
אתר אום רשרש הינו נקודת ציון היסטורית וגם 

-אתר ייחודי בעל חשיבות גיאוגרפיות

...  וביולוגיות

...סוף לקצהו הצפוני ביותר-כאן מגיע ים•

...כאן נמצאת שונית האלמוגים הצפונית בעולם•

...כאן נמצאת שונית אלמוגים כמעט בתוך העיר•

כאן נמצא חוף סלעי הנחשף בעת השפל לכל  •

מלוא העין

ר יעקב דפני"ד: כתב וצילם, יזם



רשרש-מפת שמורת אום: מיקומה

מלון מרידיאן

אום רשרש



צילום השמורה מפינת החוף הצפוני

תגר. ש: צילום. צולם בעת סערה דרומית

שנירקול או תצפיות בים  , שחייה, מנוחה על החוף–בלא  גלים ונוח לפעילות ,  ברוב ימות השנה החוף כאן שקט

.  וטיול ברגל לאורך תחום הכרית



רשרש  -שונית אום–מראה החלק הצפוני 

חלקיםלשנימתחלקתוהיארוחבה'מ100-וכאורכה'מ250-כ,קטןהעירוניתהשמורהשטח

:מזהזהשונים

מאפשריםגשריםארבעה.החוףלאורך(עומקה'מ1-5)רשרש-אוםשונית–הצפוניהחלק

סירותלמזחועדהחוףמפינת–האלמוגיםשוניתכללאורךושחייהלמיםנוחהכניסה

.הלגונה–חולישטחמשתרעוהשוניתהחוףבין.השעשועים

-מכוסיסלעיםמתגליםהמיםפניברדתשבוסלעיחוףקטעהכריתתחום–הדרומיהחלק

.חוףנעליעםבהליכהאליהםשמגיעיםשפלבריכותוזעירוחיצמחים

.יותרעמוקהושוניתיםעשבמשטחיולפגוש'מ20-30שללעומקלהגיעיכוליםצוללים

: לשמורה זו כמה יתרונות ברורים בהשוואה לחופים האחרים

הגעה ברגל או ברכב ציבורי, המרחק מהעיר קטן•

החוף הינו חוף ציבורי ללא דמי כניסה•

הכניסה למים מוגנת והחוף קרוב ורדוד, אף שאין במקום מציל קבוע•

הגישה למים נעשית משלושה גשרי גישה נוחים•

.  וחסר גלים בשל הרוח הצפונית השולטת, הים שקט בדרך כלל•

בלגונה ניתן לעמוד בעת השפל ובכך להתגבר על קשיי שחייה מעל השונית•

–בשל תנאים אלה יוכלו גם תלמידים בודדים או בזוגות  לבצע פרויקטים •

.  תצפיות ודיגום במסגרת לימודי חקר



-כ-עשירה באלמוגים חיים , בקרבת החוף' מ10עומק מרבי : שונית אום רשרש

רשמומיני דגים וחסרי חוליות שוכני שונית וסביבה חולית נ100-כ, מיני אלמוגים60

כאן

עשירה בבעלי חיים מתחפרים ומוסוויםרדודהלגונה

(.  מרידיאן)"סוויטס-יו"בחוף שמול מלון ( גאות ושפל)תחום הכרית 

חלוקת השמורה לבתי הגידול השונים

3

2

1



?  איך ניתן לבקר וליהנות מהשמורה

ולעבור,בצלילהאובשחייההאלמוגיםאללהגיעיש,מפתיע-לאבאופן.האלמוגיםבשוניתביקור.1

.מימי-תתשלטו/אוובמצוףבשטחבמספריםמסומנות,תחנות6בין

מיני20-כלזהותוללמודלראותיוכלהמבקרהכלבסך.הללוהתחנותשלמפורטתיאוריבואבהמשך

בגלרייתוהן(תחנות)למיקומםבהקשרהן,בהמשךשיתוארודגיםמיניעשרותוכמה,אלמוגים

.התמונות

וחלקובאבניםזרועחלקו,רדודקטעמשתרעהשוניתלביןהסלעיהחוףבין.הרדודהבלגונהסיור.2

עלנחים,בחולהמתחפריםמיניםהםכאןהשוכניםרובשכן,למדיריקהואעיןלמראית.עדיןבחול

בעת,הרדודההיםקרקעעללעמודאפשר.הלגונהזוהי.טורפיםנגדשונותבדרכיםמוגניםאוגביו

שבהמשךבגלריה.אחריםחייםוסימניעקבותוכן,ללגונהאופיינייםחייםובעליצמחיםולגלות,השפל

מהםכמהעלנצביעהספר

מהםלדעתוכדי,השפלבעתלכאןלבואחשוב.(המלוןמול)הדרומיבחלקההכריתבתחוםסיור.3

:באנגליתשמו–זולמטרהשנועדהאינטרנטבאתרלבדוקיש,הרצויביוםהשפלשעות

.Tides4Fishing.co.il/

השוכניםוהיצוריםהסביבתייםהתנאיםיתוארושבונפרדחלקהללוהגידולבתימשלושתאחדלכל

.בהם



ביקור בשונית האלמוגים:  'חלק א

הקפהלביתסמוך"הדרומי"מהגשרבסיורמתחיליםהשחייהאת.בשחייהבעיקרהואבשוניתהביקור

לאורךמצופים.סנפיריםרצוי–מתאימיםומנעלים,ושנורקלבמסכהמצטיידים."קיסוסקי"חוףשל

,למצוףההצמדותבעת.שאחריהןלאלהמראשמסומנותמתחנותבמעברלצפותיאפשרוהנתיב

שאליהםוצדפותכאלמוגים,צמודיםעצמיםבעיקרמתוארים.בהמשךהמתואריםבפרטיםתבחינו

.(ואילך50עמוד)הגלריהבאמצעותלזהותיהיהאפשרשאותם,אחריםשוחיםויצוריםדגיםמתלווים

המבוקשתהחיקבוצתאתלבחורושםהמחברשלהביתלאתרלהיכנסניתן,בהירות-אישלמקרהבכל

www.dafni.com"דפניאתרי"בהתמונותבאמצעותולזהות

העיקריההבדל.השוניתשל"היערעצי"כמובןהמהווים,השוניתבאלמוגיבעיקרנתמקדאלהבתחנות

השונית,שבסביבתוהחיאתמכלכלאחרוצומחשעציםמבנההואהיערשבעודהואושוניתיערבין

.האלמוגים–חייםמבעליובראשונהבראשבנויה

,זעירותביציםבאמצעות,מיניתברבייההןלהתרבותהמסוגל,הפוליפהואהאלמוגשלהיסודיתהיחידה

בוניםשהםתוך,נפרדיםואינם,מהשניהאחדאחריםפוליפיםשלוצמיחההתחלקותבאמצעותוהן

השוכניםמיקרוסקופייםוצמחיםהאלמוגיםביןהקשר–אחרסודעל.יותררךאואבןשלדלעצמם

(Xעמוד)בהמשךנדבר,גופםברקמות

מינית-בנות והתחלקות הפוליפ ברבייה אלפוליפי, פגית, ביצים, פוליפ. שלבים בחיי האלמוג: בתמונות מימין

?מה רואים 



האלמוג חרירן עמודי ואבוקן שבור למחצה: 1תחנה 

,הלגונהאתהחוצהשחייהשל.'מ60-כ'אמצוףלועדמהגשר1'מסתחנה

גושתגלו,לתחנהכשתתקרבו.קטניםאלמוגיםגושיהחוליתקרקעיתהשעל

.עמודיחרירןהאלמוגשלענקיתמושבהככולורובו,ענקאלמוגים

הפוליפים.שניםאלפיאףאומאותשגילהמושבהזוהי

אחדכמילימטרגדלם-האלמוגיםפרטינקראיםכך–

מושבתליצור,יחדצמודיםונשארוממנהנולדו

דגישוחיםהאלמוגוסביבהעמודיםבין.אבןאלמוגי

שלהדרומימצידה.אחריםאלמוגיםודגיפזית

למין.אבוקןאלמוגישלמושבהתראוהזאתהמושבה

בראשחיהואאך,קוטרומ"ס3עד,ענקפוליפזה

זהאלמוגמין.אבוקהאולפידומזכיר,מתאבןגבעול

,אנושבידיאו(סערות)טבעמפגעילעתיםסובל

למצעלכשיוצמד,מהםאחדכלאך,גבעוליוונשברים

בהמשך.עצמומשלחדשהמושבהליצוריוכלאבן

.אבוקןשללמשעיעגולהענקיתמושבהתראוהסיור

:ומשמאללמעלה:בתמונות

האלמוג.מושבהעמודיחרירן

צדוצילוםמעלבצילוםאבוקן

.והפוליפיםהגבעוליםאתהמראה

דפני.י:צילום



טורפיםבדגיםמאוכלסביניהםשהחללצפוףעמודיםכיערנראהעמודיחרירןהאלמוג

גוף-חיווריורודיםהזכריםשבה,פזיתדגילהקתרוחשתוסביבה,הפסיםדקרהכמו

בנימתחריםומגרשיםסדרכאןמשליטיםהתוקפנייםהזכרים.כזהבכתומותוהנקבות

.האלמוגסביבהפתוחיםבמיםמוצאיםהםשאותו,מפלנקטוןנזוניםהאחרונים.מינם

החרירןעמודישביןהמוצליםהרווחיםשאתלראותתוכלוכאןזמןיותרתשהואם

פוליפשהנואלמוג,הפיטרהגם.גונית-רבפרחיתהקרוימשוטח,חוםאלמוגמאכלס

מוצליםהכיבחלקים.כאןתמצאואותהגם,עליומונחאלא,למצעמחוברשאינובודד

השתופניתבאצותנעזרשאיננו,כתוםאואדוםאלמוג,כתוםגלילןלראותאפשר

.האלמוגיםכיתרחוםירוקאינוולכן(בהמשך)

ושברינפגעהאנושבידפגיעותאובסערותשנפגעהאבוקןהאלמוגשלגדולהמושבה

סביבהפזוריםשלההגבעולים

פיטרה , גונית-רבפרחית-: שורה אמצעית. ושבורה, מושבת אבוקן שלמה: מימין לשמאל, בתמונות

