניכוכבןהיםשכוכבהאפשרותאתמראשחזהגםהוא.השוניתשלהמיוחדהגידולבית

במעבדהנראההואכאן.הטרופיביםאלמוגיםשלהעיקריהטורףהינו,קוציםכיפתכיוםהקרוי

,עולמישםבעלתכרישיםחוקרת,(הכרישיםגברת),קלארקיני'ג,השנייה.החוףעלמאולתרת

.רעילהסולייניתמהדגכרישיםדוחהחומרכאןלהפיקהיתרביןשניסתה

הגר,חמקן,קטנטןדג,פרידמןצבעון:כזאתיפהועוד,חיהזיכרוןבמצבתזוכהאחדכללא❑

דוד.כמוהומובהקיםחובבשלזיכרואתמנציח,רבותעומקבשוניותכמו,טאבהבמערות

שהוקםימי-התתבמצפההדגיםאוצרלתפקידאותוהביאהולדגיםליםשחיבתו,פרידמן

לחוקרושלחאותוכששלה,בכבודהנצחתואתהרוויחהוא.השבעיםשנותבסוףבאילת

צילםהתמונהאת.סוף-לים(אנדמי)ייחודי,חדשכמיןאותושתיארקלאוזביץהגרמניהדגים

.ימי-תתצילוםחובב,ברחנאדני
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הר צפחות ומצפה ארבע ארצות
.בחוףלבדיעצמימצאתיהאלמוגיםשמורתעלהשמירהבעת,החורףבעונתבעיקר,פעמיםהרבה

,מותמריםסלעיםשאלהלמדתיבהמשך.'מ300שללגובה,כההסלעשלהרהתנשאמולי
עללטפסהתחלתיהימיםבאחד.שכבותיוצריםשאינם(gneiss)גנייסהסלעיהואבהםשהדומיננטי

והמראה,היםאלמבטהפניתי,עצירהבכלאבל,אתגריטיפוסזההיהלא.היםאלהפונהמדרונו

אופקיושביל,פסגותמחודדלא,רכסמעיןהואשההרמצאתיההרלראשכשהגעתי.מקסיםהיה

,מדרוםמצרייםחופיעם,המפרץראשכל.מדהיםנוףנשקףמהואחדשמכלפסגותכמהביןמחבר
החוויהאלאשוב.הידכףכעלפרושיםכולם–הישראלילחוףועד,ממזרחוירדןהסעודיתערב

הרנקראלימים,ההרשלמסועפתשביליםמערכתאותהמהיהשאלהאותיהעסיקהבינתיים.הזאת

שנותבסוףהמנדטבימיכילמדתיהארץאתהידעתברסלבישלספריומקריאת.(10'עמ)צפחות
הוא–ומוניטיןשםכברלוהיה.וויליאמסבשםבריטיגיאולוגלעקבהבאהעשריםלמאההשלושים

חולקשטרם,אילתבאזורארוכהתקופהבילהוהוא,באריכיום,המערביהנגבבאזורגופריתחצב

נחלבשפךבנהביתואת.האזורשלהגיאולוגיהאתוחקר,המנדטוריתי"אלביןירדןממלכתבין

היוםעצםעדניצבהבית.בסביבההיחידהפרטיהמבנהשהיה,מסריואדיאזנקראשהיה,שלמה

התקפל"עובדה"במבצעלאזורל"צהחייליהגיעעם.וויליאמסביתכבאילתומוכרבבדידותוהזה

מידעמכירתעלומתןמשאמה-זמןבמשךניהלממנה,למולדתוומשם,לעקבהונמלטוויליאמס

.אילתכיבושמימיבעיתוןצילוםזכורני,נבזזשצברוהממצאיםהסלעיםאוסף.במחקריושלמד
."לגנובמהאיןכאן"ואומרתעליומרוחהמשובשבכתבוכתובתנעולההחיצוניתהדלתאתהמראה

בתעשייהחשובגלםחומרשלחסרנוצרהשנייההעולםמלחמתבעת,הארבעיםשנותבראשית
מיובאוהיה,גבוהלמתחחשמללמבדדיציפויששימשה,(feldspar)השדהפצלת-בארץהקראמית

עלבהיריםבעורקיםזהמחצבגילהוויליאמס.נאציכיבושתחתחלקיתאזשהייתה,מסקנדינביה

והסעתהחציבהלצורך.חיפהלמפרץהארץלמרכזאותושולחוהיהבחציבתוהחל,צפחותהררכס

יוםמדיוירדושעלושהעסיקלחמוריםשיועדה,המסועפתהשביליםרשתאתהתקיןהואהחומר

כיוםגםרואיםהשדהפצלתאתחצבשמהןמהמחפורותבחלק.ההרופסגותמדרגותולרוחבלאורך

.ולייצאלהעבירהספיקשלא,לבנהפצלתשלערמות

מהלמדתיבשטחמחקרםאתבאילתשעשוגיאולוגיםעםבשטחסיוריםבעקבות,מכןלאחרשנים

ממששכאןוהסתבר.הגיאולוגימהצדאילתאזורמצטייןשבהםהשוניםהסלעסוגיביןהקשר

*:כאןמפורטשקיצורו,בנגבהנוףהתפתחותהקרויהתהליךהתרחש

.געשיותוולקניותבשכבותמרובדת,למשעימשוטחת,ים-קרקעהאזורכלהיה,הכלשהחללפני.א

וקימוטהתרוממות,orogenesis)אורוגנזהתהליךהחל(ש"מ)שנהמיליוני900-כלפני,ואז.ב

ועברוניכרלעומקהללומהשכבותחלקעברווהלחציםהקימוטיםכדיתוך.(הריםשבונהמהסוג

..לגרניטהמקורבהגנייס,והאחר,הצפחההואמהםשאחד,תמורהלסלעימטמורפוזה

דייקיםכלמתענייניםומוכריםהתמצקותעברו,שהתגבשולבהעורקיביניהםחדרובמקביל.ג
((dykes,נציץצפחותלהפכושחלקם(mica-schist)

החלשבההיםלקרקעמעלמ"קשללגובהההריםהתרומומכןלאחרקצרוזמןש"מ650לפני.ד

ופילסהשהסירהגדולהסחיפהחלהשלאחריו,העמקיםאתשמילארבסחףהצטברותשל,התהליך
סוגי–הצירופיםכלאת.(peneplain)מישור-לכמעטהפכושבהדרגה,מההריםנרחביםחלקים

סוגיבכלשפעלוהסחיפהגורמי.הקדוםלמישורמתחתכגושיםלמצואיכוליםקודםשנוצרוהסלעים

.(הפליאוזואי)הקדוםהחייםעידןמהחולאבןשהוא,הקדומיםבעמקים,רבסחףהשקיעוהאקלימים

ששקעעד,ש"מ300-400-כבמשךששררבמדברגםהמשיכהולבהמגמהעורקישלהחדירה.ו
ועודחרסית,צור,גיר–ימימשקעסלעיהיובושנוצרווסלעיםהיםלפנימתחתאלכולוהאזור

.כמאובניםיםחיותמינישלרבותמאותשרידינקברוזהבשלב.כהנה

ושםהצפוןועמקיהערבהעמקיאתיצרומאסיהאפריקהוהתרחקותהגיאולוגיהשברהתחפרות.ז
.*האחריםהעולםלחלקי–האדםכולל–אפריקנייםחייםבעלישלההגירהחלהכבר

.עשל"בנגבהנוףוהתפתחותהגיאולוגיה"הספרמומלץלמתעניינים.המזלגקצהעלזאתכל•

..להביןמסייעתמאדאךקלהלאהקריאה.בנגבשחקרוהגיאולוגיםמבכירי3ועוד,זילברמן

.שכתבתי"אילתהרי"בספרהתבטאההצנועהתרומתי

קמהפעםלאכיעד,המטייליםעלהמועדפיםהטיולממסלוליאחדהואצפחותלהרהטיולמסלול

הגולשיםהצעיריםהמטייליםהתנהגותועל,מסוימיםבימיםהמטיילותהקבוצותגודלעלצעקה

הרווחתלאמרהכהמחשה,שנה80לפניוויליאמסשיצרהבנוייםהשביליםאתוהורסיםההרבמורד

'בוההולךמןהשבילחכם':המדריכיםאצל
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?האמנם–אין חיה כזאת 
זהלאאבל.הגנוןימימאזבאילתשאניתחושהלפעמיםלייש,אחורניתמסתכלכשאני

צלללאאחדאךכמעט,הששיםשנותבראשית,לאילתשהגעתיבימים.מכיריםשכולכם

שלושורק,נולדההסקובה,דחוסבאווירשהצלילהאחרימעטזההיה.אילתבמפרץמקצועית

בשעותיו,ופתחבווירוסשנדבקתמוהבחור-הלפרטוילילאילתהגיעיותרמאוחרשנים

באילתהראשוןהצלילהמועדוןאת(הטבעלהגנתבחברה,כמונימועסקהיההוא)הפנויות

'מ15עדהגיעוחברייושלשליהחופשיתהצלילהוכישוריהסקרנות,לכןקודם.ספורטאקווה

עדמתרחקיםהיינולעתים.השוניתשלפרצופהשלמייצגתדיתמונהלנוונתנו,טובביום

.מתחפריםאוזוחליםדגיםעקבותאחריועקבנו,הקרקעיתאתלראותהיהאפשראישכבר
שהביאו,כ"בדמאירופה–ל"מחוממבקריםהיהעתבאותהלרשותישעמדהיחידהבדוקהידע

מגיעיםהיומעטיםישראליםחוקרים.רבמידעסיפקולאהיושרובםוספריםצלילהירחוניעמם

,כןעליתר.יכולתיככלמהםולשאוב'אחריהםלחזר'ליגרםומדעלמידעוצימאונילפעמים

שעדייןאביבתלבאוניברסיטתהזואולוגיתבמחלקהרצויאורחהייתיהארץבמרכזבביקוריי
–מתפתלבמסדרוןפינתיבחדר–שם.לטבעס"ביהלהיותלימיםשהפךזמניבבנייןשכנה

לחדרונכנסתי1962שנתבאמצע,אחדיום.הטבעלהגנתהחברהשלהראשהמשרדגםשכן

מה-בהיסוס.בלימודיישלי'מנטור'היהיהשלימים,שלנוהיםבחוקריהבכיר,פישלזוןלבשל

כלפינוטהשהמדרוןבמקום,השוניתשלהרחוקבצד:שצפיתימוזרהתצפיתעללוסיפרתי

גופםאתשמניעיםצלופחיםמיניאולי',נחשים'עשרותהנקיהחולמתוךמבצבציםראיתי,מטה

לאחורנסוגוהםשהתקרבתיככל.בתוהועלובצלילהאליהםלהתקרבניסיונותייכל.בזרם

.הוזהשאניתחושהליהייתה.כלילנעלמועדיהםוכשהגעתילחוריהם
מהוזה,טעיתילא"-"מדמיונךראיתבוודאי,כזאתחיהאין"שאלתי–"?להיותיכולזהמה"

עליחזקה,עיניבמראהפקפקתיאחתשלאאף,להתווכחטעםהיהלא.השבתי,"שראיתי
בחזית–לכןקודםראיתיםבולמקוםחזרתילפעמים.קרהאכןאמנם,שראיתישמההידיעה

כבודי..חופנולאורךאחריםבמקומותוגםשניתנתגלואך.נעלמו"נחשים"וה"אלמוגחוף"

הגיעכי,אביבמתלטלפוןבשיחת,פישלזוןליבישר,שיחתנולאחרכחודשייםכאשרליהושב

אתבמחקריושליווה,בימינוסוף-יםדגיחוקריבכיר,גרמני,קלאוזביץשכתבמדעיפרסוםלידיו
Gorgasia"היה(בתרגום)ששמו1962מנובמברמאמרו.באזורנושנערכוסוף-יםמחקרי

sillneriהסוגשם',הבינאריתהשיטה"פ"עהואהראשוןהשם."סוף-מיםחדשצינורות-צלופח,

השם.המרכזיתאמריקהמחוף1923-בעודשתוארהצלופחאיםבסדרתדגהואזהשבמקרה

מאוחרבביקורוגם,בעקבההדגאתוצילםשראהסילנרהגרמניהצלםשלשמוהואהשני
מיןקביעתלתהליךשנדרשחשובכלל.(Type)למשמרתכטיפוסשהופקד,אחדפרטלכדיותר

אךבאילתבעיקר,ולרוחבלאורךנחקרווהתנהגותםוחייהםאליהםוצללתיראיתיםמאז.חדש

וסביבת"הגןצלופחי"היהשאומץהעבריהשם.אחריםממקומות,נוספיםמיניםבאמצעותגם

גנוןלשמואתקיצר"לזואולוגיהדבירלקסיקון"בספרו,דורמנחםר"ד."צלופחים-גן"החיים

,ספורלאיןתובנותלנומספקהטבע.שאיןכזהדברשאיןהוכחהזוהי.ימינועדשמווזהוזקוף

.להכילןנדעשרק
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...סיפורים מקצות הזיכרון

*ביםהתאהבתיכיצד
אתאהבתי.הכבשיםלדירואחראיצאןרועההייתי,ל"הנחבגרעיןהגעתיאליו,בקיבוץ

,צמחיםהכרת-תחביבייאתכיוונוהםאבל,בלילותהחליבהאתוסבלתיבמרעההעבודה

באנגליתספר.מקריאהאנגליתללמודוניסיתיהמוןקראתיהחופשיבזמני.בכללוטבע

בשתיאותוקראתי.(לעבריתתורגםשגם1951)"אותנוהסובבהים"היהלידיישנקלע

,לושקדמוספריםושני,הזההספראתשכתבההאישהאתלהעריץולמדתי,השפות

נולדה.קרסון(ל'רייצ)רחל-היםבנושאטבעספרישלאנר'בזחלוצההייתהולמעשה

במיוחד,הטבעיהעולם.ב"בארהפנסילבניהבמדינתקטנהמשפחתיתבחווה1907בשנת

פנסילבניהבמכללתלמדה.עליההאהובההספרותשלהמקשרהחוטהיה,האוקיינוס

במכללהלהישארנאלצה,מדעיממחקרזובתקופההודרוונשיםומאחר,בתיכוןכמולנשים

היא,ימיתלביולוגיהבמעבדהקיץקורסלאחר.1929בשנתבהצטיינותאותווסיימהלנשים

דוקטורטלהשליםהצליחהלאכלכליותמסיבות.וגנטיקהבזואולוגיהלימודיהאתהמשיכה

שלההמדריכההצעתפיעל.משפחתהאתלפרנסלעזורכדיהוראהמשרתלחפשונאלצה

שידורילסדרתידכתבילהעתיק,ב"ארהשלהדיגבלשכתמשרהקיבלהסקינקרסקוט-מרי

שלתוכניותושתייםחמישיםשלהסדרה."למיםמתחתרומנטיקה"בנושאחינוכייםרדיו

בביולוגייתציבוריענייןלעוררונועדהימייםחיים-בבעליהתמקדהאחתכלדקותשבע

ספריםלכתובהחלההצלחתהבעקבות.בהכשלוקרסוןשלפנישהסופריםמשימה,הדגים

לתשבחותזכוהעשריםלמאה40-הבשנותהיםקצהוהיםרוחתחת-ספריה.זהבנושא

ותפוצה,ב"בארההלאומיהספרבפרסאותהזיכהאותנוהסובבהיםהספר.רבות

הוכנסהעולםמלחמתלאחר,50-השנותשבהמשך,אלא.סלולההייתהדרכה,בינלאומית

בכלללחקלאות,בהםהידועהואטי.די.דישהכלוריים-אורגנוחרקיםבקוטליהשימוש

אותהוהניעואותהקוממוהטבעיהחילעולםשגרמוהנוראיםהנזקים.בפרטהביתולמשקי

לגורםוהיהבכללובעולםב"בארהסערהשעורר(1962)הדומםהאביבסיפרהאתלכתוב

שימוששלכללילאיסורשגרםזההוא.הסביבהלהגנתהתנועותלהתעוררותביותרהחשוב

מאפליהשסבלו,במדעהנשיםשלמאבקןאתמייצגתגםהיא.היוםעדאלהבחומרים

נשיםשלמספרןבוהנוכחיבעידן.והסביבההטבעבמדעיהמחקרתחומיבכלמתמדת

.רחוקההיסטוריהכמונשמעזה,הגבריםשלזהעלעולהואףמשתווהבמחקר

.