דפני. ול. י: צילום.  פזית ים סוף זכר ונקבה, דקר פסים: שורה תחתונה; וגלילן



לרבמפליאהדוגמהתראו(1'מסתחנה)העמודיהחרירןעמודיביןאלתציצואם

-רבפרחיתכשזוהתה,(הזההצילום)אחתאלמוגיםמושבתבתוךהשוררתגוניות

ענפיםנושאאחד.פרחיתאלמוגימינישלושהלפחותכאןנראים,לכאורה.גונית

,אך.העמודיםבסיסיאתומכסהצמוגוהשלישיפרוסיםמשטחיםיוצרהשניקצרים

להניחשמרשהמה,זהיםאלמוגיםגביעייוצאיםשממנו,רצףמהוויםשהםמסתבר

לנונקרואילוכאןהנראיםהמופעיםכל.מיןאותושלשוניםמופעיםאלהכי

הרצףכאןאבל,שוניםמיניםכבניבוודאותכמעטאותםמזהיםהיינושוניםבמקומות

דפני.י:צילום.גונירב,אחדמיןשלאחתמושבהזוהישלמעשהמראההנשמר

האלמוג חרירן עמודי  : 1המשך תחנה 

ואלמוגי הצל  הצמודים לו



מהרהועד,צפונהכלליבכיווןממשיכים1מתחנה
2-3בעומקהנמצאתאלמוגיםשוניתלראותתוכלו

בטוןבלוקילראותאפשרמשמאל.מתחתיכםמטרים
כלשהוימיספורטלצורךלמיםשהוכנסוענקיים
מושבותכמהשעליונוףכמטרדונותרו

אתמסמןהוא.!!(בטוןשונאיםאלמוגים)שיחאלמוגי
קטנותמושבותכמהתראושבה,הזאתהתחנה
כרובהמזכיראלמוג-טורבניתהאלמוגשלוגדולות

מניפהדמויישטוחיםוענפיםצמיחהמהירהוא.ענק
.צהובותכיבלותשנראיםהפוליפיםבולטיםשמהם

עפיםמסועףאלמוגשלאחרסוגתראוהימניתבתמונה
שדגי(זובשוניתשיטיתמיני10כ)שיטיתהקרוי

כינמצא.החלליםאתממלאיםוכרומיתאלמוגית
טורפיםמבריחיםהאלמוגענפיביןהחייםסרטנים

.אלמוגיםטורפייםכוכביכמו

הבטונדות-בלוקי הבטון : 2תחנה 

אלמוג  , טורבנית כרובית–משמאל -הפסים וכרומית ירקרקתאלמוגיות-שיטית מוקפת דגים :  מימין: בתמונות
דפני. י: צילום. קוביות בטון שהוכנסו לים למתקן ספורט שנעזב–למעלה . המורכב מדפדפים ירקרקים 



סלע החוף הנטוי: 3תחנה 

דבריודעי.קטניםבאלמוגיםעשירה–ברוריחודחסרתבשוניתמאופיינתזותחנה

עלממשהיווצרובעתהסתםמןשהיהקדוםחוף-סלעעלמכסהכאןשהשוניתמבחינים

ביניהן,רבותאלמוגיםמושבותלמצואאפשרכאן.היםמפלסעלייתעקבושקעהחוףקו

לים(אנדמיים)ייחודייםמיניםשניהם,הפילאוזןואת(מימין)סופית-יםהקרויהאלמוג

.ומפרציוסוף

מה שתומך בהשערה שהשונית כאן התבססה על , סלע השונית משוטח ומוטה בכיוון החוף: למעלה, בתמונות

האלמוג  :  למטה מימין. שמרכיבים אותוהשלעהמרה את סוגי . לידו משמאל חתך בסלע חוף. סלע חוף קדום

דפני. י: צילום. אוזן הפיל הים סופיתומימין סופית -ים



:  4תחנה 

והשפעתבשוניתהאלמוגיםשלהחייםקשייעלהמעיד,מענייןפרטישזובתחנה
מעשוריותרבמשךשהכרנוענקטורבניתאלמוג.אנושופעילותאקליםגורמי
-רבבכוחונהפךלאחרונהנפגע,(מימין)שניםכחמשלפניבמיטבווצולם,שנים

שנותרולפנילא,(לברכהזכרונו)ומת,אדםבידיאוסערהמפגיעתאםברורלא
מיניכאןמצוייםזהאלמוגמלבד.זהמסוגקטנותלאמושבותכמהבאתר

,למדינדיר,אדוםלאלמוגלבלשיםכדאישונותוצורותמצבעים,שוניםאלמוגים
-בלבדבלילההפרוש–הפוליפאתהעוטפותהשלדשמחיצות,דקיקןהקרוי

.ובלילהביוםפרושיםהפוליפיםשבו(ימין)זרועןהאלמוגמול,ועדינותדקיקות

גלקסית,צבעית-דושיחיתמימיןאמצעיתבשורה.התאונהואחרילפני,ההפוכההטורבניתלמעלה:בתמונות
דפני.י:צילום.חומהאלמוגניתו,אדוםדקיקן,פרושיםפוליפיםעםזרועןתחתונהבשורה.חרוליו,זוהרת

שיחית



הים-השושנון ושושנת: 5' תחנה מס

,תכלתצבועאלמוגשלמתחתיתושיוצאת,ענקיתים-שושנתבתבחינו4מתחנהמטריםכמה
,"(נמואתמחפשים"מהסרטֶנמֹו)שושנוןהדגעםפעולהכמשתפתידועההים-שושנת.פטמית
,כנקבותנולדיםאלמוגיםדגי,לכלכידוע.הים-שושנתבזרועותטורפיםמפניוהגנהמחסההמוצא

הצעיר,והקטןנקבההנוהגדולהפרט-כאן.הפזיתכמו–ביציםדישהטילואחרילזכריםוהופכים
.(אחרתים-שושנתיש,מאדלצעירים)זכרהוא

עם,בהירים)גדוליםפוליפיםעם(למטהימין)אלמוגניתכמואלמוגיםשלללראותתוכלוזובתחנה
-האחרון.אבןשלדחסרי(במרכזלמטה)נפתיהצמחיםדמוייאלמוגיםוגם(יותרכההמחיצה

.המיםבאוורורלסייעכדיזרועותיואתומכווץפורשהזמןכל,(משמאל)פועמתאחיקסניה

השושנוןנקבתתטילביציהאת
יהיוכאן.השושנהזרועותבין

בבקיעתםוהדגיגיםהביצים
.טורפיםמפנימוגנים

.גיבור הסרט" נמו"משמאל שושנון צעיר ומעליו . שלושושנת היםבוגר ליד שושנוןדג : בתמונות

? למה פועמת . ואחיקסניה פועמת; אלמוג רפיונאי–נפתיה:במרכזאלמוגנית –אלמוג גושי טיפוסי : בתמונות
. דפני. י: צילום



שלושת הענקים  : 6תחנה 

שלענקיותמושבותכמהרואיםהרדודבעומק.לעומק,לימיןמשופעתוהשוניתצפונה'מ20עוד
שפיתולימשום,(מימין)המוחאלמוגכבמחוזותינוהידוע,מֹוָחן,הראשון.מענייניםגושאלמוגי

בלאשגילהממטרלמעלהשלבקוטרמושבהכאן.האנושיהמוחפיתוליאתמזכירותשלוהמחיצות
"עמקים"במצטופפים-בלילהרקהפתוחים-שהפוליפיםהואבוהמיוחד.שניםמאותכמהספק
.(משמאל).יותריפהנראותהמחיצותפיתוליאליהםלהתקרבשתצליחוככל.המחיצותשבין

הפלנקטוןלצידזרועותנפרשיםואזבלילהפעיליםאלהוגםככללאלמוגים

מפנילהזהירעלינוחובהכאןדווקא
השחוריםהיםקיפודי:ביולוגימטרד

,כךאותםרואיםביום.נזריתמהסוג
אך,שבקרקעיתהאבניםביןמסתתרים

וביןבלגונהלשוטטיוצאיםהםבלילה
יחסיתקלאז-או.אצותולאכול,השוניות
דקירות"לחטוף"ובהםלהתקל

תציבובטרםהזהרו-כןעל.מכאיבות
.תידקרולבל,הקרקעעלרגלכם

.  שבה נראים הפוליפים הגדוליםאבוקן מושבת –משמאל . עתיר שנים, ענק מוהן, למעלה מימין:  בתמונות
. מצטופפות בין אבנים בשעות היוםניזריותלמטה משמאל  עשרות . פיתולי המחיצות במוחן, בתמונה הקטנה

דפני. י: צילם



ִרְכָסןהנקראאלמוגהואכאן"השלישיהענק"
האלמוגסוגאת:הסברהדורשאלמוג,ְשלּוַחִתי

,הפוליפיםמדוריאוגביעיצורתפיעלמזהים
,(לבשימו)מינית-לאמרבייהשנוצרוהצאצאים

-אחיהםשהםלקודמיהםמחובריםנותרים
לרובהיאזהמיןשלהמושבהצורת.הוריהם

קבוצתלכליש.אלמוגלכלואופייניתדומה
,אך.הצידזרועותערוכיםשסביבורכספוליפים
מופעיםשניהמושבהמראההזהבאלמוג

בדגםמסועפיםענפים–שיחימופע-מובהקים
-רב.(תחתונהמסגרת)משוטחומופעמרחבי

כימוכיחה,אבןאלמוגימיניבכמהזוצורתיות
ידיעלנשלטתלרובהפוליפשצורתלמרות

במעטלאמושפעתהמושבהצורת,הגנטיהתכתיב
.זיהוייםעלמקשהשלעתיםמה,הסביבהמתנאי

ששנימאמיניםהיינולאכאןראינוהואלמלא
והמופעהשיחיהמופעבעלהעליון–חלקיו

מושבתאותהשלחלקיםאלאאינםהמשוטח
.אלמוגים

שלושת הענקים  6המשך תחנה 

לשחות,מהיםלצאתיכולהמבקר.מסלולנומסתיים,הצפוניהגשרמול,כאן
7תחנהלהלןשתיקרא(בהמשך)הלגונהלקרקעיתמעללשוטטאובחזרה