חשבתילימודיאתוכשסיימתיספריהכלאתקראתי,חייםמודלאישיתליהייתהקרסוןרחל

בסגנוןטבעוספרימדריכיכתיבתבאמצעותבעיקרתהייההסביבתיתלמודעותשתרומתי

כייןשנשמרואלהספריהאתלהםמציעאני,עוקביםמאותכמהכיוםליישאם.דומה
.המשובח
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*לעירבנותומייבאים...האלמוגיםעלשומריםאיך
חבריהשמרביתציבוריתעמותהשהיאהטבעלהגנתחברהבכמדריך1960-בלאילתהגעתי

היתההחברהשיזמההראשונותהמשימותאחת.טבעחובביוסתם,ומוריהםסטודנטיםאזהיו

.אילתשלשנותיהבראשיתהמוניתושלייהמעקירהשסבלו,באילתהאלמוגיםאתלהצילניסיון

'חוצפתה'בהטבעלהגנתשהחברה,מאילתמעטהמרוחקחוףקטעעללהגןלאילתנשלחתי

ולשמש,שבוימי-התתהחיאתלשמרוהחליטה-החמישיםשנותבאמצעעוד-סימנה

-התתהטבעשמורתזושהייתה,התבררהנושאאתכשחקרתילימים.ימית-תתטבעשמורתכ
הגדולהשוניתלועדאילתשלכזומקטנטנות–אלמוגיםשמורותמאות.בעולםהראשונהימית

התעכבהאילתשמורתשלהרשמיתהכרזתה)זהמועדאחריוהוכרזוכולן,אוסטרליהשל

שלכינונהשבמסגרתו,לאומייםוגניםטבעשמורותחוקאתהכנסתשחקקהעדשניםכעשור

.לאומייםוגניםטבעשמורותוהכרזתיעודהיאהעיקריתשמשימתה,והגניםהטבערשות

אתליידעשהתחייבכמי.לרובבדיחותלספראפשר,השמורהיוזמיאתשאפיינההנאיביותעל

,מאידך.מאדאותנוהטרידווליםלחוףהציבורבגישתושילוטגדרהעדר,כךעלהציבור

להתקייםיכוללא"שטבעסברובהנהלהחברייכינדחובגדרהשמורהאתלתחוםבקשותיי

כנגדהחוףלתיחום,עץעמודימאותתרמהל"כשקקלבסוףהושגהפשרה."מגודרשטחבתוך

.בקומזיציםהמדורותאתלהדליק"מנגליסטים"הבהםהשתמשושבדיעבד,עץושלטימכוניות

בתחילהתפקידיהצטמצם,מהיםורכיכותאלמוגיםשלייתלאיסוראכיפהומנגנוןחוקמהעדר

...אז.חקיקהמהעדר,מלהזכירהסאיסוריםאכיפתעלאך.והסברהבהדרכה,ידעבצבירת

מהםוביקשוהאקדמיהאנשיאלפנומכוחותינומדעניםכמה:פטנטעלחשבהיהודיהמוח

אפשרוככאלה,כדגיםאחרותים-וחיותבאלמוגיםלראותאפשרשלפיהדעתחוותלכתוב

עשואלה.החקלאותבמשרדהדיגאגףעליושממונה,המנדטוריהדיגחוקאתעליהםלהחיל

החקלאותשרכאשר,מתנדבדיגפקחללילהביןהפכתיהקטןואני,שובבהעיןבקריצתזאת

חובותולמלאהממשלתילמשרדכפוףלהיותממנישדרשמה,המפורסםדייןמשההיהדאז

העיקריהנשק?בחופנושנותרהמעטאתלהצילכדיעושיםלאמהאך,שוניםפורמאליים

שללקרבתםבהפתעהלהגיעיכולתישבאמצעותו,קצרצרשנורקלהיהזולמטרהאותיששימש

הוגשולאלה.לדיןאותםלתבועכדיחשודהבפעילותשעסקועברייניםולתפוסהחוקמפירי

באזורספרבתישיתפוזובתקופה.התביעההליכיאתביצעהחקלאות'מששנציגדוחות

הגבוהותמכיתותתלמידיםשבועסוףמדיושלחוהטבעלהגנתהחברהעםפעולההמרכז

באחת.הלינהאתהנועראכסניותוארגוןהכרטיסאתתרמה"אגד"חברת.בפיקוחלהשתלב

המזדקןאביואתהכרתי.קטנועעלשרכבבחורועצרתי,השמורהבחוףפקחתיהשבתות

אתלהריחשלאיכולתילא,כששוחחנו.הסחורהבאהמהיכןידעתילאאך,אלמוגיםכסוחר

שמצאםטען,אותםשעקרהכחישכמובןהוא.מהיםשנישלואלמוגיםהמלווההחריףהסרחון

נרשמה,חפרבעמקתיכוןס"מבי,והתלמידה,באילתהמשפטלביתתביעההגשנו.החוףעל

,(שמוהיהזהו)דוידהדיןעורךשלשירותיואתשכרמצידוהנאשם.התביעהמטעםכעדה

,ך"מהתנפסוקיםמלמולתוךארוכותדקותהראשעלמעמידתוהכירוהוהחוףשבאיהודייהודי

שם,באנגליהמפוארתבקריירההתפארהוא.אירופיותתיירותכלפיבוטהמיניתוהתנהגות

המקומייםמלעיזיואך,עולםשלשברומומדינייםבנושאיםהמלוכהביתאתהיתרביןתבע

דוידד"עונקטהתביעהבנושא.והתעללותהזנחהבגין,מחזקתוילדיובהוצאתבעיקרהתמקדו

מלחמתלגיבורהפךבטרם)דייןמשהדאזהחקלאותלשרבמכתבפנההוא:תוקפניתעמדה

תמימיםבאנשיםהמתעלליםנאציםשנייושביםבאילתבמשרדך"כיעלקבלבו,(הימיםששת

מספרוהתקיימובעניינוהדיוןהחלזוקובלנתובירורלאחר."שוואעלילותעליהםומעלילים

המשפטמתארךמדועכשחקרתי.היחידההתביעהעדתמשמשתל"הנכשהתלמידה,ישיבות

-אלא,משפטיתאינהשהסיבההתברר,העדהגםמוזמנתדיוןכשלכל,משנהיותרלמשך

עדהמשפטסיוםאתלדחותשביכולתוכלועשההתביעהבעדתהתאהבהמשפטביתפקיד

לבסוףהמשפטכשתם:קרהכךואכן.נישואיםלהלהציעויוכללפרקההנערהשתגיע

מהוויםהזההיוםעצםועד,התביעהועדתהמשפטביתפקידנישאו,הנאשםשלבהרשעתו

בעירהוותיקותהמשפחותאחתאתוצאצאיההעדה

...סיפורים מקצות הזיכרון
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שנות-אילתשלהראשוניםבימיה,הטבעשומרי,שהטרידתנוהדילמהעלכברסיפרתי

חוק-חוקיבסיסהיהחסראך,ימית-תתטבעשמורתוקבענואיתרנו:הששים

היםוחיותהאלמוגיםהוספתוהפתרון,עברייניםולתבועתקנותלקבועאפשרשבאמצעותו

.מתנדבדיגכפקחנתמניתיואנוכי,הדיגלחוקהאחרות

עםהתנגשויותהיו,האלמוגיםשמירתלצורך,זהבתפקידינעימים-הפחותההיבטיםאחד

להםנתבקשושלאוהיתריםתעודותלהוכיחלפתעצריכיםשהיו,הדייגיםקבוצותובין
חומר'אוספיםשהיוותלמידיםחוקריםשלמדעיותמשלחותשלבמקרה–או,מקודם

נאלצו,הדיגחוקיבהחלתתמכווגם(הלאומיהאוסףכיום)האוניברסיטהלאוספי'מדעי

צרובנשאראחדמקרה.עליהםלדווחמוטלהיהועליבדגהלפגיעההיתריםבפניילהציג

הגיעהדגיםלהכרתבקורסהעבריתהאוניברסיטהותלמידימורישלמשלחת:בזיכרוני

שמדרוםבחוףהתמקמוהבאים.האוניברסיטהלאוסףדגיםולאסוףלדגוםכדי,לאילת
,פישפרונוקס–רעילחומרבמיםלפזרוהחלו(א"קצאחוףהואכיום),החדשלנמל

.אותםוממיתהדגיםבנשימתהפוגע

אזשכברקלארקיני'ג,אמריקניתאורחתנלוותהטוביה-בןאדםר"דבראשותלמשלחת

לצאתהחלואחתבבת.(137עמוד)עולמישםבעלתכרישיםכחוקרתמפורסמתהייתה

ומראהלפעולהחלהרעל.השוניותמערותמתוךשנפלטוקטניםדגיםמאותולפרפר

פרידמןדודאתוביניהםרביםאילתתושבילמקוםמשך,מרניןהיהשלאהמתיםהדגיגים

המנהלולימים,באילתהנמלבנייתבפרויקטמנהלהאישאז,ודגיםטבעחובב,ל"ז

היולאשהחוקריםשגילתה.למשטרהתלונההגישהוא,ימי-התתהמצפהשלהמדעי

כבודאחרנלקחו,הבינלאומיתהחוקרתכוללהמשלחתואנשי,כנדרשבהיתרמצוידים

אוצר,שטייניץ'פרופעםקשריצרתיתפקידימתוקף.באילתבתחנהלילהלמשךלמעצר

למארגןבנזיפהשהסתפקו,לדיגהאגףפקידיועם,העבריתבאוניברסיטההדגים

היהלאלטבעהנזק)בידיהכששללהיצאההמשלחת.בדיעבדשנשלחורישיון,המשלחת

אך,"המדעלמען"שמקריבים,ים-יצוריושארדגיםאיסופישלהגודלבסדרוהיה,גדול

יני'גאתפגשתי,מאז.(כאלהאישוריםלנפקמוסמכותהרשויותשרקהעיקרוןכאןיושם

המשטרהעל-וכעסה"בסדריהיה"לשיטתקורבןשנפלההבינההיא.רבותפעמים

ואומרתחוזרתהייתהתמידאבל,הזמןעםהתפוגג-החוקאתכמייצגעליגםוכמובן

."במעצרשביליתיהלילהחוםאתשהפיגמזגןהיהלפחותהמשטרהשבתחנת"

מעיןשהיא',ההמוניםחכמת'אתרבהבמידהמשקפותהחוףלפיתוחהשונותהתוכניות

-השנות,הראשונותבשנים.הקהלדעתשלאחראוזהלצדפעםמדיהנוטהשבשבת

היםאתראו,(תקופהאותהשלשיר)'גניםמרבדילךונפרושומלטבטוןשלמתנלבישך'
וכל-וקונכיותאלמוגיםממכר,דיג,לבנייהים-חול,נמל–כלכליכמשאבבעיקרוהחופים

הנחושתמכרותמסגירתכתוצאה,ובהדרגהלאט.הכלכליבצדמהיםלהפיקשניתןמה

מראשוניכמהשלוהצלחתם,(146'עמ)בחוףזיקוקבתילהקמתתכניתוביטולתמנעשל

,והאטרקציותהמלונאות,החוץתיירותשללכיווןהכףאתלהטותבעירהתיירותענף

עלהביקורתגברהאלהעםבבדבדאך.פנימהלחלחלכמשאבהטבעתודעתהחלה

צצו.ביםלהתאהבהחלוהעירופרנסי,בהםהאסתטיהצדהזנחתעל,בחופיםהבזבוז

,מלאכותיותאטרקציותויצירת,צמחייהשתילת,החוףלאורךמדרכותלהקמתתוכניות

,העיקריהמזהםמהספינותהדולףהנפטהיהבתחילהאם.ניכריםלנזקיםגרמושלעיתים

-לדוגמה.בחופיםלפגועשמאיימיםומטרדיםמזהמיםשלמעטיםלאסוגיםהתגלו

אתשמסתיריםועציםצמחיםשתילת,לפיזורמחצבותוחולבחצץהטבעיהחולהחלפת

חייאתהמשבש,ליליאורזיהום,ליםלזלוגדשןלחמריגורמתוהשקאתם,מהנוףהים

האשפהוכמובן,למבקריםמטרדהמהווהרעש,מהאקולוגיהחשובחלקשהם,היםיצורי
אופיואתלשמרהואהשעהצו–בקיצור.ואכיפתוהניקיוןשמירתאיבשלהמצטברת

.אותושחונקתהיםמאהבתלהישמרהחוףשלהטבעי

...איך שומרים על הטבע מפני אלה שאוהבים אותו

...סיפורים מקצות הזיכרון
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שמורת האלמוגים בראשיתה
עללפקחששלחתניהטבעלהגנתהחברהמטעםהמדריך,כשביקשתי:המקרטעמזיכרוני