מופע שיחי

מופע משוטח

צעירהממושבהחלקלמעלהשלוחתיריכסן:בתמונות
מושבה,משמאל.הצידזרועות\וההרכסיםסידוראתהמראה

אתובתחתוןהשיחיהמופעאתהעליוןבחלקההמראהענקית
דפני.י:צילם.המשוטחהמופע



באמתמשהונראהלאראשוןבמבט,רדודקטעמשתרעהשוניתלביןהסלעיהחוףבין
יותרהעשיריםלחלקיםבדרכומעליהעוברהצוללאו"משנרקל"וה,שםאטרקטיבי

יכוליםאלמוגיםמעט.קטנותאבניםובחלקה,חולמכוסהבחלקה,ָלגּוָנהזוהי.בשונית
ולגלות,השפלבעתבעיקר,הרדודההיםקרקעעלולעמודלעצוראפשרשםלהיאחז
הוא,עימכםמדריךאם.הפתעותישותמיד,ללגונההאופיינייםחייםובעליצמחים
הסרטןשל,שטוחיםים-קיפודישהם,מטבעוניםשלעקבותיהםעליצביעבוודאי
אתלראותאפשרושםפה.שלוהביתקונכייתעלים-שושנותהנושא,הגדולהנזיר
.המיתרןשלהעמוקהממאורתוהמופרשיםהחולסרטי

הלגונה  : 7תחנה  

נוף הלגונה

החולעל.ים-סוסוןוצילמנומצאנוגםכאן.רחף-דיונוןמרחףשמעליו,בודדאבןאלמוגעםהלגונהנוף:בתמונה

<<כאןהחייםיצוריםשלעקבות



?חי בלגונה מי 

הסוס,דרקוניפגאסוסדגיזוג

כיצורכאןחיהיווניתמהמיתולוגיה

המיתולוגימהדימוירחוק,וזחלניאיטי

.שלו

דגשל–בזוגותתמידוהם–זוגותאך

שמתקשהממיבקלותחומקיםזה

הם.הבהירהחולרקעעלבהםלהבחין

תחוםעלשומריםהםכי,כאןתמיד

בניממתחריםבעיקר,בקנאותמחייתם

.מינם

ים ואז גם תמצאו כאן את המדוזה  -מכוסה קרקע הלגונה בעשבימסויימותבעונות 

זו שוכבת על הקרקע , ששוחות" רגילות"שבניגוד למדוזות הקסיופיאהההפוכה 

זהו מקור . לקיים פוטוסינתזה, ונותנת לאצות שחיות בתוך גופה חשיפה מלאה לשמש

מעניין לראות אותה כשהיא יוצאת לשחייה  . בכך היא גם תורמת לסביבתה". פרנסתה"

.  קצרה ומחליפה מיקום



לא דגים בלבד

תחנת הלגונה  

המחפשת ואולי גם דיונוניתתצליחו לראות , אם ישחק לכם המזל

.מצאה כוך אפל להטיל בו את הביצים שמהם ייצאו לאור צאצאיה

.ים מסרקי-כוכבו, מטבעוןהים שטוח כמו -קיפוד–וגם קווצי עור 



1988-בבאינדונזיהלראשונהשנמצא,חקייןתמנון–באמתנדירוזה•

קצרזמןרשרש-אוםבשמורתגילינוואותוכעשורלפניבסינינצפה

בחוףאותולצלםזהספרכותבהצליחיותרמאוחרשנה.מכןלאחר

הנלווהבתמונה.בחוףיםעשביבין,רשרש-אוםבשמורתהגובלהצפוני

זהרון)דגיםהמחקותותנועהגוףעמדותלומאמץהתמנוןכיצדהמחשה

.וחיקוימודל,מפוספסוצלופחימינחשוכן(וסולייתנית

המודל                 והחיקוי שלו

בשמורתנדירהלאתצפיתועוד

המקורביםדגים:רשרשאום

בלהקהששוחים,היםלסוסוני

כןועל,מטהכלפיכשראשם

.שחראששמםייקרא

.אין רגע דל, פיקחו עיניים



*ַהְכִריתם ְתחּו: ' חלק ב

להיכנסרוציםשאינםהחוףלמבקרימתאיםרשרש-אוםשוניתשלזהחלק

הכניסהשבהןבעונותאחריםמבקריםאוהיסודיס"ביהכיתותתלמידי–למים

:מגווניםכאןהפעילותסוגי.נעימהאינהלים

מהיםשנפלטויצוריםוקונכיותשלדיםלזהות,המיםקואחרילעקוב(א)

מחסההמוצאיםויצוריםבדגיגיםולצפותהשפלבעתאפסייםבמילדשדש(ב)

.הגאותמאזשנשארוהמיםבגיבי

לסלעהצמודיםחייםבבעלילצפותאפשרהסלעיבחוף(ג)

הסביבהאתללמודכדיהנדרשהרקעואתהמקוםאתמציגספרנושלזהחלק

ופירוטעונתיות,המיםועלייתלירידההסיבותכמו–העיוניהרקע.הזאת

.(העיוניהמוסף)הבאהחלקבהמשךנדוןזאתהמאפייניםהיצורים



בגליםהנפלטיםהיצוריםואזסועראו,היבשלחוףמוקדשתהפעילותעיקרהגאותבעת
המאפשריםגידולובתישטחיםנחשפים,השפלבעתאך.ללימודמענייןנושאמהווים
,"הבלוטניםרכס"הוא,מאדהבולט,מהםאחד.זההחוףהחייםביצוריםומחקרתצפיות

(מלוןבחזיתסלעיחוף:מיקום Usuitsהמוצעתהשמורהבגבולותהנמצא,(מרידיאן.
כאןנשמרהיתרבין.שבחזיתובחוףהטבעאתלשמרעצמהעלקיבלההמלוןהנהלת

.בוגריםלמבקריםועד'אמכיתותהחלתלמידיםשללפעילותביותרהנוחהסלעיהחוף

החוףסלעהכרת,השפלבתחוםחייםבעלישל"חיגור"התופעתלימוד:הפעילותסוג
והשפלהגיאותתופעותגםכמו,שעליווהחי

ובשפלבגיאותהחוף 

כי אין מה לראות, אין טעם לבוא לתצפיות במצב גאות: אזהרה



beach)החוףסלע rock)שהפרשתואבניםסלעגושישלמקריאוסףאלאאינו

חלק.מוצקתסלעלמאסתאותםליכד,יותרפשוטהבשפהגיר–פחמתיסידן

שגםהאלמוגיםשלדינותרוועליהםיותרגדולבעומקלכןקודםהיוהללומהאבנים

מורכבתמהםהפוליפיםגביעישלהמובהקיםהסימניםניכריםעדייןמותםלאחר

וניכרים,השפלבעתליובשחשוףכשהואזהסלענראהבתמונה.האלמוגיםמושבת

.בגאותהגואליםהמיםלבואהממתיניםזעיריםחלזונותהמוניעליו

;(משקעסלעי)וצורגיר,(היסודמסלעי)פורפיר,גרניט–החוףסלעמרכיבי:למעלה,בתמונות

המיםלפנימתחתשרוישהיהמאזשנותראלמוגשלדומשמאל,לבדאצותמכוסהחוףסלע-למטה

סלעים בתחום הכרית הסלעי



חייביםקיצונייםבתנאיםזמןלאורךולהתקייםלשרודהמנסיםחייםבעלי,כידוע
שמצאוסביר,שםכיוםמוצאיםשאנויצורים.להיכחדאואלהלתנאיםלהסתגל

המוגדרבתהליךאליהעצמםשהתאימואו,להםהמתאימיםהתנאיםאתבה
–יםחוףאובריכה–מיםגוףבקרבת.אבולוציההמתהליךכחלקהסתגלות
לרמת,ליובשאולרטיבותמסוגלותםמידתפיעלהחייםהיצוריםמסתדרים
.הגליםשלההורסלכוחגםאו,החריגותלטמפרטורהאוהאופייניתהמליחות

צומחשלמקבילותבחגורותהיצוריםהתארגנותשמשמעותוחיגורקרויהזותופעה
שלהתאמתו.עליוהכפוייםיבשתיים-הכמולתנאיםבהתאם,לסלעהצמודחיאו

שעותלמשךיבשתייםלתנאיםחשיפה–הקיצונית"חגורה"הלתנאיכלשהויצור
.אלהלתנאיהותאמושלאלוהקרוביםמיניםנגדבתחרותיתרוןלומקנה-ארוכות

לקייםיכוליםזהיתרוןבשלאשר,סתגלניםמיניםכמהרקמוצאיםאלהבחגורות
.וצפופותגדולותאוכלוסיות

יבשהבסביבהמחייםבמהירותכאןהחיהיצורעובר,בגאותהמיםמפלסעלותעם
שלשונותלרמותהמיתרגמיםמעברים.שעותכמהלמשךמובהקתימיתלסביבה

אתעימושחולקים,"שכנים"השלשונהופעילותוטמפרטורהקרינהלרמות,חמצן
חגורותארבעמזהיםבעולםהסלעייםהחופיםברובכמואילתבחוף.הגידולבית

הבאבעמוד.הכרית-ותתהכרית-פנים,כרית-העל,חוף-עלהחגורות:עיקריות
:הביולוגייםומרכיביוהחיגוראתהמראההכריתבתחוםגובהחתךמתואר

אתומרטיביםמרססיםחזקיםגלים.בגאותגם,הזמןרובביובשמאופיינתכרית-העלחגורת
הללומהיצוריםכמה.מזוןולחפשבמיםמומסחמצןלנשוםפניועללחיומאפשריםהסלע

-מגדל,(בתמונהמספרים–1)חופיתמיניהםהחגורהמאפייני.אווירניחמצןלנשוםמסוגלים
הסרטןמינימשניאחדהסלעיםעלומשוטטמסתתר.(5)זנקןהדג,(3)זערוריתחופית(2)קט