?מגודרתטבעשמורת":סירבוהאלמוגיםשמורתסביבגדרלבנות,באילתהאלמוגיםשמורת

אותםוהציבו,עץכלונסאותלישראלהקיימתמהקרןוגייסו,נתרצולבסוףאך."אצלנולא

בשבועוןוכותבעיתונאי,נלסוןרפיהציב,שכאןהתמונהצולמהממנהבנקודהבדיוק.במקום

לטיולרפייצאהמדינהשלהראשונותבשנותיה.למגוריושרכשהקרוןהזה״״העולםהמיתולוגי

שעשובביקורת.סואץבתעלתשעברהזרהבספינהכטרמפיסטלארץוחזרהרחוקבמזרח

המקומייםלשלטונותפנההמצרימהכלא.אותווכלאו,אותועצרוהמצרייםהבטחוןאנשי

אךשוחררמדיארוכהלאמאסרתקופתלאחר.וסורבמצרייםשליט,נאצראתלראייןבבקשה

.להגליה,תקופהאותהכמנהגהמאסרלוהומראךתחילהנכלאכאן,בארץלמשפטהועמד

לנסועלעלותעליוונאסרבמשטרהיוםמדימתייצבהיהשבה...לאילת,צדקתםלאןונחשו

אירועיםמייצרשהיהפרסוםכתאבקריירהעשההוא.מיוחדבאישוראלאהארץלמרכז

.הרכילותאתוהזיןבעירהראשוןהלילהמועדוןאתכשהקים,המקומילסלבריטיוהפך,מובהק

,מחיתוליהיצאהשרקהטבערשותשלוחמתהאפהעל,שרכשהקרווןאתהציב1966בשנת

במימיוהשקיעלמיםמתחתחיתוןפסוליאילתיםזוגלהשיאיצאממנה.השמורהלגדרצמוד

אבל,שכעסמיכעס.היםבמימיימי-תתלקונצרטומיהמיכלאתשהזמיןפסנתרהשמורה

גםנמשך'נלסוןרפיפסטיבל'.פרוטקציהצריךלאחבריםלושיששמיהוכיחהואבכך.לוויתרו

.מבוקשתיירותלאתרהפךשבסיניטאבהבחוףשהקים"כפר"וה,הימיםששתמלחמתאחרי

,עבורובנייהרישיוןנדרשלאכןועל,גלגליםעלהיהכיהזהבמקוםנשארנלסוןרפישלהקרון

משאשלשבסופועדידייםכמההחליףהקרוןוגםבלוקיםהחליפוהגלגליםאתבהדרגהאבל

,אלמוגחוףעל'מסחרימרכז'במקומוהוקםישראלמקרקעימינהלוהתערבותמייגעומתן

שלמהנחלמשפך'-משהוכרזהמהשמורהחלקלהיות,זיכרונילמיטב,במקורויועדהואשאף

.הגענולהיכןוראובקטןהתחילזה.וקומבינותיזמותשלטבעשמורת-'מצריםלגבולועד

...סיפורים מקצות הזיכרון
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הצלילהתאונתואתהצלילהבקבוקיאת,הראשוןהביקיניאתראיתיאיך

.אחדביוםאלהוכל,באילתהראשונה

,עשרים-ההמאהבראשיתבכללהצולליםשלחייהםנראוכיצדלעצמכםלתאריכוליםאתם

ציפהלמניעתיצוקהעופרתנעליעם"אמודאים"חליפתלתוךהתכנסותאזהייתהכשצלילה

בשנות.הקרקעיתאלחופשיתצלילהלצלולכדישניותוכךכךלמשךהנשימהעצירתאו
,דחוסאווירבלוניעםהצלילהשיטת(SCUBA)הסקובהאתבאילתהכירולאעודהששים

צולליםראינוכברבסרטים.ובאמריקההתיכוןביםצלילהבמרכזירווחתלהיותהחלהשכבר

,הראשון."(אקוולאנג)""מים-ריאות"שנקראוומכליםמתקןגבםכשעל,ובלעדיהםבחליפות

שהיהגלוברמןמאירהעירמוותיקיאחדהיהכזאתמערכתבחצרושהתקין,ידיעתילמיטב

.חבריםעםאובעצמולצלילותפעםמדיעמםיוצא

צעירהאישההאלמוגיםשמורתחוףעללראשונהראיתי,1961בשנת,אחדאפרוריחורףביום
אחדשראיתיראשונהפעם)–מינימליים-בבגד–לבושלכךלקרואהיהמותראם–'לבושה'

ושובהלוךפוסעת-(...מימיו"ביקיני"ראהשטרםפלוסעשריםבןבחור,לעצמכםתארו-כזה

הצביעה,לעברהכשפניתי.להשאבדמשהוכמחפשתמתרוצצותכשעיניהבעצבנותהחוףעל
שהם-מדימעטהבנתיואנישוטפתדיברההיא–בצרפתיתלילהסבירוניסתה,היםעל

יצאוטרם,לוהשכירשמישהו,צלילהמתקןעם"ה'פלונג",לצלולליםנכנסזוגהושבן,תיירים

ועקבות,ומגבתתיק,בגדיםערמתהייתההחוףעל.מאדמודאגתוהיאמשעהלמעלהוכבר

לבין,מערומיהאתכיסהשבקושיבלבושההמתפרצתהמיניותביןלבהמכמירהניגוד.יפ'גשל

משפטיםפעםמדיפולטתכשהיא,החוףעלואנהאנהבהתרוצצותשהתבטאהנוראהייאוש

לידהנשארתיחובהמהרגשתויותר,מסקרנותקצת.ללבינגעהבנתישלאבשפהקצרים

קילומטרבמרחקהיהביותרהקרובהטלפוןאבל,עזרהלהזעיקרציתי,להרגיעהמנסהכשאני

חששתי.סגורהלרובהייתההיוםשבשעותהאלמוגחוףההארחהמתחםבמסעדת,ויותר

כשעהשלהמתנהאחרי.לידהלהישארוהחלטתיהסוערהנפשיבמצבהלבדהלהשאירה

מיכלאתעצמועלעטה,ושמעוכשראהל"הנ,גלוברמןמאירקפץשממנו,יפ'גהגיענוספת

מעולףגברגופתאחריוגורר,מהיםיצאוהואדקותמספראלאחלפולא.ליםוירדהצלילה

נלקחהלהכחילהחלהשכברוהגופה,צלחולאלהנשימוהניסיונות.גבועלצלילהשבקבוק

אתממנושכרמאיראתשפגששהתיירהסתבר.אותהמלווההבוכייהכשאשתוהחוליםלבית

,ידיעתילמיטב.ביותרכמסוכןרבותבהזדמנויותשהוכחמה,ליםלבדוונכנסהצלילהמיכל

,צלילהאמצעיבהשכרתלעסוקחדלמאיראך,אשמהלכדיהבשילהלאבתאונההחקירה

.וממציאכיזם.חילעשהבהם,אחרותיזמותלשדותועבר

...סיפורים מקצות הזיכרון
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עלבשמירהעמיהשתתףהיוםשבשעות,הלפרטויליבשםנמרץבחורלאילתהגיע,1963-ב

שכברספורטאקווה,מאולתרקצתצלילהמועדוןמפעילהיהובערבהצהרייםואחרי,השמורה

',האלמוגחוף'שלהראשילמבנהשחוברבצריף.באירופהחוףבערימעטיםלאסניפיםלוהיו
–...רקלא)משוודיהצלילהמדריכיוייבאאווירלדחיסתמשאבותהתקין,בעצמועץצריףשהיה

צלילהקורסילקייםוהחל(אמריקאי-אפרוהיהבולמדתישאניהקורסשלהצלילהמדריך

קורסאתצלחתי1963ביוליוכך,חבריועלעשההראשונה'תספורת'האת.הפנאיבשעות

פומיתכשאל'עליתי'הראשונותהצלילותמאחת.'מ30לעומקלרדתוהוסמכתיהצלילה

חלקנווכך,חרדההתקףוקיבלההמכלברזאתסגרהשבטעות,זוגבתצמודהשליהנשימה

וכיבוש,1967-לועדמטאוריתהייתההמועדוןהצלחת.מהיםליציאתנועדהאווירמנתאת

שללביקוריםמבוקשיעדהייתה'ספורטאקווה'החצר.צלילהמועדוניוכמהכמההיוכבר,סיני

תלויהשהייתה,עתיקהאמודאיחליפתהמבקריםעיןאתמשכהבמיוחד.וילדיהםאילתתושבי

,חמצןלהזרמתוצינורהמתברגתמסכהראשוועלכולונכנסהצוללשבהמהסוג,בחצרוועל

נראהובו,תגרשמוליקידידישצילםצילוםהתפרסם'באילתערבערב'במקומון.עופרתונעלי
כותרתבהצעתמזלםאתניסוקוראיםכמה.בידיוהחליפהאתהממשש–נדבבני–קטןילד

:הילדאמרשבאמתמהאתלכתוב-הנכוןבעיתוילנושאערהייתיאם–יכולתיאני.לצילום

."בנותשלפיפילויש,תראהבוא,אבא"

כיבוש.צלילהמועדוניוכמהכמהבאילתפעלוכברהבאבעשור.במפרץרביםמיםזרמומאז

רביםצולליםהביאו,המפרץחוףלאורךהכבישוסלילתסיניבדרוםישראלשליטת,סיני

מפרץ'',העדןגן'כמו,יפהפייםמימיים-תתאתריםבכמהלצלולזכיתי.המפרץדרוםלשוניות

ואםנאותיםבטיחותבתנאיעמדולאשאלהלעובדהערוהייתי,ודהבמוחמד-ראס',הכרישים

לארגוןשגרמו,תאונותהיואבל.לעומקמדיחקרוולאתודהאמרוכולם,בשלוםעברההצלילה

.לעמודצוללכלחייבבהן-בטיחותתקנותליזוםבסיניהצבאיולממשל,הישראליהצלילה

הילדיםלגןילדינוולהסעת,החוףלשמירתהחיוניהרכבכלישהיה1940איי.אס.בי,האופנוע

לרשותועברנרכש,לעירהצפוניתשבכניסההשועליםמערתאתגילינושעימו,אילותבקיבוץ

.ימינועדהחברהצוללימתרפקיםזיכרונהשעל"ספורטאקווה"

,חוגרתשוניתלהקיףאפשראחתובצלילהגבוההוא(גידולבתי)סביבותשלהמגוון,אגב
–הקצרבחוףהצלילותומספרי,בעוכרינוהואהזההמגוון.יםעשבישדותלכלולואף,בלטים

,בעולםמהגבוהיםהםבאילתהחוףלאורךיחסית"חוףליחידת"הצלילהמועדוניומספר

לנוחיכולהוהשונית,אזהצולליםיחסיתמעטיםולכן,נמוכותבחורףהמיםטמפרטורות,מאידך

.הבאהקיץלקראתעצמהולחדשקצת

.תגר.ש:צילום."בנותשלפיפילויש"

.דפני.י:צילום.הערבהבדרךבטיולאופנועעל
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?הלקחומהשחזיתיצלילהאסונות
בשמורתיחיד-צלילתבעתשטבעהצרפתיהתיירעםבמפגששחוויתיהקשההחוויהעלסיפרתי

צלילהאסוןעודזוכראני.מכשיריםלצלילתושירותיםהצלילהמועדוניבההיובטרם,האלמוגים

שותף,ידידליהיה.בטוחה-הלאהצלילהלסיכונישלנוהמודעותאתוחיזקלליבישנגעאחר

.העםבלשון"צדפים",הרכיכותקונכיותוהגדרתאיסוף-רבותשניםאותישהעסיק,לתחביב

העיןאתשמושכיםהצבעיםומגווןהגיאומטריהמבנהנפלאותאתוחושפיםיפיםשרובםלמרות

כאלהמקסימום,אילתמפרץשלקונכיותרקולתעדלאסוף,לחקורהקפדתיאני,הלבאתושובים

שכדי,אחראייםלאצולליםשגורמיםהרבמהנזקחרדתיומאד,הסמוךסואץבמפרץשמצאתי

שהיוהרביםהמיניםאתותיעדתיהגדרתי.שוניתחצילהרוסמסוגליםאחתיפהקונכייהלשלות

היהידידיירוןיצחק.(אזנפוציםשהיו,מהמיניםהרבהבימינוכברמוצאיםלאהצערולמרבה)אז
אוסףאתומגדירממייןהיה-השבועסוףוימילילות–החופשיובזמנו,הנגבלחקרבמכוןמהנדס

יצחק,היריעהרוחבלכלהמיניםבמגווןבעיקרשהתענייןכמי,ליבניגוד.שלוהמדעיהקונכיות
זיהההוא.בוריהעלהכירשאותה,אחתמשפחהשלבני-בעצםחלזונות–לרכיכותעצמוהגביל

,נלהבכצוללהכרתיולא.המדעיתבספרותבמאמריםאודותיהםפרטיםופרסם,חדשיםמינים

,שייך-אבשארםבחופשהשבילהבעת,לישנתגלהממה.צלילהבאסוןשנספהלשמועוהופתעתי

עלה,לצאתוביקשהבמצוקהבתוכשהרגישה.ליםיחדיוירדוושניהם,ולבתולוצלילהציודשכר

אתלהמשיךהחליטהואשהשתבשההצלילהבשלהחמצהשחשכיוון,אולם.לחוףוהחזירהעמה
עסקיצחק.שובללאנעלםהוא–דברהעלולאאחריוהחיפושים.יצאלאאךנכנס,לבדוהצלילה

אתהמסכםלספר"סיניהאיחציבחופיסוף-יםרכיכות"שנקראמאמרבכתיבתהאחרוניםבימיו

לסייעממניוביקשוהספרעורכיאליפנומותולאחר.הישראליהכיבושבתקופתסינימחקרי

בשמותגםשהונצח,זכרואתאנצורהאחרוןיומיעד.לפרסוםשהבאתיוהמקיףהמאמרבהשלמת

.רכיכותמיניכמהשל

.שמועלשנקראוירוןוצוהרקשקשיםמסרק,וחוקרחובב,צולל-ירוןיצחקר"ד:משמאל:בתמונות

בהםישהאףאתוגםהפהאתגםהמכסהמסכהעםשחייה,שנירקולגם,צלילהרקלאאך

סיוריאתבאדיקותמלווההייתיקודםשסיפרתיכמו:כאןאספרמהםאחדועל,סיכונים

פגשתיאחדיום.מוריהםשלבידעולהיעזרמידעמהםלשאובכדילאילתבאיםשהיוהסטודנטים

שמורתשבגבולאלמוגחוףאתוסקרנושחינוועימםאביבתלאוניברסיטתתלמידישלסיור

אתמתאם,לעיסוקיייצאתיואני,לאכולהתלמידיםהתיישבו,הצהרייםשעתכשהגיעה.האלמוגים

.שנעלמוגיליתי,למקוםארוכהשעהאחריבהגיעי.בסיורלהמשיךכדיהארוחהלאחרפגישתנו

כמהראיתיכשהגעתי.התכנסולשםהנוערבאכסנייתאותםוגיליתילחפשםהתחלתי,מופתע

הארוחהשבתוםהתלמידותאחתליסיפרהבוכיםבקול.שאלתי"?קרהמה".בבכיממררותבנות

לקחלכםהרי.ונחנקהמסכהבתוךהקיאמהםואחד,קצרהלשחייהלמיםתלמידיםכמהנכנסו
..מסוכןזהגם.דשנהארוחהלאחרמיד'לשנרקל'ולצלוללא–נוסף

,הנאמרכללמרות.אביבתלבאוניברסיטתכתלמידמחובתישנבעובהפסקות,רבותשניםצללתי

רקלהשיגשניתןגבוההריכוזלמידתנדרשתישכן,קשההכיליהייתהבזוגותהצלילהדווקא

בשל.ביעףפניהםעלעובריםמשותפתשבצלילהלפרטיםזמןלהקדישיכולאתה,לבדךכשאתה

לצלילהעצמיהגבלתי,צלילהבעתפעםמדישחשתיקלהקלאוסטרופוביהתחושתובשלכך
צלילהלבצעכדישנדרשההחובהציודורשימתשהתקנותאלא',מ10עלעוליםשאינםבעומקים

ברחיפהמסתפקאניוכיוםויתרתיבסוף.וגדלההלכה'וכוביטוח,מאזן,צלילהמחשב,חליפות–

שאנישבעת,תכופותמתלוצץאני.שליהצילוםכושראתמגבילשכמובןמה–חופשיתוצלילה

שתיארגיאוגרףלאותונדמהאני,במפרץוהצמחיםהחייםבעלישלהמיניםמצאיאתמתעד

,הארצותחוקריבעדויותמסתפקאלאבעולםלתוריוצאאינושהוא"הקטןהנסיך"הספרמחבר

שיכורשכן,ממצאיהםאתאליומביאיםשהםבעתשיכוריםיהיולא"שהםלדאוגתפקידוכשכל

"עדותםעללסמוךאפשרואי,אחדבמקוםהריםשנילפעמיםרואה

...סיפורים מקצות הזיכרון
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?חשוב או מיותר–בית זיקוק באילת 
מעין–הרוסיםחצימבניםכמה?רואיםאתםמה,אילתנמלבעורףברכבחולפיםכשאתם