(4)שישן
צדפה(8)צלחית,(10)שעירהכתונת(6)אפל-מגדלהרכיכותהםמאפייניהשכרית-העלשולי

.(7)זיזיםארגמניתשלווהטורף(9)ענקבלוטןוהסרטן(11)אוסטרית
מכוסהומחציתו,בשפל–המיםמפלסמעלהזמןמחציתבממוצענמצאתכרית-פניםחגורת
מאפייניה.אותםלעקוראוהתיישבותםלמנועהעלולים,לגליםחשופההיא.הגאותבעתבמים

ים-אוזןה,(12)פס-תלתו(15)מגדלוןהחלזונותמיני,(17)חוריריותבעשירהאצותלבדהם
.(16)והדיונון(13)

בחורף.ליובשנחשפתקיצוניבשפלורק,היםבמיהזמןרובהמכוסהכרית-התתחגורת
(18)כריתניתהיםנחשוןהםמאפייניה(27)חסניתבאצהשבוהמיםובריכותהשטחמתכסה
כתונת(24)צינוריר,(20)הסהרן,(21)פרעהחרוזיתהחלזונות,(25)כתונת,(19)יםקיפודי

במי.(23)וקברנונייםקרנונייםממשפחותודגים(26)מסרקןהיםכוכב,(28)נזירסרטני,(27)
.(22)המנגרוביםקפצןהחסילוןאתלמצואאפשרהשפלבריכות

החיגור בחוף הסלעי



(הסבר ושמותיהם בעמוד הקודם)בעלי חיים וצמחים המאפיינים את החיגור החופי הסלעי : בתמונה

כרית-חגורת העל

כרית -שולי העל

כרית -חגורת הפנים

כרית -חגורת התת



הסלעיתשל הכרית" תשעת הגדולים"

את העמודים הבאים נקדיש לתכונותיו של כל אחד מאלה 

השורריםלתנאיםתשובהישהסלעיתהכריתבתחוםהחייםמהיצוריםאחדלכל
כושר–דמיוניאולישנשמעגורםועודהנשימהקשיי,החום,היובש–בה

בפניאטימהאחדמצדהםאלהלגורמיםהתאמה.היםגלישלוהעקירההסחיפה
.הגליםכוחבפנימרביתוהצמדות,הצורךבעתאווירניתנשימהיכולת,היובש
,למדינפוציםכולם,הסלעיתהכריתאתהמאפייניםחייםבעליעשרהכאןבחרנו

:לשמאלמימיןלמטהמלמעלה,והם.הנזכרותלבעיות,משלהםפתרונותולכולם
.ושישןנזירן,כריתנית,ואוסטריתענק-בלוטן,חופית,ענק-כתונת,צלחית,סהרן



סהרן-חלזון 

סהרן חלק 
הנפוץ,צמחוניחלזוןהוא(Nerita)סהרן

להבחיןקלתמידלא.אילתשלהכריתבתחום

,הנפוציםהמיניםבשניהצבעיםגיווןכי,בו

והשניומבריקהחלקהקונכייתומהםשאחד

האבןחלוקיביןהיטבמוסווים,מחוספסת

.הרדודשבחוףהקטנים

שוםעל,סהרוניתאותוכינוקודם–סהרןהשם

גיריבמסתםהסתום,סהר-חציבצורתהפתח

.השפלבעתאותםהאוטם

בשאלותתצפיתלמשימותגםמתאיםהסהרן

:הבאותהחקר

מי.בתפוצההמיניםשניביןההבדלמה1.

ומי,למחצההחוליתבקרקעמתחפרמהם

?האבניםראשעלמטפס

לפחותבהלאתרנסוובמקבילתמונהצלמו2.

,גלויהואאםפרטלכלוציינופרטים10

*מוסתראו

כמהלחשבנסו–ההסוואהלהםעושהמה3.

זוכמונוףבתמונתמגליםאתםפרטים

צבעביןקשרישהאם?הדףשבתחתית

עלסמנו?החלוקיםלצבעיהקונכיות

כזאתתמונהצלמו.הזההקשראתהתמונה

הואואםהואמיןאיזהציינו,בעצמכם

מוסווההואשבהבסביבהנמצא

מקרהבכל?ביניכםלהסכמההגעתםהאם4.

צילוםבאמצעותמסקנתכםאתהוכיחו

השפלבעתניידשל–פשוטהבמצלמה

להמחישכדיזהמיןשלפרטיםקבוצת

שאלהההסוואהמידתאתלחבריכם

.מראים

?שלהםהצבעיםלמגווןהסברלכםישהאם

כללא.השפלבעתהינהשעבודתכםזכרו*

פעיללהיותנוהגכאןהחיחייםבעל

.אלהבשעות

סהרן מחוספס



על.המצעאללהיצמדכדיהקונכייהשלהמפותלהמבנהעלשויתרוחלזונותהןצלחיות
שוליביןהתאמהקיימתלרוב.מוגניםהםשבה,קבועהגומהמכרסמיםהם,גירסלע

שלאומבטיחה,ישיבתהבמקוםהסלעטופוגרפייתעםהרווחאתהסוגריםהקונכייה
שיטוטלאחרזהלמקומםחזרהשלאפשרותעלמרמזתגםהיא.גליםבסערתייעקרו
אצלופיזורהרעייהבתוםהקבועלמקומםחזרה–ההתבייתותהתנהגות.תזונהלצורך

זוצלחיותשלתוקפנותאירועינרשמו)טריטוריהלשמוראמצעיגםמשמשתצלחיות
הים-כותנתשללזודומהבמשננתמצוידותצלחיות.(הצטופפותלמניעתאמצעי,זונגד

מהחדקהיוצאזעירותשינייםהעשוי"סרט-מסור"מעיןשמהווה(רכיכותשניהם)
.הצמחיםכיסויאתממנהלהפיקכדיהאבןאתושוחק
שלבמקרה(מימין)וואקוםנעילתהיוצרהשרירהתכווצותהיאאצלםמעניינתתכונה

ממקומןוהתקתן"ננעלות"מידהן,קלותבהםנוגעיםשאםלמדתימניסיוני.פיסימגע
מה.(עבורהקטלניזה–בעצמכםתנסואל)חדכליבאמצעותאלאאפשריתאינה

?זאתנעילהשלתפקידהלדעתכם

צלחית בוהקת

צלחיות:עוד חלזון

:  שאלות חקר

?פעילה בשפל או בגאות1.

?בחושך או באור2.

האם חוזרת מדי יום למקום  3.

??כפי שמספרים לנו, קבוע

:עצמיתעבודההצעות

ביןלהבחיןקל.לתצפיותהראוייצורהיאצלחית
פרטיםלבין,מ"סכמהשלבגודלבוגרתצלחית

.צעירים
,השפלבעתפרטיםשלקבוצהבאיתורהתחילו•

.מיקומםאתבצילוםוציינומרחוקאותםצלמו
לקשלגווניםכמה)עמידצבעשלצבעוניכתם

להםיגרוםלאהקונכייה"פסגת"על(לציפורניים
.נזק

אוהשפלבעת–תנועתםולקצבלמצבםלבשימו•
,סמוכיםפרטיםביןלהבחיןנסו.הגאותבעת

אחריהשפלבעתלמיקומםחוזריםהםהאם
.שתייםאויממה

להסריטאפשר.פעילההצלחיתמתילקבוענסו•
מהירותלקבועכדידקותכמהבמשךאותה

,*אחדלמקוםחוזרתהיאאםולקבוע,תנועתה
כמודומיםלמיניםהתנהגותהאתלהשוותאפשר•

(XX'בעמבתמונה)היםאוזןלמשל
לעתבעיקרמוגבלתהצלחיתשתנועתזיכרו*

.מובטחתאיננההאחרונהשהתצפיתכך,הגאות



ענק-כתונת:עצמיתעבודההצעות(כיטון הסלעים)כתונת ענק 

לסמןקל.ולתצפיותלהסתכלותראוי

אחתעלמזיקלאצבעבכתם,אותה

שתיעלצבעיםשניאו,מהלוחיות

,המקוםאתולסמן,שונותלוחיות

–יממותכמהלמשךבוולצפותולשוב

.בגאותלעומתבשפל–שוניםבתנאים

.יותרפעילההיאמתילקבועלנסות

להסריטאפשרמהרנעההיאאם

לקבועכדידקותכמהלמשךאותה

היאאםולקבוע,תנועתהמהירות

הואהאם–קבוע,אחדלמקוםשבה

מקוםאתאפיינו.מואראומוצל

.מחוספסאו,חלקסלע-ישיבתה

:החקרשאלות

?פעילה בשפל או בגאות1.

?בחושך או באור2.

האם חוזרת מדי יום למקומה 3.

?הקבוע

האם רואים יחסי גומלין עם  4.

.פרטים אחרים בני אותו מין

שהתפשרהמפני,שניםמיליונימאותהשתנתהשלארכיכהזו.כיטוןבשםגםשמוכר–היםכותנות
חלזונותהיומאזמאדהשתנו,והצדפותהחלזונות,קרוביהבעוד.להישרדותההמתאימהגומחהעל

מהדגם,צורותמגווןשפיתחווצדפות,עשירבמגווןמפותליםלחלזונות,קונכייהכיסויבעלי,סימטריים
וגלימה,הגוףבתחתיתרחבהרגל:אחידה-כמעטצורהעלשומרותהיםכותנות.זהותקשוותשלהיסודי
בשריריםביניהןמחוברות,שריוןלוחותשמונההעשויהקונכייההמקיפהחשופהאוזיפנית,שעירה
ערוכותזעירותשיניים-במשננתמצויד,הגוףבקדמת,הפה.באיטיותהמצעעלזוחלתהרגל.וגידים

עיניים.חישהאונותשתיהפהלצד.הסלעימהמצעהאצותאתומגרדפהמחדקהבולטגמישסרטעל
מוגבלתראייהמאפשרות,השריוןבלוחיותוהשתלבוהקונכייהלכיסוימתחתשצמחונדירמסוג

.לסירוגיןולבניםשחוריםבזיפיםהניכרמין,הענקכותנתאתתמצאוהכריתבתחום.והתמצאות
הגאותבעת.השפלבעתרטיבותמשמרתוכןוסחיפתם,הגליםבפניעמידותמבטיחהלמצעהיצמדותה

ים-כותנותמיניכמה.ביוםלסלעולהיצמדלשובכדי,מקוםבקרבתלרעייהיוצאותהןובלילה
.וטורפיםקיצונייובש,חזקאורמפניבהגנההמאופיינת,האבן-בתתמוצאיםיותרקטנים

ענק-כתונת: ואף זו רכיכה



.  חופית לבנהו( מגובששתחופית =)חופית ערבית משמאל , בתמונות

החופיות-חלזונות 

ככלומרחיקיםהשפלבשיאשמגיעיםבתנאי,למצואקלהחופיותאת:עצמיתעבודה

בחוףהנפוציםהמיניםשניאתלזהותהיאשלכםהראשונההמשימה.מעלהכלפיהאפשר

נפוץמהםמי.(סרגלהביאו)הגודל,(שחור,חום,לבן)הצבעפיעל,רשרש-אוםשונית

אפשראםטוב)מוחלטיםבמושגיםיותרגבוהמהםמי.(במספריםהעריכו)פחותומייותר

חופית–שלישימין).בשיפועהםהחוףסלעיאםכמובן,נתונהבשעהמהמיםמרחקלמדוד

(.בסדקיםלרובמצויהשטוחהוהיאמ"מ2גודלהשכל,זערורית

בשעהפעיליםשאינםלהניחישבסדקיםמכונסיםהםאם?פעיליםהםמתילשערנסו•

כןאםמתי.(שלהםהמזוןטיבמהשערו)ניזוניםשהםיתכן,הסלעעלהפזוריםאלה.זו

(?קריריםבימים,הגאותבעת,בלילה,ביום)פעילים

בהוצאתהכרוך,בהםפוגעשאינוניסוי)?ים-במיכיסויאוחשיפהמעדיפיםהםהאם•

צנצנתאוצלחתמראשהכינו,(הניסויבתוםשלהםמידיתהחזרהדורש,ממקומםפרטים

,אחריםמיניםוגםחופיות,חייםחלזונותכמההמיםלתוךהשליכו.החציעדתמלאושאותם

מחוףאלמטפסומיבמיםמרוצהמהחלזונותמיהבחינו.שעהבמשךוצפומוצלבמקוםהניחו

.הצנצנתדופןעללמים

.בושהשתתפוהמיניםאתוזהוהניסויאתסכמו

קטניםחלזונותמשפחתהיאהחופיות

באזוריסלעייםחופיםבעיקרהמאכלסים

ורק,בעולםמיניםממאתייםיותר.הכרית

המסגלותהתכונות.מתוקיםבמיםמהםשניים

חגורת)חופית-העלבחגורהלחייםאותן

:(הרסס

.גבוהותולמליחויותליובשעמידיםהם(1)

;הגליםברססמימיהםמקור

;אווירניחמצןנושמיהם(2)

אתאוטמיםהםהחוםובעלותהשפלבעת(3)

בדומה,מתקרשברירהקונכייהפתח

;לשבלולים

עלמטפסתחופיתצילמנובאילת(4)(4)

המתחמםמהסלעלהתרחקכדירעותה

ארבעהזולמשפחה.(גדולהתמונה)מאד

.התיכוןביםושניים,אילתבחוףמינים



לאוסטרית.בוהיאחזותשמאפשרמצעלכלאו,הסלעיםלמצעהצמודהצדפההיאדרומיתאוסטרית

.לסלעקבעבאורחצמודה-הימנית-אחתקשווהאצלםאך,צדפהכלכל,קשוותשתי

עוברתהפגית.הבוגרתהנקבהשלהזימיםמחללהנפרשותבביציםמתחילאוסטריתשלהחייםמחזור

סיביהנקראים,דביקיםסיביםמפרישהשם,מינהבניבקרבתלרובמתיישבתשבסופםגלגוליםכמה

מהווההשנייההקשווה.לאבןהמתפתחתהקשווהאתומדביקהמקריש,סידניגירוכן,(בוץ)ביסוס

פלנקטוןומלקטותלנשימההגאותבעתהזימיםלחללהחודריםמיםמסננותהצדפות.לתחתונה"מכסה"

,כןכמו.תפוצתןאתמגבילוזה,מסויםלגבולעדהתייבשותבתנאיעומדותהצדפות.מזוןלהןהמשמש

אתשמגבירמה,שלהןהמיניתבעוררותהשנייהמןהאחתמושפעותצפופיםבצבריםהנמצאותצדפות

.העבריהשםגםמכאן."אויסטרים"הנקראים,אכיליםמיניםבעולם.מצטופפותהןלכן.רבייתןכושר

שמוצאים.(בלעזמּולים)מאכלצדפתהיאגם.ביסוסבסיבילמצעהמחוברת,בוץצדפת-אוזניבוצן

הופיעוהאחרונהבנהורק,אילתמחוףהבוציותנעלמוהאחרוןבעשור.הכריתבתחוםהאבניםבין

.מחדש

אוסטרית ובוצית: צדפות

:עצמיתעבודההצעות

הבלוטוניםרכסאתמאפיינתOstraeaאוסטרית

חקרלעבודתמאדנוחהוהיא(כרית-העלשוליחגורת)

.תלמידיםשל

.רצויהמצלמה,למדידהבסרגלהצטיידו

ושתילמצעהמחוברת,חיהצדפהביןלהבחיןלימדו•

,שמתהאוסטריתלבין,מצויותעדייןקשוותיה

והרקמה,למצעמהצמודהנפרדההשמאליתוקשוותה

.טורףידיעלנאכלההחיה

דרךומהי,הצדפהעללאייםשיכוליםהטורפיםמיהם•

.הטריפה

,נקיסלעעליושבתצדפהכלהאםלשאלהלבשימו•

שמתהקודמתצדפהשרידיעלגדלההיאשמאאו

.שנשארההקונכייהאלנצמדהוהחדשה

להימנעכדיהצדפהשנוקטתהאמצעיםמהם•

אותהחושףזההאם?השפלבעתמהתייבשות

?לטריפה

,הזההגידולבביתהאחרותלצדפותלבשימו•

למצעהיצמדותםולדרך,האבניםבתחתיתובעיקר

.התחפרותאו,למצעגירהשקעת,ביסוססיבי)

דפני. י: צילום. בוצן אזני בחוף אום רשרש : למטה. אוסטרית דרומית–למעלה : בתמונות



בלוטן ענק! כן?  סרטן 

שמין דומה לה נמצא , בלוטית זעירהעשרות פרטים של , במרכז; סוף-הנפוצים בים, בלוטני ענקקבוצת : מימין, בתמונות

דפני. י: צילום. מוגדלתבלוטית זעירה–משמאל . ענק מבודדים-בין שלושה בלוטני, בים התיכון

הוא.החוףסלעיעלזעירגעש-הרבצורתבקונכיותהחינייחסרטןהואים-בלוטסתםאוענקבלוטן

.העליוןבצדםשפתחגירחרוטיעליהםובונהבשפלהנחשפיםהסלעמשטחיעלצפופותבקבוצותחי

כרשתומשמשות,הפתחלעברפונותהנוצהדמויותורגליו,מנווןלמצעהצמודהסרטןשלראשו

.הבאיםהמיםלעברומכוונןמהפתחאותןשולףהואאותומציפהשהגאותבעת.פלנקטוןללכידת

לצורתוהודותמתגלהרגיליםלסרטניםקרבתו.לעברורגליואתבמהירותמסובבהואחוזרכשהגל

,נוספתדרגההבאבשלבמתפתחתשממנה,נאופליוסהקרויהשחייניתשהיאלפגית:העוברית

והיובשהחוםלתנאיעמידהבוגרהבלוטן.האופייניהחרוטבניןיתחילבטרם,המצעעלשמתיישבת

שתי-ולדלת,תרמיבידודלומספקיםהחלוליםשדופנותיה,לקונכייתוהודותחיותובמקוםהשוררים

קטןים-בלוטעםתחרותקיימתלוהאופייניהגידול-בבית.הפתחלאיטוםשהותאמוזיזיותלוחיות

מועדףופחות,גבוהיותרלמפלסאותהדוחקהואלפיההשערהוהועלתה,זעירהבלוטית,יותר

.בוהשורריםהתנאיםמבחינת

.זמןלאורךהתמסרותדורשיםאך,לתצפיתקליםבלוטנים:ים-בבלוטיתצפיות

.הסרטן"גר"שבוהפתחשבוהמוצקהכיסויעלמזיקלאצבעבכתםאותםסמנו•

,(מהתייבשותעליהםשמגינה"הכפולהדלת"הפיעל,חיים-בלוטביןמבחינים)

עתלעומתבשפל,שוניםבתנאים–יממותכמהלמשךבהםולצפותלשובניתן•

המיםבסינון,פעיליםהםמתילקבועלנסות.פנסלאורבלילהגם–אפשרואם,הגאות

(דקותכמהלמשךאותולהסריטאפשר)לפלנקטון

שניביןממוצעמרחקלמדוד.מחוספסאו,חלקסלע-ישיבתםמקוםאתלאפיין•

.שכניםללאבודדפרטלמצואנדירכמה–סמוכיםפרטים

–ביניהםמתערבביםהמיניםשניהאם,היםבלוטימינישנישעליובולטסלעאתרו•

הממצאיםאתסכמו?והזרםהגליםלכיווןדומהבאופןמתייחסיםהםהאם



כריתנית נדלית: ים-נחשון

הצעות לעבודה עצמית
נחשוניאתלזהותשתלמדובכךהתחילו•

אותםמבדילמהלעצמכםולבררהים

–מכוכביובמיוחד,האחריםהעור-מקווצי

.דומיםעיןשלמראיתהים

מדוע)ממחבואויוצאהואכיצדהבחינו•

(?השפלבעתמסתתרהואוהיכן

פניעלהמתגלההדקיקהקרוםאתגםזהו•

לקרום.השפלשלמסוימותבשעותהמים

.אותםהמלכדורירחלקיקיםצמודיםזה

הזההאורגניהקרוםהופעתהאם:לבשימו

הכריתמחזורשלמסויםבשלבבולטתהיא

או?השפלשיאבעת.?השפלשיאלפני-

או?גאותלקראתהמיםמפלסעלותבעת

....?הזמןכלקיימתשהיא

נשלפותשם:התחתונהלתמונהלבשימו•

הןומה(?מהןחלקרקמדוע)הזרועות

?המזוןלאיסוףקשורזהובמה,עושות

בספרהתופעהעללקרואתוכלולסיום•

,"אילתשלהאלמוגיםשוניות"