זיקוקביתבדמיוניכאןרואהאני,ממדיםעצוםחניהמגרששלבגבולשניצבים"לבניםפילים"

בחברהעבודותבין,הלוהטיםנעורייבימי.הזהבמקוםוהיהשכמעט,ומעשןגדול,לנפט

החנייהמגרשיהםשכיוםמה.הזההנמלבבנייתכחשמלאימה-תקופתעבדתיהטבעלהגנת

מפעליםשלרשתתוכננהבעורפוואילו.לנמלרציףמשטחלייבשכדישנגרפוגבעותהיו

לפני,1961בשנתעוד.להםהיצואכנמלוהןמיובאיםגלםלחמריכמקורהןבנמלשישתמשו

זיקוקביתלידולהקיםהכוונהעלאשכוללוידאזהאוצרשרהכריזלנמלהפינהאבןשהונחה

באילתהמבקר,שרשכלמורגליםהיוכברהם.מהידיעההתרגשולאאילתתושבי.לנפט

שבאיםלנכבדיהואכסניהממשלהכמשרדשהוקםשוודיצריף)'הממשלהבית'בומתאכסן
–הימיםקץעדבתוכניותיישאראושיוקםמהעללהצהירחייב(תפקידםבתוקףלאילת

.בתקשורתבדיווחטובשייצאהעיקר

השתכןכברהממשלהובבית,לצוץהחלותיירותוניצנימלוןבתישלושה-שניים,חלפושנים

בשנת.העירממייסדי,כהןעזראידיעלשנוהל,הטבעלהגנתהחברהשלשדההספרבית

שהעיתונות,כלשהומבנהשלהקמתוהחלה,"חדש"ההנמלשלבנייתוסיוםעם,1965

נמלשלהכבדההתעשייהשללמבשרלהפוךהאמורהזיקוקביתשלתחילתושהואזיהתה

שהואתעשייתימפעלהקמתעללמחותשנזעקוהראשוניםהיושדהס"ביהמדריכי.אילת

עםקשרנוצר.תיירותומפעליטבעלשמורותאזכברשיועדחוףבקרבת,מטבעומזהם

הגבוההדיןלביתשעתרה,(ז"מלר)אווירוזיהוםברעשלמלחמהראשונהציבוריתעמותה

העליוןהדיןבביתהתייצבו,הנאמןועבדכםכהןעזרא,שניים.אילתתושביבשם,(ץ"בג)לצדק

טענו,התביעהלבירורשקדם',זוטאמשפט'ב.העמותהמטעםד"בעומגוביםבירושלים

בבית"עמידהזכות"להםשיעניקונזקהוכחתשלונתוניםידעאיןאילתלתושביכיהנתבעים

לתוצאותהחרדאזרחכללפיו,מקובלכברהואשכיום,תקדיםנוצרלראשונה.זהדין

צוהדיןביתנתןהמבקשיםטענתולעצם.לעתוררשאי,ביישובוכזהפרויקטשלסביבתיות

עלהאפשריתההשפעהעלנתוניםלהביאהיזמיםנתבעושבמהלכםיום60למשךמניעה

בבניהלהתחילשניתןשההיתרוקבעהבדקה,מאוחרשהתעוררה,אילתעיריית.הסביבה

קבעהסיכוןאתלהעריךהבריאותמשרדידיעלשנתבקשהולנדימומחה.חוקיבלתיהיה

היזמיםנסוגו,חודשייםשלהתקופהבתוםוכך.עתידיזיהוםמוקדיהווההזיקוקשבית

שלחדשמפעל"שמנים-דקל"שלבמבנהיותרמאוחרעשורשולבוהבנייהושרידימהפרויקט

בבעיותשנתקלזהמפעלגם.מאפריקהשיובאוצמחישמןוזיקוקלהפקה"מזוןכור"הקונצרן

.וננטש1980-בסופיתנסגרשנייה״מחשבה"וטכנולוגיות

פעל,אומנויותכמרכזלידושהוקםאולם-ובאוהל"דקל"בבנייןהוקםמכןלאחרשנהעשור

.סופיתלחסלוגרמה,שיקומהשעלותשריפהכולל-תקלותששורתעד,קצרהתקופה

...סיפורים מקצות הזיכרון
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,הישראליהחוףבקצהכמעטאחדמ"קבןקטןקטעאותו,האלמוגיםששמורת,ימיםהיו

מקומץיותרבוהיולאהשנהימירובבמשך.(נחקרהשטרםאדמה)'אינקוגניטהטרה'היה

מסוכנתהייתהלמיםהכניסה.החוףעלברביצהמסתפקיםהיושלרוב,לחוףמשוגעיםשל

אנילשחות)למיםלהיכנסהעזשמיעוטם,הנופשיםמגיעיםהיובחגים.(?זוכרים,קיפודים)

שתפקידומיהיהשלארבלכלוךהחוףעלמשאיריםוהיו(...צריךלאאניולהשתיןיודעלא

,בשנהפעמייםאופעםאותםהיו,בינגעשהדברככל,העיקריתהאורנקודת.לנקותה

עם.בחוףלימודימילכמהבאו(שהיוככלמעטים)היםלמדעיישראליםכשסטודנטים

ליגמלווהםולוגיסטיקהבהדרכהלרשותםעמדתיאני-"וקחתן"יחסיקיימתימוריהם

עלהמצטברבמידעלהתעדכןליואפשרו,זהמתחוםספריםליהשאילו,מידעבהעברת

מקובלשהיה,ומאמריםספריםאספתימתחילה.הידועעלהחסרבוהיהשרבהזההתחום
היהלאשלי–להםקראוכךרפרינטים-תדפיסיםאוסף.לעיוןלעמיתיםשולחשהמחבר

.בתחוםחוקרכלמבייש

בתחרותשרוייםשהיו,רובםהצעירים,אביבתלאוניברסיטתומרצימוריאתבעיקראהבתי

"יקים"השלשחלקםהעבריתהאוניברסיטהשל!(טעותלא,לא)לצואולוגיההמחלקהעם

הומור"שנקראמה-איתםלהתלוצץהיהניתןשלאבכךשהצטיינו,גרמניהיוצאי)אצלם

בכתבהכנזכר,שטייניץהיינץ'פרופהיהבמיוחדדומיננטי.מכריעכמעטהיה"(חסר

שלהקמתואתמכןלאחרשניםוניהלשיזם,בינלאומימוניטיןבעלדגיםחוקר,הקודמת

היויותרנדירים.שמועלנקראובמותו,לערעראיןחשיבותושעל,באילתהימיהמרכז

עיתוןשלאחדכתב.ועקבהאילתביןשהתחלקואירופייםמדעואנשיחוקריםמבקרים

שבאילת"סוד"האתמפיוהוציאבעיתונולכתבהאותיוראייןלשמורהשהגיעגרמניצוללים

בומכתבליושלחשטייניץ'פרופאותהקרא,בגרמניהזאתוכשפרסם"דגיםמיניכאלף"יש

מאותתשעאולי,מיניםאלףשישלךמניין"...כעסאבל,שמסרתיהמידעעלליהחמיא

.כעסממש."?שמךמי"ובכלל"מאלףיותראולי,ותשעים

במערותנחבאשביוםקטןדג,פנסוןההיההלילהבשעות,פעםמדירואהשהייתיאחדדג
זעיריםויצוריםסרטניםללכוד–קטנותבלהקותלעתים–יוצאהיהובלילההשונית