צפויםנוספיםיםנחשונימיני:לבשימו•

(תחתונהתמונה)כאןלהתגלות

לאבניםמתחת,הכריתבתחוםמהםבודדיםרק.אילתבחוףמצוייםים-נחשונימיניעשרות

,והרבייההעיכולמערכת,הגוףאתהמכילמרכזיחלקלכולם.והשלוליותהמיםבגבי.ובסדקים

המסוגלותלזוזוהמקושרותחוליותעשויהמהזרועותאחתכל.סביבומסודרותזרועותוחמש

עלויתר,זרועותשששלו,אחדסוגישהיםנחשוניבין.כיווניםלכמהלהיפרשאו,לסליללהיכרך

מסוגלחציכל.זרועותשלושאחדשלכלחצאיםלשנילהתפרקנוטההואמצוקהבעת–כן

.לכםהמוצעתעצמיתבעבודהשתגלובהתנהגותומיוחדהוא,נדליתכריתנית,אחדולמיןלהשתקם

הנדל-היבשתית"תולעת"לדמיונהאתמבטאשמה

היםמפניאורגנייםמחלקיקיםתזונהובעת(למעלה)הכריתבתחוםימית-תתמערהמתוךהמציצה,נדליתכריתנית:בתמונות

דפני.י:צילום.להפליאמעוטרתאךיותרנדירה,ולנסיהכריתנית:למטה.השפלבעת



ן–סרטני הסלעים  ישָׁ מיני שֵׁ

שלהשישדמוימהדגםבאשמו)שישן,הסלעיהכריתתחוםאתהמאכלסיםהבטןקצריהסרטניםכלמבין

הקטן:באילתמיניםשנילפחות.לפההבאמכלוניזוןהחוףסלעיעלהשפלבעתגםהמטייל,(צבעיו

שולייםקוויומראהיותרהשטוח,הקוויםושישןסגולהשלוהגדולהשהצבת,מצוישישןהואמשניהם

אפשרהנשלואתקרובותלעתיםמתנשליםהםאחריםסרטניםכמו.והגפייםהגוףבצידיאדומיםכהים

אתבההדגירכדי(חזה-הראש)הגוףתחתיתאתהמכסה,רחבהבבטןמהזכרנבדלתהנקבה.בחוףלמצוא

הביצי

הצעות לעבודה עצמית
מינישניאתלזהותשתלמדובכךהתחילו

.השישן

מופיעיםרשרש-אוםשוניתבחוףהאם•

?המוזכריםהמיניםשני

הסרטניםשלהפעילותאחרילהתחקותנסו•

?טרף)מזונםסוגמהולראותכידהללו

(?אצות

פירורילפזר(הסבירותבמגבלות)נסו•

הפעילותבתחוםמבושלבשראולחם

.במזוןשלהםהטיפולדרךאתציינו.שלהם

לצפותנסו?הגאותבעתעושיםהםמה•

מכוסההסלעכשמשטחהגאותבעתבהם

.במים

קצריבסרטניםונקבותזכריםביןההבדל•

.הגחוןמצדבהםכשמביטיםניכרהואבטן

השטחכלאתהמכסהשטוחהבטןלנקבה

צרהבטןולזכרחזה-הראששלהתחתון

.ומחודדת

הנושאותנקבותמזהיםאתםאםלראותנסו•

החזה-וראשהבטןביןהנוצרבכיסביצים

.(תחתונהבתמונהראו)

הגוףבצידיכהיםשולייםקוויומראהיותרהשטוח,הקוויםשישןבאמצע,מצוישישן:למעלה,בתמונות

דפני.י:צילום.הביציםהמוני-הנפערוברווחמהגוףמופרדתשבטנהדגירהבעתשישןנקבת,ולמטה.והגפיים



נזירון–סרטן נזיר 

מבין כל הסרטנים הכי נפוצים בתחום הכרית הם סוגים קטנטנים בדרך כלל מוצאים מסתור בקונכיות ריקות 

על שום כך שהם חיים באורח חיים , נזירונים-מקור שמם , להבדיל ממינים מסתתרים אחרים. של חלזונות

בהתאמה לאורח חיים זה ביטנו הארוכה של הנזירון . שאותה יגררו לכל אשר ילכו, בודדים בקונכייה, נזירי

מאחר והקונכייה איננה (. בהתאמה לאי הסימטריה של פיתול קונכיית החלזון)ואינה סימטרית , רכה משריון

ומחפש  , כשהקונכייה נעשית צרה עליו, בעת התנשלות, נאלץ הנזירון לעבור דירה מדי פעם, גדלה איתו

מין גדול שמגדל על גבי הקונכייה שהיא  , נזירן השושניםבלגונה ועל השונית נפוץ . קונכייה על פי מידתו

בדגם  , בתחום הכרית כמה וכמה מינים קטנים השונים בצבע. המשמשים לו אמצעי הגנה, ים-ביתו שושנות

.  בעת מעבר לקונכייה חדשה( מימין)לעתים נדירות אפשר למצוא אותם בעירום . וגם קצת בהתנהגותם

:הצעות לתצפיות עצמיות
כדי ללמוד על המגוון הרחב של מיני נזירונים " ר דפני"מדריכי הים של ד"באתר הנזירוניםהכנסו לדף 

(h(http://www.dafni.com/crustacea/diogenidae.htm/ מהקונכיהכמובן שאי אפשר ללמוד  ,

יש מינים  . אך נבדלים בצבעי ודגמי הרגליים והצבתות, על ידם לשימוש משני" שאולה"שהרי היא 

ישנם  נזירונים גדולים החיים בשיתוף עם שושנות ים  . המצליחים לנצל גם קונכיות עם פתח צר מאד

שמטייל  , הנפוץ בסיני, פרישית, יש גם סוג אחד(. '  עמראו )לקונכיהעל ידם כשהן דבוקות המטופות

בתמונות תראו מה קורה (. יהיה נחמד אם תצליחו לראותו)בלילות על החוף וביום מסתתר בגומות קרקע 

"בית-חסרי"נזירוניכשהקונכיות נאספו כולם ונותרו 

בתמונה המרכזית למטה נראה הגוף העירום של הנזירון . מיני נזירונים החיים בתחום הכרית ובקרבת השונית: בתמונות

,השושנותונזירון, נדחק לפתח צרבזירון, מפוארתבקונכיהפרישיתמימין : בשורה תחתונה. המראה את הבטן הרכה

. ,לב. ל, בנטוב. א, דפני. צילומים  ו

http://www.dafni.com/crustacea/diogenidae.htm/


מיםאיסוףלצורךלהםחשוביםלאשורשיםוגם,פרחיםחסרותהן.הקדומיםהיםצמחיהןאצות

רקמותיהןדרךישירותאותםומקבליםהזמןכלבמיםשרויותהןשכן,מהסביבהזינהוחומרי

,תאיים-ורבמיקרוסקופייםתאיים-חדיצוריםהכוללתנרחבתמאדלקבוצהכוללשםהואאצות

אילתבחוף.מטריםלעשרותמגיע–הממוזגיםבאזורים–מהםכמהשגודללענקיםועדמקטנים

.צבעןהואשלהםהמזההשהסימן,קבוצותמכמהאצותמצויות

.היםועשביהאלמוגיםאחרי"שניכינור"כמתפקדותהאצות,אילתחוףשלהאקולוגיתבמערכת:

חוףצמחייתאתהמאפייניםהסוגיםכמהאתנציגולכן,שלנוהדיוןלכוונתמחוץהואמדירבפירוט

:רשרש-אוםושוניתאילת

Green)ירוקיותאצות(1) algae)כלורופיללהן.באצותהנפוצותהןaו–bירוקשצבעם.

נוספיםגווניםלהןמקניםנוספיםצבענים

.קרוטןוהכתום,החוםקסנטופיל-הלהםייחודייםצבעניםaהכלורופילשמלבדחומיותה(2)

Red)אדומיותל(3) algae)בשוניתהגירבליכודחשובתפקיד.הפיקובילין,ייחודיצבען

צוריוןהכמו,אדומיותרובן–הגירניותהאצותממלאות

והמדוזההאלמוגיםברקמות"גרות"ש(זואוקסנתלה)שתופניות–מיקרוסקופיותאצות(4)

הצמחיבפלנקטוןהמיוצגות–(ענקשוטוניות)ועוגנית(דיאטומיאות)צורניותה,קסיופיאה

.פורייםביצוריםעשירהלתמיסההמיםאתההופך

 Algaeאצות –צומח החוף 

אצות ירוקיות

אצות חומיות

בעבוענית, שלוחנית, חסנית: בתמונות מימין לשמאל

רשתנית, טורבנית, אוזננית: בתמונות מימין לשמאל



צוריוןגירניתואצה בד -עב, שברירה: בתמונות

אצות אדומיות

אצות מיקרוסקופיות

ועוגניתצורניות , האלמוגיםשתופנית: בתמונות

 Sea grassים-עשבי–צומח החוף 
נושאי  , אלה צמחים עילאיים. ים-עשביבעונות מסוימות מתכסה ב,  שהיא לעתים חשופה מצומח. הלגונה
ימוןוהקשקשים ימון–ימוןהצמח השולט כאן . שלרוב אינם נראים שמקורבים לדשא היבשתי, פרחים
.  ופחות גם והביצי גדל בדרך כלל בשולי המדשאות' מ10הראשון מכסה שטחים נרחבים בעומק .ביצי

ימי המורכב  -משטח דשא תת: בתמונות

התמונהה.הקשקשיםימוןמצמחי 

העדין  , הביציהימוןהקטנה מראה את 

.  יותר שגדל יחד עם בן סוגו



"רשרש-שונית אום"דגי גלריית

:  שורה אמצעית. זהובאפוגון, פורסקלאופון, קיפודג: משמאל לימין שורה עליונה: בתמונות
-ברקן לבן, צעירקופסינון, לבן מצחפרפרון-חוחן נקוד ומתחת , שדיעקרבן, סנפיר-זהורית קצרת

www.dafni.com/fishכל הצילומים מאתר הדגים שכתובתו  . זנב

הנוףלסוגכלשהיבדרךקשורמיןכל.קרובותלעתיםכאןשפוגשיםדגיםמיניכמהשלמבחר
בצלאויםקיפודיקוציביןיבלוהיוםשאת,לילהדגיהםוהברקניםהאפוגונים.מייצגהואשאותו

אך,לעילאשמוסווה,הארסיהעקרבןמסתתריםשם,הלגונהחולעללשוטטנוהגהאופון.השונית
סנפיריוהאתפורשתהזהוריתגם.אזהרהצבע–בצבעיומרהיבסנפיריפרושסכנהשלברגע

הפרפרון,הקיפודגאתלפגושאפשרשוניותובין,בלגונהבלהקותחיהנקודהחוחן.לאיום
צהובהמשחקכקובייתנראהשבצעירותוהנקודוהקופסינון



אקלים וים בחוף אילת: 'נספח א

נכון.סותרותהןשלעתיםומסקנות,מעטותלאמחקרלעבודותנושאהואאילתמפרץצפוןאקלים

:במחלוקתשנויותשאינןהכלליותהמגמותאתבעיקרלהדגישידועותלעובדותלהיצמדיהיה

היובששל,זאתטבעתופעת.ההודיהמונסוןשלהשפעתובמפרץמורגשתאקלימיתמבחינה:באוויר

המורידים,מהיםענניםשלוהנמוךהברומטריהלחץבאמצעותומושךאסיהיבשתעלהשוררהקיצי

ברומטרילחץאירועי)הסתיוגשמיעלומשפיעיםסוף-ביםנוגעיםהמונסוןשולי.חזקיםגשמיםעליו

הגורמיםאחדהםהברומטריבלחץשינוי.(ושיטפונותלגשמיםהגורמותדרומיותורוחות,נמוך

.סוף-יםוצפוןאילתבמפרץהמעברבעונותהקיצוניותהשפללתופעות

עללפצות,סוף-מיםפחותומלוחיםחמיםמיםחדירתיששבמהלכו,חםקיץאופיינימפרץל:בים

הקשוריםהמיםגופיביןהגבוהההיאסוףיםמישמליחותלמרות.בשנהמטרלשנישמגיעהאיוד

מחממתהגבוהההקיציתהקרינה,יותרכבדיםמיםפירושהגבוההומליחות,האוקיאניתלמערכת

מיםשכבתנוצרתובקיץ,לשקוענטייתםעלחומםגוברולכןמקריםקליםחמיםמיםוכידועאותם

21,הקריםהמים.צלסיוסמעלות27עדמגיעהשלהםשהטמפרטורה,למדייציבהעליונהחמים

ודגיםפלנקטוןיצורי–אורגנייםבחלקיקיםהתעשרוהקיץבמשךמטריםמאותבעומקששהו,מעלות

-ליסודותיהםחיידקיםשלאינטנסיביתבפעילותוהתפרקובכבידהששקעו,וכאלהדגיםפרש,מתים

במהלךמאדהתמעטההעליוניםבמיםשכמותם,אחרים(נוטריינטים)זינהויסודותגפרית,זרחן,חנקן

.הקיץ

המיםצפיפויותמשתוותהחורףעונתבשיא.להתקררמתחיליםהעליוניםהמיםהחורףבואעם

המים-השנתיערבולה–היפוךחלהחורףסוףולקראת,העומקמימישלאלהעםהעליונים

חמריאתהיםפניאלומחזיריםמעלהכלפיצפיםהתחתוניםהמיםואילו,לעומקשוקעיםהעליונים

שבעקבותיהוהפלנקטוןהקרקעאצותשלמהירהלצמיחהגורםהשנתיהערבול.ממנושנגרעוהזינה

.משגשגתוהשוניתהחיעולםמתחדש

( עיגולים סגורים)התפלגות הטמפרטורות בקיץ ובחורף בעומקים השונים בצפון המפרץ , מימין: בתמונות

שוטוניות  , כחוליות)התפלגות השכיחות של אצות מרחפות משלוש קבוצות , משמאל(. עיגולים פתוחים)ובדרומו 

ש  "פרסומי המעבדה הימית ע: מקור)עם התרבות מפליגה בסוף עונת החורף   , לאורך שנה אופיינית( וצורניות

( שטייניץ באילת



קבועההארץכדורפניעלהנמצאיםהמיםשכמותלמרות.הדורותלאורךקבועאיננוהיםמימפלס

גזי,נוזלי–הצבירהמצביבשלושתמצוי,החופשיוחלקם,שונותובתרכובותבסלעיםנמצאחלקם

.והאקליםהארץכדורמטמפרטורתכמובןמושפעיםהאחרוניםהמצביםבשלושתהמיםמחזור.ומוצק

היבשותשלחלקםאתהמכסההקרחבמעטהלכודמהמיםניכראחוז,הקרחכעידניהידועותבתקופות

.בהםהקשוריםובימיםבאוקיינוסיםהמיםפנייורדיםמכךכתוצאה,הקטביםבאזוריהיםופני

מתחת'מ130שללשפלהאוקיינוסיםפניירדושנה24,000-כלפניהאחרונההקרחתקופתבשיא

המפלסאתעבראףולעתים,היםמפלסעלהקרחוניות-הביןלתקופותבמעבר.הנוכחילמפלסם

שבתקופותלכךגרמולאוקיינוסבמוצאו,בדרומורדודבקבוקצווארעםעמוקסוף-יםהיות.שבימינו

כדיעדהמפלסאתהורידהגוברוהאיודלתוכוההודימהאוקיינוסמיםבכניסתמגבלהנוצרההקרח

.הנוכחיהמפלסמעלמטריםבעשרותהיםפניעלוקרחוניות-ביןבתקופות.הנוכחיממפלסו'מ135

.(בהמשךשנראהכפי,היבשתיהגושלשקיעתלייחסאפשרהיםמפלסלעלייתמההוכחותחלקאת)

מה,מהאוקיינוסמיםשלפיצויללא,אידוי–ביםהמלחיםריכוזימאדעלובמפלסהירידהעקב

,הפלנקטוןשלמוחלטכמעטבחיסולאופיינואלהתקופות.בחלקוהתייבששהיםההשערהאתשמעלה

,האלמוגיםשוניתאלמוגיכנראהמתוהקרחתקופותשלבשיאן.היםיצורירובשלהמזוןמקור

.שנהאלפי6-8-כלפני,הקודםלמפלסםהיםמישלשובםעםשהתחדשה

מהמליחות1.3פי)מלחלליטרג"מ50כדיעד–המליחותבעלייתהיהדי,כליליבשלאאםגם

הימייםוהצמחיםהחייםבעלישתפוצתסובריםיש.סוף-שביםמהחיניכרחלקלהכחיד(הנוכחית

אתשרדה,הסמוךעדןמפרץלעברהאדוםהיםמגבולותשחרגה,(סוף-ליםייחודיים)האנדמיים

.המשברבתוםסוף-יםאתלאכלסוחזרה,הללוהמשברים

סוף-שינויים היסטוריים במפלס מי ים:  'נספח ב

ביםהשנתיהאיודקצב,בימינו

'מ2-כהיםמןגורעומפרציוסוף

ים-בזרמיהמוחזרים,לשנה

היםמצרידרךאליושנכנסים

הדרומיבמוצאמנדב-אלבאב)

במוצאטיראןומצרי,סוףיםשל

זמנית-בו.(סוף-ליםאילתמפרץ

מיםשליותרחלשזרםיוצא

דרומהתחתיבזרםמלוחים

,סוף-ליםומהמפרץעדןלמפרץ

רמתנשמרתכתיקונםבימיםוכך

לאורךסבירהברמהבוהמליחות

תבעוזמןלאורך,אלהתנאים.זמן

לרמתהןהסתגלויותבומהחיים

לשיאהנחשבת,הזאתהמליחות

והןלאוקיינוסהקשוריםבימים

מאלהנמוכותלטמפרטורות

2014, גילדור: תנודות מפלסי הים בעבר  מקור.האוקיינוסדריאליהןשנחשפים



הקדמוניםכבר.נעלםזהשגורםלאחרוחוזר,ביםהמיםמפלסעלייתעםמשתנההחוףשקוהואחשובכלל
.והשמשהירח–השמימייםהגופיםשלהמשיכהמכוחותנובעאלהלשינוייםהעיקריהגורםכיידעו

כיידועלהווה.במסלולםשלההאחריםהלכתוכוכביהארץכדוראתמחזיקהשמששלהמשיכהכוח
יום30נמשכתהארץכדוראתהירחהקפת.הארץכדורסביבהריחמסלולאתמכתיביםגםכאלהכוחות
מתרחשתשהיאנראה,מסויםביוםהירחזריחתעלנביטאם.ביממהצירוסביבסובבהארץוכדור,בערך

זריחתמתאחרת,זהבכיווןהארץכדוראתהירחהקפתשעקבאלא,למחרתשעהבאותהכמעטיממהמדי
נכוןזה,אכן.והשפלהגאותאתומכתיב,היםמיעלמשפיעשהירחשמעתם.דקות50-ביממהמדיהירח
עצמיםזמןבאותועוליםאיןמדוע,מעלהכלפילעלותהיםלמיגורםהירחשאםלהביןבעיהלנושישאלא

עלהירחידיעלהמופעלהמשיכהשכוחהיאהתשובה?הירחשללעברו–שיהיוככלקלים–אחרים
ערוךלאיןהגדול,מטהכלפישפועל,הארץכדורמרכזשלהמשיכהכוחמולמתבטלשמתחתיומיםטיפת

שלהמשיכהכוחכאשרמסוימותשבנסיבותאלא(באווירמרחפיםולאעמדנועלעומדיםאנולוהודות)
כאן.(למטהבאיורא).א"כדהשלזהידיעלכוחומתבטללא,משםמהבמרחקמיםטיפתעלפועלהירח

.כיווניםמכמהגורםאותועלהפועליםמכוחותהמתקבלכוחשהוא,שקולכוחהמושגאתלהכניסהמקום
הגורמיםהכוחותשקוליכמהנראים(ג-ב.אופקיוכיוונוגדוליותרהוא(ב-בואילואפסהוא(א-בהשקול