שבהם,לעינייםמתחתהכיסים,שלוהתאורהלאברינמשכיםשהיו,הפלנקטוןמקבוצות

ומכביםמדליקיםובאמצעותו,כעפעפייםלהםמשמשאטוםשקרום,מאיריםחיידקיםשכנו

המאיריםהיצוריםאלההיולא.ניכרממרחקלראותואפשר,אזהחשוךשבלילה,האוראת

החוףאלהנשבריםגליםידיעלמואריםהיוהירחמולדשלהחשוכיםהלילות,היחידים
אנה.(Noctiluca)זרחלילים)היבשתיותכגחליליותמאירים'כוכבים'שלריבואומציתים

...צעיריםכשהיינו,האלההלילותנעלמו

הצבאיוצאירובבמהלכה,הימיםששתמלחמתטרום'הכוננות'בתקופת,לילהאותוזכורני

בדרך,החוףלאורךלסיורשובצתיאני.ערבארצותשלפלישהאיוםמולאלגויסובארץ

יריותמטחיכשנשמעונעצרנוהשמורהשלמסויםבקטע.ימינו-בן90לכביששקדמההעפר

צבאיתסיורשחולייתהתברר.קורהמהלראותוהתקרבנוהנשקאתשלפנו.החוףמכיוון

באמצעות,החוףעלולנחותלעלותמנסיםמואריםכשפנסיהם'צפרדעאנשיגילתה'שכנה

וידענו,אילתייםהיושרובנו,אנו..ולחסלםלעכבםהחולייהאנשיניסוהמיםתוךאליריות

ושלחתיהחוףעלמתפנסוןמצאתי,לימים.לילהאותוכללצחוקחדלנולאמדוברבמה
.שטייניץפנסון–שמועלהדגנקראשכיום,העבריתהאוניברסיטהשלהדגיםלאוצר

...סיפורים מקצות הזיכרון
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כמהבמשךרצףצילום,מימין.זוהרהואאף,הצדוקולעיןמתחחתהתאורהאבראתראו.שטייניץפנסון:בתמונות
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...שואליםמיאתתלוי–?באילתפניניםיש
.שלשבתותינוקתהריוניתבאשהמלווה,לאילתהגעתיעתהזה.1960אוקטוברמימיבאחד

חוףקטעמצויהיהדרומהבואכההחוףבמורדשם-אי:גובשוטרםימיםבאותםעיסוקיי

היולאבנושאידיעותיי.עליהםלהגןדרכיםלמצואועלי,טבעלשמורתלהפכוהחליטושמעסיקיי

אחרזההיה.שלנולמציאותולתרגמםלועזייםמקורותקריאתעלבעיקרוהתבססו,רבות

וגםמזגניםאזהיולא)הלוהטבביתךלשהותמסוגלשאינךהשעותמסוג,חםיוםשלהצהריים

שלידהחוף.כמובןלחוף?יוצאיםלאן.(למעטיםרקהיוהחוםאתשהפיגוטפטוףחלונות

אופירותעםשבאומהן,המשפחותרובהתאספולכאן.המחדלברירתאזהיההשק״םקנטינת

,מנוחהחסרהייתיאזשכבר,אני.הממוזגתבסביבההערבאתלהעבירכדיוצלחותסלים

בסככתלתמוךכדישעורמואבןערמותנערמושם,החוףשלהאפסייםבמישוחה,במיםהייתי

כזהאחדבגוש.ביסוססיביבאמצעותעליהםשנאחזווצדפותאצותהיוהאבניםעל.הקנטינה

–התיכוןהיםבחוףבסיוריילהכירהלמדתי.אחתצדפהעיניאתמשכהמהסלעיםשנתלש

להראותההחוףלכיווןוהעליתיהאותהאספתי,רופףהיהלמצעוחיבורהמאחר.פניניםצדפת

."פניניםצדפתזוהי":עניתי.שאלה"?זהמה".גבולותיהאתלפרוץמאיימתשביטנהלרעייתי

לעתים-עניתי,לפעמים""?פניניםבהיש"–לצדהשישבחיילבשיחתנוהתערב"?מהאז"

החולוגרגר,הקונכייהאתהבונהבחומראותועוטפתוהצדפהלתוכהחולגרגרנכנסנדירות

אין".שאל"?פנינהבהלהיותיכולהכעתאותהנפתחאםאז"."פנינהשלגרעיןלהוותהופך

כתובזהעל."אותהופתחסכיןקח,נסה,זאתבכל"."...מצאלאעודאחדאף,קלושסיכוי

ופערההסכיןכשננעצה–לאאוותאמינולאתגרנעניתי',ואתפתההנחשהשיאני'במקורותינו

יופייהבכלנחשפהידיובמגע',הבזבגווןאפרפרברקהרכהרקמתהמתוךנצנץהקשוותאת

עלשמרתי.באילתדומהמקרהעלידענולא.אפונהגרגרשלבגודל,אמיתיתטבעיתפנינה

ולחפשהחוףאתלכסחומבוגריםנעריםפנינים״״דולייתחילולבלהסודעלגםוכמובןהפנינה

...לנוחסרזהרק-פנינים

שמחרוזותמכיוון,הפנינהשלהכספיבערךהאפשרככללהמעיטהשתדלתי–?שווההיאכמה

בכל.ביקושלייצררציתילאוגם,בשמייםהיהלאומחירןבשוקכבראזהיומלאכותיותפנינים

לחפש–ימיםבאותםבאופנהשהיהתחביב-קונכיותחובביכמהונמצאודלפההידיעה,זאת

.המשךעלמעידאינושלרוב',מתחיליםשלמזל'היוותההצלחתי.צלחולאולמזלנופנינים

בההפרסיהמפרץוהיאהפניניםבדיג'החמותהנקודות'לאחתאותיהביאובנושא'מחקריי'

גם.פניניםדוליהיו,((Farasanפאראסןבאיי,סוף-יםבדרוםגם.כוויתשלהאמירותכיכבה

המהווה,אורגניבחומרועשירחםהיותובשלהסתםמן,בפניניוידועיםהיההפרסיהמפרץ

חולוגרגרי,סוערשםהים,ומאידך.אלהבחופיםפניניםהיוולכן.פנינהצדפותשללגידולןמצע

.זימיהםחלללתוךפולשיםמזמינותמזוןללכודהנפערותוהצדפות,היםזרמיידיעלנישאים

,רךגוףשלהרכיכההיאצדפה.בהמחשהלהשתמשכדאי,פנינהנוצרתכיצדלהסבירכדי

דפיבכמהמוקפים,יחדמאוגדיםדפיםשבמרכזו,לספרלדמותהאפשר.קשוותית-דווקונכייה

מכיל('הספר')הצדפהגוף.עבריומשניאותועוטפת-הקונכייהקשוות–עבה'כריכה'וזימים

שריריתמעטפתבמעיןסגורותוכולןוההפרשההרבייה,העיכולמערכות:הפנימייםאבריהאת

אללחתורהקשוותמביןונשלפתמאורכתהרגל,הרךבחולהחופרותבצדפות.'רגל'הקרויה

סיביםלמיםמופרשיםהאחורימחלקהאך,נשלפתאינההרגלהפניניםבצדפת.החולתוך

באצותלהיאחזותמשמשיםוהם,(byssus)ביסוסה,היםמיעםבמגעהנקרשיםחלבוניים

צדמכלדקיקדףישהקונכייהולכיווןזוגישמספרם,זימיםדפיהרגלצידימשני.ובסלע

עלהמודבקכדף,בהמחשה,שמקומו)גלימהה–רכהמרקמהועשוי,שקוףהואשלעתים

סידן–הגירחומראתהמפרישותבלוטותהגלימהשלפנימההנוטהבצידה.(מבפניםהכריכה

בלשון"הפנינהאם)"המבריקה,הדרשכבתהיאביותרשהפנימית,שכבותבכמה–פחמתי

לדגמיםואחראיותהקונכייהשלהחיצוניהחלקאתצובעותהגלימהבשוליצבעבלוטות.(העם

<<לדףמעברהמשך.הרכיכותמינישלהגיאומטריים

...סיפורים מקצות הזיכרון
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