.ההפוךלכיווןוהןהירחלכיווןהן,הנצפיתבנקודהלהיערםלמים

.המרחקעםפוחתיםאלהוכידוע,והשפלהגאותאתמכתיביםוהירחהשמששלהמשיכהכוחותכנאמר
מהירחיותררחוקההיאשהעובדה,גדולשלההמשיכהוכוח,מהירחערוךלאיןגדולהשהשמשלמרות

,בפועל.הירחשלמזומחציתכדיעדפחותההיםגאותעלהשפעתה,המרחקריבועעםקֵטןועוצמתו
הם-הירחשלבמופעושמתבטאמה–והירחהשמששלההדדיומיקומםהירחשלהחודשיהמחזור

,חופףושמשהירחשלההדדימצבם(העבריהלוחלפיבחודש'א)הירחמולדבעת,לדוגמה.החשובים
שלהמשיכהכוחותבומצכגםזהו.מוארלנונראהאינוהירחולכןהירחמאחרינמצאתהשמשכלומר
עלאינםוהשמשהירחהעבריהחודששלהראשוןברביע,שבועכעבור.יותרגדוללכוחמתלכדיםשניהם

אל הירח

בא
ג

כוח ( ב. מנוטרל על ידי כוח המשיכה של כדור הארץ עצמו( עיגול קטן)של הירח ( חץ דק)כוח המשיכה , (א4איור 
מקבילית כוחות ( חץ עבה)המשיכה של הירח על טיפת מים מרוחקת מנקודה יוצרת יחד עם חץ המשיכה של הארץ  

,  כ הכוחות הגורמים למי הים להידחף כלפי מעלה"סה–השמאל . הדוחף את הטיפה למרכז( חץ אופקי)כשהכוח השקול 
. לגאות

?גאות ושפל מהם–הכרית :   'נספח ג



בקצוותשניהםנמצאיםוהירחהשמש,החודשבמחצית.יותרקטןשלהםהשקולוהכוח,אחדקו

.לעברואחדכלמושכיםשניהםשלהמשיכהוכוחות,במילואוהירחואז,הארץלכדוריחסיתהמנוגדים

השמש,לעברוהמיםאתמושךהירחבעודכימתלכדיםהכוחותזהבמצבדווקאמשונהשנראהבאופן

החיציםמערכתאתראו)מהירחבורחהארץכדורוכאילוהנגדיבכיווןהארץכדוראתמושכתמצידה

ביחס(אדומיםבעיגוליםהמוקף)הירחשלהשוניםהמצביםאתמציגמימיןהאיור.(ג1באיור

מרביתהכרית(א)ובמילואוהירחבמולד:הארץכדורעלוהשפעתםהשמששלהקבועלמיקומה

.מתונההכרית(ב)העבריהחודששלוהשלישיהראשוןברביעיםואילו(קיצונייםושפלגאות)

מצבי הירח והשמש בחודש הירחי  : ימין

מצבי הכרית משתנים פעמיים  :   שמאל

של גאות ושפל  , שני מחזורים)ביממה 

(.  אחריו

גובה פני המים מעל ומתחת לקו האפס התקני

ניתןלכן.ידועים-בחללומסלוליהםהשמימייםהגופיםשלהמשיכהכוחות-האסטרונומייםהנתונים

גםמצרפיםאלהלחישובים.שעהבכלכריתבמחזורוהגאותהשפלבעתהמיםגובהאתלמחשבבקלות

מצבישללמדיאמינהתחזיתומתקבלת–ושטחועומקו,המיםגוףצורתכמו–הגיאוגרפייםנתונים

כמוהמחושביםממדיםשלה,(קודם'בעמאיור)הסינוסשלהיאהעקומהצורת.ושעהיוםבכלהכרית

בצירהמחזורזמן(שפל–והתחתונה–גאות–העליונההנקודהביןהאנכיהמרחק)האנכיהטווח

.אינטרנטיאתראוממשלתיגוףידיעלבציבורמפורסםזהגרף.זהיםמצביםשניביןהאופקי



הקורא יוכל בנקל  . באילת( חודש ירחי)ימים 30יממית לאורך -תנודות הכרית החצי:  איור 

של מולד הירח ומילואו לבין כרית  ( טווח רחב בין שפל לגאות)לזהות את מצבי הכרית המרבית 

(.  3-ו1רבעונים )מתונה 

כרית מרבית

Spring tide

כרית מתונה

Neap tide

מ"ס30 מ"ס100

ירח ושמש וכל כוכביא  

בחוףהמיםגובהנבדק1970בספטמבר

הפרשיםונמצאו,ימיםכמהבמשךאילת

הגאותומצביהתחזיותביןמ"ס50עדשל

גרםהקיצוניהשפל.בפועלוהשפל

ויצוריםאלמוגיםשלחזקהלתמותה

לאהסיבות.האלמוגיםבשוניתאחרים

ברומטרישלחץאפשרות:ברורותלגמרי

שמצבאומסויםבכווןרוחותפרצי,גבוה

במיםשגרעוןהקיץבסוףלעתיםהקורה

הגדולותהמיםלכמויותהיכולתאיעקב

לפצותמדרוםסוף-ליםלחדורהנדרשות

הוא,הקיץכלבמשךהמוגברהאידויאת

.לכךשגרם

ליובשהאלמוגיםלהיחשפותשגרםדומהמצבממחישה,א"תשעהשנהבראששצולמה,כאןהתמונה

חן.מ:צילום.ימיםלכמהשעותכמהבמשך



אתלהציבניתן,וידוענחקרוהפיסיקלייםהאסטרונומייםהגורמיםפיעלהכריתוחישובמאחר

,ואכן.ובעתידבעברתאריךלכלומצבםהכריתמועדיאתמראשולחזותבמחשבהנתונים

.מבוקשתאריךלכלכריתנתונילקבלניתןשבוTides4Fishingהנקראבינלאומיאתרקיים

ניתןזהבאתר.(2014לאוגוסט11)המסויםליוםשמתקבליםהמדדיםכלנראיםהבאבאיור

לחודש–אחרתובטבלה,זהליוםכריתמועדיולקבל,המבוקשהתאריךאתלהקלידכמובן

היםלחוףלהשוותואפשראיועדיין,(מ"סעשרות)בדצימטריםניתןהיםפניגובה.שלם

השמששלושקיעהזריחהמועדיעלנתוניםגםיש.נתוניםהוכנסוטרםשבו,בישראלהתיכון

העבריהלוחלמועדימתאים)(וחסרדקסהר,רבעון,מלאירח)הירחמצבשלהמחשהוכן

:שבמסגרתהכתובתעללחיצהבאמצעותאליוהכנסו.(ירחילוחשהוא

ובההנוכחילחודשחודשיתטבלהזהבאתריש,היומילגרףבנוסף

בגרף.היומיתהפעילותומדםהירחמצב,וגאותשפלכריתמועדי

ההדדיוהמצבוהירחהשמשושקיעתזריחתעלנתוניםגםיש

בחודשהאחריםובימים,היומייםהכריתמצביאתהקובעשלהם

לבחוראפשרשממנושנתילוחישדףכלשלהימניתבפינה.הזה

.בודדיםוימים,אחריםשנהאוחודש

www.tides4fishing.com/as/israel/eilat

תחזית מועדי הגאות והשפל

שעות 19תנודות הכרית ליום טיפוסי מחצות ועד לערב 

http://www.tides4fishing.com/as/israel/eilat


ציוד הנדרש בחוף ובמים להדרכת קבוצות' נספח ד

( ספר זה)מדריך כתוב . כתוביםשילוט והסברים •

. לפי הוראות משרד החינוך תלמידים ייכנסו למים לבושים באפודי ציפה.אמצעי ציפה•

.  באפודים כאלהמצויידיםס שדה ורשות הטבע "ביה

לפי  , שהוסמך כמציל לקבוצות תלמידים, או מלווה בוגר/מציל מטעם הרשות המקומית ו•

.  הוראות משרד החינוך

שיוכל לשמש גם  , משטח שקוף לתצפית מתחת לפני המים-"רקּוק  "מתקני תצפית •

.יידרש תקציב לכך. להיאחזות התלמידים בעת שחייה קבוצתית

'  פנקסים לשימוש במים וכו, תגי סימון התחנות בים, דפי זיהוי עמידים למים)חומרי המחשה•

(.  ראו למטה

(.ניתן להיעזר בזכיין החוף)לאחר השימוש מחסן לאחסון הציוד•

שיוכל  , תוכל להיעשות בסככות הצל של  הזכייןהתכנסות . מקום התכנסות להרצאות ודיון•

.  למכור משקאות וחטיפים

.יש במקום בשפע.מקלחות ומי שתייה•

"  רקּוֶק "
צלילהמשקפיהיובטרםבשימוששהיה"ארכאי"שםעםציפהמתקן

אוזכוכיתשמשתעםגומיצמיגשלמפנימיתלהתקינואפשר.אישיים

התלמידים.לתוכושמושחלתשקופהקרקעיתעםגיגיתשקוףפלסטיק

מאפשר.אותההמקיפיםבחבליםאובפנימיתנאחזיםכשהם,סביבושוחים
לבטיחותגםמשמשהשוניתמעללצוףמדריך-מורהעםתלמידים6-5ל

טביעהומניעת

להסתכלות במים  קוקר, ציורי דגים העומדים במים, דף זיהוי, חליפת ציפה:לשמאל למעלה ובכיוון השעוןבתמונות 

תגי סימון התחנה במים ( הקוקרהסבר על מבנה )



"שומרי המפרץ"לתנועת ?  למי תודה למי ברכה: 'נספח ה

.נוער מקומי מתנדב המשלב ידע הים עם פעולות ניקוי והסברה

מנקים בים

ומסבירים בחוף 

,ליםהמושלכיםכבדיםמתכתייםעצמים.מלאכותיתשוניתאוסביבתימטרד:ברקע
עםשמתמזגיםעד,לאיטםמתפורריםוהם,קשהשלייתםשכן,מתמשךמטרדמהווים
מתוכננתלאמלאכותיתשונית–מהסביבהכחלקאותםלקבלמוכניםמסויםבשלב.השונית


